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Tota l’oferta 
formativa 
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Paula Ribó: 
“El 2012 ha estat 
decisiu per a 
The Mamzelles”

Espais per al 
record: aquesta 
setmana, Cal 
Manescal
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  Equips de categories inferiors de la UE Castellar, un dels clubs que van participar en l’acte d’homenatge celebrat dijous 5 de juliol l’Auditori. || j. g.

123 esportistes reben el reconeixement municipal pels resultats assolits aquesta temporada 

Homenatge als esportistes

Cartell de la Festa Major
d’aquest any,
que tindrà lloc del 5 a l’11 de setembre

ACTUALITAT P7
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brètol.
Respecta el
descans dels veïns,
no siguis

03
Volem un Castellar cívic.

2012: Per sorolls de veïns o
vehicles la policia local ha
intervingut més de 250 vegades

Article
21.

Qualitat sonora 
de la vila.
Sorolls i veïnatge

Set dies i més de 160 activitats. 
Amb aquestes dues xifres rè-
cord, tant pel que fa durada com 
a nombre d’activitats, una qua-
rantena més, es presenta la Festa 
Major d’enguany, que arrencarà 
oficialment el 6 de setembre amb 
el pregó del grup Macedònia. 

La regidora de Cultura, 
Pepa Martínez, assegura que la 
Festa Major mantindrà el pres-
supost de 119.000 euros que es va 
destinar a la celebració del 2012, 
sense reduir l’aportació, “gràci-
es al suport de les entitats del 
poble” i reivindica que la celebra-
ció “no perd qualitat sinó que 
guanya activitats perquè esti-
ra el pressupost amb propostes 
de primera línia i gran nivell, a 
l’alçada d’altres poblacions de 
la comarca”. De fet, prop de 70 
entitats, col·lectius, establiments 
comercials o particulars s’endu-
en el pes de la programació de la 
Festa, amb un 84% del total de 
propostes, mentre que l’Ajunta-
ment assumirà l’organització del 
16% restant. A més de Macedò-
nia, que a banda de fer el pregó 
per primera vegada a la vila, pre-
sentarà el nou disc i també les 
noves integrants de la formació 
en un concert que tindrà lloc diu-
menge 8 de setembre, destaquen 
altres actuacions com la de l’or-
questra Tràfic a l’Espai Tolrà (7 
setembre) o la doble actuació de 
La Principal de la Bisbal (8 se-
tembre).

Però hi haurà música per a 
tots els gustos, des de disco dels 
80 a la 4a Trobada d’Amics d’El 
Cali, passant per la fusió llati-
na de l’orquestra Clave Salsera 
que proposa l’entitat Castellar x 
Colòmbia, el pop-folk dels emer-
gents Taylor For Penguins, la nit 
de la Bossanova amb Vera Cruz 

  Rocío Gómez

 Presentació de la programació de la Festa Major a Ca l’Alberola amb la regidora de cultura P.Martínez, dimarts passat || j.g.

Amb més de 160 activitats, la celebració manté el seu pressupost i programa grups com Macedònia o la Barcelona Jazz Orquestra

Bossa Quartet o el concert de la 
Barcelona Jazz Orquestra i la 
New Orleans Jazz que organit-
za Sonaswing i Cal Calissó, i el 
concert Plouen cançons de Bro-
adway de Musicorum i Xavier 
Torras.

esport i tradició || El ritme de 
la celebració, a més dels especta-
cles musicals, també el marcaran 
les activitats esportives i de cul-
tura popular i tradicional. Repe-
tiran propostes tan arrelades a la 
vila com la 31a Cursa Popular, la 
13a Patinada Popular, i la 5a Bi-
cicletada de Festa Major. D’altra 
banda, es durà a terme una exhi-
bició d’esports adaptats organit-
zada per la Comissió d’Atenció a 
Persones amb Discapacitat.  

Les propostes de cultura po-

La Festa Major més llarga

pular i tradicional també tindran 
el seu espai, amb activitats com 
la tabalada de fum i foc, els cor-
refocs dels Diables i les Espurnes 
i la cercavila de gegants de l’Es-
bart Teatral, les havaneres amb 
el Grup Bergantí, les ballades de 
bastons i gitanes, les sardanes de 
l’ASAC o els castellers.

D’altra banda també es 
duran a terme activitats folklòri-
ques entre les que destaquen les 
actuacions de les Majorettes, el 
Coro Rociero Castellarenc i Amà-
lia de Triana. També torna el Ral-
li Fotogràfic que arribarà el 2013 
a l’edició número 18, i que ja ha 
obert el període d’inscripció.

gastronomia i comerç || Una de 
les novetats de la festa seran les 
activitats gastronòmiques i co-

mercials que ompliran els car-
rers de la vila com la Fira de 
Formatges i Cerveses del Mer-
cat de Productes de Proximitat 
que s’instal·larà a la plaça del 
Calissó el dia 7 de setembre o la 
fira ‘La botiga al carrer’ al carrer 
Sala Boadella el 8 de setembre. 

Iniciatives privades com les 
de La Sala del Ser, el grup TACA 
i els bars de l’avinguda Sant Es-
teve L’Enigma i Pop B’Art s’in-
corporen a la celebració amb 
una quarantena d’activitats de 
desenvolupament personal, gas-
tronomia, espectacles o activitats 
infantil que engreixen la progra-
mació. “Ens ha sorprès grata-
ment la quantitat d’iniciatives 
gastronòmiques d’entitats i ne-
gocis de la vila, que hem incor-
porat a la festa, i que ens aju-

den a recuperar espais com la 
plaça Calissó, que guanya més 
presència”, afegeix la regidora 
de Cultura.

la festa jove || La Festa Major 
no s’oblidarà dels infants i els 
joves, amb propostes com la 
Jornada de la Infància a l’Es-
pai Tolrà i la plaça de la Fàbrica 
Nova que tindrà lloc durant tota 
la jornada de dilluns 9 de setem-
bre, la baralla d’aigua, un concert 
de Jaume Ibars a la plaça del Ca-
lissó o la representació de teatre 
infantil ‘El Patufet’ a càrrec de 
la Xarxa. 

Correlokals, el Vilabarra-
kes a l’Skate Park, la 10a edició 
de la cursa de Trastos, o una bo-
tifarrada popular que organitza 
la regidoria de Joventut que in-
clourà una exhibició de grafitis i 
zumba, completen la programa-
ció juvenil. 

medalla de la vila || Però sense 
dubte, un dels moments més sig-
nificatius de la festa serà el lliu-
rament de la Medalla de la vila 
a l’entitat Suport Castellar a la 
recepció d’entitats el 5 de se-
tembre, que comptarà amb l’ac-
tuació del grup castellarenc Mo-
ments. Martínez assegura què és 
una medalla “molt merescuda 
perquè en un context tan com-
plicat Suport Castellar manté 
un servei molt necessari, una 
feina indispensable per a per-
sones amb malalties mentals i 
per a les seves famílies”. 

També en el marc d’un 
altre dels actes institucionals 
de la Festa Major, la Diada de 
Catalunya de l’11 de setembre al 
carrer de les Roques, tindrà lloc 
la presentació oficial de la colla 
de castellers de Castellar, on ac-
tuaran els Castellers de Saba-
dell en aquesta ocasió a la plaça 
d’El Mirador.  
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una festa sense música i ball és 
impensable, per això, durant una 
setmana es podrà gaudir de 36 
propostes de música i especta-
cles en què no faltaran les activi-
tats teatrals, el cinema, els balls i 
les exhibicions. Musicalment par-
lant, el plats forts seran la invita-
ció a la Festa Major, que obrirà 
oficialment la festa divendres, 6 
de setembre, amb el grup caste-
llarenc Macedònia, encarregades 
del pregó i que també actuarà el 
diumenge 8 a la plaça d’El Mira-
dor; també és destacable el con-
cert de versions d’èxits internaci-
onals que durà a terme el dissabte 
7 l’orquestra Tràfic al recinte firal 
de l’Espai Tolrà; o la doble actua-
ció de la Principal de la Bisbal, 
que repeteix presència a la Festa 

Major per novè any consecutiu 
amb el seu tradicional concert i  
ball diumenge 8 de setembre.

Podem dir que hi haurà tan-
tes propostes com estils musicals 
i cadascú podrà escollir la seva:  
la música disco dels 80 amb la 4a 
Trobada d’amics d’El Cali; el con-
cert Plouen cançons de Broadway 
de les corals Musicorum i Xavier 
Torras al piano, en sessió doble; 
l’actuació del concert de la New 
orleans jazz organitzat per So-
naSwing i Cal Calissó; la fusió lla-
tina amb l’orquestra Clave Salsera 
de la mà de Castellar x Colòmbia; 
el pop-folk de Taylor For Penguins; 
la nit de Bossanova amb Vera Cruz 
Bossa Quartet; o el concert de la 
Barcelona jazz orquestra orga-
nitzat per SonaSwing.

També hi ha propostes que ens 
faran llepar-nos els dits, ja que 
la Festa Major inclou diverses 
activitats gastronòmiques com 
ara una Fira de Formatges i Cer-
veses artesanals, que s’afegi-
rà al Mercat de Productes de 
Proximitat que tindrà lloc a la 
plaça del Calissó, dissabte 7 de 
setembre al migdia. un paradís 
dels bocafins, que podran tastar 
i comprar múltiples tipus de for-
matges d’arreu i de cervesa. 

altres activitats comerci-
als destacades seran la fira “la 
botiga al carrer” de Comerç 
Castellar, el Mercat d’artesa-
nia i el Mercat d’art que es do-
naran cita al carrer Sala Boade-
lla el diumenge, 8 de setembre 
al vespre.

d’altra banda, l’increment 
d’activitats es deu principal-
ment a la implicació de diver-
sos establiments privats. així, 
cal destacar que entre la Sala 
del Ser, el grup TaCa i els bars 
de l’avinguda de Sant Este-
ve l’Enigma i Pop B’art  faran 
possible fins a 40 activitats di-
verses, entre tallers de desen-
volupament personal, activitats 
gastronòmiques, activitats in-
fantils i espectacles varis.

El dia 5 ja tindrà lloc la recep-
ció consistorial a les entitats del 
municipi, als jardins del Palau 
Tolrà, que s’organitza per setè 
any consecutiu. l’acte inclou-
rà la participació del grup Mo-
ments, i el lliurament de la 
Medalla de la Vila a Suport Cas-
tellar, entitat que des de fa 15 
anys atén persones amb malal-
ties mentals i les seves famíli-
es. d’altra banda, també s’ha 
organitzat un acte en record 
de Manel Montlló, president de 
l’associació de jubilats i Pensi-
onistes traspassat recentment 
i que tindrà lloc el dissabte, 7 de 
setembre, al Casal Catalunya.

Com és habitual, l’11 de 
setembre es farà el tradici-
onal acte institucional amb 
motiu de la diada Nacional de 
Catalunya al carrer de les Ro-
ques, a partir de les 11 del matí, 
que comptarà amb la partici-
pació de la violoncelista laia 
Rocavert interpretant el Cant 
dels Segadors. a continuació 
es durà a terme una exhibició 
castellera amb els Castellers 
de Sabadell, que tindrà lloc a 
la plaça d’El Mirador. aquesta 
actuació serà a més la presen-
tació de la nova Colla Castelle-
ra de Castellar al municipi.

les propostes de cultura popu-
lar i tradicional també tindran el 
seu espai, amb activitats com la 
tabalada de fum i foc, els corre-
focs dels diables i les Espurnes 
i la cercavila de gegants de l’Es-
bart Teatral, les havaneres amb 
el grup Bergantí, les ballades de 
bastons i gitanes, les sardanes 
de l’aSaC o els castellers, que 
tindran la seva posada de llarg.

 d’altra banda també es 
duran a terme activitats folklò-
riques entre les que destaquen 
les Majorettes, el Coro Rociero 
Castellarenc i amàlia de Triana

i per als més esportistes, 
fins a 32 ofertes: presentacions 
d’equips, exhibicions i altres 
propostes de fins a 16 modali-
tats esportives diferents. No hi 
faltaran les de participació po-
pular, com són la 31a Cursa Po-
pular, la 13a Patinada Popular, i 
la 5a Bicicletada.

Formatges i 
cervesa a la 
plaça Calissó

Suport Castellar, 
Medalla de la Vila

Posada de llarg 
dels castellers 
de Castellar

la FoTogRàFiCa

joSEP gRaEllS
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Macedònia donarà el tret de sortida

pREGÓ, mÚSICA i BALL

GASTRoNomIA

CULTURA popULAR

ACTES INSTITUCIoNALS
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Fa poc més d’una setmana ha obert 
les seves portes un nou establi-
ment, una gelateria, a la plaça del 
Mercat, convertint aquest indret 
en un pol d’activitat de restaura-
ció. La nova gelateria es diu Dino i 
és una franquícia amb molts punts 
arreu de l’Estat. 
La propietària del nou local, Maria 
Guitart, defineix Dino com una ca-
dena ja consolidada i que es va de-
cidir a obrir la gelateria fa dos anys 
encara que no trobava local ales-
hores.
El nou local disposa de 42 varietats 
de gelats italians artesans, tots ells 
naturals. Els gelats es serveixen en 
tarrines o en cucurutxos. Els gelats 
en aquestes galetes se serveixen a 
la manera italiana, amb espàtula. 
“Tot és a l’estil italià, la manera 
d’elaborar els gelats, de servir-

los i fins i tot la manera de pre-
sentar-los a les vitrines” apunta 
Guitart.
Des de la seva obertura, el local ha 
tingut molt bona acceptació i, de 
fet, molts castellarencs coneixen de 
l’existència de la cadena i demanen 
els seus gelats preferits. Fins i tot, 
la clientela es pot emportar el gelat 
a casa amb un envàs de porexpan 

Manel Bernabeu i Òscar Cucurull, dos joves emprenedors de Sant Feliu 
del Racó,  van inaugurar dissabte passat El 9 Racó, un nou bar-cafete-
ria, augmentant així les opcions d’oci i completar la demanda de res-
tauració de Sant Feliu, que ha vist incrementada la seva població en 
els darrers anys. Bernabeu i Cucurull es van quedar sense feina i van 
decidir reconvertir l’antiga botigueta del Carrer de Dalt de Ca l’Estra-
da, que estava tancada feia més de 25 anys per obrir El 9 Racó. El local, 
ubicat al carrer Pare Feliu, 23, compta amb zona wifi, sala de jocs, ca-
feteria i terrassa. Més de 300 persones van assistir a la inauguració 
del nou local.  || REdaCCiÓ

Nova gelateria 
al centre 

joSEP gRaEllS

El 9 RaCÓ

EL 9 RACÓ  |  EMPRENEDORS

“que els permet mantenir-los en 
òptimes condicions com amínim 
una hora”, afegeix Guitart.
Guitart i el seu marit són també els 
propietaris del bar del mercat. De 
fet, la terrassa del bar és també la 
terrassa de la gelateria. A més, el 
bar també tindrà aviat un servei de 
copes de gelat que servirà la matei-
xa gelateria.  || j.R.

Nova cafeteria a Sant Feliu del Racó

Comerç nocturn al centre 
 Sergio Ruiz

Un gran nombre de comerciants 
es van reunir aquest dissabte a la 
tarda i nit a la Plaça del Mirador 
per motiu del Comerç a la Fresca i 
el programa Parc a Taula. En total, 
una trentena de parades van pre-
sentar els seus productes als via-
nants que s’hi van acostar.

Aquest ha estat el segon any 
que s’ha celebrat el Comerç a la 
Fresca. Uns vint comerços de 
Castellar de tot tipus van omplir 
la Plaça del Mercat de parades 
on presentaven els seus produc-
tes. A més de les botigues, també 
hi van estar presents els diversos 
establiments gastronòmics de la 
vila. “Aquí s’hi pot trobar de tot, 
des de menjar, roba, fotografia. 
Cada tenda del poble que ha vol-
gut participar té una petita mos-
tra del que es podria trobar a la 
botiga”, explica Xavi Mirallés, de 
Sweet Photo Estudi. A més de la 
venda de les mercaderies, alguns 
comerços van organitzar diverses 
activitats com el Sweet Photo Es-
tudi, que va preparar un estudi fo-
togràfic per tal que la gent s’hi fes 
fotografies de franc, o el Mercat 
Municipal, que va vendre entre-
pans solidaris, la recaptació dels 
quals va destinada a les famílies 
més necessitades.

També hi van ser els produc-
tors del programa Parc a Taula, 
una iniciativa de la Diputació de 
Barcelona que pretén destacar els 

 Una clienta adquireix fruita a una de les parades del programa Parc a Taula, dissabte passat al vespre. || joSEP gRaEllS

ComERÇ A LA fRESCA  |  VENDES

va concentrar el major nombre de 
persones a la plaça. “El punt de 
trobada és el concert, però apro-
fitem per donar una empenta al 
comerç de Castellar”, afirma 
Pepa Martínez, regidora de Cul-
tura. Finalment, doncs, la fira va 
ser tot un èxit i s’espera que se’n 
celebrin noves edicions.  

Una vintena de comerciants van agrupar-se amb els productors del programa Parc a Taula dissabte passat a la plaça d’El Mirador

valors naturals , culturals i paisat-
gístics dels nostres parcs. Per fer-
ho, es van reunir un total de 7 pro-
ductors de diversos parcs naturals 
de la província de Barcelona, dels 
quals dos pertanyien a l’àmbit del 
Parc Natural de Sant Llorenç de 
Munt i l’Obac, que van exposar una 
gran varietat de productes natu-

rals i ecològics. “El Parc a Taula 
es fa per què es vegi el produc-
te de proximitat. Es tracta de 
vendre els productes fets direc-
tament per ells mateixos, del 
productor al consumidor”, as-
segura Anna Màrmol, regidora de 
Comerç i Consum. Així doncs, s’hi 
van poder trobar des de formatges 

i embotits fins a fruita i verdures. 
A més, també es va fer una exposi-
ció de cabres i oques que va atrau-
re molta gent.

L’acte es va fer coincidir amb 
el concert d’Andreu Rifé com a re-
clam per atraure més persones i 
es va aconseguir l’objectiu, ja que 
durant l’actuació va ser quan s’hi 

pLAÇA DEL mERCAT
NOU ESTABLIMENT
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El president del Parc Taulí, Modes-
to Custodio, el director general, Joan 
Antoni Gallego i la resta de directius 
de l’hospital de referència de Cas-
tellar van rebre dimecres 3 de ju-
liol la visita dels alcaldes i els res-
pectius regidors de salut de tretze 
municipis de la comarca per infor-
mar  sobre l’estat de situació actu-
al de la institució. Els edils van ser 
convidats a iniciativa del president i 
del propi alcalde de Sabadell i vice-
president del Parc Taulí, Joan Car-
les Sánchez, que han volgut recupe-
rar una via de comunicació directa 
amb els representants municipals 
dels ciutadans als quals dóna ser-
vei el Parc Taulí. L’alcalde Ignasi Gi-
ménez i la regidora de Salut, Glòria 
Massagué, van assistir a la reunió 

L’Ajuntament està realitzant una 
campanya per estabilitzar demo-
gràficament la colònia de coloms 
instal·lada a diferents punts del 
municipi. Segons explica el mateix 
consistori, la campanya es fa pe-
riòdicament - de fet, es fa des del 
2006- amb l’objectiu de reduir el 
nombre de coloms per minimitzar 
les molèsties que causen aquestes 
aus i garantir que estiguin en un 
bon estat sanitari. A més, enguany 
l’Ajuntament ha gestionat les quei-
xes veïnals rebudes amb motiu de 

Reunió amb el Taulí

Control de les 
colònies de coloms

  Redacció

  Redacció

Els responsables de l’Hospital de referència expliquen als alcaldes i 
regidors de la seva àrea d’influència la situació actual de la institució

en representació de Castellar. Els 
amfitrions van fer una exposició de 
l’estat de situació general del Parc 
Taulí, i amb més detall de l’activi-
tat assistencial de Salut Mental i de 
l’Hospital de Sabadell dels darrers 
anys, així com dels resultats de les 
darreres enquestes d’opinió perce-
buda dels usuaris del Parc Taulí. 

En la trobada, l’alcalde de Cas-
tellar va expressar la seva preocupa-
ció “pels ajustos que s’han de rea-
litzar a l’hospital en no tenir pres-
supost aprovat per la Generalitat”, 
un fet que pot comportar unes reta-
llades, segons l’alcalde, del 6 o 7% en 
aquest important equipament sani-
tari. Giménez també va destacar de 
la reunió el fet que s’acaben d’estre-
nar les habitacions de maternitat, 
fins ara, a l’antiga Santa Fe.

Per la seva banda, l’alcaldessa 
de Sant Quirze, Montserrat Mundi, 

va demanar expressament traslla-
dar als professionals del Parc Taulí 
la seva “felicitació i reconeixement 
per l’esforç que estan fent, per fer 
més amb menys, des de l’exercici 
d’una professió tan vocacional”. El 
president va manifestar la seva vo-
luntat de mantenir en l’agenda anual 
de la institució aquesta trobada de 
comunicació i intercanvi.

Concretament, van assistir a 
la reunió els alcaldes i regidors de 
Salut de Badia del Vallès, Barberà 
del Vallès, Castellar del Vallès, Cer-
danyola del Vallès, Polinyà, Ripollet, 
Sabadell, Sant Llorenç Savall i Sent-
menat, que formen part de l’àrea de 
referència del Parc Taulí. També els 
de Palau-solità i Plegamans, Sant 
Quirze del Vallès i Santa Perpètua 
de Mogoda, que des de fa uns anys 
tenen altres hospitals com a centres 
principals de referència.  

 L’alcalde i la regidora de Salut de Castellar amb els seus homònims de municipis de l’àrea d’influència del Taulí. || CEdida

les molèsties causades pels co-
loms a través de diferents canals. 
S’han enviat cartes a particulars 
residents a les zones més afecta-
des que recorden els consells més 
importants a l’hora de contribuir 
a l’estabilització d’aquesta espècie. 
A més,  aquests mateixos consells 
s’han publicat en diversos núme-
ros  de L’ACTUAL. 

Aquests consells fan refe-
rència al fet que cal evitar donar 
menjar als coloms de forma regu-
lar per tal que el seu nombre no 
creixi fora de control, i també a la 
recomanació que l’aliment que se 
subministra als coloms sigui gra o 

SALUT pÚBLICA  |  CAMPANYA

SANITAT  |  AJUNTAMENTS

veces. Altres formes de col·laborar 
a estabilitzar la colònia d’aquestes 
aus és tancar els locals on creixin 
colònies sense control que puguin 
molestar el veïnat, o comunicar a 
l’Ajuntament els problemes oca-
sionats per coloms que hom co-
negui.

Amb aquest conjunt d’acci-
ons, l’Ajuntament posa èmfasi en 
la importància de controlar els 
exemplars de coloms, ja que el seu 
creixement fora de control pot es-
devenir una plaga i crear molèsti-
es i malestar. A mesura que el nú-
mero creix, la seva salut va empit-
jorant i són més susceptibles de 
patir epidèmies. A més, existeix 
un cert risc, que normalment no 
és greu, que transmetin malalties 
a les persones, així com també un 
risc elevat de transmissió de ma-
lalties a altres aus.

Podeu trobar més informació 
sobre aquest tema a www.caste-
llarvalles.cat.  
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“No som conscients de
l’energia que consumim” 

  R. GómezENTREVISTA

· Què és el fracking?
És una tècnica d’extracció d’hidro-
carburs com gas natural o petroli a 
roques on no es busca habitualment. 
És molt agressiva perquè consisteix 
a fer un forat vertical fins arribar a 
les roques, i en horitzontal injectar-hi 
aigua, sorra i algunes substàncies qu-
ímiques a pressió per desprendre’n 
els hidrocarburs. Les substàncies es 
poden filtrar i això és molt perillós 
perquè són tòxiques i fins i tot can-
cerígenes, i alguns gasos que es des-
prenen també es poden filtrar a l’at-
mosfera. També pot passar, però és 
més improbable, que es produeixin 
terratrèmols. Abans d’avaluar l’im-
pacte ambiental, els països haurien 
de saber que no surt a compte explo-
tar aquests hidrocarburs.

· Si la rendibilitat és baixa perquè 
es continua practicant?
Perquè no volem canviar de model 
energètic, volem seguir com fins ara 
fins que no puguem més. La vida dels 
pous és curta i s’inverteix molt de 
material per extreure’n els hidrocar-
burs, es mobilitzen camions que sa-

investigador del CSiC 
antonio Turiel va pro-
tagonitzar la tarda de 
dijous passat a Cal 

gorina una xerrada davant més 
de 80 persones defensant que la 
crisi del model energètic, palpa-
ble a través de pràctiques com el 
fracking, impossibilita sortir de la 
crisi financera.

Antonio Turiel
Investigador del CSIC 

turen les carreteres per al transport, 
es perjudica el subsòl... Les empreses 
que es dedicaven al fracking de gas 
natural als EUA han fet fallida, per-
den mil milions de dòlars a l’any.

· Quan s’acabarà el petroli?
El petroli no s’acabarà mai però cada 
vegada es podran extreure quanti-
tats més petites. Tenim una econo-
mia que es basa en el consum crei-
xent de matèries primeres i energia 
perquè pugui créixer el PIB. De fet, 
la producció de petroli cru porta es-
tancada 8 anys i comença a baixar. 

· L’opció és el carbó?
Aquí la crisi està fent que disminuei-
xi el consum de petroli perquè molta 
gent no el pot pagar, i per tant no es 
genera aquesta expectativa. A paï-
sos com els EUA la davallada de pe-
troli s’ha compensat en part amb 
més gas, i en el cas de la Xina fona-
mentalment amb el carbó. Això ex-
plica que malgrat la crisi la concen-
tració de CO2 a l’atmosfera ha cres-

cut molt en els últims anys perquè 
el carbó és més intensiu que el pe-
troli. El problema és que si seguim a 
aquest ritme el carbó arribarà al pic 
d’extracció màxima en uns 7 anys. El 
petroli, el gas natural, el carbó i l’ura-
ni començaran a declinar abans que 
acabi aquesta dècada.

· Per què no s’aposta de manera 
contundent per les energies re-
novables?
Les energies renovables no tenen ca-
pacitat de cobrir aquest forat ener-
gètic tan gros tot i que hi ha algunes 
especialment versàtils com l’energia 
eòlica. No som conscients de l’ener-
gia que consumim. Cada persona ja 
sigui un nen o un adult té 25 esclaus 
energètics treballant sense descans 
els 365 dies de l’any. És una quanti-
tat d’energia grandiosa i amb les re-
novables només podríem arribar al 
10 o el 15% del que necessitem.

· Els recursos energètics seran 
un luxe per a elits?
Malauradament és el que ja està pas-
sant. La crisi econòmica i l’energè-
tica estan estretament lligades. La 
disponibilitat d’energia és limitada, i 
posa en compromís tot el model eco-
nòmic i productiu. No podem conti-
nuar amb el mateix esquema, les 
màquines s’estan aturant, els nego-
cis tanquen i els productes s’enca-
reixen.

· Ens hem de resignar?
Els humans podem viure consumint 
molta menys energia, amb un estàn-
dard de vida molt semblant a l’actu-
al però encara no ens n’hem adonat. 
Això implica una transformació pro-
funda del nostre model econòmic i 
productiu. No podem mantenir un 
sistema que es basa en créixer inde-
finidament quan els recursos i en de-
finitiva el planeta és finit. 

L’Assemblea Nacional Catalana 
de Castellar farà el dijous 18 de ju-
liol una prova pilot per començar 
la campanya  ‘Signa un vot per la 
independència’ adreçada a incenti-
var els ciutadans de Catalunya que 
exerceixin el Dret de Petició. Segons 
el coordinador territorial de l’ANC a 
Castellar, Josep Maria Calaf, “ningú 
té clar com acabarà el procés cap 
a la independència i aquests vots 
són un aval amb validesa jurídi-
ca basat en el dret de petició in-
dividual recollit a la Constitució 

Campanya de l’ANC

L’
  Representants d’ICV, CiU i ERC en el moment d’entrar la moció .  || j.g.

 Josep Maria Calaf, de l’ANC .  || j.g.

El PP de Castellar va plantar una parada a la Plaça del Mercat dissabte 
passat al matí dins de la campanya ‘Dret a Saber’, que fa el PP català. El PP 
de Castellar va aprofitar també per criticar el posicionament del PSC local 
que va votar a l’últim ple a favor de la sobirania fiscal. Antonio Carpio, líder 
popular local, assegura que la prioritat és “trobar solucions per treure 
Castellar de la crisi, els socialistes no haurien de deixar-se portar pels 
moviments nacionalistes empesos per ERC i CIU”.  || S. Ruiz

j. gRaEllS

Contra la sobirania fiscal

pp  |  CAMPANYA ‘DRET A SABER’ ANC  |  ‘SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA’ i a l’Estatut”. Durant l’acte, que es 
farà a les 21.30 h a la plaça del Mercat 
es començarà a recollir les peticions 
dels ciutadans per demanar al Parla-
ment de Catalunya que dugui a terme 
totes les iniciatives polítiques perquè 
es pugui celebrar, no més tard del 31 
de maig de 2014, una consulta vincu-
lant en la qual els ciutadans puguin de-
cidir el seu futur. El vot  es pot exercir 
a partir dels 16 anys i també ho poden 
fer els ciutadans estrangers amb resi-
dència a Catalunya.

Aquesta campanya de recolli-
da de peticions es continuarà al se-
tembre durant la Festa Major. Paral-
lelament a aquesta campanya, l’ANC 
està iniciant una altra que consis-
teix en l’enviament d’unes 2.500 car-
tes personalitzades a diferents diri-
gents internacionals informant dels 
motius pels quals, segons l’ANC,  Ca-
talunya s’ha d’independitzar.

  J.R.

Representants de les seccions lo-
cals de Convergència Unió, Es-
querra, ICV i l’Assemblea Nacional 
Catalana van entrar dimecres a re-
gistre una moció d’adhesió al Pacte 
nacional pel dret a decidir. Aques-
ta moció, impulsada per Conver-
gència i Unió, pretén donar suport 
al Pacte nacional pel dret a decidir 
que es va constituir el passat 26 de 
juny i que té com a objectiu donar 
l’opció al poble de Catalunya de 
decidir el seu futur, a través d’una 
consulta, més enllà de la posició 
final. Josep Carreras, portaveu de 
Ciu, va explicar que aquesta con-
sulta s’ha de donar independent-
ment de l’opinió que pugui tenir 
cadascú a l’hora de votar. “El que 
ens ha d’unir és practicar el dret 
a decidir, donar suport a que 
sigui un pacte viu entre les enti-
tats i la societat de la nostra po-
blació i de Catalunya”.

El convergent també va afir-
mar que són conscients que poden 
haver-hi discrepàncies “de cap a 
on hem de tirar”, però exercir 
la democràcia “no ha de ser cap 
problema ni ha de fer por por a 
ningú, que la paraula la tinguin 

Moció en suport al 
pacte pel dret a decidir

poLÍTICA  |  SESSIÓ PLENÀRIA

els ciutadans és la grandesa de la 
democràcia”.

Esquerra i Iniciativa –sense re-
presentació al ple- han volgut afegir-
se a aquesta proposta. La resta de 
formacions polítiques no s’han sig-
nificat davant la proposta de CiU, se-
gons les paraules de Carreras. Daniel 
Martínez, president d’ICV, assegura 
que més enllà del resultat de la vo-
tació, l’important és que els ciuta-
dans tinguin aquest dret de decidir 
el que volen. “ICV no s’ha manifes-
tat obertament independentista, el 
que desitgem és que la ciutadania 
manifesti la seva voluntat i a par-
tir d’aquí ja obrim el debat polític 
com a formació de com ens posicio-
narem. Ara mateix, l’important és 
que la ciutadania respongui”. 

Des d’ERC, Eulàlia Sagrera, 
que també ha estat present a l’en-
trada a registre de la moció, as-
segura: “Ens vam adherir de se-
guida que ens ho van proposar. 
Esquerra no pot fer altra cosa 
que donar-hi suport perquè hi 
estem totalment d’acord”.
Aquesta moció es portarà i es de-
batrà al ple del proper dimarts, l’úl-
tima sessió abans de vacances, que 
tindrà lloc com sempre a Ca l’Al-
berola, però en aquesta ocasió, co-
mençarà a les 8 del vespre.  

  Cristina Domene
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Cal
Manescal

#05

Cert que quan vaig proposar escriure un xic 
d’història de Cal Manescal fou tot un repte per 
a mi però vaig pensar que seria un bon record 
per als lectors de l’aCTual que ja ajuntem 
unes quantes dècades...
Començo, o millor dit, comença amb la troba-
da a la plaça Major amb el senyor josep Carbó 
que, seguidor de la sèrie Espais per al Record, 
em comenta si m’interessen fotos antigues 
de “la Ferreria” (Cal Manescal). automàtica-
ment la meva resposta va ser: i tant!!!! Pocs 
dies després me’l trobo de nou i portava les 
fotografies d’entranyables records.
També vull agrair l’ajut de Ramon Serra que 
va donar-me, molt amablement, tot un seguit 
de pistes per explicar la història de Cal Ma-
nescal.
El fundador fou agustí Vives Roqué, nascut 
el 1867 a Castellar. al cens de 1920 vivien en 
aquest lloc junt amb la seva muller, la Carme 
Homet Torrella, morta el 22 de juliol de 1921. 
juntament amb la seva filla Pilar, tenia dos aju-
dants: el jaume Palol i joan argemí, vinguts de 
petits poblets de girona.
El 1949, l’agustí Vives vivia sol ja que els fills, 
adolf (Manescal, veterinari d’aquí vel el nom 

 Xavier Soley

Amb aquest article, L’ACTUAL continua una sèrie que vol recordar botigues,
entitats, establiments i llocs d’esbarjo de la nostra vila ja desapareguts 

del lloc) la Consol i la Pepita, ja eren casades. 
l’agustí tenia com a serventa la Soledat Sal-
guera, natural de Saragossa, i vivien al pis 
de sobre de la ferreria. aquell mateix any llo-
guen el negoci a joan Mas, nascut a Talave-
ra, casat amb Pepita grau i llurs fills, el jaume 
i la Rosa.
El 1944 mort el joan Mas es posa en venda el 
negoci i és comprat per Felip Serra. Sanglás, 
nat a Roda de Ter, casat amb la Ramona Fà-
bregas Serratusell, de Palau, i el fill, el Ramon 
Serra. El pare mor jove i al front de la botiga 
es  posa el seu únic fill, el Ramon, llavors amb 
16 anyets. Poc després arriba com mosso en 
josep Carbó, procedent de Sant Pol, i tots dos 
continuen el negoci de la ferreria.
El Ramon, amablement rebut a la seva llar, 
recorda que, a part de ferrar, venien volants 
de sega que els adquirien a un ferrer de Cal-
des i també comenta que per fer les ferradu-
res compraven retalls de ferro, de 30x3x1 del 
desguàs de barcos i la feina que tenien per a 
treure’n el rovell.
l’any 1954 la Caixa de Pensions adquireix la 
propietat per a noves oficines, inaugurades un 
any després, el 1955. i acaba la història, però 
abans vull agrair ben sincerament al josep i 
al Ramon la seva col·laboració. Espero que 
agradi!!! La façana de Cal Manescal || CEdida Els ferrers posant una ferradura i foto de família. || CEdida
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L’Anuari Mèdia.cat es 
presenta a Cal Gorina

Cloenda d’un curs de COPEVO

Cal Gorina acollirà dimarts que ve a partir de les 19h la xerrada 
Què amaguen els mitjans de comunicació?, organitzada per L’Altra-
veu, amb la presentació de l’anuari Mèdia.cat a càrrec del perio-
dista Roger Palà. Per tercer any consecutiu, el Grup de Periodistes 
Ramon Barnils i l’observatori crític dels mitjans Mèdia.cat impul-
sen quinze reportatges d’investigació sobre quinze temàtiques que, 
durant l’any 2012, no van gaudir d’un espai significatiu en els mit-
jans. El projecte ha comptat amb 434 micromecenes a través de la 
plataforma Verkami.  || REdaCCiÓ

La setmana passada van finalitzar les sessions formatives de 12 joves, 
un d’ells de Castellar, que han participat en un curs d’auxiliar de ma-
gatzem en indústries alimentaries organitzat pel Consorci per l’Ocu-
pació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. Aquesta forma-
ció forma part del projecte Joves per l’Ocupació. El curs ha constat 
de 300 hores i s’ha realitzat al Patronat Municipal de Ripollet i a les 
instal·lacions de Mercabarna.  || REdaCCiÓ

Els centres escolars de Castellar del 
Vallès han realitzat aquest curs 2012-
2013 un total de 739 activitats, visites 
o préstecs de la Guia Didàctica, un re-
curs que ofereix la Regidoria d’Educa-
ció. Com és habitual, les propostes que 
arriben a més alumnes són les audici-
ons musicals, el cicle de teatre per a les 
llars d’infants i pels centres d’educació 
infantil i primària i el teatre en anglès, 
activitats incloses dins de l’àrea Caste-
llar i el món cultural.

També ha destacat un any més 
com l’activitat més sol·licitada pels 
centres la visita a la Ludoteca Muni-
cipal Les 3 Moreres (42 en total), se-
guida per les 34 visites als Pessebres, 
les 24 visites als horts de Cal Bota-
foc i les 18 que s’han dut a terme per 
conèixer els Gegants de la vila. Cal 
assenyalar que una part del monito-
ratge d’aquestes activitats ha anat a 
càrrec de tècnics de les diferents re-
gidories de l’Ajuntament, però també 
hi col·laboren diverses entitats, em-
preses i ciutadans. Aquest curs, la 
Guia Didàctica ha presentat 13 ac-
tivitats noves, entre les quals hi ha 
hagut les visites a l’Escola Municipal 
de Música i a la fàbrica del vidre, els 
concursos “L’oli és un recurs” i “Dis-
seny de bosses reutilitzables”, o les 
maletes pedagògiques “Els indíge-
nes de l’Amazònia” i “L’Àfrica a l’es-
cola”. El proper mes de setembre, la 
pàgina web municipal recollirà totes 
les propostes de la Guia Didàctica del 
curs 2013-2014. Una de les novetats 

Més de 730 activitats 
de la Guia Didàctica  

que s’hi inclourà, a l’apartat de Ma-
terials, serà la maleta “Jocs de Cas-
tellar”, creada a proposta del Con-
sell d’Infants. Aquesta maleta, feta 
a partir de l’aportació d’imatges i in-
formació per part de totes les esco-
les de la vila, recull una adaptació de 
diferents jocs de taula (memory, puz-
les, lince, etc.) que tenen per objectiu 
donar a conèixer Castellar del Vallès 
a través del joc.

També destaca la iniciativa “Ci-
nema escolar”, que es durà a terme 
amb la col·laboració del Club Cine-
ma Castellar Vallès i que consistirà 
la projecció d’una pel·lícula adapta-
da als diferents cicles escolars en el 
marc de la Mostra de cinema BRAM! 
2014, que tindrà lloc del 17 al 21 de fe-
brer. Les projeccions es completaran 
amb materials de suport didàctic.

ludoteca || L’Ajuntament també ha 
donat a conèixer els usuaris de la Lu-
doteca d’aquest curs. Un total de 2.764 

persones han assistit a l’Espai Fami-
liar de la Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres que s’ofereix els dissabtes al 
matí als nens i nenes de 0 a 12 anys i 
a les seves famílies per tal que puguin 
realitzar activitats diverses. Aquest 
nombre d’assistents, que correspon 
a 940 famílies, ha suposat un incre-
ment d’usuaris del 10% respecte el 
curs 2011-2012, en què van ser 2.567 
les persones que van apropar-se a 
l’Espai Familiar dels dissabtes.

També ha augmentat el nom-
bre de visites esporàdiques d’in-
fants no inscrits al servei diari de la 
Ludoteca. Aquest nombre ha passat 
de les 100 visites del curs 2011-2012 
a les 237 del curs actual, que han re-
alitzat un total de 130 infants. Més 
estable és el nombre de nens i nenes 
inscrits al servei. En aquest sentit, 
han estat 117 (3 més que el curs an-
terior), els infants que s’han apropat 
regularment a la Ludoteca les tar-
des de dilluns a divendres.  

 Redacció

 Visita dels nens de la Ludoteca a l’OSB, el maig passat. || joSEP gRaEllS

pERIoDISmE  |  GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS

foRmACIÓ  |  CURS D’OPERACIONS DE MAGATZEM ALIMENTARI

ENSENYAmENT  |  BALANÇ DE CURS

El grup GAZM lliura 125 litres 
de sabó de roba i xampú

El grup d’aeròbic i zumba 
GAZM ha lliurat recent-
ment 125 litres de sabó de 
roba i xampú que es destina-
ran a famílies necessitades 
de Castellar. El donatiu s’ha 
fet a la Regidoria de Benes-
tar Social, que s’encarrega-

SoLIDARITAT  |  REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

rà de fer-ne la distribució. El 
grup GAZM pràctica aeròbic 
i zumba dos cops per setma-
na a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà i està format per unes 
25 persones, que són les que 
han tingut aquesta iniciativa 
solidària.  || REdaCCiÓ
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 Grup municipal PP

 L’Altraveu

stem acostumats a la 
llarga llista de menti-
des amb les quals des 
de CiU ens obsequien 

amb el seu insensat somni de la in-
dependència, però afirmar, sense 
posar-se vermells, que Europa està 
al costat de Catalunya ja passa de 

a dos mesos, assistíem a 
un ple on l’Altraveu dema-
nava que Castellar es des-
marqués de la pràctica del 

‘fracking’, un sistema per a l’extra-
cció de gas i petroli força nociu per al 
mediambient. La resposta de l’equip 
de govern i de la resta de partits al 
consistori: que ‘no tocava’ discutir-
ho a àmbit local i que no tenien prou 
informació ‘oficial’. 
Doncs bé, la setmana passada Cal 
Gorina va acollir un dels noms més 
reputats pel que fa l’estudi de la crisi 
energètica i el ‘fracking’ a nivell esta-
tal, el físic i investigador del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) Antonio Turiel. Van venir 
prop d’un centenar de persones, de 
les quals només es va deixar veure un 
representant de CiU. Ni PSC, ni PP, 
tot i que van rebre invitació expressa. 
Casualitat? O potser prefereixen se-

Un exercici de 
tergiversació

Qui no coneix és 
perquè no vol

El passat dia 20 de juny, tingué lloc 
a la sala Lluís Valls Areny d’El Mira-
dor la conferència amb el títol “Situ-
ació actual de la Llei de Dependèn-
cia” a càrrec de la treballadora social 
i antropòloga Judith Hidalgo i orga-
nitzada per Suport Castellar.  En el 
seu origen, aquesta Llei fou un gran 
pas en l’estat de dret ja que preveia 
crear molts llocs de treball i reconei-
xia la tasca de molts cuidadors entre 
altres raons, però les persones dismi-
nuïdes i les persones amb malalties 
mentals en foren els grans oblidats. 
Tothom hi hauria de tenir dret en 
aquesta Llei! Una llei amb un pressu-
post que semblava ser garantia d’ar-
ribar a bon port, però, si fou pensada 
per 1.000.000 de persones amb de-
pendència, en el 2008 en foren només 
400.000; si al principi tenia un pressu-
post de 1.000 milions d’euros, en reali-
tat han sigut només 400 milions d’eu-
ros; la Llei es volia anar implantant al 
llarg del temps, fins el 2016...
El concepte de dependència, se-
gons la Llei, és l’estat amb caràc-
ter permanent en què es troben les 
persones que precisen de l’atenció 
d’altra o altres persones o ajuts im-
portants per realizar les activitats 

¡Arriba España! – 
Amunt Catalunya!

 Jaume Pujol

 Antoni Comas

Situació actual de la 
llei de dependència

  Lluís Roig (Suport Castellar)

Qui dia passa,
any empeny

Aquests dies veiem clarament, 
escoltant i llegint les notícies, 
que hi ha un PSC totalment es-
panyolista, centralista, que de-
fensen més el d’allà que el d’aquí. 
PSC=PSOE. Primer és Espanya , 
després Catalunya.
I hi ha un altre PSC, que no ac-
cepta el que li volen imposar els 
d’allà, l’Espanya colonialista. Pri-
mer és Catalunya, després Espa-
nya. PSC no és=PSOE.
La divisió dins del PSC és evident. 
Cada vegada està més clara.
Si una persona és catalanista i vol 
defensar el que ens convé a Cata-
lunya, la seva posició és ben clara: 
PSC català. I si un vota i recolza al 
PSC espanyolista estarà més cò-
mode si se’n va allà. És evident el 
dilema. Procurem ser amics dels 
del PSC català. Els podem votar. 
Jo ho veig així. I vosaltres?

Que perillosa s’està convertint 
aquesta majoria absoluta del PP, 
i més a dia d’avui que les enques-

taca d’oli. Això que dóna suport al 
dret d’independència dels pobles és 
una mentida descomunal. David Ca-
meron mai ha dit una cosa així, i ho 
saben perfectament. Que doni suport 
a fer una consulta és quelcom diferent 
a això, però també caldria fer alguns 
aclariments sobre el cas escocès i el 
cas català i les diferències són abis-
mals. I dir que si vol que es voti la in-
dependència no deu ser pas per negar-
la, és un joc de paraules massa infantil 
com per creure-se’l. També ha dit que 
no es ficarà en un tema que no l’afec-
ta, però això s’ho callen. Per tant, el Sr. 
Cameron opina d’un tema que li resul-
ta aliè. El que no hi ha manera que, 
en el seu infantil plantejament, vul-
guin entendre és que una Catalunya 
independent quedaria fora de la Unió 
Europea, quelcom diferent que que-
dar fora d’Europa. I si es pensen que 
França o Itàlia es posarien a aplaudir 
el procés perquè els anglesos hi estan 
a favor és d’una falta de realisme es-
garrifosa. No cal que el govern espa-
nyol es dediqui a desacreditar-los a les 
institucions europees; es desacrediten 
tots sols. Les gires que ha perpetrat 
el Sr. Mas per Europa han constituït 
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Adopció urgent de gosses

guir amb una b ena als ulls per evitar 
enfrontar-se a les sigles que represen-
ten, que semblen més proclius a dei-
xar-se endur per la dèria extractora 
que empeny l’Estat espanyol?
No van voler saber que, tot i que els 
executius català i espanyol plategen el 
‘fracking’ com a solució a la carència 
energètica, als Estats Units la indús-
tria del sector està en fallida perquè 
aquesta pràctica només és rendible 
durant els primers anys. Que el ‘frac-
king’ és, en paraules del mateix Turi-
el, una nova bombolla com ho va ser 
la immobiliària, i no la solució màgi-
ca per al futur que ens volen vendre. 
Tampoc van voler escoltar que es 
tracta d’una pràctica a la desespera-
da (i molt agressiva pel medi ambient) 
per aconseguir uns recursos energè-
tics que estan ja arribant al seu límit; 
ni que la única opció viable per sor-
tir d’aquesta crisi –energètica i eco-
nòmica- és fer el canvi cap a un siste-
ma sostenible en lloc de seguir vivint 
en la paradoxa del creixement infinit 
en un planeta finit. 
Nosaltres no deixarem d’insistir en 
allò que considerem important per 
al conjunt de la ciutadania. Com bé 

deia Turiel, el primer pas per aturar 
aquest ritme desenfrenat cap al preci-
pici és fer una tasca de sensibilització 
envers la ciutadania i fer-la coneixe-
dora del problema per dotar-la de les 
eines per actuar. Perquè la informació 
és un element cabdal per a una socie-
tat compromesa i mobilitzada.

tes diuen que la podrien perdre a 
les properes eleccions. No n’han 
tingut prou en haver portat l’es-
tatut d’autonomia al constituci-
onal i haver aconseguit espor-
gar-lo, en apuntar a la immersió 
lingüística, en posar setge a les 
finances de la Generalitat... 
que ara posen tota l’artilleria 
al costat de la centralització de 
l’administració, al·legant refor-
mes per racionalitzar la despe-
sa pública, al·legacions tan in-
sultants a la nostra identitat, 
com l’arriba España! franquis-
ta o bé les 7 diferències que no 
troba el seu company d’Alta-
fulla comparant el Reichstag 
nazi amb una trobada de l’As-
semblea Nacional Catalana.
Les diferències es va entretenir 
a buscar-les en Francesc Ribera 
“Titot”, cantant de Brams, en el 
concert per a la llibertat. “Tenim 
un exèrcit. Un exèrcit que fa 
tres-cents anys que ens defensa 
i que gràcies a ell no hem estat 
destruïts com a poble. I aquest 
exèrcit es diu cultura i els nos-
tres soldats són mestres, actors, 
escriptors, científics, investiga-

bàsiques de la vida diària o les 
persones amb discapacitat intel-
lectual o amb malaltia mental. És 
molt important l’informe mèdic. 
És el més important, ja que és 
bàsic per la valoració de la per-
sona amb dependència.
Cal fer còpies de la documentació 
que s’entrega al Departament de 
Benestar Social en el procès de 
tramitació, per si fos necessària 
en possibles valoracions futures.
Al final del procés de tramitació de 
la sol·licitud, la persona amb de-
pendència rebrà per carta la re-
solució de grau. Sobre la qüestió 
dels graus cal tenir ben clar els 
graus possibles. A partir de 2012 
s’anul·len els nivells, i el primer 
grau ja no està contemplat: només 
tenen validesa el segon o el tercer. 
Quant a les revisions de graus, en 
un principi la resolució de grau era 
permanent, és a dir, no podia va-
riar el grau, però a partir del 2012 
passen a ser provisionals, la qual 
cosa significa que pot canviar el 
grau prèvia revisió periòdica, i la 
seva valoració és “a la baixa”. La 
resolució final està en funció de les 
dades d’Hisenda i el grau.
Els tipus d’ajuts poden ser diversos:
· Vinculats, quan es refereixen a 
la residència en plaça pública o 
al centre de dia per a gent gran, 
també en plaça pública. En aquests 
casos, tota o part de la despesa va 

a càrrec de l’Administració.
· Prestacions. El Real Decret de 
10 de juliol de 2012 revisa la pres-
tació econòmica del cuidador no 
professional que implica que, a 
més de ser un familiar, ha de tenir 
la residència al domicili de la per-
sona afectada per la dependència. 
El cuidador tampoc podrà tenir 
reconegut cap grau de dependèn-
cia i ni tans sols haver sol·licitat el 
seu reconeixement en algún mo-
ment, encara que no obtingués la 
puntació mínima.
Acabada la conferència, entre el 
públic assistent i la conferenci-
ant es tractaren qüestions pràc-
tiques sobre fets concrets.

un rotund fracàs per més que s’obsti-
nin en dir el contrari amb un control 
ofegador dels mitjans de comunicació. 
Que ja saben de quin peu calça, que 
no és més que un aventurer amb uns 
coneixements d’Europa no més grans 
que els de l’inimitable Rodríguez Za-
patero. I seguir pensant-se que són 
quelcom especial produeix arcades 
de riure a qualsevol que estigui míni-
mament informat sobre les instituci-
ons d’Europa. Que a Europa no els fa 
cas ningú, i ja és hora de dir-ho clar i 
en català. Que viuen instal·lats en la 
mentida més grollera sense el més 
mínim debat i adquirint una posició 
de força que no tenen. Fins ara pensà-
vem que CiU era un partit de govern; 
ara resulta que s’han convertit en an-
tisistema. Poden seguir així; amb una 
mica de sort desapareixeran de l’arc 
parlamentari en pocs anys havent fet 
un mal irremeiable a tot un poble bas-
tant més ampli del que es pensen. Un 
vell principi diu que es pot enganyar a 
tothom un dia; a molta gent un temps; 
però mai a tothom sempre. Per més 
manifestacions manipulades que con-
voquin, ja se’ls ha vist el llautó de la 
tergiversació.

dors, i els milers de milicians 
voluntaris de la cultura popular 
de cada poble i de cada barri. I 
aquest exèrcit està arreu, des-
plegat, a punt i armat, arreu dels 
Països Catalans. I amb aquest 
exèrcit farem de la nostra nació 
una terra lliure!’ i afegeixo, els 
catalans al·leguem reformes per 
racionalitzar la despesa pública 
deixant que “España mantenga 
al parlamento europeo, al rey, al 
congreso, al senado, a las  dipu-
taciones, a los ayuntamientos y 
a su ejército”, que nosaltres ja 
mantindrem la Generalitat, els 
ajuntaments i debatrem que fem 
amb Europa i amb els consells 
comarcals. Amunt Catalunya!

*Aquesta xerrada es pot escoltar
  a través del web de l’Altraveu:
  http://www.laltraveu.org/
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Antonio Turiel Andreu Rifé
Investigador del CSIC Cantant

“Podem viure consumint molta 
menys energia, amb un estàn-
dard molt semblant a l’actual”

Domingo Romero
Entrenador 

“Potser no som ni gaire tàctics 
ni tècnics, però els partits els 
lluitem fins al final”

“al concert, hi havia molta ener-
gia al públic. S’agraeix molt, per-
què vol dir que agrada”

HAN DIT. . .

n “hola” només 
pot acabar 
amb un “adéu”. 
Aquesta frase 

impactant forma part de “Sandre-
van lullaby – lifestyles” de Rodríguez,  
el cantautor que protagonitza “Se-
arching for Sugar Man”. Tot i això, 
el mèrit del documental suec, que ha 
guanyat, entre d’altres, l’Oscar a mi-
llor documental (2012) i el premi del 
públic al millor documental interna-
cional pel festival de Sundance (2012) 
, és que va més enllà de ser una gra-
vació sobre un cantant de rock. El di-
rector Malik Bendjelloul, que acon-
segueix captivar l’espectador des de 
l’inici, també integra la música de 
Rodríguez i el context d’una forma 
magistral. El resultat és un docu-
mental de 85 minuts humà, emotiu 
i, sobretot, molt inspirador.
Un altre èxit de “Searching for 
Sugar Man”, que el Club Cinema 
de Castellar va projectar el darrer 
dimecres 3 de juliol a l’auditori mu-
nicipal Miquel Pont, és que no està 
explicada des del punt de vista de 
l’artista, sinó de dos fans que volen 
saber què s’ha fet del seu admirat 
cantant. Buscant una idea per un 
article, un periodista, que es con-
verteix en “un detectiu musical”, es 
proposa descobrir com va morir re-
alment el misteriós Rodríguez,  tan 
popular a Sud-Àfrica; es diu que es 

  Salut Sixto Rodríguez. || joaN MuNdET

Una lliçó darrere l’altra

Romanent

La Promoció 
Econòmica, valor 

municipal

 Grup Municipal CiU

 Joan Creus*

blues” de Rodríguez es va convertir 
en la banda sonora dels “blancs libe-
rals” que acabarien lluitant contra 
l’apart-heid. 
Si bé el cantant no va tenir gens 
d’èxit als Estats Units, es van vendre 
milions de còpies dels seus dos vinils 
a Cape Town. “El poeta de Detroit” 
va seguir treballant a la construcció 
amb esmoquin fins que, ja als anys 
90, faria concerts a Sud-àfrica que 
recaptarien més de 700.000 dòlars, 

uns 550.000 euros. El seu èxit s’ha 
multiplicat des de la producció de 
‘Searching for Sugar Man’, per a la 
qual no volia ser entrevistat, però 
ell segueix vivint a la mateixa casa 
de Detroit. Sent un exemple de mo-
dèstia, en una de les seves cançons 
diu “Gràcies pel teu temps; ara tu 
em pots donar les gràcies pel meu. 
Havent dit això, oblida’l”. 
      
*Estudiant de periodisme

“U

E

N

tres de les seves cançons”, segons 
un dels productors.
D’altra banda, l’excel·lent música 
de Rodríguez, que comparen amb 
Elvis, Bob Dylan i els Rolling Stones, 
es va intercalant subtilment amb la 
narració. La seva veu greu amb un 
sovint simple fons de guitarra acom-
panya l’espectador fins als anys 70. 
El documental et situa perfecta-
ment a una Sud-àfrica molt con-
servadora on l’“Anti-establishment 

  Estel Farell*

pLAÇA mAjoR

o deixa de ser sorpre-
nent que els munici-
pis, els mateixos que a 
les enquestes del CIS 

reben millor valoració per part de 
la ciutadania que qualsevol altra 
administració; els que han estat 
prestant bons serveis de foment 
de l’emprenedoria, de formació i 
d’ocupació, vegin constantment 
disminuïts els recursos per a de-
senvolupar polítiques actives.
Des de la recuperació dels Ajunta-
ments democràtics s’han contem-
plat, normativament, els municipis 
com actors clau en el foment de l’ocu-
pació i de l’activitat emprenedora.
A Castellar tenim la gran sort de 
comptar amb una oferta formativa 
consolidada, que arriba al miler de 
places. Aquest catàleg ampli de cur-
sos en múltiples competències sor-
geix de la iniciativa municipal: la cre-

ació d’un Centre de Coneixement, El 
Mirador, que ha permès impulsar i 
donar resposta a les necessitats for-
matives dels veïns i veïnes. 
De no haver-se ideat i executat, a 
data d’avui no hi hauria previsions 
de formació  a la nostra vila fins a 
finals d’any, i amb reduccions dràs-
tiques.
Comptem també amb un Centre de 
Serveis per a Empreses que allotja 
talent emprenedor, i hem creat cir-
cuits a Cal Botafoc per a potenci-
ar l’autoocupació i el recolzament 
a la creació d’empreses per a per-
sones que es troben circumstanci-
alment a l’atur. Som pioners en el 
desenvolupament de la Finestreta 
Única Empresarial.
No pot ser que des del Govern d’Es-
panya, a l’Avantprojecte de Llei de 
racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, es deixi d’in-
cloure que un dels objectius clau 
dels Ajuntaments sigui la millora 
del context productiu, social i urbà, 
per a poder generar  desenvolupa-
ment econòmic i millora de la qua-
litat de vida a través de la cons-
cienciació, el foment de l’esperit 
empresarial, i l’adaptació als can-
vis socials i tecnològics.

n el darrer Ple del 25 
de juny, es va proce-
dir al tancament del 
Compte General de 

l’exercici 2012 i, des del nostre 
grup municipal, creiem que els 
ciutadans de Castellar del Vallès 
han de ser informats de com van 
els números del l’Ajuntament.
Segons les dades oficials, l’exer-
cici de 2012 s’ha tancat amb un 
romanent de Tresoreria positiu. 
No és una mala dada si entenem 
de manera simplificada, que el 

romanent de tresoreria és el que 
queda un cop s’han cobrat tots els 
ingressos i pagades totes les des-
peses. En principi, cal felicitar-
nos, tots plegats, per aquest canvi 
de tendència. Els quatre anteriors 
exercicis s’havien tancat amb dè-
ficit. Diversos són els factors que 
han portat aquest canvi de tendèn-
cia que encara està per confirmar, i 
cal que no perdem de vista.
En primer lloc, l’estalvi en el cost 
laboral que s’ha produït a la casa 
gran, gràcies als sacrificis del per-
sonal de l’Ajuntament, aquesta 
partida que ronda el 40% del pres-
supost anual ha disminuït conside-
rablement. Aquí s’hi han de sumar 
les retallades del 5% del Govern Za-
patero, la suspensió d’una de les 
pagues extres del 2012 i el fet de 
que no s’ha cobert cap de les places 
vacants per jubilació, prejubilació i 
altres, perquè el Pla d’Ajust al que 
ens varem adherir per poder de-
manar un crèdit ICO de 7.500.000 
euros, així ho exigia.
En segon lloc, perquè aquest darrer 
crèdit ICO que va servir per pagar 
part dels 12.500.000 euros que es 
devien a proveïdors a finals del 2011 
ha permès sanejar la nostra treso-

reria. Llàstima que l’anterior Go-
vern Central no hagués pensat en 
aquesta mesura i que en aquest 
impàs s’hagin perdut llocs de tre-
ball pel camí.
En tercer lloc, gràcies a les retalla-
des que el nostre Ajuntament ha 
dut a terme en els darrers exerci-
cis. Encara que no es vulgui reco-
nèixer, el nostre Ajuntament també 
ha retallat. Mentre l’any 2007 les 
subvencions a les AMPA, per exem-
ple, de la nostra població rondaven 
els 21.000 euros, aquest darrer any 
tot just arriben a 6.000. Ja veurem 
que passarà el 2013.
I per últim, l’augment de la pres-
sió fiscal que hem sofert els ciuta-
dans de Castellar, no perdem de 
vista que, per exemple l’IBI, acu-
mula més d’un 20% d’increment en 
els dos darrers anys.
En aquest darrer punt caldria pre-
guntar-nos si davant el resultat po-
sitiu del romanent de tresoreria, 
l’equip de Govern havia d’augmen-
tar tant l’IBI i altres taxes? Nosaltres 
creiem que no era necessari empit-
jorar la precària situació econòmica 
de moltes famílies, comerços i em-
preses de la nostra població acumu-
lant aquesta pujada del 20%.

va encendre un foc dalt d’un escena-
ri, que es va disparar un tret... 
Mentre segueix el fil de la investi-
gació, el públic es crea una imatge 
molt concreta del cantautor ameri-
cà d’arrels mexicanes gràcies a les 
descripcions que en fan els diferents 
protagonistes: les seves filles, pro-
ductors... A més, també transme-
ten emoció i arriben a traslladar-te 
al moment; “tocava d’esquenes, pot-
ser per forçar-te a escoltar les lle-

Ens oposem frontalment a la recen-
tralització  de recursos i competènci-
es de Promoció Econòmica. I de tan-
tes altres.

*Tinent d’alcalde

  de Promoció Econòmica i Innovació
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Castellar van ser els primers a pujar. 
23 atletes que han assolit algun podi 
en els Campionats de Catalunya van 
arrencar els primers aplaudiments 
del públic. Amb ells, també ho feia 
la castellarenca del CA Vic Encarna 
Garcia. L’alcalde de Castellar, Igna-
si Giménez, i la regidora d’esports, 
Pepa Martínez, van fer efectiu el 
lliurament dels diplomes.

Seguidament, van pujar el Club 
Escacs Castellar per haver assolit la 
permanència a la categoria de Segona 
Territorial; el velocista del Club Espor-
tiu TEB Víctor Manuel Cózar Maza-
riegos; el campió d’Espanya del Club 
Esportiu Kenpo Guillem Gómez Tale-
ro; Kiko de la Rosa i alguns dels seus 
alumnes del Club Taekwondo World; 
la promesa infantil del Club de Gim-
nàstica Sentmenat Ana Palacios; els 
equips infantil femení i juvenil mascu-
lí del Club Tennis Castellar, moment 
en què es va fer un reconeixement a 
la tennista Aina Domingo, que no va 
poder assistir a l’acte perquè estava 

rebut inspeccions i el temor és que 
a partir del setembre les multes co-
mencin a dirigir-se a la butxaca dels 
clubs modestos. “Són coses que es 
fan de bona fe, és un bé pel poble 
i per la canalla i hem de fer força 
tots plegats per resoldre-ho”, diu 
el president Joan Homet.

Reconeixement 
als èxits de la 
temporada

Els clubs, en peu de guerra

L’Ajuntament de Castellar va retre 
homenatge dijous 4 de juliol als es-
portistes i les entitats que durant 
aquesta temporada han tingut algu-
na fita meritòria en les seves respec-
tives competicions. 123 castellarencs 
i castellarenques que practiquen es-
port a nivell individual o d’equip van 
rebre un reconeixement a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont i se’ls va en-
tregar un petit diploma.

L’acte va durar prop d’una hora 
i va començar amb una exhibició del 
campió de biketrial Alan Rovira, que 
va delectar el públic amb les seves ha-
bilitats sobre la bicicleta. El pilot va re-
córrer les escales de l’auditori sobre 
la seva bicicleta, fent aixecar l’admira-
ció dels assistents. Tot seguit, un vídeo 
que mostrava imatges en acció dels es-
portistes va servir com a teloner dels 
reconeixements a dalt de l’escenari.

Els esportistes del Club Atlètic 

Un dels temes més comentats a la 
festa esportiva de dijous de la set-
mana passada a l’Auditori va ser la 
nova política recaptatòria del go-
vern central, que està demanant als 
clubs, siguin de la categoria que si-
guin, que regularitzin la situació del 
seu personal. Això implica que tot-
hom qui col·labori amb el club, per 
petita que sigui la quantitat percebu-
da, haurà d’estar donat d’alta a la se-
guretat social. Més o menys, signifi-
caria l’augment d’un 40% del cost de 
la part destinada a pagar al personal 
del club, fet que ha posat les entitats 
esportives en peu de guerra.

A la UE Castellar tenen una 
seixantena d’entrenadors i a més la 
nova política també gravaria les pri-
mes dels jugadors del primer equip. 
“Hi ha gent amb dificultats per 
pagar les seves quotes, si pugem 
el preu per sufragar els costos 
seria inassumible per al club i per 
a moltes famílies”, explica Fran-
cesc Sardà, directiu de l’entitat. 
Saben que clubs de Tercera Divisió 
en amunt, com Sabadell o Prat, han 

  J.M.

  J. M.

Els clubs calculen que 

hauran de pagar un 40% 

més en nòmines si han de 

regularitar la situació dels 

seus col·laboradors

jugant el Campionat d’Espanya de 
tennis; el mini B del CB Castellar, pel 
primer lloc al nivell C1; el sènior mas-
culí del FS Castellar pel seu ascens i 
el juvenil-cadet femení per haver que-
dat segon a Primera Divisió -Josep 
Tous, el president del FSC, va oferir 
les samarretes de l’ascens del primer 
equip als dos representants de l’Ajun-
tament-; Alan Rovira, pels seus èxits 
en diversos campionats de biketrial; i 
els tres equips de la UE Castellar que 
han pujat de categoria, el benjamí B, el 
benjamí C i l’aleví D.

Un cop acabat el lliurament, l’al-
calde Ignasi Giménez es va adreçar als 
assistents i va demanar un reconeixe-
ment a totes les altres persones que 
també fan possible l’esport: presidents, 
membres de les juntes, delegats, entre-
nadors i pares. També va explicar que 
l’èxit és efímer i va destacar “la impor-
tància dels valors de la pràctica es-
portiva”. L’acte va finalitzar amb una 
foto de tots els esportistes distingits a 
dalt de l’escenari de l’Auditori. 

Josep Tous, president del FS 
Castellar, ja té prou maldecaps en 
fer quadrar els comptes després que 
la FCF hagi pujat la mutualitat un 
38%: “Només faltaria que ara ens 
gravessin a tota la gent que col-
labora amb el club”. Tous calcu-
la que, de fer-se efectiu, la propera 
temporada haurien de pagar 20.000 

euros a la Seguretat Social.
Una de les federacions que 

més batalla està presentant és la 
de bàsquet. En la passada assem-
blea, explica Joan Comellas, entre-
nador i jugador del CB Castellar, es 
va parlar fins i tot de ‘lock out’, és a 
dir, una vaga general de competici-
ons a partir del setembre. 

El Club Atlètic Castellar ja ha 
demanat a l’Ajuntament que tre-
balli perquè hi hagi un acord entre 
els clubs de Castellar. El president 
Àngel Garcia no descarta buscar al-
tres vies per regularitzar la situació 
a partir del setembre. “S’estan for-
mant algunes cooperatives a Sa-
badell i la Seguretat Social costa-
ria 15 euros al mes, hem de mirar 
si podem fer-ho”. 

Els grups municipals del PSC i 
CiU portaran al proper ple una moció 
on s’instarà al govern central a suspen-
dre temporalment les accions previs-
tes i fer una taula de treball amb els 
òrgans implicats per modificar la legis-
lació. “Fan una gran contribució en 
la promoció de l’esport i es hàbits sa-
ludables, l’educació, la cohesió social 
... volem estar al seu costat”, explica 
la regidora d’Esports Pepa Martínez.

1

2

3 4

5

Indignació de les entitats per la nova política recaptatòria del govern central
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 Fotografia de família dels i les esportistes castellarenques. || joSEP gRaEllS

FoToS: j. gRaEllS

6

7

8 9

10 11

El mini B del CB Castellar1

Masculí i femení del FSC6L’equip del Club 
d’Escacs Castellar

2

La família del Club Atlètic
Castellar (CAC)

7 Kiko de la Rosa i els seus 
deixebles del CTW

11

Víctor Manuel Cózar3

Ana Palacios, gimnasta8L’atleta Encarna Garcia4

Alan Rovira fent acrobàcies9Les noies del CT Castellar5

El karateka Guillem Gómez10
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fUTBoL SALA  |  16 HORES

L’equip de Ca l’Òscar va vèncer per 4 a 0 la final de les 16 hores de futbol 
sala, un torneig amb 10 equips participants disputat al pavelló Puigverd 
i organitzat per l’Atlètic Almendra. Per l’equip campió van jugar Damas, 
Adri, Quesada, Moya, Truji, Albert, Robert, Antonio, Javi i Nemrod i el 
porter Josep Maria, que va rebre el trofeu al millor jugador.  

Ca l’Òscar guanya les 16 hores de futsal

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

Mario Lousame, el nou entrenador 
del CB Castellar, ja té el primer re-
forç per a la propera temporada. El 
club ha confirmat l’arribada d’un es-
corta procedent del Roser, el mateix 
club d’on prové Lousame. Es tracta 
de Toni Roure, un jugador de 34 anys 
amb un bon tir exterior, que ha fet de 
mitjana uns 15 punts aquesta tempo-
rada a Copa. Roure només ha jugat al 

Primer fitxatge 
del CB Castellar

  J. M.

Toni Roure, jugador exterior de 34 anys, es 
converteix en la primera incorporació de l’equip

 Toni Roure, primer fitxatge. || d. gRau

Roser durant tota la seva carrera es-
portiva, des de fa 25 anys quan va co-
mençar a les categories de base.

Pel que fa al jugador interior, en-
cara no hi ha res en ferm però la in-
tenció és tancar algun fitxatge abans 
de l’agost. Lousame havia afirmat que 
l’equip es podia quedar sense un ex-
terior però la baixa d’un jugador in-
terior haurà de ser substituïda sí o sí. 
L’entitat continua buscant al mercat, 
conscient que sempre és més difícil 
trobar un pivot a la categoria.  

“Ho lluitem tot fins al final”
  Jordi MasENTREVISTA

· Fins ara sempre havia estat un comodí. 
Això s’ha acabat.
Li vaig comentar al president que em feia il-
lusió agafar l’equip des del principi. Amb l’aju-
da d’Àlex Àlvarez, que entrenarà el filial i em 
farà de segon entrenador, intentarem tenir una 
temporada tranquil·la, que no hàgim de patir 
tant per salvar-nos. Sempre he hagut d’agafar 
l’Athlètic en moments molt complicats.

· I tant complicats!
Una vegada ens jugàvem el descens en les úl-
times quatre jornades i vam aconseguir tres 
victòries i un empat, encara que vam baixar 
igual. Però sempre que l’he agafat les sensaci-
ons que he tingut han estat molt positives.

n tres ocasions ha agafat el primer 
equip de l’athlètic 04, sempre de 
manera provisional i per treure’l 
d’alguna situació complicada a la 

classificació. després de deixar-lo desè de Pre-
ferent Catalana la temporada passada, aques-
ta vegada dirigirà l’equip des del principi amb la 
intenció de no patir fins a les últimes jornades. 
domingo Romero és dels històrics de l’athlè-
tic. Va començar de delegat el 2004, any de 
la seva fundació i sempre, d’alguna manera o 
altre, ha estat implicat amb el club.

Domingo Romero
Entrenador Athlètic 04

E

· Sense anar més lluny, l’any passat va 
agafar l’equip sense cap punt després de 
quatre jornades. Com el va millorar?
Tu has de ser el primer a tenir moltes ganes 
de tirar-ho endavant. La sort que tinc és que 
conec els jugadors, molts són amics meus de 
sempre. S’ha de saber-los portar, a uns els 
pots prémer més i d’altres no. Ens havíem de 
conscienciar que amb els ànims pel terra no 
podíem fer res de res. Va costar molt puntu-
ar al principi puntuar, però la segona volta 
va ser molt bona. Si haguéssim començat 
així hauríem acabat entre els set primers. 

· A molts entrenadors els ha costat 
l’Athlètic. Potser no coneixen el seu 
‘ADN’ particular?
Exactament. Sóc aquí des del 2004, és molt 
temps ja, i per molts de nosaltres l’Athlètic 
és com un sentiment. Quan estava al B volia 
formar als nois com a jugadors però també 
de cap, tenir aquest ADN. Potser no som ni 
gaire tàctics ni gaire tècnics, però els par-
tits els lluitem fins al final.

· Que els ho diguin al primer i el segon 
classificat de Preferent Catalana. Sou 
els únics que va guanyar a CN Sabadell 
i FS Castellar.
El FS Castellar ens havia guanyat bé a la 
primera volta, arribaven molt millor al par-
tit. Nosaltres havíem fet a la pretemporada 
molta pilota i poc físic amb l’altre entrena-
dor i a la segona part ens van ballar. Tení-
em aquest partit clavat i a la segona volta 
vam sortir a mossegar. El mateix va pas-
sar amb el CNS.

· Quin partit triaria per guardar?
Cap d’aquests dos. Em quedo el del camp del 
Castellbell, almenys per mi. Aquell partit ens 
va donar la salvació i amb aquells punts vam 
quedar molt descansats.  Domingo Romero dirigint l’equip en un partit de la temporada passada. || joSEP gRaEllS
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ATLETISmE  |  CAMPIONAT ESPANYA

Glòria Timoneda va aconseguir el 
sisè lloc a la prova de salt de perxa 
del Campionat d’Espanya cadet 
d’atletisme a l’aire lliure que es va 
celebrar el cap de setmana passat 
a Granollers. La castellarenca va 
igualar la seva millora marca, amb 
un salt de 2’90 metres i va finalit-
zar amb el mateix registre que la 
cinquena i la quarta classificada, 
però Timoneda tenia més nuls i 
es va haver de conformar amb un 
meritori sisè lloc entre les atletes 
de tot l’estat.

En aquests campionats 
també hi participava el caste-
llarenc Guillem Garcia, que va 
ser onzè d’Espanya als 300 me-
tres tanques amb un temps de 
42’87 segons i dissetè als 100 
metres tanques amb una marca 
de 15’37. 

Sisena cadet estatal

  Redacció

 Una imatge de les proves disputades el cap de setmana. || SalVadoR Pou

garcia als júniors || A Caste-
lló de la Plana es va disputar 
aquest cap de setmana el Cam-
pionat d’Espanya cadet a l’aire 
lliure, amb la presència de Dani 
Garcia a la prova de 400 metres 
tanques. En semifinals, dissabte 

va assolir una nova marca perso-
nal de 55’4 segons però a la final 
de diumenge va ser desqualificat 
perquè els jutges van interpretar 
que l’atleta del Club Atlètic Cas-
tellar havia passat una tanca lleu-
gerament pel costat.  

TENNIS  |  TORNEIG PERNIL

Joan Llobet i Xavi Calveras van guanyar el Torneig del 
Pernil que organitza l’equip B de veterans del Club Ten-
nis Castellar. Aquest és un torneig que ja comença a ser 
tradicional a l’entitat castellarenca i que aquest estiu ha 
arribat a la seva tercera edició. 

Gran participació al torneig 3x3

TENNIS  |  CT. ESPANYA

Aina Domingo va disputar a finals 
de la setmana passada el ampionat 
d’Espanya individual aleví a Alacant 
i va perdre als quarts de final des-
prés d’avançar dues rondes. La ten-
nista castellarenca va eliminar en 
primera ronda l’asturiana Bárbara 
Gómez (6/4 6/0) i tot seguit també es 
va desempallegar de la gallega Uxia 
Martínez, cap de sèrie número 16, 
per 6/3 6/2. A vuitens de final Do-
mingo va caure contra la valencia-
na Tea Pavlicic, número 1 d’Espanya, 
per 6/0 6/0, on la castellarenca va 
patir una lesió de braç. 

Aina Domingo 
arriba a vuitens 
de l’estatal

BICITRIAL  |  CAMPIONAT CATALUNYA

Diumenge es va disputar el Campionat de Catalunya de bicitrial UCI al circuit per-
manent de Sant Antoni de Vilamajor amb victòria d’Alan Rovira. El castellarenc va 
fer cinc peus, deu menys que el segon classificat, emportant-se així per quarta vega-
da el campionat català. Rovira competia una categoria per sobre de la seva, amb ri-
vals fins a dos anys més grans que ell. 

Rovira guanya per quart cop seguit el català

La castellarenca Glòria Timoneda va igualar la seva millora marca en salt de perxa

CICLISmE  |  CT. CATALUNYA

Irene Martínez va imposar-se 
aquest cap de setmana en catego-
rai femenina a la quarta edició de 
la dura prova Vip Xtrem de BTT, 
sobre un recorregut de 125 quilò-
metres de 3.500 metres de desni-
vell. La castellarenca del Bike Tolrà 
va acabar amb un temps total de 9 
hores i 10 minuts, a la posició 112 de 
la general entre els 670 participants 
que van prendre part a la compe-
tició. La cursa es feia a les munta-
nyes de Prades i travessava les co-
marques de la Conca de Barberà, 
el Baix Camp i l’Alt Camp.

D’altra banda, un altre ciclis-
ta del Bike Tolrà, Asier Casado, va 
participar al Campionat de Cata-
luya infantil de BTT, disputat a la 
Roca del Vallès, on va aconseguir 
emportar-se la segona posició, pro-
clamant-se sotscampió de la cate-
goria. Pel què fa a la categoria de 
principiants de primer any, la vic-
tòria va ser per Oriol Alcaraz Lo-
rente, que va aconseguir matemàti-
cament el Campionat de Catalunya 
en la modalitat de BTT. 

La ciclista Irene 
Martínez guanya 
la Vip Xtrem
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EL TAULER

CATALÀ
I EMPRESA:
JA ESTÀS AL DIA?

HORARIS
D’ESTIU

la direcció general de Política 
lingüística posa a disposició de 
les empreses el llenguatest con-
sum, una eina d’autodiagnosi per 
saber si les empreses compleixen 
amb les obligacions lingüístiques 
del Codi de consum de Catalunya 
en els àmbits de l’atenció al pú-
blic, la informació i la documen-
tació, l’etiquetatge i les instruc-
cions d’ús.

ja estàs al dia? Comprova-ho en 
un minut: http://www.gencat.
cat/llengua/llenguatestconsum

ja podeu consultar a la pàgi-
na web www.castellarvalles.cat 
(apartat d’avisos) els horaris 
d’estiu d’alguns equipaments i 
serveis municipals, com ara el 
Servei d’atenció Ciutadana, la 
Biblioteca Municipal antoni Tort, 
els Casals d’avis, l’arxiu Munici-
pal o el Servei de Català, entre 
d’altres.

+ INFO:
www.gencat.cat/llengua/puntempresa

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

L’IES Castellarnau, format per 
tres pilots castellarencs, va fina-
litzar a la segona posició de la ca-
tegoria Open Superbikes de les 24 
Hores de Catalunya de motociclis-
me, disputada a Montmeló aquest 
cap de setmana. A la general, van 
finalitzar a la dotzena posició.

L’equip el formaven els cas-
tellarencs David Jaén, Jordi Cla-
riana i Ferran Clusellas, acompa-
nyats per un altre pilot, Carlos San 
Juan. Dissabte sortien des del di-
vuitè lloc, el sisè de la categoria, i 
van mantenir un frec a frec molt 
igualat amb els altres participants 
d’Open Superbikes. “Des de dis-
sabte a les sis de la tarda fins diu-
menge a les dotze del migdia anà-
vem variant del primer al cinquè 
lloc”, explica David Jaén. 

No va ser fins quan falta-
ven poques hores per acabar la 
cursa que els corredors castella-
rencs ja van veure que acabarien 
al podi. “L’última hora de cursa 
la vam fer més lenta, perquè te-

  Jordi Mas

Podi per als més resistents
moToR  |  24 HORES MOTOCICLISME

níem problemes amb el canvi de 
la moto i com que el tercer el te-
níem lluny vam poder afluixar”, 
comenta Jaén.

La victòria a la general de 
les 24 hores va ser per l’equip 

 L’equip dels castellarencs, al segon lloc d’Open Superbikes. || CiRCuiTCaT

Yamaloube Folch Endurance. 
Amb la retirada de l’equip Suzu-
ki Català, el següent equip a la 
classificació format per pilots 
de l’estat espanyol va ser el de 
l’IES Castellarnau. 

moToR  |  4X4 CHALLENGE

Una trentena de vehicles tot terreny van participar el diumenge de la 
setmana anterior a la IV Trobada 4x4 organitzada per l’Associació de 
Veïns de Can Font i Ca n’Avellaneda. Un circuit es va habilitar en una 
zona situada prop del riu Ripoll i els conductors van poder fer circular 
els seus tot terreny per pendents pronunciades o tolls d’aigua. També 
hi havia un ‘bugy’ participant a la trobada.  

Una trentena de vehicles a la trobada 4x4

moToR  |  MUNDIAL MOTOCICLISME

Pedrosa defensa el primer lloc a Alemanya

El Mundial de Motociclisme es mou aquest cap de setmana fins al cir-
cuit de Sachsenring, a Alemanya, on es disputarà la setena prova del 
certamen. Dani Pedrosa és líder de MotoGP i parteix amb nou punts 
de diferència respecte Jorge Lorenzo, segon de la classificació. Marc 
Márquez és tercer amb 23 punts de decalatge en la lluita pel títol de 
la cilindrada. 

L’equip de l’IES Castellararnau, format per tres castellarencs, finalitza les 24 
hores de motociclisme a la segona posició de la categoria Open Superbikes
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“Tenim un directe
ple de teatralitat”

· Què us va unir primer, el teatre o la 
música?
El teatre. Ens vam conèixer al segon curs 
d’Eòlia, una escola d’art dramàtic de Bar-
celona. L’enamorament va sorgir amb la 
representació de ‘Les tres germanes’ de 
Txekhov. La música va ser el canal que ens 
va ajudar a canalitzar tota la creativitat 
que portàvem a dins. 

· El vostre directe és més musical que 
teatral o a la inversa?
Fem les dues coses. El nostre directe està 
ple de teatralitat. Les cançons han deri-
vat en la creació d’una companyia teatral, 
que ara tenim en actiu. Ja hem actuat al 
Poliorama. 

· Per què heu titulat el vostre disc 

‘Que se desnude otra’ ?
No hi ha gaire filosofia, en aquesta elec-
ció. El primer concert que vam fer a casa 
d’un amic per cap d’any n’és la causa. Ens 
vam vestir amb unes bosses d’escombra-
ries on posava això en rotulador. La frase 
vol dir que “a mi no m’emboliquis que jo 
faig el que vull”. 

· Com es transformen uns temes tan 
teatrals en un disc?
Gràcies a la feina que ha fet Miqui Puig. 
Ell ens va dir: “m’agradeu molt, però el 
vostre disc no es podrà escoltar en un 
cotxe si no rebaixeu la vostra teatralitat”. 
I així ho hem fet, gràcies a una bona pro-
duccó, hem reconvertit tota l’energia te-
atral en una cosa digerible per ser escol-
tada i prou, també. 

· Quina repercussió ha tingut la cançó 
de l’anunci ‘Envàs on vas’?
Molta! Estem agraïdes perquè l’anunci ens 
ha obert moltes portes  i ens ha donat a 
conèixer a un públic més gran. Però també 
som conscients que ens ha encaixonat. 
Ara hi ha qui ens odia molt i qui ens esti-
ma molt. No és un anunci convencional, en 
el sentit formal, estem contentes d’haver-
lo fet perquè estava ple d’ironia. 

· Sou companyes de feina o també ami-
gues, fora de l’àmbit professional ?
Som súper amigues, tot el dia estem jun-
tes. Ara intentem separar una mica l’amis-
tat de la feina, perquè també volem estar 
amb altres amics. En aquest sentit, el 2012 
ha esta un any decisiu per a nosaltres, 
hem deixat els estudis per abocar-nos to-
talment en aquest projecte. Ja no és una 
brometa entre amigues. 

festa major de Can font i Ca 
n’Avellaneda, dies 12, 13 i 14

la Festa Major de Can Font i Ca 
n’avellaneda segueix aquest cap 
de setmana amb més activitats, 
que tindran lloc els dies 12, 13 i 14 

de juliol. algunes de les activitats 
destacades són el pregó, el dia 
12, la guerra de globus d’aigua i 
el sopar de Festa Major, dissab-
te 13, i la cercavila de vehicles de-
corats i el canó d’escuma, el diu-
menge 14.

proposta de logotips per 
als Castellers de Castellar

dimecres 3 de juliol va tenir lloc 
una altra de les assemblees pro-
gramades pels Castellers de 
Castellar, impulsada per anna 

Maria alguersuari i josep Casajuana. 
l’acte va tenir lloc a la Sala d’actes 
d’El Mirador. Es van tractar diversos 
aspectes a millorar i es van proposar 
logotips per la colla, després de l’ex-
periència que ja han posat en pràcti-
ca amb els assajos a l’Espai Tolrà 

  Paula Ribó, al centre, Paula Malia i Bàrbara Mestanza són The Mamzelles. Actuen dissabte 13. || CEdida

L’Orfeó de Sabadell actua avui als Jardins 
del Palau Tolrà a partir de les 21.30 h. 
L’Orfeó està dirigit per Llorenç Castelló i 
va ser la primera entitat artística i musical 

L’Orfeó de Sabadell 
actua aquest divendres

+ NITS D’ESTIU

  M. AntúnezENTREVISTA

És una de les tres cantants 
i actrius de The Mamzelles, 
formació  que completen 
la Paula Malia i la Bàrba-
ra Mestanza, i que actuen  
aquest dissabte a les 22 h 

als jardins del Palau Tolrà. Van néixer com 
a grup l’any 2010 i van guanyar el premi jo-
ventut del Concurs Sona 9 l’any 2011. la 
fama els va arribar amb l’anunci institucio-
nal de reciclatge ‘Envàs on vas?’

Paula Ribó
The Mamzelles

de Sabadell. Al llarg de la seva història, 
ha fet concerts arreu de Catalunyas 
i també ha viatjat a França, Andorra, 
Bèlgica, Itàlia, Hongria i Estats Units. 
El concert que oferirà a Castellar es dividi-
rà en dues parts; a la primera es tocaran, 
entre d’altres, cinc cançons populars 
catalanes, com “Margarideta” i “El pobre 
alegre”, mentre que a la segona part es 
podrà gaudir de peces com “Good News”, 
“We’re Travelling” o “The Lord Bless You”.
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andreu Rifé va 
presentar el seu 
nou disc ‘Ping 
Pong’ dissabte 
passat a la nit a la 
Plaça del Mirador. 

l’acte, inclòs dins del programa Nits 
d’Estiu, va coincidir amb el Comerç a 
la Fresca i el Mercat Parc a Taula i va 
aplegar centenars de persones que 
van omplir la plaça de gom a gom en 
el que serà l’acte més multitudinari 
del programa cultural d’aquest mes 
de juliol a Castellar. 

juntament amb Raúl juan a la 
guitarra, Carlos Rivero, baixista cas-
tellarenc, dani Prat al teclat i Roger 
Pi a la bateria, andreu Rifé va fer un 
recital amb les cançons del nou disc, 
en el que torna als orígens de ‘ter-
ròs’, el seu primer disc. “Els músics 
amb els quals treballo són molt 
bons. De fet, ells són veritables 
músics perquè són gent de voca-
ció i dominen el llenguatge mu-
sical, la tècnica interpretativa. 
Estic encantat de treballar amb 
ells”, assegura el cantautor. 

a més de cantar en català, an-
dreu Rifé també va interpretar algu-
nes cançons en castellà perquè tal 
i com explica el cantautor, “és una 
llengua que m’agrada molt”.

El moment àlgid del concert, 
però, va ser quan andreu Rifé va in-
terpretar el seu tema ‘Fil de llum’, 
cançó inclosa dins el disc ‘Ping 
Pong’ i que s’ha convertit en l’him-
ne de Polseres Vermelles, sèrie ca-
talana d’èxit a Catalunya i Espanya 
on Rifé hi interpreta el paper de dr. 
josep. El públic es va emocionar i va 
cantar amb Rifé. Com a tancament, 
el cantautor va tornar a interpretar 
‘Fil de llum’ cedint-li el protagonis-
me al públic, que va tornar a cantar, 
aquest cop amb més força. 

“Hi havia molta energia al 
públic. S’agraeix molt aquesta 
energia, perquè vol dir que agra-
da. L’ambient ha estat fantàstic. 
Ens encanta actuar en llocs com 
aquests”, comenta andreu Rifé. En 
acabar el concert, es va obrir una 

  Rifé durant el concert a la plaça d’El Mirador, el 6 de juliol || j. gRaEllS

fil de llum enlluernador
  Sergio Ruiz

sessió de venda i firma de discos en 
que un gran nombre de seguidors 
van formar una cua molt llarga. Els 
fans de Rifé també es van poder fo-
tografiar amb ell.

aquest concert forma part 
de la gira del nou treball d’andreu 
Rifé, ‘Ping Pong’. la gira continu-
arà per diverses localitats de Ca-
talunya fins el 2014. El cantautor 
també assegura que actualment 
està treballant en un nou disc. “Ara 
ens estem concentrant sobre-
tot en els nous temes del proper 
disc, que sortirà entre el març i 
l’abril”, assegura Rifé. 

El passat divendres 5 de juliol, El 
Cor de la Nit i Musicorum d’Esplu-
gues de Llogregat, dirigits per la 
directora d’Espaiart, Sònia Gatell, 
van oferir un concert coral titulat 
‘De sol a sol’, que va tenir lloc a la 
plaça d’El Mirador a les 21.30 h. 

El grup d’adults, joves i in-
fants de Musicorum i El Cor de la 
Nit van cantar un repertori pop 
rock per a banda i cor sota la di-
recció dels músics a càrrec de 
Xavier Torras. 

D’altra banda, el 27 de juny el 
centre d’ensenyament de les arts 
escèniques va estrenar el curtme-
tratge ‘Una llimonada més, una 
veu menys’, un curt que neix en el 
marc del primer curs de Cinema 
que s’ha realitzat a Espaiart, una 
proposta formada per alumnes de 
quart a sisè de primària i que es va 
idear amb la voluntat de conèixer 
per dins el món del cinema. 

La Sala de Petit Format va 
ser el lloc escollit per a la realit-
zació del curs, que es va omplur 
d’un públic que desprenia il·lusió 

Intensa activitat 
d’estiu a Espaiart

ESpAIART  |  CONCERT, STAGE I CURTMETRATGE

TERRASSA D’EL mIRADoR  |  CONCERTS

i entusiasme, esperant esterenar el 
primer curtmetratge realitzat i pro-
duït per ells mateixos. 

La posada en escena, visual i 
original, va mostrar uns alumnes 
entregats i plens de màgia, als que 
se’ls notava haver gaudit  del pas 
de creació del seu curtmetratge. El 
projecte els ha unit com a grup  i 
els ha fet ser partícips del potenci-
al que ofereix la gran pantalla.  Des-
prés de l’èxit, Espaiart ja prepara el 
proper curs de Cinema que tindrà 
lloc del 15 al 26 de juliol, i també un 
curs anual per a joves. 

I encara en el marc de les acti-
vitats d’estiu de l’escola Espaiart, el 
proper 14 de juliol a la Sala de Petit 
Format es podrà gaudir de l’espec-
tacle de fi de curs del IV Stage de 
Teatre Musical titulat ‘Canta, salta, 
balla, actua...’  que s’ha portat a 
terme del 25 de juny al 12 de juliol. 

L’Stage, ja consolidat a l’esco-
la, es dividex en tres franges d’edat: 
Stage I, destinat a infants de 9 a 12 
any (de 4rt a 6è de primària), Stage 
II, per a nens de 13 a 17 anys (a par-
tir d’ESO), i Stage Cor Glee Club, 
per  a infants de 6 a 9 anys (de 1r a 
4rt de primària). 

  Concert de Musicorum i El Cor de la Nit a la plaça d’El Mirador. || j. gRaEllS

  Marina Antúnez

 Actuació de Sulfitos al terrat d’El Mirador. || j.g.

El grup Sulfitos va actuar a la 
Terrassa d’El Mirador el 8 de ju-
liol. Una cinquantena de joves hi 
van assistir. El grup presentava 
el seu primer disc ‘Podria sem-
blar il·lògic...’, una proposta de 
folk-pop de lletres quotidianes i 

Més concerts joves a les Nits

  M.A,

El grup Sulfitos va actuar a Castellar i precedeix el proper concert de Cargolé

iròniques que ha merescut el re-
coneixement als concursos Easy 
Music Festival i Sant Celoni Sona 
i són a la fase final del concurs 
Sona 9. 

Dilluns 15 els concerts conti-
nuen amb el grup Cargolé, un pro-
jecte on s’entrellaça el caràcter i la 
sensibilitat de la guitarra flamenca 
amb la llibertat de la música con-

temporània, buscant atmosferes 
sonores on l’espectador es pugui 
perdre entre notes i harmonies. 
Ells són: Carlos Perez ‘El Caraco-
lita (guitarra), Sergio Di Finizio 
(baix), Nando heredia (percussió), 
Emiliano Gugliemino (violí), Izabel 
Laura (palmes i veu) i Laura Guite-
ras (veu). Actuen a les 21 hores a la 
Terrassa d’El Mirador.  

dia: 6 de juliol de 2013

Hora: 21.30 h

lloc: Plaça d’El Mirador

Concert: Andreu Rifé

La Crònica
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La Plaça Major 
es va omplir de 
parades d’ar-
tesans dissab-
te a la tarda en 
motiu de la Festa 

del Solstici d’Estiu. La fira, orga-
nitzada per Cal Gorina i seguint 
el mateix esquema que la Festa 
del Solstici d’Hivern, va aplegar 
un total de 27 parades on es po-
dien trobar una gran quantitat de 
productes artesanals. “La fira se 
celebra per promocionar el co-

La fira
dels artesans

  Marina Antúnez

27 parades van oferir 
productes a la Festa 
del Solstici d’estiu

  Una de les 27 parades de la fira organitzada per Cal Gorina. || joSEP gRaEllS

merç artesà, ja sigui del poble o 
d’altres llocs, i presentar un co-
merç alternatiu al que ens pre-
senten les multinacionals i la te-
levisió”, explicava Irene Regidor, 
una de les artesanes presents a la 
fira. Tot i que molts dels firaires 
eren de Castellar, n’hi havia alguns 
que eren de les proximitats. Es va 
poder comprar una gran varietat 
d’objectes com bijuteria, mobles, 
joguines, titelles, colònies i trac-
taments medicinals, entre d’altres, 
tot fet a mà. “Intentem apostar 
per la venda de productes que es 
consumeixen d’una forma molt 
més ètica”, afirmava Marta Gili, 
de Cal Gorina. Els vianants, a més, 
també van poder contemplar en 
primera persona el procés d’ela-
boració d’alguns dels productes. 
La fira també va comptar amb un 
servei de bar. “Vivim en una so-
cietat que, des de la immediate-

sa, les coses fetes a un preu molt 
baix, és a dir, uns valors que no 
tenen res a veure amb el que no-
saltres pensem que ha de ser la 
societat”, assegurava Marta Gili. 
Per aquesta raó, el passat 23 de 
desembre va tenir lloc la prime-
ra Festa del Solstici d’Hivern i 

Aquest cap de setmana se cele-
bra la Festa Major d’El Balcó de 
Sant Llorenç. Divendres 12, a les 
21 hores, s’ha programat un Con-
curs de Postres i Pastissos. Les ela-
boracions se serviran dissabte per 

  M.A.

Festa Major d’El Balcó
sopar, moment que servirarà per 
fer el lliurament dels premis. 

A les 21.30 hores també del 
dia 12 es podrà gaudir d’una sar-
dinada per 6 euros amenitzada per 
havaneres i rom cremat.

Dissabte 13, a les 21.30 hores, 
es farà un sopar de garrinet rostit 
amb  patates al caliu i gelat. Des-

ara s’ha reprès amb la del Solsti-
ci d’Estiu. De cara a les properes 
edicions d’aquesta fira, Gili expli-
cava  que encara no hi ha res par-
lat, però vist l’èxit de les dues pri-
meres edicions, tot apunta a que 
se’n tornarà a celebrar una al mes 
de desembre. 

prés, a les 22.30 hores, s’iniciarà 
el ball de Festa Major a càrrec del 
grup Rico, Rico, que acompanya-
rà els veïns en directe fins ben en-
tradala nit. 

Diumenge 14, a les 11 hores, 
s’ha programat una pintada popu-
lar a la pista d’El Balcó. Si teniu 
nens o si sou adults amb ganes de 

jugar els veïns d’El Balcó us convi-
den a portar restes de pintura que 
tingueu per casa i fer les vostres 
creacions a la pista, per deixar una 
empremta per a la posteritat i dei-
xar una paret més alegre. 

A les 11.30 hores s’ha pre-
vist una patinada sota el sol, a 
la mateixa pista i mentre es de-
senvolupa la pintada. Finalment, 
per posar punt i final als actes de 
Festa Major, a les 12 h s’ha previst 
un vermut de cloenda. 

LA PEL·LÍCULA
DE LA SETMANA

dimecres 17 ,a les 21.30 h, el Club 
Cinema Castellar ha programat la 
projecció de la pel·lícula ‘le Pré-
nom’ (‘El nombre’), un film prota-
gonitzat per Patrick Bruel, Valérie 
Benguigui, Charles Berling, gui-
llaume de Tonquedec, judith El 
zein i Françoise Fabian. Vincent, 
un quarantí triomfador, serà pare 
per primera vegada. mentre ell, 
la seva germana, el seu cunyat i 
Cluade, un amic d’infantesa, es-
peren la seva jove esposa anna, 
tots li fan preguntes sobre la seva 
propera paternitat. la resposta 
sobre si ja han triat el nom del 
nen provocarà el caos. Comèdia 
dramàtica guanyadora de dos 
premis Cèsar (2012)

dia: Dimecres, 17 de juliol 2013

Hora: 21.30 h

lloc: Auditori Municipal

Le Prenóm
direcció: A. de La Patellière

País: França

any: 2012
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Concurs fotogràfic
Fototemàtica
Tot el mes
Espai Sales d’El Mirador

Ceràmica Mercè Trabal
dimecres de
10 a 13 h i de 19 a 21 h
dijous de 17 a 20 h
insc.: 937 145 051 i 639 237 613

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

Pintures a l’oli de
Josep Sales i Joan Urbano
Fins al 31 de juliol · Sala d’Ex-
posicions Casal Catalunya

Pintura de Montse Barros
Fins al 26 de juliol
dilluns a divendres, 10 a 20 h
Sala Polivalent d’El Mirador

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

EXPOSICIONS

dl 15 Nits d’estiu
Més informació pàgina 8
i www.castellarvalles.cat

dV 12
Nits d’estiu
Més informació pàgina 8
i www.castellarvalles.cat

Festa Major de Can 
Font, Ca n’Avellaneda 
i Penya Arlequinada
Can Font · tot el dia
org.: associació de Veïns

Festa Major d’El Balcó 
de Sant Llorenç
Balcó de Sant llorenç · 21 h
org.: aV d’El Balcó

Jam session
al Calissó
Cal Calissó · 22.30 h
org.: EMM Torre Balada

dS 13
Nits d’estiu
Més informació pàgina 8
i www.castellarvalles.cat

Festa Major de Can 
Font, Ca n’Avellaneda 
i Penya Arlequinada
Can Font · tot el dia
org.: associació de Veïns

Festa Major d’El Balcó 
de Sant Llorenç
Balcó de Sant llorenç · 21.30 h
org.: aV d’El Balcó

Ball
a càrrec de Tempo
Sala Blava · 22.30 h
org.: Tot Ballant

dg 14
Nits d’estiu
Més informació pàgina 8
i www.castellarvalles.cat

Festa Major de Can 
Font, Ca n’Avellaneda 
i Penya Arlequinada
Can Font · tot el dia
org.: associació de Veïns

Fira del Trasto
Pl. d’El Mirador · 10 a 13 h
org.: lluís alforja

Festa Major d’El Balcó 
de Sant Llorenç
Balcó de Sant llorenç · 11 h
org.: aV d’El Balcó

* actes organitzats per l’ajuntament.

CURSOS

ALTRES

TALLERS

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

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

La Rondalla de Castellar
necessita diversos compo-
nents de guitarra, llaüt i ban-
dúrria. interessats trucar al 
Sr. Ramon 937 147 364

dg 21
dS 20 Nits d’estiu* · Més informació pàg. 8 i www.castellarvalles.cat

Ball · a càrrec de Krypton · Sala Blava · 22 h · org.: Pas de Ball

dV 19 Nits d’estiu* · Més informació pàg. 8 i www.castellarvalles.cat

Nom edat data defunció

Juan Miguel Navarro Navarro 65 04/07/2013
Modesta Mañosa Homet 89 08/07/2013

DEFUNCIONS

dj 18 Nits d’estiu
Més informació pàgina 8
i www.castellarvalles.cat

dC 17 Nits d’estiu
Més informació pàgina 8
i www.castellarvalles.cat

dT 16
Nits d’estiu
Més informació pàgina 8
i www.castellarvalles.cat

Presentació
Anuari Mèdia.cat
c. Centre, 8 · 19 h
org.: l’altraveu

Ple Municipal*
Ca l’alberola · 20 h

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ros
Permanyer
Permanyer
germà
Vilà
Europa
Yangüela
Casanovas
Ros
Ros

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
937 474 956 · 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
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RESTAURANT PASSAPAROLA
C/ Passeig, 80

937  158 249

pLAT DE LA SETmANA

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

Insalata Caprese Búfala
Primer, tallem la mozzarella a rodanxes 
i la col·loquem en una safata inclinada, 
o en un escorredor, i la deixem reposar 
15 minuts perquè perdi part del líquid. 
Després, rentem els tomàquets, els tallem a 
rodanxes. Seguim distribuïnt la mozzarella 
i els tomàquets en un plat, col·locant-los de 
forma intercalada, és a dir, una de tomàquet, 
una de mozzarella, i anar repetint l’operació. 
Finalitzem el plat amanint-lo amb oli d’oliva 
i ho aromatitzem amb les fulles d’alfàbrega 
i un pessic de sal i pebre.

Ingredients 

g de mozzarella di búfala
g de tomàquets madurs
c. d’oli d’oliva verge
branques d’alfàbrega fresca
sal
pebre

400
500

4
2

FARMÀCIA YANGÜELA
C/ Passeig, 2

937 145 289

L’estiu és aquí, la caloreta i un sol 
radiant. És importantíssim aplicar-
nos un fotoprotector adequat al 
tipus de pell  30 minuts abans 
de l’exposició solar i renovar-lo 
cada 2 hores i després de banys o 
sudoracions intenses. Cal aplicar-lo 
de forma homogènia a totes les àrees 
exposades del cos, sense oblidar-nos 
el nas, els llavis, les orelles i el cuir 
cabellut en persones sense cabell. 
Utilitzem-lo a diari com una crema 
matinal abans de sortir al carrer! 
Hi ha diferents presentacions pels  
diferents tipus de pell; cremes, gels, 
llets, sprays, olis i maquillatges en 
pols. L’aplicació d’un protector solar 
NO impedeix el broncejat de la pell! 
Només trigarà un pèl més. Amb la 
crema disminuirem la probabilitat 
de cremar-nos (eritema), de patir 
càncer de pell i aturarem l’envelliment 
cel·lular prematur. No oblidem mai 
que els efectes de la radiació solar són 
acumulatius i irreversibles!

Com
prevenir?

La importància de 
la protecció solar

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

Imatge dels inicis de la construcció de la nova escola 
pública CEIP Bonavista, que es va inaugurar el 26 de 
maig de 1979, situada a sota l’Era d’en Patasques, en 
uns terrenys que eren coneguts com a Peça del Frare. 
Sorprèn observar tots aquests entorns que mostra 
la imatge, amb una relativa manca d’edificacions que 
poc tenen a veure amb els de l’actualitat.

CEIP Bonavista, 1979Memòries
181

FoNS: joRdi gaRRòS

auToR: dESCoNEguT

L’estiu al riu
autora: Montse Navas

Vigilant l’enciam
autora: ana Sánchez
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· T’esperaves fa uns mesos que 
acabaries jugant al Barça la pro-
pera temporada?
No, no m’ho esperava pas. És 
molt difícil arribar-hi i requereix 
molt esforç. Quan em van trucar 
i em van dir que estaven interes-
sats en mi, vaig sentir una ale-
gria molt gran i em vaig quedar 
sense paraules. 

· Deixes enrere el club on has 
crescut i on t’has format com 
a jugador.
Sí, i sap greu abandonar-lo, sobre-
tot pels meus companys, perquè fa 
molt de temps que jugo amb ells. 
Trobaré a faltar la seva companyia 
i les seves bromes, tant dins com 
fora del vestuari.

Ferran Garcia

· Què et van dir els companys 
d’equip quan van saber que mar-
xaves al Barça?
Se’n van alegrar molt, perquè sabi-
en que era una gran oportunitat per 
mi i que no podia deixar-la escapar. 
Al començament em preocupava 
una mica el que pensessin perquè 
no sabia com s’ho prendrien, però 
el cert és que van reaccionar molt 
bé. Ara mateix fem broma sobre si 
ens enfrontarem l’any vinent o no, 
però el cert és que a mi m’agrada-
ria molt perquè, a més de l’emoció 
de jugar amb els antics companys, 
també podria veure el meu progrés 
des que vaig deixar el Castellar. 

· Ja has conegut els nous 
companys?
Sí. Ens van reunir a tots per què ens 
coneguéssim i per explicar-nos el 
‘planning’ de la propera temporada. 

A més, fa res vaig estar a un cam-
pus de tecnificació a Ribes de Fre-
ser i vaig coincidir amb dos d’ells. A 
molts ja els coneixia d’abans i tenim 
una bona relació des de fa temps.

· A partir d’ara jugaràs en una 
categoria per sobre de la que et 
correspondria per la teva edat. 
Sí, però no em fa por. Tant és si els 
rivals són més grans, el que s’ha de 
fer és sortir a la pista amb ganes, 
fer el que un mateix sap i sobre-
tot gaudir. Gairebé sempre he estat 
jugant en categories per sobre de 
la meva i ja tinc experiència en 
aquest àmbit. 

· Però el nivell d’exigència d’un 
equip com el Barça és molt alt!
Encara no ho sabria dir, perquè no 
he entrenat cap dia des que sóc ju-
gador del Barça. El que penso és que 

els entrenadors d’allà seran molt di-
ferents als de Castellar. Segurament, 
seran més exigents amb el físic, tre-
ballarem molt més la tècnica i la in-
tensitat també serà més alta. És un 
salt molt important per a mi.

· El teu germà, l’Oriol, ja és al 
Barça des de fa uns anys. Què 
significa ell per a tu? 
El meu germà ha estat des de sem-
pre un referent per a mi, a qui vull 
igualar o fins i tot superar. També 
m’agradaria jugar amb ell alguna ve-
gada, ja que mai n’he tingut l’opor-
tunitat. 

· Allà tindràs l’oportunitat de re-
lacionar-te amb els jugadors del 
primer equip. N’hi ha algun que 
t’agradi en especial?
Em faria molta il·lusió entrenar amb 
el Marc Gual, perquè té molta quali-

tat, molta visió de joc i fa molts gols i 
assistències importants. 

· Què t’agradaria aconseguir 
amb el teu nou equip?
El primer objectiu que vull assolir 
és anar als Campionats de Catalu-
nya, perquè mai hi he estat. Amb 
això ja estaria content, però també 
m’agradaria guanyar-los si fos pos-
sible. Així i tot, tot està per veure, 
ja que és el primer any que jugarem 
junts i haurem de treballar molt.

· Obres la possibilitat de tornar 
a vestir la samarreta del Caste-
llar algun dia?
Sí, i tant. Quan vaig comunicar al 
club que marxava, ja em van dir 
que aquí sempre tindria la porta 
oberta, tant jo com el meu germà. 
Per tant, no descarto tornar a  
jugar a hoquei a Castellar. 

Trobaré a faltar 
les bromes dels 
companys d’equip 

“

”
Jugarà al Barça d’hoquei la propera temporada

 Sergio Ruiz

F.
g

.

Ha estat a l’Hoquei Club Castellar des dels 3 anys i 
amb tan sols 13 s’incorporarà a les files de la secció 
d’hoquei patins del FC Barcelona. Jugarà a la categoria 
infantil, tot i que, per edat, encara li faltaria un any. 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Molt competitiu
Un defecte que no pot dominar?
No m’agrada perdre
Quin animal seria?
una àliga
La seva paraula preferida?
Hola!
Algú a qui admiri?
El meu germà
Quin plat li agrada més?
Els macarrons de la mama
Grup de música preferit?
Txarango
Un color? 
Vermell
Un llibre?
‘oliver Twist’, de Charles dickens
Una pel·lícula?
‘un ciudadano ejemplar’
Un comiat
adéu


