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ACTUALITAT P2L’Ajuntament obre tres expedients sancionadors a entitats amb pisos buits

ACTUALITAT P3

Fent memòria 
del primer 
Ajuntament 
democràtic

  El bon temps va animar les vendes de llibres i roses a la fira situada a la plaça d’El Mirador en una diada on va triomfar ‘L’analfabeta que va salvar un país’, i ‘Las tres bodas de Manolita’. || Q. pascual

Amor per Sant Jordi
CULTURA P22 i 23



ACTUALITAT
02

HABITATGE

del 25 d’aBril a l’1 de MaiG de 2014

Castellar s’ha adherit a un conve-
ni amb Catalunya Caixa per pro-
moure el lloguer social. L’acord, 
que és el mateix que va signar 
l’entitat bancària amb l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya l’oc-
tubre passat, preveu destinar a 
lloguer social, amb preus asse-
quibles, una part dels habitatges 
buits que són propietat de Cata-
lunya Caixa. La signatura del con-
veni va tenir lloc dimarts passat, 
amb l’alcalde de Castellar, Ignasi 
Giménez, i Núria Asensio, direc-
tora de Zona de Catalunya Caixa. 
“En comptes de tenir un pis buit 
sense possibilitat de treure cap 
tipus d’ús, el que fa Catalunya 
Caixa és confiar en la gestió que 
pot fer l’Ajuntament perquè si-
guem nosaltres els que puguem 
treure un ús”, explica Giménez. 

Quant al perfil de llogater, els 
habitatges es destinaran sobretot 
a col·lectius en risc d’exclusió re-
sidencial amb un preu màxim de 
350 euros.  “En cap cas supera-
rà el 30% dels ingressos nets de 
la família”, apunta Giménez. En 
aquest sentit, l’Ajuntament, en co-
ordinació amb l’Agència de l’Ha-
bitatge, identificarà des dels Ser-
veis Socials Municipals aquelles 

Conveni pel 
lloguer social

 Rocío Gómez

  Signatura del conveni amb l’alcalde, Ignasi Giménez, i els responsables de zona de Catalunya Caixa || r. GóMez 

+LLEI DRET HABITATGE 

Expedients a tres 
entitats bancàries 

Quatre mesos després que el 
plenari aprovés la moció impulsada 
per la PAH per afegir Castellar a la 
llista de municipis que multaran els 
bancs i grans empreses amb pisos 
desocupats durant més de dos 
anys, arriben els primers expedients 
sancionadors. L’Ajuntament ha 
obert aquest mes d’abril expedients 
a tres entitats financeres que 
disposen d’habitatges desocupats 
al municipi. Els requeriments s’han 
fet arribar a Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Banc Sabadell i Fondo 

persones o famílies idònies per 
ser beneficiàries d’un d’aquests 
habitatges de lloguer. 

Tot i que encara no es poden 
xifrar els pisos que es destina-
ran a lloguer social, la directo-
ra de zona de Catalunya Caixa, 
Núria Asensio, assegura que en 
breu s’acabarà de condicionar el 
primer dels habitatges d’aques-
ta operació. L’acord amb Cas-
tellar no és el primer que signa 
l’entitat amb altres institucions 
per promoure el lloguer social. 
Des de Catalunya Caixa assegu-
ren que han signat més de 1.400 
contractes de lloguer de caràcter 
social a Catalunya. “És el primer 
pas amb la ferma intenció de se-
guir col·laborant. A partir d’ara 
anirem informant l’Ajuntament 
de les noves incorporacions de 
pisos que es puguin destinar a 
lloguer social”, afegeix Asensio. 

L’adhesió de l’Ajuntament al 
conveni finalitzarà el 7 d’octubre 
de 2014, tot i que està vinculada 
a la possible pròrroga del conveni 
marc amb l’Agència de l’Habitat-
ge. “Catalunya Caixa és la pri-
mera entitat financera que ha 
mostrat aquesta bona disposi-
ció per intensificar les relaci-
ons entre ambdues institucions 
i donar sortida als pisos buits”, 
conclou l’alcalde de Castellar. 

L’Ajuntament ha signat un conveni amb Catalunya 
Caixa per destinar a lloguer social part del seu estoc de 
pisos buits. El preu del lloguer no superarà els 350 €

Privado Titulación Activos Reales 
instant a que posin al mercat de 
lloguer, a un preu assequible, un 
total de tres habitatges plurifa-
miliars de la seva propietat (un 
de cada entitat). Com alternativa, 
també se’ls ofereix la possibilitat 
que els cedeixin a l’Oficina Local 
d’Habitatge perquè se n’ocupi de la 
gestió.”L’objectiu no és sancionar 
sinó que els habitatges s’ocupin, 
que deixin d’estar desocupats i es 
posin al mercat”, explica el tinent 
d’alcalde de l’àrea de Territori, Aleix 
Canalís. “De moment, les entitats 
bancàries no han donat cap tipus 
de resposta”, reconeix Canalís que 
recorda que la llei vetlla “perquè 
es garanteixi l’accés a l’habitatge 
al conjunt de la ciutadania”.

Aquesta mesura s’ha tirat endavant 
després dels treballs que han 
permès detectar quants i quins 
són els habitatges propietat 
d’entitats bancàries, promotors i 
immobiliàries que, tal com estableix 
la Llei pel Dret a l’Habitatge de 
Catalunya, estan buits des de 
fa més de dos anys sense una 
causa aparentment justificada. 
Els requeriments enviats donen a 
la propietat un termini de quinze 
dies hàbils perquè presenti els 
documents o justificacions que 
estimi adients i faci oferiment 
de cessió en lloguer. Així mateix, 
també adverteixen que la Llei del 
dret a l’habitatge permet imposar 
sancions econòmiques si no es dóna 
resposta als requeriments enviats. 



destaca la voluntat que hi havia per 
part de tots, independentment dels 
colors polítics, per servir el poble: 
“Va haver-hi una sèrie de negoci-
acions: es va pactar un govern de 
coalició perquè el que teníem clar 
era que el que volíem fer requeria 
la força de tots i com la majoria no 
érem res més que idealistes vam 
acceptar-ho com una cosa la mar 
de normal i vam compartir les di-
ferents conselleries. Ho resolíem 
tot a base de diàleg”. 

L’Ajuntament es va crear amb 
persones plenes d’il·lusió que prove-
nien, sobretot, d’entitats del poble, 
esportives o culturals, que tenien 
moltes ganes de canviar les coses. 
Josep Sales, regidor per CiU del 
primer mandat, explica que Miquel 
Pont -qui seria el primer alcalde de 
la nova democràcia- li va demanar 
formar part de l’Ajuntament: “Era 
totalment nou per a mi, però se’m 
va demanar perquè jo havia estat 

El 19 d’abril de 1979 es constituïa a Castellar el primer consistori democràtic després de la dictadura. 35 anys després, fem memòria

“Els ajuntaments van ser l’úl-
tim reducte del franquisme”, 
diu Josep Maria Costa d’una ma-
nera contundent. “Les eleccions 
es van celebrar l’any 1979, quan 
Franco s’havia mort l’any 75”. 
El que va ser regidor per CiU al 
primer mandat entre l’octubre de 
1979 i 1983 intenta donar-li una ex-
plicació: “El perquè es va mante-
nir durant tant temps... segura-
ment algú devia tenir interès que 
el tema municipal no els marxés 
de les mans”, afirma.

El 3 d’abril de 1979 es van con-
vocar eleccions per escollir, a tra-
vés de les urnes, els representants 
dels ciutadans als consisitoris, un 
fet que no es produïa des de feia 45 
anys, des d’abans de la dictadura i 
la guerra civil. Després de les pri-
meres eleccions municipals, les for-
ces van quedar molt repartides, re-
corda Anastasi Miralles, regidor per 
Unitat d’Esquerres per Castellar 
(UEC), que va estar present en la 
constitució del primer ajuntament 
democràtic. “Vam sortit vuit regi-
dors per Unitat d’Esquerres per 
Castellar, vuit regidors per Con-
vergència i Unió i un per Unión de 
Centro Democrático (UCD), que 
va donar suport a CiU i per tant 
l’alcaldia”. Tot i la paritat, Miralles 

La il·lusió dels principiants
 Cristina Domene

  D’esquerra a dreta: Anastasi Miralles, Francesc Llobet, Josep Sales i Josep M. Costa || c. díaz / c. leceGui

La majoria dels regidors 

del primer mandat eren 

persones plenes d’il·lusió 

que provenien d’entitats 

  Constitució del primer consistori democràtic, celebrada el 19 d’abril de 1979 a la sala de plens de l’antic Ajuntament. || arxiu
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d’aquests
quatre regidors

lligat a activitats culturals del 
poble com el Centre Excursionis-
ta, l’Ateneu... el que vaig aportar 
no sé si va ser molt o no, però sí 
que va ser amb molta sinceritat, 
amb ganes de treballar i amb la il-
lusió de fer un bé pel poble”.

A banda de la il·lusió, un dels 
altres protagonistes d’aquell pri-
mer mandat, Francesc Llobet, re-
gidor per UEC, destaca l’honeste-
dat de tots els que van formar part 
d’aquell primer consistori. “Nosal-
tres vam viure tota l’època fran-
quista i la imatge que es tenia era 
que la gent dels ajuntaments se’n 
beneficiaven. Per tant, nosaltres 
vam voler demostrar que hi havia 
una altra manera d’estar a l’Ajun-
tament i em sembla que ho vam 
aconseguir”. 

Josep Maria Costa afegeix que el de 1979 era 
un ajuntament amateur i petit, amb un pressupost 
que no arribava ni a 50 milions de pessetes: “No 
hi havia cap polític professional i tot ho fèiem 
a més a més de la feina que havíem de fer fora 
de l’Ajuntament”. 

Els quatre regidors -retrobats a la sala on es va 
constituir aquell primer ajuntament- coincideixen 
en què, tot i que l’època va ser difícil, amb moltes 
coses a fer, una herència complicada i un cop d’estat 
-el del 23-F- de 1981-, va prevaldre la il·lusió. Afirmen 
que si alguna satisfacció els va donar aquella època 
va ser l’alegria de compartir amb tots els regidors i 
regidores el treball amb honradesa pel poble. “Sem-
pre penso que la gent que vam estar en el primer 
mandat érem gent honrada que volíem canviar 
la situació que havíem viscut i patit durant molt 
anys. Em motivava pensar que podíem donar al 
jovent que venia al darrere la igualtat d’oportu-
nitat. I ho vam aconseguir: la igualtat, llibertat i 
la justícia social”, conclou Miralles.  

ACTUALITATPOLÍTICA
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L’obertura de noves empreses a 
Castellar del Vallès repunta i se 
situa a prop dels registres assolits 
l’any 2007, abans que esclatés la 
crisi. Segons dades facilitades per  
la Regidoria d’Urbanisme, l’any 
passat es van tramitar 60 noves 
activitats industrials, comercials o 
de serveis, set més respecte l’any 
anterior. Aquesta és la xifra anual 
més alta des de l’inici de la crisi 
econòmica i dobla pràcticament la 
del 2009, any de menys impuls eco-
nòmic en què es van registrar 36 lli-
cències de noves activitats.

“Un dels motius que explica 
que estiguem al mateix nivell de 
creació d’empreses que al 2007 
és que potser s’havia arribat a 
uns nivells molt baixos, havíem 
tocat os i ara només quedava mi-
llorar”, explica el tinent d’alcalde 
de Promoció Econòmica i Innova-
ció, Joan Creus. També s’ha donat 
la circumstància que “algunes em-
preses han acomiadat talent, que 
ha hagut de fer front al repte de 
crear noves empreses”.

Creix el nombre 
d’empreses

 Jordi Rius

CENTRE DE SERVEIS

15 nous negocis

El servei de suport a la creació 
d’empreses que ofereix la Regido-
ria de Promoció Econòmica, ubicat 
en l’actualitat al Centre de Serveis 
per a Empreses del Pla de la 
Bruguera, va assessorar l’any 2013 
un total de 102 promotors, 15 dels 
quals van engegar nous negocis 
al municipi durant el mateix any.
Majoritàriament, les persones 
assessorades tenen entre 25 i 
54 anys (55%), seguides de les 
majors de 45 anys (26%) i les de 
menys de 25 anys (19%). A més, 
en un en un 75% dels casos, els 
usuaris tenen estudis secundaris o 
universitaris. Cal destacar també 
que el 67,6% de les 102 persones 
que han acudit al Centre de Serveis 

es trobaven en situació d’atur, 
i el 32,3% estaven en actiu.
Les 15 noves empreses, totes elles 
microempreses,  donen ocupació 
a un total de 19 persones. En els 
darrers sis anys, la Regidoria de 
Promoció Econòmica ha facilitat la 
creació d’un total de 64 empreses. 
Cal assenyalar que des de l’any 
2012 l’Ajuntament no cobra la 
taxa d’activitats a les empreses 
que inicien qualsevol tipus de 
negoci, amb l’objectiu de facilitar la 
implantació de nous negocis. Amb 
aquest mateix objectiu, l’any 2012 
es va impulsar el projecte de Fines-
treta Única Empresarial, un recurs 
que consisteix en la simplificació i 
centralització dels tràmits adreçats 
a les empreses.  El tinent d’alcalde 
de Promoció Econòmica i Innova-
ció, Joan Creus, ha reconegut que 
les dues accions “són un al·licient 
per afavorir l’emprenedoria”.

Pel que fa als sectors de les 
noves empreses, l’estadística indi-
ca que l’any 2013 es van tramitar lli-
cències a 29 comerços (48%), de les 
quals destaquen vuit establiments 
del sector de l’alimentació, quatre 
botigues de roba, tres establiments 
de subministrament de carburants 
i dos establiments de venda de ci-
garretes electròniques. 

En segon lloc hi figura el sec-
tors serveis, amb un total de 15 lli-
cències atorgades (25%), 4 de les 
quals són bars restaurants, 2 cor-
responen a centres mèdics o de re-
habilitació i 2 més a espais de lleu-
re. La resta de llicències d’ober-
tura es van atorgar a 9 indústries 
(15%) i 7 activitats puntuals o des-
muntables (12%).  En relació a la 
localització geogràfica, 43 de les 
noves activitats iniciades l’any 
passat es van situar al nucli urbà 
(72%), 9 al polígon industrial del 
Pla de la Bruguera (15%), 5 al polí-
gon industrial de Can Carner (8%), 
2 a Sant Feliu del Racó (3%) i 1 al 
Balcó de Sant Llorenç (2%).

109 negocis exempts de taxa || 
L’Ajuntament va tramitar l’any 
passat un total de 109 sol·licituds 
de tràmits relacionats amb llicèn-
cies d’activitats. Totes aquestes 
tramitacions van quedar exemp-
tes del pagament de la taxa cor-
responent, d’acord amb la mesu-
ra impulsada pel govern local des 
de l’any 2012 amb l’objectiu de fo-

L’any passat es van 
tramitar 60 noves 
activitats, la xifra més 
alta des del 2007

mentar l’activitat econòmica. La 
iniciativa, que tindrà continuïtat 
en el present exercici, es va tradu-
ir en un estalvi mig per a les em-
preses de 442 euros per llicència. 
Segons Creus, “no té cap sentit 
posar pals a les rodes quan el 
que volem és fomentar la crea-
ció d’empreses”.

habitatges d’ús turístic || D’acord 
amb les dades de la Regidoria 
d’Urbanisme, s’ha observat un in-
crement recent de l’activitat eco-
nòmica relacionada amb el lloguer 
d’habitatges d’ús turístic. Es trac-
ta d’aquells immobles els propie-
taris dels quals cedeixen a tercers, 
a canvi d’un preu, per un període 
màxim de 31 dies, dues o més vega-
des l’any.  A banda de complir una 
sèrie de condicions fixades per la 
Generalitat, l’habitatge ha d’estar 
inscrit al Registre de Turisme de 
Catalunya (RTC) de la Direcció Ge-
neral de Turisme. A Castellar hi ha 
actualment registrats un total de 
vuit habitatges d’ús turístic ubicats 
a Sant Feliu del Racó i urbanitza-
cions. A l’actualitat, Castellar dis-
posa de 672 empreses, de les quals 
397 són del sector serveis (59%), 
191 són indústries (28,5%), 82 són 
del ram de la construcció (12,2%) 
i 2 pertanyen al sector agrícola 
(0,3%). Segons l’IDESCAT, Caste-
llar compta amb 1.945 treballadors 
autònoms i  4.553 treballadors afili-
ats a la Seguretat Social. 
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ràcies a les característi-
ques de la roba tècnica, 
que afavoreix la transpi-
ració, dos emprenedors 

castellarencs, l’enginyer industrial 
Santi Simon i el teòric tèxtil Lluís 
Latorre, van decidir crear la marca 
Batech de polos d’estiu per comba-
tre els inconvenients de la calor . 
“Els polos estan fets amb un tipus 
de fil que s’eixuga quatre vegades 
més ràpid que el cotó”, adverteix 
Latorre.  A part de ser molt còmo-
des, tenen molts avantatges: propi-
etats antibacterianes amb la qual 
cosa mitiguen les olors corporals, 
són ultralleugers, protegeixen dels 
rajos ultravioleta i no s’han de plan-
xar.  “Només cal treure’l de la ren-
tadora, posar-lo en un penjador i 
en 20 o 30 minuts ja està llest”, as-
segura  Simon.

Els trets de la roba i el seu dis-
seny permeten vestir sempre impeca-
ble en situacions del dia a dia on la pre-
sència és molt important (comercials, 
reunions, presentacions...) i al mateix 
temps gaudir de la comoditat en situ-
acions de lleure com viatges i sortides. 
“Hem procurat que la gamma de co-
lors cobreixin totes les situacions 
del dia a dia”, remarca Latorre.

made in catalonia || Els polos Ba-
tech s’han elaborat al 100% a Cata-
lunya. “Per nosaltres és un valor 
afegit, ja que si fas al final el que 
fa tothom, no val la pena”, asse-
guren els dos creadors de Batech. 
“El client pagarà més per un polo 
Batech no perquè estigui fet aquí 
sinó perquè som capaços de fer 
un producte ben fet i diferent”, 
adverteix Simon.

 Jordi Rius

 Jordi Rius

A més, un altre dels trets di-
ferencials que en el futur tindran 
els polos Batech és la personalit-
zació. “Com aquell qui diu, el cli-
ent podrà triar formes i colors”, 
explica Simon. L’any passat, la 
gamma de colors dels polos era bà-
sica però enguany s’ha arriscat una 
mica més fent una aposta renovada 
de polos amb 11 colors combinats 
de la nova temporada.

Com a producte gairebé artesa-
nal, els creadors de Batech han tin-
gut molta cura en els detalls. Així, els 
botons de la peça de vestir s’inspiren 
en la creu de Sant Jordi i la mateixa 
marca reprodueix dos dracs com a 
símbols de llegenda. El polo és gai-
rebé 100% vallesà i fins i tot les eti-
quetes i les tapacostures s’han fet a 
Castellar.  A més de la botiga virtual 
www.batech.cat, el polo tècnic creat 
per Latorre i Simon es pot trobar 
aquest estiu a botigues multimarca 
de diverses poblacions catalanes com 

L’enginyer industrial Santi Simon i el teòric tèxtil Lluís Latorre creen
des de Castellar la marca de polos amb teixit tècnic Batech Barcelona

Polos castellarencs 
per mitigar la calor

G

 Santi Simon i Lluís Latorre amb els 11 polos amb els colors de la temporada .  || cedida

Castellar del Vallès (Esports Caste-
llar), Sentmenat (Verdaguer) o Ter-
rassa (Penny-Ell). També estan tra-
mitant presència a botigues de Bar-
celona, Sabadell, Sant Cugat o Vic.

Tot va començar amb les tro-
bades de l’AMPA de l’Escola Sant 
Esteve. Simon i Latorre volien tenir 
algun projecte propi. Sabadell i Ter-
rassa han estat grans feus tèxtils 
però amb la crisi algunes indústries 
s’han anat especialitzant en roba tèc-
nica. “Aquestes indústries han fet 
uns productes molt ben fets i molt 
bons amb unes propietats i carac-
terístiques molt diferents a les que 
teníem fins ara”, assenyala Simon.

Aquesta roba tècnica sempre 
s’ha utilitzat per a activitats espor-
tives, laborals i militars però s’ha-
via emprat molt poc per a vestir. “A 
l’hivern sí que es fan servir robes 
tècniques però a l’estiu vam de-
tectar que hi havia un forat”, 
constata Simon. 

Nou mètode per 
perdre pes i aprimar

Espectacle de 
dansa del ventre

Comerç Castellar ha organitzat per 
aquest divendres en dues sessions 
una xerrada sobre l’aprimament que 
anirà a càrrec del Centre Estètic Les 
Mans i l’especialista Toni Barella.  
Les sessions, que es faran a les 10 i a 
les 15 hores a la Sala d’Actes d’El Mi-

Creu Roja de Castellar ha organit-
zat per al dissabte 10 de maig el fes-
tival benèfic La recerca, un especta-
cle de dansa del ventre, Bollywood 
i percussió que té com a missió re-
captar fons a benefici del Banc d’Ali-
ments per la Infància. L’acte es farà 
a partir de les 18 hores a l’Auditori 
Municipal. La recollida d’entrades, 
que val sis euros,  es fa al Punt d’In-
formació de la plaça Major, al costat 
del Casal d’Avis.  || redacció

rador, tenen com a objectiu explicar 
el mètode innovador Silhouwell Inté-
grée per perdre pes i volum. 

El que fa diferent aquest mè-
tode respecte a a altres sistemes 
que hi ha per perdre pes és que eli-
mina el greix acumulat en diferents 
zones i a més , s’enfortiran els glu-
tis gràcies al programa d’activitat 
aeròbica personalitzat. 
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EL TAULER

SOL·LICITUD
EQUIPAMENTS
CASALS DE VACANCES

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

les entitats sense ànim de lucre i 
les concessionàries d’instal·lacions 
municipals poden sol·licitar al sac 
(el Mirador) fins al 2 de maig l’ús 
d’equipaments municipals per a 
la realització de casals de vacan-
ces d’estiu.   

podeu consultar les bases de 
la convocatòria i la documenta-
ció a presentar al web municipal. 
aquest tràmit inclou la publicació 
de la informació del casal al suple-
ment que apareixerà a l’actual el 
23 de maig.

SUPLEMENT CASALS 
D’ESTIU L’ACTUAL

Totes aquelles empreses que or-
ganitzin casals de vacances d’es-
tiu a la vila i vulguin aparèixer al 
suplement que es publicarà amb 
l’actual el dia 23 de maig poden 
contactar amb la regidoria d’es-
ports (carrer portugal, 2, telèfon 
937 144 040, a/e. esports@caste-
llarvalles.cat) fins al 2 de maig.

caldrà omplir la fitxa de sol·licitud 
que trobareu al web municipal.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

PRESTACIONS
ECONÒMIQUES
PER A HABITAGE

prestacions econòmiques d’ur-
gència especial per a l’habitatge, 
dirigides a persones que formen 
part d’unitats de convivència en 
què el titular o un o més mem-
bres es troben en situació d’atur 
de llarga durada i consten com a 
demandants d’ocupació al sOc, 
amb un mínim de 12 mesos d’an-
telació a la data de presentació de 
la sol·licitud.

Termini de sol·licituds:
fins al 30 de setembre

+ INFO:
Àrea de Serveis a les Persones
(c. Portugal, 2) Telèfon 937 144 040

Cau pel barranc 
de Can Carner 
quan fugia 
de la policia

Diumenge passat a la nit, la po-
licia local va rebre un avís d’un 
robatori que s’estava produint 
a una de les naus del polígon 
de Can Carner. Segons explica 
el regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Pepe Leiva, quan la poli-
cia estava a punt d’enxampar-lo, 
l’home, veí de Sabadell, va saltar 
per una tanca i va caure pel bar-
ranc que hi ha per darrere del 
carrer Montsià. 

L’home va demanar auxili, 
però els sistemes d’emergències, 
tant Bombers (Grup GRAE) com 
SEM, van trigar a localitzar-lo. Fi-
nalment el van rescatar i el van 
traslladar a l’Hospital Parc Taulí 
en estat greu. “Està greu. Té els 
dos turmells trencats. Les tas-
ques de rescat van ser complica-
des, però els bombers i la policia 
van fer molt bona tasca”, infor-
ma el regidor. Leiva assegura que 
encara s’està investigant què va 
robar i si se li poden atribuir altres 
delictes comesos a la zona.   

SUCCESSOS  |  DETENCIÓ

 Cristina Domene 

Capta el QR i
descobreix 

com ballen els 
Inuwali Ki Fany 

ESCOLA MESTRE PLA  |  SETMANA CULTURAL

L’escola Mestre Pla ha estat tota 
una setmana immersa en la diver-
sitat cultural i geogràfica de l’Àfri-
ca Negra, protagonista de la setma-
na cultural d’enguany. Així, durant 
els cinc dies que van precedir les 
vacances de Setmana Santa, els in-
fants van participar en tallers que 
els van acostar  la realitat d’aquest 
continent. Música, dansa i percus-
sió o contes, van ser presents als 
tallers, així com també les dife-
rents ètnies que conviuen a l’Àfri-
ca, i les particularitats de la seva 
geografia, fauna i flora. 

El colofó daurat del projecte 
del Metre Pla va ser la jornada de 
divendres passat. A partir de les 
16:30 hores, les portes de l’esco-
la es van obrir a tota la comunitat 
educativa perquè les famílies dels 
nens i nenes de l’escola descobris-
sin de la mà dels més petits, tota la 
feina que van dur a terme. Una es-
cola totalment decorada amb una 

Al cor de 
l’Àfrica Negra

 Rocío Gómez 

  Taller de trenes africanes a la cloenda de la Setmana Cultural del Mestre Pla || r.G.

cabana típica d’un poblat, amb les 
parets atapeïdes d’animals de la 
sabana africana, o vestits i màs-
cares tribals, van donar la benvin-
guda a tots els visitants. Al pati de 
l’escola es va instal·lar un mercat 
d’artesania solidària, fabricada 
pels mateixos alumnes en un ta-
ller, on fins i tot es podia trobar 
un espai on es realitzaven trenes 
de colors. Aquesta va ser una de 
les activitats triomfadores de la 
tarda. Tot els diners que es van 
recaptar al mercat d’artesania, es 
destinaran a l’escola camerunesa 
per a nens sords, Imsha, projec-
te que està tirant endavant amb 
l’ajuda de l’ong castellarenca CO-
DES-CAM, que també van ser pre-
sents a la setmana cultural, acom-
panyats d’Intermon OXFAM.

A banda del tast d’artesania, 
els pares i mares van participar 
a un dels tallers que ja havien fet 
els seus fills i filles durant la set-
mana, el de percussió i dansa. El 
grup Inuwali Ki Fany va ser l’en-
carregat de fer moure els adults, 

marcant el ritme d’una tarda multitudinària i fes-
tiva. Els infants també es van incorporar al taller 
cantant cançons africanes, i col·laborant en la per-
cussió a cop d’aplaudiment. Per recuperar forces, i 
quan el Sol va donar una treva a una tarda calorosa 
i estiuenca, es va organitzar la botifarrada solidà-
ria, que pràcticament va exhaurir tots els tiquets. 
Els diners de les consumicions i de la botifarrada 
també es dedicaran al projecte de CODES-CAM. El 
concert ball del grup Jilandiang Dansa Africana va 
cloure les activitats de la setmana cultural.  
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COL·LEGI EL CASAL  |  CLOENDA DEL SEGON TRIMESTRE

L’11 d’abril, els alumnes del Col-
legi El Casal van cloure el trimes-
tre fent esport. Tota l’escola es va 
desplaçar a la pista d’atletisme al 
Parc de Colobrers  per tal de se-
guir un circuit amb jocs  i destre-
ses físiques que els alumnes de 4t 
d’ESO i els professors d’educa-
ció física es van encarregar d’or-
ganitzar. Els grups eren formats 
per alumnes de totes les edats i, 
com es diu en aquests casos, no se 
sap qui va guanyar perquè l’impor-
tant era participar. Segons els or-
ganitzadors, “va ser una fantàsti-
ca jornada lúdica i esportiva que 

Jornada lúdica i atlètica
 J. Rius 

va servir per donar pas a les va-
cances de Setmana Santa”.

la titellaire aurora poveda || D’al-
tra banda,  dins de la setmana d’ac-
tivitats de Sant Jordi, el alumnes 
de P3-P4 i P5 de l’escola el Casal 
tindran la fortuna de ser visitats 
per una titellaire professional, Au-
rora Poveda.

L’artista els explicarà un con-
tacontes als alumnes de P3 i adap-
tarà la seva explicació pels alum-
nes més grans, perquè li puguin 
adreçar tot tipus de qüestions 
sobre la professió de ser titellaire 
i l’expressió audiovisual.

De la seva trajectòria cal des-
tacar que ha treballat amb professi-

onals de tot el món, com Ricard Sal-
vat, Marta Carrasco,Rosa Muñoz, 
James de Paul (Estats Units), Lak-
dar Boustila (Argèlia), Chou Ling 
(Pequín), Jordi Bertran, Manel Trias  
i  Sonia González (Venezuela).

En el camp audiovisual ha 
treballat com a manipuladora, lo-
cutora i guionista per a diferents 
televisions com TVE, Aragón TV, 
RAI (Itàlia) i  La 4 , entre altres al-
tres. Actualment treballa com a ti-
tellaire i locutora en el programa 
infantil Mic3 (TV3). 

Com a creadora forma part 
de la companyia Trastam Teatre, 
amb espectacles de manipulació 
d’objectes i també de la Compa-
nyia Jordi Bertran.  

Cantates
que emocionen

Uns 500 nens i nenes de 3er i 4rt 
de primària d’escoles de Caste-
llar, Palau-solità i Sant Quirze van 
participat dijous 10 a l’Auditori a 
la V Trobada del Cantem, organit-
zada pel Grup de Treball de Mú-
sica de Recursos Pedagògics del 
Vallès Occidental VIII. Els alum-
nes van interpretat la cantata El 
Saltacontes de Dani Coma. “La 
motivació dels nens és extraor-
dinària. A més a més, la canta-
ta és l’excusa perfecta per tre-
ballar tots els altres continguts 
musicals: l’audició, el llenguat-
ge, la cançó, el moviment... és 
excel·lent per treballar-ho amb 
els alumnes”, va explicar Rut 
Pleguezuelos, professora de mú-
sica.   || crisTiNa dOMeNe

V CANTEM  |  SALTACONTES

  Alumnes de 3er i 4rt de primària en la V edició del Cantem. || c. díaz

  Els alumnes van poder fer diferents activitats a les pistes d’atletisme. || cedida



ACTUALITAT
08

POLÍTICA

del 25 d’aBril a l’1 de MaiG de 2014

ENTITATS

Comerç Castellar

+ INFO:
Tel. 937 146 739

Dc. 7 de maig, al Taller 4 d’El Mira-
dor. De 17 a 21 h (modalitat Iniciació) 
o de 19 a 21 h (modalitat Renovació).
Preu: Iniciació, 70 €; Renovació, 50 € 
(socis ACC i aturats, 50 € i 25 € respec-
tivament). Possibilitat de dues beques 
per a no perceptors de prestacions.

Inscripcions obertes fins al 30 d’abril a 
l’Associació de Comerciants (Cal Botafoc, 
c. Sant Llorenç, 7, tel. 93 714 67 39 o a l’a/e. 
comercastellar@comercastellar.cat)

CURS MANIPULACIÓ 
D’ALIMENTS

Club Cinema Castellar Vallès SonaSwing La XarxaCastellers de Castellar

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
a/e. info@sonaswing.cat
Tel. 625 120 990

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dia: divendres 25 d’abril · Hora: 21 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: general, 5 €; socis ETC, 2 €; 
socis CCCV, gratuït
Versió original en català

Sinopsi: assaig cinematogràfic que 
utilitza el clàssic de Shakespeare per 
fer una reflexió sobre el poder, la pas-
sió, la gelosia i l’engany. L’acte comp-
tarà amb la presència del director del 
film, Hammudi Al-Rahmoun Font.

Tots els dilluns de 19.30 a 20.30 h, 
a partir del 28 d’abril
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Preu: 55 € (10 classes)

Ball originari de principi segle XX, 
individual o en parella, identificat 
amb els “bojos anys 20”. Es balla al-
ternant braços i cames principal-
ment, amb moviments molt lliures 
caracteritzats per la improvisació.

Dia: diumenge 4 de maig
Hora: 12 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Preu: 5 €

La Xarxa organitza la representació 
d’aquest espectacle familiar basat en 
la història dels Germans Grimm, in-
terpretada per 14 actors d’edats com-
preses entre els 7 i els 12 anys.

Dia: diumenge 27 d’abril, tot el dia

Matí: cercavila (a partir 10 h) i ac-
tuació castellera a la pl. d’El Mira-
dor (d’11 a 14 h).

Tarda: toc d’inici amb Tucan-
tamdrums, activitats per a petits 
i grans, exhibició de ball de plaça i 
ball de bastons i final de festa amb 
Dj’s del Revés, tot a la pl. de la Fà-
brica Nova.

CINEFÒRUM:
OTEL·LO

CURS DE JAZZ STEPS 
/ CHARLESTON

LA BLANCANEUSBATEIG DE LA COLLA 
CASTELLERA

ERC va fer lliurament del premi 
als valors republicans coincidint 
amb l’aniversari de la proclamació 
de la República Catalana, per part 
de Francesc Macià, el 14 d’abril 
de 1931. El premi d’aquest 2014 
l’ha recollit el docent Josep Blas-
co, que ha estat al capdavant dels 
dos instituts públics de Castellar, 
en reconeixement a la tasca que 
han fet molts professors per a la 
universalització de l’ensenyament 
secundari. Blasco va reconèixer 
que va ser una sorpresa quan li 
van anunciar i que no s’ho espe-
rava: “Vaig acceptar amb la con-
dició que no fos un premi a títol 
personal sinó com a represen-

Reconeixement als docents

ERC  |  PREMIS VALORS REPUBLICANS

“Hem de guanyar-nos a 
Europa, és una oportunitat”

El secretari General d’Afers Ex-
teriors, Roger Albinyana, va ser 
l’encarregat d’inaugurar el cicle 
de xerrades ‘2014 històric’, que 
organitza la secció local de CiU en 
motiu del tricentenari i de la con-
sulta sobiranista. Aquest va ser el 
primer acte dirigit per Bea Garcia, 
des que el desembre passat s’anun-
ciés que seria l’alcaldable de CiU 
per a les properes eleccions mu-
nicipals. Entre la cinquantena de 
ciutadans que van participar a l’ac-
te, es trobaven alguns regidors de 
CiU, i la presidenta de l’Institut Ca-
talà de les Dones, Montse Gatell. 

El procés sobiranista passat 
pel sedàs europeu va centrar bona 
part de la xerrada d’Albinyana. El 
diplomàtic va reconèixer que la 
ciutadania catalana viu immersa 
en la desafecció a la política, però 
que ha posat en marxa un procés 
per canviar les relacions amb Es-
panya “que passa per decidir 
sense coaccions”. Albinyana va 
apuntar que les eleccions al Parla-
ment Europeu són “una oportuni-

CiU  |  ROGER ALBINYANA, SECRETARI GENERAL D’AFERS EXTERIORS

 Rocío Gómez

tat per visibilitzar-nos”, una cita 
essencial en el camí cap a la inde-
pendència de Catalunya. 

Malgrat la importància 
d’aquests comicis, el diplomàtic ca-
talà va reconèixer que les expectati-
ves del projecte comú d’Europa han 
canviat, i “és desil·lusionant”. “Si 
creus en un projecte d’una Europa 
vibrant, no poses a Van Rompuy al 
capdavant perquè és un peix bullit, 
una bleda bullida passada per llei-
xiu”, va dir el secretari. 

  R. Albinyana, el passat 15 d’abril. || r.G. 

  Rafa Homet lliura el premi a Josep Blasco. || c. diaz 

D’altra banda, Albinyana va 
constatar que “són unes eleccions 
que fan mandra a tots els partits. 
És una prova que tots han desig-
nat el candidat a última hora”. 
Amb tot, l’alt càrrec insisteix que 
per culminar el procés sobiranis-
ta “hem de guanyar-nos a Euro-
pa, però necessitem una Euro-
pa més forta, amb més liderat-
ge polític, amb més credibilitat, 
més federal i més integrada, i per 
això hem d’anar a votar”.  

El secretari va explicar que el 
govern de la Generalitat ha posat 
en marxa una campanya per donar 
a conèixer el projecte català, “la 
nostra versió”, amb entrevistes 
a mitjans de comunicació globals, 
i amb una ronda de trobades amb 
‘think tanks’ i representants de pa-
ïsos com EUA, la Xina, Mèxic o Ca-
nada, per acostar posicions entre 
els estats. “Hem de traslladar el 
debat a l’opinió pública. Un dels 
actius d’aquest moviment és que 
és democràtic, pacífic i transver-
sal, i no d’un partit polític. Hem 
de vendre el producte, de promo-
cionar Catalunya al món”, va as-
segurar Albinyana.  

tant de grans professionals que 
porten anys i anys treballant per-
què l’ensenyament secundari pas-
sés del que ha estat, amb moltes 
penúries, al que és ara”, va asse-
gurar. Des d’ERC, el president de la 
secció local, Rafa Homet, va afegir 
que el premi d’enguany “és un reco-
neixement a una part de la comu-
nitat educativa que s’ha esforçat 
durant 25 anys en implementar 
una secundària pública de quali-
tat a Castellar, que és un dels pi-
lars bàsics d’una societat que vul-
gui ser democràtica”. El del 2014 
ha estat el setè premi que ERC ha 
atorgat a entitats i personalitats de 
la vila.  || c. dOMeNe
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ELECCIONS EUROPEES  |  ICV

(PP) NOVA ENTITAT  |  TEMPS DE DONES

La secció local d’ICV ha entrat una 
proposta de moció amb caràcter 
d’urgència adreçada a la junta de 
Portaveus perquè l’Ajuntament se-
leccioni persones en situació d’atur 
de llarga durada o aturats que no 
estan rebent cap retribució econò-
mica perquè treballin a les prope-
res eleccions com a representants 
de l’administració. De fet, els eco-
socialistes ja van fer la petició a les 
darreres eleccions al Parlament a 
través d’una entrada al registre 

Dimecres 30 d’abril es presentarà 
en societat una nova entitat a Cas-
tellar, Temps de Dones. Es tracta 
d’una iniciativa que ha impulsat 
la diputada del PP de Catalunya, 
María José García Cuevas, i que 
vol  ser una plataforma cívica de 
dones catalanes, que  es va cons-
tituir al juliol de 2012. La platafor-
ma funciona amb grups de suport 
a diferents poblacions i que  té l’ob-
jectiu de “fer de pont entre la so-
cietat i la política”, afirma Mayte 
Igual, una de les impulsores de la 
plataforma a Castellar del Vallès.

Precisament, la diputada po-
pular vindrà a la presentació del 
grup de suport de Castellar, que es 

Demanen que es contractin 
aturats per les eleccions

Un pont entre la
societat i la política

adreçada a l’alcaldia, però no es va 
rebre cap resposta.  Segons el por-
taveu d’ICV, Daniel Martínez,  “es 
tracta d’una bona oportunitat per 
incentivar l’ocupació a través d’ad-
ministració i alhora és una mane-
ra que persones en situació d’atur 
puguin rebre un ingrés econòmic”. 
Enguany el nombre màxim propo-
sat de beneficiaris serien 14 perso-
nes i tindrien com a missió passar 
les dades de com es desenvolupa la 
jornada lectoral.  || redacció

ASSEMBLEA  |  ANC

 J. R.

  Les castellarenques Alicia García i Mayte Igual amb la diputada M. José García. || pp

farà a partir de les 18.30 hores a la 
Sala d’Actes d’El Mirador. 

Una de les accions que farà 
Temps de Dones a Castellar és 
organitzar xerrades sobre dife-
rents aspectes de la política així 
com l’anàlisi de lleis que s’acaben 
d’aprovar amb la participació d’ex-
perts en la matèria. “Les lleis no 
s’entenen. Volem donar llum i re-
soldre els dubtes que plantegen 
el contigut de les lleis”, afegeix 
Igual. Si bé les promotores de la 
plataforma estan vinculades al PP, 
“som una plataforma oberta i ac-
ceptem la participació de dones 
de qualsevol adscripció políti-
ca als nostres debats”, assegura 
Igual. Temps de Dones té la inten-
ció de programar xerrades de pe-
riodicitat mensual. 

Benvinguda als nous voluntaris

L’ANC de Castellar va fer una trobada el 9 d’abril passat pocs dies des-
prés de l’assemblea general de l’entitat amb els nous socis i voluntaris 
que, dies enrere, s’havien adreçat a les paradetes de l’ANC. La reunió va 
comptar amb 40 persones i es va presentar Antoni Tintó com a nou co-
ordinador de voluntaris de la Territorial de Castellar. A l’acte, es va expli-
car també el  full de ruta de l’ANC que inclou una manifestació en forma 
de ‘V’ a Barcelona el proper onze de setembre.  || redacció
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sobre aquesta 
edició de

l’Speedfest

El carrer de l’Església es va omplir de 
gom a gom per celebrar el Diumen-
ge de Rams. La gent es va amunte-
gar al carrer amb les branques de 
palma i olivera alçades perquè mos-
sèn Ramon Villarino les beneís, re-
cordant així la benvinguda que va 
rebre Jesucrist en arribar a Jerusa-
lem. “Avui commemorem el dia que 
Jesús va anar a Jerusalem i va ini-
ciar el camí de la creu d’una mane-
res molt solemne i senzilla alhora”, 
explica el mossèn. El matí va comptar 
amb dues benediccions dels rams: una 
a les 10h en castellà i una altra a les 
12:30h en català. Tot seguit, una comi-

Palmes i oliveres 
per rebre Jesús 

SETMANA SANTA  |  DIUMENGE DE RAMS

tiva composta pels nens que estan fent 
la catequesi, que sostenien cadascú 
una branca de palma, un ase i el mos-
sèn Villarino al darrere, va avançar 
pel carrer per beneir totes les oliveres 
i palmes dels assistents. “Com que a 
Jerusalem es produeix molt oli i dà-
tils, van agafar el primer que tenien 
a mà per rebre Jesús, que eren les 
oliveres i les palmes. Avui les por-
tem per recordar aquell moment”, 
assegura Villarino. L’acte també va 
comptar amb cançons religioses que 
van animart la festivitat. En acabar 
la celebració, es va oferir una missa a 
l’església.  || serGiO ruiz

urant els últims cinc 
anys la vila de Caste-
llar s’ha consolidat com 
a cita obligada del pano-

rama Custom nacional amb un es-
deveniment sense parangó en tot 
el panorama català i espanyol. Una 
cita ineludible per a qualsevol roc-
ker afeccionat a les motos custom, 
als hotrods i a l’estil de vida rocka-
billy. Presentacions a nivell mun-
dial del primer número en paper 
de revistes com El Diablo Magazine 
o la presentació en primícia de les 
motos d’estil trakker del prepara-
dor de Sant Quirze Ad-HOC, entre 
d’altres, ens ensenyen la importàn-
cia d’aquest esdeveniment.

Aquest any, el 19 i 20 d’abril, 
l’Speedfest va començar més 
aviat obrint les seves portes a les 
12 del migdia, canviant la tradició 
de fer-ho a la tarda com cada any, 
i la seva entrada de preu testimo-
nial -1€- va aconseguir un gran 
èxit d’assistència a les primeres 
hores d’obertura del dia i que fa-
mílies senceres poguessin gaudir 
del Custom. A la porta de l’Espai 
Tolrà, atapeït de HarleyDavidson 
modificades, Triumphs d’estil Ca-
feRacer, Ducatis i fins i tot Bul-
tacos i Derbis, ja començava l’es-
pectacle. Veure les desfilades dels 
Moto-Club i dels Volkswagen que 
gairebé rascaven el terra és un es-
pectacle suprem per als amants 
d’aquest estil. Una vegada dins, 
multitud de motos participants al 
Bike Show, un concurs popular en 
què tots els assistents donen la 
seva opinió sobre la millor moto 
exposada, una exposició fotogrà-
fica de temàtica Custom, i un con-
curs de dibuixos amb les millors 
obres d’artistes com Àlex Patro-
cinio o de la marca Hellvan Clot-

 Albert San Andrés
hing donaven la nota artística a 
l’esdeveniment.   

Stands de Tikis –aquells tò-
tems hawaians tan típics d’aquest 
món- en viu, de revistes com la 
Dice Magazine o El Diablo, junta-
ment amb artistes com la gent de 
Pic-Astudio, formaven un magní-
fic grup de professionals del sec-
tor. Tatuatges, pinstripping o la 
perruqueria vintage en viu acaba-
ven d’adobar l’esplèndid elenc de 
l’Espai Tolrà. Tampoc cal oblidar 
els concerts de dissabte a la zona 
gran de la nau on vam poder veure 
il·lustres pilots castellarencs com 
Carmelo Morales.

Diumenge, a l’skatepark de 
Castellar, va tenir lloc una concen-
tració de vehicles, una competició 
de BMX, a més de botigues i ex-
hibició de 4x4. Malgrat l’excel·lent 
organització exhibida els dos dies, 
gairebé tots els assistents van tro-
bar a faltar la prova reina de l’Spe-
edfest, les proves d’acceleració que 
se celebraven cada any al polígon 
del Pla de la Bruguera.

Tot i això, aquest cap de set-
mana passat vam poder gaudir 
d’una gran festa del motor, on 
grans i petits van tenir el seu espai 
i tota la vila de Castellar va omplir-
se de cotxes i motos Custom, en un 
esdeveniment únic. De fet, ha supe-
rat aquest any el nombre de visi-
tants superant les 2.650 persones. 
Més informació al Facebook del 
programa de motor de Ràdio Cas-
tellar Peu al Ferro: www.facebook.
com/peualferro. 

Capital  ‘custom’

D

 Dues instantànies del darrer Speedfest: a dalt una parella en un cotxe custom i, a baix, dos participants en motocicleta. || Q. pascual
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  Els participants a la sortida al pati de la Torre Marimon. || J. puJals

  Alguns dels excursionistes després de pujar a Montserrat. || M. VeNdrell

VINE I CAMINA +60  |  SORTIDA D’ABRIL

Tots al cim de Montserrat
XXV TRAVESSA CASTELLAR-MONTSERRAT  |  13 D’ABRIL

 Jordi Rius

Excursió a la Torre Marimon

La darrera sortida del cicle Vine i Camina+60, que es va fer dijous pas-
sat, es va fer a la finca Torre Marimon al terme municipal de Caldes 
de Montbui. La finca és propietat de la Diputació de Barcelona i té una 
extensió de 115 hectàrees. El recorregut, de set quilòmetres i dificultat 
baixa, va començar des de l’àrea industrial de Sentmenat on els par-
ticipants van arribar amb autocar des de Castellar.

Els terrenys agrícoles de Torre Marimon van ser els camps de 
pràctiques de l’Escola Superior d’Agricultura. El recinte, a més, acull 
l’Escola de Capatassos Agrícoles que funciona fins l’any 1980 i que, en 
règim d’internat, acull 80 alumnes. A partir del 1980, s’imparteixen 
cursos de Formació Professional Agrària però l’any 1996 cessen totes 
les activitats acadèmiques a la finca.

La torre Marimon és actualment la seu de l’IRTA, l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Alimentària de la Generalitat de Catalunya. 

De la Mare de Déu de Montser-
rat sempre s’ha dit que té propie-
tats protectores per tot aquell que 
s’acosta a la muntanya. No en va, 
la botiga de records de Montserrat 
ven mil i una combinacions de me-
dalles amb l’efígie de la verge que es 
poden portar al moneder, penjades 
o col·locades al cotxe.  La vuitantena 
de participants a la 25a edició de la 
Travessa Castellar-Montserrat, que 
es va fer el diumenge 13 d’abril,  van 
rebre de mans de l’organització una 
medalla amb la verge i la inscripció 
Protegiu als excursionistes coincidint 
amb els 25 anys de la cita.

I realment tots els partici-
pants van rebre aquesta benedic-
ció perquè tots van arribar a bon 
port a l’esplanada de Montserrat 
després de completar els 33 quilò-
metres que hi ha entre Castellar i la 
muntanya. La bonança climatològi-
ca també va contribuir al bon de-
senvolupament d’aquesta ruta per 
camins de muntanya. “Tothom va 
arribar a temps i l’autocar que 

Els participants a la travessa van rebre una medalla commemorativa

ens esperava a les tres de la tarda 
va poder marxar amb puntuali-
tat”, explica Montse Vendrell, una 
de les organitzadores.

Després de completar la tra-
vessa, alguns dels participants van 
marxar amb la família o coneguts 
que havien anat a buscar-los amb 
cotxe, després d’unes vuit hores ca-

minant. La ruta comença a les sis 
del matí des de la plaça del Mer-
cat. Es tracta d’un recorregut on 
tothom ha de ser autosuficient, és 
a dir, que no hi ha controls d’avitu-
allament. Si alguns dels inscrits no 
s’atreveixen a pujar a la muntanya, 
s’han d’esperar a Monistrol per es-
perar l’autocar de tornada. 
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ls mateixos dies que 
el Parlament de Ca-
talunya debatia sobre 
la pobresa, la revista 

Forbes publicava el rànquing de 
les persones més riques del món. 
Entre els 10 més rics, sols un va 
perdre mil milions de dòlars res-
pecte el 2013 (de 73 mil milions 
que tenia, ara n’hi queden 72), la 
resta van guanyar en el darrer any 
una mitjana propera als 5 mil mi-
lions cadascun, és a dir van incre-

E

 L’Altraveu

La crisi és l’excusa 
perfecta per 

acumular riquesa 
en poques mans A

 Grup Municipal PP

Si no sembramos 
no recogeremos
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mentar el seu patrimoni al voltant 
d’un 10% en un any. 
La crisi és una excusa per fer ne-
teja a l’economia, neteja que pa-
guen els treballadors i les per-
sones més dèbils. La crisi dels 
80 n’és un exemple. Si a Europa 
els salaris representessin la part 
del PIB de l’any 1981, ara cobrarí-
em de mitjana 950 euros més al 
mes. Ara ens està passant el ma-
teix. Del 2008 fins ara, a Europa 
4.500 persones s’han incorporat 
al grup dels super rics (més 22 
milions d’euros), mentre el poder 
adquisitiu dels grecs ha baixat 
un 33%, un 22% el d’espanyols i 
anglesos i un 12% el dels italians. 
De l’empobriment tampoc s’es-
capen els treballadors dels paï-
sos rics, a Bèlgica els ingressos 
del 30% més pobre de la població 
s’han reduït en un 10%.

  Joan Vilardebò alsina,
     president de Viatges i Més, lleure solidari

Un nou veí
al carrer Major

Des del dia sis d’abril,  tothom pot sa-
ludar el nou veí que ha tornat al car-
rer Major, a la casa on va nàixer l’any 
1935, en els números 9 i 11, a l’antiga 
fonda del poble,  la coneguda Fonda 
Baqués, lloc de reunions, convits, ca-
saments, balls i ressopons.
Aquell dia un bon grup de persones 
vàrem assistir al “renaixement” es-
sencial d’en Llorenç Baqués i Estapé. 
Va protagonitzar la sessió a la sala de 
l’Auditori la veu i els coneixements 
de l’amic Joan Pinyot qui, de mane-
ra molt amena i participativa, ens 
va anar descabdellant la història i la 
presencia dels Baqués a Castellar i el 
seu arbre genealògic fins als nostres 
dies. Amb fotografies i documents 
de l’època  ens explicà anècdotes, vi-
vències i comentaris,  que ens aju-
daren a completar l’esbós personal 
del Llorenç, personatge que ens ha 
anat fascinant a tots a mesura que 
l’hem anat coneixent més.  Joan Pi-
nyot en destacava un tret essencial:  
la seva capacitat i qualitat de treball. 
En deu anys va passar de ser un au-
todidacta desconegut en el món de 
la egiptologia (recordem que en els 
anys 70 no hi havia cap universitat 
catalana amb càtedra d’egiptologia) 
a ser reconegut internacionalment, 
participant en congressos  i editant 
una ingent quantitat de treballs  es-
sencials encara avui en dia pel rigor 
i solvència de les seves anàlisi. Tots 
els seus companys científics s’adre-
çaven a ell amb el nom de “Profes-
sor Baqués”.

Hemos planteado en diversas ocasio-
nes que en Castellar gozamos de una 
oferta comercial adecuada, y que me-
rece la pena potenciar este sector eco-
nómico de nuestra población. Ya que 
por lo visto el tema de grandes super-
ficies resulta inadecuado para nues-
tra idiosincrasia, lo importante enton-
ces es darlo a conocer. Están muy bien 
estas jornadas de comercios más cer-
canos en forma de tenderetes en las 
calles, pero por sí solo resulta insufici-
ente, pues su repercusión no pasa de 
nuestro ámbito municipal. Por otro 
lado, ojalá gozásemos de una produc-
ción autóctona de algo que nos hiciera 
únicos (mongetes del ganxet aparte), 
pero no tenemos esa suerte.
Una alternativa más que posible es 
la organización de ferias y eventos 
de toda clase, lo cual resulta de gran 
utilidad porque da a conocer nuestra 

I encara li quedava temps pel teatre, 
el cine club, la fotografia, xerrades di-
vulgatives, cursos tècnics de la seva 
professió i atendre, sol·lícit,  la seva 
família. Era l’antítesi del savi en-
taforat en els llibres i completa-
ment aïllat de la vida real. Vital, 
actiu i participatiu, els testimo-
nis dels seus amics  Josep Vidal 
i Francesc Hernández,  anaren 
en la mateixa línia.
Repartits els diplomes de parti-
cipació en el curs d’iniciació i en 
la organització dels actes d’home-
natge, ens dirigirem cap el carrer 
Major per descobrir aquest “nou 
veí” que dóna nom a l’escrit:  una 
placa de metacrilat tèrmic trans-
parent (recordem que en Llorenç 
era enginyer químic especialitzat 
en plàstics innovadors) que ens 
presenta unes imatges egípcies 
i una fotografia en blanc i negre 
de quan tenia l’edat d’anar covant 
les il•lusions que faria realitat uns 
anys més tard. Al costat dret, un 
text molt breu ens informa del 
motiu i el per què de la placa. 
Per tancar l’acollida d’aquest nou 
veí teníem en fresc, al saló de El 
Mirador,  una mica de cava i en Mi-
quel Estapé ens va sorprendre ob-
sequiant-nos amb unes excel•lents 
pastes egípcies que només la bona 
educació va fer que no les devorés-
sim amb quatre queixalades. Grà-
cies, Miquel.
I gràcies a tots per la participació 
en aquests actes d’homenatge i al-
hora que esperem retrobar-vos a 
l’exposició que sobre llibres i guies 
de viatge a Egipte,  inaugurarem a 
la Biblioteca Antoni Tort el proper 
06 de maig i clourem al 10 de juny.
Fins llavors!!

Sense treure responsabilitat als 
governants d’aquí per la seva 
mala gestió dels recursos públics, 
la troika (Comissió europea, Banc 
Central Europeu i Fons Moneta-
ri Internacional) ha imposat po-
lítiques econòmiques que són les 
principals responsables de la si-
tuació actual. A casa nostra, han 
obligat que el deute privat (el d’in-
versors de risc, entre ells bancs 
europeus) es transformi en deute 
públic (que paguem entre tots). Fa 
pocs dies el Sr. Olli Rehn, comissa-
ri europeu d’assumptes econòmics 
i monetaris, el mateix que permet 
l’acumulació de riquesa en poques 
mans i s’oblida la paraula pobresa 
en els milers de documents de la 
Comissió Europea sobre la situaci-
óeconòmica actual, tenia la barra 
de demanar rebaixes addicionals 
en els salaris espanyols. continua a la pàgina 13

unque puede parecer 
una gran contradicci-
ón, las épocas de re-
cesión pueden con-

vertirse en períodos de grandes 
oportunidades para aquellos que no 
tengan miedo al fracaso y tengan un 
mínimo de audacia. Evidentemente, 
conviene no confundir audacia con 
temeridad, puesto que una cosa es 
ser valiente y arriesgar, y otra muy 
distinta jugárselo todo a una carta. 
La diferencia es que en el primer 
caso es más fácil recuperarse, mi-
entras que en el segundo el trompa-
zo te deja fuera de juego un tiempo.

CARAMELLES A SÚRIA
@lluisfab

CAMPS DE TORÀ
Pere Serafí

VISTES DE SANT MIQUEL DEL FAI
Òscar Moreno

LA PLATJA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
@quimgamisans

EL JAN GAUDEIX DE LES VACANCES
Jordi Niñerola

Les postals de Setmana Santa enviades pels lectors de 
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o em queda més remei 
que retraure’m en el 
temps fins els anys 
que anava a col·legi 

per recordar, i això nens i nenes mai 
ho agafeu com ha consell. Que algun 
dia feia  “campana” i  anava al camp 
per intentar arrencar algun secret a 
la natura.
En arribar a casa en dies prima-
verals com els que ara vivim i per 
horror de la meva mare, a vegades 
portava algunes erugues ficades en 
un pot de confitura, naturalment 
que una eruga no és per acariciar, 
però amb algunes precaucions po-
drem assistir a una de les transfor-
macions més extraordinàries  que 
tenen lloc en el regne animal.
El primer que hem de fer abans 
d’agafar les erugues és recordar 
exactament sobre quina planta es 
trobaven i s’alimentaven ja que la 
majoria d’espècies d’aquests insec-
tes no acceptaran un altre aliment 
i moririen en poc temps d’inanició. 
Així doncs, recollirem també una 
porció del seu nutrient.
Una vegada a casa haurem de pre-
parar algun tipus de viver, recoma-
no una caixa de fusta a la qual  hi 
puguem posar un frontal de vidre 
per tal de poder observar amb fa-
cilitat el que succeeix al seu inte-
rior. És aconsellable posar al fons 
del recipient una capa de terra gar-
bellada però sempre del camp, ja 
que la terra que es ven al comerç 
conté  adobs i altres productes qu-
ímics que matarien ràpidament els 
animals. Un pot de melmelada serà 

  Metamorfosi A. || JOaN MuNdeT

La metamorfosi

de la metamorfosi pot durar hores 
així doncs que tota la observació es 
farà mes divertida i amena si fem fo-
tografies, i haurà valgut la pena ja 
que veurem com un cuc per a molts 
desagradable es converteix en una 
de  las criatures més meravelloses 
del nostre entorn. Mamífers, aus i 
rèptils pateixen també canvis sem-
blants encara que no visibles als 
nostres ulls, l’oportunitat que ens 
brinda la natura d’observar la me-
tamorfosi ens ensenya que la majo-
ria d’éssers vius del nostre planeta 
mai són el que semblen.

*Naturalista

N

un lloc apropiat en el qual transfor-
mar-se en crisàlida, la majoria de 
papallones diurnes es conformaran 
amb les branques seques de las plan-
tes, però moltes de les especies noc-
turnes es transformaran en crisàlide 
sota terra. Algunes especies de lepi-
dòpters es mantenen en aquest estat 
molt temps però la majoria en sorti-
ran en el transcurs del mateix any.
Amb una mica de sort un dia po-
drem observar  l’increïble espec-
tacle d’una papallona o una arna 
arrossegant-se des de la seva cri-
sàlida escalant una branca i este-
nent i assecant les seves arrugades 
i humides ales. Aquest últim procés 

Treballar el context 
per a l’esperada 

recuperació 
econòmica

 Joan Creus*

U
na de les línies apro-
vades al Pla de su-
port a l’emprenedo-
ria 2014 fa èmfasi al 

manteniment de la política pi-
onera de no cobrar taxes a les 
noves activitats econòmiques, 
iniciada el 2011.
Segurament aquesta no és la única 
explicació per entendre el millor 
comportament de l’augment de 
l’emprenedoria al nostre munici-
pi aquest darrer 2013, però de ben 
segur que l’ajuda a valorar.
La Finestreta Única Empresari-
al, al mateix temps, està facilitant 
la tramitació de les noves llicèn-
cies d’activitats així com d’altres 
processos en la relació emprene-
dors/es amb l’Administració.
Cal seguir treballant en les líni-
es consensuades al Ple. Algunes 
d’elles, com és l’aprovació dels 
reglaments que ja permeten de-
senvolupar el Cotreball al nostre 
municipi, segur que s’aprofitaran 
de l’empenta que suposa l’arriba-

Fons de cooperació
local 2013 destinat 

als municipis

 Grup Municipal CiU

E

Amb una mica de sort 

podrem observar l’increïble 

espectacle d’una papallona 

o una arna arrossegant-se 

des de la seva crisàlida

perfecte com a gerro per mantenir 
vives i regades les plantes que ali-
mentaran els insectes, haurem de 
posar també una mica de paper de 
diari a la boca del recipient per evi-
tar que si els animals cauen puguin 
ofegar-se, l’aliment s’haurà de can-
viar tan aviat com aquest comenci 
a pansir-se. 
Als pocs dies podrem observar com 
algunes erugues han deixat d’alimen-
tar-se i moure’s, però no ens hem de 
preocupar perquè simplement mu-
daran de pell cosa que faran quatre 
o cinc vegades a la seva vida. Poques 
setmanes després alguns exemplars 
començaran a donar voltes buscant 

  Josep Contreras*

PLAÇA MAJOR

da de la fibra òptica als nostres Po-
lígons i al nucli urbà del municipi.
Amb tot, comptem amb la inèrcia 
que suposa que el 2013 s’arribés a 
la xifra més alta d’obertura d’acti-
vitats (60) dels darrers sis anys. És 
molt rellevant que una quarta part 
d’aquestes noves iniciatives empre-
sarials (15) hagin estat recolzades 
íntegrament des del Centre de Ser-
veis per a Empreses del Pla de la 
Bruguera, amb el suport de la Re-
gidoria d’Urbanisme. 
Esperem que aquest sigui un inici 
de tendència que es vagi conso-
lidant enguany, i justament per 
aquest motiu cal treballar amb 
més intensitat totes les línies de 
col•laboració amb l’empresa.
Amb aquest objectiu, i amb finan-
çament de la Diputació de Barce-
lona, s’ha accedit a la contractació 
d’una tècnica prospectora d’em-
preses, que potenciarà aquests 
dos propers anys la detecció i ges-
tió d’ofertes de llocs de treball al 
nostre municipi i pels nostres veïns 
i veïnes. 
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

de llei ve a compensar la distribu-
ció dels FCLC aprovat el passat 27 
de desembre de 2013 per un import  
total de 37.570.998 euros. Els crite-
ris seguits per  a la seva distribu-
ció van ser:  a) garantir que els in-
gressos dels ens locals fossin el més 
similar possible als que van tenir 
l’any 2012. b) garantir que cap mu-
nicipi de Catalunya acabés rebent 
menys ingressos incondicionats 
que els previstos en els pressupos-
tos del 2012, sobretot per protegir 
els municipis més petits que són els 
més perjudicats per l’Estat.
Equilibris fets com a conseqüèn-
cia de la disminució de les apor-
tacions de l’Estat a la Generalitat 
que des de l’any 2009 són més de 
5.500M€. Havent patit, a més, la 
Generalitat una reducció dràstica 
de més de 1.200M€ el 2013 respec-
te al 2012. En canvi, la participació 
d’ingressos de l’Estat dels ajunta-
ments més grans i de les diputaci-
ons, ha gaudit d’un important in-
crement l’any 2012 i també el 2013. 
Una estratègia que no és gens in-
nocent, i que forma part d’una po-
lítica global de reducció de com-
petències de la Generalitat, que 
comporta un ofec financer, i que 
és una norma, ja, que es ve desen-
volupant en els darrers temps.
Com poden veure les coses no suc-
ceeixen per casualitat sinó que per-
segueixen una finalitat.

Vila más allá de nuestras fronteras 
y, lo que es más importante, puede 
ayudar a dar a conocer este tejido 
comercial del que gozamos. Pero la-
mentablemente vemos que no hay de-
masiado entusiasmo en este tipo de 
actos, además de aducir el argumento 
más rancio que se puede dar: podría 
resultar contraproducente respecto 
del comercio tradicional. De seguir 
con este argumento, ciertas cadenas 
de grandes almacenes muy conocidas 
no existirían, y actualmente resulta 
impensable vivir sin ellas.
Es que se está llegando al absurdo 
total. Unas estructuras que no funcio-
nan, alguien pretende ser innovador y 
ofrecer alternativas y entonces resul-
ta que no estamos tan mal y mejor no 
tocarlo. Vamos, como el chiste del que, 
en una manifestación pidiendo traba-
jo, le ofrecen a una persona empleo 
y dice, tan tranquilo, que con tantos 
que piden trabajo y por qué se lo tie-
nen que ofrecer a él. Algunos padres 
de la patria en Cataluña llevan dema-
siado tiempo mirándose el ombligo, y 
si en otros territorios de España se ha 
decidido pasar a la acción y empren-
der nuevos derroteros, aquí se busca 
precisamente lo contrario resucitan-
do viejas fórmulas gremiales desfasa-
das. Que no es un chiste, que es la vida 
real y se están perdiendo oportunida-
des por pura y llana cobardía, y no si-
empre es culpa de Madrid.

l Ple del Parlament 
va aprovar, el passat 
26 de març de 2014, 
el projecte de llei pel 

que s’aproven determinades me-
sures relatives al fons de coope-
ració local de Catalunya dels anys 
2013 i 2014. La llei va ser apro-
vada per 118 vots a favor (CiU, 
ERC, PSC, PPC i ICV-EUiA) i 12 
abstencions (C’s i CUP). La ini-
ciativa aprovada, que té per ob-
jectiu compensar la disminució 
del fons de cooperació local del 
2013, preveu que el govern desti-
narà una dotació complementà-
ria al fons del 2013 per als ajunta-
ments, entre ells el de Castellar 
del Vallès, d’un import màxim de 
52.607.662,40 euros, que reparti-
rà en tres anualitats.
Amb aquesta Llei es posa punt i 
final a les reclamacions del món 
local, fruit de la preocupació ex-
pressada per les entitats muni-
cipalistes i pels 107 municipis 
que inicialment s’havien que-
dat sense percebre cap import 
del FCLC 2013. Aquest projecte 

ve de la pàgina 12
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Aprofitant la Festa de les Cultures, 
que organitza la pròxim setmana 
l’institut Castellar, diversos alumnes 
d’aquest centre de tercer d’ESO que 
fan un crèdit de ràdio protagonit-
zaran una matinal radiofònica que 
s’emetrà a través de Ràdio Caste-
llar. El programa també comptarà 
amb la participació d’alumnes de 
sisè curs de l’escola local El Sol i la 
Lluna i de l’escola de Sant Llorenç 
Savall Josep Gras que també fan ta-
llers de ràdio als seus centres. 

La iniciativa ha estat possible 
gràcies al Centre de Recursos Peda-
gògics del Servei Educatiu del Vallès 

Matinal radiofònica a l’institut Castellar
 Redacció

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
PARELLES LINGÜÍSTIQUES

Els promotors del Multireferèn-
dum, després de la seva presen-
tació pública prevista per ahir, 
ha convocat per aquest dimarts 
29 d’abril a les 19 hores una as-
semblea oberta a Cal Gorina, 
al carrer del Centre número 8. 
La idea és convocar el mateix 
dia que se celebrin les elecci-
ons europees, el 25 de maig, 
la votació de quatre qüestions 
proposades per diferents pla-
taformes o col·lectius: El deute 
il·legítim, plantejat per la Plata-
forma per l’Auditoria Ciutada-
na del Deute i la CUP; el control 
democràtic de l’energia, plan-
tejat per la Xarxa per la sobi-
rania energètica; la sembra de 
transgènics als camps proposat 
per Som lo que Sembrem i el 
dret a referèndum vinculant de 
les Iniciatives Legislatives Po-
pulars. El Multireferèndum es 
podrà votar per via digital, el 
vot presencial anticipat i el vot 
el mateix dia a les meses que es 
col·locaran a prop dels col·legis 
electorals el 25 de maig.  

Assemblea 
oberta a 
Castellar

 Redacció

El Servei Local de Català de Castellar del Vallès va presen-
tar dijous passat la 19a edició del Voluntariat per la Llen-
gua, en un acte que es va celebrar una Sala Lluís Valls 
Areny d’El Mirador sense pràcticament cap cadira lliu-
re. L’acte es va iniciar amb la presentació de les parelles, 
que enguany s’enfilen fins les 23, de cultures i procedènci-
es tan oposades com Amèrica del Sud, Àfrica i el sud d’Es-
panya. El xoc cultural i lingüístic entre els voluntaris cas-
tellarencs i els aprenents és un dels principals atractius 
d’aquesta projecte, que fa que ambdós membres de la pa-
rella aprenguin i s’enriqueixin personalment.

Fent
equip
pel català

FORMACIÓ  |  RÀDIO CASTELLAR

  Una emissió del magazín ‘Dotze’ amb alumnes de l’institut. || r. G.

MULTIREFERÈNDUM  |  29 D’ABRIL

Occidental VIII de Castellar i perme-
trà gaudir el 30 d’abril d’un programa 
radiofònic en directe de més de dues 
hores de durada amb continguts cre-
ats i produïts pels estudians. Els curs 
passat, amb la col·laboració de Ràdio 
Castellar, el Centre de Recursos Pe-
dagògics va fer un primer seminari 
adreçat a mestres i professors que fan 
servir la ràdio com a eina pedagògi-
ca als seus centres. Aquest curs, s’ha 
fet una segona edició d’aquest semi-
nari que va posar a treballar en equip 
l’institut Castellar i les escoles El Sol 
i la Lluna i Josep Gras per materialit-
zar els ensenyaments que reben nois i 
noies en un producte que gaudirà dels 
mitjans professionals de Ràdio Caste-
llar per a la seva realització.  

Com és habitual, alguns comerços castellarencs 
s’adhereixen i col·laboren amb el Voluntariat per la 
Llengua, adquirint el compromís de parlar en català als 
aprenents per ajudar-los en la plena integració i ús del 
llenguatge en el dia a dia. Les trobades de les parelles 
tindran lloc entre els mesos d’abril, maig i juny es troba-
ran una hora a la setmana per practicar català. L’edició 
finalitzarà el 5 de juny amb una tertúlia amb l’escriptor 
Roc Casagran, que parlarà sobre la seva novel·la Ara que 
estem junts, que és lectura obligatòria per als alumnes 
del curs Intermedi 1 presencial.  
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vertiginós. Cada vegada més pobla-
cions de tot el país juguen a bitlles 
i ho fan amb èxit,  ja que ha deixat 
de ser estrany que hi hagi campi-
ons de les comarques gironines o 
barcelonines. 

la final, a castellar || Castellar 
del Vallès no és cap excepció a l’ho-
ra d’explicar el renaixement del joc, 
que va quedar condemnat a la resi-
dualitat durant el franquisme. Més 
aviat és un dels més clars exemples 
de la recentment marcada integra-
ció a tot el territori. Creat l’estiu 
de 2009 -tot i que l’any anterior al-
guns dels seus components ja havi-
en disputat alguns tornejos-, el Club 
Bitlles Castellar té dos equips dis-

El mot “moda” no seria del tot adi-
ent per a definir l’eclosió recent de 
les bitlles catalanes a tot el país. 
Més aviat s’hauria de parlar de “fe-
nomen recuperat” o d’alguna cosa 
més, ja que el vincle amb la societat 
catalana sembla predestinat a que-
dar-se per sempre. Els primers do-
cuments escrits que fan referència 
al joc són del 1376 (Torroja del Pri-
oriat) i del 1402 (Igualada). Aques-
ta modalitat esportiva, de marcat 
origen medieval, havia sobreviscut 
amb força a La Plana de Lleida o 
a les Terres de l’Ebre, però és ara 
quan està experimentant un ascens 

  Marc Cornet

Bitlles catalanes... i imparables

 A l’esquerra, imatge de diversos jugadors durant les eliminatòries del circuit individual, on es veu la diferència de distància entre els homes i les dones; i, a la dreta, un jugador del Termites Llefià, a Castellar. || M. cOrNeT

putant la lliga catalana per equips 
amb bons resultats -l’equip A ha 
acabat vuitè del seu grup i el B setè, 
al marge de recentment subcampió 
del Torneig Mercat del Ram de Vic. 
A més, divuit jugadors competei-
xen en la lliga individual -el dia 26 
tenen la tercera jornada-, i és refe-
rent en l’organització de competici-
ons. Al marge d’haver muntat una 
tirada d’entitats per Sant Josep, un 
taller per als infants de la Ludoteca 
de Les 3 Moreres, i ser presents en 
el pròxim bateig dels castellers de 
Castellar, les instal·lacions del Parc 
de Colobrers van ser una de les seus 
de la segona jornada del circuit in-
dividual i, el dia 25 de maig, acolli-
ran el campionat de Catalunya ab-

solut de clubs. “Aquestes pistes 
són molt bones i estan molt ben 
cuidades”, afirma l’actual campi-
ona de Catalunya, Carmen Rodrí-
guez, del CB Sant Llorenç la Mola 
que, com és lògic, ha visitat infini-
tat d’altres instal·lacions.
      “El bowling és per anar a 
matar. Aquest és un joc d’habi-
litat perquè l’objectiu és deixar-
ne una dreta”. Aquesta frase, una 
de les primeres que se sol comen-
tar als principiants, descriu per-
fectament la màgia del joc. Els ju-
gadors obtenen un punt per cada 
bitlla que cau a terra excepte si en 
tomben cinc en lloc de sis, ja que 
això val 10 punts i s’anomena bit-
lla. D’aquesta manera, la màxima 

puntuació que es pot obtenir en un 
dia són 90 punts. Els jugadors s’en-
trenen diversos cops per setmana i 
sempre busquen l’excel·lència, com 
en qualsevol altre esport. I és que, 
tal com comenta el jugador Car-
les Franch, “no saps perquè però 
hi ha èpoques de l’any que estàs 
molt bé i d’altres no”. La distàn-
cia també està molt ben pensada: 
11,5 metres per a nois, 9,5 m per a 
noies, 8 m per a alevins i 6,5 per a 
benjamins. Cada jugador agafa la 
seva tècnica de llançament i utilit-
za un bitllot -més curt- per llançar 
del seu gust Ja sigui, com és tradi-
cional, de fusta d’alzina o de plàs-
tic, que té l’avantatge que es tracta 
d’un material inalterable.  

Alcaraz torna a guanyar

el ciclista castellarenc Oriol alcaraz 
lorente va participar en la cursa de 
l’Open Tàctic de BTT a sant Joan 
les Fonts, a prop d’Olot. la cursa 
constava de 3 voltes a un circuit 

d’1,7 km, per un total de total 5,1 
km. alcaraz ja va sortir primer i 
va mantenir la posició fins al final, 
aguantant la duresa del terreny i 
de la pluja. el castellarenc és líder a 
falta de 3 curses. la propera prova 
d’alcaraz és el dia 27 a Vacarisses.

Nova exhibició d’Alan Rovira

alan rovira va vèncer la segona prova 
del campionat estatal a zalamea la 
real (Huelva). de la mateixa manera 
que els dos anys anteriors, la pluja 
va fer que els pilots no es poguessin 

lluir per la perillositat del circuit, ja 
que en cas de relliscada o caiguda hi 
havia el risc d’estavellar-se contra els 
obstacles. rovira va guanyar amb 4 
peus -40 menys que el segon, eduardo 
richard,- i pot sentenciar el títol el dia 3 
de maig a cangas del Morrazo.

Castellar del Vallès és un dels paradigmes de com aquest joc d’origen medieval ha viscut un creixement exponencial arreu del país
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  A dalt, una foto de grup; i, a sota, Francisco Vargas dalt de tot del podi. || cedides

TAEKWONDO |  TROFEU AMISTAT INFANTIL DE TÈCNICA I PUMSE

El Club Taekwondo World de 
Castellar del Vallès va prendre 
part en la vuitena edició del Tro-
feu Amistat Infantil de Tècnica i 
Pumse de Reus. Un total de deu 
nois de l’entitat van formar part 
de la competició interclubs, que 
cada any està més consolidada en 
el calendari català de taekwon-
do i que aquest any va arribar a 
aplegar uns 800 participants. El 
botí aconseguit en totes les com-
peticions va ser excel·lent, amb 
dues medalles d’or, dues meda-
lles d’argent i cinc medalles de 
bronze. Nou castellarencs, diri-
gits per Kiko de la Rosa, mes-
tre nacional i cinturó negre setè 
dan de l’art marcial, van pujar 
al podi, mentre que Liam Gar-
cía va ser 5è en la prova de nas-
cuts l’any 2004. 

En concret, les dues me-
dalles d’or sumades a Reus pel 
Club Taekwondo World de Cas-
tellar del Vallès van ser les de 
Francisco Vargas (nascuts el 
2005) i Miguel Ángel López 
(nascuts el 2003, categoria espe-
cial), mentre que les dues meda-
lles de plata les van sumar Eric 
Perona (nascuts el 2007) i Ale-
jandro Guillem (2004). Els cinc 
bronzes aconseguits van ser de 
Carla Quiroga (2000), David 
Mercado (2004), Marta López 
(2002), Tsehay Salo (2000) i 
Raúl Rama (2004). 

Nou medalles a Reus

  Redacció

En total, els castellarencs van acumular dos ors, dues plates i cinc bronzes

  Carlos Hidalgo, durant un dels seus entrenaments prop de Castellar. || cedida

CICLISME  |  TITAN DESERT

Carlos Hidalgo, el blogger i pro-
motor del moviment #Objetivo-
titandesert, torna per segon any 
consecutiu a la Titan Desert, la 
prova de BTT per etapes més 
dura del planeta. Aquest any té 
un plus de dificultat i és la més 
llarga de la història; 708km en 6 
etapes de pur desert, amb una 
etapa en la qual la navegació ju-
garà un paper important.

El ciclista del Bike Tolrà 
marxa demà mateix al Marroc 
per prendre la sortida diumen-
ge. Seran 6 dies de pedaleig en 
els quals sumarà prop de 30h 
per completar un recorregut 
que transcorre per l’Atlas, a més 
de 2.000m, en les dues primeres 
etapes, per posteriorment bai-
xar fins al desert. El seu objectiu 
és repetir el podi que ja va acon-

Hidalgo aspira al
títol Sub23 al desert

  Redacció
seguir l’any passat en la seva cate-
goria Sub23, però aquesta vegada 
essent el campió. Per això ha fet 
un entrenament específic, basat 
principalment en la carretera,que 
espera complementar amb l’expe-
riència adquirida l’any anterior.

Malgrat que la Titan és el seu 
gran repte de la temporada, Hidal-
go vol continuar competint, una 
vegada acabada la prova marro-
quí, en les competicions catalanes 
de carretera com fins ara. “Vull 
agrair la confiança de tots els fa-
miliars i amics que m’han donat 
suport tot comprant la polsera 
#ObjetivoTitanDesert, així com 
als espònsors que han fet en part 
possible aquest repte personal: 
Bike Tolrà, C3 Consproser, Cli-
manvalles, Óptica Università-
ria, Fisio Abraham López, Nu-
trisport, Sportmaillot, Spall i 
Nutricionista Jordi Caillas”, ha 
dit Hidalgo abans de marxar.  
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“En 60 tanques, si tens qualsevol 
petit entrebanc, ja estàs llest”

· Quan et vas començar a interes-
sar per l’atletisme?
Quan tenia 9 anys un amic meu, 
l’Aleix Mata, em va dir que ho pro-
vés, que a ell li agradava molt. Els 
meus pares m’hi van apuntar per-
què fes una mica d’esport com a 
activitat extraescolar. M’agradava 
perquè jugava molt amb els amics 
i ens ho passàvem bé. De mica en 
mica em va anar motivant la pos-
sibilitat de fer-ho cada cop millor. 
Sobretot a inicis de la temporada 
passada em vaig proposar inten-
tar aquest objectiu.

· Vas començar amb aquest es-
port o abans en vas practicar 
d’altres?
Abans havia fet natació, però no 
m’agradava gaire. Feia natació i 
atletisme  però aviat vaig deixar 
la natació.

· De seguida et vas dedicar a la 
velocitat. I a les tanques?
Sempre m’han agradat més les 
curses curtes o, fins i tot, els 

salts. Mai m’ha agradat el fons. 
Em feien fer algun cros i jo no 
volia. Les distàncies llargues no 
se’m donen gens bé, però tampoc 
ho he provat gaire. Durant uns 
anys no volia fer tanques perquè 
em feien por, però l’any passat 
m’hi vaig posar i mira per on és 
on m’ho passo millor.

· Com va sorgir l’oportunitat de 
córrer per al Futbol Club Barce-
lona? I quan? 
Quan l’any passat em van convocar 
per la Selecció Catalana Cadet  per 
anar als Campionats d’Espanya per 
Seleccions, vaig conèixer gent del 
Barça. Uns amics sempre em deien 
que provés d’anar-hi, que segur que 
em voldrien, però en aquells mo-

ments ni els meus pares ni jo ens 
ho plantejàvem. Al setembre, vam 
parlar amb els del Barça i, com que 
tampoc entrenava aquí al poble, em 
va fer il·lusió provar-ho.

· Com t’està resultant l’experi-
ència de córrer en un club tan 
important?
De moment, molt bona. T’ani-
men a progressar poc a poc, no 
et pressionen.

· Fins la tamporada passada 
estaves al Club Atlètic Caste-
llar i la teva família hi segueix 
molt vinculada... 
El meu germà Bernat Garcia també 
fa atletisme al CAC però no pot 
veure les tanques. A ell li agraden 

quan els estudis vagin bé, que primer 
són els estudis. 

· T’esperaves els èxits d’aquesta 
temporada d’hivern?
El meu objectiu era intentar fer 
podi al Campionat de Catalunya, 
però no m’esperava l’or. Són curses 
molt curtes en les quals pot passar 
de tot i, a més, és la meva prime-
ra temporada a la categoria juve-
nil. Vaig quedar primer però també 
podia haver quedat tercer o quart. 
Tens qualsevol petit entrebanc i ja 
estàs llest. A l’estatal d’aquest any 
he arribat a la semifinal però amb 
el mal regust de que podia haver 
arribat a la final. Estava allà.

· És el primer cop que ets cam-
pió de Catalunya. I que vas a 
l’estatal?
Sí, és la primera vegada que gua-
nyo l’or. L’any passat, vaig obtenir 
3 medalles al Campionat de Catalu-
nya: plata en Combinades en Pista 
Coberta i bronze en 60 metres tan-
ques tant en pista coberta com en 
descoberta. A l’estatal hi vaig anar 
per primera vegada l’any passat tant 
a pista coberta com a descoberta. A 
la coberta vaig quedar per sorpre-
sa de tots quart d’Espanya en 60 
tanques. Aquell any era dels grans i 
això també es nota. El de pista des-
coberta, en canvi, no em van anar 
gens bé. També, amb la Selecció Ca-
talana, vam guanyar l’Or al Campio-
nat d’Espanya de Seleccions Cadet, 
on també vaig guanyar 2 bronzes en 
300 metres tanques i relleus.
 
· Quin seria el teu somni esportiu 
en el futur?
Posats a somiar, arribar a uns mun-
dials en el futur, però això és molt i 
molt complicat. De moment, em con-
formo en poder anar mantenint el ni-
vell i, si pot ser,  millorar. 

· Avui dia, molta gent es dedica a 
l’atletisme d’ultra fons. Recoma-
naries a la gent que també pro-
vés l’experiència de dedicar-se a 
les distàncies curtes?
A mi m’agrada molt, en cursa t’ho ju-
gues tot en pocs segons, et pot anar 
molt bé o tenir una petita errada i ja 
no hi ets a temps... Moltes vegades 
del primer a l’últim només hi ha una 
diferència de dècimes de segon. Però 
és molt emocionant!! 

  Guillem Garcia, durant una de les competicions disputades aquest hivern a la pista coberta de Sabadell. || J. seBasTiÀ

més els salts de llargada i el triple. 
El meu pare també és soci del CAC 
i va a córrer per la muntanya, etc. 
Però sense competir mai.

· Com és el teu dia a dia? Com 
compagines els estudis amb els 
entrenaments? On t’entrenes?
Al matí vaig a  l’IES Puig de la Creu, 
on faig quart d’ESO, i algunes tardes 
vaig a entrenar al CAR de Sant Cugat. 
Em va molt bé tenir classe amb jorna-
da intensiva, així tinc més temps per a 
tot. Fins al setembre entrenava a Cas-
tellar però a finals de juliol la Federa-
ció Catalana d’Atletisme em va con-
cedir una beca per entrenar al CAR 
amb Joaquim Reyes. De tota manera, 
A casa sempre em diuen que tot això 
de l’atletisme està molt bé sempre i 

  M. CornetENTREVISTA

atleta juvenil Guillem 
Garcia Márquez (cas-
tellar del Vallès, 28-2-
1998), des d’aquesta 

temporada al Barça, ha comple-
tat una magnífica temporada d’hi-
vern en la prova dels 60 metres 
tanques. primer va aconseguir la 
mínima per a l’estatal de València 
(8.52) i, més tard, es va proclamar 
campió de catalunya amb millor 
marca personal (8.37). a València, 
tot i córrer en 8.48 a les sèries, es 
va quedar a semifinals (8.55).

Guillem Garcia
Atleta del FC Barcelona

L’
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  Les futures promeses del CAC, durant la competició de Sabadell. || cac

CLUB ATLÈTIC CASTELLAR  |  CAMPIONATS COMARCALS D’ATLETISME ESCOLAR

El Club Atlètic Castellar va aconse-
guir 124 classificacions entre els tres 
primers en les finals comarcals d’at-
letisme escolar que van tenir lloc 
en dues jornades. Dels 124 podis, 57 
van arribar a les pistes Josep Mo-
lins de Sabadell i 67 a les de Caste-
llar del Vallès, i es desglossen en 38 
victòries (18 en la primera jornada 
i 20 en la segona), 41 plates (17 i 24), 
i 45 bronzes (22 i 23). 

En concret, a Sabadell, les me-
dalles d’or les van donar les alevines 
Gisela Surroca (alçada) i Júlia Muñoz 
(60 tanques); els alevins Àlex Fernán-
dez (alçada), Eric Haba (60 tanques) 
i el relleu 4x60 aleví; les infantils Neus 
Barrachina (disc) i Emma Costa (200 
tanques i perxa); les cadets Ariadna 
Guinart (triple), Laia Font (disc), Maya 
Fernández (300 tanques i perxa), 
Clàudia Moya (100 m) i el relleu 4x100 
cadet femení; i els cadets Roger Tor-
ras (disc), Iván Guillén (300 tanques i 
100 m) i el relleu 4x100 cadet. A Caste-
llar, els triomfs van ser per al preben-
jamí Daniel Martín (vòrtex); l’alevina 
Gisela Surroca (600 m, pes i llargada); 
els alevins Àlex Fernández (llargada) 
i Eric Haba (pes); les infantils Carla 
Surroca (600 m) i Berta Corominas 
(alçada); l’infantil Miguel Vico (mar-
tell); les cadets Maya Fernández (100 
tanques, 300 i 600 m i javelina), Ari-
adna Guinart (alçada i llargada), Sarai 
Alarcón (pes) i Laia Font (martell); i 
els cadets Andrei González (alçada), 
Álvaro de la Torre (javelina) i Danilo 
Cejudo (martell).  

El CAC assoleix 124 podis

  M. C. B.

  Jordi Torrents, durant l’estatal de 3.000 m disputat a València. || cedida

JOVENTUT ATLÈTICA SABADELL  |  JORDI TORRENTS

Després d’haver guanyat quatre 
títols estatals durant l’hivern, 
dos de cros -a Móstoles i Orpe-
sa-, un en pista coberta -3.000 
m, a València- i un altre en des-
coberta -5.000 m, a L’Alfàs del Pi 
(Marina Baixa)-, a més d’haver 
batut el rècord d’Espanya dels 
tres quilòmetres amb un regis-
tre de 8’23”85 -cosa que li va 
valer el bronze absolut català a 
Sabadell-, Jordi Torrents enca-
ra amb molt d’optimisme el que 

Torrents lluitarà per 
ser als Jocs Olímpics 
de la Joventut 2014

  M. C. B.

La competició prèvia, a finals de maig a Azerbaidjan

Les finals comarcals es van disputar en dues jornades, a Sabadell i Castellar

resta de temporada. En primer 
lloc, l’atleta castellarenc de la Jo-
ventut Atlètica Sabadell afrontarà 
el proper dia 9 de maig un test de 
3.000 metres a Lloret de Mar amb 
la idea de millorar la seva millor 
marca. Però l’objectiu realment 
important seran els Trials d’Eu-
ropa que se celebraran a Bakú 
(Azerbaidjan) del 30 de maig al 
1 de juny, vàlids per classificar-se 
pels Jocs Olímpics de la Joventut 
de Nanjing (Xina), a l’agost. Tor-
rents tampoc no perd de vista el 
Campionat d’Espanya, que aquest 
any tindrà lloc a Valladolid.  

+ CAC

Vuitens en l’estrena 
al Critèrium de Clubs

El Club Atlètic Castellar va ser 
vuitè en la primera jornada del 
Grup D del Critèrium Català de 
Clubs que va tenir lloc a Terrassa. 
El CAC va obtenir 8.310 punts, en 
una classificació que va comandar 
la Joventut Atlètica Sabadell (JAS) 
amb 24.849, seguida de la UA 
Terrassa amb 22.638. El millor 
resultat per al CAC el va obtenir 
Guillem Arderius, que va ser segon 

del concurs de triple salt amb una 
marca de 13.36. També va pujar 
al podi Daniel Garcia, que va ser 
tercer dels 400 m amb un temps 
de 51.84. D’altres classificacions 
de mèrit van ser les d’Aleix Mata, 
cinquè de perxa amb 3,40 m; 
la cinquena plaça en disc de 
Marçal Benedicto (26,90 m); el 
setè lloc de Joan Losada en els 
3.000 obstacles (10:48.20); les 
vuitenes places de Josep Surroca 
en 400 m (56.11) i de Jonathan 
López en martell (24,42 m); la 
novena plaça de Gerard Arderius 
en 1.500 m (4:18.55); o el setè 
lloc del relleu 4x100 (44.75).
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HOQUEI PATINS

les instal·lacions del club Tennis 
castellar van acollir el campionat 
absolut de la Federació catalana 
de Tennis (FcT). el quadre masculí 
va comptar amb 32 jugadors i el 

femení, amb 20.pel que fa a la par-
ticipació local, Gerard arasa, xavi 
Graell, Èric domingo i Oriol Gallardo 
van caure en primera ronda; dani 
rico, en la segona;i  laura dalmau, 
en la tercera. Mireia polo va ser la 
campiona femenina en derrotar 
Magda aubets i Quim sorni, el mas-
culí contra Keyvan Nematzadeh. 

Campionat absolut 
de la FCT a Castellar

DISSABTE 26 d’abril
Pepín Valls
09:00     aleví G – pª Blaug. castellbisbal
09:00     aleví c – sabadellenca
10:20      aleví e – sant pere Nord
10:20      Femení – llerona
12:00      Benjamí c – san cristobal
12:00      prebenjamí B – esc.F.sabadell
13:00      Benjamí F – lourdes
13:00      escola sabalete – cercle
16:00      Juvenil B – sant Quirze
18:00      ue castellar B – can colapi
 
 Partits a fora
09:45     cercle – Benjamí e
09:45     cercle – Benjamí a
10:00     esc.F.sabadell – prebenjamí c
10:00     sant Quirze – aleví F
11:00      pB castellbisbal – prebenjamí e
11:15       esc.F.sabadell – Benjamí d
12:30      esc.F.sabadell – prebenjamí d
12:30      cercle – aleví d
14:00     sant Quirze – infantil c
15:45      sant Quirze – aleví a
15:45      Barberà – infantil B
16:30     esc.F.sabadell – cadet a

DIUMENGE 27 d’abril
Pepín Valls
09:00    cadet B – can rull
10:30     aleví B – Mercantil
10:30     Benjamí B – Mercantil
11:30      prebenjamí a – roureda

Partits a fora
08:00    palau pleg. – Veterans
14:15       esc.F.ripollet – infantil a
16:00     sant Quirze – Juvenil a
17:00      san Mauro – ue castellar

FUTBOL (ue castellar)

BÀSQUET (cB castellar)

DISSABTE 26 d’abril
Pavelló Puigverd
11:00      preinfantil a  – Bàsquet 3 Viles
12:30      premini a  – aracena st. Josep
17:00      Júnior  – Bàsquet ceissa

Partits a fora
09:00     ce Maristes rubí – Mini femení
10:45      Begues – preinfantil B 
12:00      ceB sant Jordi – Mini 
18:00      roquetes Garraf – sots 25 

DIUMENGE 27 d’abril
Pavelló Puigverd
09:30     premini B  –  Mollet
11:00       cadet B  –  ripollet sant Gabriel
12:30      infantil femení – l’esquitx
19:00      sènior femení – Vilafranca

Partits a fora
10:00     el Menú del pB – cadet femení
12:15       parets – preinfantil a 
13:00      epsabadell – sènior B 
18:00      Martorell – sènior a 

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 26 d’abril
Pavelló Dani Pedrosa
12:15       prebenjamí a – Vilassar
16:15       Benjamí c – cp Manresa
17:30      Benjamí a –  sentmenat
18:45      aleví – ce Olesa patí

Partits a fora
17:00     cp Vilafranca – Júnior
19:00     cp Taradell – infantil

DIUMENGE 27 d’abril
Pavelló Dani Pedrosa
11:00      iniciació – Jesús Maria y José
12:00     prebenjamí B – caldes

FUTBOL SALA (Fs castellar i athletic)

DISSABTE 26 d’abril
Pavelló Joaquim Blume
09:30     cadet – escola pia Mataró
15:30      sènior femení – les Fonts ue
17:00      aleví a – Natació sabadell
18:15       sènior a – Frederic Mistral 

Partits a fora
15:30      u Mollet – infantil a
20:15      cerdanyola 2006 - athlètic 04

DIUMENGE 27 d’abril
Pavelló Joaquim Blume
09:15      aleví B – cN caldes
10:30     infantil B – Molins 99 c
11:45       Juvenil c. femení –  Manresa
13:00     athlètic 04 femení – cabrils
17:00     sènior B – ce claret

DEL 25 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

sant Feliu c.  - Taradell   1 - 0
lliçà d’amunt - sabadellenca   1 - 3
roda de Ter - súria  2 - 2
Oar Vic - cardedeu 0 - 1
palau solità - sant Quirze  2 - 1
sabadell Nord - san Mauro 3 - 1
UE Castellar - Lliçà d’Avall 2 - 1
Manresa - Tona 0 - 1
san lorenzo - Gironella    1 - 1

SEGONA CATALANA · Grup iV Jornada 28

Manresa
Gironella
lliçà d’avall
sant Quirze
Tona
cardedeu
san lorenzo
sabadell Nord
Taradell
san Mauro
UE Castellar
sabadellenca
súria
roda de Ter 
Oar Vic
palau solità
sant Feliu c.
lliçà d’amunt

68
61
58
56
53
48
43
42
38
37
35
34
29
25
23
22
19
12

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

21
19
18
17
14
14
13
12
11
9
9
9
8
7
6
5
5
2

5
4
4
5

11
6
4
6
5

10
8
7
5
4
5
7
4
6

2
5
6
6
3
8

11
10
12
9

11
12
15
17
17
16
19
20

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

SÈNIOR B · Quarta catalana, grup 14 
O. can Fatjó B - ue castellar 0 - 0
JUVENIL A · primera, grup 7 
ue castellar - eF Montcada 1 - 7
JUVENIL B · segona, grup 32 
Tibidabo - ue castellar 5 - 7
CADET A · primera, grup 6 
ue castellar - Terrassa 5 - 1
CADET B · segona, grup 34 
Badia - ue castellar 3 - 1
INFANTIL A · segona , grup 48 
ue castellar - eF sabadell 3 - 1
INFANTIL B · segona, grup 47
ue castellar - can rull 5 - 1
INFANTIL C · segona, grup 44
ue castellar - san cristóbal  2 - 5
ALEVÍ A · segona, grup 13 
ue castellar - sabadellenca 3 - 3
ALEVÍ B ·segona, grup 12 
Jabac - ue castellar 9 - 4
ALEVÍ C ·Tercera, grup 49 
Oar Gràcia - ue castellar 3 - 2
ALEVÍ D · Tercera, grup 48 
ue castellar - eF sabadell 0 - 3
ALEVÍ E · Tercera, grup 45 
Barberà - ue castellar 14 - 3
ALEVÍ F · Tercera , grup 47 
ue castellar - eF ripollet 1 - 3
ALEVÍ G · Tercera, grup 43 
Juan xxiii - ue castellar 1 - 1
BENJAMÍ A · segona , grup 17
ue castellar - eF sabadell 2 - 6
BENJAMÍ B · segona, grup 18 
Juv. 25 sept. - ue castellar 1 - 1
BENJAMÍ C · Tercera, grup 36 
can rull - ue castellar 1 - 3
BENJAMÍ D · Tercera, grup 37 
ue castellar - ripollet 2 - 1
BENJAMÍ E · Tercera, grup 35 
ue castellar - eF ripollet 1 - 5
BENJAMÍ F · Tercera, grup 23
eF Vallès - ue castellar 0 - 8
PREBENJAMÍ A · Grup 43 
cercle - ue castellar 1 - 8
PREBENJAMÍ B · Grup 44
eF Montcada - ue castellar 6 - 2
PREBENJAMÍ C · Grup 45 
ue castellar - sabadell 0 - 4
PREBENJAMÍ D · Grup 42 
ue castellar - eF Montcada 6 - 2
PREBENJAMÍ E · Grup 41
ue castellar - sant pere Nord 0 - 2
PREBENJAMÍ F · Grup 46 
Terrassa - ue castellar 1 - 3
ALEVÍ FEMENÍ · Grup 2
ue castellar descansa

CB Castellar - Grup Barna  55 - 95

ramon llull - reus ploms 78 - 76

igualada - Gavà 82 - 74

river B - sese    79 - 60

lluïsos Gràcia - sferic 75 - 37

Jac sants - el Vendrell 61 - 53

sant pere - Martorell 74 - 76

Barberà - sant cugat    70 - 78

COPA CATALUNYA · Grup ii Jornada 27

river andorra B
 Martorell
Grup Barna
Jac sants
igualada
Barberà
ramon llull
sant cugat
lluïsos Gràcia
CB Castellar
sese
Gavà
sant pere
el Vendrell
salle reus
sferic Terrassa

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
21
19
19
17
16
16
14
14
12
11
10

9
8
7
2

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PJ PG PP

6
6 
8
8

10
16
11
13
13
15
16
17
18
19
20
25

SÈNIOR B · Tercera, grup 2
cB castellar - santa perpètua 59 - 53
SÈNIOR FEMENÍ · segona, grup 1
sant Jordi - cB castellar 56 - 35
SOTS 25 · Fase prèvia, grup 1
cB castellar - l’esquitx 50 - 55
JÚNIOR MASCULÍ · Nivell c, grup 5
cB castellar  descansa
CADET A MASCULÍ · Nivell B1, grup 7
cB castellar - sagrat cor 64 - 38
CADET B MASCULÍ · Nivell B2, grup 7
cB castellar - cN Terrassa 59 - 68
CADET FEMENÍ · Nivell c1, grup 3
Viladecavalls - cB castellar 44 - 50
PREINFANTIL A M. · Nivell B2, grup 5
parets - cB castellar pendent
PREINFANTIL B M. · Nivell c, grup 2
cB castellar - sant andreu 43 - 48
INFANTIL FEMENÍ · Nivell d, grup 1
cardedeu - cB castellar pendent
MINI MASCULÍ · Nivell B2, grup 7
cB castellar - sant andreu B 72 - 38
MINI FEMENÍ · Nivell c1, grup 3
Barberà - cB castellar 61 - 31
PREMINI M. A · Nivell B2, grup 2
Vedruna G. - cB castellar 68 - 65
PREMINI M. B · Nivell c2, grup 3
premià de dalt - cB castellar 50 - 38

SEGONA CATALANA · Grup 3 Jornada 25

HC Castellar - Palau 6 - 4
Taradell - andorra  0 - 4
Olot - Folgueroles 3 - 11

Mollet - Tona 5 - 4

sant Feliu - roda 14 - 4
ribes i sant celoni descansen

JUVENIL · campionat catalunya p4

Hc castellar - andorra 6 - 2

JÚNIOR · copa Federació F1

Hc castellar - ue Horta 8 - 3

INFANTIL · copa Federació F6

Hc castellar - Molins de rei  8 - 5

ALEVÍ · copa Federació F7

sant cugat B - Hc castellar 8 - 3

BENJAMÍ A · c. Barcelona p3

arenys de Munt - Hc castellar 6 - 3

BENJAMÍ B · c. Barcelona c9

Hc castellar - Bigues i riells c 18 - 2

BENJAMÍ C · c. Barcelona c8

la Garriga - Hc castellar 4 - 2 

PREBENJAMÍ A · c. Barcelona p1

sant cugat - Hc castellar 2 - 2

PREBENJAMÍ B · c. Barcelona c3

Torrelles B - Hc castellar  2 - 2

PREBENJAMÍ C · c. Barcelona c6

Hc castellar descansa

INICIACIÓ · c. Barcelona c2

arenys de Munt - Hc castellar 0 - 3

cedida

HC Castellar

Folgueroles

andorra

sant Feliu

palau

Olot

sant celoni

Taradell

ribes

Tona
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49

42
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18
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6
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21

21

21

21

21

21
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21

21
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14
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11

9

8

5

3

3

2

0

1

1

0

1

0

1

3

3

3

1

0

2

2

4

7

9
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11
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PT PJ PG PE PP

FUTBOL BÀSQUET AGENDA

SÈNIOR B · segona cat., grup 3
athlètic 04 - castellbell 4 - 2
SÈNIOR FEMENÍ · segona, grup 1
athlètic 04  - can colapi 0 - 6
JUVENIL A · segona divisió, grup 3
Fs castellar - saFa anosda 5 - 1
INFANTIL A · segona divisió, grup 6
Fs castellar - Montmeló B 5 - 5
INFANTIL B · segona divisió, grup 7
cervelló - Fs castellar 8 - 1
ALEVÍ A · segona divisió, grup 5
sant celoni - Fs castellar 0 - 9

DIVISIÓ D’HONOR, grup 2 · Jornada 24

Gavà
Molins 99
ripollet B
Balsareny
Viladecans
Frederic Mistral
cN sabadell B
e. Vallseca
cervelló
Vacarisses
FS Castellar
cerdanyola
puigcerdà
pla llobregat
castelldefels
sant Vicenç

62
58
50
44
42
41
38
33
33
33
26
25
21
20
16
12

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20
18
15
14
14
13
11
10

9
10

8
8
6
5
5
4

2
4
5
2
0
2
5
3
6
3
2
1
3
5
1
0

2
2
4
8

10
9
8

11
9

11
14
15
15
14
18
20

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Vacarisses - Balsareny  3 - 0

ripollet B - Viladecans    3 - 1

castelldefels - cervelló    1 - 3

Frederic Mistral - Gavà   2 - 6

puigcerdà - cerdanyola     5 - 7

Pla Llobregat - FS Castellar 3 - 6

Molins 99 - sant Vicenç  4 - 1

cN sabadell B - e. Vallseca 3 - 2

FUTBOL SALA

PRIMERA DIVISIÓ, grup 3 · Jornada 21

sant Joan at. 
penya B. Johan
Athlètic 04
isur H. sánchez
picnic N. Barris
can parellada
prosperitat
Olímpic Floresta B
castellnou
cerdanyola 2006
rapid s. coloma B
Baganés
polinyà
Grups arrahona

57
53
43
39
33
33
31
27
24
23
19
18
16
14

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
17
13
12
10
11
10

9
8
7
6
6
5
4

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

0
2
4
6
8

10
10
12
13
12
14
15
15
15

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Athlètic 04 - Baganés 5 - 2

picnic - sant Joan  3 - 4

G. arrahona  - pB Johan  3 - 3

can parellada - prosperitat 11 - 3

isur H. sánchez - rapid sc B   6 - 2

Floresta B - cerdanyola 2006  8 - 5

castellnou - polinyà   9 - 7

Mundial Moto GP. GP Amèriques

1 Marc Márquez  43:33.430 
2  Dani Pedrosa a 4.124
3 andrea dovizioso a 20.976
 
Mundial Moto GP. General

1 Marc Márquez 50 punts
2 Dani Pedrosa 36 p.
3 Valentino rossi 28 p.
4 andrea dovizioso 27 p.

MOTOCICLISME
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 A l’esquerra, la camiseta color bordeus. A la dreta, els Capgirats en una actuació a Caldes de Montbui al mes de novembre de 2013. || FOTOs:  cedides

El bateig de la colla dels Castellers de Casteller, 
ha estat l’acte més esperat des que van néixer 
la colla castellera a la vila. Ara, ja amb el mal-
nom de Capgirats, la colla afronta el seu reco-
neixement oficial, que tindrà lloc el proper 27 
d’abril, de 10 a 20 hores, en una jornada festiva 
que tindrà lloc, al matí, a la plaça d’El Mirador, 
i a la tarda, a la plaça de la Fàbrica Nova. “Hi 
participaran diverses entitats de la vila, a 
més de les dues colles padrines (de Caldes i 
Sabadell), que han volgut contribuir al lluï-
ment del bateig dels Capgirats”, explica Pepe 
Casajuana, el president dels Capgirats.

A les 10 hores s’iniciarà una cercavila dels 
Geganters de Castellar i els gegants de la Quadri-
lla d’en Muntada de Sant Llorenç Savall. D’11.30 h 
a 14.30 hores, hi haurà les actuacions castelleres a 
la plaça d’El Mirador. “Durant tot el matí, tant 
els castellers de Castellar com els de Caldes i 
Sabadell aniran fent castells”. S’aniran succe-
int, doncs, els castells dels Escaldats, dels Saba-
lluts i dels Capgirats. Entre d’altres, els Capgirats 
intentaran fer un castell de 6 amb agulla.

El moment més emotiu tindrà lloc a última 
hora del matí, “quan els Capgirats farem el ba-
teig oficial, que consisteix en aconseguir el cas-
tell de 6”, afegeix Casajuana. Aquest és un castell 
que els Capgirats ja han assolit en altres ocasions, 
tot i que aquesta vegada, hi haurà més nervio-
sisme i serà més emocionant. “Farem el castell 
amb camisa blanca i, quan sigui descarregat ja 
ens podrem posar la camisa bordeus”, el color 
triat per l’entitat. A continuació, s’ha previst un 
dinar  d’unes 500 persones a l’Espai Tolrà, “on as-

  Marina Antúnez

Pel·lícula autobiogràfica 
organitzada per Mahikari 

la pel·lícula ‘su eminencia 
Garchen rinponche. para bene-
ficio de todos los seres’ es podrà 
veure dissabte 26 a la sala d’actes 

d’el Mirador a les 18 hores. aquest 
film ha estat programat per l’enti-
tat Mahikari castellar, una associa-
ció estable que vol contibuir a esta-
blir un món millor, sense barreres de 
raça, religió i nacionalitat. ajuden les 
persones a través de les mans

Nova Trobada d’Intercanvi 
de Plaques de Cava

diumenge, 25 d’abril, tindrà lloc 
una Trobada de plaques de cava 
a l’espai Tolrà. l’activitat es durà 
a terme de 9 a 14 hores a la plaça 

de la Fàbrica Nova, davant de l’es-
pai Tolrà. com ja és habitual, els col-
leccionistes de plaques de cava po-
dran fer intercanvi, així com d’altres 
col·leccionistes de segells, encene-
dors. l’acte està organitzar pel cer-
cle de col·leccionistes de castellar

El bateig
més esperat
La colla castellera de Castellar, els Capgirats, s’oficialitzarà el 
27 d’abril en un bateig on participaran diverses entitats locals

sistirem els grups castellers de Sabadell, Cal-
des i Castellar”, comenta Casajuana.

A les 17 hores de la tarda, davant de l’Es-
pai Tolrà, començaran les activitats previs-
tes per als més menuts i també per als joves i 
adults. En aquest sentit, es podrà jugar amb els 
escalabirres, les bitlles catalanes, els inflables, 
els jocs castellers i els jocs de pintar i dibuixar. 
A les 17 hores també es farà el toc d’inici amb 
els Tucantamdrums de l’ETC. 

A les 17.30 hores es podrà veure  una exhibi-
ció - taller de hip-hop amb l’escola de dansa Dansa 
Parc. A les 18 hores hi haurà exhibició de Ball de 
Plaça i, a les 18.30 h, exhibició de Ball de Bastons. 
A les 19 hores tornarà el Ball de Plaça. 

A les 19.30 hores la màgia s’apoderarà de 
l’espai amb el Mr. Mag. I a les 20 hores s’inici-
arà la música de final de festa amb l’entitat de 
discjòqueis de Castellar, Dj’s del Revés. 

Els Capgirats compten, actualment, amb 
120 membres, “tot i que cada dia se’ns apun-
ta gent nova i que volem créixer fins a les 140-
150 persones”, apunta Casjuana. Ja han rebut 
diverses ofertes per fer actuacions a fora. 

CULTURA
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SANT JORDI

del 25 d’aBril a l’1 de MaiG de 2014

 La plaça d’El Mirador es va omplir de centenars de castellarencs durant tota la jornada de dimecres, sobretot a la tarda. || Q. pascual

Un Sant Jordi esplèndid

La jornada festiva va arrencar amb 
un sol primaveral intens que va impul-
sar a bona part dels castellarencs a vi-
sitar la tradicional fira de Sant Jordi, 
instal·lada a la plaça d’El Mirador. Si 
bé durant el matí l’afluència i el ritme 
de vendes de llibres i roses va ser mo-
derat, al punt de les cinc de la tarda, el 
torrent de visitants es va desfermar. 
La fira es va omplir de tallers i activi-
tats per a tota la família, com la repre-
sentació de la llegenda de Sant Jordi o 
el taller de titelles a càrrec de Le Petit 
Racó, que va exhaurir tot el materi-
al del que disposava per elaborar els 
personatges de la llegenda. Una altra 
de les activitats que més èxit va asso-
lir va ser el photocall de Sweet Photo, 
que en poc menys d’una hora ja havia 
superat el centenar d’instantànies. 

Al bell mig de la plaça, el drac Ví-
bria de l’ETC, va contemplar impas-
sible el degoteig continuat de tots els 
que van voler celebrar la jornada fes-

  Rocío Gómez 

La calorosa jornada festiva corona ‘L’analfabeta que va salvar un país’ de Jonas Jonasson com el llibre més venut de la diada

tiva i recórrer les paradetes de la fira. 
Entre la vintena d’estands instal·lats no 
només es comptaven els de les princi-
pals llibreries de la vila i les de venda 
de roses, sinó que també van trobar 
un espai entitats com la PAH, els pun-
taires de Castellar, Via Solidària-Càri-
tes, TEB Castellar o Suport Castellar, 
que oferien una alternativa solidària 
a les roses de sempre amb exemplars 
fets a mà i llibres de segona mà, per col-
laborar amb les associacions. 

La jornada literària i floral va 
inspirar delícies gastronòmiques 
com les coques i el pa de Sant Jordi. 
El forn Sant Jordi va vendre a la fira 
més de 20 quilos d’aquest pa, elabo-
rat amb formatge i sobrassada. 

els mÉs venuts || La calorosa jor-
nada festiva va coronar ‘L’analfabeta 
que va salvar un país’ de Jonas Jonas-
son com el llibre més venut, en català 
i en castellà. Entre la resta d’obres en 
català que també van aconseguir una 
bona acollida  es troben ‘9N 2014”, de 
Jaume Barberà o ‘El primer heroi’ de 

de les primeres i 93 de les segones, 
encara que aquesta vegada la 
producció narrativa ha estat de més 
alta qualitat i per aquest motiu el 
jurat va valorar entregar tres premis 
de poesia i cinc de narrativa. Per 
categories, els premiats han estat 
Gemma Irigaray (1a), Ángel Álvarez 
(2a) i Enriqueta Lemonche (3a) 
en poesia; Francesc Lorente(1r), 
Juan de Dios González (2n) i 
Josué Cano en prosa (3r);  Brais 
Fernández i Montserrat Morales van 
aconseguir dos accèsits. || redacció

JOCS FLORALS

Jocs Florals de 
l’Escola d’Adults

També per Sant Jordi l’Escola 
Municipal d’Adults va celebrar els 
seus ja tradicionals Jocs Florals. 
Enguany s’ha comptat amb la 
participació de 148 alumnes que 
han presentat les seves obres, 
tant en prosa com en poesia, 55 

Martí Gironell.  En castellà, Almude-
na Grandes amb ‘Las tres bodas de 
Manolita’, i ‘La gran desmemoria’, de 
Pilar Urbano, van ser les autores pre-
ferides dels castellarencs. 

Gabriel García Màrquez també 
va ser un dels autors protagonistes, 
dels més demanats però no dels més 
venuts perquè les llibreries de la vila 
no disposaven d’estoc suficient per 
cobrir la demanda. La mort de l’au-
tor el passat Dijous Sant va revifar el 
record d’aquest autor immortal. 

Pel que fa a la literatura infantil 
els títols amb més tirada van ser els 
protagonitzats per Gerónimo Stilton, 
amb ‘Un Sant Jordi de bigotis’ i ‘Els 
acudits més extraràtics’, i ‘El camió de 
bombers’, llibre basat en el personat-
ge de dibuixos de moda: Peppa Pig. 

La cloenda de la jornada va 
estar acompanyada de tradició i mú-
sica. A partir de les 18.30h la Cobla 
de la Vila d’Olesa va omplir de sarda-
nes la plaça del Mercat, on ens més 
agosarats fins i tot van acomiadar ba-
llant la celebració de Sant Jordi. 
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Els microrelats guanyadors

  D’esquerra a dreta, Natàlia Cerezo, 3er premi, Esteve Ballester, 2on premi i Pilar Munt -amb la seva filla-, primer premi. || J. rius

MICRORELATS L’ACTUAL

Pilar Munt guanya 
el primer premi

La castellarenca Pilar Munt Vidal, 
amb el microrelat A contracor-
rent ha estat la guanyadora del 
1er Premi de Microrelats L’Ac-
tual, que es va atorgar dimarts 
al vespre dins de la Revetlla de 
Sant Jordi a la Biblioteca Antoni 
Tort. Munt ha confessat que 
li ha fet molta il·lusió rebre el 
premi i ha valorat la fórmula del 
microrelat com a idònia “donat 
el poc temps que tinc ara per 
escriure, ja que el meu temps 

me l’ocupa la meva filla”. Munt 
ha explicat que l’escrit es basa en 
una vivència personal que va tenir. 
En segon lloc va quedar Esteve 
Ballester Picanyol, de Sabadell, pel 
microrelat Ser o no ser i el tercer 
treball premiat va ser L’espera 
de Natàlia Cerezo Mármol.
El jurat del premi, format per 
Gisela Pou, Marina Antúnez, Anton 
Carbonell, Carme Muñoz i Toni 
Alfaro, va decidit concedir quatre 
accèssits:  Miquel Ramos Montalva 
per El geni amagat, Joan Vilardebò 
Alsina per Mirades i  Pere Herrero 
per Contramesures en la categoria 
d’adults i  Natàlia Hernández 
Guillén per El rei dels meus sentits 
en la categoria d’adults. || J. r.

Circulava amb el cotxe per la ciutat. No conduïa a gaire 
velocitat i per això va tenir temps de veure’l estès al 
voral de la carretera, sota d’un dels ponts. “Què hi fa 
allà?”, va pensar.
El trànsit era dens i no paraven de passar cotxes, fet que 
provocava contínues ventades que obrien i tancaven les 
entranyes d’aquell cos masegat com si fossin boques im-
plorant clemència.
El conductor, al sortir a l’exterior del túnel, va adonar-se 
que l’aparença d’aquell ésser rebregat l’havia trasbalsat: 
no podia deixar de pensar en ell. 
Un semàfor en vermell li va permetre copsar un lloc lliu-
re on aparcar. Va baixar del cotxe i, caminant en sentit 
contrari als vehicles, va desfer el recorregut fins endins-
ar-se pel túnel.
En localitzar el cos abandonat, es va ajupir i li va atansar 
la mà: el llibre de pàgines atropellades que tant s’havien 
obert i tancat, fins i tot al pas del conductor, va reviscolar 
a l’instant com una flor amarada enmig de l’asfalt.
Al conductor li va semblar que d’entre les pàgines del lli-
bre s’escapaven un grapat de lletres que li donaven les 
gràcies i es ficaven dins la seva butxaca tot saltironant.

La mare seu en una pedra per a rebre el seu fill, que fa setma-
nes va marxar tot sol en la seva primera cacera. És allà des 
de la matinada, abrigada amb un munt de flassades i un bar-
ret pelut que li escalfa les orelles. Cada múscul del seu cos és 
tens i viu com la corda d’un arc.
El sol del matí navega feixuc pel cel. Els ulls de falcó de la mare 
amb prou feines parpellegen, fixos a l’horitzó, on només s’hi 
endevina una boira esfilagarsada i l’ombra dels líquens verds 

Ser, o no ser?

La porta s’obre sense jo tocar-la. Sóc Jo

Tant aviat com hi he entrat, s’ha fet la llum. Sóc Algú

M’encaro a l’urinari, i l’aigua flueix esmalt avall. Sóc Reconegut

Miro el mirall, i veig algú que m’observa amb atenció. Sóc Admirable

La sabonera escup bromera al meu palmell, quan l’hi atanso. Sóc Distingit

L’aixeta es converteix en una deu d’aigua, quan hi apropo les mans. Sóc Poderós

I, per acabar, desencadeno una tempesta d’aire calent que m’eixuga les mans. Sóc Déu

?

Disculpi... em pot repetir la pregunta, sisplau?

la primera convocatòria dels 
premis de Microrelats l’ac-
Tual ha estat un èxit de con-
vocatòria, amb prou feines dos 
mesos de termini per a presen-
tar els treballs. en total, s’han 
rebut 55 obres originals pro-
vinents no només d’autors de 
castellar del Vallès sinó també 
d’altres municipis de catalu-
nya com sabadell, Barcelona, 
i lleida. Finalment, però, se 
n’han seleccionat 45, que són 
els que complien les bases del 
certamen. el jurat, format per 
Gisela pou, Marina antúnez, 
carme Muñoz, anton carbo-
nell i Toni alfaro ha decidit fi-
nalment lliurar set premis: tres 
per als millors relats en la ca-
tegoria d’adults, tres accès-
sits per a la mateixa categoria 
i un accèssit per a la categoria 
juvenil (entre 16 i 18 anys). a 
continuació, us reproduïm els 
tres relats guanyadors. en pro-
peres edicions es publicaran 
els quatre accèsits.

m 1r

m

3r

2n

A CONTRACORRENT
Primer premi
Autora: Pilar Munt Vidal

L’ESPERA
Tercer premi
Autora: Natàlia Cerezo Mármoll

SER, O NO SER?
Segon premi
Autor: Esteve Ballester Picanyol

i vermells que taquen la plana. Es belluga una mica, inquie-
ta, i pensa que aquesta nit segurament glaçarà. Però encara 
queden moltes hores de claror, potser aquesta nit en Shiya 
no haurà de dormir al ras.
Sap que és migdia quan sent el dring suau de les olles i la 
flaire de la carn que es cou. No s’alça per dinar, encara vigi-
la la riba llunyana del cel. La boirina del matí ara és un núvol 
de plom que s’acosta a poc a poc al campament. Una cabra 
bela, i després una altra i una altra, han notat el canvi del 
vent i anuncien pluja.
Després de dinar, el cel ja és de color gris. Comença a caure 
un plugim insistent que esborra el contorn de les coses i l’ho-
ritzó es transforma en un borrall humit. Sota la pluja recor-
da en Shiya i com es van dir adéu a l’alba vermella de fa tan-
tes setmanes. Tot el campament els envoltava. La mare li va 
posar un talismà d’os a les mans i el va abraçar amb força. 
Tot i que anava armat com un caçador, encara era un nen.
En Shiya ja no arribarà, avui, pensa mentre s’embolcalla en-

cara més amb les mantes. Ha parat de ploure i el vent s’ha 
endut els núvols. El primer estel il·lumina el cel porpra.
De sobte, sent una glopada d’aire amb la olor espessa i pi-
cant de la sang. S’aixeca d’un bot rastrejant la llunyania; les 
esquelles de les cabres retronen furioses i els gossos borden 
com si fossin folls. És en Shiya, que torna, el reconeix tot i 
que encara sigui una figura minúscula a l’horitzó.
Estreny l’amulet que porta penjat al coll tan fort que el can-
tell se li clava als palmells. Li sembla que va coix, però, quan 
s’acosta, s’adona que ranqueja per tota la caça que arrosse-
ga. Va tot xop de sang i de terra i unes banyes de caribú li 
coronen el front ferotge i triomfal.
S’agafen de les mans i la mare, orgullosa, veu en els ulls del 
fill una guspira desconeguda que li mostra la solitud i la du-
resa de l’àrtic. Són ulls de caçador, ara hi bateguen la llui-
ta i la remor inhòspita del glaç, i ja no hi queda res, de la in-
nocència amb la qual la van acomiadar. En Shiya ha tornat 
amb els seus fet un home.
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Lectura de 
Sagarra

  Redacció

 Hammudi Al-Rahmoun, director de la pel·lícula ‘Otel·lo’. || cedida

El sexe,
la medecina 

del riure

Divendres, 11 d’abril, el grup de monologuistes Fem 
Riure va actuar a la Sala de Petit Format de l’Ate-
neu, convidat per l’Esbart Teatral. Aquest grup no-
vell, el formen cinc monologuistes que han optat, 
des que va néixer, per fer humor íntegrament en 
català. Toni Mateos, Matteo, Josep Català, Pau 
Duran i Ana Vera van ser els protagonistes que van 
fer riure un públic entregat, encara que escàs, a la 
sala. Els monologuistes van fer incís en tòpics de 
la vida quotidiana, van escarnir Esperanza Aguir-
re, Mariano Rajoy o Belen Esteban, entre d’altres, 
i també van recórrer als tòpics que bé saben els 
humoristes que sempre fan riure, com són els mo-
tius escatològics o sexuals. En aquest sentit, el sexe 
continua essent una bona eina per fer riure. En 
motiu dels monòlegs en català, també van sortir 
tòpics considerats d’aquí, com el fet de ser garre-
pa, o que la parla catalana pugui, segons com, ser 
incomprensible per altri o comportar confusions si 
no s’usa correctament.  Cadascú amb el seu estil, 
els protagonistes d’escena van arribar, amb més o 
menys grau, a la sensibilitat del públic, que va dei-
xar anar més d’una rialla oberta i aplaudiments.  
|| MariNa aNTúNez

ALTRES PEL·LÍUCLES 

Nova adaptació de la història de 
“la bella y la bestia” amb actors 
de carn i ossos

dia: 27 d’abril

Hora: 12 h

lloc: Auditori Municipal

La Bella y la bestia

direcció: Christophe Gans

país: França

any: 2014

Katniss everdeen torna a casa 
després de guanyar els  74 Jocs 
de la Fam anuals.

dia: 27 d’abril

Hora: 18 h

lloc: Auditori Municipal

Los juegos del
hambre: En llamas

direcció: Francis Lawrence

país: Estats Units

any: 2013

Va néixer a Barcelona al 1979. de 
pare sirià i mare catalana, va viure 
la infantesa entre Barcelona i arà-
bia saudita. És professor de l’es-
cac. després d’una formació fo-
namentada en el petit format 
(curtmetratges) ara ha debutat 
amb el llargmetratge ‘Otel·lo’, una 
pel·lícula que es pot veure aquest 
divendres a les 21 hores a la sala 
d’actes d’el Mirador de castellar.

· Per què vas triar l’obra ‘Otel·lo’ de 
Shakespeare per fer la pel·lícula?
Perquè l’obra parla sobre la gelosia 
i volia parlar d’això. Vaig voler aga-
far un clàssic, una cosa que ja funci-
ona, per parlar-ne. L’acostament va 
ser a partir de la gelosia però analit-
zant l’obra em vaig adonar que és di-
fícil de llegir. En realitat, el teatre de 
Shakespeare era comercial,  es feia 
per al gran públic, però ara s’ha con-
vertit en un objecte d’estudi, ja no és 
fàcil. I el llenguatge ha envellit però 
l’essència continua essent la mateixa. 
Es podrien fer més de mil pel·lícules 
sobre Otel·lo en funció de com el vul-
guis explicar. 

· Quin creus que és el personatge 
més interessant d’ ‘Otel·lo’?
Per mi, el personatge de Iago. La trama 
d’aquest personatge no parla de la gelo-
sia sinó de la manipulació. De fet, Otel-
lo tampoc no parla de la gelosia sinó 
que acaba veient que la gelosia et torna 

  M. AntúnezENTREVISTA

Hammudi
Al-Rahmoun
Director de cinema

Premi per 
‘Toastmaster’

  M.A.

“L’obra parla
sobre la gelosia”

vulnerable davant la manipulació. Otel-
lo és un home fort però perd davant 
de Iago, un home més dèbil físicament 
però intel·ligent. Iago és un personatge 
més profund, amb més capes que Otel-
lo, que tot i això, també en té.

· I com el veus, Otel·lo?
És un negre en un món de blancs. 
Això el fa sentir exclòs. Ell vol ser 
blanc i per això es casa amb la filla 
d’un senador perquè vol ser accep-
tat pels venecians. D’alguna mane-
ra, aquest tema tracta la immigració. 
Per això també Otel·lo posa Casio de 
lloctinent en  comptes de Iago, per-
què també és immigrant, encara que 
no sigui negre.

· I per què són amateurs, els 
actors?
Perquè la pel·lícula viatja entre la 
realitat i la ficció. L’espectador no 

ha de saber distingir entre el que 
és realitat i el que és posada en es-
cena. Jo necessitava uns actors que 
no tinguessin la tècnica i les virtuts 
d’un actor professional, perquè ells 
ja saben posar-se davant la càmera i 
fan servir tècniques de vocalització, 
i això no m’interessava. L’única que 
ja havia fet alguna cosa d’escena és 
l’Anna M. Perelló, que vaig triar pel 
personatge de Desdémona perquè 
em va agradar molt al càsting. 

· A més de director, també fas 
d’actor, a ‘Otel·lo’?
Sí! Interpreto el personatge de Iago. 
D’entrada, perquè em feia il·lusió 
sortir, he, he! I també perquè, com 
que la pel·lícula és improvisada, és 
més fàcil fer el rodatge des de dins i 
provocar situacions que des de fora. 
També m’és més fàcil interpretar jo 
mateix el personatge. 

El passat dijous, 10 d’abril, un cop 
més es presentava l’obra L’hostal 
de la Glòria de Sagarra de T.I.C. 
Escènic a l’Espai Foc de Saba-
dell. Una lectura dramatitzada 
que ratllava l’escenificació total, 
potser amb més bon resultat que 
si fos una escenificació amb es-
cenografia inclosa. La direcció 
del Jeroni Oller té la virtut de fer 
lluir els versos de Sagarra despu-
llats de qualsevol element que po-
gués distreure. Joan Solé ja ens 
té acostumats a interpretar amb 
veu potent i dicció clara, variant 
els ritmes segons demana cada 
situació. La sorpresa, per part de 
l’Espai Foc de Sabadell, va ser la 
descoberta de Mònica Mimó, l’ac-
triu que feia duet amb Solé. 

La pel·lícula del castellarenc Èric 
Boadella, Toastmaster, ha estat 
guanyadora del Premi Canal + al 
Festival de Màlaga. Boadella acon-
segueix amb aquest títol convertir 
un simple brindis en un acte excep-
cional. Toastmaster és una comèdia 
tendra que s’introdueix en la im-
portància de la família armènia i 
la continuïtat de les seves tradici-
ons. El film, una coproducció entre 
Espanya i els Estats units, està es-
crita i dirigida per Èric Boadella i 
protagonitzada per David Hovan, 
Sevag Mahserejian i Kali Flana-
gan. Ha estat escollida guanyado-
ra per la seva qulitat i originalitat 
i es podrà veure properament a un 
dels canals temàtics alternatius i 
d’autor  Canal + Xtra. 



CULTURA
del 25 d’aBril a l’1 de MaiG de 2014 25

Un Puig de la Creu ple

BiBliOTeca

La Maialen va ser l’encarregada de la darrera sessió de l’Hora del Conte 
Infantil a la Biblioteca Antoni Tort. En aquesta ocasió, va explicr als 
més menuts uns contes molt bonics, amb peixos, estrelles de mar, clo-
ïsses, pops, etc, una fauna marina impressionant. I a la Ludoteca, els 
nens i nenes van poder contruir uns peixos fets amb pa, fruites, olives 
i formatge. Una jornada, com sempre, molt ben rebuda.  || M. a.

Contes d’animals marins amb la Maialen

BIBLIOTECA  |  HORA DEL CONTE INFANTIL

M. MOrillO

Després de l’exitosa participació al BRAM!, Orquest:art va tornar a 
emocionar, dissabte 12 d’abril, amb un concert titulat Joahn Williams, 
40 anys de cinema simfònic. Dirigida per Xavier Torras, a l’Auditori Mu-
nicipal hi van sonar bandes sonores de pel·lícules tan conegudes com 
Tiburón, StarWars, E.T., Un horizonte muy lejano i Encuentros en la ter-
cera fase, Jurassic Park i Harry Potter.  || M. a.

Orquest:art amb música de John Williams

ORQUESTART  |  CONCERT A L’AUDITORI

Divendres 18 d’abril es va celebrar la 
12a Trobada de Primavera al Puig de 
la Creu. La temperatura va enfilar-se 
i el sol va lluïr durant tot el matí per 
acollir les moltes persones que van as-
sistir a l’acte festiu. “Va venir gent de 
totes les edats, famílies, gent gran, 
motivats pel temps, que convidava 
a una excursió matinal”, diu Gener 
Martí. Unes 450 persones en total 
van ser les que enguany van gaudir 

  Marina Antúnez
de la trobada durant el matí, de 9 a 13 
hores, en què va estar obert el recin-
te del Puig de la Creu. Es va poder vi-
sitar la capella, recentment pavimen-
tada, pujar al torreó, “que ara té una 
nova barana d’accés”, i al terrat, on 
es podia contemplar i gaudir d’una 
panoràmica del Vallès.

Com ja és costum, es va oferir 
un esmorzar de pa torrat amb oli i 
sal i es va poder escoltar l’esperat 
Cant de la Passió, a càrrec del Cor 
de Cavallers de Castellar del Vallès, 
dins la capella plena de gent que se-

  Pati interior de l’ermita del Puig de la Creu, divendres passat. || G. MarTí

guia amb atenció els cants. Prèvia a 
la cantada, “es va entonar el Victò-
ria, tu regnaràs, un cant a la creu 
conegut i cantat gairebé per tot-
hom”, afegeix Martí.

Molts dels assistents van mos-
trar explícitament la satisfacció per 
les millores que s’han dut a terme 
des de fa uns anys, que contribu-
eixen a la recuperació de l’espai. 
Convé recordar que, tant l’edifici 
com l’entorn del Puig de la Creu són 
de propietat privada i no rep ajuts 
de les administracions. 
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Tapissos nuats a mà
a càrrec de lluïsa catena
dimecres, de 10 a 13 h
inscripcions: pipad,
dimecres i divendres, de 10 
a 13 h i de 17 a 19 h

Museu de Coca-Cola
cada dia · 10 a 13.30 h
                     16.30 a 19.30 h
carrer Jaume i, 42

Taller de ioga 
dijous · 17.30 h 
associació de dones Hipatia

Iniciació a l’Scrapbooking
dissabte 26, d’11 a 13 h, a 
cal Gorina · preu: 10 € pels 
socis / 12 € pels no socis

01dJ

Trobada d’intercanvi
de plaques de cava
pl. Fàbrica Nova · 9 a 14 h
Org.: cercle col·leccionistes de castellar

Projecció pel·lícula
autobiogràfica de su 
eminencia Garchen 
rinponche: para benefi-
ciuo de todos los seres
sala actes Mirador · 18 h 
Org.: Mahikari castellar

Racó 0-3 anys*
llum i foscor
ludoteca · 11.30 h

Festa Country
sala Blava · 18 h
Org.: amics del Ball de saló

Ball
a càrrec de duet Tempo
sala Blava · 22.30 h
Org.: associació pas de Ball

ds 26

Conferència
adelgaza una talla 
en tres semanas
sala actes Mirador · 10 i 15 h 
Org.: comerç castellar

Cinema
Otel·lo
sala actes Mirador · 21 h
Org.: cccV

dV 25

Portes obertes*
a l’eBM colobrers.
per a famílies
amb infants de 2012
eBM colobrers (c. prat de 
la riba, 23) · 17.30 a 19 h
Assemblea ober-
ta multireferèndum
cal Gorina · 19 h

Xerrada
emprenedoria juvenil*
sala lluís Valls arenys 
d’el Mirador · 18.30 h

Ple municipal*
ca l’alberola · 20 h

Cinema* en el marc del 
dia Mundial de la dansa
sala actes Mirador · 21 h

dT 29

Cinema familiar*
la Bella y la Bestia
auditori · 12 h

Bateig dels Castellers 
de Castellar
pl. Mirador i espai Tolrà
a partir de les 10 h
Org.: castellers de castellar capgirats

Cinema*
los juegos del hambre:
en llamas
auditori · 18 h

Ball
a càrrec de de Gala
sala Blava · 18 h
Org.: amics del Ball de saló

dG 27
Portes obertes*
a l’escola Bressol Municipal colobrers.
adreçada a famílies amb infants entre 2013 a 2014
eBM colobrers (c. prat de la riba, 23) · 17.30 a 19 h

dl 28

Caminada saludable
camina i fes salut
sortida cap · 9.30 h
Org.: Àrea Bàsica de salut i ajuntament

Presentació del Grup 
de suport de castellar
sala actes Mirador · 18.30 h
Org.: Temps de dones castellar

dc 30

* actes organitzats per l’ajuntament.

dV 02
ds 03

Teatre Infantil · auditori · 12 h · Org.: la xarxa

Cinema* · Mud · auditori · 18 h

Ball · amb Grup loren · sala Blava · 18 h · Org.: amics del Ball de saló
dG 04

Nom edat data defunció

Montserrat Tantiñà Font   88 09/04/2014
Concepció Turell Casanovas   89  10/04/2014
Josefa Reina Rodríguez   95  12/04/2014
Francisco Rubio de la Fuente   87  15/04/2014
Alfonso Llobet Prunés   90  18/04/2014
Josep Colldelram Vilatersana   85 20/04/2014

DEFUNCIONS

25
26
27
28
29
30
01
02
03
04

permanyer
Germà
Germà
Vilà
europa
Yangüela
casanovas
ros
permanyer
permanyer

ajuntament 

Fax ajuntament

policia local

Whatsapp 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

696 462 050

092

900 131 326

937 144 735

937 144 951

937 144 340

937 158 998

937 143 655

937 4711 11

937 143 043

937 471 055

061

937 277 400

937 471 203

112

937 147 713

937 145 389

937 146 739

901 120 214

937 143 775

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

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

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

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

Classe de Country
Tots els dimecres i dijous, 
de 20 a 22 h · inscripcions: 
amics del Ball de saló

Cursos de català presen-
cials i semipresencials
servei local de català (el Mi-
rador), a/e.: castellarvalles@
cpnl.cat · Tel. 937 143 043

Curs Sona Swing
de Jazz steps / charleston a 
la sala Blava de l’espai Tolrà, 
dilluns de 19.30 a 20.30 h, a 
partir del proper 28 d’abril

EXPOSICIONS

TALLERS

CURSOS

ALTRES

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

Exposició digital: pintures 
de Emili Rodríguez Estévez
Fins al 30 d’abril
Nivell e d’el Mirador
(vestíbul aules d’informàtica)

Inscripcions als cursos 
del tercer trimestre 2013-
2014 Castellar Jove
del 22 d’abril al 7 de maig, 
matins de dl. a dj. de 9 a 14 h; 
tardes de dt. a dv. de 17 a 21 h 
a l’espai Tolrà (c. portugal, 2)
Més informació:
castellarjove@castellarva-
lles.cat · tel. 937 144 040
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FLECA MISERACHS
Crta. Sentmenat, 4 / C/ Barcelona, 68
937 147 856 / 937 158 397 / 937 145 339

PLAT DE LA SETMANA

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

Ingredients

g de farina
g de sal
g de sucre
g de llet en pols
cl. d’aigua
g de llevat fresc
g de mantega

500
10
50
20

260
25

285

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

Els kiwis van creixent
autora: carme padrisa

Preparats...
autor: Jordi Niñerola

Aquesta és una fotografia ex-
treta de l’Arxiu d’Història de 
Castellar enregistrada cap 
a l’any 1918, en la qual  figu-
ren Ramon Soler i Pujol, la 
seva esposa, Teresa Sabater 
i Giralt, i la seva filla, Maria 
Àngela. Aquesta família va 
emigrar a Cuba el 1913 i va 
retornar a Castellar del Va-
llès l’any 1933. Ell era conegut 
al poble com el Ramon llau-
ner, ja que aquest era l’ofici 
que havia desenvolupat sem-
pre a Castellar.

Família Soler,
1918

Memòries
215
FONs: JOrdi Garròs

Mini croissants per esmorzar

Amassem els ingredients, excepte la 
mantega. Incorporem el llevat cap al final 
de l’amassat. Afegim la mantega per fer la 
pasta de full. Estirem la massa fins a 1 cm de 
gruix. Tallem en triangles de 8 cm d’altura i 4 
cm de base. Fem un petit tall a la base per fer 
les banyes i enrotllar el croissant, de la base 
cap amunt. Col·loquem els croissants en una 
safata, separats entre ells perquè fermentin 
correctament. Els tapem amb un drap i els 
deixem reposar 1 hora. Preescalfem el forn 
a 250o C. Un cop fermentats, els pintem 
amb ou batut i els coem 12 minuts a 200 ºC. 
Podeu farcir-los amb xocolata, crema, pernil 
i formatge, etc.

ESPAI LECTOR NOBEL
C/ Sala de Boadella, 10, local B

 937 472 301

Barcelona, 1771. Constança Clavé, de 
setze anys, deixa la ciutat de Lima 
després de la mort del seu pare, per 
iniciar un llarg periple fins a Barcelona 
i reunir-se amb els seus avis. Duu 
paisatges, gustos i textures gravats a 
la memòria, i viatja amb la seva única 
herència: el quadern de receptes de 
qui va ser el seu primer mestre a la 
cort peruana, el xef Antoine Champel. 
A la ciutat,  la Constança somia 
convertir-se en una gran cuinera. 
S’obrirà pas amb coratge entre els 
carrers d’una Barcelona convulsa, 
movent-se entre els grups que 
criden a la revolució i aquells altres 
que freqüenten salons més refinats; 
una esfera de poder on es mouen 
personatges fascinants, com el que va 
ser considerat el primer gastrònom 
de l’època, el baró de Maldà.

Què
llegir?

autora: coia Valls
ediciones B

La cuinera
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· Tu ets tècnic d’il·luminació. Com 
has acabat en aquest món?
Sempre m’ha agradat el tema de la il-
luminació i dels escenaris, des de ben 
petit. Amb 13 anys els meus pares em 
van regalar un flash petit i un làser i 
jo feia cosetes al garatge de casa. Ho 
combinava amb la música d’ordina-
dor i anava fent perquè m’ho passa-
va bé. Quan anava a la fira, en comp-
tes de pujar a les atraccions, mirava 
els llums.

·I vas decidir estudiar algun 
curs relacionat?
No, sóc autodidacte, tot i que sí vaig 
fer cursos de producció i d’àudio a 
Barcelona. Ha estat més anar prac-
ticant. Amb 16 anys vaig marxar a 
Tarragona a fer de forestal i allà amb 

Marc Torres

una quants amics vam obrir un local 
on posàvem música i llums. I aquí 
vaig agafar més pràctica. 

·I llavors t’hi vas començar a de-
dicar d’una manera més serio-
sa?
No encara. Em van trucar d’una 
festa, els vaig agradar, em van con-
tinuar trucant, després vaig passar 
a muntar i controlar els llums també 
per alguns actes de l’Espai Jove... 
L’última festa va ser l’ElectroLatino, 
que va ser la més gran que hem fet.

·I llavors decideixes dedicar-te 
d’una manera més professional 
muntant una empresa dedicada 
a la il·luminació. Com va sorgir?
Fa tres mesos em van fer una entre-
vista a Ràdio Can Deu. Ells organit-
zen cada mes un festival de música i 
em van proposar que els portés els 

llums del seu següent concert. Vam 
agradar molt a un cantant que és diu 
El Chele, nebot del Peret, i ens va tru-
car perquè li féssim un pressupost. 

· I ara treballeu amb ell?
Després d’uns quants concerts junts, 
ens va proposar portar-li la ‘gira’, té 
uns 30 concerts pactats i arran d’aquí 
és quan es crea l’empresa ‘Torres 
Iluminación’, fa més o menys dos 
mesos. 

· I qui forma Torres Iluminación?
Som quatre nois d’entre 19 i 27 anys 
-el Joaquim Pérez, el David Pérez, 
l’Ivan Fernández i jo. I quan necessi-
tem disc-jockey, truquem al Fernando 
Torres. I el que oferim és il·luminació, 
so, música, fum... i fem tant concerts, 
com discomòbils, conferències... fins 
i tot oferim serveis d’animació, foto-
grafia...

· Què us diferencia de la resta, 
perquè deu ser un món amb 
molta competència?
Nosaltres tenim idees bones i mol-
tes ganes de fer coses. Muntem es-
cenaris que impacten perquè els pre-
parem molt i intentem oferir coses 
diferents. Portem un escenari que 
impacta veure’l perquè té 7 metres 
d’alçada i 14 de fondària. Anem a 
l’emplaçament on tindrà lloc l’acte, 
fem fotos i després dissenyem com 
serà la il·luminació, la decoració... i 
a més, a més, no som cars. I a més 
gaudim molt fent-ho. Per a mi, la il-
luminació és una forma de lluitar pel 
meu futur. 

· I per què és tan important la 
llum en un esdeveniment?
Per mi, sense llum una música no 
és el mateix. Si no tens una bona il-
luminació en una sala, el concert no 

vesteix el mateix. A mi el que m’agra-
da és muntar, carregar, desmuntar... 
sóc molt nerviós i estar en moviment 
m’encanta. 

· Ara té més rellevància la llum 
als concerts?
Va a èpoques. Ara es fan moltes ví-
deo-projeccions, leds... poc a poc la 
il·luminació ha guanyat importància 
en els últims 10 anys. Si t’hi fixes, Mo-
negros, per exemple, fa uns anys, era 
un escenari amb estructura molt de 
so i prou, i ara hi ha moltes pantalles, 
molta llum... la gent hi inverteix, per-
què agrada molt. 

· I com es presenten els pro-
pers mesos?
De moment amb molta feina. A l’es-
tiu tenim bastant bolos. Esperem que 
surtin bé perquè així, potser, l’any vi-
nent en tindrem més.  

La il·luminació és 
una forma de lluitar 
pel meu futur

Tècnic d’il·luminació

 Cristina Domene

c
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Des de ben petit es quedava bocabadat mirant les 
atraccions de les fires perquè li atreien els llums. 
D’aquesta passió ha fet ara la seva professió i des 
de fa uns mesos ha creat l’empresa ‘Torres IIumina-
ción’, que ofereix serveis de llum i so

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
creatiu
Un defecte que no pots dominar?
sóc molt nerviós
La teva paraula preferida?
light-jockey
Un lloc per il·luminar?
la plaça de Montjuïc
Quin plat t’agrada més?
Macarrons
Un animal?
Gos llebrer
Un color? 
el blau
Un músic?
les batukades
Una pel·lícula?
‘Ocean’s eleven’, de s. soderbergh
Un llibre?
‘dutiFrí: cuaderno de viaje’, de sardà
Un comiat
ens veiem aviat!

”

“


