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CULTURA P20Visites guiades a l’església de Sant Esteve i al cementiri el cap de setmana

ACTUALITAT P9

ACTUALITAT P2

  El pintor Raimon Roca treballant al seu estudi al maig de 2012. || j. graells

ACTUALITAT P7

El pintor castellarenc -homenatjat l’any passat- va morir dimecres als 96 anys

El ple aprova la licitació de la gestió
dels residus per 1,9 milions anuals
i preveu subcontractar empreses de
caire social de la població

Al ple de setembre també es va aprovar
declarar Castellar municipi lliure de fracking
a proposta d’una moció de L’Altraveu

Mor Raimon Roca

631 vilatans 
aturats no 
reben cap tipus 
de prestació

Un nou triomf 
manté la 
Ue Castellar 
entre els millors

Els escolars 
aprenen a 
aplicar el 
civisme al carrer
ACTUALITAT P5 ESPORTS P13

Castellar
renovarà 
tots els 
contenidors
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brètol.
No aparquis en voreres
ni en passos de vianants, 
no siguis

04
Volem un Castellar cívic.

2012: A Castellar hi ha 750 infants 
que van amb cotxet i 200 persones 
amb mobilitat reduïda

Article
41.

Ús de les vies
i dels espais
públics

1,9 milions anuals per 
a la gestió dels residus 

 R.G./J.G.

El ple ordinari de setembre va donar 
el tret de sortida a un curs fortament 
marcat per decisions econòmiques. 
De fet, el punt més important –i que 
va comptar amb el suport de l’equip 
de govern, CiU i PP i el ‘no’ de  L’Al-
traveu- va ser l’aprovació del procedi-
ment obert per adjudicar el servei de 
recollida de residus municipals, ne-
teja viària i gestió de la deixalleria, el 
“contracte estrella de la legislatu·
ra”, tal com va definir el portaveu de 
CiU, Josep Carreras, i que té un cost 
de gairebé 1,9 milions d’euros a l’any. 
El plenari també va donar llum verda 
a un conveni intermunicipal  per a 
la prestació del  servei de taxi que 
permetrà als taxistes castellarencs 
cobrir serveis als municipis de Sant 
Quirze, Sabadell i Polinyà. En l’apar-
tat de mocions, es va aprovar una de 
L’Altraveu que declara Castellar Ter-
ritori Lliure de Fraking i no va pros-
perar una segona presentada també 
per L’Altraveu sobre el canvi d’ubica-
ció de la parada de l’autobús del car-
rer Jaume I, que retornarà a la seva 
antiga ubicació davant del CAP, un 
fet que provoca el descontentament 
d’un grup de veïns que tenen els seus 
habitatges davant de la parada.

El punt més destacat de l’ordre 
del dia va ser la licitació de la ges-
tió dels residus residus municipals, 
servei que es mancomunarà, en una 
part important, entre els municipis 
de Castellar, Sant Llorenç i Gallifa. 
El preu de la licitació és de gairebé 
1.,9 milions a l’any, amb un contrac-
te de 10 anys. El regidor de Planifi-
cació Urbanística i Territori, Aleix 
Canalís, va explicar que la reformu-
lació d’aquest servei “suposarà un 
salt endavant, amb més qualitat i 
eficiència”. En total es canviaran 

 Portaveu de l’AMPA del J. Blanquer demanant el canvi de la parada de bus. || r. gómez

 Una votació al ple de dimarts passat.  || q. pasCUal

730 contenidors que ara seran de 
càrrega lateral, es fixaran neteges 
mínimes i augmentaran els serveis 
a urbanitzacions, marquesines, sor-
rals i pipicans, s’incorporaran a la 
neteja les zones industrials, la reco-
llida porta a porta de les restes de 
poda i s’implantarà el servei d’es-
combrat els diumenges. 

Així mateix, a proposta del 
grup de CiU, s’exigirà que l’adjudi-
catari del contracte estableixi que 
almenys un 7% dels serveis subcon-
tractats siguin a entitats socials de 
col·lectius en risc d’exclusió soci-
al o discapacitats, un 2% més que 
la quota que es va establir inicial-
ment. Carreras (CiU) va assenya-
lar que aquesta mesura es traduirà 
en “1,3 milions d’euros en 10 anys 
per a les entitats del tercer sec·
tor de la vila”.  El portaveu de CiU 
també va valorar la plica com “una 
bona proposta que assegura un 
bon servei i un bon preu”. Tant els 
grup de CiU com del PP van des-
tacar  també la importància de fer 
“bones campanyes de sensibilit·
zació”, en paraules d’Antonio Car-
pio (PP) i, de fet, l’1% del preu de li-
citació haurà de servir per portar 
a terme aquestes campanyes. L’Al-
traveu va criticar que a la proposta 
li mancava “objectiu polític, per·
què segueix en la línia de sempre, 
sense canviar el model de gestió 
de residus”, va puntualitzar el re-
gidor de L’A, Dani Sagrera. Canalís 
va acusar L’A de fer “esmenes a la 
totalitat a última hora i això im·
pedeix arribar a acords”.

Després d’aprovar per unani-
mitat la revisió de l’ordenança de 
sorolls i vibracions, i el conveni in-
termunicipal per a la prestació del 
servei de taxi que regularà la pres-
tació conjunta d’aquest servei a Cas-
tellar, Polinyà, Sant Quirze i Saba-

dell, el xoc d’opinions al plenari va 
arribar a l’hora de les mocions

parada de bus polèmica || La pri-
mera de les dues mocions que va 
presentar L’Altraveu feia referència 
a la ubicació de la parada de l’au-
tobús del carrer Jaume I. El redac-
tat de la moció va anar a càrrec de 
l’AMPA Joan Blanquer i dels veïns 
afectats de la zona, que també van 

ara tornarà al seu punt d’origen da-
vant del CAP, un fet que va generar 
protestes per parts dels veïns quan 
l’alcalde ho va fer públic. 

La proposta dels afectats que 
L’Altraveu va subscriure era bus-
car un altre indret. “Ara la parada 
està davant de l’escola i rep con·
taminació constantment perquè 
tenim les finestres obertes a les 
aules i la cuina. També hi ha so·
roll i comporta perillositat”, va 
reivindicar la presidenta de l’AM-
PA qui va assegurar que “més de 
200 famílies demanen solucions 
a un problema enquistat”.  La 
representant dels veïns va posar 
sobre la taula alternatives a la ubi-
cació davant del CAP, com la zona 
de la Plaça Catalunya o al Carrer 
Tarragona i va voler denunciar les 
molèsties que pateixen una dotzena 
de domicilis perquè l’autobús fa “65 
serveis diaris”. En la seva resposta, 
l’alcalde, Ignasi Giménez, va adme-
tre que l’Ajuntament no havia actu-
at amb prou diligència i que s’havia 
d’entonar un  “mea culpa” per no 
haver comptat amb l’opinió de l’AM-
PA de l’escola. Giménez va justificar 
que la parada ha de tornar al CAP 
perquè així ho han determinat els 
experts en mobilitat tant de la Ge-
neralitat com de l’Ajuntament i de 
la pròpia empresa que fa el servei. 
Tanmateix, Giménez va assumir pú-
blicament que aquesta decisió, tot i 
comptar amb l’assessorament i el 
suport dels experts, no podria satis-
fer tots els veïns. En aquest sentit, 
el PSC va votar en contra i CiU i PP 
es van abstenir. Per part de L’Altra-
veu, Marc Serrà, va dir que la pro-
blemàtica s’havia produït “per in·
tentar acontentar tothom per 
rèdits electorals”.

no al fracking a castellar || Quant 
a la segona moció de L’Altraveu, que 
tenia per objectiu declarar Castellar 
zona lliure de fracking, va tirar enda-
vant amb els vots de PSC, CiU i L’A. 
El PP, però, va argumentar que el seu 
vot negatiu, tot i estar en contra del 
fracking, estava motivat per la poca 
probabilitat que es dugui a terme 
aquesta pràctica a terrenys castella-
rencs i perquè la potestat final per 
decidir si s’aplica o no és de la Gene-
ralitat, que ja ha expressat pública-
ment i després d’un estudi, que no 
aposta pel seu ús a Catalunya.  

PSC, CiU i PP aproven la licitació d’aquest servei que inclou un 7% de la feina per a entitats del 3r sector

ser presents a Ca l’Alberola i que de 
manera excepcional van pendre la 
paraula a la sessió, un fet poc usual. 
La portaveu de l’AMPA, Loida Pe-
rich, i la portaveu dels veïns, Sònia 
López, van defensar un text que ins-
tava l’Ajuntament a buscar soluci-
ons per allunyar una parada d’au-
tobús que es va instal·lar davant de 
l’escola Joan Blanquer en motiu de 
les obres d’ampliació del CAP i que 
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Més beques 
menjador de 
l’Ajuntament

 Cristina Domene

 J.R.

La Generalitat de Catalunya, a tra-
vés del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, ha concedit per aquest 
curs 2013-2014 un total de 61 be-
ques menjadors a famílies amb ne-
cessitats que tenen infants escola-
ritzats a la vila, 49 menys que les 
que es van concedir el curs passat. 
Per compensar aquesta reducció, 
l’Ajuntament de Castellar farà una 
aportació extraordinària de 37.000 
euros. Així, l’Ajuntament donarà su-
port a 59 famílies més, de manera 
que en total es podrà donar respos-
ta a les necessitats de 120 de les 176 
sol·licituds presentades per les fa-
mílies de Castellar. “Aquestes 49 fa·

L’anunci de la vicepresidenta de la 
Generalitat, Joana Ortega, que els 
ajuntaments cobraríen abans de fi-
nals d’any els deutes contrets pel 
govern autonòmic, pot suposar que 
l’Ajuntament de Castellar ingres-

 Imatge del menjador escolar del Sant Esteve la setmana passada. || C. díaz

L‘Ajuntament ha hagut de complementar amb 
37.000 euros les beques menjador del Consell 
Comarcal perquè s’han vist reduïdes en un 44%

mílies s’han quedat sense beques 
del menjador perquè el Consell 
Comarcal aquest any ha posat el 
barem a 13,5 punts quan l’any pas·
sat estava a 12,5, vol dir que l’any 
passat entraven moltes més famí·
lies que no pas amb un punt més”, 
ha afirmat la tinent d’alcalde de Ser-
veis a les Persones, Glòria Massa-
gué.  L’Ajuntament considera que, 
com a mínim, han de donar cober-
tura al mateix nombre de famílies 
que hi havia l’any passat. “Estem 
parlant d’un ajut de menjador, i 
això és pel primer que hem de vet·
llar, que com a mínim, els infants 
tinguin un dinar digne i nutritiu 
al dia”.

Gràcies a aquesta subven-
ció, l’Ajuntament cobrirà les sol-

licituds que s’han quedat a un punt 
del barem mínim per obtenir un 
ajut de menjador.  “Totes aquelles 
famílies que han tret 12,5 punts, 
l’Ajuntament també els becarà. 
Desgraciadament hi ha 56 sol·
licituds que es queden sense beca, 
però no són famílies que estan en 
risc d’exclusió social”, ha assegu-
rat la regidora. 

El que fa el Consell Comarcal 
és becar una part de l’import del 
menjador, -aproximadament la mei-
tat-, i en alguns casos l’Ajuntament 

s’encarrega de pagar l’altre meitat. 
D’aquesta manera, una trentena de 
famílies tenen tot l’import del men-
jador subvencionat. “Són aquelles 
famílies absolutament necessita·
des que no tenen ingressos o in·
gressos molt mínims i no podem 
pagar ni tan sols la meitat. I segu·
rament això anirà a més perquè 
estem a principis de curs”.

Per poder-se acollir a aquests 
ajuts, les famílies havien de complir 
diversos requisits, el més important 
relacionat amb la renda familiar.  

si més d’un milió d’euros. “Calcu·
lem que la Generalitat ens deu 
1.025.000 d’euros per a subven·
cions de tot tipus com el PUOSC 
o les escoles bressol”, explica el 
regidor de l’àrea de Serveis Cen-
trals, Òscar Lomas.

El pla de pagament a prove-
ïdors dissenyat pel govern cen-

tral perquè les administracions 
públiques amb deutes anteriors 
a maig de 2013 paguin als seus 
proveïdors -al qual no s’ha acollit 
el consistori de Castellar- pot ac-
celerar el pagament. 

El problema rau en el deute 
que reconeix la Generalitat de 
Catalunya respecte al munici-

pi. “En un llistat inicial, la Ge·
neralitat reconeixia un deute 
amb Castellar de 840.000 euros 
mentre nosaltres en reclamem 
200.000 euros més que estan 
encara pendents d’acceptar”, 
reconeix el regidor de l’àrea de 
Serveis Centrals.

Respecte a si es compliran 
els terminis de pagament, Lomas 
manifesta les seves recances: “La 
Generalitat reconeixia un deute 
total inicial amb els ajuntaments 
de 600 milions d’euros mentre 
que els consistoris catalans re·
coneixen que el deute és de 1.200 
milions d’euros”.  Òscar Lomas. || j. graells

aquest curs 120 
famílies han estat 
subvencionades 
amb una beca 
menjador a la vilaFAMÍLIES

120

La Generalitat ha d’abonar a 
l’Ajuntament un milió d’euros



CRÒNICA

na seixantena de Ves-
pes d’arreu de Cata-
lunya es van concen-
trar dissabte passat 

al matí a l’Espai Tolrà per motiu 
del RetroVespa, la trobada anual 
de Vespes de Castellar del Vallès, 
que enguany ha arribat a la vuite-
na edició. No obstant, aquest any 
hi ha acudit menys motoristes que 
en l’edició anterior, en la qual n’hi 
van assistir uns vuitanta. “Cada 
any ve menys gent perquè la ins·
cripció són 20 euros i, tot i que és 

Sortida de Vespes a l’Espai Tolrà dissabte passat al matí. || q. pasCUal

La crisi passa 
factura a 
Retrovespa

U

La 8a edició d’aquesta trobada de motos Vespa va 
comptar dissabte passat amb uns 60 motoristes, 
xifra menor que la dels anys anteriors 

nitzadors han de fer un esforç més 
gran cada any per poder celebrar 
el RetroVespa. Per tant, encara 
està per decidir si s’arribarà a la 
novena edició, tot i que la voluntat 
per part dels organitzadors hi és. 
“M’agradaria arribar a la dese·
na edició. Després ja veurem què 
passa perquè la crisi ha passat 
factura i hem d’assumir molts 
costos”, afirma Víctor López.  

tot el dia i regalem una samarre·
ta, si algú ve amb la parella ja ha 
de pagar 40 euros i, amb les difi·
cultats econòmiques que estem 
passant, és difícil pagar aquesta 
quantitat”, explica Víctor López, 
president de Retrovespa.

Des de bon matí, les Vespes 
es van anar acumulant a la porta 
de l’Espai Tolrà per motiu de l’es-
morzar que es celebrava per tots 
els inscrits. Més tard, va tenir lloc 
la Ruta Motera, en què els moto-
ristes van pujar-se a les Vespes i 
van anar a Sant Llorenç de Munt 
i l’Obac. Un cop van tornar al mig-
dia, es va fer una paellada en què 

  Sergio Ruiz

tothom estava convidat. Després 
del dinar, es va celebrar un sorteig 
d’articles de marxandatge de Vespa 
entre tots els inscrits. “Els patro·
cinadors ens donen regals rela·
cionats amb el món de la Vespa. 
Per això, fem un sorteig a l’hora 
del cafè perquè la gent que ha vin·
gut es pugui endur unes olleres 
de sol, una caixa d’eines de Vespa 
o moltes altres coses que tenim 

aquí preparades”, assegura López. 
A més, durant tot el dia, les Vespes 
dels participants van estar expo-
sades a l’entrada de l’Espai Tolrà. 
L’acte també va comptar amb un 
servei de bar i música ambient.

Tot i que la trobada atrau un 
gran nombre de motoristes, cada 
any, cada cop són menys els que hi 
acudeixen a causa de la crisi eco-
nòmica. Per aquesta raó, els orga-

ACTUALITAT
04 del 27 de setembre al 3 d’oCtUbre de 2013
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Policies 
de butxaca 

 Rocío Gómez 

Segur que aquesta setmana heu 
vist una comitiva d’infants acom-
panyant un parell de policies locals, 
i fins i tot potser heu estat objecte 
d’una multa o us han advertit que 
estàveu cometent una infracció a 
la via pública. Aquest nou fitxatge 
ha estat temporal perquè la Policia 
Local ha comptat aquesta setmana 
amb uns ajudants molt especials, 
prop de 300 alumnes de quart de 
primària que han participat als ta-
llers de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. 

Així, després d’una petita in-
troducció teòrica a les aules sobre 
quin és el significat de la mobilitat 
sostenible, els infants i les professo-
res, distribuïts en grups d’unes vint 
persones, han acompanyat una pa-
rella de policies municipals, per de-

 Els infants posen una ‘multa’ a un conductor que no portava el cinturó de seguretat. || C. díaz

Prop de 300 infants de 4t de primària participen 
als tallers de la Setmana de la Mobilitat Sostenible 

tectar infraccions i deficiències a la 
via pública. L’objectiu d’aquesta ac-
tivitat de sensibilització, en la qual 
han participat els alumnes de l’esco-
la Mestre Pla, La Immaculada, El Sol 
i la Lluna, El Casal, Joan Blanquer, 
Sant Esteve i Bonavista, és “educar 
als vianants i conductors del futur, 
perquè prenguin consciència de la 
importància del cinturó de segure·
tat, o  no cometin les principals in·
fraccions a la via pública”, explica 
Laia Planas, tècnica de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament i coordinadora 
de l’activitat. “Passarem a l’Ajun·
tament les deficiències que han 
detectat els infants com senyals 
trencades o voreres en mal estat 
perquè s’intentin arreglar”, afe-
geix Planas. 

La majoria de casuístiques de-
tectades a les patrulles infantils feien 
referència a grafitis, guals mal senya-
litzats, brutícia al carrers, vianants 

que no caminaven per la vorera 
sinó que ho feien per l’asfalt i vehi-
cles mal estacionats. “Hi ha molts 
brètols que pinten les parets. Per 
fer·ho s’ha de demanar permís a 
l’Ajuntament i només es pot pin·
tar a algunes parets com l’Skate 
Park. Si pintes grafitis sense per·
mís et poden posar una multa de 
fins a 3.000 euros”, explicava en 
Jan Vilaplana, alumne de 4t de pri-
mària de l’escola El Sol i la Lluna, re-
passant els coneixements que acaba-
va d’aprendre al taller.  

Els infants, que anaven ‘armats’ 
amb multes infantils a manera d’avi-
sos, també han detectat altres infrac-
cions punibles com no portar el cin-
turó de seguretat al cotxe. “Hem 
‘multat’ un senyor que no duia 

el cinturó. Això és molt perillós! 
Abans de posar el cotxe en marxa 
s’ha de cordar el cinturó, i així no 
s’oblidarà de fer·ho”, raona l’Ash-
ley Vera, de l’escola El Sol i la Lluna. 
“El policia ha avisat un conductor 
que havia aparcat la furgoneta a la 
parada de l’autobús ,que no podia 
fer·ho perquè l’autobús no podria 
parar. Li hem donat un avís perquè 
no ho torni a fer”, afegeix en Jan.

La Setmana de la Mobilitat 
Sostenible serà el punt de partida 
d’un curs dedicat a la sostenibili-
tat “en un sentit molt més ampli, 
dins de l’escola o en l’àmbit del 
reciclatge” segons apunta la tu-
tora del 4rt C del Sol i la Lluna, 
Mercè Laguna, que valora molt po-
sitivament que “els policies parti·

cipin a l’escola, perquè en el dia a 
dia estan molt a prop dels infants 
i fins tot els coneixen”.

èxit del dia sense cotxes || La Set-
mana de la Mobilitat Sostenible 
també ha comptat amb activitats 
com la bicletada de Festa Major, 
dues caminades populars i el dia 
sense cotxes que va dur a terme 
l’escola El Casal dilluns passat amb 
un gran èxit de participació. “La 
idea és promoure una societat 
més sostenible, saludable i con·
fortable en què les persones, i no 
els vehicles, siguin els principals 
protagonistes. Famílies, alumnes 
i mestres han demostrat  madu·
resa, compromís i civisme”, asse-
gura la direcció del centre.  

RAIMON ROCA RICART
pintor castellarenc  ·  medalla de la Vila  2002

Va morir el passat 25 de setembre als 96 anys

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

Castellar del Vallès, setembre de 2013

 a l’esquerra, taller pràctic de recollida d’incidències. A la dreta, dia sense cotxes a l’escola El Casal || C. díaz / el Casal
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Cal Gorina, any segon

 Sergio Ruiz

Cal Gorina va celebrar dissabte  el seu 
segon aniversari al carrer del Centre. 
Totes les entitats que hi tenen la seva 
seu principal van participar a la festa 
que va aplegar moltes activitats i ta-
llers per a tothom. Unes 500 persones, 
segons l’organització, van participar al 
llarg de tot el dia de les activitats.

A mig matí, el carrer del Centre 
es va començar a omplir de parade-
tes informatives de cadascun dels col-
lectius que treballen a Cal Gorina. Així 
doncs, entitats com la PAH, informa-
ven sobre la seva activitats, els seus 
objectius i els èxits assolits fins ara. 
“Les plataformes d’afectats hem 
tingut èxit a Catalunya, ja que hem 
aturat exempcions hipotecàries i 
desnonaments i hem aconseguit da·
cions en pagament”, assegura Joan 
Barrios, de la PAH. A més, també hi 
era present Revaixella, una entitat que 
es dedica al lloguer de vaixelles. “No·
saltres oferim un servei de préstec 
d’una vaixella pel preu que sortiria 
una vaixella de plàstic”, explica Raül 
Mulas, de Revaixella. També hi eren 
presents el Banc del Temps, el Docu-  Una imatge del concurs d’Escalabirres celebrat dissabte a la tarda. || Cal gorina

mental del Mes, que va presentar els 
propers documentals que s’estrenari-
en a Castellar, i les tres cooperatives 
de consum responsable.

Al migdia, l’Altraveu va oferir 
un discurs de benvinguda del nou 
curs polític de la mà de Xavi Bella, 
exregidor del grup polític. En el dis-
curs, Bella va fer un balanç del curs 
passat i va exposar els reptes de 
futur pels pròxims dos anys. “Seran 
dos anys complicats, sobretot per·
què vindran marcats per la Llei 
Estatal de Política Local, que res·
tringeix molt la capacitat econò·
mica i decisòria dels ajuntaments 
i això ens condicionarà molt. Hau·
rem d’estar al cas de la crisi i el 
tema de l’habitatge. 

Durant tot el dia, es van fer di-
ferents tallers. A més, es va plantar 
una pista d’Scalextric. A la tarda, va 
tenir lloc un concurs d’Escalabirres 
que consistia en escalar una torre 
de capses de cervesa amb el concur-
sant penjat amb un arnès. A la nit, 
es va celebrar un sopar de germa-
nor amb la participació d’unes 140 
persones. Es van deixar de vendre 
tiquets perquè no es podia assumir 
tanta demanda de consumicions.  

Unes 500 persones van participar en diferents activitats i tallers per festejar el segon aniversari del centre

Noves Generacions 
obre el curs polític 
a Castellar

PP  |  CAMPANYA

Dissabte, 28 de setembre, Noves 
Generacions del PP del Vallès Oc-
cidental farà el seu inici de curs a 
Castellar. En concret, a les 11 del 
matí, a la sala Lluís Valls-Areny 
d’El Mirador, tindrà lloc un petit 
col·loqui sota el títol ‘L’espanyolitat 
de Catalunya’ que comptarà amb la 
participació de Fernando Sánchez 
Costa, diputat al Parlament del PP, 
llicenciat en periodisme i Doctor en 
història contemporània amb una 
tesi sobre el nacionalisme català i 
les polítiques de memòria a Barce-
lona durant la II República.

Els joves del PP volen inici-
ar amb aquest acte una certa difu-
sió de la seva activitat per animar 
els joves del municipi i de la comar-
ca que combreguen amb les seves 
idees a integrar-se en Noves Ge-
neracions. De fet, des del PP local 
també fan “una crida a tots els ciu·
tadans que se senten espanyols a 
participar en la concentració del 
12 d’octubre a Plaça Catalunya de 
Barcelona”. També durant tot el 
matí de dissabte, instal·laran una 
carpa informativa a la plaça del 
Mercat per difondre la campanya 
del PP a nivell català ‘Rompe tu si-
lencio’ sobre la concentració del 12 
d’octubre.  || redaCCió
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Segons aquest document, 631 
persones, que estan en situació 
d’atur, no reben cap tipus de presta-
ció ni ajut econòmic. Si comparem la 
xifra amb la de l’any passat, aquest 
número ha augmentat en 94 perso-
nes. “Hem passat gairebé del 28% 
a un 32% en un any, en una situa·
ció en la qual ha augmentat l’atur 
aquest any en gairebé 50 persones 
i, per tant, la diferència és signifi·
cativa”, ha explicat el tinent d’alcal-

de de Promoció Econòmica i Inno-
vació, Joan Creus. 

La tendència a l’alça de Caste-
llar segueix el comportament de la co-
marca. El Vallès Occidental ha passat 
en un any de 27.707 persones desocu-
pades sense cap subsidi a 31.463, és a 
dir que s’ha augmentat en un 4,2%. 
“Evidentment, una vegada s’han 
exhaurit totes les prestacions, es fa 
molt complicat entendre de quina 
manera poden sobreviure, per tant, 

és quan es disparen totes les alar·
mes i quan es donen serveis des de 
Benestar Social per, almenys, que 
tinguin uns mínims per la supervi·
vència”, ha assegurat Creus. 

recursos per a l’ocupació || L’Ajun-
tament de Castellar del Vallès sol-
licitarà 15 places per a aquest 2013 
per a nous recursos per al foment 
de l’ocupació convocats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya.  

El 32% dels aturats de la 
vila no reben cap prestació

Comerç Castellar lliura 
tres xecs de 100 euros

 Cristina Domene

 Redacció

Castellar compta actualment amb 
1.975 persones desocupades, de les 
quals el 32% no reben cap tipus de 
prestació. Així es recull a l’Informe 
de prestacions per desocupació al 
Vallès Occidental i els seus munici-
pis, publicat pel Consorci per l’Ocu-
pació i la Promoció Econòmica del 
Vallès Occidental. 

Comerç Castellar ha realitzat el 
sorteig de la campanya promocio-
nal trimestral de 3 premis de 100€ 
engegada al Juny sota el nom “Et 
plouran del cel”. Els guanyadors 
son Mª Isabel Navarro partici-
pant de Pellbelladepíl·lat,  Carme 

 Un dels programes d’inserció laboral que ja s’han fet a Castellar, en aquest cas de cuina, impulsat pel COPEVO. || j. graells

 Un moment del sorteig dels tres xecs de 100 euros || ComerÇ Castellar

Vera participant de Perruqueria 
Joan Verdaguer i  Àngela Vallmit-
jana participant de Pastissers An-
dreví. Totes tres guanyadores re-
bran un xec de l’associació amb 
un import de 100€ per consumir 
als comerços adherits a Comerç 
Castellar. Les 3 guanyadores del 
sorteig el podran fer efectiu en 
els diferents comerços associats. 

Aquest mes també s’ha engegat 
des de  Comerç Castellar la sego-
na promoció trimestral de 3 pre-
mis de 100€. Els comerços adhe-
rits tornaran a lliurar als seus 
clients una butlleta per tal de do-
nar-los l’oportunitat de participar 
en el sorteig que es farà el mes de 
desembre i on es tornaran a sor-
tejar 3 premis de 100€. 

Els desocupats sense 
cap prestació s’han 
incrementat en un 
any en 94 persones

L’Ajuntament 
sol·licita a la 
Generalitat 15 
places per fer 
inserció laboral

Es tracta, d’una banda, del 
programa de Col·laboració Soci-
al en administracions públiques, 
una iniciativa destinada a perso-
nes perceptores de subsidis d’atur 
preferentment majors de 45 anys.
En total, s’ha fet la demanda per tal 
que siguin cinc les persones que pu-
guin beneficiar-se d’aquest progra-
ma, que s’ha anomenat “Col·labora 
amb Castellar”. Dues d’aquestes 
persones farien tasques de neteja a 
domicilis, a la via pública i/o al bosc i 
a diferents instal·lacions municipals. 
Dues persones més realitzarien fei-
nes de suport a la brigada munici-
pal, mentre que la cinquena persona 
duria a terme tasques de monitorat-
ge i/o acompanyament. 

D’altra banda, l’Ajuntament 
formalitzarà els propers dies la 
sol·licitud de deu places més del 
Programa mixt Treball i Forma-
ció, adreçat a persones en situació 
d’atur que tinguin com a mínim 30 
anys i que no estiguin cobrant cap 
prestació.  En aquest cas, les per-
sones que accedeixin a les feines 
hauran de tenir un perfil d’auxili-
ar administratiu, ja que es preveu 
que realitzin tasques de suport a les 
diferents àrees municipals. El con-
tracte de treball inclourà entre 80 i 
120 hores de formació, a través de 
mòduls formatius que correspon-
dran a formació vinculada a certi-
ficats de professionalitat. 

Les feines de les 15 persones 
tindran una durada de sis mesos a 
jornada completa.  
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El pintor Raimon Roca va morir di-
mecres a l’edat de 96 anys. L’any 
passat Castellar del Vallès va ho-
menatjar la trajectòria artística 
del pintor castellarenc  en una ini-
ciativa impulsada per les tres sales 
d’art de la vila conjuntament amb 
una comissió formada per diversos 
ciutadans i familiars de l’artista i el 
suport de l’Ajuntament, que ha ex-
pressat públicament el condol per la 
defunció de l’artista castellarenc.

Raimon Roca Ricart (Vic, 1917) 
va estudiar a l’Escola Industrial d’Arts 
i Oficis de Sabadell –on va tenir l’opor-
tunitat de conèixer alguns mestres 
com Antoni Vila Arrufat o Joan Vi-
latobà– i a l’Escola Superior de Be-
lles Arts de Sant Jordi de Barcelona. 
Malgrat això, és considerat un pintor 
eminentment autodidacte, equidistant 
als diferents moviments artístics dels 
anys cinquanta i seixanta. D’entre les 
exposicions realitzades a nivell indi-
vidual en destaquen molts paisatges, 
retrats i figures, seguint una tendèn-
cia pictòrica que es podria qualificar 
de postimpressionista. Paral·lelament, 
va participar en diverses exposicions 
col·lectives per tot l’Estat.

Durant els anys 50 i 60, Raimon 
Roca també es va dedicar intensament 
a la pintura mural, especialment en la 
decoració d’edificis religiosos. Així, en 
destaquen, entre d’altres, els següents 
treballs: a l’Església de Sant Pere de 
Begur (tremp d’ou sobre estuc), on 

 Redacció

guardistes”. El consistori també ha 
expressat el seu condol pel traspàs de 
Raimon Roca. L’alcalde Ignasi Gimé-
nez ha explicat que “ens ha deixat un 
dels fills més il.lustres de Castellar 
i pintor excepcional”.

L’any 2002, l’Ajuntament va 
guardonar Raimon Roca amb la Me-
dalla de la Vila, que va rebre junta-
ment amb els pintors Antoni Costa, 
Joan Tort i Lluís Valls Areny. 

NECROLÒGICA  |  RAIMON ROCA (1917-2013)

 Roca al seu estudi en una imatge de maig de 2012.  || j. graells

El degà dels pintors locals
Medalla de la Vila el 2002, l’any passat se li van fer tres exposicions d’homenatge a diferents espais 

també destaca el disseny de vitralls; 
a l’altar major de l’Església de Calella 
de Palafrugell (acrílic); a l’altar major 
i la capella del Santíssim de l’església 
de la Santíssima Trinitat de Sabadell 
(làtex-acrílic); a l’altar de la Capella de 
l’Alberg Infantil de Matadepera (oli i 
cera), on també va dur a terme els vi-
tralls; a la capella del Palau d’Hevia, a 
Astúries (acrílic).

Segons el pintor Esteve Prat, 

membre de la comissió organitzado-
ra de les exposicions restrospectives 
de l’any passat, “Raimon Roca és pos·
seïdor d’una sèrie de valors difícils 
de trobar ja avui en dia, d’una sòlida 
formació acadèmica, fruit en part 
d’una tradició romàntica, del gust 
per l’ofici i sobretot per la natura, 
vivint·la i aplicant·la en un equili·
bri entre els vells mètodes d’ense·
nyament i els nous corrents avant·
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 Grup municipal PP L’Altraveu

l crecimiento experi-
mentado por Castellar 
en los últimos años es 
evidente. Se ha produ-

cido un importante aumento de 
la población y también, aunque 
el contexto actual no es el más 
favorable, hemos tenido un in-
cremento en la superficie dedi-
cada a la instalación de industri-
as y empresas en los polígonos 
industriales con que contamos. 
No hace falta decir que se ha 
producido paralelamente una 
mejora en los servicios munici-
pales de atención a la ciudada-

la nostra societat els re-
sidus no han parat d’aug-
mentar en les últimes dè-
cades, tant en toxicitat 

com en quantitat, i invertir aquesta 
tendència és un dels majors reptes al 
que ens enfrontem en el futur. La re-
ducció dels residus que es generen és 
la millor solució al problema. L’únic 
residu que no genera problemes és el 
que no es crea. Però malauradament 
només veiem un interès real de les 
administracions públiques, en el re-

Un histórico 
aislamiento

Mantenint un 
model de recollida 
de deixalles
conservador

En l’edició 257 de l’ACTUAL em vaig 
quedar mut davant d’un error molt 
greu. De sobte, mentre llegia els articles, 
va haver-hi un que em va deixar sense 
paraules, el titulat “Junts sumem, sepa-
rats no fem res” del PP de Castellar.
En aquest article es fa una compara-
ció tan al·lucinant que només pot ser 
un error. Es compara la marxa feixista 
de caràcter bèl·lic (amb els esquadrons 
dels squadristi)  que va culminar amb 
l’ascens al poder de qui la dirigia, Be-
nito Mussolini, ( fet que marca el final 
del règim parlamentari, el principi del 
règim feixista i posterior dictadura) 
amb la “Via Catalana” de la passada 
Diada, una manifestació reivindicativa 
lliure, pacífica i civil.
Vull pensar que només és un error, ja 
que en plena era de la informació, on es 
té accés a fons documentals mundials 
des de casa, fer comparacions d’aques-
ta índole sense abans documentar-se i 
aprendre és preocupant. Sobretot quan 
ve de part d’uns representants polítics 
que, encara que no comparteixin la sen-
sibilitat de la gent que va anar a la “Via 
Catalana”, estan en la obligació de res-
pectar a totes les persones, ni que sigui 
per predicar amb l’exemple. 

Què més
podem fer?

 Antoni Tintó (membre de l’ANC)

 Lucia Insa

Fe d’errades
 Albert Montoya

Agraïment al 
Mercadona

Vull expressar el meu agraïment al 
Sr. David de manteniment i a tot el 
personal del Mercadona del C/Por-
tugal, per la deferència que han tin-
gut en dedicar part del seu temps 

En tornar de la cadena, vaig comen-
çar a donar-li voltes pel cap a unes 
quantes idees.  Al matí vaig veure a 
la Plaça Catalunya de la nostra vila 
la senyera que s’hi acabava d’instal·-
lar. La vaig veure trista, sola en un 
racó de la plaça i vaig pensar que al-
menys el dia 11 hauria d’haver estat 
acompanyada, i si per a ella va ésser 
el primer dia en aquesta plaça pot-
ser hagués calgut que qui la va posar, 
no ho hagués fet així, com amb clan-
destinitat.
Al vespre a la tornada de Tordera, 
estava eufòric i mig atordit, encara 
a l’autocar acabava d’escoltar les pri-
meres dades de participació a la ca-
dena per part del conseller Sr. Es-
padaler: la participació a la cadena 
ha estat de més d’un milió sis-cen-
tes mil persones, i vaig pensar : Què 
més podem fer? El govern espanyol 
no escolta i el clam de la cadena no 
és suficient: Què més podem fer? Les 
declaracions fetes des de Madrid, 
són ja prou conegudes: la majoria 
de catalans, cinc milions nou-cents, 
la coneguda majoria silenciosa, no 
volen la independència de Catalu-
nya. Ja sé què hem de fer, el que hem 
fet sempre. Estimar-nos, respectar-
nos. Som un poble que no té proble-
mes. Tots els problemes sorgeixen 
de fora de Catalunya i segur que la 
propera estratègia del govern serà 
intentar dividir-nos i fer-nos por, por 
perquè no estarem a la EU, por per 
l’economia, por per..., por per...  Ja sé 
que hem de fer, el que hem fet sem-
pre, estimar-nos, acollir el nou vin-
gut. Amb la llengua, no hi ha hagut 
mai problemes. Encara recordo com 
jo parlava en castellà amb la meva 
àvia Maria, ara ja fa molts anys que 
va morir. Ella va viure des de jove 
a Catalunya, però mai va parlar en 
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ciclatge. Per què? Promocionar la re-
ducció de residus xoca frontalment, 
per una banda, amb la indústria que 
els fabrica, i per l’altra, amb la que els 
recicla. Per tant des del sector privat 
és difícil trobar aliats per fer una polí-
tica de residus que ens porti a solucio-
nar el problema ambiental i econòmic 
que suposen, i menys quan les cam-
panyes de conscienciació de la pobla-
ció les fan els sectors que hi tenen in-
teressos econòmics. Un exemple ben 
clarificador és el dels envasos. És més 
car fer un envàs que no genera residu, 
o sigui reutilitzable, que un que si re-
butjable, senzillament perquè el pri-
mer té inclosos tots els costos sani-
taris i ecològics, mentre que el segon 
trasllada els costos del seu tractament 
a la societat. Des de l’àmbit polític no 
es fa res per que les grans empreses 
assumeixin el cost que suposa el re-
sidu que generen, acceptant des de 

... i com m’agradaria d’allunyar-me’n 
nord enllà,
on diuen que la gent és neta
i noble, culta...
Salvador Espriu. “Assaig de càntic en 
el temple”
Resulta sorprenent la sacralització que 

Adéu, Europa!
 Ramon Falcó i Borrell

català, es clar que l’entenia, i què? 
Això no va ésser cap obstacle per-
què jo, el seu nét, l’estimés i l’abracés 
fins el dia que es va morir. Això és el 
que cal fer. Seguir com sempre, ni la 
llengua ha d’ésser un obstacle per 
assolir la independència ni hem de 
deixar que des de fora de Catalunya 
ens divideixin. Seguirem igual, par-
lant català o castellà segons calgui i 
quan siguem independents tot hau-
ria de seguir també igual. Construir 
un nou estat, sigui o no d’ Europa 
això no és el fonamental, ens porta-
rà temps. No podem permetre que 
ningú cregui que en una Catalunya 
independent no es podrà parlar en 
castellà. Tots som catalans, els que 
parlem català i els que no parlen ca-
talà i això és el que hem d’explicar i 
demostrar. Ens hem de lliurar d’ Es-
panya, només per una raó, perquè 
no ens estimen i això no té remei.
Hem de seguir convivint com sem-
pre, a les nostres viles, a les nostres 
escoles, als nostres hospitals, a les 
nostres empreses, a les nostres uni-
versitats, a tot arreu. Ara ja no calen 
més demostracions com ha estat la 
cadena, ara cal que treballem en la 
distància curta i explicar als nostres 
amics, als nostres familiars, als nos-
tres veïns, als nostres companys de 
feina, als que no estiguin convençuts, 
que una Catalunya independent és 
el millor per tots, pels fills, pels nos-
tres néts i per aquells que encara no 
han vingut. Què més podem fer?
Abans, les fronteres entre els pa-
ïsos es decidien amb guerres i ar-
misticis. Ara cal que les fronteres 
les decideixi el poble i això només 
es pot fer exercint la democràcia. 
Si fem això serem un poble lliure i 
fort, nosaltres els catalans, i també 
la resta d’ Espanya, encara que 
costi de creure, exercir la demo-
cràcia ens farà forts a tots. 

en, aquí sí, amb els nazis espanyols 
per mantenir a Franco en el poder i 
garantir que, durant quaranta anys, 
es vagi assassinant impunement a la 
gent per raó de les seves idees i, de 
pas, es vagi eliminant tot el que soni 
a cultura catalana.
I ara, que comencem a albirar una 
recuperació tímida de llibertat, re-
sulta que hem d’aspirar a formar 
part d’aquest equip d’esnobs garra-
tibats i presumptuosos que malden 
per convertir-se en els amos del món, 
d’aquest equip de titelles en mans 
d’uns poders econòmics i militars, 
que se’n foten d’ells i de qui els vet-
lla. Doncs no. Hi ha molta vida i molt 
millor fora d’aquesta putrefacció eu-
ropea. Nosaltres, els catalans, respi-
rem aire fresc i llum mediterrània. 
No podem aspirar a viure enmig de 
la grisor nòrdica, de la barbàrie psicò-
tica dels orfes de llum. Hem de recu-
perar l’alegria de la ciència, del con-
reu del pensament humanitari, de 
la filosofia tolerant de la ribera me-
diterrània, del comerç que sempre 
ens havia agermanat. La nostra cul-
tura, la greco-llatina, també comprèn 
la mescla àrabo-jueva. Com a cata-
lans, com a crisol del que vàrem ser, 
podem aspirar joiosament a recupe-
rar el que podem tornar a ser: líders 
d’una pau entre aquest món en con-
flicte que mai, per culpa de creences 
religioses que sempre s’havien res-
pectat, s’havia d’haver trencat. Si al-
guna unió té sentit, enfront d’aques-
ta malanomenada unió europea, és 
la Unió Mediterrània. Som el que la 
Maria del Mar Bonet i tots els poe-
tes del nostre entorn canten. Som 
fills del nostre paisatge. 
Entretant, per a no desenganyar els 
qui encara miren nord enllà, podem 
quedar-nos com Suïssa o com Noru-
ega, al marge de la unió europea, però 
al seu costat. No fos cas que algú ens 
titllés de viure fora de la realitat.

Fe d’errades

A L’ACTUAL número 257 s’infor-
mava per error del pròxim acte 
d’homenatge a Lluís Companys 
que es celebra el 15 d’octubre. L’es-
mentada informació es va elabo-
rar erròniament amb el programa 
d’actes de l’any passat. Propera-
ment s’informarà correctament 
d’aquesta activitat.

nía y al cuerpo empresarial, con 
todos los defectos y todas las vir-
tudes que se quiera poner.
Pero a pesar de todo esto segui-
mos sufriendo un problema que 
ya parece endémico: unas infra-
estructuras de comunicación por 
carretera, indignos de nuestra po-
blación. Resulta aún increíble que 
con más habitantes que hace vein-
te años, con todo lo que ello con-
lleva, seguimos con la misma car-
retera que nos une con Sabadell. 
Y en dirección a Terrassa mejor 
no hablar. No es para ponerse ce-
loso, pero cuando uno ve la cone-
xión que ahora tiene Matadepera 
con la autopista y ve también que 
Castellar del Vallès parece seguir 
aislado del mundo, hay por alqui-
lar sillas.

continúa a la pàgina 11

alguns catalans fan d’aquest poti-po-
ti modern que hom anomena la Unió 
Europea. Aquesta Europa és un con-
glomerat de pobles que es conside-
ren civilitzats, nobles, cultes... i que, 
només fa quatre dies, es mataven 
entre ells de la manera més bàrbara 
i sagnant possible. La civilització, tal 
com l’entenem modernament –i ens 
recorda el Lluís Racionero en la seva 
obra “La Mediterrània i els bàrbars 
del nord”- neix a la Mediterrània de 
la mà de les cultures grega i llatina, 
i està basada en ideals epicuris, he-
donistes i humanistes, és a dir, tot el 
contrari dels “valors” nòrdics de la 
productivitat desenfrenada, al servei 
dels interessos capitalistes que gover-
nen el món.
Els catalans, ara que comencem a re-
cuperar la nostra memòria, hi hau-
ríem d’aprofundir una mica més en 
aquests records, associats a la nostra 
“ubicació europea” que han marcat la 
nostra dissort com a poble. El 1659, 
les monarquies espanyoles i france-
ses, al marge dels acords pactats amb 
les Corts Catalanes, ens van prendre 
el comtat del Rosselló i la meitat de 
la Cerdanya. El 1713, amb el Tractat 
d’Utrecht, els imperis anglosaxons i 
espanyol posen fi a les seves disputes 
i abandonen als catalans, passant-se 
pel forro els acords de col·laboració 
militar signats amb els britànics. La 
derrota del 1714 es va produir com a 
fruit d’aquest abandó traidor. L’any 
1939 els refugiats republicans que tra-
vessen la frontera són internats en 
camps de concentració francesos, 
maltractats i, alguns, més tard, com 
el nostre President Companys, en-
tregats als assassins nazis i als seus 
amics franquistes. Finalment, per no 
fer un repàs pormenoritzat a la his-
tòria, l’any 1945, els “aliats” passen 
comptes als nazis alemanys i s’ali-

a buscar la meva aliança de casa-
ment que el dissabte dia 14 em va 
caure sota d’una de les neveres.
L’anell afortunadament el van tro-
bar i per aquet motiu torno a donar 
les gràcies a tots els treballadors i 
treballadores.
Molt agraïda

l’Ajuntament que aquest cost sigui as-
sumit per la ciutadania. I a més a tots 
per igual, sense distincions. Redueixin 
o no, reciclin o no.
 Ara que hem de renovar el con-
tracte de recollida de deixalles, des 
de l’Ajuntament no s’exigeix res de 
nou en aquest sentit. L’Ajuntament 
pretén imposar un model de gestió 
de residus caduc i obsolet, durant 
10 anys més, quan el conveni actu-
al permet prorrogar un any més el 
contracte vigent i d’aquesta mane-
ra poder treballar per trobar nous 
i innovadors models de gestió que a 
Catalunya, Euskadi o Europa ja fa 
temps que s’estan practicant amb 
èxit. Aquest no és el món que volem, 
on fins i tot s’especula amb la merda, 
i fem plecs de condicions perquè con-
tinuï sent així. Per tots aquests mo-
tius, l’Altraveu va votar en contra de 
la nova licitació del contracte.
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a més de 25 anys que 
conec Menorca, o més 
ben dit, que la vaig 
coneixent de mica en 

mica, o encara millor, que la vaig 
degustant de mica en mica.
 Tot i ser una illa de dimensions 
reduïdes —aproximadament  un 
promig de 50 Km de llarg per 
17 d’ample—,  conté tanta gran 
quantitat de meravelles que ne-
cessites visitar-la moltes vega-
des per anar esbrinant i desco-
brint de mica en mica les seves 
intimitats naturals. Més enllà  
dels coneguts i merescuts tò-
pics: les platges de cala en Tur-
queta, la Macarella, Son Saura, 
el far de Favàritx,  Monte Toro 
amb la seva Verge del Toro, els 
ports naturals i centres histò-
rics de Maó i Ciutadella, les fes-
tes de Sant Joan—es jaleo—, la 
cova-discoteca d’en Xoroi, els 
seus formatges, l’excepcional 
rebosteria, la caldereta de lla-
gosta, el gin, ses avarques, etc; 
si emprenem qualsevol etapa del 
“Camí de cavalls”, que és un tra-
çat que circumda l’illa predomi-
nantment arran de costa, que-
darem bocabadats davant dels 
molts racons i panoràmiques 
que ens poden arribar a abdu-

  Menorques particulars. || joan mUndet

Gaudint de mica 
en mica

Millores socials

Optimisme, 
benvingut... però 

amb recursos

 Grup Municipal de CiU

 Joan Creus*

per tota l’illa hi ha restes arque-
ològiques  molt ben definides de 
poblats talaiòtics, amb les seves 
taules, navetes, cisternes, mu-
ralles, talaiots... Aquest estiu, a 
més a més, m’han posat una ci-
rereta en aquest llaminer pas-
tís. La meva estança va coincidir 
amb l’exposició d’un pintor cas-
tellarenc,  el meu col·lega Enric 
Aguilar, que mostrava les seves 
pintures a la galeria Vidrart de 

Ciutadella. Sense ànim corpora-
tivista haig de dir que  les seves 
versions de temes menorquins 
s’agermanen plenament amb l’es-
perit plàstic illenc, especialment  
amb els fragments dels fars d’Ar-
trutx i Favàritx, i el  port-pesse-
bre de Sanitja.  Menorca, oooh! 
petita però mai s’acaba, cal con-
tinuar de mica en mica...

* Pintor
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ir literalment.  A part, hi ha in-
finitat d’itineraris  terra endins, 
que ens condueixen sovint  entre 
les omnipresents parets seques, 
fins a masies —llocs—, ancora-
des estèticament en els temps en 
què varen ser aixecades a base 
de  pedra de marès, material so-
vint obtingut en el mateix ter-
reny i que després n’aprofitaren 
el forat de la extracció  com a so-
terrani de la casa. Escampades 

ot i l’existència d’alguns 
indicadors que posen de 
manifest un cert fre a la 
destrucció massiva de 

llocs de treball i, cada cop més, l’apari-
ció d’opinions d’economistes i polítics 
optimistes, és evident que encara que 
aquesta percepció positiva no és pal-
pable a la ciutadania. 
Al tancament del primer semestre de 
2013, gairebé un terç de les persones 
que es troben en situació d’atur al nos-
tre territori no reben cap tipus d’ajuda 
en forma de subsidi o de prestació. I no 
ha millorat el darrer any.
Ara més que mai és necessari enfortir 
els recursos a les persones, oferir pro-
grames de formació/treball i donar su-
port a les iniciatives d’emprenedoria.
Aquesta setmana, des de les àrees de 
Serveis Socials i Promoció Econòmi-
ca, s’han sol·licitat 5 places per a con-
tractar i formar persones en situació 
d’atur majors de 45 anys dins el projec-
te “Col·labora amb Castellar”, i 10 més 
per a persones majors de 30 anys que 
no percebin cap tipus de subsidi. Per 
altra banda, els projectes d’emprene-
doria reben tot el suport tècnic des del 
Servei de Creació d’Empreses, tant al 
Centre de Serveis per a empreses, al 

La meva estança a Menorca 

va coincidir amb l’exposició 

d’un pintor castellarenc, el 

meu col·lega Enric Aguilar

l Ple Municipal del 
passat dimarts va 
aprovar amb 19 vots 
a favor (PSC, CiU 

Pla de la Bruguera, com a Cal Botafoc, 
a les xerrades de sensibilització i suport 
a l’emprenedoria i l’autoocupació.
Amb l’objectiu de facilitar tots els trà-
mits, l’Ajuntament de Castellar segueix 
apostant per la Finestreta Única Em-
presarial. En aquest sentit, s’ha signat 
un conveni  amb el Ministeri d’Indús-
tria per a potenciar el Sistema de Tra-
mitació Telemàtica.
I sempre la Formació, autèntic gene-
rador de canvis: a El Mirador s’inicia 
el gruix de l’oferta de cursos 2013/14. 
A l’espai de Cuina dels Safareigs de la 
Baixada de Palau, col·laborant amb 
l’Institut Puig de la Creu, s’ofereix el 
primer PQPI d’aquesta especialitat. I 
restem a l’espera de la convocatòria de 
Formació Ocupacional...
El darrer trimestre de 2013 ha de supo-
sar un pas decidit cap el canvi de ten-
dència i la creació d’oportunitats per 
a tots i totes. 
Optimisme, benvingut... però amb 
recursos.

* Tinent d’alcalde de
   Promoció Econòmica i Innovació

Sería muy gratificante poner-
nos a discutir sobre de quién es 
la culpa de esta situación, pero 
aparte de pelear no nos llevaría 
a ninguna parte. 
Ha llegado por fin el momento de 
buscar soluciones o, como mínimo, 
hacer un frente común entre todos 
los grupos que formamos el con-
sistorio de Castellar y hacernos 
sentir sobre la injusticia de esta 
situación. Tenemos, además, va-
rias alternativas para conseguir 
conectar el pueblo con la auto-
pista que ya están en marcha y si 
desde nuestra posición no conse-
guimos que en desencalle el tema 
no lo hará nadie por nosotros.
Se trata de un beneficio para todos. 
Ya llegarán después los momen-
tos de negociaciones, de buscar la 
mejor alternativa de conexión con 
las vías principales y de buscar in-
terlocutores para llevar a cabo una 
seria propuesta como bien merece 
nuestro municipio de Castellar del 
Vallés, pero lo más importante en 
estos momentos es conseguir una 
sola voz que pueda hacerse oír a los 
organismos que sea necesario.
Con unas infraestructuras viarias 
modernas se podrá reavivar el te-
jido industrial de Castellar y mejo-
rar los desplazamientos de la gente 
fuera de nuestro municipio.
Si hasta ahora se ha hecho mucho, 
el futuro que se presentaría daría 
lugar a sueños muy agradables.

ve de la pàgina 10 i PP) i 2 en contra (Altraveu) el 
plec de clàusules tècniques i ad-
ministratives que ha de facilitar 
la licitació del contracte de la re-
collida i trasllat dels residus, la 
gestió de la deixalleria i la neteja 
viaria del municipi pels propers 
10 anys. L’actual contracte finalit-
za el proper mes de desembre.
El grup municipal de CiU va 
donar suport a l’aprovació del 
procediment obert per diverses 
raons. A destacar-ne algunes: un 
bon plec de condicions tècniques 
i administratives elaborat pels 
tècnics municipals amb el suport 
del Consell Comarcal i la Diputa-
ció de Barcelona, atenció especi-
al a la neteja i manteniment dels 
2.100 escocells que hi ha al nos-
tre municipi, neteja dels carrers 
dels polígons industrials i el ferm 
compromís de la regidoria d’Ur-
banisme i Mediambient en la re-
alització de campanyes locals de 
sensibilització a la ciutadania per 
millorar la recollida selectiva dels 
residus que genera la població, i 
que per obligatorietat ha de re-
alitzar l’empresa adjudicatària 
en una xifra igual al 1% del ser-
vei contractat. Estem parlant de 
18.000 €/any.
Però, la raó més transcendental 
és la millora obtinguda a l’apartat 
de les clàusules socials del proce-
diment obert gràcies a les apor-
tacions del nostre grup munici-
pal. En aquest sentit, la clàusula 
30 del Plec de condicions admi-

nistratives ha quedat amb el se-
güent text: 
“L’adjudicatari queda obligat a sub-
contractar un mínim del 7% dels ser-
veis a entitats socials com centres 
especialitzats o similars que ocupin 
persones discapacitades o en risc 
d’exclusió social. Per a la seva con-
tractació es consultarà prèviament 
a l’Ajuntament que valorarà la ido-
neïtat, proximitat del centre i l‘aco-
lliment d’usuaris del municipi.”
En conseqüència, amb aquesta 
clàusula l’adjudicatari del con-
tracte haurà de subcontractar tas-
ques a entitats socials sense ànim 
de lucre l’equivalent de 130.000 €. 
Si aquesta xifra la multipliquem 
pels 10 anys del contracte, tenim 
1.300.000 € destinats a les entitats 
socials abans esmentades. El nos-
tre grup municipal també va in-
corporar en el text de l’acord que 
l’aplicació de les clàusules socials 
siguin tutelades per l’Ajuntament, 
sobretot, a l’hora de valorar la 
idoneïtat del centre i l’acolliment 
d’usuaris del municipi. Tant en 
el plec de les clàusules tècniques 
com en plec de les clàusules ad-
ministratives, per exemple, es va-
lora que l’empresa adjudicatària 
es plantegi subcontractar a cen-
tres especials de treball el mante-
niment dels contenidors de la po-
blació o la neteja i manteniment 
de les àrees soterrades.
Una vegada més, Convergència 
i Unió ha demostrat sensibilitat 
per les millores socials.

  Miquel Ramos*

PLAÇA MAJOR
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ENTITATS

SonaSwing CastellarLa XarxaCoral Sant Esteve Grup T.I.C. Escènic Club Cinema Castellar Vallès

+ INFO i INSCRIPCIONS:
a/e. sonaswingcastellar@gmail.com
Tels. 625 120 990 i 656 268 222

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
http://corinfantilsantesteve.blogspot.
com.es/

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
www.clubcinemacastellar.com

Tots els dilluns, classes de diferents 
nivells de 19 a 22 h
I, a les 22.30 h, ball social a ritme de 
Swing!

Cursos d’iniciació, intermedi i in/av. de 
Lindy Hop. 2n trimestre de Balboa.
Nous cursos: Swingkids, per a nens i 
nenes de 7 a 12 anys.
I Swing per a joves.

Preu: 55 €/trimestre (10 classes)

“Granotes, gripaus i altres 
trifulgues”, a càrrec del rondallaire 
Cesc Serrat, amb Isaac Elías

Dia: diumenge 6 d’octubre
Hora: 12 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Preu: 5 euros

Un gran i curiós espectacle de 
contes, per a petits i grans, divertit 
i fàcil de pair.

T’agrada cantar?
Vine a provar·ho sense compromís!

Activitat adreçada a nens i nenes a 
partir de 3 anys.

Ja són obertes les inscripcions per 
al curs 2013-2014.

Dia: Diumenge 29 de setembre
Hora: 18.30 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Preu: entrada general, 10 €; joves i 
persones jubilades, 7,5 €

T.I.C. Escènic presenta, amb posada 
en escena de Jeroni Oller, la versió 
reduïda d’aquest obra de 1971 que 
l’ETC ja va representar l’any 1989. 
Per passar una molt bona estona rient 
(per no plorar)!

Dia: divendres 4 d’octubre
Hora: 21 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: entrada general, 5 €;
            socis CCCV, gratuït
Versió original subtitulada en català

El CCCV obre la temporada 2013-2014 
amb aquest drama romàtic sobre dos 
avis de 80 anys que veuen el seu amor 
posat a prova.

INICI DE
NOUS CURSOS

TEATRE FAMILIAROBRIM EL COR! EL RETAULE DEL 
FLAUTISTA

AMOUR

Divendres passat, Caterina Capde-
vila, més coneguda com la Cati del 
carrer Nou, va rebre a la residèn-
cia Obra Social Benèfica la Meda-
lla Centenària per part del depar-
tament de Benstar Social i Família 
de la Generalitat. La Cati va complir 
els 100 anys el 2 de setembre  i s’ha 
afegit a la llista  de castellarencs i 
castellarenques que han arribat a 
complir cent anys. En l’actualitat, hi 
ha sis persones més que superen el 
segle de vida: dos homes que tenen 
101 anys i quatre de dones de 100, 
102, 104 i 110 anys.

Des de 1999, la Caterina viu a 
l’Obra Social Benèfica i rep les vi-
sites contínues de la Rosa, la seva 
tutora. La Caterina diu que té “ben 
present el passat i totes les per·
sones que m’ha acompanyat al 
llarg d’aquests anys i em sento 
molt emocionada”.

La presidenta de l’Institut Ca-
talà de les Dones, la castellarenca 
Montse Gatell, va començar l’acte 
llegint unes paraules escrites per la 

Per molts anys, Cati!

  Redacció

gir un poema, que encapçalava dient 
que “avui la residència és una festa 
d’Estat, doncs la senyora Cateri·
na entra a la majoria d’edat”. En 
un altre passatge del poema, es deia 
que “100 anys no es fan cada dia i el 
temps ens ha ensenyat que la vida 
no és planera quan passa pel nostre 
costat”. L’Antònia també va recordar 

 La Caterina Capdevila envoltada d’autoritats. || C. díaz

consellera de Benestar Social i Famí-
lia, Neus Munté, i va indicar que la 
Medalla Centenària “vol ser un reco·
neixement a l’experiència, als apre·
nentatges, als coneixements i als 
valors que heu acumulat i trans·
mès al llarg d’aquests 100 anys”. 
A continuació, va lliurar-li la Meda-
lla Centenària.  Es tracta d’una me-
dalla d’argent gravada amb el nom 
i l’any de naixement commemorati-
va del centenari. A aquest reconei-
xement institucional poden accedir-hi 
totes les persones residents a Catalu-
nya que compleixin els requisits i rea-
litzin la sol·licitud corresponent.

L’alcalde de Castellar, Ignasi 
Giménez, també es va sumar a la 
celebració i va explicar que “100 
anys són una fita a la qual no tot·
hom arriba i menys en les seves 
condicions de clarividència”. 
Giménez també va afegir que “en 
una vida tan llarga, hi ha hagut 
temps per a tot”. L’alcalde va 
estar acompanyat per la regidora 
de Gent Gran, Glòria Massagué.

Finalment, l’Antònia Ferrer, una 
usuària de l’OSB, que coneix des de fa 
molts anys la Caterina, li va voler lle-

Caterina Capdevila rep la Medalla Centenària de la Generalitat en un acte celebrat a l’OSB

com la Cati va ajudar-la a fer peücs i 
a cuidar plantes.

Caterina Capdevila va en-
trar a treballar a la fàbrica de Can 
Tolrà als 14 anys on va treballar 
fins a jubilar-se.  

S’amplia el termini 
per inscriure’s als 
cursos de català

Taller de tardor a 
Cuina de Safareig

El Servei Local de Català ha ampli-
at fins al 3 d’octubre el termini d’ins-
cripció a l’oferta de cursos presenci-
als i semipresencials de 2013-2014. 
Quant a l’oferta presencial, s’ofe-
reix el curs Suficiència 3 (nivell C), 
i un de Bàsic 1 adreçat a persones 
que no saben ni entenen el català, 
mentre que de cursos semipresen-
cials s’oferiran els tres d’intermedi 
i els tres de suficiència. Les perso-
nes interessades  en aquests cursos, 
que s’allargaran fins a febrer, poden 
adreçar-se al Servei Local de Cata-
là, a El Mirador, de dilluns a dijous 
de 10 a 13 hores i les tardes de di-
lluns de 17 a 19 h. 

Cuina de Safareig ha programat 
un taller de tardor per aquest di-
vendres. Una crema de carbassa 
amb gingebre i taronja, un risotto 
de bolets o una amanida de per-
diu escabetxada amb taronja són 
algunes de les propostes del cui-
ner Toni Santos pel taller de di-
vendres. Es farà a l’espai de cuina 
dels antics safareig de la Baixada 
del Palau a les 20.30 h 

Mireu el vídeo
de l’homenatge
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partit va cedir la iniciativa al rival, 
que amb prou feines va tenir oca-
sions per arribar a la porteria con-
trària. Només una intervenció de 
mèrit del porter Òscar Sánchez a 
la primera part, i una altra oca-
sió en què una pilota centrada per 
baix es va passejar per davant de 
la porteria castellarenca, van ser 

de les escasses aproximacions que 
va tenir el Roda de Ter.

A la segona part el Caste-
llar va sortir amb la intenció de 
fer un altre gol però hi van haver 
poques ocasions per cada bàndol. 
El Roda de Ter, sense acostar-me 
amb gaire claredat a la porteria 
castellarenca, va veure’s incapaç 
de posar en dificultats el con-
junt de Miguel Vidal, que va lligar 
sense problemes tres punts més 
a casa. “De moment, i a diferèn·

Un vendaval inicial, culminat per 
David López i Enric Raya, va en-
llestir en menys de 10 minuts la 
victòria de la Unió Esportiva Cas-
tellar contra el Roda de Ter (2-0). 
Els castellarencs van aconseguir 
un nou triomf a casa que els con-
solida al capdavant de la classi-
ficació i posa de manifest el bon 
inici de lliga del conjunt de Miguel 
Vidal, que ocupa el segon lloc de 
la taula després de tres jornades 
disputades. 

Els locals van dominar l’ini-
ci del partit i no van tardar a po-
sar-se per davant. Al minut cinc, 
David López va voler centrar de 
primeres des de la dreta una pilo-
ta bombejada i li va sortir un obús 
que es colava a la porteria visitant. 
L’espectacular gol del jove caste-
llarenc obria distàncies en el mar-
cador i, a la següent jugada, Enric 
Raya situava el 2-0 amb una po-
tent rematada de cap. El porter 
només va poder desviar amb els 
dits la pilota, insuficient per evi-
tar que arribés al fons de la xarxa 
de la porteria visitant.

Amb un 2 a 0 tant matiner, la 
Unió Esportiva Castellar va recu-
lar i sense necessitat d’accelerar el 

  Jordi Mas

Inici rodat de 
la UE Castellar

 Enric Raya celebra el segon gol, diumenge al Pepín Valls. || j. mas

David López i Enric Raya liquiden en 10 minuts el partit contra el Roda de 
Ter (2-0) i la Unió ocupa el segon lloc de la taula després de tres jornades

amb 2-2.  La competició oficial 
a Quarta Catalana per a l’equip 
de Juan Luís i Manu Barragán 
comença aquesta setmana amb 
un doble partit. Entre setmana 
han disputat la primera jornada 
de lliga contra el Sentmenat, 
mentre que dissabte jugaran la 
segona jornada contra el Santa 
Perpètua, que en la primera 
jornada ha guanyat al Badia 
del Vallès per un clar 4-2.

El filial de la Unió Esportiva 
Castellar va tancar la pre-
temporada dissabte amb un 
partit amistós davant del 
Sant Quirze B, que va acabar 

QUARTA CATALANA

Doble partit per 
a l’equip filial 

El femení s’estrena amb 
una derrota ajustada

l’equip femení de la Unió es-
portiva Castellar ha començat la 
temporada amb una derrota molt 
ajustada. les castellarenques 

han caigut per la mínima (3-4) 
contra l’eF barberà. la temporada 
oficial per a la majoria d’equips 
començarà el cap de setmana del 
6 d’octubre, de manera que durant 
els propers dies encara hi haurà 
partits amistosos.

Morales s’allunya del títol 
del CEV a Navarro

Carmelo morales ha quedat 
segon aquest cap de setmana al 
circuit de navarra en la cinquena 
prova del Campionat d’espanya 

de Velocitat en categoria stock 
extreme. el guanyador ha estat 
Xavier Forés, que ha avantatjat 
morales en un segon, i eixampla 
diferències al capdavant de la ge-
neral. ara els pilots estan separats 
per 29 punts.

cia de l’any passat, estem acon·
seguint els punts a casa sense 
problemes”, comenta el tècnic 
Miguel Vidal. Tot i això, l’entrena-
dor del Castellar avisa que “hem 
jugat contra equips fàcils, que 
han sumat pocs punts o enca·
ra no han puntuat”. Certament, 
aquest bon inici a la lliga pot ex-
plicar-se en part pels rivals, ja que 
els castellarencs s’han enfrontat 
contra els tres últims classificats 
de Segona Catalana. El Sant Feliu 
de Codines, primer rival del Caste-
llar, és cuer i l’únic equip que enca-
ra no ha puntuat del grup. El Lliçà 
d’Amunt, rival de la setmana pas-
sada, és penúltim mentre que el 
Roda de Ter és antepenúltim.

La UE Castellar ocupa el 
segon lloc de la classificació amb 
dues victòries i un empat, només 
per darrere del Manresa, que és 
l’únic equip que ha guanyat els 
tres partits que s’han disputat 
fins ara al grup 4 de Segona Cata-
lana. Castellar i Manresa són els 
dos únics equips imbatuts. Aquest 
proper cap de setmana els cas-
tellarencs visitaran el camp de 
l’OAR Vic, que aquesta setmana 
ha aconseguit els primers punts 
de la temporada i es troba en dot-
zena posició de Segona Catalana 
amb tres punts. 

L’equip encadena 7 
punts de 9 possibles 
però s’ha enfrontat 
contra els tres últims 
classificats de la lliga
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FUTBOL SALA  |  DIVISIÓ D’HONOR

El Futbol Sala Castellar, nou a la categoria de 
Divisió d’Honor Catalana, ha posat en proble-
mes a un dels equips més forts del seu grup, 
el Gavà, en el debut dels castellarencs a la di-
visió. El Castellar va caure contra el Gavà per 
un ajustat 7-6 en un enfrontament en què un 
millor inici hauria donat més opcions al con-
junt de Rubén Jiménez.

“Amb el 6·4 va ser el moment que vam 

“Hem estat competitius 
contra un dels millors equips”

 El tècnic Rubén Jiménez en un partit a casa. || j. graells

partits que ha disputat fins ara. 
Diumenge s’estrenaven a casa i 
van aconseguir la primera victòria 
al Puigverd amb un treballat 
triomf contra el Canovelles per un 
resultat de 69 a 60. A la primera 
jornada de lliga s’havien desfet 
de les Franqueses per 51-68. El 
Castellar domina la classificació 
amb dues victòries, les mateixes 
que Regina Carmeli, Llinars, Sant 
Cugat i Sant Pere de Terrassa.

El sènior B del CB Castellar 
segueix a Tercera Catalana 
els passos del primer equip. El 
conjunt castellarenc ha començat 
la temporada 2013-2014 amb bon 
peu després de guanyar els dos 

TERCERA CATALANA

Nova victòria del 
sènior B de bàsquet

L’entrenador del FS Castellar Rubén Jiménez valora el debut a Divisió d’Honor Catalana

 Els castellarencs, il·lusionats de començar la nova temporada. || j.t.

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

HOQUEI PATINS  |  SEGONA CATALANA

El CB Castellar continua amb 
pas ferm aquest inici de tempo-
rada 2013-2014 a Copa Catalu-
nya i ja suma dues victòries en les 
dues primeres jornades de lliga. 
Aquest dissabte va vèncer per 
77-70 al Vendrell, en un enfron-
tament que haguessin pogut gua-
nyar per una diferència molt més 
gran de punts.

La clau per al Castellar va ser 
evitar que el pivot contrari J.J. Mi-
guel, MVP de la categoria la tem-
porada passada, fes mal a la de-
fensa interior castellarenca. Larry 
Ewulu i Rafa González van buidar-
se per tapar el jugador contrari. 
“Normalment acostuma a fer do·
bles figures, però dissabte vam 
impedir que tingués facilitats”, 
comenta el tècnic Lousame.

Un inici fulgurant del Caste-
llar (10-0) va encarrilar el partit i 
els de Mario Lousame van saber 
mantenir les diferències superiors 
als 10 punts durant gairebé tot el 
partit, gràcies al bon treball en de-
fensa i el gran partit d’Albert Ca-
dafalch, autor de cinc triples en els 
dos primers quarts. Al descans el 
Castellar guanyava 36-23. El Ven-
drell va poder escurçar diferències 
només al final, quan el marcador ja 
estava resolt. “Hem mantingut la 
intensitat durant 38 minuts, bé és 
cert que ens hem desgastat molt 
tapant en J.J. Miguel però hem 
d’aprendre a estar concentrats 
durant tot l’enfrontament”, expli-
cava el tècnic Mario Lousame.  

El sènior de l’Hoquei Club Cas-
tellar comença amb pas ferm la 
nova temporada a Segona Cata-
lana que els hauria de portar a 
l’ascens de categoria. Dissabte 
els castellarencs van fer el pri-
mer pas amb una victòria per 
3-6 contra el Taradell, que els 
situa a la part alta de la classi-
ficació.

No va ser fàcil aconse-
guir el primer triomf. L’equip 
va viure el debut d’Oriol Togo-
res, Lluís Catena, Xavi Blanco 
i Lluís Ferran, incorporacions 
d’aquesta temporada. Amb tot 
de novetats, els castellarencs 

Cadafalch lidera el 
primer triomf a casa

L’hoquei venç 
a Taradell en el 
seu debut (3-6)

  Jordi Mas

  Sergio Ruiz

L’HC Castellar suma la primera victòria a Segona

van comprovar com hauran de 
compenetrar-se mica en mica per 
aconseguir un millor joc. Al des-
cans, el conjunt d’Alejandro Ru-
glio guanyava per 1-2 però el par-
tit no es va decidir fins els últims 
minuts. Amb empat a tres en el 
marcador, els visitants van ser 
més resolutius en el tram final i 
es van emportar un important tri-
omf a domicili.

L’HC Castellar també va es-
trenar la nova samarreta que lluï-
ran aquesta temporada. A diferèn-
cia de la de l’any anterior, que era 
tota negra, la d’enguany serà rat-
llada blanca i negra. Els jugadors 
del sènior van decidir per votació 
quins serien els colors que durien 
aquest any.  

L’equip de Mario Lousame guanya 77-70 sense excessives dificultats al 
Vendrell i suma dues victòries en dos partits a Copa Catalunya

tenir més ocasions. Fins i tot 
quan quedaven 17 segons una 
falta molt clara hauria pogut 
significar l’empat”, opina el tèc-
nic, que segons ell hauria estat el 
resultat més just. L’estrena cas-
tellarenca a la lliga va acabar 
amb derrota, però amb bones 
sensacions. “No podem estar 

contents, però sí orgullosos. 
Hem demostrat que som com·
petitius contra un dels millors 
equips de la categoria”, explica 
Rubén Jiménez. El Gavà té a les 
seves files molts jugadors amb 
experiència en categories supe-
riors i per això el partit de dis-
sabte té més mèrit.  || j. m. 
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EL TAULER ENTITATS

ESCOLA DE
PARES I MARES

inauguració del curs 2013-2014 
amb la xerrada “escola i família: 
millora els vincles per millorar els 
resultats”. a càrrec de jordi Collet, 
professor de sociologia de l’educa-
ció de la Universitat de Vic.

Dia: dijous 17 d’octubre
Hora: 21 h
Lloc: sala d’actes d’el mirador

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Comerç Castellar

+ INFO:
tel. 665 020 903,
a/e. comercastellar@comercastellar.cat 

Dates: del 2 d’octubre al 29 de gener
Lloc: Taller 4 d’El Mirador
Preu: 80 €/mes
            (socis 60 €/mes)
Docent: Sandra Varela
                 (LaSaladeSer)

Curs per aprendre com funcionem 
les persones i poder així decidir què 
ens fa bé o ens perjudica. Aconseguir 
harmonia, benestar, felicitat, auto-
estima etc.

CURS DE PNL
& COACHING

INSCRIPCIONS
CURSOS
DE CATALÀ

CURS DE PROBLEM
SOLVING
I COACHING

el servei local de Català ha am-
pliat fins al dijous 3 d’octubre el 
termini d’inscripció a l’oferta de 
cursos presencials i semipresen-
cials de 2013-2014.

les inscripcions es poden forma-
litzar al servei local de Català, si-
tuat a el mirador, de dilluns a di-
jous de 10 a 13 h i les tardes de 
dilluns de 17 a 19 h, a l’a/e cas-
tellarvalles@cpnl.cat o al telèfon 
937 143 043.

el Centre de serveis col·labora en 
l’organització d’aquest curs del 
Centro terapia breve sentirse 
bien i team solving que té entre 
els seus objectius donar eines i en-
senyar tècniques per trobar solu-
cions a problemes. 

Dates: del 2 d’octubre al 18 de de-
sembre o del 3 d’octubre al 19 de 
desembre, de 19 a 21 h.

Lloc: Centre de serveis
Preu: 50 €/mes
Últimes places!

+ INFO:
Tel. 937 143 043
a/e. castellarvalles@cpnl.cat

+ INFO:
a/e. centredeserveis@castellarvalles.cat
i ncs@logotamp.com · Tel. 610 411 470

La Hermandad

+ INFO:
Regidoria de Nova Ciutadania
(c. Portugal, 3) dt., dc. i dj. de 10 a 14 h

Cultura i llengua àrab per a adults 
(dialecte): inici 1 d’octubre, curs dt. 
de 19 a 20.30 h

Llengua i cultura àrab per a in·
fants: inici 1 d’octubre, curs dt. de 
17.30 a 19 h i dj. de 17.30 a 18.30 h

Cultura i llengua àrab per a adults 
(nivell I i II): inici 3 d’octubre, curs 
nivell II dj. de 18.30 a 20 h i curs ni-
vell I dj. de 20 a 21 h

Cal inscripció prèvia.

CURSOS D’ÀRAB

 Encarna Garcia. || Cedida

 Rovira supera una zona. || Cedida

ATLETISME  |  PUJADA I BAIXADA CADAFALCH BICITRIAL  |  COPA D’ESPANYA

Encarna Garcia i Jordi Jiménez 
s’han proclamat guanyadors en 
les categories femenina i masculi-
na de la Pujada i Baixada a Cada-
falch. Una prova de quasi 15 qui-
lòmetres de recorregut amb inici 
i final a davant de l’Ajuntament de 
Castellar.

Jiménez, que competia per 
primer cop a la cursa, va aconse-
guir la victòria de diumenge amb 
un temps de 55’30 seguit d’un altre 
històric del CAC, Lluís Garcia, 
que va creuar la meta a més d’un 
minut del vencedor. El tercer lloc 
del podi masculí se’l va guanyar 
un jove castellarenc, Carles Del-
gado, que va arribar a quatre mi-
nuts del primer. A la quarta posi-
ció va entrar el corredor de Carde-
deu David Marginedas, l’egarenc 
Pablo Baietti va ser cinquè i el sa-
badellenc Jaume Lara sisè. David 

Alan Rovira ha completat una 
nova efemèride en la seva curta 
però fructífera carrera esporti-
va al damunt d’una bicicleta. El 
pilot castellarenc va aconseguir 
dissabte la victòria a la Copa 
d’Espanya de bicitrial celebra-
da a Maracena, Granada. Amb 
el triomf, Rovira s’ha imposat a 
la Copa Osona, el Campionat de 
Catalunya, el Campionat d’Espa-
nya, la Copa d’Espanya i el Cam-
pionat del Món. Unes dades que 
mostren el seu gran domini en 
aquesta especialitat.

A la prova granadina, amb 
el segon títol més important 
d’Espanya en joc, Alan Rovira 
va competir en una categoria su-
perior a la seva, on s’enfronta-
va a pilots que tenien dos anys 
més que ell. Així i tot, el caste-
llarenc va superar tots els seus 
rivals i va vèncer sense dificul-
tats. Després de fer la prime-

Encarna Garcia i Jordi 
Jiménez guanyen la Pujada

Rovira s’imposa a totes 
les curses possibles

  Redacció

  Redacció

El vencedor de la categoria masculina participava a la prova per primer cop

El pilot castellarenc completa l’efemèride en 
bicitrial amb un triomf a la Copa d’Espanya

ra tanda sense cap errada, Rovi-
ra només va fer un peu a la sego-
na i a la tercera, de manera que va 
acabar el trial amb dos peus, molt 
per davant del segon classificat, 
que en va fer 12, i del tercer, que 
en va fer 24.  

Jaén, amb una meritòria novena 
posició final, va assolir una nova 
marca personal.

En categoria femenina, En-
carna Garcia va aconseguir la 
tercera victòria consecutiva a la 
cursa gràcies a un triomf amb cla-
redat. La castellarenca que com-
peteix al CA Vic va superar en 
cinc minuts Laura Vílchez, men-
tre que el tercer lloc va ser per 
Mariona Jordà.

També cal destacar les actu-
acions castellarenques en algunes 
de les categories, com la victòria 
de Javier López en veterans C i la 
de Manel Cubero en veterans de 
més de 60 anys, amb rècord de la 
categoria inclòs.

La Pujada i Baixada a Cada-
falch, que enguany arribava a la 
edició 17, va finalitzar cap a les 11 
del matí amb l’entrega de trofeus, 
on hi van prendre part el president 
del CAC Àngel Garcia i la regidora 
d’esports Pepa Martínez.  
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sant quirze - Cardedeu 4 - 0
san mauro - súria 1 - 0
lliçà d’avall - sabadellenca 1 - 0
tona - taradell 1 - 2
san lorenzo - sant Feliu 2 - 1
manresa - lliçà d’amunt 8 - 0
UE Castellar - Roda de Ter 2 - 0
sabadell nord - oar Vic 1 - 3
gironella - palau 3 - 0

SEGONA CATALANA · grup iV jornada 3

manresa
UE Castellar
sabadell nord
gironella
sant quirze
san mauro
san lorenzo
Cardedeu
sabadellenca
tona
palau
oar Vic
súria
lliçà d’avall
taradell
roda de ter
lliçà d’amunt 
sant Feliu

9
7
6
6
6
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
1
1
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL

MOTOCICLISME

VETERANS

ripollet - Ue Castellar  3-4

SÈNIOR B · quarta Catalana, grup 14 

sentmentat - Ue Castellar pendent

JUVENIL A · primera, grup 7 

Ue Castellar - montcada 6-oct

JUVENIL B · segona, grup 32 

llano - Ue Castellar 6-oct

CADET A · primera, grup 6 

Ue Castellar - pb sant Cugat 6-oct

CADET B · segona, grup 34 

ripollet - Ue Castellar 6-oct

INFANTIL A · segona , grup 48 

Ue Castellar - montcada 6-oct

INFANTIL B · segona, grup 47 

Cerdanyola - Ue Castellar  6-oct

reus ploms - sant Cugat 58 - 65

ramon llull - sese 68 - 81

sfèric - gavà 61 - 69

CB Castellar - El Vendrell 77 - 70

igualada - lluïsos gràcia 62 - 64

sant pere - jaC sants ajornat

grup barna - martorell 76 - 85

barberà - river andorra 65 - 71

COPA CATALUNYA · grup ii jornada 2

BÀSQUET

martorell
jaC sants 
CB Castellar
sant Cugat
igualada
gavà
sant pere
river andorra
ramon llull
el Vendrell
sfèric terrassa
sese
barberà
reus ploms
lluïsos gràcia
grup barna

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

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

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

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

SÈNIOR B · tercera, grup 2
Cb Castellar - Canovelles 69 - 60
SÈNIOR FEMENÍ · segona, grup 1
Cerdanyola - Cb Castellar  56 - 23
SOTS 25 · Fase prèvia, grup 1
Cb Castellar - els monjos 6-oct
JÚNIOR MASCULÍ · nivell C, grup 8
Cb Castellar - barberà 19-oct
SOTS 21 FEM. · Fase pràvia, grup 1
sant jord - Cb Castellar  6-oct

HOQUEI PATINS
SEGONA CATALANA · grup 3 jornada 1

andorra - sant Feliu 6 - 5

Folgueroles - ribes 8 - 2

Taradell - HC Castellar 3 - 6

tona - sant Celoni pendent

palau - olot pendent

roda - mollet pendent

Folgueroles
HC Castellar
palau
andorra
sant Celoni
tona
roda
mollet
mollet
sant Feliu
taradell
olot
ribes

3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CEV - Stock Extreme - Navarra
1 javier Forés 30:19.197
2 Carmelo morales a 1.102
3 iván silva a 2.392
4 antonio alarcos a 5.290
5 adrián bonastre a 17.553

CEV - Classificació general
1 javier Forés 145
2 Carmelo morales 116
3 iván silva 95
4 adrián bonastre 68
5 antonio alarcos 60

FUTBOL SALA

Gavà - FS Castellar 7 - 6

Cerdanyola - Cervelló ajornat

sant Vicenç - Viladecans 3 - 4

Cn sabadell - balsareny 3 - 5

molins 99 - Vacarisses 5 - 1

puigcerdà - ripollet 0 - 1

mistral - Castelldefels 4 - 2

estel Vallseca - pla llobregat 3 - 3

DIVISIÓ D’HONOR, grup 2 · jornada 1

molins 99
balsareny
mistral
gavà
Viladecans
ripollet
estel Vallseca
pla llobregat
Cerdanyola
Cervelló
FS Castellar
sant Vicenç
puigcerdà
Cn sabadell
Castelldefels
Vacarisses

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

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

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

ATLÈTIC A · primera Cat., grup 3

athlètic 04 - Hnos sánchez 28-set

SÈNIOR B · segona Cat., grup 3

tona - Fs Castellar 28-set

athlètic 04 - sant Cugat 28-set

SÈNIOR FEMENÍ · segona, grup 1

Fs Castellar - manlleu 28-set

JUVENIL A · segona divisió, grup 3

palau - Fs Castellar  19-oct

JUV-CADET FEM · primera, grup 1

athlètic 04 - Cardedeu 19-oct

Fs Castellar - mollet 19-oct

CADET A · segona divisió, grup 5

montmeló - Fs Castellar  19-oct

INFANTIL A · segona divisió, grup 6

Cn Caldes - Fs Castellar  ajornat

INFANTIL B · segona divisió, grup 7

olesa - Fs Castellar  19-oct

DISSABTE 28 de setembre
Pepín Valls
09:00   aleví isaac – eF sabadell 
09:00   aleví josé – eF Vallès 
10:30   aleví gami –barberà 
10:30   aleví Candy – barberà 
12:00   benjamí toni.elliot – sabadell 
12:00   benjamí joel – sabadell 
13:00   benjamí javi.oscar – eF sabadell 
13:00   prebenjamí joan.ivan – eF Vallès 
14:00   prebenjamí albert – sabadellenca 
14:00   jonathan.Vallde – sabadell 
16:30   4a Catalana – santa perpètua 

DIUMENGE 29 de setembre
Pepín Valls
08:15   Veterans – gramanet 
10:30   escola – sabadell 
10:30   preb. Victor.marc – montcada 
12:00   infantil a – escola F. montcada 
13:00   Femení – sabadell 
18:00   Cadet a – escola F. sabadell 
10:00    benjamí d – montcada 
11:00    benjamí C – Cercle 
12:00    juvenil a – sant Cugat 
16:00    juvenil b – Cercle 
18:15    Cadet b – escola F. sabadell 
Partits a fora
11:45   oar Vic – 2a Catalana
17:00   san Cristobal – juvenil a

FUTBOL (Ue Castellar)

BÀSQUET

DISSABTE 28 de setembre
Pavelló Puigverd
19:00   sènior a masculí – jaC sants
Partits a fora
17:45   palau – sènior b masculí

DIUMENGE 29 de setembre
Pavelló Puigverd
19:00    sènior b masculí – Canovelles

HOQUEI

DISSABTE 28 de setembre
Pavelló Dani Pedrosa
11:00   prebenjamí b – CH Caldes 
12:15   prebenjamí a – molins de rei 
16:15   benjamí C – Cp riuprimer 
17:30   infantil – sant Cugat 
18:45   juvenil – Ct barcino 
Partits a fora
18:00   ripollet – júnior
19:30   Cp taradell – sènior

FUTBOL SALA

DISSABTE 28 de setembre
Pavelló Dani Pedrosa
18:00   Fs sènior a – estel Vallseca
Partits a fora
19:00   tona Fs – sènior b

DIUMENGE 29 de setembre
Pavelló Joaquim Blume
10:15   Fs Femení – manlleu UeFs
12:45   Fs infantil – la Concòrdia 

AGENDA
DEL 27 SETEMBRE AL 3 OCTUBRE

BENJAMÍ A · grup 7

Centelles - HC Castellar 1 - 8

BENJAMÍ B · grup 6

HC Castellar - Vic 0 - 9

BENJAMÍ C · grup 9

Voltregà - HC Castellar 12 - 0

PREBENJAMÍ A · grup 19

bigues i riells - HC Castellar  0 - 3

ATLETISME
Cursa de Cadafalch - Masculina
1 jordi jiménez 55’30’’
2 lluís garcia 
3 Carles delgado 

Cursa de Cadafalch - Femenina
1 encarna garcia 1.05’12
2 laura Vílchez 
3 mariona jordà 
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La tardor cultural de Castellar

La programació de la temporada 
cultural d’aquesta tardor organit-
zada per la Regidoria de Cultura i 
diverses entitats del municipi s’ha 
donat a conèixer aquesta setmana. 
L’Auditori Municipal, que enguany 
celebra els seus 25 anys d’història, 
acollirà prop de trenta activitats 
durant aquest trimestre.

Enguany, el pressupost es 
manté igual que l’any passat, 
“així que no és aquesta la no·
vetat, sinó el fet que una dese·
na d’entitats formen part d’una 
programació molt variada i di·
versa”, diu la regidora de Cul-
tura, Pepa Martínez. “La nova 
programació combina teatre, 
música, cinema, exposicions, 
lectures dramatitzades, espec·
tacles infantils i activitats a 
d’altres equipaments, a més de 
l’Auditori”, afegeix.

El primer espectacle de la 
temporada tindrà lloc aquest diu-
menge 29. “Es tracta de l’obra 
de T.I.C. Escènic El retaule del 
flautista, que ja es va estrenar a 
Castellar amb molt d’èxit i que 
per petició popular repetirem”, 
explica la regidora. En l’apartat 
musical, la programació compta 
amb l’òpera  que es podrà veure 
divendres 25 i diumenge 27 d’oc-
tubre, Les Dames de Charlie. “No 
estem gaire acostumats a sentir 
òpera a Castellar i en aquesta 
ocasió, en el trio que sentirem, 
comptem a més amb la veu de 

la soprano castellarenca Glòria 
Coma”, comenta Martínez.

Un altre recital, “i que és 
l’únic acte que no compta amb 
participació castellarenca”, és 
el de la companyia La Perla 29, 
que tindrà lloc el dia 9 de novem-
bre i que es titula Espriu!, dirigit 
per Oriol Broggi. És un apropa-
ment a l’escriptor català en motiu 
del centenari del naixement de 
Salvador Espriu. “La comme·
moració de l’any Espriu es com·
pletarà de l’1 al 15 de novembre 
amb una exposició exterior que 
estarà ubicada a la plaça del 
Mercat”, aclareix Martínez.

D’altra banda, la Bibliote-
ca Antoni Tort organitzarà el dia 
30 de novembre un altre especta-
cle que anirà a càrrec de l’Esbart 
Teatral sota la direcció de Vicenç 

  La regidora de Cultura, Pepa Martínez, presentant dimecres el contingut de la temporada. || b. terUel

  Marina Antúnez

Enguany, el trimestre cultural compta amb una trentena activitats organitzades per l’Ajuntament i una desena d’entitats

  ‘El Retaule del flautista’ es torna a representar aquest diumenge. || j. graells

Glòria Coma, soprano || j. graells

  ‘Burundanga’ de la Cia. Entre Cametes es tornarà a representar entre l’1 i el 17 de novembre. || j. graells

Altimira. Es tracta de Bruixes!, un 
muntatge que combina poemes, 
textos i músiques relacionats amb 
aquest món, “i que neix arran 
d’un treball de recerca de tres 
castellarencs sobre unes dones 
que van ser ajusticiades al segle 
XVII, acusades de bruixeria”, 
recorda la regidora. 

L’Auditori també acollirà les 
trobades de corals organitzades 
per la Coral Xiribec, la Coral Sant 
Josep i la representació de Terra 
Baixa amb la Xarxa amb l’objectiu 
de recaptar fons per la Setmana del 
Pallasso. L’entitat d’animació infan-
til també oferirà una programació 
infantil amb representacions cada 
primer diumenge de mes.

L’Orquestra Castellar té un 
recital previst l’1 de desembre 
i el dia 8 l’Aula d’Extensió Uni-
versitària farà un concert per la 
Marató de TV3. També hi haurà 
propostes teatrals de Taller Es-
cola Barcelona i de dansa, amb 
Zona Dansa i Color Dansa i un 
concert el 21 de desembre amb 
Cesc&Montse que porta per nom 
Per sobre l’aigua. “El cinema a 
Castellar també serà protago·
nista amb 20 projeccions  pro·
gramades  per l’Ajuntament i 
pel Club Cinema Castellar Va·
llès”, continua Martínez. 

novetats || Una de les novetats 
d’enguany “és la col·laboració 
que l’entitat Sonaswing inicia 
amb Cal Calissó, amb tres con·
certs de swing aquest trimes·
tre”. Les altres propostes que 
també s’inclouen a la cultura 
d’aquesta tardor és el Correllen-
gua, que arribarà de la mà de la 

Una nova representació d’El 

retaule del flautista de T.I.C. 

Escènic donarà inici a la 

temporada aquest diumenge

CAL Castellar amb diversos actes 
els dies 4 i 5 d’octubre. 

El col·lectiu Grapa mantindrà 
oberta una exposició sobre l’obra 
del pintor Valls-Areny del 10 al 31 
d’octubre, “la programació sar·
danista també té cites destaca·
des durant la tardor, com l’aplec 
o la diada sardanista”,  Martínez. 
A més, els espectacles teatrals es 
completaran a la Sala de Petit For-
mat amb la reposició, de l’1 al 17 de 
novembre, de l’obra de la compa-
nyia Entre Cametes Burundanga, 
“que tant èxit va tenir en la seva 
estrena”. També cal destacar les 
programacions d’activitats ober-
tes de la Biblioteca Antoni Tort i la 
Ludoteca Les 3 Moreres.  
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Classe gratis a
l’escola Torre Balada

El nou curs escolar de l’Escola Muni-
cipal de Música Torre Balada va co-
mençar el passat 12 de setembre, tot 
i que qui ho vulgui encara és a temps 
d’inscriure’s al curs que li interessi. 
De moment, ja es compta amb 150 
alumnes inscrits pels 16 professors 
que impartiran els diferents cursos. 
Com a novetat, presenta una promo-
ció que serà vàlida durant tot el curs 
2013-2014. Es tracta que totes aque-
lles persones que ho desitgin puguin 
realitzar una classe gratuïta al centre 
en qualsevol dels nivells que ofereix. 
Només caldrà demanar una cita prè-
via a les mateixes dependències situ-
ades al carrer de Caldes, 56.

Segons ha assenyalat el direc-
tor de l’escola, Toni Meler, “la inici·
ativa d’oferir un tastet dels ense·
nyaments que oferim és una bona 
manera d’apropar el centre  a la 
població i d’arribar als interessats 
en el món de la música”.

Enguany, continuen les classes 
de Sensibilització Musical per a in-

  Marina Antúnez
fants de 3 a 5 anys, seguides de les 
d’Iniciació, adreçades a alumnat de 
6 a 7 anys. Pels nois i noies de 8 a 12 
anys hi ha el Nivell Elemental. “No 
realitzem el llenguatge musical tal 
com està establert sinó que fem ser·
vir un sistema més lúdic que ano·
menem ‘Musicant’”, diu Meler.

Una de les novetats d’aquest 
curs 2013-2014 és que s’impartiran 
classes a nens a partir de tres anys, 
“i continuem fent, com l’any pas·
sat, la convalidació de crèdits a la 
ESO per aquell alumnat que ho sol·
liciti, les assignatures de l’escola 
es convaliden amb els estudis re·
glats”, diu Meler.

Alhora, l’escola donarà conti-
nuïtat a les novetats implantades 
el curs passat, entre les quals des-
taquen l’accés a persones que to-
quen instruments i volen partici-
par dels grups i combos que hi ha 
al centre, així com a d’altres inici-
atives com els diferents grups co-
rals o el cor gospel adreçat a majors 
de 18 anys. A més, continuaran en 
marxa el grup orff per a infants de 6 
a 8 anys, les aules de música moder-

  Concert de l’Escola de Música Torre Balada a l’Auditori || j. graells

És un dels símbols musicals 
del swing i el jazz tradicional 
de Catalunya. el versàtil trom-
bonista és un artista d’inqües-
tionable talent i amplitud. És 
polifacètic, toca, canta i di-
rigeix   la barcelona jazz or-
questra. Ha fet gires i enregis-
trat discos amb artistes com 
phil Woods, Frank Wess, o jon 
Faddis i va començar la seva 
carrera a nova orleans. arriba 
a Castellar del Vallès  formant 
part del trio anomenat Creole. 
actuen aquest divendres 27, a 
les 21 hores, a  Cal Calissó.

“El swing és una 
música divertida”

· Qui sou el grup Creole?
Som tres músics, en Dave Michell 
(a la guitarra), la Queralt Camps 
(al contrabaix i la veu) i jo ma-
teix. Farem un repertori de mú-
sica swing ballable perquè la 
gent de Castellar pugui ballar el 
lindy hop. Seguim un estil de jazz 
antic, amb molt de ritme. 

· Quina ha estat la teva tra-
jectòria?
Vaig néixer a Terrassa i allí vaig 
començar. Després vaig anar a 
estudiar a Nova Orleans i això 
em va marcar. És l’estil de mú-
sica que m’agrada, la de Louis 
Amstrong, Duke Ellington, etc. 
És una música que em fa moure, 
que em fa ballar, que m’emocio-
na. Nova Orleans és el lloc on va 
néixer el jazz i aquesta música. 
Els estils de jazz antic allí conti-
nuen molt vius i són els que re-
produïm nosaltres. Ara visc a Ba-
nyoles, i continuo al capdavant 
de la Barcelona Jazz Orquestra 
i com a músic.

  M. AntúnezENTREVISTA

Dani Alonso
Músic de Creole

· Com vius la teva faceta de 
director?
Jo sóc músic i la meva feina de di-
rector és més en l’assaig que en el 
directe. Ja fa 18 anys que funcio-
na la Barcelona Jazz Orquestra, 
és la més antiga de l’estat. Jo, a 
l’escenari, continuo fent de músic, 
només marco les entrades i finals 
dels temes. M’agrada molt tocar el 
trombó i la trompeta, interactuar 
amb el públic i explicar acudits.

· Com veus el panorama de ba-
lladors al nostre país?
Molt bé! Hi ha una comunitat 
molt gran de balladors de swing. 
A Barcelona, a Terrassa, a Cas-
tellar, i a altres poblacions ja som 
molts. Jo crec que som la comuni-
tat més gran del món, actualment. 
Està molt de moda perquè és una 
música molt divertida i molt so-
cial, ja que et permet l’intercanvi 
de balladors.

na i de música per a adults, a banda 
d’una oferta per aprendre a tocar 
fins a 11 instruments (violí, violon-
cel, piano, guitarra, flauta travesse-
ra, clarinet, saxo, trompeta, bateria, 
baix elèctric i guitarra elèctrica).

Enguany, i també com a forma 
innovadora de presentar l’escola, 
s’està enregistrant un vídeo promoci-
onal “ que es podrà trobar al youtu·
be i on sortiran els alumnes tocant, 
estem gravant i m’imagino que per 
Nadal els començarem a ensenyar 
a la xarxa”, explica Meler. L’Esco-
la de Torre Balada també organit-
za concerts oberts a tota la pobla-
ció. En aquest sentit, “es tornaran 
a reprendre les jam sessions de Cal 
Calissó dels divendres”, assenya-
la Meler, que apunta que “la idea és 
que cada divendres es pugui ofe·
rir una gènere musical diferent, 
ja sigui jazz, música tradicional o 
swing en col·laboració amb l’enti·
tat SonaSwing”. El director afegeix 
que “l’escola s’està plantejant nous 
projectes com la creació d’una aula 
de música i ball tradicional i una 
altra de swing”. 
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  Jutjat de Pau de Ca l’Alberola. abans -esquerra- i després de la seva restauració, un dels exemples que s’explicaran a la conferència d’avui.  || j. llobet

El patrimoni restaurat

  Marina Antúnez

Divendres 27 de setembre s’inicien 
les Jornades Europees de Patrimo-
ni. Segons ha informat una de les 
entitats organitzadores, Brots Cul-
tura, “les entrades per les visites 
guiades teatralitzades de dissab·
te i diumenge ja s’han esgotat”.

Però per començar les jorna-
des, s’ha programat una conferèn-
cia divendres a les 19 hores a la sala 

d’actes d’El Mirador titulada ‘La 
restauració del patrimoni arquitec-
tònic de Castellar’, a càrrec d’Imma 
Brualla i Jordi Llobet, arquitectes 
municipals. “Ja fa cinc anys que, a 
Castellar, hi estem adherits, i les 
fem sempre l’últim cap de setma·
na de setembre”, diu la regidora de 
Cultura, Pepa Martínez.

A la conferència, els arquitec-
tes municipals ens parlaran sobre 
els processos de rehabilitació i res-
tauració d’alguns dels elements del 
patrimoni arquitectònic del muni-
cipi realitzats en els darrers anys. 
“Explicarem les obres que s’han 
fet a uns set edificis, serà una ex·
plicació àgil, amb fotografies il·
lustratives”, comenta Imma Bru-
alla, arquitecta.  Aquests edificis 
són Ca l’Alberola, “espai on vam 
trobar molts elements de sas·

S’han exhaurit les 
entrades a les visites 
guiades de les Jor-
nades Europees, que 
es faran del 27 al 29

treria que ara es troben recol·
locats a l’edifici”, l’antic Ajunta-
ment, Casa Massaveu, el Turuguet, 
l’ermita de Can Sampere i Castellar 
Vell. “Hi ha algunes coses desta·
cables i també comentarem cu·
riositats que ens vam trobar en 
fer les obres”, afegeix Brualla.  En 
la seva intervenció, els artiquectes 
també faran un repàs als nous edi-
ficis construïts que, amb el temps, 
formaran part de la memòria his-
tòrica i patrimonial del poble com 
el Tanatori, El Mirador o l’escola 
bressol Els Colobrers.

Dissabte i diumenge s’ha mun-
tat una visita teatralitzada a l’esglé-
sia de Sant Esteve per a la que, com 
hem dit, ja s’han exhaurit les en-
trades. L’activitat és fruit de la col-
laboració de l’entitat Brots Cultura 
i l’ETC. Dissabte tindrà lloc de 18.30 

  M.A.

Els cineclubs catalans premien el de Castellar

Una seixantena de representants 
de 30 cineclubs de Catalunya, el 
País Valencià i Andorra van par-
ticipar dissabte 21 de setembre a 
la vuitena Jornada del Cineclu-
bisme Català, que s’ha celebrat 
al Puig de les Arques, a Cassà de 
la Selva (Girona). Durant la jor-
nada es va fer entrega de diver-
sos premis. El premi al Cineclub 
jove, per a entitats amb menys de 
10 anys, va anar a parar al Club 
Cinema Castellar, de Castellar del 
Vallès.“El premi es concedeix a 
les entitats  que porten d’un a 
10 anys funcionant, nosaltres 
en portem  dos”, diu Pere Joan 
Ventura, president del Club Ci-
nema Castellar del Vallès. Actu-
alment, “hi ha 43 cinceclubs a   Assistents a la trobada al Puig de les Arques de Cassà de la Selva. || j. pUigVert

El diumenge també s’ha 
programat una altra activitat 
matinal a les 11, al cementiri 
municipal, al carrer Serrat del 
Vent. “Veurem els jardins, d’estil 
afrancesat, i també veurem la 
part modernista del cementiri, 
a la part entrant, a mà dreta”, 
explica l’arxivera municipal Sílvia 
Sáiz, encarregada de la visita. 
El cementiri, construït entre 1916 
i 1920 per l’arquitecte Antoni 
Falguera i Sivilla, arquitecte 
municipal de Sant Esteve de 
Castellar, Sentmenat i Tossa de 
Mar i col·laborador de Josep Puig 
i Cadafalch iJosep Goday, conté 
diversos elements modernistes.
“Hi ha tres làpides concretes 
que són molt interessants i són 
els de les famílies Massaveu, 
Comas i Rabassa”, explica Sáiz. 
“El de la família Rabassa és 
important pels treballs de forja, 
i els altres dos són importants 
per elements modernistes com 
les tessel·les”, afegeix l’arxivera. 
“Encara no és segur, però 
intentarem visitar-les per dins”.
És la primera vegada que s’ha 
programat una visita al cementi-
ri, un espai que manté les formes 
franceses d’avingudes i jardins i 
que destaca per la seva bellesa.

+PATRIMONI

Visita al Cementiri

 El cineclub amb millor progra-
mació de cinema català del 2012 va 
ser Barcelona Espai Cinema, men-
tre que el premi al millor cineclub 
de Catalunya va ser per l’Associació 
Cultural de Granollers. La Federa-
ció, a més, va nomenar Soci d’Ho-
nor el cassanenc Ramon Rabasse-
das, fundador del primer cineclub 
de Cassà de la Selva l’any 1965.

‘toastmaster’ a califòrnia || D’al-
tra banda, ahir es va presentar la 
pel·lícula del castellarenc Èric Bo-
adella ‘Toastmaster’ al 27th Wine 
Country Film Festival de Santa 
Rosa, a Califòrnia.  El treball de 
Boadella explica l‘art del brindis 
segons la tradició armènia, trans-
mès de generació en generació. 

El film del castellarenc es va 
projectar a la darrera edició del 
BRAM! amb molt bona acollida. 

la federació”, afegeix. “S’ha va·
lorat l’evolució que ha fet el ci·
neclub en només dos anys, tant 
pel número de projeccions fetes 
com per la qualitat de les matei·
xes”, diu Ventura. El responsable 
de l’entitat i també director de ci-
nema explica que “en poc temps 
hem arribat a una assistència 
de 75 espectadors per sessió, su·
perant la mitjana del conjunt de 
cineclubs de Catalunya, que és 
de 67 espectadors”.

El premi consisteix en un lot 
de dues pel·lícules gratuïtes de les 
cintes que distribueix la Federa-
ció Catalana de Cineclubs. “No 
ens ho esperàvem, ens fa molta 
il·lusió” D’acord que és un premi 
honorífic, però ens ajuda a conti·
nuar endavant, tant als que som 
de la junta com els que no”, afe-
geix Ventura.

a 19.30 i la de diumenge serà de 17 a 
18 h. Les visites duraran aproxima-
dament 45 minuts i els grups seran, 
com a màxim, de 20 persones. “La 
resta d’activitats són gratuïtes i 
obertes a tota la població, però per 
aquestes calia inscripció perquè 
no s’acumulés molta gent”, segons 
la regidora. El punt de trobada de la 
visita teatralitzada serà davant de 
l’església i està pensada com una ac-
tivitat de coneixement a través d’una 
visita teatralitzada per un dels ele-
ments patrimonials més emblemà-
tics de Castellar del Vallès, l’església 
de Sant Esteve. Aquesta ruta esta-
rà dinamitzada per personatges am-
bientats a la meitat del segle XIX i 
XX, entre els quals s’hi trobaran re-
ferents a la benefactora família Tolrà, 
de la qual també es podrà visitar el 
panteó, ubicat al mateix edifici. 
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La història de Joan Comas

El llibre Metges, cirurgians i apote-
caris d’Olesa de Montserrat es pre-
senta el dimecres 2 d’octubre a les 
19.30 h a la biblioteca. Es tracta 
d’un llibre escrit pel biòleg i histo-
riador Àngel M. Hernández Car-
dona sobre la vida de Joan Comas, 
metge castellarenc al segle XIX. 
Obra editada pel Seminari Pere 
Mata de la Universitat de Barcelo-
na i per la Reial Acadèmia de Me-
dicina de Catalunya.

Àngel Manuel Hernández i 
Cardona (Barcelona, 1948) és doc-

  Marina Antúnez

Exposicions digitals, 
ara, a El Mirador

L’obra pictòrica de Lluís Valls Areny 
inaugurarà el proper mes d’octubre 
un nou projecte d’art en suport di-
gital que té per objectiu donar a co-
nèixer a la ciutadania els diferents 
projectes artístics realitzats per ciu-
tadans i ciutadanes de Castellar. El 
nivell E d’El Mirador (vestíbul de les 
aules d’informàtica) serà l’escenari 
principal d’aquest nou format d’ex-
posició, mitjançant una pantalla on 
es projectaran una vintena de crea-
cions artístiques en format digital.

A més de les projeccions que 
es podran veure a la pantalla, les 
exposicions digitals es podran vi-
sionar també al web municipal, al 
canal de Youtube ‘Estima Caste-
llar’ i a les pantalles informatives 
situades al Palau Tolrà, la Bibliote-
ca Municipal Antoni Tort, el Mer-
cat Municipal, el vestíbul de l’Audi-

  Redacció
tori i l’Espai Sales d’El Mirador.

Les exposicions digitals tindran 
una durada d’un mes, i aniran rotant. 
L’exposició que obrirà el nou projecte 
d’art de Valls Areny es podrà veure du-
rant tot el mes d’octubre, mentre que 
per al mes de novembre s’ha progra-
mat una selecció d’imatges d’escultu-
res de Mar Hernández. Per al mes de 
desembre s’ha decidit projectar obra 
fotogràfica de Jaume Calsina. També 
està tancada l’exposició corresponent 
al mes de gener de 2014, que serà de 
dibuixos de Francesc Daví. 

Els artistes que tinguin interès a 
exposar les seves obres en aquest for-
mat poden fer la sol·licitud correspo-
nent a El Mirador  presentant una ins-
tància presencialment, o bé enviar un 
correu electrònic a elmirador@caste-
llarvalles.cat. També es pot trucar al 
telèfon 93 714 40 40. Un cop El Mirador 
rebi la sol·licitud, l’artista serà citat per 
parlar de la disponibilitat i els requisits 
necessaris per poder exposar. 

tor en biologia i catedràtic de ci-
ències naturals, diplomat en recer-
ca històrica i filològica aplicada i 
membre de l’Associació d’Amics 
de Sant Salvador de les Espases. 
També és historiador i un expert 
naturalista. Té publicats diversos 
articles sobre flora, així com també 
sobre patrimoni arquitectònic de 
Catalunya. 

Ha publicat articles sobre as-
sumptes, persones i edificis de po-
blacions com Olesa de Montserrat, 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Sant 
Salvador de les Espases, Terrassa, 
Vacarisses, Viladecavalls i Castellar 
del Vallès, entre d’altres.   Àngel M. Hernández.  || Cedida 

  Quadre de Valls-Areny que es projectarà digitalment a El Mirador.  || Cedida

Contes i música a la Biblioteca

La Biblioteca Antoni Tort reprèn l’activitat de l’Hora 
del Conte Infantil. Dissabte passat, 21 de setembre, es 
va poder gaudir d’una sessió de contes al costat del 
músic i cantautor castellarenc Pau Tarruell, membre 

del grup Bufanúvols. El narrador va explicar la histò-
ria del Biblioburro, un conte que ja l’ha portat a altres 
poblacions catalanes amb molt èxit. En aquesta oca-
sió, també va triomfar a Castellar del Vallès. 

m. mimó
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Tapissos nuats a mà
a càrrec de lluïsa Catena
dimecres, de 10 a 13 h
inscripcions: pipad,
dimecres i divendres, de 10 
a 13 h i de 17 a 19 h

Ioga, tai-txí, dansa del 
ventre, diafreoteràpia,
pilates, chi kung,
meditació i bollywood
inscr.: puigvert,3, 2n
(la sala de ser) · 658 995 286

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

Aguilart
dibuix i pintura petits, grans 
i adults
de dilluns a dijous de 17 a 19 h
inscripcions: 937 144 878

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

53a Marxa Excursionista
Infantil de Regularitat / 24è 
Trofeu Josep Col / 11a 
Oberta als adults
inscripcions: 1, 2 i 3 d’octubre,
de 18 a 20 h al local del CeC 
(c. Colom, s/n)

Taller de ioga 
dimarts · 17.30 h 
associació de dones Hipatia

Escola - Taller d’escultura 
de talla i escultura en fusta, 
dibuix a llapis i altres
rafel gil · 937 147 568

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

Jornades Europees 
del Patrimoni*
Conferència:
”la restauració del 
patrimoni arquitec-
tònic de Castellar” 
a càrrec d’ imma 
brualla i jordi llobet
sala actes el mirador · 19 h

Concert ballable
a càrrec de Creole
Cal Calissó · 21 h
org.: Cal Calissó i sonaswing

dV 27
Racó 0-3 anys:*
“Fem bombolles”
espai lúdic familiar
ludoteca · 11.30 h

Festa Country
sala blava · 22 h
org.: amics del ball de salóds 28

Jornades Europees 
del Patrimoni*
Visita guiada al
cementiri municipal
punt de trobada: c. serrat 
del Vent, s/n (porta 
accés cementiri) · 11 h

Ball
a càrrec de la Xata
sala blava · 18 h
org.: amics del ball de saló

El retaule del flautista
a càrrec de t.i.C. escènic
auditori · 18.30 h
org.: grup t.i.C. escènic

dg 29

Caminada saludable
Camina i fes salut
sortida Cap · 9.30 h
org.: ajuntament i Àrea bàsica de salut

Presentació del llibre*
‘metges, cirurgians i 
apotecaris d’olesa de
montserrat’ editat per
pere mata de la 
Universitat de barcelona
biblioteca · 19.30 h

dC 02

* actes organitzats per l’ajuntament.

dV 04
Activitats del Correllengua 2013
presentació dels llibre · ‘Català a la carta’ i
‘i si parlem amb al veí del segon?’, de david Vila
biblioteca · 20 h · org.: Cal Castellar

Cinefòrum · amour · sala d’actes d’el mirador · 21 h
org.: Club Cinema Castellar Vallès

Activitats del Correllengua 2013
plaça Calissó · d’11 a 13 h i de 17.30 a 21 h · org.: Cal Castellar

Once Upon a Time · l’Hora del Conte en anglès
ludoteca · 11.30 h · org.: idiomes Castellar i ludoteca les 3 moreres

Espectacle infantil · “diverty show”
auditori · 18 h · org.: menudo espectáculo, sl

ds 05
Teatre Infantil · ‘granotes i gripaus i altres trifulgues’,
de la Cia. Cesc serrat “rondallaire” amb isaac elias
auditori · 12 h · org.: la Xarxa

Ball · amb Xarop de nit · sala blava · 18 h · org.: amics del ball de saló

dg 06

30dl

01dt

03dj

EXPOSICIONS

TALLERS

CURSOS

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

ALTRES

Documents relacionats amb la Segona Guerra Mundial, 
l’holocaust i els camps de concentració
tot el mes d’octubre · biblioteca municipal 

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

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
dimarts de 19.30 a 21.30 h
inscripcions:
937 145 051 i 639 237 613

27
28
29
30
01
02
03
04
05
06

Vilà
europa
europa
Yangüela
Casanovas
ros
permanyer
germà
Vilà
Vilà

ajuntament 

Fax ajuntament

policia local

(urgències)

avaries enllumenat 

biblioteca

bombers

ràdio Castellar

Casal Catalunya

Casal plaça major

Cap (ambulatori)

servei de Català

Centre de serveis

ambulància

Funerària Castellar

tanatori

mossos d’esquadra

jutjat de pau

osb 

aCC

recollida de mobles

taxis Castellar

937 144 040

937 144 093

937 144 830

092

900 131 326

937 144 735

937 144 951

937 144 340

937 158 998

937 143 655

937 4711 11

937 143 043

937 471 055

061

937 277 400

937 471 203

112

937 147 713

937 145 389

937 146 739

901 120 214

937 143 775

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Germà
937 158 678 · balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · barcelona, 78-80

Servei d’urgència nocturn:
a partir de les 24 h el servei d’urgència 
es deriva a les farmàcies de guàrdia de 
sabadell i terrassa.

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de terrassa, 377
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PIZZERIA PASSAROLA
Nova adreça: C/ Montcada, 5

937 158 249 / 616 75 45 38

PLAT DE LA SETMANA

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

Pizza Tonno

Comencem a preparar la recepta amb el disc 
de la pizza, que pintem amb el tomàquet 
triturat a la base. Després, incorporem la 
mozzarel·la i, amb gust i fantasia anem 
incorporant la resta d’ingredients que tenim. 
Introduïm la pizza al forn a 250 ºC  i quan 
estigui daurada la traiem. Per acabar, hi 
espolsem orenga. Si volem, també la podem 
regar amb oli picant! Buon apetitto!

Ingredients

disc de massa de pizza
tassa de tomàquet triturat
g de mozzarel·la a trossos
c. de tonyina
c. de bacó a trossos
pebrot vermell tallat a tires
ceba
grapat d’olives negres

1
1/2
120

6
4

1/2
1
1

IDIOMES CASTELLAR 
Crta. Sentmenat, 52·54

937 142 769

Ja hem començat un nou curs 
acadèmic i com cada any hem sentit 
nervis, tan els alumnes com els 
professors. Aquest nou curs 2013-
2014 ha començat carregat d’energia, 
amb cares noves i moltes d’altres de 
familiars. En aquests moments a 
Idiomes Castellar us oferim classes 
setmanals o de dissabte d’anglès, de 
francès i d’alemany; diferents nivells 
segons les capacitats de cadascú.  
L’escola ofereix classes a nens i nenes 
a partir dels 3 anys. Oferim classes 
per a nens/joves de Primària, ESO i 
Batxillerat. Tenim, també, diferents 
grups d’adults i aquest any comptem 
amb un parell de classes de nivell 
alt (Advanced i Proficiency). També 
preparem als nostres alumnes per 
als exàmens oficials de Cambridge. 
Recordeu que també oferim classes 
de conversa gratuïta. Des de l’escola 
volem donar la benvinguda a tots els 
alumnes i desitjar-vos un bon curs 
acadèmic 2013-2014.

Com
aprendre?

Cursos d’idiomes

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

Va ser un dels pioners de l’aviació civil espanyola. 
Aquí el veiem al costat del seu aparell, a Ca n’Ori-
ach. Sembla ser que tenia una gran perícia per do-
minar els aparells i constantment se li demanava que 
ingressés com a pilot  professional a l’exèrcit. L’any 
1937, en plena Guerra Civil, va ser assassinat als afo-
res de Castellar, al forn de Can Sallent.

Joan Bonamusa, pilot localMemòries
188

Fons: jordi garròs

aUtor: desConegUt

Vehicle Monster a l’Skate Park
autor: óscar moreno

Casa modernista
autora: Carme padrisa
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· A què s’ha dedicat fins ara, 
en què treballava?
Vaig fer jardí d’infància i vaig tre-
ballar en un parell d’escoles bres-
sol. Després vaig estar al sector 
immobiliari i els últims 13 anys 
en una empresa d’envasos d’ali-
mentació. Sempre de cara al pú-
blic perquè m’agrada molt el trac-
te amb les persones. 

· Però ara ha decidit ser una 
emprenedora?
Em vaig quedar a l’atur i durant 
aquests dos anys he anat fent di-
ferents feines, però vaig comen-
çar a rumiar... què puc fer que 
m’agradi? Llavors, de trobar-
me situacions com, per exem-
ple, que surts tard de la feina 
i no saps a qui demanar que et 

Montse Borredà

recullin el fill, o que has d’acom-
panyar algú al metge i no pots... 
vaig pensar que estaria bé ofe-
rir-me per fer aquests petits en-
càrrecs. La idea és solucionar 
l’imprevist del moment.

· Com va sorgir el teu projec-
te ‘In Situ’?
Sorgeix d’anar-ho sentint o d’ha-
ver-me trobat en aquestes situaci-
ons. Com jo dic es tracta de tenir 
un comodí a Castellar que pugui 
ajudar-te en aquell moment que 
et sorgeix un imprevist i oferir-
te una solució ràpida. 

· Quina mena d’ajuda ofereix?
Per exemple, si algú no pot anar a 
comprar el pa o el diari, o no pot 
anar sol al metge i necessita que 
algú l’acompanyi. També m’ofe-
reixo per anar a comprar i portar 
la compra a casa, per anar a bus-

car als nens a l’escola... fins i tot 
si volen preparar una festa i ne-
cessiten un cop de mà. Com no és 
una cosa fixa, també tinc temps 
per a mi, m’ho puc combinar. És 
una feina que em dóna molta sa-
tisfacció.

·També ofereix acompanya-
ment a gent gran?
Sí, encara que no d’una mane-
ra contínua, és a dir no uns dies 
fixos. Per exemple, si una persona 
gran ha d’anar al metge, doncs la 
puc acompanyar, després anar a 
la farmàcia amb ella a treure les 
receptes i si vol, doncs fer un cafè 
juntes. O amb els nens. Imagina 
que no et dóna temps a passar 
a buscar als nens, doncs jo m’hi 
apropo, els recullo me’ls empor-
to a casa meva, si cal, i després 
els passen a recollir. Fins i tot si 
els pares volen anar al cinema o a 

dinar i no volen portar-hi els nens, 
jo els faria de mainadera. 

· I com funciona el servei? Hi 
ha horaris?
No, gairebé estic disponible les 
24 hores! M’ho puc combinar 
bé! Només cal que em truquin al 
mòbil, 610 275 188 i dir-me: Mont-
se! Que necessito que em portis 
el pare a l’ambulatori o que es-
tiguis una estona amb els nens, 
i ja està! 

· I a l’hora de pagar...
La idea és cobrar per hores, però 
un preu molt assequible que es 
correpongui amb el context de 
crisi que estem vivint.

· Té l’avantatge que la gent la 
coneix perquè és de Castellar 
de tota la vida.
Això és cert, els meus pares te-

nien un negoci de cistells i també 
formem part de l’entitat de Sant 
Antoni i això fa que molta gent 
em conegui. És bo perquè així 
em tenen confiança. Encara que 
tampoc m’agrada aprofitar-me 
d’això.

· Què li sembla la idea a la gent 
del seu voltant?
Molt bé. Per mi és una feina, però 
també ho trobo com un servei per 
al poble.

· Per tenir tant de tracte amb 
la gent s’ha de ser molt em-
pàtic.
M’agrada molt la relació personal, 
sóc molt xerraire, m’agrada rela-
cionar-me amb la gent i trobo que 
aquest projecte em satisfà. Per 
suposat que és feina, però també 
hi ha una mica d’ajudar els altres, 
de col·laboració. 

La idea d’‘In Situ’ 
és tenir un comodí 
a Castellar

“

Assistenta personal eventual

 Cristina Domene

C
. d
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Després de 18 anys treballant, la Montse es va quedar 
a l’atur. Va pensar a iniciar un projecte que, a banda de 
convertir-se en una feina, servís per ajudar els altres. I 
així va néixer ‘In Situ’, una solució per a cada imprevist

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
impulsiva
Un defecte que no pot dominar?
la perfecció
Quin animal seria?
Un gos, perquè és molt fidel
La seva paraula preferida?
amistat
Algú a qui admiri?
al meu fill
Quin plat li agrada més?
la pizza
Músic preferit?
phil Collins i tina turner
Un color? 
groc
Un llibre?
‘s’ha acabat el bròquil’, de  j. barberà
Una pel·lícula?
totes les de denzel Washington
Un comiat
que vagi bé

”


