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ACTUALITAT P3Els castellarencs gasten més en loteria per participar en la Grossa de Cap d’Any

Bea Garcia, cap 
de llista de CiU 
a les eleccions 
municipals
ACTUALITAT P6 ACTUALITAT P7 CULTURA P19

L’Ajuntament 
impulsa un pla 
de suport a 
l’emprenedoria

ACTUALITAT P9  Agents de la policia nacional a l’oficina bancària del carrer Portugal durant l’operatiu dimarts passat. || C. doMEnE

ESPORTS P13

Cop al blanqueig 
per narcotràfic
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La Policia va detenir tres persones a un banc del carrer Portugal dins d’un operatiu 
desplegat a diversos municipis catalans saldat amb 19 detinguts

Presentació 
de luxe del 
FS Castellar

  El president Tous amb la regidora d’Esports
     i dos exjugadors guardonats. || M. CornEt
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Acabats 
en 13, 5 i 7

 Rocío Gómez 

El veritable tret de sortida de 
Nadal arrenca amb el sorteig de 
la grossa de Nadal. Any rere any 
veiem com apareixen als mit-
jans de comunicació els afortu-
nats que van apostar per la but-
lleta guanyadora, que destapen 
ampolles de cava i ruixen a tort i 
a dret la resta de veïns, que com 
ells, han estat esquitxats per la 
sort de la loteria. 

Aquesta sensació a Castellar del 
Vallès no és nova. De fet, el sorteig de 
Nadal ha deixat un pessic a la nostra 
vila en més d’una ocasió. La darrera 
vegada va ser l’any passat, quan l’Ad-
ministració número 1 del carrer Sant 
Pere d’Ullastre va repartir 15 sèries 
del 24616, deixant 900.000 euros a 
la vila. L’administració també va re-
partir un cinquè premi el 2007 i dos 
tercers premis el 2001 de la Loteria 

  Administració núm.1  dies abans del sorteig. Al costat, venedora de l’Estanc Califòrnia amb un número de la Grossa. || y.CAlvo

Aquesta nova iniciativa ha quallat 
entre els catalans que, a banda de 
comprar la loteria del 22 de desem-
bre, han decidit provar sort amb la 
Grossa de Cap d’Any que ha hagut 
d’ampliar l’emissió de butlletes per 
cobrir les comandes. L’organització 
apunta que els beneficis recaptats 
amb la venda de butlletes es desti-
naran íntegrament a programes re-
lacionats amb la infància, a Catalu-

de Nadal. La responsable de l’admi-
nistració, Mercè Urpí, reconeix que 
l’efecte crida d’un any per l’altre a 
les administracions que han repartit 
premi es compleix. “Sobretot passa 
del sorteig de Nadal al sorteig de 
Reis, que és quan ho notem més. 
Enguany la venda va a un ritme 
lent, la gent sempre espera a úl-
tima hora”, apunta Urpí. Quant als 
números preferits dels castellarencs, 
sense cap mena de dubte, Urpí asse-
nyala que són els que acaben en  13, 
tot i que el 5, el 7 i el 69 també gua-
nyen adeptes.

la grossa de cap d’any || La tra-
dicional loteria de Nadal, conviurà 
per primera vegada amb La Grossa 
de Cap d’Any de la Loteria de Cata-
lunya que arrenca amb un primer 
premi de 100.000 euros,  un segon 
premi de 32.500 euros, i un tercer 
premi de 15.000 euros, per butlleta, 
que es venen a un preu de 5 euros. 

nya. De moment ja s’han venut més 
de 30 milions d’euros. De moment, 
a la vila, el públic fidel que compra 
Loteria de Nadal, segueix amb la 
tradició, segons explica la respon-
sable de l’Administració número 1 
de Castellar. “Encara hi ha algun 
despistat que ve a comprar-nos 
loteria de la Grossa de Cap d’Any 
perquè no sap que no la venem 
aquí”, comenta Urpí. 

A Castellar del Vallès, els 
punts de venda de les butlletes 
de la Grossa de Cap d’Any són la 
llibreria Punt i Coma, la papere-
ria Emília, la cerveseria Stewart, 
els estancs número 1 (Suïssa, 34)  
i el 3 (Av. Sant Esteve, 29), el Cafè 
del Sol, l’estació de servei Truyols 
BP, l’estanc Califòrnia, i a super-
mercats com Condis,  i també a 
alguns quioscos.  

Els castellarencs segueixen fidels i compren 
loteria de Nadal malgrat que també aposten
pel sorteig català de la Grossa de Cap d’Any 

I per cap d’any... festa a Castellar

 Cristina Domene

Enguany Castellar s’omple de pro-
postes per celebrar cap d’any. Dife-
rents revetlles i macrofestes s’han 
organitzat a diferents indrets de la 
vila, pensades per a totes les edats 
i tots els gustos. A la zona del Pla 
de la Bruguera trobem les dues 
macrofestes, una a l’edifici Impuls, 

el Suprem Festival Cap d’Any, i una 
altra al costat de l’Skate Parc, The 
Madre Festival. 

La revetlla de Suprem Festi-
val és el segon any que repeteix, i ja 
informen que gairebé tenen totes 
les entrades venudes. The Madre 
Festival està organitzat per Loka-
lismo 2.0, i muntaran dues carpes, 
amb dos ambients al mateix lloc on 
s’organitza Vilabarrakes. “Jo seré 

a la carpa Coca-Cola, la sala de 
‘Tot èxits’ amb cançons actuals, 
rumba, cançons d’anys enrere... 
totes aquelles que més sonen a 
la nit de Cap d’any”, explica el dj 
castellarenc Toni González.

Ambdues opcions ofereixen 
servei d’autobús des de diferents 
municipis, per informar-vos o com-
prar entrades podeu consultar el 
Facebook de les dues festes.

A banda de les dues macrofes-
tes, la Sala Blava de l’Espai Tolrà 
acollirà la Gran Revetlla de Cap 
d’any amb l’orquestra Karamba, co-
tilló, consumició, pica-pica i xocola-
tada. El preu per persones és de 35 
euros i les entrades es poden com-
prar a Cal Calissó, el mateix dia a 
la taquilla i al Bar de la Sala Blava 
els dies que hi ha activitat.

El fet de tenir diferents opci-
ons per passar la revetlla de cap 
d’any a la vila permet que molts 
dels joves no s’hagi de desplaçar 
en cotxe en una de les nits on més 
moviment de vehicles i controls 
d’alcoholèmia hi ha.  

La Missa del Gall 
s’avança
una hora i mitja

El mossèn Ramon Villarino, de la 
Parròquia de Sant Esteve de Cas-
tellar del Vallès, ha comunicat que 
la tradicional Missa del Gall que 
cada any se celebra a les 00 hores 
del 24 de desembre se celebrarà 
enguany a les 22.30 hores per mo-
tius personals. La Missa del Pollet 
i la resta de misses seguiran amb 
l’horari habitual.  || M. A.

RELIGIÓ  |  CANVI D’HORARI

L’oferta per sortir de revetlla s’amplia amb opcions per a tots els gustos
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CONCERT GOSPEL 
DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA

Dia: divendres 20 de desembre
Hora: 18.00 h
Lloc: Mercat Municipal

A càrrec del Cor de Gospel de 
l’EMM torre Balada

El Cor de Gospel de l’EMM torre 
Balada cantarà diverses peces 
d’aquest gènere musical, que in-
clouran cançons alegres i la nada-
la “Joy to the World”.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

HORARIS
DE NADAL

Ja podeu consultar al web munici-
pal els horaris de nadal de diver-
sos equipaments i serveis muni-
cipals. Hi trobareu els del Servei 
d’Atenció Ciutadana, El Mirador, 
la Biblioteca Municipal, la ludote-
ca, Cal Botafoc, el Mercat Munici-
pal, els casals d’avis, l’Arxiu Muni-
cipal o la deixalleria Municipal.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

PROJECTES D’ART:
FRANCESC DAVÍ

Dates: fins al 27 de desembre
Lloc: nivell E d’El Mirador
           (vestíbul aules informàtica)

Una vintena de dibuixos a tinta 
amb paisatges, entorns i edificis 
de Castellar i voltants.

organització: El Mirador organització: EMM torre Balada

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

La solidaritat de les 
entitats de la vila

 Redacció

Castellar recapta 4.926 euros per a les malalties neurodegeneratives

 A dalt, el Ball de Gitanes a la plaça d’El Mirador, a sota, participants del Club de Tennis. || S. rUiz

Castellar del Vallès va recaptar el cap de setmana 
passat 4.926,92 euros a benefici de La Marató de 
TV3, dedicada enguany a la investigació de les ma-
lalties neurodegeneratives,  en les diverses propos-
tes que van dur a terme prop de 20 associacions. 
Des del passat 8 de desembre, han estat més d’una 
quinzena les activitats organitzades, que han aple-
gat un gran nombre de castellarencs i castellaren-
ques a diferents espais del municipi.

Així, la plaça del Mercat va ser 
l’escenari diumenge, 15 de desembre, 
d’exhibicions de ball del Grup de Co-
untry dels Amics del Ball de Saló, 
l’ASAC, Ball de Gitanes, Tot Ballant 
i el Grup de Majorettes de La Banda 
de Castellar. També hi va ser pre-
sent Colònies i Esplai Xiribec, amb 
la 8a Mostra de Caganers. A l’Audito-
ri també es va dur a terme un concert 
de nadales organitzat per la Coral 
Sant Josep i que va comptar també 
amb les actuacions del Cor Saraban-
da, la Coral La Joia de Montjuïc i el 
Cor Els Amics de Collserola. La re-
captació d’aquesta activitat també es 
va donar a benefici de La Marató.

Les activitats esportives que 
es van viure durant tot el cap de set-
mana també van servir per recollir 
fons per a La Marató de TV3. Així, 
les instal·lacions del carrer de Sant 
Feliu, de la mà del Club Tennis Cas-
tellar, van aplegar dissabte 14 i diu-
menge 15 tornejos de tie break tennis 
i pàdel, una sessió de quinto, un clí-
nic i una exhibició de tennis i un partit 
de futbol sala. D’altra banda, Racó Es-

ports va dur a terme diumenge 15 una 
Jornada esportiva solidària (veure pà-
gina 15). I finalment, la Penya Arlequi-
nada també va dur a terme un torneig 
solidari de pàdel el dissabte 14.

La zumba va ser, per partida 
doble, una altra de les activitats desta-
cades de La Marató d’enguany. Així, dis-
sabte passat, Sige Sport Puigverd va dur 
a terme una activitat de zumba per in-
fants i adults al Complex Esportiu de 
Puigverd, mentre que al vespre, l’Asso-
ciació Zumberes de Castellar va organit-
zar una festa zumba a l’Espai Tolrà.

D’altra banda, les escoles també 
s’han abocat a col·laborar amb La Ma-
rató. L’AMPA de l’escola El Sol i la Lluna 
va organitzar dues representacions d’El 
dibuix de Nadal, un espectacle teatral fa-
miliar que es va fer divendres 13 i dis-
sabte 14 a l’Auditori. L’AMPA de l’esco-
la Joan Blanquer també va recaptar 
fons mitjançant diversos tallers i l’es-
cola El Casal va vendre durant el cap 
de setmana espelmes decorades.  L’en-
titat castellarenca Ardslot va instal·lar 
a Cerdanyola un circuit de 10 carrils 
amb la paraula Marató. 
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CiU  |  CANDIDATA A LES MUNICIPALS CONSULTA  |  9 DE NOVEMBRE DE 2014

Els partits de la vila 
valoren la pregunta 
sobre el dret a decidir

Bea Garcia, alcaldable de 
CiU a les eleccions de 2015

 R. GómezL’assemblea de CDC va escollir di-
jous passat per aclamació la candi-
data de CiU a les properes elecci-
ons municipals, previstes per maig 
del 2015. Serà la regidora del grup 
municipal de CiU Bea Garcia, en 
el seu primer mandat dins la polí-
tica municipal castellarenca. Gar-
cia va expressar la seva satisfacció 
per aquesta unanimitat de l’assem-
blea: “Necessito saber que tinc el 
suport de l’agrupació i, per això, 
estic molt contenta que l’assem-
blea m’escollís per unanimitat”.

CiU és la primera força polí-
tica que fa públic el seu candidat a 
les muncipals de 2015. La proposta 
va sorgir del Comitè Executiu Local 
i en una assembla molt concorregu-
da va obtenir el consens dels mili-
tants. Bea Garcia substitueix Josep 
Carreras, actual portaveu del grup 
municipal de CiU, com a alcaldable 
i, segons explica, afronta el repte 
“amb voluntat de treballar des de 
la innovació per intentar donar-
li la volta a les coses”. En concret, 
Bea Garcia apunta que el seu espe-
rit com a candidata serà “aportar 
una visió positiva per treure el 
màxim profit al que tenim”. CiU 
compta aquest mandat amb quatre 
regidors i és la segona força políti-
ca de la vila. 

L’acte va comptar amb la pre-
sència del President de la Federació 
de Comarques de Barcelona de CDC, 
Ferran Falcó, que va destacar la feina 
feta per l’anterior cap de llista Josep 

El president de la Generalitat, 
Artur Mas, flanquejat per diri-
gents de CiU, ERC, ICV-EUiA i 
la CUP, va anunciar dijous pas-
sat des del palau de la Genera-
litat, la pregunta i la data del 
referèndum. La pregunta de la 
consulta serà “Vol que Catalu-
nya esdevingui un Estat?” I, en 
cas afirmatiu: “Vol que aquest 
Estat sigui independent?”. 

Aquestes són les paraules 
escollides per convocar el re-
ferèndum, que serà el 9 de no-
vembre del 2014. L’ACTUAL i 
Ràdio Castellar van demanar a 
les seccions municipals dels par-
tits polítics a Castellar que valo-
rin la convocatòria de la consul-
ta sobiranista. Així, la regidora 
del grup municipal de CiU, Bea 
Garcia, destaca “el consens 
aconseguit entre les formaci-
ons polítiques que són favora-
bles a la consulta”. “No és una 
pregunta tancada, pot recollir 
àmpliament tots els sectors de 
la població catalana”, afegeix 
la regidora. D’altra banda, mal-
grat que el portaveu municipal 
del PSC, Óscar Lomas, reconeix 
que els socialistes estan a favor 
del dret a decidir, “el procés com 
s’està realitzant no és el correc-
te, hauria de ser pactat amb el 
govern de l’estat”.

En aquest sentit, el portaveu 

 Bea Garcia, candidata de CiU. || CEdidA

municipal del PP, Antonio Carpio as-
segura que la consulta no s’arriba-
rà a fer i la titlla “d’error històric”. 
“La decisió de Mas és irresponsa-
ble. No es durà a terme el referèn-
dum perquè és il·legal. El PP serà 
ferm i no cedirà davant els xantat-
ges i el desafiament a la sobirania 
nacional”, conclou Carpio.

El responsable de Ciutadans 
a Castellar, Josep Rosales, tam-
poc aprova la convocatòria i asse-
gura que fins i tot els partits polí-
tics que hi estan a favor “no estan 
satisfets amb la pregunta perquè 
és ambigua”. “El nostre objectiu 
és la unió i aconseguir la igualtat 
dels ciutadans”, afegeix Rosales.
De fet, el president d’ERC a Caste-
llar, Rafa Homet, reconeix que no és 
la pregunta que els republicans vo-
lien però que “és moment de tre-
ballar per ampliar la majoria que 
està a favor de la independència 
de Catalunya”. 

Al seu torn, i al contrari que el 
representant d’ERC, Francesc Loren-
te, de l’executiva castellarenca d’ICV, 
qualifica “d’intel·ligent, plural, que 
té en compte la independència, i en 
definitiva la millor opció, la pregun-
ta que s’ha triat per a la consulta”. 
També al pol oposat dels populars i 
Ciutadans, es troba Dani Sagrera, 
regidor de L’Altraveu, que sentencia 
que “negar que la gent pugui votar 
és un acte de feixisme” perquè con-
sidera que “la llei vigent -en aquest 
àmbit- és hereva del postfranquis-
me i injusta”.  

Carreras,  i el relleu que està duent a 
terme. També va remarcar que s’ha 
d’estar “molt orgullós de ser de 
CDC, pel procés que està vivint el 
país en aquests moments, així com 
també pel relleu a Castellar”.

discurs de la candidata || En el seu 
primer discurs com a candidata, Bea 
Garcia va subratllar als seus com-
panys de partit que “si hagués de 
posar sobre la taula un somni, el 
meu seria el de convertir Caste-
llar en un referent dels serveis a 
les persones, amb l’emprenedo-
ria com a eina de projecció, inno-
vació i riquesa”. La també regidora 
d’aquest mandat va explicar que “en 

 Rocío Gómez

temps de crisi, la innovació sorgeix 
com a resposta a vells problemes”. 
Per això, Garcia va dir que “hem de 
saber gestionar els recursos de la 
manera més eficient i eficaç pos-
sible, no és el moment de grans in-
versions, o d’endeutar-se més i la 
creativitat és gratis, no costa di-
ners, només calen idees, voluntat 
i posada en comú, i des del talent 
així creat, cercar la inversió”. 

Llicenciada en Història per la 
UAB, Bea Garcia treballa de tèc-
nica d’educació a l’Ajuntament de 
Rubí i es va estrenar com a regi-
dora a les darreres eleccions amb 
Josep Carreras com a cap de llis-
ta per CiU.  
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Pla de suport a 
l’emprenedoria local

 Jordi Rius

El ple municipal d’aquest desembre 
ha tirat endavant un Pla de suport 
a l’emprenedoria inclòs dins el Pla 
d’actuació de Promoció Econòmi-
ca per al 2014. “L’objectiu del Pla  
és fer una revisió de totes les  líni-
es que s’han desenvolupat i veure 
quines són les prioritàries, mante-
nint el que ja funciona i introduint 
alguna qüestió per facilitar l’accés 
a ‘emprenedoria”, explica el regidor 
de l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Innovació, Joan Creus. Per portar a 
terme el pla, s’ha creat una comissió 
on, a més de polítics, està previst que 
hi hagi representants sindicals, de la 
patronal o persones rellevants de les 
empreses dels polígons perquè pu-
guin fer les seves aportacions.

El Pla de suport inclou sis grans 
eixos de treball relacionats amb els 
àmbits de la creació d’empresa, amb 
la gestió dels polígons d’activitat eco-
nòmica i el servei de consolidació a 
l’empresa. Una de les novetats des-
tacades és la creació d’espais de co-
treball o coworking al Centre de Ser-
veis i a El Mirador. “Fins ara aquesta 
modalitat de treball no estava re-
collida ni al reglament ni en la pos-
sibilitat  d‘usos d’aquests equipa-
ments”, admet Creus. En el cas del 
Centre de Serveis es readaptarà un 
espai que ja existeix i s’ha de veure 
com s’actuarà a El Mirador. La línia 
també es complementa amb xerra-
des per a fomentar aquesta manera 
de treballar, que suposa que diversos 
professionals i empreses de diversos 
sectors comparteixin una mateixa ofi-
cina o un mateix espai de treball.

 Un altre eix és la política de su-
port fiscal iniciada l’any passat. El re-
gidor de l’Àrea Econòmica i Innovació 
calcula que l’Ajuntament de Caste-
llar ha deixat d’ingressar uns 42.000 
euros l’any 2012 i uns 45.000 aquest 

 Una xerrada sobre finançament al Centre de Serveis de l’any passat. || J.GrAEllS

any per l’exempció de la taxa d’activitats quan s’engega una 
nova activitat econòmica. “Aquesta agilitació de tràmits 
incentiva l’emprenedoria o si més no, no dificulta l’acti-
vitat d’una persona que té un pla d’empresa i vol tirar-
lo endavant”. En aquest àmbit també es posarà en marxa 
un Punt d’Assessorament Empresarial (PAE) d’acord amb 
un conveni que se signarà amb el Ministeri d’Indústria. És 
una oficina que dóna serveis  d’informació i assessorament 
als emprenedors. 

Una altra de les potes del Pla de suport busca poten-
ciar el teixit associatiu local i la relació amb els partners 
del territori. “Entenem el partenariat a dos nivells, un 
a nivell intramunicipal, on tots els agents que hi inter-
venen es reforcin entre ells mateixos i la del muncipi 
amb el propi territori”. En aquest sentit, es vol treballar 
el treball conjunt amb el Consorci per l’Ocupació i la Pro-
moció Econòmica del Vallès Occidental (Copevo).  

Una de les línies és crear espais de cotreball a El Mirador i al Centre de Serveis

Capteu el QR
i llegiu la 

crònica del ple 
de desembre

+ PLE

Servei de recollida de brossa

Al ple es presentava a aprovació l’adjudicació del contracte 
de servei públic de recollida a l’empresa Fomento de Cons-
trucciones y Contratas. Un altre dels punts va ser l’aprovació 
de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre 
de 2012, retirada pel govern central concretament la part 
meritada entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012.
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ENTITATS

Associació de Comerciants de 
l’Avinguda Sant Esteve

Comerç Castellar

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dia: Dissabte 21 de desembre
Horari: d’11.00 a 20.00 h
Lloc: Avinguda Sant Esteve

Una vintena d’establiments de l’avin-
guda Sant Esteve i rodalies trauran al 
carrer les seves botigues el proper dis-
sabte 21 de desembre. Amb ambienta-
ció nadalenca, oferta de productes a 
l’aire lliure i activitats paral·leles (actu-
acions d’entitats i activitats infants).

Dia: Dissabte 21 de desembre
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: plaça d’El Mirador (en cas de 
mal temps, Espai Tolrà)
L’ACC us convida a fer cagar el tió 
tot jugant en família! 
Activitats paral·leles:
17.00 h: Xocolatada
17.30 h: “Neven Nadales”, a càrrec 
del Cor de la Nit i Espaiart
18.15 h: Actuació dels Castellers de 
Castellar Capgirats
19.00 h: Sorteig de paneres gentilesa 
dels comerços associats

AVINGUDA SHOPPING 
CHRISTMAS

CAGATIÓ GEGANT

Club Cinema Castellar Vallès

+ INFO:
www.clubcinemacastellar.com

Dia: Dissabte 21 de desembre

Projecció de curtmetratges:
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
12.30 h: El Meu Primer Festival
Sala d’Actes d’El Mirador
18.00 h: Festival L’Alternativa
Preu: gratuït

El dia més curt de l’any, el CCCV 
s’adhereix a una iniciativa internaci-
onal que ja s’ha celebrat amb èxit a 
d’altres països europeus.

EL DIA + CURT

Grup Il·lusió

+ INFO:
Tel. 937 146 744

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.

ELS REIS MAGS
A CASA!

Entitats

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dia: divendres 20 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: C. del Centre, 8
Preu: gratuït

La Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca de Castellar et convida a conèixer 
aquesta tècnica que ajuda a alliberar 
tensions i bloqueigs i a sentir-nos mi-
llor amb nosaltres mateixos a través 
del riure. Vine a tastar els beneficis de 
la risoteràpia, repetiràs!

SESSIÓ
DE RISOTERÀPIA

 Algunes de les espatlles de pernils i miralls que sortejarà el Mercat. || J. riUS

COROS ROCIEROS  |  TROBADA BENÈFICAL

 J. R.

Dissabte, hi haurà un tió, l’avinguda Shopping Christmas i un sorteig de pernils

Triple cita comercial

Aquest dissabte Castellar tin-
dran lloc tres activitats que servi-
ran per animar l’activitat comerci-
al d’aquests dies i que es faran a  la 
plaça d’El Mirador, el Mercat mu-
nicipal i un tram de l’avinguda Sant 
Esteve. D’una banda, Comerç Cas-
tellar instal·larà un tió gegant entre 
les 16.30 i les 19.30 hores a la plaça 
d’El Mirador per fer-lo cagar en fa-
mília. A les 17 hores hi haurà xoco-
latada, mitja hora més tard hi haurà 
el concert “Neven nadales” a càrrec 
d’El cor de la Nit i Espaiart. També 
serà l’ocasió per veure la darrera ac-
tuació de la temporada dels Caste-
llers de Castellar, els Capgirats.

El final de festa consistirà en 
un sorteig de paneres, gentilesa 
dels comerços associats a Comerç 
Castellar. Segons el president de 
l’entitat comercial, Esteve Ogaya, 
“hem volgut fer una activitat 
atractiva perquè els nens puguin 
gaudir d’una gran tradició”.

L’avinguda Sant Esteve es 
convertirà per segona vegada en 

NADAL  |  21 DE DESEMBRE GUIA DE CASTELLAR  |  G*CV14

Darrers dies per apuntar-se
a la guia de 2014

Aires Rocieros recapta 700 kg d’aliments

Aquests dies, les empreses cas-
tellarenques i editores de la Guia 
de Castellar, ielou Comunicació i 
Disseny&Rauxa, es troben en ple 
procés de paginació i composició 
de la nova edició de la ja conegu-
da Guia de Castellar. La publica-
ció, que com cada any es distribu-
eix a domicili per tot el nucli urbà 
a començaments d’any, ja compta 
amb prop de 150 comerços i em-
preses de la vila. En aquesta edi-

L’Associació Cultural Andalusa Aires Rocieros Castellarencs ha re-
captat, a la 5a trobada benèfica de coros rocieros, 700 kg d’aliments. 
“Estem molt agraïts perquè van passar-hi unes 800 persones”, diu 
Montse da Silva, presidenta de l’entitat.  || C. doMEnE

una avinguda de compres, l’avingu-
da Shopping Christmas. L’activitat, 
que es farà tot el dia entre els núme-
ro 1 i 40 del carrer, comptarà amb 
un Pare Noel, diverses actuacions de 
l’escola Espaiart, de country, zumba i 
coros rocieros, a més de tallers a càr-
rec d’Aguilart i passejades en poni. 
“Fem aquesta activitat amb molta 
il·lusió, per fer ambient de Nadal”, 
constata un dels comerciants orga-

nitzadors, Lluís Casamada.
El mateix dissabte, el Mercat 

Municipal sortejarà 40 espatlles de 
pernil i 30 miralls de tocador entre 
els clients que hagin emplenat la 
butlleta per les compres que hagi 
fet a les parades de Rosa dels Alps, 
Carnisseria Casé, Cárnicas Merche, 
Prat-Torras, Carme Pi, O’Pan, Bona 
Teca, Vila-Borrull i El Racó del Mer-
cat.en les diferents activitats.  

ció es presenta una única modalitat 
d’espai per reservar: el terç de pàgi-
na a dues cares, amb la inclusió d’un 
cupó retallable. En aquest, cada em-
presa o comerç publicarà una pro-
moció o descompte, no acumulable 
a altres ofertes de l’establiment i vàlid 
per un sol ús.  Aquella empresa o co-
merç de Castellar que encara no tin-
gui el seu espai reservat i vulgui fer-
ho, pot adreçar-se a comunicacio@
ielou.cat o trucant al 93 707 00 97. 
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 Desplegament de la Policia Nacional a un establiment del carrer Portugal. ||C.d.

 Cristina Domene

La Policia els va arrestar dimarts al carrer Portugal dins d’un operatiu contra 
el blanqueig de diners del narcotràfic saldat fins ara amb 20 detinguts

Tres detinguts a una 
entitat financera

La policia espanyola ha detingut 20 
persones –16 a Catalunya, dues a Va-
lència, una a Benicarló i una altra a 
Múrcia- relacionades amb una ma-
crooperació contra el blanqueig de 
diners procedents del tràfic de coca-
ïna. Després d’un any i mig d’inves-
tigacions i d’analitzar les diferents 
documentacions i fer les compro-
vacions, s’ha arribat al desmante-
llament d’una xarxa organitzada de 
blanqueig de diners, tràfic d’estupe-
faents i pertinença a grup criminal, 
segons han informat fonts d’aquest 
cos policial a L’ACTUAL. Tres de les 
detencions es van efectuar a Cas-
tellar, en concret al Banc Sabadell 
Atlántico del carrer Portugal, nú-
mero 21, on la Policia Nacional va 
estar investigant durant tot el matí 
de dimarts. De fet, l’entitat va estar 
tancada al públic durant unes hores 
i les persones detingudes són el di-
rector d’aquesta sucursal i dos em-
pleats per estar presumptament im-
plicats dins de la xarxa de blanqueig 
de capital. Els agents van detenir 
també tres persones a una parada 
de fruita al mercat ambulant dels di-
marts de Mollet del Vallès.

Els detinguts passen avui 
divendres a disposició judicial al 
jutjat d’Instrucció número 4 de 
Terrassa. Segons ha explicat a 
L’ACTUAL un portaveu de la Poli-
cia Nacional “la investigació està 
oberta i sota secret de sumari i 
esperem recuperar diners, droga 
i possiblement també armes. 
Estem parlant d’una organitza-
ció important amb un entramat 
financer fort. Aquesta gent co-
brava a càrrec de l’organització 
per la seva feina”. 

Així, a banda de la derivada 
amb vincles amb Castellar, també 

SUCCESSOS  |  OPERACIÓ POLICIAL

+ POLICIA NACIONAL

Dos detinguts per 
explotació sexual

Agents de la Policia Nacional 
espanyola, en col·laboració amb 
la Gendarmeria francesa, han 
desarticulat una organització 
establerta a França i Catalunya, 
presumptament dedicada a la 
captació de dones sud-americanes 
per a la seva posterior explotació 
sexual en diferents ciutats france-

ses. Segons una nota de la policia 
espanyola, l’operació s’ha saldat 
amb sis detinguts a Catalunya, cinc 
espanyols i un rus. De les set or-
dres emeses, els agents espanyols 
van localitzar i van detenir-ne sis, 
dos a Matadepera, dos a Castellar 
del Vallès i els altres dos a Girona; 
quedant pendent la detenció 
del setè integrant de la banda.
A banda de les detencions, 
es va procedir al registre de 
quatre domicilis i una assessoria 
en diferents localitats catalanes on 
es va trobar molt material delictiu.

SALA PUIGVERD  |  CONCERT BENÈFIC

La Sala Puigverd ha recaptat 1.100 
euros en el concert benèfic que van 
organitzar el passat divendres a la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà. “Ens 
esperàvem més gent, però els 
que van anar s’ho van passar-
molt bé i nosaltres estem molt 
agraïts, aquests diners es desti-
naran als tractaments dels nens 
i nenes que necessiten aquestes 
teràpies”, explica la directora de 
l’entitat, Marta Prat.   Els nens i nenes gaudint de l’actuació del Mago Martín. || S. SolÉ

1.100 euros 
de recaptació

s’han escorcollat diversos domici-
lis i oficines als municipis de Sa-
badell, Terrassa, Rubí, Mollet del 
Vallès, Lliçà de Munt i Barcelona 
ciutat. A la Comunitat Valencia-
na, on els escorcolls es van dur a 
terme amb el suport puntual de 
la Guàrdia Civil, l’operació es va 

centrar principalment al munici-
pi de Benicarló (Castelló), encara 
que també s’ha estès a d’altres lo-
calitats de la província de Valèn-
cia i també s’investiga a Múrcia. 
La investigació continua oberta 
sense que es descartin més de-
tencions.  
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 Grup Municpal CiU

Clam pacífic i 
democràtic

V

 L’Altraveu

olem aclarir, una vegada 
més, que apostem per la 
connexió de la B-124 amb 
la Ronda Oest, per que 

els ciutadans de Castellar puguin arri-
bar a la C58 sense haver de travessar 
Sabadell. També renovem la nostra 
oposició al Quart Cinturó, una obra 
amb un cost econòmic enorme i plan-
tejada de forma summament agres-
siva amb el nostre entorn. Aquest 
projecte a més ha caducat adminis-
trativament. El març del 2005 el Casa 
de la Vila reivindicava millores pel que 
fa a les connexions viàries i el trans-
port públic del nostre municipi, fent 

Quart Cinturó i 
connexió a la ronda 
oest de Sabadell; 
fum, fum, fum !!!

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.

una petició explícita per connectar la 
B-124 amb la ronda oest de Sabadell. 
En aquell mateix Casa de la Vila, el 
PSC deia que: “Si algun tema en la po-
lítica local es pot considerar estratè-
gic i justificar l’acord entre les forces 
polítiques, a part de l’urbanístic, és el 
de les comunicacions i els transports 
públics.” El comentari era una quei-
xa per que considerava que l’equip de 
govern convergent d’aquell moment 
tirava pel dret sense consens amb la 
resta de grups del consistori. 
Fa pocs dies que una representació de 
tots els grups municipals va fer una 
petició a la Comissió de Territori del 
Parlament per que des de la Generali-
tat s’impulsessin els tràmits per acon-
seguir ràpidament una connexió di-
recta de la B-124 amb la C-58 a través 
de la ronda Oest de Sabadell. 
El consens aconseguit entre els grups 
municipals del consistori, necessari 
per mostrar una postura ferma en de-
fensa de les necessitats del nostre mu-

 Maite igual

El meu sentiment

No a la independencia por sen-
timiento y por coherencia. Esto 
que llama el Sr. Mas “Sentiment 
Català” y que debe de creer que 
solo lo tienen los nacionalistas 
catalanes, pues yo le digo que 
no, y que se olvida que él es el 
Presidente de todos los cata-
lanes. Yo tengo un sentimien-
to catalán y español, no voy a 
consentir que me roben aque-
llo que me pertenece como ca-
talana, mi tierra Cataluña. No 
soy menos por ser también es-
pañola, mi sentimiento es más 
amplio y suma, la independen-
cia solo hace que restar. Amo 
a mi tierra y pienso que Ca-
taluña seguirá siendo grande 
si estamos todos juntos en un 
proyecto común tanto en lo so-
cial como en lo económico, ya 
que este último nos vincula fu-
ertemente a España. Digo no a 
la deriva que nos está guiando 
este mal gobierno autonómico, 
una España fraccionada o rota 
socialmente como pretenden. 
Como pretende hacernos creer 
que estaríamos mejor fuera de 
España y se olvida de todos los 
mensajes que nos llegan de las 
autoridades europeas, que nos 
indican que estaríamos fuera, 
¿Qué somos?, y ¿Qué quieren 
hacer con Cataluña? Nunca 
perdonaré al Sr. Mas el daño 
que está haciendo a los catala-
nes por no dedicarse a gober-
nar y sí a crear odio entre es-
pañoles, fruto de querer tapar 
su mediocridad como gober-
nante, que por cierto es para 
lo que fue elegido y todavía 
esta por ver. Soy hija de ex-
tremeños que llegaron a Ca-
taluña a trabajar y que contri-
buyeron a que esta tierra entre 
todos sea hoy mas grande y es 
por eso que creo me pertenece 
un trozo de ella, además de por 
derecho esto sobretodo por “el 
Meu Sentiment”.
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 iCv Castellar

CDC i  el negoci 
de la privatització 
del parc públic 
d’habitatges 

 Marc Sánchez Burgos

Calendari fixat: 9 de 
novembre de 2014

Ja tenim data. Els demòcrates - en 
els quals m’incloc-  n’hem d’estar con-
tents. Hem complert, han complert. A 
contra pronòstic, els nostres repre-
sentants han executat les demandes 
que la societat civil catalana va ence-
tar ja fa dos anys. Ha sigut un gran 
pacte, s’ha intentat buscar in extremis 
el consens entre totes les possibles 
sensibilitats. La imatge era explícita: 
14:00h Palau de la Generalitat, el Pre-
sident Mas al capdavant formalitzant 
les sospites que s’intuïen de la negoci-
ació, i els partits polítics protagonistes  
rere seu. Tot conformant un bloc, un 
bloc homogeni que només demanda 
una única cosa: poder votar.  S’ha so-
lidificat el pacte, tenim les noves espe-
rades; d’entrada, el 9 de Novembre de 
2014 tindrem la consulta. Una consul-
ta binària, amb dues preguntes. 
M’incloc entre els recelosos d’aques-
tes preguntes que poden generar 
dubtes. A mesura que passen els mi-
nuts vaig interioritzant la notícia, puc 
anar teixint el perquè d’aquesta de-
cisió. Com ja he dit, ha sigut un gran 
pacte. Un gran pacte, com ja fa temps 
que no en veiem, amb diverses sen-
sibilitats que encaixen a la perfecció 
dins aquesta consulta. Les darreres 
enquestes d’opinió mostren un per-
centatge al voltant del 80% de parti-
daris pel dret a decidir, ja sigui favora-
bles a la independència o contraris a 
aquesta. Aquestes grans majories, no 
es poden obviar. I en el model de con-
sulta català no s’ha exclòs a ningú. Hi 

nicipi, l’ha trencat sobtadament el nos-
tre alcalde pactant amb el Conseller 
una solució diferent a la que feia uns 
dies havíem demanat al Parlament i re-
clamant que el Ministeri de Foment tiri 
endavant el Quart Cinturó. És sorpre-
nent que el nostre Alcalde demani ara, 
sense haver-ho parlat amb els grups 
polítics del consistori, la represa del 
Quart Cinturó. En aquest país patim 
massa sovint la pèrdua de memòria 
d’alguns partits polítics que  acaben 
fent allò que criticaven dels altres.
La demanda del nostre Alcalde i del 
Conseller és un pas enrere i no agilitza 
la necessària connexió de la B-124 cap 
a la ronda oest de Sabadell.  
Tenim la sensació que l’Alcalde i el 
Conseller ens venen fum, i que sols 
busquen titulars i fotografies a la 
premsa. A cop de notícies com aques-
ta no es va enlloc, com queda sobrada-
ment demostrat amb les AREs, l’alta 
ocupació industrial del Polígon de Can 
Bages o l’arribada del tren.

otes les forces políti-
ques del Parlament de 
Catalunya que donen 
suport a la celebra- continua a la pàgina 11

tindrà cabuda tothom: qui vulgui 
votar Sí a un nou estatus quo però 
No a la independència; qui simple-
ment no vulgui dotar de més au-
togovern a Catalunya i, finalment, 
també qui vulgui trencar i crear un 
nou espai sobirà. 
Al meu parer, la fórmula busca-
da generarà els propers dies un 
debat mai vist a la política cata-
lana. Farà aflorar emocions anti-
natura dins el sistema de partits 
català. Els que van abaixar el cap 
davant les seves respectives exe-
cutives federals podran plantar-se 
i buscar el seu espai dins l’inclu-
sió d’aquesta proposta de consulta. 
D’altres apel·laran a la inviolabili-
tat i l’obligatorietat de les disposi-
cions legislatives d’aquella Consti-
tució que el 60% dels ciutadans no 
van votar. El mateix de sempre. La 
democràcia és a la nostre mà, de la 
mà de quatre grans partits polítics 
que han sabut canalitzar els senti-
ments de tota una societat catala-
na que demanda ser escoltada.

El conjunt de càrrecs i les execu-
tives de la coalició d’ICV-EUiA, 
ens hem  conjurat per defensar 
el parc d’habitatge públic des-

ció de la consulta, encapçalades pel 
President Mas, el passat dijous 12 
de desembre van presentar l’acord 
històric per fixar la data i la pregun-
ta de la consulta. Des de CiU volem 
mostrar la nostra satisfacció davant 
d’aquest dia històric que dóna res-
posta a la voluntat que els ciutadans 
van expressar de forma molt majori-
tària a les eleccions d’ara fa poc més 
d’un any. 
Podem afirmar que aquest acord 
compta amb una majoria molt àm-
plia del Parlament de Catalunya (87 
dels 135 diputats) i que exemplifica la 
gran majoria que existeix a la socie-
tat catalana a favor del dret a decidir 
i de la convocatòria d’una consulta.
L’acord al qual han arribat les forces 
polítiques fixa que la pregunta que 
hauran de respondre els ciutadans 
serà una pregunta encadenada, dues 
preguntes en una. La primera pre-

I si ens posem a treballar d’una vegada 
per resoldre els problemes reals que 
patim amb mobilitat? 
Des de L’Altraveu considerem im-
portant el consens entre les forces 
polítiques de Castellar, els seus vi-
latans i les entitats i col·lectius del 
poble, sempre que es treballi per 
solucionar els problemes de mobi-
litat de la comarca, amb un propos-
tes viables, respectuoses amb l’en-
torn i més econòmiques. 

El passat divendres, 13 de desembre, a l’Escola Sant Esteve tota la comu-
nitat educativa va organitzar, per sisena vegada, la Fira de Nadal solidària. 
La finalitat de la fira és recollir diners per col·laborar en l’escolarització 
de les nenes de l’Índia, donant suport directe a l’escola amb la que estem 
agermanats: l’escola Fior di Loto. Com cada any els nens de  l’escola van 
preparar artesania per vendre i es van muntar diverses paradetes.  Per 
segon any va participar el centre Asana de Sabadell, que  va fer una exhi-
bició de danses de Bollywood. Després es va fer una rifa de paneres ela-
borades amb productes nadalencs que les famílies havien anat portant 
durant tota la setmana. Des del centre s’agraix la col·laboració i genero-
sitat de tota la comunitat educativa implicada. || ESColA SAnt EStEvE

Fira Solidària a l’escola Sant Esteve

prés que es fes pública la inten-
ció del Govern de CiU de vendre 
els 14.000 habitatges públics pro-
pietat d’INCASOL a un fons d’in-
versió especulador. 
Volem   recordar al Govern de 
CiU que una gran part d’aquests 
habitatges han estat edificats 
sobre sòl cedit gratuïtament 
pels Ajuntaments catalans mit-
jançant convenis amb l’INCA-
SOL, amb l’objectiu de dotar els 
seus municipis d’un parc d’habi-
tatges destinats a les persones 
amb menys ingressos o, directa-
ment, per a emergències socials,  
cosa que trobem  lamentable que 
s’intenti tirar endavant aquesta 
decisió sense comptar amb el 
món local. En relació amb l’arti-
cle d’opinió en el darrer número 
de l’Actual volem afirmar que és 
cínic que CiU intenti alliçonar a 
ICV-EUiA sobre polítiques soci-
als i volem recordar a CDC  que 
gràcies a aquestes cessions, en 

els últims anys, sobretot en el pe-
ríode 2004-2010, molts munici-
pis van poder disposar d’un parc 
d’habitatges de dotació pública, 
destinat a col·lectius de perso-
nes amb necessitats socials, un 
exemple els habitatges del  Pla de 
la Bruguera al nostre municipi.
Tot i això, ICV incideix en la insu-
ficiència encara de l’actual parc 
d’habitatge públic per donar res-
posta a les necessitat urgents que 
avui pateix la ciutadania de Cas-
tellar. És per això, que conside-
rem imprescindible seguir man-
tenint el caràcter públic del parc 
d’habitatge. Per ICV a Castellar 
la situació requereix mantenir el 
parc públic d’habitatges i incre-
mentar-lo, per exemple amb els 
habitatges de la Sareb i les ces-
sions que puguin fer les entitats 
financeres, amb la intenció de 
constituir un autèntic Fons So-
cial d’Habitatges Català i de re-
truc al nostre municipi.

ESColA SAnt EStEvE
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n el relat de la infància 
de Jesús segons l’evange-
li de Lluc, veiem l’esce-
na coneguda i entranya-

ble de l’Anunciació als pastors. A 
mi em captiva especialment com 
comença el discurs de l’àngel: “No 
tingueu por”.  Lluc fa que els pas-
tors, que en aquell moment eren 
un grup social molt rebutjat i me-
nystingut per les instàncies ofici-
als del judaisme, siguin els primers 
destinataris de la Bona Notícia del 
missatge de Jesús. El primer que 
els diu l’Àngel, que parla en nom de 
Déu és que no tinguin por. 
La figura de Jesús, el seu missatge, 
la seva vida, el seu testimoni són 
per a tota la humanitat un missat-
ge d’esperança, de confiança en les 
possibilitats de l’ésser humà. No cal 
ser creient per entendre i acceptar 
això. Jesús posa en valor la perso-
na i les seves capacitats, anima els 
qui passen un mal moment, valo-
ra des possibilitats de les persones 
per sobre de les seves mancances, 
confia plenament en la bondat in-
terior de cadascú, malgrat s’hagi 
equivocat en les seves accions. Per 
això l’anunci als pastors comença 
dient: “No tingueu por. Us anuncio 
una bona nova que portarà a tot el 
poble una gran alegria” (Lc 2,10) el 
missatge de Jesús, basat en l’amor, 
en el perdó es un missatge que res-

  Bon Nadal. || JoAn MUndEt

No tingueu por

digui que podem superar els mals 
moments, que algú ens animi a se-
guir caminant sense por, amb con-
fiança en les nostres possibilitats, 
tant personals com col·lectives. 
Per Nadal celebrem el naixement 
d’algú que ha aportat al món un 
missatge d’esperança, de confian-
ça en la persona. Els antics cele-
braven aquests dies el solstici d’hi-
vern, i festejaven que la llum del sol 
començava a guanyar la foscor de 

la nit. Simbolismes paral·lels, en el 
fons. En la foscor en la qual de ve-
gades ens instal·lem necessitem 
que algú ens digui que es camina 
millor sense por, que cal ser ago-
sarats i anar endavant malgrat la 
boira, que de les ensopegades ens 
podem tornar a aixecar... per això 
cada any celebrem el Nadal.
                                                                                                 
* President del Grup Pessebrista de la
   Capella de Montserrat

E

sona a alegria enmig d’una societat 
marcada per la incertesa i la manca 
d’esperança.
Les paraules de l’Àngel va adreça-
des a totes les persones de bona vo-
luntat, van adreçades també a no-
saltres. No estem passant un bon 
moment. La precarietat en què 
estan vivint moltes persones i la 
manca d’horitzons clars, ens situ-
en en un ambient de por i d’inse-
guretat. Necessitem que algú ens 

El suport a 
l’emprenedoria, 

clau de la Promoció
Econòmica

 Joan Creus*

A

Per Nadal celebrem el 
naixement d’algú que ha 
aportat el món un 
missatge d’esperança, de 
confiança en la persona

  Enric Benavent Vallès*

PLAÇA MAJOR

l darrer Ple munici-
pal de l’any hem por-
tat a aprovació la 
línia de suport a l’em-

prenedoria dins el Pla d’actuació 
de Promoció Econòmica 2014.
Per arribar a aquest punt, cal va-
lorar molt positivament les tas-
ques de l’equip tècnic de l’Àrea, 
que ha possibilitat l’actualització 
de les dades rellevants per trac-
tar políticament les prioritats. 
Així, com a totes les qüestions 
estratègiques que requereixen 
consens, s’han tractat les apor-
tacions de tots els grups del con-
sistori, així com la d’agrupacions 
municipals sense representació 
(ERC, ICV i C’s).

Les línies de treball es desenvolu-
pen en 6 eixos: 
1) Exempció de taxes i agilització de 
tràmits: manteniment de la política 
pionera iniciada el 2011 de no cobrar 
taxes a les noves activitats econòmi-
ques. La Finestreta Única Empresa-
rial en facilita la tramitació.
2) Infraestructures: la connexió a 
la xarxa viària d’alta capacitat i les 
telecomunicacions, són els grans 
punts a seguir treballant. Telefóni-
ca acaba de presentar el pla per pro-
veir de fibra òptica els nostres Polí-
gons i el nucli urbà de Castellar del 
Vallès aquest 2014.
3) Teixit associatiu local: cal posar 
en valor la feina feta per generar 
treball en xarxa per part de les em-
preses i els emprenedors/es.
4) Partenariats al territori: man-
teniment de la participació activa 
als òrgans de treball compartit a la 
nostra àrea d’influència: COPEVO, 
l’Àmbit B-30 i el Parc Empresari-
al Orbital 40.
5) Accés al finançament dels empre-
nedors/es: la línia més complexa, i 
menys controlable, requereix d’al-
ternatives al finançament clàssic.
6) Desenvolupament dels vivers 
d’empreses i cotreball: el suport 
tant a la creació dels plans d’empre-
sa com a l’assessorament d’empre-
ses i emprenedors/es és, en molts 
casos, l’assegurança per a fer pos-
sible la creació i el manteniment del 
negoci. En aquest mateix Ple mu-
nicipal, aprovem la possibilitat d’ús 
dels locals del Centre de Serveis i el 

gunta serà: “Vol que Catalunya es-
devingui un Estat?“ En cas de res-
posta afirmativa, la segona pregunta 
serà: “Vol que aquest Estat sigui in-
dependent?” 
Amb aquesta fórmula els partits 
han fixat una pregunta clara i inclu-
siva que permetrà que tots els ciuta-
dans puguin sentir-se representats 
a la consulta i expressar democrà-
ticament la seva opinió. Tots aquells 
ciutadans que desitgin un canvi 
d’estatus de Catalunya podran ex-
pressar-ho a la consulta com també 
podran expressar-se aquells que vul-
guin que el canvi d’estatus sigui en 
forma d’Estat Independent. 
L’acord al qual han arribat les forces 
polítiques fixa que la consulta se ce-
lebrarà el diumenge 9 de novembre 
de 2014, complint així amb el com-
promís que va adquirir el President 
Mas de celebrar la consulta durant 
l’any 2014. Amb la data ja fixada, hi 
haurà temps a partir d’ara perquè les 
institucions catalanes i les instituci-
ons espanyoles negociïn la forma de 
fer aquesta consulta d’acord amb els 
marcs legals existents.
Els partits polítics signants de l’acord 
han anunciat que de forma imminent 
des del Parlament de Catalunya s’im-
pulsaran les iniciatives oportunes per 
traslladar a l’Estat les peticions per a 
fer la consulta. Una gran majoria de 
les forces del Parlament de Catalu-
nya, malgrat tenir ideologies en al-
guns casos molt diferents, han estat 
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Un engaño
llamado consulta

 Grup Municipal PP

E
l pasado jueves 12 de 
diciembre asistimos a 
la escenificación y su-
puesta culminación de 

un proceso que no deja de ser un 
gran engaño y que no llegara lejos. 
Déjennos explicarnos por qué.
No habrá consulta, la constituci-
ón es clara. La soberanía recae en 
el conjunto del pueblo español, no 
solo en el de una comunidad con-
creta. Es el primer engaño del 
nacionalismo. Además, permitir 
y llevar a cabo una consulta que 
no permite nuestra Carta Magna, 
aquella que votaron democrática-
mente todos los españoles en 1978, 
incluidos los catalanes con un 90% 
de votos a favor, seria incurrir en 
una ilegalidad manifiesta.

Pero, además de que la constitución 
no lo contemple ni lo permita, resul-
ta que tampoco lo contempla el pro-
pio Estatuto de Catalunya en su artí-
culo 122. Y de hecho, los que el jueves 
se hicieron la foto, CiU y lo que en Eu-
ropa se considera extrema izquierda, 
no suman suficiente para iniciar un 
proceso de reforma estatutaria que lo 
permitiera. Es el segundo engaño.
El enésimo aspaviento de Artur 
Más y Oriol Junqueras ha diseñado 
una pregunta que demuestra lo es-
trambótico del proceso, porque lla-
man referéndum a una doble pre-
gunta que conlleva un filtro previo 
a la consulta planteada.
Siguiendo esa pauta, han terminado 
ingeniando dos preguntas para que 
sólo se pueda votar sobre la indepen-
dencia superando una pregunta ide-
ológica previa, o lo es lo mismo, han 
discriminado para que no puedan 
votar todos y solo lo hagan los afec-
tos al régimen, Estamos delante del 
tercer engaño.
El cuarto engaño nacionalista en 
el manipulado concepto del pueblo 
de Cataluña de CiU i ERC, porque 
no existe. Cataluña es plural y no 
monolítica. Así lo han demostrado 
muchos Ayuntamientos de Cata-
luña, elegidos democráticamente 
por la ciudadanía, que ya han dicho 
en varias ocasiones, que no quieren 
este referéndum ilegal.
Un proceso basado en el engaño y 
la ilegalidad no puede triunfar. Por-
que la democracia es, precisamen-
te, todo lo contrario a eso.            

Mirador per al Cotreball.
Per rebre tota la informació sobre 
creació i suport a l’emprenedoria i 
a l’empresa: centredeserveis@cas-
tellarvalles.cat / 93 747 10 55 / C. 
del Berguedà 43 / Twitter: @cen-
tredeserveis.

*Tinent d’alcalde de
  Promoció Econòmica i Innovació

capaços de posar-se d’acord amb tot 
allò que fa referència al dret a decidir 
i a la celebració de la consulta. 
Esperem que l’Estat espanyol escolti 
el clam pacífic i democràtic del poble 
de Catalunya i faciliti que pugui ex-
pressar-se a les urnes com passarà en 
d’altres països de la Unió Europea.
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 Totes les categories del Futbol Sala Castellar juntes, durant el transcurs de la presentació al pavelló Joaquim Blume. || M.C.B.

Al més pur estil NBA. La presen-
tació dels 13 equips del Futbol Sala 
Castellar (FSC), que aquest any 
disposa de 151 jugadors, va tornar 
a superar-se. Efectes de llum i mú-
sica van combinar-se amb una ac-
tuació de break dance, que va fer 
les delícies de la multitud d’espec-
tadors que van omplir la grade-
ria principal del pavelló Joaquim 
Blume. Els jugadors, un per un, van 
anar desfilant sobre la pista, fins a 
composar un mosaic taronja, sem-
pre a les fosques, que va resultar 
molt vistós. El FS Castellar també 
va fer lliurament de dues plaques 
d’agraïment a Gerard Lleixà i Ma-
nolo Montes, jugadors de l’entitat 
fins a la temporada passada.

Durant els parlaments, el pre-
sident del club, Josep Tous va des-
tacar que el Futbol Sala Castellar 
-amb permís de l’hoquei sobre pa-
tins-, és “el club de Castellar que 
té el primer equip en una catego-
ria més alta”, de manera que va 
demanar una major resposta de 
l’afició amb vista als partits de dis-
sabte. També va fer una crida als 
assistents per a què es plantegin 
assumir responsabilitats directi-
ves. Tot i això, més tard, va deixar 
clar que només deixarà la presi-
dència si apareix una alternativa 
sòlida. De la seva banda, la regido-
ra d’Esports, Pepa Martínez, va de-
finir el Futbol Sala Castellar com 
a “una entitat molt arrelada al 
poble que lluita per la igualtat”, 
en referència a la presència de qua-
tre equips femenins, dos de futbol 

  Marc Cornet

Taronja llampant i orgullós

Comencen les sessions de 
Quinto a la Penya Solera

tal com ja és tradicional cada any per 
nadal, la Penya Solera Barcelonista 
de Castellar del vallès portarà a 
terme sessions de Quinto al seu local 

social (carrer del Molí 1, baixos). les 
primeres sessions seran demà dis-
sabte i diumenge i tindran continuïtat 
els dies 25, 26, 28 i 29 de desembre, 
i l’1, 4, 6 i 11 de gener. l’última sessió 
dependrà de la data de l’Atlético-
Barça. l’inici serà sempre a les 19 h.

Doble èxit del CAC a Malgrat

Els atletes del CAC Gerard Arderius 
-a la foto- i Joan losada es van pro-
clamar guanyadors en el 19è cros de 
Malgrat. Arderius es va imposar en 
la categoria promesa amb un temps 

de 16:25, mentre que losada  va ser el 
millor d’entre més de 40 cadets i ju-
venils amb 10:51. En la mateixa cursa,  
Àlex Peñuelo va ser 5è (12:19). d’altra 
banda, dani Garcia es va quedar a una 
centèsima de la mínima per a l’estatal 
als 60 m tanques (8.81).

sala i dos de voleibol. 

el primer equip, a l’alça || La festa 
va ser completa al Joaquim Blume 
perquè, just vint-i-quatre hores 
abans, el primer equip havia aban-
donat l’última plaça a la divisió 
d’honor. Ho va fer en golejar per 
un contundent 10-5 l’equip que ha 
passat a ocupar el fanalet vermell, 
el Puigcerdà. 

El duel va començar amb molt 
bon joc per part dels locals, tot i 

que a la mitja part només empata-
ven (2-2). A la represa, el Castellar 
va seguir sent superior però no se’n 
van anar fins que Marc Bros va fer 
el 6-3. Alexandre Mateo, amb tres 
gols, va ser el màxim anotador cas-
tellarenc.

D’altra banda, l’entitat orga-
nitza tornejos de futbol sala (el dia 
28) i voleibol (el 29) durant les fes-
tes. Les inscripcions s’han de fer 
al 663 027 968 (Ruben) abans dels 
dies 23 i 24, respectivament. 

Els 151 jugadors del FS Castellar es presenten de manera espectacular 24 hores després que el primer equip abandoni l’última plaça

ATHLÈTIC 04

Golejada (1-4) en 
el derbi a Polinyà

De la seva banda, l’Athlètic 04 es 
manté ferm en la persecució dels 
dos líders del grup 3 de Primera 
Catalana. Els homes de Domingo 
Romero es van imposar a Polinyà 

per 1 a 4, amb dianes de Yannick 
Godoy, Daniel López, Antonio 
Morillas i Albert Moya. Els locals van 
retallar diferències al principi de la 
segona part però només tres minuts 
després ja va arribar la sentència 
gairebé definitiva dels castellarencs.
Els castellarencs segueixen a 
sis punts del segons, la Penya 
Barcelonista Johan, tot i que 
amb un partit menys.
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FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

 Els jugadors del Castellar celebren el primer gol de la tarda, de Cristian. || M. CornEt

 Els jugadors de l’HC Castellar, tot celebrant un gol, en una imatge d’arxiu. || M. CornEt 

La igualtat en un partit es cons-
tata quan no hi ha cap equip que 
aconsegueixi sobresortir en el joc 
o quan aquest es desenvolupa amb 
fases de domini altern. El Caste-
llar-Cardedeu va estar marcat pel 
aquest segon guió, amb un conjunt 
de David Pirri superior a la prime-
ra meitat, superat en l’inici de la se-
gona i molt voluntariós en el tram 
decisiu. Els blanc-i-vermells, en el 
còmput global de mèrits, no me-
reixien l’1-2 que presidia el marca-
dor amb el temps ja complert. Per 
aquest motiu, no és agosarat  dir 
que el gol de l’empat de Marc Ala-
vedra (2-2), després d’una passa-
da llarga a l’espai i a l’esquerra de 
l’atac castellarenc, va fer justícia. 

Punt d’or en 
l’últim segon 

  Marc Cornet
El transcurs del duel va recordar 
molt l’1-2 contra el Tona que li va 
costar la banqueta a Miguel Vidal. 
Aquesta vegada, però, la Unió Es-
portiva va tenir el punt de fe neces-
sari com per a no sucumbir contra 
un altre dels equips punters de la 
lliga -és quart- al Pepín Valls.

L’alineació del Castellar pre-
sentava diverses novetats i força 
futbolistes que l’any passat eren ju-
venils. “Un jugador no pot jugar 
amb molèsties no suportables i 
jo confio en tota la plantilla”, va 
dir David Pirri, que globalment es 
va sentir força satisfet per l’actu-
ació dels homes escollits. Així, la 
Unió Esportiva va sortir a totes i 
va crear diverses ocasions de pe-
rill fins que Gerard Casals va fer 
un clar penal sobre Xavier Vera-
guas, que a més mereixia la sego-

na groga -l’àrbitre es va arribar a 
posar la mà a la butxaca però no va 
treure la targeta-. Cristian García 
el va transformar i tot es va posar 
de cara amb vista a la segona part, 
encara que un parell de canvis van 
significar la metamorfosi absolu-
ta per al Cardedeu. Amb molt bon 

joc, encara que comptades ocasi-
ons, els visitants es van avançar 1-2. 
Més tard, el Castellar va canviar 
l’esquema, va pressionar amb força 
i va trobar el premi d’Alavedra, poc 
després que Sergi López, en dues 
ocasions, s’hauria quedat a centí-
metres d’anticipar la joia final.  

L’Hoquei Club Castellar va fer un 
gran partit contra un rival, l’Hoquei 
Club Palau, molt seriós i lluitador, 
que en cap moment va donar el par-
tit per perdut. L’eficàcia dels homes 
d’Alejandro Ruglio davant de porte-
ria, però, va ser aclaparadora i es van 
acabar imposant per un clar 1-6.

Els blanc-i-negres, en tot mo-
ment, van jugar un gran hoquei amb 
una defensa ordenada i efectiva que 
no deixava ni un forat perquè el con-
trari jugués fàcil. També van fer gal-
la d’un atac efectiu i dur que va pro-
piciar un resultat tan contundent 
contra un rival directe. S’ha de fer 

Golejada al Palau
menció al gran partit a la porteria 
de Sergio Ruiz. Si en algun moment 
la defensa el va deixar sol, el cas-
tellarenc va resoldre les situacions 
amb solvència i seguretat. També va 
ser molt important el gol que va su-
posar el 0-2. La bola va passar per 
tots els jugadors  fins que una pas-
sada a mitja alçada d’Oriol Togores 
la va rematar Víctor Bonilla al fons 
de la xarxa. Oriol Togores va fer 
tres gols, Víctor Bonilla, dos, i Lluís 
Ferran, una diana. El Folgueroles 
va perdre el seu primer partit con-
tra l’Olot (2-3) i ja només són 3 els 
punts de diferència.  || rEdACCiÓ

Un gol d’Alavedra quan el partit ja agonitzava evita 
la derrota de la Unió Esportiva contra el Cardedeu

El CB Castellar 
fa suar el 
líder (77-81)

 Redacció

El CB Castellar es va quedar a un 
pas de sorprendre el líder en el duel 
disputat dissabte al Puigverd. Els 
groc-i-negres només van perdre de 
4 punts (77-81) contra un Martorell-
Solvin que arribava al partit des-
prés d’haver acumulat 10 victòries 
durant la temporada. Els homes de 
Mario Lousame van començar molt 
forts des de l’inici i van estar per da-
munt en el marcador durant gaire-
bé tot l’enfrontament. De fet, a falta 
de 12 minuts del final, els locals gua-
nyaven de 14 punts (56-42).

Al final de tercer quart el duel 
tornava a estar igualat (56-53) i, en 
l’últim període, Lousame està con-
vençut que va decidir la “gran con-
fiança” que té el Martorell després 
de la seva magnífica primera mei-
tat de temporada. No obstant això, 
el Castellar va tenir opcions fins 
al final, just abans d’un triple visi-
tant que va arribar, paradoxalment, 
arran “d’una jugada molt ben de-
fensada” pels locals. Lousame 
pensa que el Castellar s’ha de sentir 
“orgullós pel bon nivell mostrat” i 
només espera que aconsegueixi l’es-
purna d’instint assassí necessària 
per a decantar partits igualats. Va 
ser molt destacable l’actuació de Li-
sard Ruiz, capaç d’aturar l’estrella 
del Martorell, Fèlix López. 

 Ruiz va fer 23 punts || M. CornEt

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA 



ESPORTS
dEl 20 dE dESEMBrE dE 2013 Al 2 dE GEnEr dE 2014 15

TENNIS DE TAULA  |  SEGONA B 

Els dos equips de Segona B pro-
vincial de l’ATT Castellar es van 
imposar fora de casa. El primer 
equip va superar l’Ateneu Po-
blenou (2-4) i es manté tercer 
de la competició, després de 
l’ensopegada de la jornada an-
terior. Javier Pujante, del tercer 
equip, va jugar per les baixes 
de Cruells i Trias i va sumar un 
punt. De la seva banda, l’ATT 
Castellar B va vèncer contra l’ 
Ateneu 1882 (3-4) i ja és a una 
sola victòria de la zona de pro-
moció.  || rEdACCiÓ

Els dos equips de 
l’ATT Castellar 
guanyen a fora

 Toni García celebra la victòria en la meta del c. Brutau, a Sant Feliu. || M. CornEt

DUATLÓ  |  LA MARATÓ DE TV3

Racó Esports, amb la col-
laboració de Bike Tolrà, va orga-
nitzar un dels esdeveniments més 
espectaculars del cap de setma-
na: una duatló solidària que con-
sistia en 10 km en bicicleta, 5 a 
peu i 15 més de cislisme de mun-
tanya. Just al revés de com sol 
ser habitual. La particularitat, 
però, eren els nombrosos  desni-
vells que es poden trobar a Sant 
Feliu, que van convertir la cursa 
en un espectacle èpic.

Un total de 85 duatletes van 
prendre la sortida al carrer Bru-
tau, a tocar de Racó Esports. S’ha-
vien repartit 131 dorsals, però al-
gunes inscripcions eren mera-
ment solidàries. La victòria va ser 
per a Toni García, amb els colors 
del Bike Tolrà, que es va imposar 
en solitari tot i que era tot just la 
segona duatló que disputava. La 
primera havia estat l’any passat 
també a Castellar. “La diferèn-
cia l’he marcat corrent. L’últim 
tram en bicicleta se m’ha fet 
pesat però no he regulat per-
què a mi el què m’agrada és bai-
xar. Fins i tot se m’ha reventat 
la suspensió”, va afirmar el gua-
nyador. Per darrere d’ell van arri-
bat junts Toni Pacios (Bicisprint) 
i Frederic Borrell (BTTASACO). 
Aquest últim va perdre la segona 
posició en trencar el seient abans 
d’afrontar l’última pujada. “Nor-
malment jo corro amb la JAS i 
la bicicleta l’acostumo a fer ser-

Una duatló èpica i solidària

  Marc Cornet

FUTBOL  |  UE CASTELLAR B 

La Unió Esportiva Castellar B 
disputa aquest dissabte (16 h) un 
dels partits més importants de la 
temporada. El filial castellarenc 
s’enfronta al Juan XXIII al Pepín 
Valls i, en cas de victòria, abas-
taria la primera posició del grup 
14 de Quarta Catalana. L’entitat 
del barri terrassenc de Les Are-
nes és líder amb dos punts més. 
Tots dos equips només han per-
dut tres partits però el Castellar 
B, la setmana  passada, va acu-
mular l’únic empat: 3-3 al camp 
del Can Colapi .  || rEdACCiÓ

El filial aspira a ser 
líder a casa contra 
el Juan XXIII

Toni García venç la prova de Racó Esports, que recauda 700 € per a La Marató

MOTOCICLISME  |  FREESTYLE

El pilot castellarenc Xavi 
Dols, més conegut com a “Ja-
bato”, va aconseguir acabar 
en tercera posició en el Fre-
estyle Motocross de Beni-
dorm. Dols, amb especta-
culars salts i acrobàcies, va 
acabar per darrere del sots-
campió del món i participant 
en els X Games José “Loco” 
Miralles, que va ser el guanya-
dor, i del campió d’Espanya 
Dylan Trull, que va acabar en 
segona posició. El vistós esde-
veniment, disputat  a la Plaça 
de Braus de la localitat ala-
cantina, també comptava amb 
la participació d’Edu García i 
Raúl Lerena.  || rEdACCiÓ

Xavi Dols “Jabato”
és 3r a Benidorm

 Una figura de X. Dols, “Jabato”. || CEdidA

vir a l’estiu”, va comentar Bor-
rell, que va reconèixer que al final 
ja no va ni esprintar. 

Pel que fa a Pacios, va adme-
tre que l’havia beneficiat el fet de 
conèixer “el terreny” i que predo-
minés la bicicleta sobre la cursa a 
peu. La seva parella, la coneguda 
ciclista internacional Sandra San-
tanyes, va vèncer en noies, per bé 

que s’havia fet mal al peu el dia an-
terior i es va perdre “durant un 
tros” a causa del fet que havíen 
desaparegut algunes senyalitzaci-
ons col·locades el dia anterior.

 En total Racó Esports, que 
també havia muntat activitats de 
pàdel, fitness, spinning i zumba en 
les seves instal·lacions, va recau-
dar 700 euros per a La Marató.  



ESPORTS
16 dEl 20 dE dESEMBrE dE 2013 Al 2 dE GEnEr dE 2014

HOQUEI PATINS

El porter castellarenc de futbol sala 
raúl Montenegro, del Club natació 
Sabadell, va ser subcampió infantil 
als Campionats Comarcals de Se-
leccions Base de Futbol Sala de la fe-

deració catalana amb la selecció del 
vallés occidental-Sabadell. Montre-
negro, capità de l’equip -a dalt, a l’es-
querra-, es va quedar a un pas del títol 
però el Barcelonès Sud va guanyar 
per penals a Blanes. Els també cas-
tellarencs Xavi lara, oriol Menbrado, 
Carles Simon i Pau Clarà van ser ter-
cers en la categoria benjamí.

Raúl Montenegro, 
subcampió a Blanes

DISSABTE 21 de desembre
Pepín Valls
09:00    Aleví B – Cerdanyola vallès FC 
10:20     Cadet B – ripollet CF   
12:00     Benjamí A – rubí  
12:00     Benjamí B – PB sant Cugat 
13:00     Prebenjamí E – Gim. Manresa
13:00     Prebenjamí B – EF Base ripollet 
16:00     Sènior B 4ª catalana – Juan XXiii  
18:00     Juvenil B – Sabadell nord CF 
 
Partits a fora
09:00    Can rull r. t. CFU - Benjamí d 
09:00    ripollet CF - Aleví F
09:00    Sabadellenca  – infantil B
10:15    Sabadell FC – Benjamí C
10:30    Cerdanyola v. – Prebenjamí d
10:45    Júnior FC – infantil C
11:00    Sant Fost  – Benjamí F
11:30    JABAC terrassa – Prebenjamí F
12:30    Júnior FC – Cadet A
13:00    Sabadell FC – Aleví A
14:30    la romànica CF – infantil A
15:45    Sant Quirze vallès - Aleví d 
18:30    ripollet FC – veterans

DIUMENGE 22 de desembre
Pepín Valls
11:00     Prebenjamí A – Can rull rt 
11:00     Benjamí E – Sabadell FC
12:00     Escola Sabalete – Sabadell FC 

Partits a fora
09:00   Can rull rt  - Aleví G
10:00    Can rull rt - Prebenjamí C
12:15   Martorelles CF - Juvenil A
16:00   Súria CE – Sènior A 2ª catalana

FUTBOL (UE Castellar)

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 21 de desembre
Partits a fora
18:00   Sant Cugat – Sènior B masculí

DIUMENGE 22 de desembre 
Pavelló Puigverd
vila de Castellar – Memorial Parcerisa
09:00  Júnior masculí - Sferic terrassa
10:30  Sènior femení - Sentmenat
12:30  Sènior masculí - Sant Adrià

HOQUEI PATINS (HC Castellar)

DIVENDRES 20 de desembre
Partits a fora 
21:00   CP vic – Júnior

DISSABTE 2A de desembre
Pavelló Dani Pedrosa
19:30    Sènior - Andorra

FUTBOL SALA (FS Castellar i Athletic)

DISSABTE 21 de desembre
Pavelló Joaquim Blume
09:30   Benjamí –  olesa
16:45    Athlètic 04  B – Corsica 
18:30    Athlètic 04  A – Castellnou Ad
20:30   Juvenil cadet femení – llinars 

Partits a fora
09:00  Molins 99 C - infantil B
11:15   Martorelles C – Aleví B
15:15  Premià de dalt - Athlètic femení
16:00 Escola Pia Mataró - Cadet A
17:00   CE Claret – Sènior B
17:45   Molins 99 C - Sènior A
18:00   Santvicentí - Sènior femení

DIUMENGE 22 de desembre
Pavelló Joaquim Blume 
09:00   Juvenil – Babar AE
10:15     infantil A – Sant Cugat 

DIUMENGE 22 de desembre
Partits a fora 
09:00   rubí CE - Aleví A
13:35   Cerdanyola 2006 – Sènior B

DEL 20 AL 27 DE DESEMBRE

lliçà d’Amunt - Gironella 1 - 3
oar vic - taradell   0 - 1
roda de ter - Sant Feliu de C.  1 - 0
Sabadell nord - Súria  2 - 1
Palau Solità - Sabadellenca   0 - 4
Manresa - Sant Quirze v.  0 - 1
tona - lliçà d’Avall 1 - 1
UE Castellar - Cardedeu 2 - 2
San lorenzo - San Mauro 1 - 0

SEGONA CATALANA · Grup iv Jornada 14

Manresa
Gironella
Sant Quirze
Cardedeu 
tona
taradell
Súria
lliçà d’Avall
Sabadellenca
San lorenzo
Sabadell nord
San Mauro
UE Castellar 
Palau Solità
oar vic
lliçà d’Amunt
roda de ter
Sant Feliu C.
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7
6
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
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9
8
7
7
7
6
5
6
5
4
4
3
3
2
2
1

3
1
3
3
5
3
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4
4
1
3
5
4
4
1
4
1
3

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

10
8
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10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

VETERANS descansa
SÈNIOR B · Quarta Catalana, grup 14 
Can Colapi - UE Castellar 3 - 3
JUVENIL A · Primera, grup 7 
UE Castellar - Sant Quirze  1 - 2
JUVENIL B · Segona, grup 32 
Sant Quirze - UE Castellar 1 - 2
CADET A · Primera, grup 6 
UE Castellar - EF Sabadell 5 - 0
CADET B · Segona, grup 34 
Can rull - UE Castellar 5 - 1
INFANTIL A · Segona , grup 48 
UE Castellar - EF ripollet 0 - 6
INFANTIL B · Segona, grup 47
UE Castellar - Barberà  1 - 3
INFANTIL C · Segona, grup 44
UE Castellar - Sant Quirze  0 - 3
ALEVÍ A · Segona, grup 13 
UE Castellar - Sant Quirze 5 - 2
ALEVÍ B ·Segona, grup 12 
Mercantil - UE Castellar 7 - 1
ALEVÍ C ·tercera, grup 49 
Sabadellenca - UE Castellar  2 - 1
ALEVÍ D · tercera, grup 48 
UE Castellar - Cercle 1 - 2
ALEVÍ E · tercera, grup 45 
Sant Pere nord - UE Castellar 18 - 2
ALEVÍ F · tercera , grup 47 
UE Castellar - Sant Quirze 1 - 7
ALEVÍ G · tercera, grup 43 
PB Castellbisbal - UE Castellar  11 - 0
BENJAMÍ A · Segona , grup 17
UE Castellar - Cercle 3 - 4 
BENJAMÍ B · Segona, grup 18 
Mercantil - UE Castellar 4 - 1
BENJAMÍ C · tercera, grup 36 
San Cristóbal - UE Castellar 5 - 0
BENJAMÍ D · tercera, grup 37 
UE Castellar - EF Sabadell 2 - 2
BENJAMÍ E · tercera, grup 35 
UE Castellar - Cercle 5 - 3

ramon llull - Grup Barna 68 - 82

CB Castellar - Martorell  77 - 81

r. Andorra B - El vendrell 82 - 72

Sant Pere - Sant Cugat  63 - 51

lluisos - JAC Sants  76 - 87

igualada - SESE 84 - 80

Sfèric - reus Ploms 60 - 66

Barberà - Gavà 78 - 65

COPA CATALUNYA · Grup ii Jornada 13

Martorell
river Andorra B
Grup Barna
JAC Sants
igualada
ramon llull
CB Castellar
SESE
Sant Cugat
El vendrell
Sant Pere 
lluïsos Gràcia
Barberà
Gavà
Salle reus
Sfèric terrassa

13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
12
13
13
13

11
10

9
8
8
8
7
7
7
5
5
5
5
4
3
1

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PJ PG PP

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

10
12

SÈNIOR B · tercera, grup 2
CB Castellar - Escola Pia   80 - 59
SÈNIOR FEMENÍ · Segona, grup 1
X. vilafranca - CB Castellar  64 - 18
SOTS 25 · Fase Prèvia, grup 1
CB Castellar - CB Cubelles 78 - 63
SOTS 21 FEM. · Fase Prèvia, grup 1
Cardona - CB Castellar  ajornat
JÚNIOR MASCULÍ · nivell C, grup 8
Can Parellada - CB Castellar 46 - 47
CADET A MASCULÍ · nivell B, grup 5
CB Castellar - t. Cerdanyola 72 - 37 
CADET B MASCULÍ · nivell B, grup 4
CB Castellar - Sant Pere 48 - 70 
CADET C MASCULÍ · nivell C, grup 3
CB Castellar - Cn Sabadell B 55 - 52
CADET FEMENÍ · nivell C, grup 6
S. Família - CB Castellar 44 - 65
PREINFANTIL A M. · nivell B, grup 7
Sant ignasi - CB Castellar 42 - 58
PREINFANTIL B M. · nivell C, grup 1
CB Castellar  descansa
INFANTIL FEMENÍ · nivell C, grup 8
Gramenet - CB Castellar 55 - 14
MINI MASCULÍ · nivell B, grup 5
CB Castellar - Alameda 71 - 58
MINI FEMENÍ · nivell d, grup 2
X. vilafranca B - CB Castellar 55 - 33
PREMINI M. A · nivell B, grup 7
CB Castellar - Escola Pía 74 - 24 

SÈNIOR B · Segona Cat., grup 3
FS Castellar - Andalucía 6 - 5
Casserres - Athlètic 04 8 - 4
SÈNIOR FEMENÍ · Segona, grup 1
FS Castellar - Blancafort 2 - 4  
Athlètic 04 - Parets 1 - 7 
JUV-CADET FEM · Primera, grup 3
Escola Pía - FS Castellar 2 - 5
CADET A · Segona divisió, grup 5
FS Castellar - Arenys de Mar B  3 - 3
INFANTIL A · Segona divisió, grup 6
Montornès - FS Castellar 2 - 6
INFANTIL B · Segona divisió, grup 7
FS Castellar - Cervelló 3 - 11
ALEVÍ A · Segona divisió, grup 5
Sta. Perpètua B - FS Castellar 1 - 11
ALEVÍ B · Segona divisió, grup 6
Cardedeu - FS Castellar 11 - 1

SEGONA CATALANA · Grup 3 Jornada 12

Palau - HC Castellar 1 - 6
Andorra - taradell 6 - 4
roda - Sant Feliu 2 - 6

Folgueroles - olot 2 - 3

tona - Mollet  4 - 4
ribes descansa

BENJAMÍ A · Eliminatòria
Barberà - HC Castellar 1 - 11
HC Castellar - Barberà 14 - 0
BENJAMÍ B · Eliminatòria
HC Castellar - Cerdanyola 3 - 11
Cerdanyola - HC Castellar 9 - 0
PREBENJAMÍ A · Eliminatòria
Claret - HC Castellar  1 - 3
HC Castellar - Claret 3 - 0
JÚNIOR H 
HC Castellar - CP vic 5 - 8
INICIACIÓ · Grup 6
Sentmenat - HC Castellar 3 - 2

CEdidA

DIVISIÓ D’HONOR, grup 2 · Jornada 11

Molins 99
Gavà
Frederic Mistral 
Balsareny
ripollet B
Cn Sabadell B 
E. vallseca
Cervelló
viladecans
Cerdanyola
vacarisses
Pla llobregat
Castelldefels
Sant vicenç
FS Castellar
Puigcerdà 
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6
6
6
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8
7
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4
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4
3
2
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1
1
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0
2
1
1
3
0
1
0
2
0
0
0
0

1
2
2
4
2
3
4
3
6
5
6
6
8
9
8
8

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

vacarisses - ripollet B ajornat

viladecans - Pla de llobregat 4 - 6

Balsareny - Castelldefels 6 - 2

FS Castellar - Puigcerdà 10 - 5

Cervelló - F. Mistral ajornat

Cerdanyola  - Cn Sabadell B suspès

Gavà - Molins 99 3 - 3

E. vallseca - Sant vicenç 4 - 3

Folgueroles

HC Castellar

Andorra

Sant Celoni

Palau

olot

Sant Feliu

CP taradell 

tona

Mollet

ribes

roda
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18

18

18
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7

6
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10
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9

8

7

6

6

6

6

5

2

2

2

0
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0

0
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2

1

0

0

1

2

3

5
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5
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PT PJ PG PE PP

FUTBOL BÀSQUET FUTBOL SALA AGENDA

PRIMERA DIVISIÓ, grup 3 · Jornada 10

Penya B. Johan
Sant Joan At. 
Athletic 04
rapid S. Coloma B
olímpic Floresta B
Picnic n. Barris
Can Parellada
isur H. Sánchez 
Baganés
Prosperitat
Castellnou 
Cerdanyola 
Polinyà
Grups Arrahona

28
27
21
18
18
16
15
12
12
9
9
7
6
3
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9
10
10
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8
10
10
10

9
10
10

9
9
7
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6
5
5
4
4
3
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1
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Prosperitat - Sant Joan   0 - 3

P.B. Johan - nou Barris 4 - 1

Baganés - Can Parellada 2 - 6

r. S. Coloma - Grups Arrahona 4 - 3

Polinyà - Athlètic 04 1 - 4 

Cerdanyola - isur H. Schez ajornat

Castellnou - o. Floresta B 5 - 2

I Duatló Solidària Racó Esports

1 toni García Màster 30
2 toni Pacios Màster 30
3 Frederic Borrell Màster 30
4 daniel Canet Elit

DUATLÓ

BITLLES
1ª PARTIDA:
C.B. Castellar A  323-23 
C.B. Siuranenc d’Horta B 308-21
C.B. Castellar B  283-21 
Som i Serem del Ges 332-26

2ª PARTIDA: 
C.B. Castellar A  300-18
C.B. Siuranenc d’Horta B 269-13
C.B. Castellar B  361-28 
Som i Serem del Ges 329-24

5 david Merino Màster 30
6 Pedro torrens Elit
7 Xavier Martín Màster 40
8 Javi Casas Màster 30
9 Àlex roy Elit
24 Sandra Santanyes Fèmines
25 Almudena García Fèmines

BITLLES (CB Castellar)

DISSABTE 21 de desembre
Pistes de Bitlles 
15:30   1ª tirada de la Panera 
nadalenca individual

DIUMENGE 22 de desembre
Partides a fora
10:30   Camp de l’Arpa – Club Bitlles  A 
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Música de quilòmetre zero

L’actriu Montse Germán i el músic 
Cesc, ambdós castellarencs,  s’aven-
turen en un projecte comú i nou, és 
un disc titulat Per sobre l’aigua, “que 
és el nom tant del treball com 
també d’una cançó que s’inclou al 
primer CD que hem fet junts”, diu 
Germán. El presenten aquest dissab-
te, a les 21.30 hores, a l’Auditori Mu-
nicipal Miquel Pont. Fins ara, abans 
de trobar-se, en Cesc ja havia col-
laborat amb moltes altres formaci-
ons i també havia editat treballs pro-
pis. “Toco la guitarra des que tenia 
quatre anys, i sempre he fet el que 
fos per poder tocar, combinant-ho 
amb altres feines”, explica Cesc. 

El disc té 5 temes, tot i que el 
concert tindrà una durada de més 
d’una hora, perquè el duet també 
interpretarà cançons que no s’in-
clouen al treball. “Podreu escoltar 
cançons dels meus anteriors tre-
balls, com els de  Vai com vai, Es-
plín atmosfèric, entre d’altres”, 
diu Cesc. Ambdós han arrencat 
amb molta energia, “estem 100% 
dedicats al disc amb la Montse, 
i ara volem fer que el públic gau-
deixi”, segons Cesc. I la Montse 
afegeix que “presentem un espec-
tacle de proximitat, que fa aflo-
rar els sentiments i les emocions, 
que vol fer viatjar, però viatjant 
tots junts”. 

La Montse Germán s’estre-
na com a cantant: “Sóc nova en 
aquest món però sempre m’ha 
agradat cantar, encara que no 
fos a nivell professional, però ara 

  Marina Antúnez / Dotze

El músic Cesc i l’actriu Montse Germán presenten el seu primer disc aquest dissabte a l’Auditori

sistim al naixement d’una cosa més 
gran: “Tenim moltes idees, el pro-
ducte final serà una cosa molt 
més gran, de moment, ja ha aga-
fat vida tot sol i evoluciona a cada 
concert que fem”, segueix el Cesc. 
Així van expressar-ho al públic que 
va assistir al concert que van ofe-
rir a Rubí el passat mes d’octubre 
de 2013, “que ja serà diferent del 
que farem aquí, perquè ara ja 
serà més llarg, i en un espai dife-
rent com és l’Auditori”.  Montse 
Germán afegeix que “ens fa molta 
il·lusió tocar a Castellar perquè 
és el lloc on vivim i on ens coneix 
molta gent, a més que hi tenim 
moltes amistats”. 

CONCERTS CORALS

Les Coral Sant 
Esteve i Xiribec 
canten a l’Església

El concert de Nadal de les corals 
Sant Esteve i Xiribec tindrà lloc 
diumenge a les 18.30 hores a 
l’Església de Sant Esteve. Comen-
çarà amb l’actuació del Cor Sant 
Esteve, amb les intervencions del 
cor de petits i el cor de mitjans, 
dirigits per Marta Brossa, i del cor 
de grans, dirigit per Jaume Sala. 
Enguany, la Coral Sant Esteve 
presenta un nou cor format per 
noies de 18 a 25 anys, també 
dirigit per Jaume Sala. El repertori 
d’aquests grups estarà format per 
cançons d’arreu, des de la tradició 
catalana fins als espirituals 
negres. A continuació, la Coral 
Xiribec, dirgida a partir d’ara per 
Andreu Brunat, oferirà un reper-
tori força variat. Per a finalitzar el 
concert, ambdues corals cantaran 
unes peces conjuntament. 
L’entrada al concert és gratuïta. 
El 29 de desembre a les 12 
hores les corals Musicorum 
i El Cor de la Nit d’Espaiart 
cantaran el ‘Conte de Nadal’ de 
Charles Dickens a l’Auditori. La 
proposta compta amb música 
de Paul Williams, Alan Menken, 
John Debney i Danny Efmant. 
La narració del conte anirà a 
càrrec de Xavi Fernández, i els 
arranjaments i la interpretació 
musical són de Xavier Torras. 
Tot plegat, dirigit per Sònia 
Gatell. El preu de l’entrada és de 
5 euros. Espaiart va enregistrar 
el passat novembe l disc segon 
volum de la Col·lecció ‘Quatre 
de Cors Nadales’, on s’inclou 
aquesta peça narrativa i musical. 

  Imatge promocional del duet castellarenc Cesc i Montse. || M. SEGUrA

El ‘Conte de Nadal’ de 
Dickens amb el grup TAC

dissabte 21 i 28 i diumenge 22 i 29 
de desembre, el novell grup tAC 
estrena el ‘Conte de nadal’, de 
Charles dickens. Es tracta d’una 

adaptació de núria Grao de la novel-
la de l’escriptor anglès. Scrooge és 
un home avar i garrepa que no ce-
lebra el nadal. Porta una vida soli-
tària i és addicte a la feina. la nit de 
nadal rep la visita del fantasma del 
seu antic soci, Jacob Marley.

Els contes a la Biblioteca, 
al voltant d’un hortet 

dissabte 21, a les 11.30 hores, tindrà 
lloc la darrera Hora del Conte infan-
til de l’any 2013. la sessió es titula 
‘contes de l’hortet’ i anirà a càrrec 

de Marina Antúnez. Amb ella ens 
endinsarem a l’hortet de casa, on 
té  plantats els contes de ‘la madui-
xa presumida’, ‘la pastanaga aven-
turera’, ‘l’enciam, el llop, el nen i el 
monstre’ i ‘El cigronet’. després dels 
contes hi haurà taller a la ludoteca.

Capteu el QR
i mireu la cançó 
interpretada per 
Cesc i Montse a 
Ràdio Castellar

m’ho he agafat molt seriorament i vaig a classes de 
cant i tot, i ser actriu m’ajuda, crec”, diu la Montse.  
Per ella, l’oportunitat de cantar va sorgir, justament, 
quan va conèixer el Cesc: “Abans d’enamorar-me del 
Cesc em vaig enamorar de les seves cançons, i vam 
tenir clar que volíem fer alguna cosa junts”. 

Al concert de Castellar no només s’hi podrà es-
coltar música sinó que també hi haurà un espai per a 
la poesia, “ja que hem seleccionat poemes de la Fina 
Miralles, una poeta de Sabadell que relaciona molt 
els versos amb la natura”, explica Germán. Com el 
Cesc, que escriu unes lletres de cançons amb un fort 
contingut natural, “també parla de la natura, de l’ai-
gua, de les pedres, dels arbres, la natura hi és molt 
present”. La Fina Miralles va cedir alguns poemes al 
Cesc i la Montse perquè els interpretin musicalment, 
després d’haver iniciat una amistat amb ella. 

Amb el primer disc de Cesc&Montse només as-
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Pessebres a Sant Feliu
Deu diorames a l’edifici Ca la Pepeta i un Pessebre Vivent durant les festes

 Diorama dels Pessebres de Sant Feliu del Racó.  || CEdidA

  Marina Antúnez

Fa 30 anys, un grup d’amics de 
Sant Feliu del Racó va començar 
a fer pessebres amb un estil per-
sonal. Encara avui, es manté viva 
aquesta tradició i és per això que 
enguany es presenten 10 diorames 
a l’edifici de Ca la Pepeta, al costat 
del Centre Feliuenc. 

A més, els més petits podran 
jugar, per tercer any consecutiu, al 
joc ‘On és el caganer?’, que consis-
teix a trobar els diferents objectes 
amagats a cada pessebre. El gua-
nyador es coneixerà l’últim dia i 
s’emportarà un regal sorpresa. El 
s pessebres es podran visitar els 
dies 22, 25 26, 28, 29 de desembre 
i 1, 4, 6, 11 i 12 de gener.

D’altra banda, també té lloc 
la quarta edició del Pessebre Vi-
vent de Sant Feliu. Aquest Nadal 
aposta per una tornada als ori-
gens, reduïnt espai i comptactant 
els diferents quadres visuals. La 
majoria d’escenes fan referència 
al món dels oficis, excepte el nai-
xement i els pastors. 

L’esdeveniment és possible 
gràcies a la participació dels figu-
rants, la cessió d’espais per part 

de la parròquia, la col·laboració en 
vestuari per part de l’ETC, la col-
laboració logística de l’Ajuntament 
de Castellar, les aportacions de co-
merços dela vila i les aportacions 
i suport de tots els col·laboradors 
anònims que hi contribueixen. 

El Pessebre Vivent es podrà 
visitar els dies 22, 26 i 29 de 19 a 
20.30 hores.

els pessebres a espai terra || Un 

Els pintors castellarencs Francis-
co Rodríguez i Enric Aguilar expo-
sen des del passat 12 de desembre 
al museu Würth de La Rioja. Ca-
dascú hi ha enviat una obra, que 
es podrà veure fins al 12 de gener 
de 2014.  “Va ser el Francisco qui 
em va avisar, em va dir que podí-
em participar en una proposta 
del museu amb una obra nostra 
i tots dos ens hi vam animar”, ex-
plica Enric Aguilar.

El del Museu Würth és un 
projecte titulat Estudio 120m. 
Neix de la voluntat de donar a co-
nèixer els artistes que treballen en 
les diverses disciplines artístiques 
existeixen avui dia.  El museu és 
actiu i també viu  discutint discur-
sos i conceptes, escollint temàti-
ques i seleccionant obres. El pro-
jecte Estudio 120 m gira al voltant 
d’aquest moment i pretén que els 
visitants i artistes es trobin en un 
mateix espai per a compartir pro-
cessos artístics creatius.

Estudio 120m és una convo-
catòria oberta a tots els artistes 
per a una exposició d’obres de més 
de 100 creadors majors d’edat de 
diverses nacionalitats. 

Obra local a La Rioja

  Marina Antúnez

Els pintors Enric Aguilar i Francisco Rodríguez exposen fins al 12 de gener al Museu Würth

Inclou diverses disciplines 
com la pintura, la fotografia, l’es-
cultura i les instal·lacions, entre 
d’altres. “Nosaltres ens hi vam 
apuntar per Internet,  des d’on 
fan la convocatòria, i vam enviar 
el currículum, l’obra i tot el que 
se’ns demanava a les bases de 
la convocatòria Estudio 120m”. 
Una de les condicions era que 
l’obra no fes més de 200 x 200 cm 
amb un volum de màxim 20 cm, i 
que tingués com a mínim 12 x 19 
cm. Cada autor només podia en-
viar una obra.

A l’espai principal del Museu 
WürtH es van col·locar les obres 
candidates, disposades en posició 
horitzontal com si es tractés d’un 
mosaic, de manera que les creaci-
ons es poden observar de mane-
ra individual des dels passadis-
sos habilitats al mateix espai o, 
en conjunt, des d’una vista cenital 
des de dalt, gràcies a les passarel-
les superiors del museu que per-
meten passejar-hi.

Les votacions són populars: 
“El públic és qui vota l’obra que 
més li agrada, quan s’acabi l’ex-
posició es premiaran els tres ar-
tistes més votats, que podran fer 
una exposició col·lectiva de tots 
tres al mateix museu”, afegeix   A dalt, un quadre d’E. Aguilar; a sota, F. Rodríguez al costat de la seva obra. || CEdidA

El CCCV 
reivindica el 
curtmetratge

El  Club Cinema Castellar Va-
llès s’adhereix, dissabte 21 de 
desembre, a El Dia Més Curt a 
Catalunya. Aquesta és una rei-
vindicació del gènere del curt-
metratge que es fa precisament 
el dia del solstici d’hivern, d’aquí 
el nom triat. 

L’esdeveniment que se ce-
lebrarà ara aquí gràcies a la Co-
ordinadora de Festivals de Cine-
ma de Catalunya, distribuïdors 
i escoles de cinema, amb la col-
laboració de la Federació Catala-
na de Cineclubs, ja s’ha fet amb 
èxit a altres països europeus.

El dia més curt de l’any es 
projectaran curtmetratges a di-
versos espais de Catalunya. A 
Castellar, el CCCV ha anunciat 
dues projeccions gratuïtes: una 
de curts d’El Meu Primer Festi-
val, un festival internacional de 
cinema on els nens i nenes són 
els autèntics protagonistes, que 
es farà a la Ludoteca Municipal 
a les 12.30 hores, i una altra de 
curtmetratges del Festival de 
Cinema Independent de Barce-
lona L’Alternativa, una projecció 
adreçada al públic adult que es 
farà a la Sala d’Actes d’El Mira-
dor, a les sis de la tarda.   

‘Enchanté’ és l’espectacle de 
màgia que es podrà veure els dies 
25 i 26, a les 19 hores, a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont. L’entrada 
per gaudir-ne és de 5 euros. 

Amb aquestes dues actuaci-
ons, el mag Roger Oller vol apro-
fitar per anunciar que deixa el 
nom de Petit Mag per a créixer 
com a mag amb el nou nom que 
encara no és oficial. Torna amb 
Enchanté, un espectacle que ja 

  Moment de l’espectacle ‘Enchanté’ de Roger Oller, l’any 2012.  || J. GrAEllS

Màgia per Nadal 
amb Roger Oller

  M.A.
es va estrenar l’any 2012 però que 
ara segueix sense Dansa Parc, en 
el que podrem veure bona màgia. 
Un espectacle que ens permetrà 
conèixer un astronauta d’una altra 
galàxia que arriba al nostre plane-
ta, ens endinsarà enmig d’una tri-
pulació d’un vaixell de pirates i... 
fins i tot, si hi posem una mica més 
de màgia, podrem veure una nena 
volar... Un viatge màgic on ens hau-
rem de deixar portar per la il·lusió. 
Enchanté és una producció de la 
Cia El Petit Mag interpretada per 
Roger Oller i Carla Capellas. 

  M.A.

Aguilar. La resta d’obres es retor-
naran als seus propietaris. 

Enric Aguilar continua dient 
que “el Museu Würth és molt im-
portant, sobretot, per l’obra es-
cultòrica”, i afegeix que “ens fa 
molta il·lusió haver estat selec-
cionats, encara que serà difícil 
que guanyem perquè ens hauria 
de votar molta gent de La Rioja, 
que segurament ja té els seus ar-
tistes locals preferits, però mai 
se sap!”, afegeix Aguilar.

En tot cas, tothom qui en tin-
gui l’oportunitat pot visitar l’ex-
posició al Museu Würt fins al 12 
de gener.  

equip del programa de TV3 Es-
pai-Terra va visitar les instal.la-
cions per gravar els detalls més 
divertits i curiosos de l’exposició 
del Grup Pessebrista de la Ca-
pella de Montserrat i elaborar, a 
posteriori, un vídeo promocional i 
divulgatiu dels diorames dels pes-
sebres on s’observen alguns feno-
mens meteorològics, tema triat 
enguany. El vídeo es pot consul-
tar a LACTUAL.CAT.  
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Els alumnes més petits de l’escola Artcàdia van oferir un concert de 
Nadal a la Capella de Montserrat. Hi van participar més de 50 nens i 
nenes que van interpretar un repertori de nadales. Infants d’entre 3 i 7 
anys dels cursos anomenats de Sensibilització i Iniciació musical. Els 
infants van cantar un gran nombre de cançons populars catalanes. El 
concert també va incloure cançons angleses i alemanyes. El públic, que 
va omplir la Capella de Montserrat de gom a gom, va aplaudir cadascu-
na de les interpretacions dels petits.  || S. rUiz

S. rUiz

Nadales a la Capella de Montserrat

ARTCÀDIA  |  CONCERT DE NADAL

Diumenge passat els socis del Centre Excursionista van portar el pes-
sebre, enguany obra d’Albert Antonell, fins a la Castellassa de Can Tor-
res. Allí es van cantar les tradicionals Nadales.  || M. A.

La Castellassa ja té el Pessebre 2013

CEC  |  PUJADA DEL PESSEBRE

Productes artesans 
per regalar al Nadal

La Fira del Solstici d’Hivern, orga-
nitzada per Cal Gorina, va comptar 
amb la participació de 32 firaires que 
van exposar els seus productes dis-
sabte a la plaça Major. A la fira s’hi 
van poder trobar productes de tota 
mena, tot i que tots tenien un tret 
comú: l’elaboració era artesana. La 
plaça es va omplir de parades amb 
bijuteria, roba, nines, sabons, cistells, 
productes de ceràmica i molts altres 
articles de fabricació artesana, ideals 
per fer un petit obsequi d’amic invisi-

  Sergio Ruiz

  Fira del Solstici d’Hivern a la plaça Major, dissabte passat. || S. rUiz

ble o qualsevol altra cita relacionada 
amb el Nadal. A més de vendre, al-
guns artesans també van oferir una 
demostració del procés d’elabora-
ció dels seus productes. Els firaires 
van coincidir en que el més impor-
tant de la fira és donar-se a conèi-
xer a la gent. “Està bé perquè la 
gent pregunta d’on ets, et demana 
la targeta, a vegades et surten en-
càrrecs”, explicava Alba Sorts, de 
Cistelleria Artesanal de Balanyà. La 
fira també va comptar amb un taller 
creatiu per a nens per fer mòbils de 
Nadal de dues i tres dimensions i una 
parada de fotocall on, qui volgués, es 

podia fer una foto per enviar-la com 
a postal de Nadal a la família. 

La jornada va comptar amb un 
espectacle familiar amb tres pallas-
sos. Tot seguit, el grup SonaSwing 
va oferir una demostració de swing 
i una visita inesperada i fugaç dels 
reis mags i un grup de dimonis. Tot i 
l’èxit d’aquesta edició, els organitza-
dors asseguren que no se celebrarà 
a l’estiu ”perquè es va vendre molt 
poc i els artesans no en van que-
dar gaire contents”, explica Bet 
Tena, de Cal Gorina. Així doncs, la 
Fira del Solstici tornarà el desem-
bre de l’any que ve. 

CEdidA

CAL GORINA  |  FIRA DE SOLSTICI D’HIVERN
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Concert de Christmas Carols
Mercat Municipal · 17.45 h
org.: idiomes Castellar

Concert de Gospel
Mercat Municipal · 19 h
org.: EMM torre Balada

Risoteràpia amb la PAH 
Cal Gorina ·  19 h
org.: PAH de Castellar

Cinema · Fucking Amal
Sala d’Actesd’El Mirador · 21 h
org.: CCCv

Cinema  ·  West Side Story
Auditori Municipal · 21.30 h
org.: Ajuntament

Festa de la Llufa
Plaça del Mercat · 10 a 13 h
org.: Esplai Sargantana

Lliurament premis
campanya de nadal del Mercat 
Municipal
Mercat Municipal · 12 h
org.: Establiments del Mercat Municipal

Conte de Nadal
a càrrec del Grup de teatre tAC
Sala de Petit Format · 18 h
org.: Grup de teatre tAC

Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista

Cinema  ·  los Miserables
Auditori Municipal · 21.30 h
org.: Ajuntament

Arribada de l’Ambaixador del Reis
Sala Blava de l’Espai tolrà · 10.30 h
org.: Grup il·lusió

Concert
Conte de nadal de Charles dickens
Auditori Municipal · 12 h
org.: Espaiart i Ajuntament

Conte de Nadal
a càrrec del Grup de teatre tAC
Sala de Petit Format · 12 h
org.: Grup de teatre tAC

Ball a càrrec de Millenium
Sala Blava · 18 h
org.: Amics del Ball de Saló

Cinema  ·  los Miserables
Auditori Municipal · 18 h
org.: Ajuntament

Pessebre vivent de
Sant Feliu del Racó
Centre de Sant Feliu del racó · 19 h
org.: Assoc. de veïns de St. Feliu del racó

Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista

Donació de sang
local del CEC · 9.30 a 13.30 h
org.: Banc de Sang i teixits
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Avinguda Shopping Christmas
Avinguda Sant Esteve · d’11 a 20 h
org.: Assoc. Comerciants Av. Sant Esteve

L’hora del conte infantil
Contes de l’hortet amb M. Antúnez
Biblioteca Municipal · 11.30 h
org.: Ajuntament

Juguem amb els contes
ludoteca Municipal · 12 h
org.: Ajuntament

Sorteig de la campanya
de Nadal del Mercat Municipal
Mercat Municipal · 12 h
org.: Ajuntament

Cinema  ·  El meu primer festival
ludoteca Municipal · 12.30 h
org.: CCCv

Fem cagar el Tió tot jugant
Plaça Mirador · 16.30 a 19.30 h
(en cas de mal temps,
es farà a l’Espai tolrà)
org.: Comerç Castellar

Recollida d’aliments
per les cases per col·laborar
amb via Solidària
Habitatges de Castellar · tarda
org.: Colònies i Esplai Xiribec

Cinema per adults
l’Alternativa: El dia més curt
Sala Actes d’El Mirador · 18 h
org.: CCCv

Conte de Nadal
a càrrec del Grup de teatre tAC
Sala de Petit Format · 18 h
org.: Grup de teatre tAC

Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista

20a Plantada del Pessebre
Jardins del Palau tolrà · vespre
org.: Colònies i Esplai Xiribec

Concert  ·  Per sobre l’aigua,
a càrrec de Cesc & Montse 
Auditori Municipal · 21.30 h
org.: Ajuntament

Nit de Ball
amb el duet Shákata
Sala Blava de l’Espai tolrà · 22.30 h
org.: Associació Pas de Ball

Bàsquet
Memorial Parcerisa i
torneig vila de Castellar
Pavelló Puigverd · 9 h
org.: Club Bàsquet Castellar

El Tió del Racó
racó Esports · 11 h
org.: racó Esports

Conte de Nadal
a càrrec del Grup de teatre tAC
Sala de Petit Format · 12 h
org.: Grup de teatre tAC

Inauguració de
l’Exposició de Pessebres
de Sant Feliu del Racó
Ca la Pepeta · 12 h
org.:
Grup Pessebrista de Sant Feliu del racó

Ball
a càrrec d’Estel Bages
Sala Blava · 18 h
org.: Amics del Ball de Saló

Concert de Nadal
de les Corals
Sant Esteve i Xiribec
Església de Sant Esteve · 18.30 h
org.: Corals Sant Esteve i Xiribec

Dansa de Gala
a càrrec d’alumnes
de l’Escola dansa Parc
i convidats
Auditori Municipal · 18.30 h
org.: zona dansa i Ajuntament

Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista

Pessebre vivent de
Sant Feliu del Racó
inclou Fira d’Artesania
fins a les 22 h aproximadament
Centre de Sant Feliu del racó · 19 h
org.:
Associació de veïns de Sant Feliu del racó

El documental del mes
Approved for adoption
Cal Calissó · 19.30 h
org.: Cal Gorina
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Cinema
Justin y la espada del valor
Auditori Municipal · 17 h
org.: Ajuntament

Tarda de jocs d’estratègia
ludoteca Municipal · 17 a 19.30 h
org.: Ajuntament

Donació de sang
local del CEC · 17 a 20.30 h
org.: Banc de Sang i teixits

Tarda de jocs d’estratègia
ludoteca Municipal · 17 a 19.30 h
org.: Ajuntament

Cinema  ·  El llanero solitario
Auditori Municipal · 17 h
org.: Ajuntament

Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista

4t Cross Sant Silvestre Solidari
Pistes d’atletisme · 18 h
org.: ESCoAC i CAC

Màgia
Enchanté de roger oller
Auditori Municipal · 19 h
org.: roger oller 

Màgia
Enchanté de roger oller
Auditori Municipal · 19 h
org.: roger oller 

Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista

Pessebre vivent de
Sant Feliu del Racó
Centre de Sant Feliu del racó · 19 h
org.:
Associació de veïns de Sant Feliu del racó
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Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista

Torneig de Nadal Indoor 3x3
Pavelló dani Pedrosa · 16 a 23 h
org.: Moute a l’Escola

El Patge Reial al Mercat
Mercat Municipal · 17 a 20 h
org.: Mercat Municipal

Concert de Dejazzvu
Auditori Municipal · 21.30 h
org.: Ajuntament

Torneig de Nadal Indoor 3x3
Pavelló dani Pedrosa · 9 a 00 h
org.: Moute a l’Escola

Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista

El Patge Reial al Mercat
Mercat Municipal · 11 a 13.30 h
org.: Mercat Municipal

Cinema
Cats
Auditori Municipal · 21.30 h
org.: Ajuntament

Nit de Ball a la Sala Blava
a càrrec del duet Alma
Sala Blava de l’Espai tolrà · 22.30 h
org.: Associació Pas de Ball

Torneig de Nadal Indoor 3x3
Pavelló dani Pedrosa · 10 a 14 h
org.: Moute a l’Escola

Cavalcada dels Reis Mags
Carrers de la vila · 17 h
org.: Grup il·lusió

Sessió de Quinto
carrer Molí, 1 · 19 h
org.: Penya Solera Barcelonista
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El Patge Reial al Mercat
Mercat Municipal · 17 a 20 h
org.: Mercat Municipal

Cinema
Els Barrufets 2
Auditori Municipal · 17 h
org.: Ajuntament

Torneig de Nadal Indoor 3x3
Pavelló dani Pedrosa · 16 a 23 h
org.: Moute a l’Escola
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BOSTON COCKTAIL BAR
C/ Tarragona, 27

637 876 985 / 937 474 899

PLAT DE LA SETMANA

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

Boston

Aquest còctel es prepara en directe. 
Primer, refresquem un got baix i ample, 
colem l’aigua sobrant, i hi posem quatre 
glaçons. També incoporem la resta 
d’ingredients i ho remenem una mica. És 
un còctel de creació pròpia de Joan Munt, 
ideal per prendre’l de nit, acompanyat 
d’uns bombons de cafè. 

LASALADESER
C/ Puivert, 3. 2n 10a

665 020 903 

Capacitat per descobrir que els 
grans canvis passen dins teu i 
tenen efecte a fora. Valentia per 
agafar les regnes de la teva vida 
i construir el teu propi camí. 
Llibertat per sentir que tu ets 
important allà on siguis i facis el 
que facis. Acceptació que la vida 
et posa al davant allò que estàs 
preparat per viure. Confiança 
que tu pots assolir tot el que et 
proposis, que ho has fet altres 
vegades i ara també serà així. 
Amor per tu, per les coses que 
decideixes i per les persones que 
t’ajuden. Un Nadal i  365 dies 
d’oportunitats per al 2014.

Ingredients

cl. de wishey irlandès
cl de licor de cafè
cl de licor de cacau fosc

5
3
2

Com ser 
feliç?

Desitjos per 
aquestes festes

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
01
02
03
04
05

yangüela
Casanovas
Permanyer
ros
Permanyer
ros
Casanovas
Europa
yangüela

yangüela
Casanovas
yangüela
Europa
Germà
vilà
Europa
vilà

Ajuntament 
Fax Ajuntament

Policia local
(urgències)

Avaries enllumenat 
Biblioteca
Bombers

ràdio Castellar
Casal Catalunya

Casal Plaça Major
CAP (Ambulatori)

Servei de Català
Centre de Serveis

Ambulància
Funerària Castellar

tanatori
Mossos d’Esquadra

Jutjat de Pau
oSB 
ACC

recollida de mobles
taxis Castellar

937 144 040
937 144 093
937 144 830
092
900 131 326
937 144 735
937 144 951
937 144 340
937 158 998
937 143 655
937 4711 11
937 143 043
937 471 055
061
937 277 400
937 471 203
112
937 147 713
937 145 389
937 146 739
901 120 214
937 143 775

TELÈFONS INTERÈSFARMÀCIES DE GUÀRDIA

Casanovas: 937 143 376 · Av. Sant Esteve, 3

Permanyer: 937 143 829 · Ctra. Sabadell, 48

Germà: 937 158 678 · Balmes, 57

M. Dolors Ros: 937 145 025 · Av. Sant Esteve, 71

Pilar Vilà Boix: 937 159 099 · Barcelona, 58

Yangüela: 937 145 289 · torras, 2

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

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

Scalextric amb La Marató
Autor: Ardslot

El món del cinema
Autor: Escola Mestre Pla

nom edat data defunció

Emeterio Crespo Sánchez 89 10/12/2013

DEFUNCIONS
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· Des de quan ets aficionat a 
l’escultura amb forja? 
De ben petit ja em quedava admi-
rat amb les baranes i portes fetes  
amb forja. A la meva família no n’hi 
havia cap referent, però quan es-
tava fent el batxillerat científic a 
l’IES Puig de la Creu no em sentia 
prou a gust. Un professor em va 
portar a la Llotja de Sant Andreu 
de Barcelona, on ell treballava, i 
em va encantar! Ja m’hi vaig que-
dar i vaig començar el mòdul.

· L’art et va acompanyar a par-
tir d’aleshores o ja t’acompa-
nyava abans? 
L’art sempre se m’ha donat bé, 
ma mare també pinta bé, i el meu 
pare també és molt manetes. Així, 

Gerard Prat

doncs, entrar a estudiar a la Llot-
ja va ser per a mi una oportunitat 
per conèixer aquest món artístic. 
Ara vull acabar el mòdul, però el 
meu somni va més enllà, perquè 
vull ser restaurador de patrimo-
ni artístic.
 
· I també t’agrada l’art pesse-
brista, oi?
Sí, ja fa 9 anys que estic al Grup 
Pessebrista de la Capella de Mont-
serrat. Vaig començar com alumne 
d’un taller que organitzava el grup, 
quan jo estava a 6è de primària. 
I em va agradar tant que vaig se-
guir. M’agrada molt treballar amb 
les mans. I també em fixo molt en 
els detalls. Per exemple, quan vaig 
a la fira de Santa Llúcia em com-
praria tots els objectes en minia-
tura que hi ha, són una meravella! 
Ha, ha, ha! 

· I podem veure algun pessebre 
teu, a l’exposició d’enguany?
Sí, el numero 10. És un treball con-
junt que he fet amb l’Adrià, l’Elvi-
ra, la Marta i la Mireia. És l’esce-
na de la infància de Jesús. Com a 
fenomen meteorològic, hem fet el 
pilar solar, que és un fenomen molt 
rar i que representem en forma de 
columna.

· Tornem a la forja. Parla’ns del 
canelobre que podem veure al 
pati del Grup Pessebrista...
Doncs aquest canelobre, que pesa 
més de 100 quilos, va ser una obra 
que em demanaven al segon curs 
del grau. El grau mig de forja ar-
tística són tres anys, dos de pre-
paració i un de projecte final. Ara 
ja estic a tercer i hauré de fer el 
projecte final. El meu professor, 
el Josep Maria Balcells, em va fer 

de mecenes i va proposar als pes-
sebristes exposar la meva obra al 
pati, i a mi em va fer moltíssima 
il·lusió. Segurament, quan s’acaba 
l’exposició de pessebres, l’escultu-
ra es traslladarà al vestíbul d’El 
Mirador de forma permanent. 

· T’agrada la forja decorativa o 
t’interessa més la funcional?
A mi m’agrada més la funcional, 
perquè amb les peces funcionals 
la gent hi pot interactuar. A tercer, 
per exemple, havia rumiat fer una 
porta tota de forja, perquè la gent 
hi pogués passar a través. Però no 
ho sé, encara. Però parlant de por-
tes, a la part alta de Castellar hi ha 
una porta de ferro forjat impres-
sionant de l’escultor de Vilanova 
del Vallès, en Miquel Xirau, és una 
passada, en sap molt aquest artis-
ta, fa unes obres fantàstiques!

· I ens sabries explicar els pas-
sos principals per a fer una 
obra amb forja?
Primer, cal fer els esbossos i una 
maqueta (amb paper, cartró, fusta, 
o barilla de ferro). Després, es 
compra el ferro. Cal prendre mides 
de la figura petita i passar-les a la 
mida grossa. Tallar-la i texturar-la 
amb calor a la fornal, si no volem el 
ferro llis, però no l’escalfem massa 
vegades, ja que amb el foc el ferro 
perd propietats. És millor picar-la 
amb el martell de bola o un altre. 
Un cop texturada, passem a fer les 
formes. Podem soldar les peces 
mecànicament o unir-les amb re-
blons, que són els forats i claus de 
ferro. Es poden pintar. El canelo-
bre, per exemple, està pintat amb 
vernís transparent. Ara s’ha posat 
de moda el ferro oxidat, que poste-
riorment també s’envernissa. 

Amb les peces 
funcionals la gent 
hi pot interactuar
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Ja de ben petit quedava admirat dels treballs de forja. 
Ara ja està a tercer del grau de forja artística i exposa 
un canelobre de més de 100 quilos al pati de la Capella 
de Montserrat, el que l’acompanya a la imatge

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Prudent
Un defecte que no pots dominar?
inquiet
Quin animal seria?
Un ocell
Un lloc on t’agradaria exposar?
A la plaça d’El Mirador
Un artista a qui admiris?
Gaudí i el modernisme
Quin plat t’agrada més?
Els espaguetis
Un color? 
Blau
Un músic?
AC/dC
Un llibre?
‘infierno’, de dan Brown
Una pel·lícula?
‘v de vendetta’
Un comiat
Ens veiem!

”


