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ACTUALITAT P4El comerç surt al carrer aquest cap de setmana amb la Fira de Sant Esteve

CULTURA P18

ACTUALITAT P2 i 3

  Un pessebrista enllestint un diorama per a l’exposició d’aquest dissabte. || Q. pascual

ACTUALITAT P9

El Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat inaugura dissabte la seva mostra

Generalitat i alcaldes reclamen que es 
faci el tram del Quart Cinturó (B-40) 
entre Terrassa i Sabadell que implica 
connectar amb la B-124 de Castellar, 
obres que es podrien iniciar en tres anys 

PSC, CiU, PP i ICV opinen que el tram 
complementa la petició de connectar
amb la C-58. L’Altraveu i ERC el consideren 
obsolet i opinen que trenca el consens 
sobre infraestructures a la vila Ara ve Nadal

El 98,6% dels 
castellarencs 
entén el català, 
segons l’Idescat

ana palacios 
campiona 
d’Espanya i 
catalunya

Mobilitzats 
contra la 
violència 
masclista
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Generalitat i alcaldes volen el 
Quart Cinturó fins a Sabadell

 C. D. / J. G.

El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, juntament amb 
els alcaldes de Terrassa,  i Saba-
dell, van acordar divendres passat 
en una reunió al Consell Comarcal 
al Ministeri de Foment que impul-
si la tramitació del tram Terrassa-
Sabadell del Quart Cinturó (B-40) 
i reprengui l’execució de les obres, 
actualment aturades, entre Olesa i 
Viladecavalls. Aquest pas pot su-
posar un nou escenari en matèria 
d’infraestructures per a Castellar 
del Valllès perquè si es porta enda-
vant el perllongament de la B-40 
de Terrassa a Sabadell implicarà 
també la connexió fins a la carre-
tera B-124 del nostre municipi.

L’alcalde de Castellar, Ignasi 
Giménez, present a la trobada, ex-

  El conseller Vila, assegut, amb la presidenta comarcal i els alcaldes vallesans. || cEdida

plica que “aquest és un dels trams 
que es preveien en el projecte del 
Quart Cinturó, que era un projec-
te molt més ampli amb el qual no 
existeix un consens clar. Però ara, 
per aquest tram, d’uns 8 km, sí hi 
ha un consens entre les dues ciu-
tats i la Generalitat per poder fer 
la tramitació necessària per fer 
aquesta connexió”. Per a l’alcal-
de és molt bona notícia que s’ha-
gi consensuat allargar el tram fins 
a connectar amb la B-124: “Estem 
molt contents que es doni priori-
tat a aquest tram entre Terrassa 
i la B-124 perquè és absolutament 
necessari per descongestionar el 
trànsit i millorar els problemes 
de mobilitat que tenim. Aquest 
projecte va en la mateixa línia del 
que vam demanar al Parlament fa 
unes setmanes”.

En principi, s’ha acordat que 
es redacti un nou estudi informatiu 
l’any 2014 perquè comencin les obres 
el 2017 com a màxim. “Es preveu 
construir un viaducte a la zona de 
Can Pagès per connectar el tram 
amb el desdoblament de la B-124. 
Per l’altra banda del Ripoll, es tra-

vessa Can Deu per connectar amb 
aquest nou tram que serà alter-
natiu a la C-58 i que connectarà la 
ciutat de Sabadell i la de Terras-
sa, per acabar en una de les rondes 
de circumval·lació de Terrassa. 
Es descongestionarà tota aques-
ta zona per on passen tants vehi-
cles”, amplia l’alcalde, una zona que 
concentra mig milió d’habitants.

construcció del tram Terrassa-
Sabadell del Quart Cinturó per-
metrà resoldre diverses disfunci-
ons a la xarxa viària de l’entorn 
i, així, descongestionar les prin-
cipals carreteres de la comarca 
(C-58, B-124 (Castellar del Va-
llès), N-150) i de vials urbans de 
Terrassa (els de connexió amb 
la C-58) i de Sabadell (pels mo-
viments des de o cap a Castellar 
del Vallès) i donar sortides més 
directes a poblacions com Mata-
depera i Castellar.

L’informe elaborat pel de-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat analitza els problemes de 
mobilitat de Castellar del Vallès, 
amb una població superior als 
20.000 habitants i un important 
polígon industrial, que es connec-
ta a la xarxa viària fonamental-
ment per la carretera comarcal 
B-124, que suporta una circulació 
diària al voltant dels 30.000 ve-
hicles. Aquesta carretera es con-
necta a la xarxa viària bàsica de 
la regió metropolitana de Barce-
lona a través de la xarxa urba-
na de Sabadell. El perllongament 
de la B-40 en el tram Sabadell – 
Terrassa tancant la ronda oest 
de Sabadell i creant una conne-
xió amb la B-124 permetrà enca-
minar tot el trànsit metropolità 
de Castellar del Vallès directa-
ment cap a la xarxa viària d’alta 
capacitat, i així reduir la pressió 
de vehicles sobre la xarxa urba-
na de Sabadell.  

El tram implica 
connectar amb la 
B-124 de Castellar

procés aturat || El Ministeri 
de Foment va sotmetre a infor-
mació pública l’estudi del Quart 
Cinturó del tram Terrassa – Gra-
nollers l’any 2010. El seu desenvo-
lupament va quedar, però, aturat, 
en caducar el procés d’avaluació 
ambiental, fet que obliga a trami-
tar de nou el projecte. En aquest 
sentit, la Generalitat sostè que la 
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Un projecte que porta cua

 Cristina Domene

  Plànol que simula -en vermell- el tram de B-40 que connectarà Terrassa amb Sabadell i amb la B-124. || dEpartamEnt dE tErritori i sostEnibilitat

L’ACTUAL recull 
l’opinió dels partits 
polítics de la vila 
sobre aquest projecte

JOSEP CARRERAS  ·  CiU

MARC SERRAT  ·  L’ALTRAVEU

ANTONIO CARPIO  ·  PP

IGNASI GIMÉNEZ
(ALCALDE) PSC

RAFA HOMET  ·  ERC

DANIEL MARTÍNEZ  ·  ICV

“Quan la Generalitat va presentar 
els pressupostos de 2014, el conse-
ller Vila ja havia manifestat que ell 
tenia interès en reprendre el que és el 
Quart Cinturó. Crec que és una bona 
notícia el fet que torni a posar en es-
cena que ell continuarà reclamant 
aquest tram. Nosaltres a nivell de 
l’Ajuntament vàrem fer una visita al 
Parlament, vam escenificar la inqui-
etud que tenim a Castellar i crec que 
entre tots hem aconseguit sensibilit-
zar la Conselleria de Territori. Són 
dues coses que es complementen: el 
reclam de connectar la B-124 amb la 
C-58 i el que demana el conseller. Són 
dues coses complementàries”.

“Nosaltres ens oposem al Quart 
Cinturó perquè no és la solució 
als problemes de mobilitat ni de 
la comarca, ni del poble. És un 
projecte caducat, dissenyat du-
rant l’època franquista que en 
40 anys no s’ha aconseguit con-
sensuar ni desenvolupar. Però, a 
banda d’això, creiem que l’alcalde 
de Castellar ha trencat unilateral-
ment i de forma incomprensible el 
pacte i el consens al que vam ar-
ribar els partits de Castellar amb 
la visita que vam fer al Parlament 
demanant la connexió de la B-124 
amb la C-58 de forma directa, que 
és la solució als problemes de mo-
bilitat de Castellar”

“Crec que el nostre alcalde hauria 
d’haver informat, ja que tots com-
partim una preocupació comuna, 
pel que fa a les comunicacions per 

“Em sembla molt intel·ligent i rao-
nable el que ha fet el conseller Vila: 
treballar sobre els trams de la B-40 
on hi ha més necessitat de millora 
de mobilitat i menys problemàtics 
pel seu impacte mediambiental. 
Per a mi aquest anunci no hauria 

“Això es tracta d’un brindis al sol 
perquè demanar al Ministerio de Fo-
mento que tiri endavant aquesta pro-
posta i la doti de pressupost, tothom, 
tothom sap que no passarà. A banda 
d’això, si es tirés endavant, no hi es-
taríem d’acord  perquè fa poc vam 
demanar conjuntament una conne-
xió de la C-58 amb la B-124 a través 
de la Ronda Oest i ara, poc després, 
el PSC trenca unilateralment el con-
sens que hi havia. A més, el tram de 

“Des d’ICV de Terrassa i de Sabadell 
hi havia certs dubtes sobre la connec-
tivitat d’aquests trams i encara no 
vèiem bé el traçat original que es pre-
veia. Que aquest fet suposi que més 
d’hora que tard arribi la connexió de 
la B-124 a través de la C-58 entre Cas-
tellar i Sabadell veiem que és una no-
tícia que queda una mica esbiaixada 
perquè la previsió econòmica que la 
Generalitat ha incorporat per aquest 
tram és insuficient. És un principi de 
voluntat, però creiem que totes les 
administracions i corporacions hau-
rien de donar un posicionament més 
ferm per instar el govern central que 
de totes, totes, és necessari per al ter-
ritori i per a la comarca”.

a Castellar. Queda clar que el tram 
comentat és una altra opció que es 
complementa amb la demanda que 
vam fer plegats. Valorem positiva-
ment el consens adoptat per recla-
mar les obres del Quart Cinturó, i 
estem convençuts que el Ministeri 
de Foment prendrà bona nota. Ara 
bé, hem de seguir treballant per bus-
car una solució urgent per a les ne-
cessitats de Castellar. La Generalitat 
no ha de centrar-se només en l’opció 
del Quart Cinturó, i des de Castellar 
hem de transmetre un missatge molt 
clar al conseller Santi Vila: l’opció de 
connectar la B-124 amb la C-58”.

de trencar cap consens. El traçat 
del Quart cinturó i de la ronda Nord 
de Sabadell són coincidents. Només 
cal veure-ho en un plànol. Per tant, 
em costa d’entendre que s’estigui a 
favor d’una infraestructura i no de 
l’altra. Cal anar més enllà de l’eslò-
gan. Cal tenir altura de mires, ser 
pràctics, i defensar allò que inte-
ressi a Castellar i als castellarencs, 
més enllà de posicionaments retò-
rics, radicals o partidistes”

la B-40 que proposen és un traçat 
antic, com si no hi hagués una crisi, 
com si no haguéssim après res, amb 
un consum exagerat de territori que 
trenca amb el parc agrari quan hi ha 
alternatives més coherents”.

CASTELLAR DEL VALLÈS

SABADELLRONDA
OEST

RONDA
EST

TERRASSA

MATADEPERA
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Fira de Sant Esteve, 
tret de sortida del Nadal

 Rocío Gómez 

La cinquena edició de la Fira de Sant 
Esteve obrirà la campanya de Nadal. 
Serà dissabte i diumenge, 30 de no-
vembre i 1 de desembre, quan una 
trentena de paradetes s’instal·laran 
al carrer Sala Boadella. Entre els ar-
ticles que podran trobar els castella-
rencs a la fira destaquen els de regals 
i decoració nadalenca, productes ali-
mentaris com cupcakes, coques, ga-
letes, formatges, llaminadures i embo-
tits, a banda de l’oferta dels comerços 
de Sala Boadella, que també trauran 
la botiga al carrer. “El comerç local 
necessita més que mai un cop de 
mà. La majoria de paradetes de la 
fira seran castellarenques, i és una 
bona manera que es donin a conèi-
xer i que ofereixin els seus produc-
tes per reivindicar que els castella-
rencs no cal que marxin fora per 
comprar els regals de Nadal”, expli-
ca Pepa Martínez, regidora de Promo-
ció de la Vila i Turisme. 

Quant a la programació d’actes, 
dissabe tindrà lloc el taller infantil de 
quadres nadalencs d’Activijocs (11h), i 
una cantada de nadales a càrrec del 
cor Aires Rocieros (12h). A la tarda es 
podran degustar torrades solidàries 
en favor de la Marató de TV3.  Diu-
menge també es faran tallers infantils 
amb Ceràmica d’Argila(11h) i l’actua-
ció de la colla castellera de Castellar, 
els Capgirats (12h). 

  Diferents parades de la Fira de Sant Esteve de l’any passat amb productes nadalencs  || j. graElls

Els comerços participants són 
Formatges Montbru, Dejuan Carnis-
sers, El Racó de l’Agència, Fotoprix, 
Carnisseria Casé, Fartons, Llibreria 
Nobel, El Petit Llaminer, Queen of the 
sugar, Embotits Artesans Grau Vila, 
Cul de sac, Nualart, Stop, Mary Kay 
cosmètics, El Quiosc del Mercat, Lluís 
Serra, El Baratet, El Botonet, Les 
mans i Biogarden. Com  a entitats par-
ticipen TEB, UEC, Coral Sant Esteve, 
Escola Immaculada i Escola El Casal.  
L’oferta es completa amb tions arte-
sans,  complements de roba de nadó,  
foulards, plaids i bufandes artesanes. 
L’horari d’obertura de la fira serà dis-
sabte, a partir de les 10 hores i fins les 
20 hores, i diumenge de 10h a 14 h.  

ENLLUMENAT DE NADAL

Una seixantena de 
punts de llum LED

Els principals eixos viaris i 
comercials s’encendran la nit de 
dissabte. Com ja succeeix des 
de fa quatre anys, els llums de 
Nadal són de tecnologia LED i 
suposen un estalvi de consum, la 
il·luminació funcionarà unes 168 
hores durant aquestes festes, 
des de la posta de sol i fins a les 

12 de la nit, excepte els dies 25 i 
31 de desembre, que es mantindrà 
encesa fins a les 3 de la matinada.
Els llums s’han col·locat als princi-
pals eixos comercials de la vila com 
el Passeig, la crta. de Sentmenat, 
l’avinguda Sant Esteve, els carrers 
de Prat de la Riba, Montcada, Sala 
Boadella, Major, Església, Barce-
lona i Dr. Pujol (local pessebrista), 
a la crta. de Sabadell, i a les pl. 
del Mercat, Major, Fàbrica Nova i 
Calissó. També se’n posaran a les 
façanes del Jutjat i del Palau Tolrà 
i a l’entrada de les urbanitzacions 
i de Sant Feliu del Racó.

Una trentena de parades s’instal·laran dissabte i diumenge al carrer Sala Boadella

Torna 
l’intercanvi 
de joguines a 
la Ludoteca

 R.G.

Com és habitual, quan arriben 
les dates nadalenques es posa en 
marxa la campanya d’intercanvi 
de joguines a la Ludoteca Munici-
pal Les 3 Moreres oberta a tota la 
població. Enguany, a partir de di-
lluns 2 de desembre, torna aquesta 
iniciativa que consisteix en què els 
nens i nenes intercanviïn les jogui-
nes que ja no utilitzen per altres 
que trobaran exposades a la Ludo-
teca, situada al carrer de Sala Boa-
della, s/n. La campanya funciona-
rà de dilluns a divendres, de 17.30 
a 19.30 hores, i els dissabtes, d’11.30 
a 13.30 hores, fins al proper dissab-
te dia 11 de gener. 

Així, els infants podran por-
tar-hi d’una a tres joguines que 
ja no utilitzen habitualment i a 
canvi, podran endur-se a casa al-
guna de les joguines que trobaran 
a la Ludoteca. Els únics requisits 
demanats per poder participar a 
l’intercanvi són que les joguines 
es trobin en bon estat, i que reu-
neixin les condicions adequades 
de seguretat i higiene. Aques-
ta campanya anual pretén que 
els infants gaudeixin d’un ven-
tall més ampli de jocs i joguines a 
casa seva sense que això comporti 
una despesa per la família. A més, 
es busca que els nens i nenes valo-
rin les joguines perquè estimulen 
el joc i la diversió, i no com a ob-
jectes de consum, a banda de po-
tenciar la reutilizació com a ele-
ment d’estalvi per contribuir a la 
preservació del medi ambient. 
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CRÒNICA

a jornada del 25 de no-
vembre, Dia internaci-
onal contra la violència 
envers les dones, va co-

mençar la seva marxa amb la lec-
tura del manifest contra la vio-
lència masclista al punt de les 18 
hores al vestíbul d’El Mirador. La 
directora de l’Escola Municipal 
d’Adults, Antònia Pérez, va ser 
l’encarregada de llegir el text de 
rebuig rotund de les administra-
cions i la societat civil vers aquest 
tipus de violència. 

El manifest d’enguany defi-
neix la violència masclista com un 
fenomen estructural que adopta 
múltiples formes: física, psicolò-
gica, econòmica, sexual i abusos 
sexuals. El text reconeix que mal-
grat les intervencions específiques 
per combatre aquest fenomen, a 
hores d’ara, el sistema encara està 
“basat en relacions de desigual-
tat entre dones i homes que, en 
molts aspectes, es resisteix a de-
saparèixer”. En aquest sentit, el 
regidor d’Igualtat i Joventut, Dani 
Pérez, reivindica que “el millor 
dia contra la violència masclis-
ta serà el dia que no l’haguem de 
celebrar, l’any que no es produei-
xi ni una sola mort, ni un sol as-
sassinat d’una dona ”. 

Durant la jornada reivindi-
cativa va tenir lloc un minut de 
silenci en memòria de les vícti-

  Castellarencs que van mostrar el seu rebuig a la violència masclista. || Y. calvo

Sense espai per a la violència

L
mes d’aquest tipus de violència, 
a banda d’un petit tastet musi-
cal a càrrec d’un quintet de vio-
loncels de l’escola Artcàdia co-
mandat per Laia Rocavert, també 
al vestíbul d’El Mirador. Però, els 
joves també van prendre la parau-
la. De fet, la Regidoria de Joventut 
va organitzar una simbòlica vacu-
nació contra la violència masclis-
ta, instant als assistents a l’acte a 
reflexionar sobre aquesta xacra 
social, a banda de distribuir glo-
bus amb el missatge Prou violèn-
cia envers les dones. “És impressi-
onat veure la sensibilització de 
la gent jove amb aquesta xacra. 
De fet, els alumnes més joves de 
l’Escola d’Adults han triat i es-
crit les frases de l’exposició Opi-
nem!, amb el seu propi criteri”, 
explica el regidor Pérez. Aquesta 
exposició es podrà veure fins el 5 
de desembre al Mercat Municipal i 
a l’Escola Municipal d’Adults.

Entre la resta d’actes que 
s’han programat es troba la cami-
nada popular ‘Fem passes contra 
la violència’ i el taller ‘Meditem per 
la Pau’ al Casal Catalunya. Ràdio 
Castellar també es va sumar a la 
programació amb una entrevista 
sobre la violència de gènere a càr-
rec de la cap de programes socials 
de l’Ajuntament, Elisabet Minguell. 
El cinema també tindrà un espai a 
la programació. Serà divendres 13 
de desembre, a las 21 hores, amb la 
projecció del film Los Limoneros, a 
la Sala d’Actes d’El Mirador.  

  Rocío Gómez 

Castellar mou fitxa i se suma al Dia Internacional contra la Violència Masclista amb tallers, exposicions i cinema

  Antònia Pérez i el regidor Dani Pérez, durant la lectura del manifest. || Y. calvo

Dia Mundial de 
les persones amb 
Discapacitat 

En motiu del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapaci-
tat, que se celebra arreu del món 
cada 3 de desembre, demà tindrà 
lloc una jornada de portes obertes 
al Punt d’Atenció a Persones amb 
Discapacitats, que es troba situat 
a la plaça Major, s/n. La programa-
ció d’actes inclou una segona jorna-
da de portes obertes, a les instal-
lacions del centre TEB Castellar 
(c. Solsonès, 38-40) el 3 de desem-
bre. Les propostes commemorati-
ves finalitzaran dissabte 14 de de-
sembre, amb les actuacions de la 
Coral Pas a Pas, amb un Concert 
de Nadal, i del Grup de Teatre del 
TEB Castellar, que representarà 
l’espectacle teatral Hi havia una ve-
gada a les 18 hores a l’Auditori Mi-
quel Pont.  || r. gómEz 

DISCAPACITAT  |  DIA MUNDIAL

Dia Mundial 
contra la Sida

Fins el 8 de desembre, les façanes 
d’equipaments municipals lluiran 
llaços vermells gegants en motiu 
del Dia Mundial contra la Sida, que 
se celebra l’1 de desembre. Durant 
el cap de setmana es distribuiran 
2.000 llacets a la població.  D’altra 
banda, els centres de secundària 
impartiran tallers d’afectivitat i se-
xualitat. L’Escola d’Adults ha pro-
gramat una exposició de frases re-
lacionades amb el tema, del 2 al 8 
de desembre.   || r. gómEz 

SALUT  |  SIDA
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PLE MUNICIPAL  |  MES DE NOVEMBRE PP  |  ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ

Pla Especial per a un grup 
de cases del carrer Passeig

“Ens hem de centrar a sortir de 
la crisi, no a sortir d’Espanya” 

 J.G.

La sessió del ple de novembre va tenir 
pocs punts en l’ordre del dia i en poc 
més de 40 minuts es va enllestir el 
debat polític que va tenir important 
component urbanístic. En primer lloc 
es va aprovar –amb el vot en contra 
dels dos regidors de L’Altraveu (LA)- 
posar a subhasta un immoble de titu-
laritat municipal, en concret la casa 
del carrer de les Roques número 17. 
Segons va explicar el tinent d’alcalde 
de Territori, Aleix Canalís, aquesta 
casa es troba en estat degradat i “per 
l’elevat cost que suposa reformar-
la es posa a subhasta amb un preu 
de sortida de 24.900 euros”. 

En aquest punt, per part de 
l’oposició va intervenir el regidor de 
L’Altraveu, Dani Sagrera, que va jus-
tificar el vot contrari de la seva for-
mació perquè “és una casa afectada 
per l’Inventari de Patrimoni fet per 
la Diputació, que pertany al nucli 
antic”. Sagrera va reclamar que 
l’Ajuntament elabori “de forma ur-
gent un catàleg per protegir el pa-
trimoni i ho faci a través d’un pro-
cés participatiu”. El regidor Canalís 
va replicar a Sagrera que la voluntat 
de l’equip de govern és fer aquest ca-
tàleg quan s’acabi el procés d’elabo-
ració del POUM.

De fet, aquest mateix tema es va 
repetir en el següent punt, en aquest 
cas aprovat per unanimitat: l’aprova-
ció provisional del pla especial de pro-
tecció de les cases entre mitgeres del 
carrer Passeig del número 40 al 58. 
Aquest pla especial, va explicar el ti-
nent d’alcalde de Territori, suposa es-
tablir un nivell de protecció “de ca-
ràcter parcial”. El portaveu de CiU, 
Josep Carreras, va explicitar el su-
port del seu grup a l’aprovació tot re-
cordant que “el conjunt de cases del 

El president del grup municipal 
del PP a l’Ajuntament de Barcelo-
na, Alberto Fernández Díaz, va vi-
sitar dijous passat Suport Castellar 
per donar suport a la campanya 
‘Dóna la cara per la salut mental’ 
i per recollir les inquietuds de l’en-
titat castellarenca. El líder popu-
lar, acompanyat del President Co-
marcal del PP, Manuel Buenaño,  i 
del president local Antonio Carpio 
va expressar el suport del seu par-
tit al tercer sector, col·lectiu que ha 
rebut un cop molt dur amb les re-
tallades. “El PP ha posat sobre la 
taula la preocupació per les po-
lítiques d’atenció a les persones 

  Les cases incloses dins del pla especial de protecció . || Y. calvo

 Carpio amb Fernández Díaz a la seu del PP castellarenc. || r. gómEz

S’aprova la protecció parcial del número 40 al 58 d’unes cases de finals del XIX

en un greu context de crisi. Hem 
hagut d’administrar recursos i 
aplicar polítiques molt doloroses, 
perquè els d’abans no ho van fer i 
van negar l’evidència de la crisi”, 
explica Fernández Díaz.

El líder popular assegura que el 
final de la crisi està cada vegada més a 
prop. “Els indicadors econòmics són 
positius, no hem necessitat el rescat i 
la prima de risc ha baixat molt, però 
això ja no és notícia als diaris”, afe-
geix Fernández Díaz. En aquest sentit, 
el polític recomana “abandonar la de-
riva independentista i centrar els es-
forços a sortir de la crisi i no a sortir 
d’Espanya”.  || rocío gómEz

Passeig daten de l’any 1885, època 
en què es va obrir el passeig per 
connectar millor amb Sabadell”. 
Per part de L’A, tot i votar-hi a favor, 
el regidor Marc Serrà va tornar a in-
sistir que “la catalogació del nostre 
patrimoni és urgent i imprescindi-
ble” i va dir que el POUM s’aprovarà 
sense incloure un catàleg de protec-
ció del patrimoni. El regidor Canalís 
va reiterar que aquest catàleg es farà 
i que “en cap cas ha d’estar inclòs 
dins dels Plans Generals”. 

polèmica posterior || L’Altraveu, en 
un comunicat enviat l’endemà del ple 
va criticar aquesta afirmació de Ca-
nalís titllant-la de “preocupant” per-
què fer el catàleg després del POUM, 
segons diuen, va “en contra de la llei 
i dels acords presos” i insisteixen 
que “cal incloure en el POUM el ca-
tàleg de béns protegits”. Per la seva 
part, l’equip de govern va respondre 
amb un altre comunicat que assegu-

ra que el catàleg s’ha d’incorporar al 
POUM en cas de tenir-lo fet. En el cas 
que no estigui redactat, com passa a 
Castellar, “cal incorporar una rela-
ció dels béns inventariats i preveu-
re la redacció del corresponent Pla 
Especial”, com es té previst.

El ple de dimarts va incloure un 
últim punt: desestimar una al·legació 
presentada per ICV als pressupostos 
del 2014 amb els vots a favor del PSC, 
l’abstenció de CiU i PP, i el vot contrari 
de L’A. Com ja ha passat en anys ante-
riors, l’esmena es va desestimar “pel 
seu caràcter polític”, tal com va dir 
el regidor d’Hisenda Òscar Lomas. A 
propòsit d’aquest punt, Serrà va par-
lar de “manca de mecanismes de 
participació” i va fer públic que L’A 
havia decidit no participar en el procés 
per elaborar una ordenança de par-
ticipació a la vila. Serrà també va re-
treure a l’equip de govern “el silenci 
com a resposta” en el debat de pres-
supostos del mes passat.  

Esmenes als 
pressupostos 

ICV de Castellar ha anunciat 
que el seu grup parlamentari sol-
licitarà a la Generalitat la creació 
d’un servei CUAP a Castellar -un 
Centre d’Urgències d’Atenció Pri-
mària- a través d’una esmena als 
Pressupostos de la Generalitat 
per 2014, “per beneficiar a cen-
tenars de famílies de Castellar, 
Sentmenat i Sant Llorenç que 
ara es veuen obligades a tras-
lladar-se a Sabadell”. Segons el 
responsable local d’ICV Daniel 
Martínez, “l’objectiu és recollir 

ICV  |  GENERALITAT I AJUNTAMENT i mirar d’introduir en els comp-
tes aquest projecte que els pressu-
postos pactats per CiU i ERC han 
deixat de banda malgrat la nos-
tra reiterada insistència”. Els eco-
socialistes també presentaran una 
moció similar al Consell Comarcal. 

D’altra banda, ICV ha expres-
sat el seu desencís perquè el ple 
va desestimar l’al·legació que van 
presentar als pressupostos muni-
cipals. ICV afirma que, amb aques-
ta desestimació, “el PSC rebutja 
la proposta de rebaixa de la taxa 
de la brossa de més de 40 euros”, 
que, segons expliquen des d’ICV, es 
podria aconseguir amb la seva al-
legació que demanava trencar amb 
l’oficina de recaptació de la Diputa-
ció i gestionar els tributs directa-
ment.  || rEdacció
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Sala Puigverd ACA Aires Rocieros Castellarencs Grup Il·lusió

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
Tel. 937 146 744

Actuacions diverses per recollir fons 
per a l’entitat.

Dia: divendres 13 de desembre
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà

Horari: A partir de les 18 hores, i fins 
a les 20 hores aproximadament, pro-
postes adreçades a nens i nenes acom-
panyats de les seves famílies.
Des de les 21.00 hores i fins a les 00.30 
hores aproximadament, les propostes 
s’adreçaran a un públic més gran, a 
partir de 16 anys.

Amb l’actuació de grups rocieros, so-
listes, humoristes i grups de ball.

Dia: dissabte 14 de desembre
Hora: 17.00 h
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà

Col·labora i porta aliments que no 
caduquin, productes per a la higie-
ne personal i material escolar que es 
distribuiran entre les persones ne-
cessitades de Castellar.

Totes aquelles famílies que desit-
gin que el Reis Mags d’Orient visi-
tin en persona el seu domicili la Nit 
de Reis, poden contactar al telèfon 
937 146 744.

CONCERT BENÈFIC 5a TROBADA BENÈFICA 
DE COROS ROCIEROS 
POR VILLANCICOS

ELS REIS MAGS
A CASA!

Tothicap

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

Dia: dimecres 11 de desembre
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: PIPAD (pl. Major, s/n, al costat 
del Casal d’Avis)

El preu per assistir a aquest taller és 
de 10 € (inclou material). Podeu dema-
nar més informació i formalitzar les 
vostres inscripcions al correu electrò-
nic tothicapcastellar@gmail.com o bé 
al telèfon 649 545 803 (tardes).

TALLER D’ORNAMEN-
TACIÓ NADALENCA

Comerç Castellar

+ INFO:
Tel. 937 146 739
a/e.comercastellar@comercastellar.cat

Dia: dimecres 4 de desembre al Ta-
ller 4 d’El Mirador
Hora: De 17 a 21 h (Iniciació) o de 19 
a 21 h (Renovació)
Preu: 70 € Iniciació; 50 € Renovació 
(socis ACC i aturats, 50 € i 25 € respec-
tivament. Possibilitat de dues beques 
per a no perceptors de prestacions).

Inscripcions fins al 2 de desembre a 
l’ACC (Cal Botafoc, c. Sant Llorenç, 7, a/e. 
comercastellar@comercastellar.cat).

CURS MANIPULACIÓ 
D’ALIMENTS

 Els participants a la trobada de geocerca davant l’església. || brots cultura

 Eduard Juanola i Míriam Martí, membres de l’equip de divulgació de l’ICFO || c.diaz

BROTS CULTURA  |  GEOCERCA

Una trobada diferent

Dissabte passat, l’entitat Brots 
Cultura va treure a “passejar la 
Marquesa de Castellar”. Aquest 
és el nom que li van donar a la 
trobada de geocerca que va or-
ganitzar aquesta entitat per pro-
moure aquesta pràctica i “viure 
plegats un matí de visita turís-
tica i cultural per Castellar del 
Vallès”, segons expliquen.

En total, un grup de 30 per-
sones aproximadament van fer 
la passejada que transcorria per 
diversos punts relacionats amb 
la família Tolrà i el llegat patri-
monial que aquesta va impulsar. 

 Redacció

 Rocío Gómez 

L’espectacle ‘Exploradors de la Llum’ protagonitza la Setmana de la Ciència

La llum sense trucs

Sabíeu que la llum es pot aplicar al 
tractament de malalties com el càn-
cer, o que es pot fer servir per millo-
rar la seguretat de les comunicaci-
ons dels satèl·lits? Aquesta i d’altres 
utilitats de la llum es van revelar a 
Els exploradors de la llum, espectacle 
divulgatiu emmarcat en la Setma-
na de la Ciència, que com cada any 
organitzen els centres educatius de 
secundària de Castelllar amb la col-
laboració de l’Ajuntament. 

Enguany, ha estat el torn de l’Ins-
titut de Ciències Fotòniques de Caste-
lldefels (ICFO) que dilluns passat va 
presentar en diferents passis les línies 
de recerca del centre, en una demos-
tració que va aportar coneixements ci-
entífics en el seu vessant més formal 
amb diapositives i vídeos, però també 
amb el suport de l’ il·lusionista Edu-
ard Juanola, l’encarregat d’explicar i 
il·lustrar amb trucs de màgia les pro-
pietats i la naturalesa de la llum. “La 
màgia és una cosa secundària, ser-
veix com a metàfora del que es fa a 
l’ICFO. Així és molt més fàcil que els 

SETMANA DE LA CIÈNCIA  |  EXPLORADORS DE LA LLUM

Arribats a cada punt de l’itinerari, 
es donava una explicació de cada 
indret i s’agafava la pista per a les 
coordenades finals del cache, és a 
dir, es barrejava la cultura amb un 
joc de localització per als ‘geocat-
xerus’. “Pel camí vam poder tro-
bar alguns altres caches com els 
de la sèrie de “CDV i la Guerra 
Civil” i “Castellar amb Ulls d’In-
fant”. La ruta la podeu trobar pen-
jada a geocaching.com (Ruta Tolrà 
GC4DEWH) La valoració de l’enti-
tat és molt positiva: “Va ser una 
trobada cultural diferent i molt 
divertida, en la qual es van supe-
rar totes les expectatives en re-
unir a participants de 8 indrets 
diferents de Catalunya”.  

espectadors connectin amb el que han vist. Per a nosal-
tres la ciència no deixa de ser màgia”, explica Juanola.

Passant per àmbits com salut, energia i informació, 
Els exploradors de la llum’ va explicar entre d’altres qüesti-
ons com les nanopartícules d’or s’adhereixen als marcadors 
de les cèl·lules cancerígenes, i gràcies a la projecció de la 
llum és molt més fàcil identificar-les i eliminar-les amb una 
tècnica menys agressiva per al pacient. “No hi ha res que 
ens faci més il·lusió que veure que marxen de l’especta-
cle fascinats pel que pot fer la llum, que han passat una 
bona estona, i fins i tot que marxin  encara fent-se més 
preguntes perquè hem despertat la seva curiositat”, as-
segura Míriam Martí, membre de l’equip de divulgació ci-
entífica de l’Institut de Ciències Fotòniques.  

Capteu el QR
i mireu el

reportatge
d’Exploradors 

de la llum
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Bon estat del català 

 Cristina Domene

Les competències lingüístiques 
dels habitants de Catalunya per 
entendre, llegir i escriure el català 
han registrar màxims històrics. 

Així es desprèn de les dades 
que l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya (Idescat) ha publicat sobre 
el coneixement d’aquesta llengua 
d’un estudi que va realitzar l’any 
2011 a població de 2 anys i més.

Segons l’Idescat, el 95,2% 
dels residents a Catalunya ente-
nen el català, el 73,2% el sap parlar, 

  El voluntariat lingüístic és un dels recursos que tenen els vilatans per millorar les seves habilitats amb el català. || Y. calvo

el 79,1% el sap llegir, el 55,8% el sap 
escriure i un 4,8 no l’entén. A Cas-
tellar del Vallès, les dades són en-
cara millors. El 98,3% de la pobla-
ció l’entén, el 82,6% el sap parlar, 
el 86,3% el sap llegir, el 65% el sap 

Segons l’Idescat, el 
98,6% dels vilatans 
entenen el català

escriure i l’1,6% no l’entén. 
Tot i les bones dades de Cas-

tellar, Vicky Mundó, del Servei de 
Català de Castellar, considera que 
a la vila no hi ha una gran progres-
sió si comparem les dades de Cas-

DADES A CASTELLAR DEL VALLÈS
20112001

22.303  L’entén 17.172

18.754El sap parlar 14.224

19.592El sap llegir 14.303

14.767El sap escriure 10.306

383No l’entén 525

22.686Mostra (de 2 anys i més) 17.697

*Font: idEscat

tellar de 2001 amb les de 2011: “En 
comparació amb el 2001, que va 
ser l’última vegada que es va fer, 
aquí a Castellar el cens ha aug-
mentat en 5.000 persones, però 
els percentatges són molt simi-
lars. Podem veure, doncs, que 
tampoc hi ha una gran progres-
sió a la vila”.

De fet, l’experta assegura que 
no es pot admetre que a Castellar 
hi hagi 383 persones que no en-
tenguin el català. “Encara tenim 
molta feina a fer”.

Tot i això, Mundó reco-
neix que els vilatans disposen de 
molts recursos a Castellar per 
aprendre o millorar el seu cata-
là. “A banda del Servei de Cata-
là, on vetllem per normalitzar i 
acollir els nouvinguts, compten 
amb l’Escola d’Adults. A més, 
el voluntariat lingüístic funci-
ona molt bé i tenim molts es-
tabliments col·laboradors que 
ajuden a millorar aquestes ha-
bilitats d’entendre i practicar 
la llengua. A Castellar tots hi 
estem molt implicats”.

El fet que els habitants d’un 
municipi tinguin més competènci-
es que el d’un altre respon a dife-
rents variables. “Per exemple, de 
la immigració, a Castellar tenim 
molta immigració d’altres ciu-
tats d’Espanya, per tant, algu-
na vegada o altra han escoltat el 
català, no és el mateix que els es-
trangers que vénen de la resta 
del món”. Mundó afegeix una altra 
variable, que el municipi estigui a 
prop de l’àrea metropolitana.  “La 
gent que viu més a l’interior, per 
exemple al Camp de Tarragona o 
a les comarques gironines, està 
més conscienciada i té tenen més 
competències lingúístiques”. 

Les dades de Castellar, també 
són millors que les de la comarca. Al 
Vallès Occidental el 95,7% entenen el 
català i el 4,3% no l’entenen.  
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 Grup municipal CiU L’Altraveu

l passat dilluns 25 de 
novembre es va cele-
brar el Dia internacio-
nal contra la violència 

envers les dones. Des del nostre 
grup municipal volem expressar el 
nostre rebuig més rotund a aques-
ta violència malauradament enca-
ra present a les nostres societats; 
una violència que obliga a esmer-
çar tots els esforços, tots els recur-
sos i totes les voluntats per preve-
nir-la i eradicar-la. La violència 
masclista és un fenomen estruc-
tural que adopta múltiples formes: 
violència física, violència psicològi-
ca, violència sexual, abusos sexu-
als i violència econòmica. 

l tercer número de L’Es-
piell, la publicació que 
fem des de l’Altraveu, 
ja és a la vostra bús-

tia. Per una banda, aquest núme-
ro parla de l’activitat que hem fet 
a l’Ajuntament centrant-nos amb 
el relleu dels regidors de la nostra 
candidatura. Per una altra, posa de 
relleu tota aquella activitat que es 
du a terme al poble i que creiem 
que contribueix a la transforma-
ció del nostre entorn més proper 
sobre criteris de solidaritat, justícia 
i radicalitat democràtica. Així po-
dreu trobar una entrevista a Tere-
sa Forcades que ens explica quin es 
el model econòmic i social que pro-
mou el Procés Constituent, també 
un reconeixement a l’entitat de Su-
port Castellar que ha rebut la Me-

Manifest contra la 
violència envers 
les dones

El tercer Espiell

LA BÚSTIA podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cog-
nom, número de telèfon i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més 
extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’ar-
ribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

dalla de la Vila, un repàs de l’activi-
tat que s’ha fet a Cal Gorina al llarg 
d’aquests mesos i una anàlisi sobre 
elements de participació ciutadana 
i transparència.
L’Espiell és una publicació semes-
tral que pretén donar a conèixer 
l’activitat de l’Altraveu i donar 
comptes de tot allò que anem fent 
al llarg de l’any (dins i fora de la ins-
titució). Creiem que aquest gest és 
un retorn a la confiança de totes 
aquelles persones que creuen que 
una altra manera de fer política és 
necessària. Aquesta publicació es 
finança íntegrament amb els re-
cursos que obtenen els regidors 
a l’ajuntament. Si voleu fer-ne co-
mentaris, els podeu fer arribar a 
través de laltraveu@gmail.com, a 
través del nostre web www.laltra-
veu.org, on trobareu també tots els 
números publicats en format digi-
tal, o bé través de la nostra pàgina 
de Facebook. 

LA FOTO DE LA SETMANA

Descobrint la tardor 

Els més petits van poder gaudir del tacte dels diferents fruits de la tar-
dor gràcies al taller ‘Textures de la tardor’ que es va dur a terme a la Lu-
doteca Municipal dissabte passat al matí. El taller, dedicat als nens de 0 
a 3 anys també va animar a participar als pares, que van jugar amb els 
nens. Els nens van jugar, tocar i fer música amb els productes d’aquesta 
estació de l’any. “El taller consisteix sobretot en tocar, que és el que 
més agrada als nens. Es tracta d’experimentar amb les diferents tex-
tures de la tardor. Hi ha magranes, codonys, moniatos, castanyes, ro-
vellons, fulles seques i pinyes, entre d’altres”, explica Lourdes Vilar-
dell, coordinadora de la Ludoteca. La Ludoteca organitza un taller per 
nens de 0 a 3 anys un dissabte al mes i cada cop són més els que hi as-
sisteixen. Les activitats són gratuïtes i estan obertes a tots els nens de la 
vila. || sErgio ruiz

sErgio ruiz

 Xavier soley

 ball de gitanes

 joan andreu pich cañisa

Condol

Loteria del
Ball de Gitanes

El senyor Joan Rabal Valverde va 
morir a Sabadell el passat dime-
cres 20 de novembre i l’acte de l’en-
terrament va tenir lloc el dijous 21 al 
tanatori al migdia i el funeral el ma-
teix dia al capvespre a l’església par-
roquial de Sant Esteve.
Home molt conegut al poble va ser 
durant molts anys un bon llauner-
lampista i apreciat per tothom.
Havia nascut a Lorca (Múrcia) el 
1918, cosí germà de l’actor Paco 
Rabal. Casat amb na Maria Soler, 
de Golmes. Tingueren una filla, 
la Maria Dolors i especialment 
a ella volem fer arribar el testi-
moni del més sentit condol. Sàpi-
ques Dolors que recordarem als 
teus pares sempre.
Bon Joan, ara ja retrobat amb la teva 
Maria, reposa en pau. A.C.S. En nom 
d’amics i veïns del carrer Major.

 rosa mª moreno

Queixa del
mercat setmanal

Agraïment a la 
Policia Local

El dia 21 de novembre  de 2013 el 
meu fill, juntament amb altres alum-
nes de l’escola la Immaculada, van 
fer una excursió a Barcelona amb 
autocar. No cal dir que els pares 
tenim el patiment de deixar els nos-
tres fills marxar i per aquest motiu 
vull agrair  als agents de la policia 
local, que abans que marxés l’auto-
car, realitzessin  la prova d’alcoholè-
mia al conductor, donant seguretat i 
tranquil·litat als pares que deixàvem  
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Sóc venedora en el mercat set-
manal de Castellar i visc al poble. 
Aquesta setmana, m’han donat els 
papers de renovació del mercat 
setmanal. Això vol dir que estic al 
corrent de pagament i tot en regla. 
Per casualitat, aquesta setmana hi 
havia una parada que no tenia ni ti-
tular ni suplent. Simplement li ha-
vien deixat la targeta d’identifica-
ció, és a dir, que els venedors legals 
ens demanen de tot. Amb aques-
ta gent fan la vista grossa i encara 
tenen cara de donar-li els papers de 
renovació. Què hem de fer? Deixar 
de pagar i fer com ells? M’agradaria 
que algú m’ho expliqués. Voldria al-
guna resposta dels responsables de 
l’Ajuntament. Estic indignada. 

són multifactorials i, per tant, reque-
reixen d’un treball coordinat i trans-
versal entre els diferents àmbits impli-
cats i entre les institucions i instàncies 
competents. Fa anys que s’hi treballa 
des de les administracions: Govern de 
la Generalitat, Ajuntaments i  Diputa-
cions, però també des de la tenacitat i 
la fermesa de la societat civil organit-
zada, de les entitats i associacions de 
dones, i de totes aquelles persones que 
individualment treballen de forma in-
cansable per assolir aquesta fita.
És necessari promoure un canvi de 
mentalitats que faci que el maltracta-
ment contra les dones sigui impensa-
ble, i situï el discurs en la dignitat, el 
respecte i la llibertat. D’aquí la impor-
tància d’intervenir en els grups de po-
blació més jove. La prevenció de la vio-
lència passa per la construcció de nous 
models de relació entre els sexes, ba-
sats en l’equitat, el reconeixement i el 
respecte a la diferència, i potenciant la 
paraula, el diàleg i l’escolta.

 josé leiva,
    regidor de seguretat ciutadana

Aclariment

En referència a la carta al director de 
la senyora Manuela Luna ens agra-
daria aclarir que la trucada que va 
rebre la policia informava, de forma 
equivocada, d’una caiguda a la Plaça 
del Forjador, tal com es pot compro-
var a la corresponent gravació. Tant 
la policia com l’ambulància es van 
traslladar immediatament a aques-
ta plaça. Després de comprovar que 
no hi havia cap persona accidenta-
da, la patrulla va voltar per les dife-
rents places fins que el va trobar-la a 
la plaça d’El Mirador i va donar avís 
a l’ambulància, que romania a l’espe-
ra, que finalment va poder atendre a 
l’accidentat. Preguem que disculpeu 
les molèsties que hagi pogut ocasio-
nat aquest malentès. 

Es pot manifestar en l’àmbit de la pa-
rella, en l’àmbit familiar o laboral, en 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, o 
en l’àmbit social amb el tràfic de dones 
i nenes; amb la mutilació genital feme-
nina, els matrimonis forçats, la violèn-
cia derivada dels conflictes armats o 
amb la violència contra els drets sexu-
als i reproductius i qualsevol de les for-
mes anàlogues que lesionin la dignitat, 
la integritat o la llibertat de les dones.
Totes elles requereixen respostes es-
pecífiques i diverses, però tenen un de-
nominador comú: la violència contra 
les dones està profundament arrela-
da a les estructures socials. Per això, 
les intervencions adreçades a abordar 
la violència masclista no poden obviar 
el sistema que la sosté i la legitima, un 
sistema basat en relacions de desigual-
tat entre dones i homes que, en molts 
aspectes, es resisteix a desaparèixer. 
Les actuacions davant la violència exer-
cida contra les dones han de tenir en 
compte que les causes que les generen 

 anc de castellar del vallès

DVD ‘Castellar a 
la Via Catalana’

L’ANC de Castellar agraeix a en 
Josep Vidal  la feinada, dedicació 
i entusiasme en l’elaboració del  
DVD  “Castellar a  la Via Catala-
na”. Tots els castellerencs i cas-
tellerenques que divendres 15 de 
novembre es van acostar a l’Audi-
tori, van poder reviure amb emoció 
la diada de l’11 de setembre d’en-
guany. Una jornada familiar, festi-
va, emotiva i reivindicativa on  es 
feia saber arreu del país i del món 
el nostre desig de ser independents  
i esdevenir un poble sobirà. 
El DVD combina la jornada re-
transmesa per les televisions, amb 
imatges dels nostres conciutadans 
a les Terres de l’Ebre i a Tordera; 
trams que l’ANC ens va assignar.  
És un recull històric de l’empremp-
ta de Castellar a la Via Catalana 
amb un últim retoc d’humor.
Tots aquells que el vulguin adqui-
rir,  poden comprar-lo a les llibre-
ries  o a la plaça del mercat tots 
els dissabtes de 10.00 a 13.00 del 
migdia a la paradeta de l’ANC on 
se segueixen recollint signatures 
per reclamar el dret a decidir i la 
independència per al nostre país. 
El preu d’aquest DVD és de 10€.

Des del Ball de Gitanes de Cas-
tellar del Vallès us volem comu-
nicar que s’ha extraviat un dels 
talonaris de loteria que venem 
anualment per aquestes dates 
de la loteria de Nadal. El talo-
nari consta de 25 paperetes i en 
concret són els números que van 
del 576 al 600, ambdós inclosos. 
En conseqüència, i ja que sabem 
de bona fe que la persona que 
tenia el talonari no havia venut 
cap papereta encara, hem deci-
dit que si en el transcurs de dues 
setmanes no apareix el talonari, 
procedirem a anul·lar aquest ta-
lonari a efectes de l’administra-
ció emissora. Si algú té algun nú-
mero que correspongui a aquesta 
sèrie li demanem que es posi en 
contacte amb nosaltres a través 
de balldegitanes@gmail.com per 
mirar d’esbrinar qui ha venut 
aquests números.

marxar d’excursió els nostres fills. 
Són serveis com aquest que 
mereixen el reconeixement del 
poble, gràcies!!!.
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Antònia Pérez
Directora Escola d’Adults

“l’actual sistema  està basat en 
relacions de desigualtat entre 
dones i homes”

 
Enric Benavent
President Ass. Pessebristes

“Els fenòmens meteorològics 
en moviment no són coses ha-
bituals als pessebre”

Míriam Martí
Divulgadora de l’ICFO

“no hi ha res que ens faci més il-
lusió que veure que marxen de l’es-
pectacle fascinats per la llum”

HAN DIT. . .

aig anar a conèixer 
en Miquel Martí Pol, 
quan ell era encara un 
desconegut del públic, 

un dia del mes de juny de 1973, i 
aquella visita va ser l’inici d’una 
amistat que va durar fins a la seva 
mort, ara fa deu anys. Aquell llu-
nyà primer dia, el poeta, que ja es-
tava malalt, em va fer llegir en veu 
alta els poemes que tenia aquells 
dies entre mans. La inesperada 
descoberta d’aquells poemes di-
guem-ne “dictats” per la malaltia 
em va impressionar llavors molt 
especialment per la seva urgèn-
cia inapel·lable, i, més tard, em 
va fer reconsiderar retrospecti-
vament l’avaluació de la seva poe-
sia de combat dels anys anteriors. 
A la famosa antologia Poesia ca-
talana del segle XX, de Josep M. 
Castellet i Joaquim Molas, l’apar-
tat que il·lustrava aquest aspecte 
social del tombant poètic de mit-
jan cinquantes duia com a epígraf 
un vers de Jordi Sarsanedas que 
diu “I baixem al carrer.” A molta 
d’aquella poesia, en efecte, se li 
notava d’una hora lluny que havia 
hagut de fer l’esforç de baixar al 

  Miquel Martí i Pol. || joan mundEt

A deu anys de la mort 
de Miquel Martí i Pol

d’aquells anys té una autentici-
tat indiscutible i constitueix pro-
bablement l’aportació més perso-
nal del poeta de Roda.
 En contrast, crec que 
bona part de l’abundosa poe-
sia de l’última etapa de la vida 
d’en Miquel Martí i Pol, quan 
se’l va consagrar com una mena 
de guru laic, no té en absolut 
el mateix valor. Penso que amb 

els anys quedarà força de racó, 
com hi van quedar les estam-
petes de mossèn Cinto en favor 
de la seva gran poesia. Malgrat 
que la societat se n’hagi apropi-
at de moment per als usos més 
variats, com abans ho havia fet 
també amb els versos del poeta 
de Folgueroles.                                                                                                 

*Poeta

V

carrer. En canvi, quan en Miquel 
Martí i Pol va haver resolt els 
seus dubtes religiosos de joven-
tut, es va trobar senzillament als 
carrers del seu poble, al pati de 
la fàbrica La Blava del seu poble, 
sense altre entorn ni realitat que 
la seva gent i els seus maldecaps 
de cada dia: ell no va haver de fer 
cap esforç per continuar on sem-
pre havia estat. La seva poesia 

Balones fuera

 Grup municipal PP

C
omo recordarán 
muchos, recientemente 
conseguimos que todas 
los grupos municipales 

con representación en el consisto-
rio de Castellar nos pusiéramos de 
acuerdo para reclamar al Parla-
ment de Catalunya que se dé una 
solución al ya muy viejo problema 
de las infraestructuras viarias de 
nuestro pueblo. Y también estába-
mos de acuerdo en que se había de 
priorizar la conexión de la B -124 
con la C -58.
Ahora nuestro Alcalde ha asisti-
do “como invitado” a una reunión 

A

 Joan Creus*

La importància dels 
recursos de suport 

a l’emprenedoria

l proper Ple extraordina-
ri de desembre portem 
a aprovació el Pla de Su-
port a l’Emprenedoria, un 

catàleg de serveis que recull l’històric 
d’actuacions que s’han anat desenvo-
lupant els darrers anys, conjuntament 
amb noves propostes de mesura que 
han sorgit de l’evolució dels perfils dels 
emprenedors i emprenedores.
En aquest sentit, s’han tingut en 
compte les experiències i bones pràc-
tiques d’altres Ajuntaments i institu-
cions per a complementar les prò-
pies. I no només això, sinó que s’ha 
treballat en l’enfortiment de les sinèr-
gies de treball entre municipis pro-
pers i amb característiques comple-
mentàries. Així, el nostre municipi 
està sumant esforços amb Barberà 
del Vallès, Sant Quirze del Vallès i el 
Consorci per a l’Ocupació i la Promo-
ció Econòmica del Vallès Occidental, 
per seguir donant el màxim recolza-

Aquell llunyà primer dia, el 
poeta, que ja estava ma-
lalt, em va fer llegir en veu 
alta els poemes que tenia 
aquells dies entre mans

ment a la creació de noves empreses 
i col·laborar en la continuïtat de les 
ja existents.
L’objectiu, doncs, no és altre que con-
solidar activitats econòmiques i llocs 
de treball, potenciar la competitivi-
tat, suplir les mancances que es pu-
guin detectar en la gestió empresa-
rial, facilitar recursos, donar suport 
en la tramitació d’ajuts i subvenci-
ons; i afavorir el contacte i coope-
ració entre persones emprenedo-
res i empreses de nova creació per 
tal d’impulsar oportunitats de col-
laboracions i nous negocis que re-
forcin el seu desenvolupament.
En aquesta línia, durant el 2014 s’adap-
taran recursos per a facilitar el Cotre-
ball, que permet a professionals inde-
pendents, emprenedors i PiMEs de 
diferents sectors, compartir un ma-
teix espai de treball, tant físic com 
virtual, per a desenvolupar els seus 
projectes professionals de manera in-
dependent, al mateix temps que es fo-
menten projectes conjunts. 
La cooperació, com a tantes altres 
facetes de la vida, ha de ser una 
eina imprescindible pel treball 
entre administracions, entre em-
preses i entre professionals.
Per rebre tota la informació sobre 
creació i suport a l’emprenedoria i 

en el Consell Comarcal con los alcal-
des del Vallès, y recibimos la noticia 
de que han decidido sacar el polvo 
al viejo proyecto del Cuarto Cintu-
rón,  presentándose con la sonrisa 
más ancha en la foto que hicieron 
junto con el Conseller Santi Vila, la 
presidenta comarcal y los alcaldes 
de Terrassa y Sabadell. Una cuesti-
ón previa: no habría estado nada mal 
que se hubiera informado de esta re-
unión al resto de grupos municipales 
del consistorio teniendo en cuenta el 
consenso antes descrito, pero bienve-
nido sea todo aquello que pueda re-
sultar beneficioso para nuestro mu-
nicipio, faltaría más.
No se trata de una mala idea, pero 
además de contrariar lo que el con-
sistorio fue a plantear en el Parla-
ment de Catalunya, presenta algu-
nas dudas. El pequeño inconveniente 
de esta iniciativa puede ser doble. 
Por un lado, se trata de un proyec-
to cuya complejidad, hoy día, mere-
ce una serie de reflexiones que im-
piden pensar que se ha conseguido 
ningún éxito indiscutible todavía. 
Es una posible solución por supues-
to, pero no la única. Sí que es verdad 
que la “Ministra Ana Pastor ha ad-
quirido un compromiso para que se 
recupere el estudio informativo del 

Cuarto Cinturón”. Pero esto podría 
ser una mala noticia, ya que resulta-
ría ser una forma sibilina por parte 
de CiU de pasar la pelota al Ministe-
rio de Fomento; es decir, para Ma-
drid,  es muy sencillo, lo que no es 
capaz de solucionar el Gobierno de 
la Generalitat y encontrar el culpa-
ble ideal a las soluciones de infraes-
tructuras si las cosas no salen como 
deberían salir. Y la jugada resultaría 
francamente decepcionante. No po-
demos descartar la opción de la co-
nexión de la B-124 a la C-58. Es por 
eso que tenemos que insistir en que 
es una posibilidad alternativa y via-
ble al Cuarto Cinturón.   
No es un tema para resolver en cu-
atro días, y por este motivo se debe 
actuar con mucho sentido común. La 
solución debe representar el menor 
impacto ecológico y por supuesto a 
la misma vez la más viable económi-
camente. Actualmente tenemos dos 
posibles alternativas para conectar 
Castellar con la autopista. Lo más 
importante es aprovechar este con-
senso que hemos logrado y buscar 
una solución satisfactoria para todos. 
Si lo que se busca es salir en la foto 
al precio que sea, las consecuencias 
pueden resultar fatales. Y ejemplos 
tenemos más de uno.

a l’empresa: centredeserveis@cas-
tellarvalles.cat / 93 747 10 55 / C. del 
Berguedà 43 / Twitter: @centrede-
serveis.

*Tinent d’alcalde de

   Promoció Econòmica i Innovació

  Miquel Desclot*

PLAÇA MAJOR
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EL TAULER

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO I INSCRIPCIONS:
c. Brutau, 19 (Sant Feliu) · Tel. 937 143 639
a/e. promoracoesports@gmail.com

TALLER
“EXPLOSIVE BOX”

DISTINTIU ESPECIAL 
ZONA BLAVA

Dia: divendres 13 de desembre
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: taller 4 d’El mirador
Inscripcions fins al 3 de desem-
bre a l’opensurf, de dimarts a di-
vendres de 17 a 20 h

l’ajuntament, a través del projecte 
castellar jove, organitza aquest ta-
ller adreçat a joves de 12 a 29 anys 
on podràs aprendre a fer targetes 
explosives per felicitar les festes 
d’una manera personalitzada!

l’adhesiu actual col·locat als ve-
hicles que estan al corrent de pa-
gament de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica a l’ajunta-
ment de castellar serà vàlid fins 
al 31 de desembre de 2014.

si tens dret a gaudir d’aquesta ta-
rifa i no tens el distintiu, sol·licita’l 
al sac (pl. d’El mirador, dl. i dv. 
de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 
8.30 a 19 h)

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Racó Esports

L’Aula d’Extensió Universitària col-
laborarà amb la Marató de TV3 2013 
amb aquest concert obert a tota la 
població que anirà a càrrec del Quar-
tet Vocal Som Amorós.

Dia: diumenge 8 de desembre
Hora: 18 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Preu: 5 euros

Racó Esports recaptarà fons per la 
Marató de TV3 amb la jornada que 
tindrà lloc diumenge 15 de desembre, 
a partir de les 10 h, al c. Brutau, 19. 

Inclou: 2n Torneig de Pàdel Solida-
ri, 1a edició de Fitness solidari (spin-
ning i zumba) i 1a Duatló solidària. 
Les inscripcions a cadascuna de les 
tres activitats tindran un preu de 3 
euros i finalitzaran el 10 de desem-
bre. També hi haurà sortejos i activi-
tats per als infants. Consulteu els de-
talls a www.castellarvalles.cat

CONCERT SUPORT 
MARATÓ DE TV3

JORNADA ESPORTIVA 
SOLIDÀRIA

ENTITATS

REVISIÓ
ORDENANÇA DE
PARTICIPACIÓ

Dia: dimarts 3 de desembre
Hora: 19.00 h
Lloc: ca l’alberola (pg. tolrà, 3)

Segona sessió de debat: 

capítol 2. l’organització municipal

capítol 3. Òrgans de participació

acte obert a tota la ciutadania.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Aula d’Extensió Universitària 
per a Gent Gran

c
. d

ia
z

“Tengui,
tengui, falti”
La col·lecció d’àlbums i l’in-
tercanvi de cromos torna a 
posar-se de moda. O pot-
ser és que aquesta afició 
mai s’ha acabat de perdre 
del tot. Si els nostres avis 
col·leccionaven imatges del 
món o dels animals, avui 
dia el que triomfa és el fut-
bol. Feia uns anys, als nens i 
nenes no els costava gens in-
tercanviar els cromos repe-
tits. Era una acció que sor-
gia d’una manera natural 
a l’hora del pati o després 
de classe. Ara però, sembla 
que als infants els costa més 
fer aquest ‘mercadeig’, per 
això des del Quiosc del mer-
cat han pensat en facilitar-
los l’intercanvi: “Dijous a la 
tarda i diumenge al matí 
poso una taula aquí i els 
nens es reuneixen i fan 
l’intercanvi”, explica Da-
niel Nicolàs. “A l’escola no 
hi ha gaires nens que em 
canviïn cromos”, explica 
el Rubén, que porta el seu 
àlbum de la Lliga de Fut-
bol espanyola. “Me’n sur-

INFÀNCIA  |  INTERCANVI DE CROMOS SOLIDARITAT  |  BANC D’ALIMENTS

La vila també participa 
en el gran recapte

 Cristina Domene

A Castellar del Vallès, el gran 
recapte d’aliments del pro-
per cap de setmana es farà de 
la mà de Via Solidària – Cári-
tas, ja que el Banc d’aliments 
ha delegat la coordinació a Cas-
tellar a aquesta entitat perquè 
col·laboren periòdicament. 
“És una obligació moral aju-
dar al Banc d’aliments perquè 
ells ens fan costat durant tot 
l’any”, assegura Antoni Soler, 
membre de l’entitat. 

Així, fins a 72 voluntaris 
de Via Solidària – Cáritas i de 
la Creu Roja,- que també dona-
ran un cop de mà-, se situaran 
la tarda de divendres i tot el dia 
de dissabte a les portes del su-
permercats Consum, Aldi, Mer-
cadona i Condis de Castellar. 
L’objectiu és arribar a recap-
tar 6.000 quilos. “Nosaltres 
tenim uns 620 usuaris a l’en-
titat. El Banc d’Aliments cal-
cula uns 10 quilos per usua-
ri, per això, si recaptem 6.000 
quilos, aquests es quedaran a 
la vila. Si aconseguim superar 

  Voluntaris al Mercat  || c. domEnE

les xifra, “l’excedent” s’enviarà 
al Banc d’aliments perquè ells ho 
distribueixin allà on més es ne-
cessiti”, apunta Soler. 

L’Ajuntament de Castellar col-
laborarà també amb Via Solidària 
transportant els aliments que es 
recaptin des dels supermercats 
fins la seu de l’entitat. 

ten molts repetits i quan 
em falten pocs per com-
pletar, és més difícil can-
viar-los”.

En Javier, uns anys 
més gran que el Rubén, 
també col·lecciona el de 
futbol. “Porto apuntats 
en una llista els 34 que 
em falten. Es tracta d’aga-
far el feix de cromos d’al-
gú altre i buscar el que et 
falta i si el trobes li propo-
ses de canviar. Això d’anar 
dient ‘tengui, falti’, ja no 
es porta” diu rient.  El Joa-
quim és un avi que acompa-
nya cada dijous el seu nét 
a fer l’intercanvi. Ell asse-
gura que de jove, també 
feia col·leccions: “Encara 
els conservo: l’àlbum de 
Les meravelles del món, i el 
de la pel·lícula Marcelino 
pan y vino. També costava 
una mica, però jo els tinc 
tots plens, ara és més di-
fícil de completar, sobre-
tot els de futbol perquè 
els jugadors canvien molt 
d’equip”.  || c. domEnE



ESPORTS
dEl 29 dE novEmbrE al 5 dE dEsEmbrE dE 2013 13

Muñoz i Viñas guanyen el 
1er Cros de Sabadell

El 16 de novembre passat, aina 
muñoz a la categoria infantil i ju-
dith viñas en cadet van guanyar el 
primer cros Escolar de sabadell 

organitzat al cipo de sabadell. En 
infantils masculí, un altre caste-
llarenc, marc garriga, va anar en 
primera posició tota la cursa però 
es va confondre de camí a poc del 
final i va acabar tercer a la classi-
ficació final de la cursa.

Diumenge, Cros de Castellar 
Memorial Pere Hernández

les rodalies de les pistes d’atletis-
me del club atlètic castellar acu-
llen aquest diumenge el 36è cros 
vila de castellar i 25è memorial 

pere Hernández. la primera com-
petició, que com sempre engloba-
rà les diverses categories de pro-
moció, serà a un quart de deu del 
matí. l’any passat, el triomf abso-
lut va ser per a javier pena (arEc 
terrassa), amb 13’44”.

 David López, en el moment de marcar al contraatac el primer i únic gol del Castellar contra el San Mauro. || m. cornEt

La possessió de la pilota sol ser 
una dada indicativa de la superi-
oritat d’un equip en un partit. Per 
sort per a la Unió Esportiva Cas-
tellar, almenys en relació al duel 
de dissabte contra el San Mauro, 
ni és la única ni és la més decisiva 
a l’hora de distribuir els punts en 
joc. L’equip de Santa Margarida de 
Montbuí, al Pepín Valls, va mono-
politzar el control de l’esfèric du-
rant la majoria dels minuts i va fer 
córrer els blanc-i-vermells d’una 
banda a l’altra al mig del camp, tot 
donant poques possibilitats per a 
la recuperació i la organització del 
contraatac. Però quan els homes 
de David Pirri van aconseguir ser 
més certers en la pressió, sobretot 
en el tram inicial, van donar molts 
problemes al seu poderós adversa-
ri, amb assistències llargues als ex-
trems que sabien canalitzar amb 
perill. Amb tot, la defensa va tornar 
a estar excel·lent, com la setmana 
anterior a Lliça de Vall, i els visi-
tants es van endur el mateix premi 
(1-1) que l’equip de casa.

  L’inici del Castellar va ser 
elèctric, amb diverses jugades de 
mèrit que van acabar en les pro-
ximitats de l’àrea del San Mauro. 
Les accions no eren gaire elabora-
des, sinó més aviat ràpides i preci-
ses just després de cadascun dels 
pocs errors dels visitants, cosa que 

Punt valuós contra un rival 
que tiranitza la possessió

  Marc Cornet

Els de Pirri s’avancen en un inici elèctric al contraatac i fan gala de prou ordre defensiu per a empatar (1-1)

El líder només 
pot batre d’un 
gol el Castellar 

 Redacció

L’Hoquei Club Castellar va dis-
putar un gran partit a la pista 
del líder del grup, el Folguero-
les, que va comptar amb un no-
table suport de la graderia. Els 
castellarencs només va perdre 
d’un gol (4-3),i els resultats dels 
rivals més directes els permeten 
seguir sent segons amb comodi-
tat. Els blanc-i-negres van acu-
sar els nervis del principi i van 
encaixar els dos primers gols en 
només cinc minuts. El bon rendi-
ment en defensa, però, va fer que 
els homes d’Alejandro Ruglio se 
sobreposessin i, després del 3-0, 
ja a la segona meitat, van redu-
ir diferències gràcies a Cristian 
Blázquez i Xavi Blanco, de falta 
directa. A falta de 7 minuts el 
Castellar manava a la pista però 
un penal en contra, conseqüèn-
cia d’una pèrdua de bola a mitja 
pista, va sentenciar. Lluís Catena 
va establir el 4-3 definitiu. 

 Víctor Bonilla. || Q. pascual

HOQUEI  |  SEGONA CATALANA 

obligava el seu porter, Toni Loarte, 
a sortir fora de l’àrea a anticipar-se 
a les jugades dividides, com si fos 
el defensa lliure. En una d’aquestes 
accions, David López (6’) va rebre 
una passada llarga a l’esquerra i, 
amb molta classe, va conduir la pi-
lota fins a l’àrea petita per a cre-
uar-la amb èxit. Jairo, per acumu-
lació de targetes, era una baixa sig-
nificativa per a la Unió Esportiva 
- de la mateixa manera que Enric 

Raya, lesionat-, però Eric Garcia i 
Xavi Veraguas, amb constants can-
vis de posició, van saber donar una 
dosi similar de verticalitat.

El problema per al Castellar 
va ser que l’alt ritme de circula-
ció de pilota del San Mauro va co-
mençar a suposar una forta despe-
sa física i, a mesura que avançava 
la primera part, les recuperacions 
van començar a minvar. Afortuna-
dament, però, la defensa mai no va 

perdre l’ordre i es pot dir que l’1-1 
visitant, des de fora de l’àrea, va 
ser un accident inevitable. 

A la represa, gràcies als can-
vis, els locals van tornar a crear un 
cert perill, com un cop de cap de 
Joel, tot sol, que se’n va anar a fora. 
Pirri és optimista amb vista al prò-
xim duel a Sant Quirze i creu que, 
contra un altre rival no tan fort, 
“el marcador s’hauria decantat 
a favor del Castellar”.  
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PÀDEL  |  RACÓ ESPORTS 

Racó Esports ha organitzat per al 
pròxim dimecres 4 de desembre 
unes proves de selecció de joves 
talents del pàdel a les seves instal-
lacions (al carrer Brutau núme-
ro 19, a Sant Feliu del Racó). Els 
nens que hagin nascut entre els 
anys 2004 i 2007 estan convocats 
de 17 a 18 h; i els que ho hagin fet 
del 2000 al 2003, de 18 a 19 h. Les 
proves estaran dirigides per N 
PADEL, que compta amb 4 dels 
10 millors jugadors benjamins i 
alevins del país.  || rEdacció

Proves de selecció 
de joves talents, el 
4 de desembre

 Murúa, dissabte, durant el primer partit amb la samarreta del Castellar. || m. cornEt

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

El Club Bàsquet Castellar va viure 
dissabte un dia llargament esperat. 
Un any i mig després del seu fitxat-
ge, per fi el pivot Aitor Murúa va 
poder debutar amb la samarreta 
groc-i-negra, una vegada deixada 
enrere la seva llarga i feixuga lesió 
al genoll. Ho va fer amb una actu-
ació molt meritòria -5 punts, 6 re-
bots i 1 pilota recuperada- tenint 
present el seu llarg període d’in-
activitat, i va contribuir a una vic-
tòria (80-68) gens fàcil d’acord a 
la qualitat contrastada del Reus 
Ploms, que els seus companys eren 
els primers que li volien brindar. Si 
la festa no va ser completa del tot 
va ser perquè es va confirmar la 
baixa pel que resta de temporada 
de l’altre ‘5’ pur, Larry Ewulu, que 
a mitjans de desembre serà operat, 
també del genoll. Tot i això, l’ex ju-
gador del Barberà s’ho pren amb 
filosofia: “Tinc 21 anys i era el 
millor per evitar conseqüències 
posteriors. Ja penso en comen-
çar la lliga que ve al 100%”. 

Pel Castellar també era baixa 
Dani Benítez, però Toni Roure (25 
punts) i Albert Cadafalch (14) van 
saber assumir el lideratge. Els lo-
cals van tenir un màxim avantatge 
de 21 punts, però el bon final de l’ex 
jugador de LEB Asier Martínez va 
reduir la diferència definitiva.  

Festa quasi completa en la 
reaparició d’Aitor Murúa

  Marc Cornet

TENNIS  |  CT CASTELLAR 

Aquest últim cap de setmana els 
resultats del tennis han estat molt 
diferents: a la cara tenim l’equip A 
dels veterans de la Penya Arlequi-
nada, que van guanyar al Cercle Sa-
badellès B (3 a 2), el cadet femení 
del CT Castellar que ho va fer con-
tra el CT Belulla (4 a 0) i l’absolut 
masculí contra el CN Caldes (5 a 0). 
En la creu hi ha el +40 masculí que 
va caure al camp del CT Belulla (4 
a 1) i l’aleví masculí, que no va poder 
aconseguir la victòria contra el CN 
Sant Cugat.  || rEdacció

Cara i creu en els 
resultats del cap 
de setmana

El CB Castellar, que perd Ewulu pel que resta de temporada, bat el Reus Ploms

FUTBOL SALA  |  D. D’HONOR

El Futbol Sala Castellar per fi 
va poder estrenar el seu comp-
te de punts a la lliga gràcies a 
una victòria brillant contra el 
Pla de Llobregat (7-4). El resul-
tat, de fet, encara hauria pogut 
ser contundent si l’equip taron-
ja hagués estat més inspirat de 
cara al gol abans del descans 
-quan guanyava 4-0- i si els vi-
sitants, que van millorar a la 
represa, no haguessin estat tan 
afortunats en les poques opor-
tunitats que van generar. Els 
gols del Castellar, que recupe-
rava Marcel Sanz, els van mar-
car Manuel López (2), Mateo 
(2), Albert López, Silvestre i 
Fernández.  || rEdacció

Primera victòria 
del FS Castellar en 
aquesta lliga (7-4)

 Fernández, celebrant. || Q. pascual
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MOTOCICLISME  |  CAMPIONAT D’ESPANYA DE VELOCITAT

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  |  ANA PALACIOS

 Ana Palacios, al capdamunt del podi del campionat d’Espanya de València. || cEdida

 Morales va guanyar espectacularment la primera cursa a Jerez  || cEv

Amb només 13 anys, la castellaren-
ca Ana Palacios (Club Gimnàstic 
Sentmenat) ha viscut una tempora-
da gairebé perfecta. No tan sols s’ha 
proclamat campiona de Catalunya, 
d’Espanya i de la Copa Catalana de 
gimàstica en la seva categoria, el ni-
vell 7 -de 7 a 15 anys- Vía Olímpica, 
sinó que també ha debutat interna-
cionalment. Al maig va participar 
amb la selecció espanyola en el Tor-
neig de Lugano, a Suïssa, on va ser 
onzena absoluta per davant de gim-
nastes de diversos països i de mes 

A la cursa 
olímpica 

  Marc Cornet
edat; i, fa pocs dies, va anar amb la 
selecció catalana a Le Blanc-Mesnil, 
prop de París, on també va ser dot-
zena -tercera en terra-  i va contri-
buir a la segona plaça de Catalunya 
en la general per equips.

Al Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat des dels 8 anys, Palaci-
os farà els 16 el mes de juny abans 
dels Jocs Olímpics de Río de Janei-
ro i això vol dir que, per edat, tin-
dria opcions de ser en la màxima 
cita de l’esport mundial. “Espa-
nya s’hauria de classificar per 
equips perquè sinó, a nivell indi-
vidual, per lògica, la plaça seria 
per a la Roxana Popa”, explica el 

pare de l’Ana, José Antonio Palaci-
os, que en qualsevol cas considera 
que la gran oportunitat de la seva 
filla hauria d’arribar més endavant: 
“Amb vista a Tòquio 2020 tindrà 
20 anys, que és una edat ideal”. 
De moment, i com que en aquests 
casos el més recomanable és anar 
pas a pas, l’objectiu més immediat 
de la castellarenca és l’Europeu jú-
nior, que es farà al mes de maig.

L’inici de l’Ana Palacios en el 
món de la gimnàstica va ser d’allò 
més casual, ja que en principi va se-
guir els passos de la seva germana 
Laura, que feia taekwondo. Amb 
només 5 anys, però, va veure una 

El castellarenc Carmelo Morales 
ha quedat subcampió d’Espanya 
en la modalitat d’Stock Extreme 
del Campionat d’Espanya de Ve-
locitat (CEV) per darrere del va-
lencià Xavi Forés (Ducati) al cir-
cuit de Jerez.

Morales sortia des de la pole 
position al circuit gadità i amb in-
tenció de guanyar el Campionat 
d’Espanya, tot i que sabia que no 
depenia d’ell. Tal com ens té acos-

Morales, subcampió al CEV
tumats, va fer una sortida especta-
cular, tot i que al final de la segona 
volta queia fins la quarta posició. 
Aquest inici sembla una estratè-
gia d’en Carmelo, ja que en les úl-
times curses aquesta ha estat la 
tònica.

Amb un ritme de cursa in-
fernal, marcat per “Carmelito” i 
on Forés no va entrar en la lluita 
entre el castellarenc i Silva, Mo-
rales ho va intentar fins veure la 
bandera de quadres, aconseguint 
la victòria en la primera mànega. 
Poc després de la finalització de 

La castellarenca Ana Palacios s’ha proclamat 
campiona de Catalunya i d’Espanya aquest 2013

  Albert San Andrés

competició de gimnàstica per la te-
levisió, i ja no va tenir cap més dubte 
sobre quin era el seu esport. Poc des-
prés ja estava sota la tutela de l’en-
trenadora Anabel López, a Sent-
menat, i als tres mesos de comen-
çar ja va disputar la seva primera 
competició, a Lleida, on va ser ter-
cera. Després de guanyar, l’any se-
güent, la fase final escolar, a Terras-
sa, ja va cridar l’atenció del CAR, on 
el febrer de l’any 2009 va començar 
a entrenar a les tardes i, a partir del 
2012, a estudiar-hi secundària. Des 
de llavors els resultats no han dei-
xat d’arribar, sempre amb una pro-
gressió constant tot i els canvis de 

categoria: l’any passat ja havia estat 
campiona de Catalunya del nivell 6. 
A més, abans del títol d’aquest any, 
havia estat 23a (2009), 6a (2010) i 4a 
(2012) als campionats d’Espanya. 

“Se sacrifica molt, però sem-
pre està contenta”, explica el seu 
pare sobre l’Ana, que no té cap pro-
blema per sortir cada dia a dos 
quarts de vuit cap a Sant Cugat. 
Allà s’hi entrena d’11 a 14 h i de 18 a 
21 h, i va a classe de 8.20 a 10.50 h, 
i de 15.15 a 17.45 h. Dissabte al matí 
també té entrenament. Tot sigui per 
un somni que potser algun dia arri-
barà a ser olímpic. Per mereixement 
i talent, segur.  

la cursa, direcció de cursa va dic-
taminar una sanció a Silva, per 
un toc amb Morales. A la segona 
cursa, Morales va començar exac-
tament igual, tot i que la tensió i 
els nervis van fer aparició, comen-
çant a cometre errors de concen-
tració i caient a la volta 13. 

Morales queda subcampió 
d’Espanya amb 161 punts, per dar-
rere de Xavi Forés, campió, amb 
201 punts. El castellarenc, de 35 
anys, encara no ha revelat el seu 
futur, tot i que va provar la Suzuki 
del equip Speedracing a Jerez. 
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HOQUEI PATINS

carlos Hidalgo, del club ciclista de 
castellar bike tolrà, té entre cella 
i cella tornar a disputar la titan de-
sert, després de la bona experièn-
cia viscuda durant aquest 2013. per 

aquest motiu, i per fer front a les exi-
gències econòmiques de la inscrip-
ció  -sobre uns 2.000 euros- i del vi-
atge, ha posat a la venda, a un preu 
de 3 euros, una sèrie de polseres amb 
el missatge “objectiu titan desert”. 
la mítica cursa de btt tindrà lloc al 
marroc del 27 d’abril al 2 de maig i ja 
compta amb més de 200 inscrits.

Polseres per tornar a 
la Titan Desert

DISSABTE 30 de novembre
Pepín Valls
09:00   aleví c – oar gràcia sabadell cE 
09:00   aleví E – EF barberà andalusia
10:20   cadet b – badia del vallès cd
12:00   benjamí b – juventud 25 de sept. 
12:00   benjamí c – can rull r. t. cFu 
13:00   prebenjamí a – c.sabadellès 1856
13:00   prebenjamí b – EF montcada
14:00   prebenjamí F – F. base terrassa cE 
14:00   aleví g – juan XXiii cs   
16:00   sènior b 4ª cat. – can Fatjó cE 
18:00   juvenil b – tibidabo 

Partits a fora
09:30  EF base ripollet ad - aleví F
10:15    EF sabadell – aleví d
10:15    sabadell Fc – prebenjamí c
10:30   sant gabriel – aleví benjamí fem.
10:30   sabadellenca uE – aleví a
11:00   EF base ripollet ad – benjamí E
11:15   sabadell Fc – Escola argemí
11:30   EF sabadell – benjamí a
11:45   ripollet cF – benjamí d
12:00   sant pere nord cF – prebenjamí E
12:30   EF montcada - prebenjamí d 
18:00   EF montcada - juvenil a 

DIUMENGE 1 de decembre
Pepín Valls
08:15   veterans – palau plegamans
10:30   Escola sabalete – llano  
10:30   benjamí F – EF vallès cE  
12:00   aleví b – uFb jabac terrassa   
12:00   aleví E – can rull r. t. cFu   

Partits a fora
11:15   F. base terrassa cE - cadet a
12:00   san cristobal cp – infantil c
12:00   sant Quirze – sènior a 2ª cat.
12:15   EF sabadell - infantil a
15:00   can rull r. t. cFu - infantil b

FUTBOL (uE castellar)

BÀSQUET (cb castellar)

DISSABTE 30 de novembre
Pavelló Puigverd
11:00   preinfantil masculí – sant pere
17:00   júnior masculí – creu alta sabadell

Partits a fora
09:15   cb sentmenat – premini masculí
10:30   creu alta sabadell – mini masculí
10:30   cb cerdanyola – premini masculí
10:30   cb sant celoni – cadet  masculí
11:00    ripollet – preinfantil masculí
13:00   cE sant nicolau – cadet masculí
19:30   sferic terrassa – sots 25 masculí
20:00   santa perpètua – sènior b masc.

DIUMENGE 1 de decembre 
Pavelló Puigverd
09:30   mini femení – space cargo
11:00   infantil femení – aE sant andreu
12:30   cadet femení – basquet nou barris
17:00   sots 21 femení – asFE sant Fruitós
19:00   sènior femení – cEb sant jordi

Partits a fora
18:00   cb grup barna – sènior a masculí

ATLETISME (club atlètic castellar)

DIUMENGE 1 de decembre
09:30 36é cros vila de castellar

FUTBOL SALA (Fs castellar i athletic)

DISSABTE 30 de novembre
Pavelló Joaquim Blume
18:00   athlètic 04 sènior – cFs 
cerdanyola 2006

Partits a fora
17:00   cEFs claret – sènior b
17:30   Fs Frederic mistral - sènior a
16:00   uFs mollet - athlètic 04 femení

DISSABTE 1 de decembre
Pavelló Joaquim Blume 
09:00   benjamí – cn caldes
10:15   infantil a – uFs mollet
11:30   aleví a – uFs mollet
12:45   aleví b – aE montornès
18:00   juvenil – Fs montsant

Partits a fora
11:00   uE les Fonts - sènior femení
11:45   aE vallirana – infantil b
12:00   cabrils - athlètic 04 femení

DEL 29 NOVEMBRE AL 5 DESEMBRE

sant Feliu de c. - gironella 1 - 3
lliçà d’amunt- taradell   1 - 1
roda de ter - sabadellenca  3 - 0
oar vic - súria  0 - 1
palau solità - cardedeu   0 - 2
sabadell nord - sant Quirze v.  2 - 2
manresa - lliçà d’avall 2 - 0
UE Castellar - San Mauro 1 - 1
san lorenzo - tona 1 - 2
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

VETERANS
pallejà - uE castellar 2 - 1
SÈNIOR B · Quarta catalana, grup 14 
sant pere nord - uE castellar 0 - 3
JUVENIL A · primera, grup 7 
uE castellar - vilassar dalt  0 - 0
JUVENIL B · segona, grup 32 
can rull - uE castellar 4 - 1
CADET A · primera, grup 6 
nat. terrassa - uE castellar 4 - 5
CADET B · segona, grup 34 
uE castellar - montcasa 1 - 5
INFANTIL A · segona , grup 48 
cercle - uE castellar 1 - 2
INFANTIL B · segona, grup 47
uE castellar - badia  5 - 3
INFANTIL C · segona, grup 44
uE castellar - jabac  2 - 1
ALEVÍ A · segona, grup 13 
uE castellar - badia 5 - 1
ALEVÍ B ·segona, grup 12 
rubí - uE castellar 5 - 3
ALEVÍ C ·tercera, grup 49 
polinyà - uE castellar  2 - 17
ALEVÍ D · tercera, grup 48 
uE castellar - roureda 5 - 2
ALEVÍ E · tercera, grup 45 
p.b. s. cugat - uE castellar 22 - 0
ALEVÍ F · tercera , grup 47 
uE castellar - E.F. bonaire 6 - 2
ALEVÍ G · tercera, grup 43 
juv. 25 sept. - uE castellar  2 - 0
BENJAMÍ A · segona , grup 17
uE castellar - sant cugat 3 - 3 
BENJAMÍ B · segona, grup 18 
p.b. r. llorens - uE castellar 6 - 1
BENJAMÍ C · tercera, grup 36 
la romànica - uE castellar 1 - 13
BENJAMÍ D · tercera, grup 37 
uE castellar - barberà 0 - 6
BENJAMÍ E · grup 35 
uE castellar - tibidabo 1 - 3
BENJAMÍ F · tercera, grup 23 
bellavista - uE castellar 2 - 5
PREBENJAMÍ A · grup 43 
ripollet - uE castellar  0 - 3
PREBENJAMÍ B · grup 44
sant Quirze - uE castellar 8 - 0
PREBENJAMÍ C · grup 45
uE castellar - marina  1 - 0
PREBENJAMÍ D · grup 42 
uE castellar - sabadellenca 0 -3 
PREBENJAMÍ E · grup 41
uE castellar - san lorenzo 1 - 1
PREBENJAMÍ F · grup 46
sabadellenca - uE castellar 9 -0 

ramon llull - sfèric 76 - 57

CB Castellar - Salle Reus  80 - 68

andorra - gavà 91 - 84

igualada - sant cugat  55 - 51

lluisos - El vendrell  72 - 61

jac sants - sEsE 70 - 59

sant pere - grup barna 70 - 71

barberà - martorell 89 - 83

COPA CATALUNYA · grup ii jornada 11
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CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PJ PG PP

2
3
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
8
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SÈNIOR B · tercera, grup 2
cb castellar - llinars   64 - 49
SÈNIOR FEMENÍ · segona, grup 1
sant cugat - cb castellar  74 - 54
SOTS 25 · Fase prèvia, grup 1
cb castellar - la palma “b” 47 - 71
SOTS 21 FEM. · Fase prèvia, grup 1
berga - cb castellar  41 - 51
JÚNIOR MASCULÍ · nivell c, grup 8
cb castellar - cerdanyola 63 - 56
CADET A MASCULÍ · nivell b, grup 5
Europa E.c. - cb castellar 51 - 57 
CADET B MASCULÍ · nivell b, grup 4
s. perpetua - cb castellar 67 - 53 
CADET C MASCULÍ · nivell c, grup 3
Europa - cb castellar 89 - 48
CADET FEMENÍ · nivell c, grup 6
cb castellar - sEsE 20 - 63
PREINFANTIL A M. · nivell b, grup 7
cb castellar - sant gabriel 42 - 57
PREINFANTIL B M. · nivell c, grup 1
cb castellar - sant gabriel 37 - 64
INFANTIL FEMENÍ · nivell c, grup 8
cb castellar - argentona 11 - 61
MINI MASCULÍ · nivell b, grup 5
cerdanyola - cb castellar  61 - 71
MINI FEMENÍ · nivell d, grup 2
cb castellar - sitges 67 - 17
PREMINI M. A · nivell b, grup 7
cb castellar - sant gabriel  42 - 57 
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Folgueroles - HC Castellar 4 - 3
roda - taradell 5 - 9
sant celoni - mollet  7 - 4

palau - andorra  3 - 5

tona - sant Feliu  5 - 7
olot  descansa

BENJAMÍ A · grup 7

voltregà - Hc castellar 3 - 6

BENJAMÍ B · grup 6

caldes - Hc castellar 4 - 2

BENJAMÍ C · grup 9

Hc castellar - sentmenat 5 - 7

PREBENJAMÍ A · grup 19

Hc castellar  descansa

PREBENJAMÍ B · grup 12

Hc castellar - voltregà 0 - 3

PREBENJAMÍ C · grup 11

manlleu - Hc castellar  3 - 0

ALEVÍ 5

Hc castellar - mollet 0 - 14

INFANTIL 12

ripollet - Hc castellar 6 - 9

JUVENIL H 

Hc castellar - martinenc 12 - 3 

JÚNIOR H 

Hc castellar descansa

INICIACIÓ · grup 6

s.F. codines - Hc castellar 2 - 3

m.c.b.

DIVISIÓ D’HONOR, grup 2 · jornada 9

gavà
molins 99
Frederic mistral 
balsareny
ripollet
cn sabadell b 
E. vallseca
cervelló
cerdanyola
viladecans
pla llobregat
castelldefels
sant vicenç
vacarisses
puigcerdà 
FS Castellar

21
21
18
18
17
16
13
13
12
12

7
6
6
6
6
3

9
8
8
9
9
9
8
7
7
9
9
8
9
8
7
8

7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
2
2
2
2
2
1

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

2
1
2
3
2
3
3
2
3
5
6
6
7
6
5
7

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

balsareny - vacarisses 3 - 4

viladecans - ripollet 6 - 4

cervelló - castelldefels 4 - 5

FS Castellar - Plà Llobregat 7 - 4

gavà - F. mistral 5 - 8

cerdanyola  - puigcerdà 7 - 4

sant vicenç - molins 99 3 - 4

E. vallseca - cn sabadell 3 - 4

Folgueroles

HC Castellar

andorra

cp taradell 

olot

sant celoni

sant Feliu 

palau

ribes

tona

mollet

roda

24

18

17

16

15

15

15

12

6

4

3

0

8

8

9

9

7

10

8

7

9

8

8

7

8

6

6

5

5

5

5

4

2

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

3

3

2

5

3

3

7

6

7

7

PT PJ PG PE PP

FUTBOL BÀSQUET FUTBOL SALA AGENDA

PRIMERA DIVISIÓ, grup 3 · jornada 8

penya b. johan
sant joan at. 
rapid s. coloma b
Athletic 04 
olímpic Floresta b
isur H. sánchez 
picnic n. barris
prosperitat
can parellada
baganés
cerdanyola 
polinyà
castellnou
grups arrahona

24
22
15
15
15
13
13
9
9
9
7
6
6
0

8
8
8
7
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
0

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

0
0
3
2
3
2
3
5
5
5
5
6
6
8

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

sant joan - nou barris 6 - 5

p.b. johan - grups arrahona 5 - 3

prosperitat - can parellada 3 - 5

r. s. coloma - isur H. schez 0 - 3

Baganés - Athlètic 04 2 - 7 

cerdanyola - o. Floresta 7 - 3

polinyà - castellnou 10 - 7

CEV - Stock Extreme - GP Jerez 1
1 carmelo morales 29:35.644
2 Xavier Forés a 1.092
3 Kenny noyes a 9.090
4 ivan silva a  1 0.039
5 robertino pietri a 20.663
6 Enrique Ferrer a 20.783

CEV - Stock Extreme - GP Jerez 2
1 iván silva 29:40.429
2 Xavier Forés a 3.798 
3 Kenny noyes a 4.944
4 robertino pietri a 8.663
5 roberto j. alarcos a 9.273
6 Enrique Ferrer a 10.122

CEV - Stock Extreme - General
1 Xavier Forés 201
2 carmelo morales 161
3 iván silva 158
4 adrián bonastre 90
5 Enrique Ferrer 83
6 antonio j. alarcos 80

CEV - Stock Extreme - Marques
1 Kawasaki 276
2 bmw motorrad 243
3 ducati 212
4 suzuki 196
5 Honda 8

MOTOCICLISME
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Música i ballaruga a la
pizzeria Di Giorgiio

per primera vegada el restaurant - 
pizzeria di giorgio ha organitzat una 
sessió de  música i ball per amenit-
zar la vetllada de dissbte dia 30 de 

novembre. El concert previst anirà a 
càrrec del duet new class i s’iniciarà 
a les 22.30 hores. tot i que la propos-
ta està pensada perquè la gent vagi a 
sopar i després a ballar a l’establiment 
també es pot gaudir de l’actuació sense 
el sopar, només demanant beguda.

El country es prepara pel fi 
de curs del trimestre

El grup de ball country dels amics 
del ball de saló preparen un gran 
ball pel proper dijous 5 de desem-
bre a la sala blava  de l’Espai tolrà. 

d’aquesta manera, es posa un punt 
i seguit als cursets que es duen a 
terme durant l’any i que s’aturen 
com a conseqüència de la cele-
bració de les festes nadalenques. 
Els assajos i cursets es reprendran 
l’any que ve, passades les festes. 

El temps dels pessebres

El Grup Pessebrista de la Capella 
de Montserrat inaugura demà dis-
sabte 30 una exposició dedicada a 
la meteorologia que estarà oberta 
des de l’1 de desembre fins al 2 de 
febrer al local de l’entitat, la Cape-
lla de Montserrat. 

Després que fa dos anys el 
Grup Pessebrista escollís ‘els ofi-
cis’ com a tema central dels pesse-
bres  i l’any passat ‘els jocs popu-
lars’, enguany els pessebristes fan 
un salt més. “El tema de la meteo-
rologia ja el teníem al calaix, des 
que vam participar al programa 
‘Espai Terra’ de TV3, amb Tomàs 
Molina”, diu Enric Benavent, pre-
sident del Grup Pessebrista de la 
Capella de Montserrat. 

Un cop decidit el tema de la 
meteorologia, cap al mes de maig 
de 2013 els pessebristes i l’equip de 
meteoròlegs de TV3 capitanejats 
per Molina van fer una primera re-
unió “i ens van donar idees i ens 
van donar contactes de gent que 
ens podria assessorar”.

“Els fenòmens meteorolò-
gics en moviment no són coses 
habituals als pessebres”, co-
menta el pessebrista, i afegeix que, 
“malgrat les dificultats que hem 
tingut, hem aconseguit crear un 
cap de fibló en moviment, unes 
llàgrimes de Sant Llorenç i un 
arc de Sant Martí”. 

 El tema de la meteorologia 
exigeix més tecnologia, de mane-
ra que s’afegeix una mica de di-
ficultat tècnica a la construcció 

  Marina Antúnez

Un total de 15 diorames pessebristes grans i quatre de petits mostren enguany la simulació d’alguns fenòmens meteorològics

dels diorames, “però per als pes-
sebristes això és un estímul a la 
creativitat, i per a l’espectador 
és un valor afegit”, comenta Be-
navent. En total, a la planta baixa 
es podran veure 15 diorames grans 
i quatre de petits.

exposició al primer pis || Com ja 
és habitual, al primer pis del local 
pessebrista també s’inaugura una 
exposició, “aquest cop d’objec-
tes sobre la meteorologia, que es 
combinen amb l’exposició de figu-
res del pessebre”.

Per aconseguir que l’exposició 
faci goig, el grup pessebrista va fer 
una crida perquè els castellarencs  
que tinguessin objectes relacionats 
amb la vivència del temps els els 
fessin arribar. “Un any més, la 
resposta ha estat massiva, hem 
reunit molts objectes curiosos, 
com per exemple un braser o un 
escalfallits, entre molts altres”, 
comenta Benavent.

Aquests objectes s’exposa-
ran durant aquestes festes nada-
lenques,  i es tornaran als seus pro-
pietaris un cop finalitzi l’exposició, 
el dia 2 de febrer.

El visitant que s’apropi al 
primer pis hi podrà trobar el 
Racó de la Pluja, el Racó del Vent,  
el Racó del Fred i la Calor, el Racó 
de la Neu, tots ells plens d’objec-
tes relacionats amb els fenòmens 
meteorològics, “i una exposició 
molt curiosa, cedida per un col-
leccionista, de la figura pesse-
brística de l’Home de la Neu, 
que gairebé ha desaparegut”, 
explica Benavent. 

1

2

Fotos:  Q. pascual

Els pessebristes, dilluns passat, 
ultimen els pessebres abans de 
la inauguració de dissabte

1

Detall d’una cadira de fusta 
d’un diorama dels pessebres

2
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Un text per riure de gust
Empar Moliner va ser l’autora escollida per la primera sessió de ‘Llegides’

 Héctor Hernández, Ivet Castaño, Joan Romeu, Sara Schkot i Clara Sellés a ‘Llegides’. || m. antúnEz

  Marina Antúnez

La proposta de l’ETC Llegides es va 
inaugurar divendres a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu, amb poc públic 
però molt entregat. En aquesta pri-
mera ocasió, es van poder escoltar 
textos d’Empar Moliner. En total, tres 
històries narrades per quatre actors 
i actrius que van fer riure als assis-
tents, molt participatius. La sessió de 
Llegides es va repetir dissabte. Amb  
Llegides, els membres de l’ETC poden 
oferir una proposta fresca, creativa, 
que no necessita gaire preparació tret 
de la pròpia interpretació dels actors 
i actrius a l’escenari. Els textos esco-
llits en cada ocasió es llegeixen , tot 
i que també cavalquen amb diàlegs 
memoritzats. L’acte va ser interpretat 
per Héctor Hernández, Clara Sellés, 
Sara Schkot, Joan Romeu i Ivet Cas-
taño. La direcció va anar a càrrec de 
Mònica Plana. La propera sessió tin-
drà lloc els dies 24 i 25 de gener amb 
textos de l’obra Paraules encadenades 
de Jordi Galceran.  

La Xarxa celebra 
‘Vet aquí... 25 anys!’

La Xarxa de Castellar celebra 
25 anys d’història i per aquest 
motiu s’estan preparant diver-
sos actes per a commemorar 
com il faut la llarga trajectòria 
de l’entitat.

Sobre els actes ja anunci-
ats, l’entitat ha comunicat un 
canvi: l’espectacle que havia 
programat per l’1 de desem-
bre titulat Blancaneus  s’ha 
ajornat fins al març “perquè 
la producció d’aquesta ver-
sió és una mica complicada i 
cal fer disseny d’escenografi-
es, titelles, ninots i vestuari, 
va resultar impossible tenir-
la a punt per a l’1 de desem-
bre”, explica Gabi Ruiz, pre-
sident de La Xarxa. 

  Redacció
La Xarxa ha substituït Blan-

caneus per una altra proposta que 
es podrà veure el mateix dia 1 de 
desembre a les 12 hores a l’Audito-
ri Municipal.  Es titula Vet aquí... 
25 anys! i és d’aquesta manera com 
La Xarxa iniciarà els actes de ce-
lebració del 25 aniversari. 

Serà un espectacle inter-
pretat pels actors Miquel Con-
tel, Rosa Fité, Sergi Gil, Mont-
se Costa, Marina Antúnez i Gabi 
Ruiz, amb la interpretació en di-
recte de les cançons pels músics 
Ramon Permanyer,  Maria Rovi-
ra i Jordi Domingo.

L’objectiu és que sigui un es-
pectacle amè i dinàmic, ple d’his-
tòries divertides, pensades per 
al públic familiar. Al final de l’es-
pectacle de La Xarxa Vet aquí... 25 
anys! es repartirà pastís d’aniver-
sari per a tothom. 

PROPER ESPECTACLE

Les ‘Bruixes’ 
s’apoderen de 
l’Auditori

Dissabte 30 de novembre a les 
21.30 hores, l’Auditori Municipal 
acull l’espectacle Bruixes. L’Es-
bart Teatral de Castellar, sota 
la direcció de Vicenç Altimira, 
presenta aquest muntatge que 
combina poemes, textos i 
músiques relacionats amb el món 
de les bruixes, en homenatge a 
les dones castellarenques que 
van ser ajusticiades al segle 
XVII acusades de bruixeria. 
Els textos triats són fragments 
de novel·les com Jo confesso 
de Jaume Cabré, La bruixa de 
pedra de Miquel Fañanàs, o de 
llibres d’història com ara La 
caça de bruixes del Vallès’de 

Raimundo Garcia Carrera o La 
bruixa catalana de Cels Gomis 
Mestres, passant per paratges del 
mateix Macbeth de Shakespeare, 
i fins i tot poesies de Miquel Martí 
i Pol i Josep Vicenç Foix. Totes 
elles crearan el clima idoni per 
posar-nos la pell de gallina. 
Els textos, a més, aniran acompa-
nyats de peces de Beethoven, Bach 
i Chavela Vargas, entre d’altres. 
Seran interpretats pels actors i ac-
trius Montse Gatell, Mònica Clarà, 
Mònica Plana, Núria Grau, Alfonso 
Fernández i Àlex Torrano, amb la 
direcció tècnica de Joan Grané.
Aquesta proposta arriba 
precedida d’anteriors espectacles 
que ja es van poder veure a 
Castellar i que segueixen la 
mateixa filosofia, la de generar 
un espectacle al voltant d’una 
temàtica interessant, que tingui 
prou joc per ser teatralitzada. 
L’entrada és gratuïta tot i 
que l’aforament és limitat.

Concert Solidari de la 
PAH a l’Espai Tolrà

Aquest divendres 29 de novem-
bre a partir de les 20 hores la 
Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca ha organitzat un concert 
solidari a la Sala Blava de l’Es-
pai Tolrà, els beneficis del qual 
aniran destinats a recolzar la 
lluita de la PAH de Castellar.

L’acte està pensat per a 
tots els públics i és per això que 
s’hi han convidat grups d’es-
tils musicals molt diversos, que 
amenitzaran la vetllada fins a la 
matinada.

La part musical s’iniciarà 
amb l’actuació del grup Bufanú-
vols, que oferirà un espectacle 
pensat per un públic infantil i fa-

  Redacció
miliar. Tot seguit, hi haurà l’actu-
ació d’Old weekend band, un grup 
de música country que també con-
vidarà al ball.

A continuació, el ritme pu-
jarà una mica amb el grup Xar-
rupa que vessa, una formació de 
rock festiu, que precedirà el con-
cert de TOT, una banda de punk i 
hard rock. Pels més noctàmbuls, 
la festa seguirà amb l’actuació del 
Dj RC.

Aquest concert solidari s’or-
ganitza amb l’objectiu que la gent 
que hi assisteixi passi una bona es-
tona i tingui l’oportunitat, a més, 
de conèixer de més a prop la tasca 
que està realitzant la PAH de Cas-
tellar del Vallès: tant la seva gent, 
com també els seus projectes, les 
seves lluites i els seus somnis. 
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Èxit del Gospel a l’Auditori

  Sergio Ruiz

Cal Calissó s’omple aquesta nit del 
swing de Casi el Mejor Trío de Tu Vida

La tardor de 
l’Orquestra 
Castellar 

Casi el Mejor Trío de Tu Vida és  
la formació convidada per SonaS-
wing en el marc del cicle que l’en-
titat organitza conjuntament amb 
Cal Calissó. Actuen aquesta nit a 
les 21 hores a Cal Calissó. Ells són 
el Mikha Violin (banjo), l’Artem 
Zhuliev (saxo)  i la Maria Puer-
tas (tuba). “Som un trio que es va 
unir fa un any i mig, i toquem al 
metro, pel carrer o en sales”, ex-
plica la Maria, membre del grup. 

La formació toca un estil de 
música dixieland, “ que beu de 
tres elements: el ritme, l’har-
monia i la melodia”, afegeix Pu-
ertas. Ens repartim, en funció de 
l’instrument. El Mikha, “té molta 
experiència, ha tocat per balla-
rins, i per això la nostra música 
és molt ballable, jo aporto ritme 

  M. A.

El  proper diumenge 1 de desem-
bre l’Orquestra Castellar torna 
per actuar de nou a la vila on va 
néixer amb un concert de tardor 
titulat Autunm Leaves. L’acte tin-
drà lloc a les 18.30 hores a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà. Els inte-
grants de l’orquestra seran els 
habituals dels darrers anys: tres 
cantants, tres saxos, dues trom-
petes i un trombó, piano, guitar-
ra, baix i bateria. “Aprofitem per 
estrenar arranjaments nous de 
temes molt coneguts i esperem 
que el públic gaudeixi, especi-
alment la gent d’una certa edat 
que tindrà l’oportunitat de re-
cordar les sessions de ball i les 
pel.lícules de la seva joventut”, 
explica el director de l’orquestra, 
Magí Casañas. Entre d’altres, es 
podran escoltar temes com My 
baby just cares for me, Crazy a litt-
le thing called love, For once in my 
life, My way, Je ne veux pas travai-
ller, Fly me to the moon i Sumerti-
me, entre d’altres.  || m. antúnEz

DOCUMENTAL DEL MES

El director de cinema discapaci-
tat niko von glasow es declara 
enemic de l’esport i considera 
els jocs paralímpics una incon-
gruència. no pot entendre com 
algú pot proposar-ser una fita 
com aquesta quan la vida quo-
tidiana de les persones amb dis-
capacitat ja és un repte més que 
suficient. amb aquests prejudi-
cis, von glasow s’endinsa en 
les vides de 4 atletes i un equip 
de voleibol que compteixen als 
jocs paralímpics de londres 
2012. cada cop més atret per 
aquest món, niko assisteix als 
jocs paralímpics de londres 
i es desplaça a l’antiga ciutat 
d’olímpia, allà on va començar 
tot i on la boccia, un esport pa-
ralímpic, està prohibida. aquest 
documental ha estat premiat al 
a berlinale 2013.

dia: 5 de desembre

Hora: 21 h

lloc: Cal Gorina

Camino a Olimpia

direcció: Niko von Glasow

país: Alemanya

any: 2012

Més de 200 persones van omplir 
l’Auditori Municipal al concert 
que va oferir divendres el Cor de 
Gospel de l’Escola Municipal de 
Música Torre Balada en motiu de 
la celebració de Santa Cecília, la 
patrona dels músics.

El concert va ser tot un èxit, 
ja que els espectadors va cantar i 
picar de mans amb els integrants 
del cor i, en acabar l’actuació, el 

públic es va posar dempeus per 
aplaudir els cantaires.

El cor va oferir un repertori 
de cançons de Gospel, tant clàssi-
ques com modernes, amb lletres 
en anglès. A més, també va versi-
onar algunes cançons conegudes 
com ‘Oh happy day’, ‘Oh when the 
saints’, ‘Alheluia’ o ‘Moon River’.

A més de cantar, els inte-
grants del cor també van ballar i 
picar de mans al ritme de la mú-
sica. “La posada en escena és el 
que més costa. Però ja els vaig 

i harmonia amb el banjo”.
Els dos músics masculins són 

russos, “i ja s’han instal·lat aquí, 
on se senten com a casa i poden 
tocar el swing al carrer perquè 
fa menys fred”. L’ideal de la mú-
sica swing és que es pugui ballar 
en sales de terra llis, “ja que els 
balladors poden patinar més bé, 
però a mi m’agrada molt ballar 
al carrer, sobretot, a l’estiu”, diu 
la Maria.  El que queda clar és que 
“el públic s’ho passa bé si nosal-
tres els músics ens ho passem bé, 
tot s’encomana”. 

Alguns dels temes que Casi el 
Mejor Trío de Tu Vida tocaran són 
‘All of me’, ‘Minor Sunny’, “i Don’t 
worry be happy, que normal-
ment no es fa per ballarins però 
que nosaltres hem adaptat”. De 
moment, la formació encara no té 
composicions pròpies però sí que 
han fet arranjaments. 

dir que si fèiem Gospel havíem 
de picar de mans i ballar, perquè 
sinó es perd una part de l’essèn-
cia de les cançons”, explica Anna 
Esquius, directora del cor.

El Cor de Gospel de l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada va 
néixer l’any passat i ha actuat tres ve-
gades. Està format per 25 cantaires, 
la majoria dones. “Molts dels que 
canten al cor són pares d’alumnes 
de l’escola, d’altres no, l’únic requi-
sit és que tots siguin més grans de 
18 anys. Són gent amateur, sense 

formació musical, que vénen per 
desconnectar de la vida quotidia-
na”, assegura Esquius.

Al concert també es va 
comptar amb Joan Munt al piano, 
Jofre Gasol al baix elèctric i Toni 
Meler a la bateria.

Esquius assegura que el cor 
està obert a noves incorporacions. 
Els qui vulguin formar-ne part tan 
sols han d’anar a l’Escola de Mú-
sica Torre Balada i inscriure’s. 
Els assaigs són els divendres de 
18:30h a 20.30h. 

  El cor de gospel de l’Escola Municipal de Música Torre Balada va oferir un exitós concert a l’Auditori Municipal el passat divendres. || cEdida

  Actuació al carrer de Casi el Mejor Trío de Tu Vida. || cEdida
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ot semblar estrany que 
ara, encara sense acabar 
el novembre, parlem de la 
setmana del pallasso que 

tradicionalment es celebra al comença-
ment de la primavera, i més encara si 
aquesta crònica, suposadament, ha de 
resumir la posada en escena de la com-
panyia sabadellenca Kakaiba la nit del 
passat diumenge al auditori municipal 
miquel pont. la relació s’entén sense 
problemes si tenim en compte la mi-
serable situació de la Xarxa de caste-
llar pel que fa als fons econòmics: sens 
dubte amb l’excusa de la crisi econòmi-
ca, l’associació de teatre còmic infantil 
ha vist com el seu pressupost s’ha anat 
tornant cada cop més insignificant, fins 
al punt d’haver de plantejar-se finançar 
l’emblemàtica setmana d’una forma al-
ternativa. no obstant, combatre la cul-
tura és una tasca realment difícil, doncs 
el seu domini és l’esforç, la imaginació 
i l’esperança, i per això pot ser infinita-
ment creativa davant tot tipus de pro-
blemes i entrebancs, siguin o no intenci-
onats. El teatre dels Kakaiba va ajudar a 
donar una empenta a la comunitat dels 
pallassos amb la seva recent represen-
tació del clàssic terra baixa d’Àngel 
guimerà, oferint una oferta més adul-
ta dins el repertori infantil que sòl distin-
gir el col·lectiu. l’obra, ben coneguda a 
l’àmbit català en general, va atreure es-
pecialment al públic més madur, que va 
trobar una oportunitat, ben escassa a la 
vila, per gaudir d’una història de tanta 
qualitat teatral. ara bé, a vegades la his-
tòria no fa la representació.  la humili-
tat del decorat i l’attrezzo transforma-
va amb bastant bons resultats l’espai 
de l’auditori en la masia del XiX on es 
situa l’obra, i val la pena recalcar l’acu-

  ‘Terra Baixa’ de Kakaiba a l’Auditori Municipal. || Q. pascual

La nit de Guimerà

P

rada atenció a la vestimenta dels per-
sonatges femenins sobre escena, així 
com l’actuació d’uns manelic i tomàs 
molt treballats i alguns moments re-
alment intensos dels personatges de 
marta, sebastià, Xeixa i, potser, nuri. 
no es pot dir el mateix de la resta del 
repertori, que en nombroses ocasions 
semblava forçar el seu propi paper, fent 
fins i tot que la sala esclatés a riure da-
vant una obra d’un clar caràcter tràgic. 
El treball d’il·luminació semblava de 
vegades sotragar intentant seguir el 
ritme de l’actuació, així com el paper 
de la música acabava sense quedar 
clar, ja que tant actuava com a intro-
ductor dels actes com catalitzador 
d’algunes (i no totes) les situacions 
de més càrrega dramàtica. tot i això, 
la posada en escena va agradar força 
al públic, que va aplaudir sense timi-
desa alguns dels instants més impac-
tants de la representació. l’actuació 
dels Kakaiba va servir al bon propòsit 
d’ajudar a la Xarxa de castellar.  

  Toni Alfaro

Les Corals Musicorum i El Cor de 
la Nit, dues formacions corals vin-
culades a Espaiart, van enregis-
trar, el passat 17 i 18 de novembre, 
un altre disc de la col·lecció ‘Quatre 
de Cors Nadales’. “Es tracta d’un 
segon volum d’una col.lecció de 
discos que parlen del Nadal i que 
torna a agafar forma de conte”, 
segons Sònia Gatell, directora d’Es-
paiart. El treball es presentarà en 
públic el proper 29 de desembre a 
les 12 h a l’Auditori Municipal.

En aquesta ocasió, les corals 
interpreten el ‘Conte de Nadal’ de 
Charles Dickens, un conte musical 
per a cor i piano de Paul Williams, 
Alan Menken, John Debney i Danny 
Elfman. Xavi Fernandez és el nar-
rador i la interpretació musical i ar-
ranjaments van a càrrec de  Xavier 
Torras, dirigits per Sònia Gatell.

  Moment de la gravació del nou disc d’Espaiart.  || cEdida

Nou disc d’Espaiart 
per aquest Nadal

  M.A.
El conte de Dickens explica la 

història del senyor Scrooge, un vell 
garrepa i malhumorat que viu re-
clòs en un món solitari d’odi i me-
nyspreu fins al moment que, una 
nit abans del dia de Nadal, és visi-
tat per tres esperits – el del passat, 
present i futur – que aconseguei-
xen canviar la seva percepció del 
món fent-li veure què va perdre en 
el passat, el bé en el present i quin 
futur de solitud i rancúnia li espera 
en el futur. La vida de Scrooge can-
via radicalment i l’esperit del Nadal 
aconsegueix imposar-se.

D’altra banda, en el marc de la 
celebració de Santa Cecília, Espaiart 
va protagonitzar dos actes musicals. 
El primer, divendres 22 a les 20.30 h 
Cal Calissó, amb un concert amb els 
alumnes de Cant, les Joves de la Coral 
Musicorum i El Cor de la Nit. Dissab-
te 23 d, l’Auditori va acollir un segon 
concert d’Espaiart, a càrrec d’alguns 
alumnes de l’escola. 

dia: 24 de novembre de 2013

Hora: 18.30 h

lloc: Auditori Municipal

títol: Terra Baixa

organització:  La Xarxa

companyia: Kakaiba
                     Associació Artística

La Crònica
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Conversa en anglès · cada 
dilluns fins nadal, de 9.30 a 
10.30 del matí, a cal gorina
inscripcions:
castellarbdt@gmail.com

Aguilart · dibuix i pintura 
petits grans i adults · de di-
lluns a dijous de 17 a 19 h 
inscripcions: 937 144 878

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

Taller de ioga 
dijous · 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

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

Concert Solidari amb 
bufanúvols, old weekend
band, Xarrupa que vesa,
tot i dj rc
sala blava · 20 h
org.: paH castellar del vallès

Concert a càrrec de
casi el mejor trío 
de tu vida
cal calissó · 21 h
org.: sonaswing i cal calissó

dv 29
Portes obertes*
punt d’atenció a persones 
amb discapacitat
pl. major · 10 a 14 h

Fira de Sant Esteve*
sala boadella · 10 a 20 h

L’Hora del pati* 
ludoteca · 11.30 h

Bruixes* a càrrec de l’Etc 
auditori · 21.30 h

Inauguració · 63a Expo-
sició de pessebres de la 
capella de montserrat
local grup pessebrista · 19 h
org.: grup pessebrista capella montserrat

Concert · duet new class
c. suïssa, 30 · 22.30 h
org.: pizzeria di giorgio

Nit Ball · duet axis
sala blava · 22.30 h
org.: associació pas de ball

ds 30

Visita guiada a les 
instal·lacions del 
centre tEb castellar
c. solsonès, 34-40
pol. ind. pla de la bruguera

10 a 12 h · org.: tEb castellar

2a sessió*
de debat de la revisió 
d’ordenança de
participació
ca l’alberola · 19 h

dt 03
Caminada saludable
camina i fes salut
sortida cap · 9.30 h
org.: ajuntament i Àrea bàsica de salut

Contes per la Pau*
a càrrec de rosa Fité
dia internacional de les 
persones amb discapacitat
auditori · 9.30 h

dc 04
El Documental del mes
camí a olímpia
cal gorina · 21 h
org.: cal gorina i paral·lel 40

dj 05

Fira de Sant Esteve*
sala boadella · 10 a 14 h

Gran Gala d’aniversari
de la Xarxa
vet aquí... 25 anys
auditori · 12 h
org.: la Xarxa

Ball · amb pere vila grup
sala blava · 18 h
org.: amics del ball de saló

Orquestra Castellar
autumn leaves. 
concert de tardor
auditori · 18.30 h
org.: orquestra castellar

dg 01

* actes organitzats per l’ajuntament.

dv 06 Cinema* ·  la mejor oferta · auditori · 18 h

ds Cinema* ·  la mejor oferta · auditori · 21.30 h

Nit de Ball · duet moon star · sala blava · 22.30 h · org.:  assoc. pas de ball07
Fira del Trasto* · plaça mercat · 10 a 14 h · org.:  lluís alforja

1a Fira infantil d’intercanvi de venda de segona mà i col·lec-
cionisme de joguines* · pl. mirador · 10 a 14 h · org.:  lluís alforja

Fira Santa Llúcia* · pl. can Font · 10.30 a 15 h · org.:  a.v. can Font i ca n’avellaneda

Concert suport Marató TV3* ·  Quartet som amorós · auditori · 18 h

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

dg 08 nom edat data defunció

Ana Fernández Martínez 80  20/11/2013
Joan Rabal Valverde 93  20/11/2013
Rosa Cordero Moreno 78  20/11/2013

DEFUNCIONS

02dl

EXPOSICIONS

TALLERS

CURSOS

ALTRES

Exposició digital:
dibuixos de Francesc daví
del 2 al 27 de desembre, al 
nivell E d’El mirador

Pessebres de la Capella de 
Montserrat
de l’1 de desembre al 2 de fe-
brer, dissabtes, diumenges i 
festius, de 12 a 14 h i de 17 
a 20 h (passat reis, només 
diumenges) a la capella de 
montserrat

Dibuix Joan Mundet
dimarts de 19 a 21 h
insc.: 937 145 051 i 639 237 613

Manipulació d’aliments
dimecres 4 de desembre, 
de 17 a 21 h · inscripcions:
comercastellar@comercas-
tellar.cat

29
30
01
02
03
04
05
06
07
08

permanyer
germà
germà
vilà
Europa
Yangüela
casanovas
ros
permanyer
permanyer

ajuntament 

Fax ajuntament

policia local

(urgències)

avaries enllumenat 

biblioteca

bombers

ràdio castellar

casal catalunya

casal plaça major

cap (ambulatori)

servei de català

centre de serveis

ambulància

Funerària castellar

tanatori

mossos d’Esquadra

jutjat de pau

osb 

acc

recollida de mobles

taxis castellar

937 144 040

937 144 093

937 144 830

092

900 131 326

937 144 735

937 144 951

937 144 340

937 158 998

937 143 655

937 4711 11

937 143 043

937 471 055

061

937 277 400

937 471 203

112

937 147 713

937 145 389

937 146 739

901 120 214

937 143 775

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

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

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

Exposició: “Opinem!”
Fins al 5 de desembre.
lloc: mercat municipal
i Escola municipal d’adults

Activitats Associació de 
veïns El Balcó
zumba, pilates i tbc+gap 4
més informació i inscripcions
associaciobalconiana@
gmail.com
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QUEVIURES EL CASTELL
Avda. Sant Esteve, 19

937 145 889

PLAT DE LA SETMANA

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

Risotto de ceps i gambes

Pelem les gambes. Els caps i closques 
els saltegem en una paella a foc viu i ho 
flamegem amb brandi. Un cop cuit, ho 
passem pel colador xinès per treure tota la 
substància. Hi afegim una mica d’oli en cru 
i ho reservem. També saltegem els ceps i els 
reservem. En una cassola, posem a coure 
la ceba tallada fina, a foc suau perquè es 
vagi confitant. Després, hi tirem l’arròs. 
Hi afegim el vi blanc fins que s’evapori. 
Seguidament, afegim el caldo de verdures 
lentament, sense deixar de remenar fins que 
quedi el gra cuit però al dente. Per acabar, 
hi afegim els ceps, la mantega i el parmesà 
i remenem. Servim el risotto en forma de 
quenelle i hi posem les gambes saltejades 
coronant-lo. Decorem amb cerfull.

Ingredients

arròs (si pot ser, carnaroli)
ceba tendra
vi blanc
brou de verdures
ceps (frescos o rehidratats)
gamba del nº 2

oli d’oliva
brandi
mantega
parmesà
cerfull

FARMÀCIA YANGÜELA
C/ Passeig, 2

937 145 289

Ha arribat el fred i amb ell també els 
refredats, amb tots els símptomes 
que comporten. És per això que us 
proposem una gamma de productes 
amb Pròpolis i altres plantes 
medicinals que, gràcies a la seva 
combinació de plantes, ens ajudarà 
a combatre aquesta època de fred. 
Tenim vàries presentacions; xarops 
per adults, xarops infantils, sprays 
i comprimits per la gola. Tots ells 
amb el pròpolis, una substància 
natural elaborada per les abelles 
i amb propietats antibiòtiques 
i equinàcia, plantatge, farigola, 
groseller negre, serverola, vitamina 
C i oligoelements, per ajudar a 
reforçar les defenses,  alleugerir 
la tos i la mucositat i suavitzar 
la gola. Així, doncs, cuidem-nos 
i protegim-nos dels refredats de 
manera natural i segura.

Com 
prevenir?

Aquesta és una imatge original de Simó Garròs Canet de 
l’any 1936, on es capta una festa organitzada pels veïns de 
la que era plaça Vella, ara anomenat carrer del Centre. La 
casa del fons de la imatge és la que era coneguda com Cal 
Creuet, on s’observa encaral a font adossada a la façana sud 
de la casa, ja fa molts anys desapareguda. Dels infants asse-
guts, el quart de l’esquerra és Jordi Garròs Sampere.

Font de Cal Creuet, 1936Memòries
197

Fons: jordi garrÒs

autor: simó garrÒs

El pròpolis, 
una protecció natural

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

Rave de 50 centímetres
autor: óscar moreno

Visita al Puig de la Creu
autor: josep zaguirre
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· Què ho fa que hi ha tants an-
glesos a Castellar? 
És un poble molt semblant d’algu-
na manera als pobles d’Anglater-
ra. És un poble tranquil, amb cases 
i amb un trànsit aguantable. Una 
altra cosa és el temps.

· Quan va arribar a Castellar ja 
començava a tocar les energi-
es renovables? 
Vaig començar a fer experiments 
jo mateix a Sabadell. El 1988 vaig 
fer el primer muntatge en una 
casa a Castellar. A partir d’aquí 
vaig començar a fer més i més ex-
periments. Al final vaig veure que 
la zona de Sabadell està mal ser-
vida i és quan vaig decidir muntar 
una empresa.

Will Foreman

 · Li vénen més encàrrecs per 
muntar plaques solars a la 
costa que a l’interior?
La veritat és que n’arriben ben 
pocs. Fins i tot a Anglaterra veus 
més plaques solars que aquí. La 
gent del nord d’Europa té més ten-
dència a fer inversions més a llarg 
termini que aquí, que són més a 
curt termini.

· Quina tasca fa l’Aperca, l’as-
sociació que vostè presideix?
L’associació inclou instal·ladors i 
distribuïdors de material del sec-
tor de les energies renovables. 
Amb la crisi, ha baixat el nombre 
d’associats. Havíem arribat als 140 
socis i ara en som 70.

· Ajuda el govern central al sector?
No. Fins i tot cada vegada et posa 
més pegues. A més, segons el pro-

jecte de llei del sector elèctric, els 
inspectors podran entrar sense 
ordre judicial a les cases que pro-
dueixin energia solar perquè s’hi 
està generant energia. De fet, ho 
pots fer però s’ha de declarar i 
quan ho has fet, hi ha un seguit de 
normatives que fan que no et surti 
a compte fer-ho.

· A casa seva té instal·lades pla-
ques solars i altres energies re-
novables?
Sí. Sempre he utilitzat plaques per 
a l’aigua calenta i per a la calefac-
ció utilitzo un caldera de biomas-
sa, de llenya.

· És car adaptar una casa a les 
energies renovables?
Transformar-la completament és 
complicat. Per això, sempre pre-
ferim començar un projecte quan 

s’està construint la casa. De tota 
manera, sempre es pot fer alguna 
cosa. Moltes vegades la gent em de-
mana posar plaques solars per a la 
calefacció però quan vas a fer una 
visita, te n’adones que les finestres 
no tanquen. Automàticament els 
dius que s’oblidin de les plaques i 
facin una inversió per tenir unes fi-
nestres en condicions. 

· Per què el moviment ecolo-
gista està en contra de l’ener-
gia eòlica?
Els ecologistes hi estan en contra 
però d’alguna manera s’ha de ge-
nerar energia. I si les opcions són    
cremar gas o carbó o tenir cen-
trals nuclears, tinc molt clar el que 
prefereixo. L’energia eòlica és més 
neta i renovable. 

· El cert és que les grans compa-

nyies elèctriques s’han fet pa-
trimoni seu l’obtenció d’ener-
gia a través del vent.
Sí, que ho faci qui sigui. Fins i tot 
si les grans companyies es poses-
sin a competir amb mi fent mun-
tatges de plaques, no em quei-
xaria perquè ja seria un avenç 
que significaria que realment 
s’hi estan posant. El problema 
és que pel poc que fem muntant 
plaques, fins i tot ens volen ta-
llar això. És una restricció de la 
llibertat d’escollir.

· Com és que té tantes càmeres 
de fotografiar?
A mi m’agrada molt la maquinària. 
En volia provar moltes de diferents. 
Vaig veure que de dues trencades, 
en podia fer una que funcionés.  Vaig 
anar dient-ho i de mica en mica estic 
fent un servei al poble. 

A Anglaterra 
veus més plaques 
solars que aquí

“

Fundador empresa Soltermia i president Aperca

 Jordi Rius

j.
 r

iu
s

Va arribar a Castellar el 1988 després de passar per Llei-
da i Sabadell provinent de Maidstone, un poble del com-
tat de Kent, al Regne Unit. Presideix l’Associació de Pro-
fessionals de les Energies Renovables de Catalunya

11 respostes
Un tret principal del seu caràcter?
tossut
Un defecte que no pot dominar?
caòtic
Quin animal seria?
no m’identifico amb cap
La seva paraula preferida?
no se me n’acut cap
Algú a qui admiri?
Qualsevol que es dediqui als altres
Quin plat li agrada més?
pollastre rostit
Un color? 
verd
Un músic?
la música de piano
Un llibre?
‘zen i l’art del manteniment
de la motocicleta’
Una pel·lícula?
‘blade runner’
Un comiat
Fins aviat

”


