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ACTUALITAT P3El Registre Municipal d’Entitats comptabilitza 169 entitats amb 15.000 socis

ACTUALITAT P4

Al mes d’abril la vila ha registrat 1.887 
aturats, 45 menys que al març. La taxa 
retrocedeix fins a nivells d’agost de 2011

El pròxim dimecres es presenta a Castellar 
Recerca Activa de Feina (RAF), una nova 
plataforma de suport a persones en atur

Segons la Diputació, Castellar ocupa la segona posició dels
municipis de Barcelona amb menys partícules en suspensió 

L’aire més net Castellar 
baixa dels 
1.900 
aturats
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Castellar del Vallès ha destacat 
sempre pel seu teixit associatiu. 
En aquest sentit, la vila es pot con·
siderar privilegiada, pel gran nom·
bre d’entitats amb què compta i 
pels socis i sòcies que les fan pos·
sibles. El Registre Municipal d’En·
titats actualitzat recentment des 
de l’Ajuntament ho corrobora: Cas·
tellar té 169 associacions i grups es·
tables inscrits. Aquesta xifra es dis·
tribueix, d’una banda, en 153 enti·
tats sense ànim de lucre que estan 
inscrites en algun dels registres de 
la Generalitat, mentre que la resta 
correspon a 16 grups estables de 
persones creats per a finalitats 
concretes però que no s’han cons·
tituït legalment com a entitats.

Segons dades del registre mu·
nicipal, el teixit associatiu de la vila 
disposa d’un total de 14.829 usua·
ris associats. “Comptem amb un 
teixit associatiu fort, consolidat i 
cohesionat. Les entitats castella·
renques són una pota fonamen·
tal del desenvolupament del dia 
a dia i de les activitats d’oci a la 
nostra vila. Des de l’Ajuntament 
creiem fermament en el poten·
cial de les associacions que, tot i 
que estan patint els forts efectes 
de la crisi,  i gràcies a la seva vo·
luntat d’ajudar i de cohesionar la 
societat, treballen de valent per 
aconseguir un Castellar més just, 
més igualitari; en definitiva, una 
vila amb més oportunitats”, ha 
declarat el regidor de Participació, 
Daniel Pérez.

L’entitat amb major nombre 
de socis és l’Associació de Jubilats 

Els batecs 
del poble

 Cristina Domene

  El CEC, la 2a entitat amb més socis, ha fet fa poc la Ruta de les Ermites. || o. Moreno

+ENTITATS

Medalla de la Vila 
per a Via Solidària 

Aquest maig es porta a l’aprovació 
del ple municipal l’atorgament 
de la Medalla de la Vila a 
l’entitat Via Solidària-Càritas, 
una proposta de la Comissió 
Municipal d’Honors i Distincions, 
formada per un representant 
de tots els grups municipals.
L’entitat promou, des de l’any 
1993, activitats per la lluita contra 
la pobresa a Castellar del Vallès. 
Les persones destinatàries de 
l’acció de l’associació són, doncs, 
“persones amb dificultats socials 
que veuen en perill el sosteniment 
de les seves necessitats bàsiques”. 
Aquestes persones reben dels vo-
luntaris de l’entitat ajuda solidària 
a través de tasques com l’acollida, 
el suport alimentari, rober i ma-
gatzem de mobles, entre d’altres. 
Des de l’entitat, el seu president, 
mossèn Ramon Villarino, assegura 
que és un reconeixement “a tots 
els voluntaris que es passen 
moltes hores i fan molta feina 
i que, en alguns moments, 
han de passar per situacions 
difícils amb pocs, però amb alguns 
usuaris, que es pensen  que els 
voluntaris tenen obligació”.
Durant els darrers anys, ha 
augmentat el nombre de persones 
amb dificultats socioeconòmiques, 
i també la demanda a Via Solidària, 
que l’any passat va repartir un 
total de 4.884 lots alimentaris. 
A més, l’informe elaborat per 
l’Ajuntament també destaca la 
col·laboració entre Càritas i els 
Serveis Socials Municipals.

i Pensionistes, amb 1.529 mem·
bres. La presidenta d’aquesta en·
titat, Pepi Ayllón, diu que estan 
contents pel nombre de socis: “Hi 
treballem força i intentem estar 
molt al dia i oferir moltes activi·
tats perquè la gent es mogui una 
mica, en viatges, classes d’infor·
màtica, d’idiomes...”. Quan se li 
pregunta el motiu pel qual l’enti·
tat de jubilats és la que compta 
amb més socis, opina que potser és 
perquè la gent gran de Castellar és 
molt moguda i perquè “cada vega·
da la població s’envelleix més”. 

Castellar del Vallès compta amb 169 associacions 
i entitats amb 15.000 socis i usuaris que aporten 
vitalitat i dinamisme al municipi

sectorials o territorials suposen 
un 7% del total d’entitats, amb un 
pes de 975 associats. Finalment, 
el 7% restant correspon a enti·
tats de diversa índole: associa·
cions que promouen el medi am·
bient o l’activitat econòmica i les 
entitats religioses. 

“La gent s’associa perquè 
té inquietuds i ganes de partici·
par en el dia a dia del municipi. A 
Castellar tenim una àmplia majo·
ria de veïns que volen participar 
en la vida social i cultural del mu·
nicipi. Una població que compta 
amb gent implicada i dedicada al 
benestar dels demés es pot ano·
menar privilegiada, i Castellar 
ho és”, ha afegit Pérez. 

És el nombre 
d’entitats
registrades
al municipi

LES XIFRES

169

1.529

Socis té
l’associació 
de Jubilats,
la més
nombrosa de 
la vila

En segon lloc, hi trobem el 
Centre Excursionista de Castellar, 
amb 928 socis, i en tercera posició, 
el setmanari Forja, amb 763 socis.

tipus d’entitats || Pel que fa a la 
tipologia de les entitats, quasi una 
tercera part correspon a l’àmbit de 
Cultura i Lleure (31%), amb 52 enti·
tats i 2.792 associats. L’àmbit social 
constitueix pràcticament una altra 
tercera part del registre (31%), 
amb 52 entitats i un pes conside·
rable d’associats: 5.918. En aquest 

apartat s’hi agrupen les entitats 
de l’àmbit d’educació, gent gran, 
així com les adreçades a infància 
i joventut, a la defensa d’igualtat o 
drets socials i la cooperació al de·
senvolupament.

D’altra banda, Castellar comp·
ta amb 40 entitats esportives (un 
24% del total), que acumulen 4.399 
socis. Segons un càlcul realitzat per 
la Regidoria d’Esports, el nombre 
de practicants d’algun esport regis·
trats a la vila arriba pràcticament 
a les 6.000 persones si comptabi·
litzem els usuaris del Complex Es·
portiu de Puigverd i de les instal·
lacions esportives dels equipa·
ments escolars.

Les 12 associacions de veïns 

  Mossèn Ramon Villarino. || arxiU
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Per sota dels 1.900 aturats

Castellar del Vallès tanca el mes 
d’abril amb 1.887 desocupats, 45 
menys que el mes anterior. L’atur 
reprèn així la tendència positiva de 
descens que va encetar el mes de se·
tembre, després del lleu repunt de la 
taxa de desocupats que va tenir lloc 
el mes de març amb 1.932 persones 
sense feina, 9 més que al febrer. 

Tot i això, el tinent d’alcalde de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i In·
novació, Joan Creus, demana pru·
dència perquè a hores d’ara la xifra 
de persones que estan a l’atur enca·
ra és molt nombrosa. “Són dades 
positives que reprenen la tendèn·
cia positiva en la creació d’ocu·
pació, però les hem de posar en 
quarantena fins que no s’assolei·
xin unes dades que siguin correc·
tes”, assegura Creus.

El tinent d’alcalde atribueix el 
descens de la taxa d’atur a l’estacio·
nalitat, perquè durant les vacances 
de Setmana Santa i davant la proxi·
mitat de la temporada d’estiu s’acos·

Creu Roja de Castellar del Vallès 
vol commemorar el Dia Mundial 
del Voluntariat, que es va celebrar 
ahir, amb l’espectacle benèfic La 
recerca, un muntatge de dansa del 
ventre, Bollywood i percussió que 
s’ha de representar aquest dissab·
te 10 de maig a l’Auditori de Cas·
tellar del Vallès. Les entrades, que 
costen 6 euros, es poden recollir a 
la seu de la Creu Roja al punt d’in·
fomació situat a la plaça Major, s/n, 
al costat del Casal d’Avis. La recap·
tació anirà destinada al programa 
d’atenció a la infància de l’entitat. 
“Servirà sobretot per aconseguir  
aliments infantils, dels quals ja 

Els dies 15 i 16 de maig es faran 
a les pistes d’atletisme de Colo·
brers les Jornades Esportives 
organitzades pel Consell d’In·
fants de Castellar del Vallès i el 
Grup de Treball d’especialistes 
d’Educació Física de les escoles 
incloses dins de l’àrea d’actua·
ció dels Serveis Educatius Vallès 
VIII. El 15 de maig serà el torn 
de l’alumnat de cinquè, mentre 
que el 16 està reservat per als 
de sisè. Entre les 9.30 i les 13.30 
hores es realitzaran les activi·
tats i entre les 13.30 i les 14.30 
hores es farà el dinar a les ma·
teixes pistes. Després de l’àpat 
i fins a les 15.30 hores, hi haurà 
temps per a l’esbarjo compartit 
de totes les escoles que hi parti·
cipen i a partir de les 15.30 h es 
retornarà a les respectives esco·
les.  ||redaCCió

ABRIL  |  DADES D’ATUR

CREU ROJA CASTELLAR  |  DIA MUNDIAL DEL VOLUNTARIAT CONSELL D’INFANTS  |  15 i 16 MAIG

  Rocío Gómez

  Redacció

  Marina Zapata, responsable de Creu Roja a Castellar. || J. riUS

PRESENTACIÓ

Neix l’entitat 
Recerca Activa 
de Feina (RAF)

Unes 27 persones conformen el 
grup impulsor de la nova entitat 
Recerca Activa de Feina Castellar 
del Vallès (RAF), que es presenta 
en societat el pròxim 14 de 
maig a les 19 h a la Sala d’Actes 
d’El Mirador. La nova entitat és 

tumen a crear llocs de treball, però 
també per la tendència positiva en 
la creació de feina que a poc a poc 
s’ha imposat en els darrers mesos 
al conjunt del país.

Si comparem les dades inte·
ranuals de la taxa d’atur del mes 
d’abril, trobem que el 2013 Cas·
tellar va registrar 2.072 persones 
aturades, 185 més que la dada que 
s’ha assolit el mes d’abril del 2014. 
“Respecte al 2013, les dades in·
teranuals revelen que l’atur ha 
caigut en un punt. Això suposa 
que un 9% menys de persones 
estan en recerca activa de feina. 
Són dades que no trobàvem des 
de l’agost de 2011. Fa més de dos 
anys i mig que no assolíem aques·
ta taxa de desocupació”, explica 
el tinent d’alcalde. Creus reconeix, 
però, que “l’agost de 2011 ja està·
vem en plena crisi, i per tant no 
significa que les dades d’aquest 
abril siguin bones”. “Esperem 
que la tendència positiva seguei·
xi al llarg del 2014 i el 2015, però 
sobretot que les condicions labo·
rals millorin”, conclou Creus.  

“producte de la inquietud d’un 
grup de persones davant la 
impossibilitat i la falta de respostes 
a l’hora d’accedir al mercat 
laboral”, constaten els impulsors.
L’objectiu de l’entitat és “fomentar 
la col·laboració entre tots els 
integrants, debatre inquietuds, 
recopilar idees i propostes que 
permetin als seus components una 
alternativa i una oportunitat de 
treballar”. L’entitat és totalment 
apolítica i tampoc pretén ser un 
portal de feina, “simplement volem 
fer un grup de suport entre tots 

Crida per l’espectacle 
benèfic ‘La recerca’

Jornades d’esport 
a les pistes 

s’encarrega el nostre Banc d’Ali·
ments, encara que també servi·
rà per a bolquers, papilles  i pro·
ductes d’higiene infantil en ge·
neral”, constata Marina Zapata, 
responsable de l’entitat a Caste·
llar. L’acte també serà l’oportuni·
tat per donar a conèixer una mica 
més l’entitat, que va obrir el local 
ara fa uns sis mesos. “Treballà·
vem molt des de Sentmenat però 
vam creure que Castellar és prou 
gran per assumir més gent”, as·
segura la responsable de Creu Roja 
Castellar.

L’entitat va mobilitzar els 
seus voluntaris el cap de setmana 
passat per vendre entrades. “De 
moment portem unes 70 entra·
des, però volem arribar fins a les 

300 persones, el màxim d’afora·
ment de l’Auditori. Sé que la gent 
de Castellar és molt solidària i 
que respondrà”.

Pel que fa a l’espectacle, La 
recerca està impulsat per un grup 
de dansaires de Sabadell, tot i 
que entre els seus membres hi 

ha dues professores que fan clas·
ses a Castellar del Vallès. L’espec·
tacle narra la història de la dansa 
oriental i africana, repassant dan·
ses com les del ventre o muntat·
ges a l’estil de Bollywood amanits 
amb percussió provinent del con·
tinent africà.  

Al mes d’abril Castellar ha registrat 1.887 aturats, 45 menys que al mes de març. La taxa retrocedeix fins a nivells assolits l’agost de 2011

nosaltres”. En cas que els seus 
integrants trobin feina, poden optar 
per deixar l’entitat “o seguir col-
laborant amb nosaltres, fins i tot la 
nostra proposta també inclou per-
sones que estan treballant i volen 
seguir col·laborant amb nosaltres”.
A l’ordre del dia de la presentació 
de l’entitat es parlarà del projecte 
de RAF, de com s’ha gestionat 
l’entitat, i es presentaran els seus 
components, la seva finalitat i els 
suports amb què compta. “Som 
persones en atur, no aturades” 
és el seu eslògan.  || J. riUS
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MEDI AMBIENT  |  CONTAMINACIÓ

L’aire de Castellar és dels més nets 
de la província de Barcelona. Així ho 
constata un estudi de la Xarxa de Vi·
gilància i Previsió de la Contamina·
ció Atmosfèrica de la Diputació de 
Barcelona que assenyala que, per 
setè any consecutiu, la qualitat de 
l’aire de la vila ha tornat a millorar. 
De fet, Castellar ocupa la segona po·
sició, després de Berga, dels quinze 
municipis de la província de Barce·
lona amb menys partícules en sus·
pensió. Segons assenyala l’informe, 
el municipi va assolir l’any passat un 
valor mitjà anual de partícules en 
suspensió a l’aire de 15 micrograms 
per metre cúbic. El 2006, any en què 
es van començar a fer els mesura·
ments, la mitjana s’enfilava fins als 
37 micrograms per metre cúbic. La 
mitjana anual registrada en els dar·
rers nou anys ha estat de pràctica·
ment 26 micrograms de partícules 
per metre cúbic. 

Per contextualitzar aquesta 
dada de Castellar la podem compa·
rar amb un estudi internacional pu·
blicat aquesta setmana:  ciutats com 
Pequín, Abu Dhabi, Dakar o el Caire 
estan per sobre dels 100 micrograms 
per metre cúbic a l’aire. Una mica 
més a prop de Castellar, la Línea 
de la Concepción, a Cadis, ha asso·
lit 33 micrograms per metre cúbic, 
mentre que Barcelona i Madrid acu·
mulen 25 i 22 micrograms respecti·
vament. Per sota de la mitjana caste·
llarenca de 2013, de 15 micrograms, 
es troben ciutats com Palma de Ma·
llorca, Benidorm o Càceres.

Quant a l’estudi de la Diputa·
ció, s’ha centrat en mesurar la con·
taminació atmosfèrica a través de 

Millora la qualitat de l’aire

 Rocío Gómez

les partícules en suspensió a l’aire 
que es generen majoritàriament pel 
trànsit, per les emissions que eme·
ten els vehicles per la combustió i 
també pel desgast de pneumàtics, 
frens i embragatge. 

El tinent d’alcalde de l’Àrea 
de Territori, Aleix Canalís, atribu·
eix a diversos factors la caiguda 
continuada dels valors recollits a 
l’estació castellerenca instal·lada 
a la Casa Massaveu, com la natu·
ralesa demogràfica de la vila i el 
descens de l’activitat econòmica a 
causa de la crisi. “És un efecte col·
lateral de la crisi. Com menys ac·
tivitat, menys partícules es gene·
ren. Estem per sota dels límits 
que estableix la Comissió Euro·
pea, que fixen un valor límit per 
a la protecció de la salut de 40 
micrograms per metre cúbic de 
mitjana anual”. Canalís afegeix 

que “el descens de l’activitat 
constructiva de l’entorn, sobre·
tot la plaça Major en anys com 
el 2006 i 2007, i la disminució de 
trànsit al nucli antic de la vila i 
el descens de l’ús del cotxe pri·
vat també han influït en la cai·
guda continuada de partícules, 
una tendència que ara ja es pot 
considerar una realitat”.

Quant a les dades obtingu·
des l’any 2013, cal assenyalar que 
el valor diari mínim assolit va ser 
de 3 micrograms per metre cúbic, 
mentre que el valor diari màxim va 
ser de 40 micrograms. A més, l’in·
forme assenyala que en cap dels 181 
dies en què es van fer mesures es 
van superar els 50 micrograms per 
metre cúbic. Segons estableixen la 
directiva europea i l’estatal, aquest 
valor diari no es pot superar més de 
35 vegades per any.  

Frenada al parc de vehicles
Castellar compta amb un total de 
16.554 vehicles, segons dades del 
padró fiscal d’aquest 2014 facilita·
des per l’Organisme de Gestió Tri·
butària de la Diputació de Barcelo·
na. Pel que fa a la tipologia, 11.698 
són turismes, fet que equival a una 
ràtio d’un cotxe per cada dos habi·
tants. La resta de vehicles es dis·
tribueixen en 2.397 motocicletes i 
ciclomotors, 1.923 camions, 290 re·
molcs, 238 tractors, i 8 autocars.  
El parc de vehicles de Castellar és 
pràcticament el mateix que el dels 
darrers tres anys, ja que només ha 
augmentat en 92 unitats, amb un 
increment del 0,56%. Hi ha 259 tu·
rismes, 75 ciclomotors i motocicle·
tes i 15 remolcs més, mentre que hi 
ha 206 camions, 44 tractors i 7 au·
tocars menys.  || redaCCió

MOBILITAT   |  PARC AUTOMOBILÍSTIC 

  En els últims tres anys el parc ha augmentat en 92 unitats, un 0,56%. || arxiU

  Captador de partícules instal·lat a la teulada de la Casa Massaveu. || arxiU

Castellar ocupa la segona posició dels quinze municipis de la província de 
Barcelona amb menys partícules en suspensió, segons un estudi de la Diputació 
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ADASonaSwing Cal Gorina, CCCV i L’Aula Coral Sant JosepClub Cinema Castellar Vallès

+ INFO:
adacastellar@gmail.com

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
Tel. 937 147 996 (Maria)

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

L’Associació per a la Defensa d’Ani·
mals de Castellar del Vallès (ADA) 
convida les persones amants dels ani·
mals a una reunió informativa. Si vols 
conèixer l’associació i com fer·te vo·
luntari/ària, vine!

Dia: dijous 15 de maig
Hora: 19 h
Lloc: El Mirador

Envia’ns un missatge amb les teves 
dades a adacastellar@gmail.com

Dia: divendres 9 de maig
Hora: 22 h
Lloc: Cal Calissó

Concert a càrrec d’aquest trio for·
mat l’any 1998 per tres músics pro·
fessionals que viuen i treballen a 
Barcelona: el trompetista i cantant 
anglès Jay Wallis, el guitarrista ame·
ricà David Mitchell i el contrabaixis·
ta de casa Nono Fernández.

Dia: divendres 9 de maig · Hora: 20 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: general, 3 €; socis CCCV, L’Au·
la i Cal Gorina, gratuït
Versió original subtitulada en català

Sinopsi: en aquesta ocasió, el Docu·
mental del Mes mostra el camí del 
seu director, Jeremy Seifert, durant 
el qual aprofundirà en una qüestió 
que cada vegada preocupa més la ciu·
tadania: sabem què mengem?

Amb motiu del concert que l’entitat 
oferirà a Montserrat el proper dime·
cres 28 de maig, la Coral Sant Josep 
informa que disposa de places lliu·
res a l’autocar que ha llogat per as·
sistir al recital. 

Vine al concert de la Coral Sant 
Josep a Montserrat!

Dia: divendres 16 maig
Hora: 21 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: general, 5 €; socis CCCV, gratuït
Versió original subtitulada en castellà

Una nova sessió de cinefòrum amb la 
projecció d’aquest multipremiat drama 
basat en fets reals inspirat en la novel·la 
homònima de Jean Dominique Bauby, 
víctima d’un accident que el va deixar 
totalment paralitzat el 1995.

NECESSITEM
VOLUNTARIS!

CONCERT AMB JAY 
WALLIS TRIO

OMG:
ORGANISME MODIFICAT 
GENÈTICAMENT

SORTIDA
A MONTSERRAT

LA ESCAFANDRA
Y LA MARIPOSA

Col·lisió 
entre dues 
motos i 
un cotxe

Una persona va resultar ferida 
greu i tres més van quedar amb 
ferides lleus en un xoc frontal 
entre dues motocicletes i un 
turisme que va tenir lloc dis·
sabte passat a la B·124 a Cas·
tellar del Vallès, a l’alçada del 
restaurant Mas Pinató. Segons 
va informar el Servei Català de 
Trànsit, l’accident va passar al 
quilòmetre 11,5 quan faltaven 
pocs minuts per dos quarts de 
tres de la tarda. A causa de la 
col·lisió, un dels motoristes va 
resultar ferit lleu i el van tras·
lladar en un helicòpter del Sis·
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) a l’Hospital de Sabadell. 
A l’altre motorista, ferit lleu, el 
van evacuar en ambulància al 
mateix centre hospitalari. En 
el sinistre també va resultar 
ferit lleu el conductor del tu·
risme. La persona que va patir 
les ferides greus va ser l’acom·
panyant del conductor.  

SUCCESSOS  |  B-124

 Redacció

La Caminada Popular de Caste·
llar del Vallès, una prova esportiva 
sense caire competitiu organitzada 
per l’Ajuntament de la vila i el Cen·
tre Excursionista, celebrarà el pro·
per diumenge, dia 11 de maig, la seva 
27a edició. Enguany, la sortida oficial 
es podrà fer de manera lliure entre 
les 7.30 i les 8.30 hores des del vestí·
bul de l’Auditori Municipal, previ se·
gellat de la butlleta d’inscripció. Des 
d’aquí, els participants hauran d’anar 
fins al control de la sortida, situat a 
l’església de Sant Esteve, per comen·
çar a recórrer els 18 km de la prova. 
Els controls de pas se situaran en·
guany a Can Messeguer, la Torre Tu·
rull, els safareigs de Ca n’Ametller i 
l’Hípica Castellar (a la carretera de 
Sentmenat), per acabar a l’església 
de Sant Esteve, on es tancarà el con·
trol d’arribada a les 15 hores.

Tot a punt per a la 
Caminada Popular

  Redacció

  Una imatge de la Caminada de l’any passat. || arxiU

EXCURSIONISME  |  11 DE MAIG Les inscripcions per poder parti·
cipar·hi es podran formalitzar de ma·
nera anticipada divendres vinent, dia 
9 de maig, entre les 21 i les 22.30 hores 
al local del Centre Excursionista de 
Castellar, situat al carrer Colom, s/n. 
El mateix dia de la prova, des de les 
7.15 hores i fins a 15 minuts abans de la 
sortida, també es podran formalitzar 
inscripcions al vestíbul de l’Auditori 
Municipal Miquel Pont. Les inscripci·
ons tenen un preu de 7 euros per par·
ticipant, incloent·hi assegurança, es·
morzar i record de participació, que 
es lliurarà a l’arribada. Els menors de 
25 anys i els majors de 65 hauran de 
pagar 5 euros. Tot i que l’organització 
no estableix cap límit d’edat per poder 
prendre part a la Caminada, es reco·
mana que els menors de 14 anys vagin 
acompanyats d’adults. 

El Centre Excursionista de Cas·
tellar va organitzar la primera edició 
de la Caminada Popular el 1988. Des 
de l’any 2000, l’Ajuntament s’encarre·
ga de la coordinació d’aquesta prova, 
que té lloc anualment coincidint amb 
el segon diumenge del mes de maig.

Enguany, l’organització de la Ca·
minada Popular compta amb la col·
laboració del Centre Excursionista de 
Castellar, Serna, Bombers Voluntaris, 
el Club Atlètic Castellar, Colònies i Es·
plai Xiribec, la Comissió de Festes de 
la vila, Ràdio Club Castellar, Cobega 
SA, Joan Roura, Marcel Germà i An·
tonio López. Podeu consultar tota la 
informació sobre l’edició de 2014 de la 
Caminada Popular al web municipal, 
www.castellarvalles.cat.  

La 27a edició arrencarà diumenge entre les 7.30 i les 8.30 des des de l’Auditori
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ORIOL PAPELL TORRES
regidor de l’ajuntament de Castellar del Vallès entre 2007 i 2011

Va morir el passat 5 de maig als 31 anys

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

Castellar del Vallès, maig de 2014

ENRIC MAS TAPUERCA
regidor de l’ajuntament de Castellar del Vallès entre 1979 i 1987

Va morir el passat 6 de maig als 73 anys

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

Castellar del Vallès, maig de 2014

  L’aparador de la botiga que lluirà durant la festa d’aniversari. || arxiU

Esports Castellar celebra els 
seus cinc anys amb una macro·
festa al carrer Sala Boadella 
aquest dissabte, 10 de maig, que 
es tallarà al trànsit durant la ce·
lebració. Per aquests cinc anys, 
es comptarà amb l’actuació de 
Zumba amb Ner, el grup Hip·Hop 
Machines i els professors de New 
Generation Academy Castellar. 
Paral·lelament la botiga, situa·
da al carrer Sala Boadella, 20, 
farà una promoció especial per 
aquests cinc anys d’antiguitat, 
divendres i dissabte, amb preus 
especials de tots els productes 
per als clients.

“Una efemèride així l’ha·
víem de celebrar, no podíem 
deixar·ho estar”, explica la 
propietària d’Esports Castellar, 
Maria Armengol, que constata 
que aquests anys “són molt po·
sitius i crec que la gent també 
està molt satisfeta per com és 
la botiga”, que es dedica a la 
venda de roba, calçat esportiu, 

motxilles i complements. 
Al setembre de fa dos anys 

l’establiment va canviar d’imat·
ge amb el projecte final de dues 
estudiants d’aparadorisme i mar·
xandatge visual. El canvi d’imat·
ge d’Esports Castellar es va com·

pletar amb una acció consistent 
a fer diversos llaços de calçat es·
portiu amb els esportistes Marc 
Vela, Alexandra Bayo, Aleix Cal·
sina, Maria Ballesta i Johnny 
Pérez. A més hi va haver actuaci·
ons en directe de discjòqueis. 

Macrofesta pels cinc anys
ESPORTS CASTELLAR  |  SALA BOADELLA

 J. R.

Hi haurà actuacions de zumba, hip-hop i els professors de New Generation
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de les quatre del primer Multirefe·
rèndum popular que se celebrarà a 
Catalunya el 25 de maig.

El Multireferèndum ja es 
pot votar de manera electrònica  
(https://vota.multireferendum.cat/) 
i el 25 de maig es posaran taules al 
carrer. A Castellar s’hi posaran qua·
tre taules, i des del grup de perso·
nes dels diferents col·lectius que ho 
estan organitzant s’anima també 
els ciutadans de Castellar “a parti·
cipar fent torns en una taula, en 
aquesta jornada de reivindicació 
d’una democràcia més directa, 
creixent i d’arrel”.  

Conferència de la Plataforma de 
l’Auditoria Ciutadana pel Deute 

El dijous 15 de maig, a un quart de 
vuit del vespre, es plantejarà en un 
debat a Cal Gorina si s’ha de con·
tinuar pagant el deute públic, es·
pecialment la part que molts con·
sideren que ha estat contreta de 
manera il·legítima, a l’haver·se sal·
vat caixes i  bancs amb desenes de 
milers de milions de diners públics. 
Javi Lechón, de la Plataforma de 
l’Auditoria Ciutadana pel Deute, 
desgranarà els arguments que 
els han portat a treballar aquesta 
qüestió, tant a nivell de deute na·
cional com a nivell municipal, i a 
plantejar aquesta pregunta, una 

CAL GORINA  |  15 DE MAIG

Santiago Fisas, candi·
dat del PP a les Elec·
cions Europees i euro·
diputat des del 2009, 
va passar divendres, 2 
de maig, per Castellar. 
Fisas va visitar l’empre·
sa Vidrala i unes hores 
després va passar pels 
micròfons de Ràdio Cas·
tellar. “M’ha agradat 
molt conèixer Vidrala 
perquè, a més de ser 
important per a Cas·
tellar, és important 
per a Catalunya i per 
a tot Espanya, perquè 
exporta molt i perquè 
les principals marques 
de begudes són clients 
d’aquesta empresa”, 
va afirmar el candidat, 
que va afegir que les 
empreses són fonamen·
tals per al PP i que, per 
això, en el seu progra·
ma hi ha un suport ex·
plícit a les PIME i als au·
tònoms: “Aquestes em·
preses poden generar 
molta ocupació, que és 
el principal repte que 
tenim sobre la taula”. 
Segons Fisas, també 
és de vital importància 
per a Catalunya l’apos·
ta que s’ha fet pel Cor·
redor del Mediterrani: 
“Aquest projecte està 

“El Corredor Mediterrani és 
una realitat gràcies al PP”

  Cristina Domene

  Fisas, al centre, amb representants de Vidrala i del PP. || C. doMene

SANTIAGO FISAS  |  CANDIDAT DEL PP A LES ELECCIONS EUROPEES

les preocupacions són unes altres i 
que els europeus no en volen saber 
‘res de res’ pel precedent que supo·
saria. A més, va manifestar que es·
pera que les eleccions europees no es 
converteixin en una mena d’enquesta 
per saber què en pensen els catalans. 
“Espero que no sigui així. Les elec·
cions europees estan fetes per una 
altra cosa. No s’ha de tergiversar 
el sentit d’unes eleccions”. 

Fisas, a més, va assegurar que 
no hi ha el mateix respecte per l’opi·
nió dels nacionalistes que pels segui·
dors del PP. “A part de la violència, 
que hi és a les nostres seus, hi ha 
una pressió moral que no és ac·
ceptable. Molts regidors, sobre·
tot de pobles de l’interior, estan 
en una situació difícil, em diuen 
‘ja m’agradaria anar a les llistes, 
però després no vindrà a comprar 
a la meva botiga’. Això no és tolera·
ble en una democràcia”.   

consignat en els pressupostos euro·
peus gràcies al govern del PP. Quan 
nosaltres vam arribar al govern, el 
PSOE tenia únicament un Power 
Point. I en aquests moments ja és 
una realitat i ja s’estan fent cons·
truccions”. 

Respecte a la desafecció que hi ha 
entre els ciutadans i la política, i sobre·
tot la política que ve d’Europa, Fisas va 
destacar que al voltant del 75% de totes 
les lleis espanyoles i autonòmiques pro·
venen de directives que són lleis euro·
pees i que per això precisament s’ha 
d’anar a votar el 25 de maig.

Quan se li pregunta com es veu 
el tema de la consulta catalana al Par·
lament Europeu, el candidat assegu·
ra que pràcticament no se’n parla: 
“A l’esquerra tinc un suec i a la 
dreta, un italià, he estat cinc anys 
amb ells i encara estic esperant el 
dia que em preguntin pel tema so·
biranista”. L’eurodiputat va dir que 

bada a Castellar ja no està en via 
morta”. 

El responsable dels ecosocialis·
tes a Castellar, Daniel Martínez, ha 
mostrat la seva satisfacció per l’apro·
vació d’aquesta resolució, però asse·
nyala que “l’abstenció  de  CiU tren·
ca amb el consens assolit en el seu 
moment de diversos agents soci·
als, econòmics i polítics de la vila i 
de la comarca respecte a l’oportu·
nitat històrica de resoldre els pro·
blemes de mobilitat del municipi”. 
ICV recorda que, per ells, la prioritat 
segueix sent la ferroviària per resol·
dre els problemes de mobilitat i ac·
cessibilitat al municipi.  

Resolució sobre la viabilitat de
l’arribada dels FGC a Castellar

La setmana passada, la comis·
sió de Territori del Parlament va 
aprovar una resolució a instànci·
es d’ICV sobre les obres dels fer·
rocarrils entre Sant Quirze i Saba·
dell que inclou estudiar la viabilitat 
tècnica i econòmica del perllon·
gament de la línia dels FGC fins a 
Castellar del Vallès. Així ho ha fet 
saber aquesta setmana ICV en una 
nota de premsa que també infor·
mava que la resolució es va apro·
var “amb l’abstenció de CiU però 
el suport de tots els altres grups 
parlamentaris”. Segons ICV, la 
represa de les obres a Sabadell 
“encoratja a pensar que l’arri·

ICV  |  INFRAESTRUCTURES
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Dimarts passat va morir Enric 
Mas Tapuerca a l’edat de 73 anys, 
que va ser regidor entre 1979 i 
1981 i entre 1983 i 1987. Als pri·
mers anys, entre 1979 i 1981, va ser 
regidor per Unitat d’Esquerres i 
es va fer càrrec de la Regidoria de 
Sanitat fins al novembre de 1980, 
quan es va trencar el pacte de go·
vern entre la Unitat d’Esquerres i 
CiU. Va deixar l’Ajuntament al fe·
brer de 1981. Després, va tornar 
a tenir una segona etapa a l’Ajun·
tament quan hi va entrar sota les 
sigles de CiU. Aleshores es va fer 
càrrec de les competències d’abo·
cador municipal, cementiri, escor·
xador, mercat municipal, mercat 
ambulant i pompes fúnebres dins 
de la Regidoria de Serveis Munici·
pals i Via Pública. Posteriorment, 
entre 1985 i 1987 es va fer càrrec 
de les regidories de Sanitat i Ser·

Adéu a Enric Mas 

ENRIC MAS TAPUERCA  |  (1941-2014)

Consternació per la mort 
sobtada d’Oriol Papell

La mort sobtada d’Oriol Papell Torres 
dilluns passat amb només 31 anys ha 
estat un cop molt dur que ha trasbal·
sat la vida política i social de Castellar. 
Segons la secció local d’ERC, la mort 
del castellarenc es va produir durant 
la matinada, després de llevar·se, per 
causes naturals que es poden atribuir a 
una mort sobtada. El castellarenc, que 
havia estat regidor per ERC a l’Ajun·
tament de Castellar el mandat passat 
i líder de les JERC a la vila, havia estat 
escollit l’octubre de 2013 president de 
la secció local d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, on 
vivia des de feia pocs anys, i on se li va 
fer el funeral ahir.

La secció local d’ERC ha orga·
nitzat per dissabte 17 de maig, un acte 
d’homenatge a les 12 del migdia a la 
plaça Lluís Companys. El president 
de la secció local d’ERC, Rafa Homet, 
ha recordat el seu company de partit 
amb aquestes emotives paraules: “Era 
una persona molt positiva, el seu 
somriure és una constant en tota 
la gent que el recorda, com la seva 
empenta, la seva vitalitat, les seves 
ganes de lluitar i la seva implicació”. 
Homet reconeix que “és un moment 
molt dur perquè era una persona 
molt jove, amb ideals molt nobles, i 
ha estat una mort inesperada” i as·
segura que la millor manera de retre 
homenatge a Papell serà “continuar 
treballant per aquests ideals i de·

ORIOL PAPELL TORRES  |  (1983-2014)

 Redacció

dicar·li tantes victòries com sigui 
possible”. Les mostres de condol i 
d’homenatge han estat constants du·
rant aquests dies.  Facebook i Twitter 
es van omplir de records i de condol 
de persones de diferents àmbits com 
a homenatge a la figura del jove cas·
tellarenc, que al llarg de la seva vida 
havia participat de manera activa en 
un seguit d’entitats: Centre Excursi·
onista, Assemblea de Joves, monitor 
de l’Esplai Sargantana, Correllengua 
i la Flama del Canigó i Castellar Deci·
deix, entre d’altres. 

Des dels 19 anys era militant de 
les JERC, formació que va liderar a 
Castellar i a la comarca, i va ser re·
gidor a l’oposició entre 2007 i 2011. El 

Va ser regidor en els dos primers mandats i va 
estar molts anys vinculat a La Vallesana

  Oriol Papell en el seu darrer ple com a regidor d’ERC, el maig de 2011. || J. graellS

  Mas el dia de la constitució de l’Ajuntament al juny de 1983. || arxiU

seu company al grup municipal d’ERC 
el mandat passat, Jordi Permanyer, ha 
explicat que sempre el recordarà com 
una persona honesta i molt treballa·
dora: “Vam compartir molts anys, 
primer quan jo era regidor i ell es·
tava a les joventuts d’ERC, que va 
revifar, i més tard com a company 
regidor entre 2007 i 2011, una ex·
periència viscuda molt positiva. El 
recordaré sempre rient, alegre, de 
la broma”.   

veis Socials. Posteriorment, ja en un 
segon pla, Enric Mas va donar su·
port a ERC i va figurar a la seva llis·
ta a les eleccions municipals de l’any 
1999. Enric Mas, manyà i mecànic de 
formació, era una persona molt co·
neguda al poble també per la seva 
faceta professional, ja que va treba·
llar durant molts anys al garatge de 
La Vallesana, situat a la cantonada 
entre el carrer Passeig i el carrer 
Mestre Ros. De fet, va ser en aques·
ta empresa on Mas va fer carrera 
exercint diversos càrrecs intermit·
jos. Albert Antonell, exalcalde i exre·
gidor, que va coincidir amb Mas en 
la seva segona etapa a l’Ajuntament, 
el recorda com una persona “sem·
pre vinculada a diferents entitats 
del poble i també a les anomena·
des comissions cíviques que exis·
tien als primers temps de la demo·
cràcia”.  || redaCCió

ERC de Castellar li farà un homenatge el dissabte 17 a la plaça Lluís Companys

Podeu llegir a la secció de la
Bústia (p. 10) les mostres de

condol que ens han fet arribar 
diferents entitats i partits locals
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a poc va començar 
la revisió del pla ur·
banístic de Castellar 
(POUM), i l’Altraveu 

ha suggerit diverses vegades fer 
un debat sobre el futur polígon de 
Can Bages, que com tothom sap 
és un polígon industrial que en els 
anys que porta en marxa ha atret 
milions d’herbes però encara cap 
indústria.  L’equip de Govern va 
dir que Can Bages “ ni tocar·ho” 
doncs era un pla gairebé nou. Ara, 
se n’adonen que algunes parcel·les 

F

 L’Altraveu

Tractes de favor en 
temes d’urbanisme?

T

 Grup Municipal PP

ras un tiempo de rela·
tiva calma volvemos a 
entrar en tiempo elec·
toral. Se ha iniciado ya 

la campaña y tenemos dos sema·

Ante las elecciones

estan mal dibuixades (l’Altraveu 
ja havia posat de manifest en rei·
terades ocasions que la cartogra·
fia d’aquest projecte era deficient) 
i l’equip de govern decideix que el 
pla ara sí que s’ha de modificar. 
En canvi, l’any 2003 l’Ajuntament 
de Castellar va concedir el per·
mís de reparcel·lació al propieta·
ri d’un terreny de l’Airesol sense 
preveure la urbanització del car·
rer. Sobre el mapa semblava que 
hi arribava una pista forestal, però 
en la realitat era un carrer que flo·
tava en l’espai. Després de donar 
el permís de reparcel·lació i sense 
urbanitzar, el propietari va ven·
dre dues de les finques i el setem·
bre de 2008 l’ajuntament va con·
cedir la llicència d’obres a un dels 
propietaris per fer·hi una casa. Un 

nas por delante para que cada fuer·
za política exponga sus argumentos 
y se llegue a la fecha de las votacio·
nes, el 25 de mayo, con la mayor nor·
malidad posible.
Todas las elecciones, sea cual sea su 
ámbito, son una fiesta de la demo·
cracia en el más amplio sentido. Es la 
forma más directa de participación de 
los ciudadanos en la vida política na·
cional, pues se eligen nada menos que 
los que serán sus representantes ante 
las instituciones para las que se con·
voca cada elección. Y las que se nos 
presentan ahora tampoco son grano 
de anís precisamente. Por más com·
prensible (nunca justificable) que 
pueda resultar el hartazgo de la ciu·
dadanía ante la política en general por 

cop construïda la casa, el propie·
tari  va demanar la urbanització 
del carrer i l’Ajuntament s’hi veu 
obligat per llei. Aquí també resul·
ta que el mapa està mal fet (sem·
bla que la cartografia municipal 
és poc acurada no?), i la urbanit·
zació del carrer s’ha de projectar 
sobre uns marges que obliguen 
a construir un mur de contenció 
d’uns 50m. Si el cost d’urbanit·
zar un carrer normalment està 
al voltant de 150€/m2 en aquest 
cas costa més de 350€/m2. L’Ajun·
tament de Castellar ha dema·
nat a un dels propietaris més de 
44.000€ i sembla que poden haver 
despeses no previstes que podri·
en augmentar el cost. Aquest pro·
pietari, ha comunicat que no pot 
assumir aquest càrrec i l’Ajunta·

Fe d’errades
Per un error d’edició, l’article d’opi·
nió de L’Altraveu publicat a L’ACTU·
AL del 2 de maig va aparèixer sota el 
títol ‘Hi hem de ser i tu ens pots aju·
dar!’ quan en realitat l’article tenia 
el següent títol: ‘35 anys reivindicant 
Ajuntaments democràtics’.

continua a la pàgina 11

Per una errada d’edició, l’aCTUal 
de la setmana passada va publicar 
dos relats amb accèssit del Con-
curs de Microrelats amb els títols 
canviats. a continuació els repro-
duïm correctament. demanem 
disculpes als autors.
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Aclariment sobre el Concurs de 
Microrelats L’ACTUAL

Tot recordant 
l’Oriol Papell

L’Oriol ha decidit arribar a la 
plena llibertat una mica abans 
que la resta de catalans. El cor, 
que no parava de bategar pel seu 
país, ha decidit parar.
L’Oriol, incansable lluitador per 
la independència d’aquest país, 
s’ha apartat de la primera fila per 
veure si nosaltres, sense ell, serem 
capaços d’avançar amb la matei·
xa rapidesa. I no serà fàcil sense 
el seu somriure que encomana·
va optimisme, sense la seva intel·
ligència que aportava claredat, 
sense la seva voluntat que donava 
empenta. Però estem segurs que 
ell ens continuarà empenyent amb 
la seva mirada amable i benèvola 
però ferma i contundent alhora.
Quan el seu cor s’ha parat, molts 
cors amics s’han rellentit. Deso·
rientats, tristos, perduts... Però 
només ha estat un instant. El re·
cord de la seva cara riallera ens 
ha retornat les ganes de treballar i 
voler fer·nos arribar a la més gran 
conquesta a què els homes i dones 
poden aspirar en aquesta vida: la 
dignitat. Ell ja l’ha aconseguit. Ara 
tenim una raó més per fer triom·
far aquest país. Ens apropiarem de 
la seva vitalitat, energia i decisió 
per acostar·nos un pas més al llin·

  anC de Castellar del Vallès

A l’Eva li agradava molt pintar i 
s’hi volia dedicar plenament, però 
la crisi li havia limitat tant el seu 
pressupost que només disposava 
d’un sol llenç. Aleshores, va decidir 
combatre aquesta precària situació 
amb la següent estratègia: tan aviat 
com donava per acabat un quadre 
s’afanyava a col·locar·lo al finestral 
del seu taller i, així, tothom el podria 
veure i potser comprar·lo. A l’ende·
mà, si ningú s’havia interessat pel 
seu treball, l’esborrava, i amb au·
tèntica febre creadora aquella tela 
reciclada es convertia en una obra 
nova. L’Eva era molt versàtil temà·
ticament i la seva tècnica esdevenia 
pulcra i depurada. De vegades feia 
subtils composicions amb quatre 
barques i d’altres elaborava atmos·
feres paisatgístiques increïbles, tot 
desenvolupat amb una personalitat 
impressionant. Dia rere dia, però, 
havia que gargotejar totalment el 
quadre fet la jornada anterior per 
aprofitar·ne la base. Retirava amb 
una espàtula els gruixos de la pin·
tura que romanien sempre tendres 
i finalment hi refregava un drap vell 
per deixar la tela ben neta i a punt 
per a ésser reutilitzada. Acumulava 
tot un reguitzell de draps empasti·
fats i els anava penjant perquè s’as·
sequessin. Tenia òbviament més 

En record al 
Papell, l’Oriol

No estàvem preparats per assu·
mir aquesta situació, la incredu·
litat n’és la primera expressió. No 
estàvem preparats. Ningú ho esta·
va. Som molts els que hem pogut 
gaudir de la teva companyia i això 
diu molt de la teva persona. Una 
persona amb un cor immens. Sem·
pre amb un somriure per il·lustrar 
el teu tarannà tranquil, segur de tu 
mateix, amb molta il·lusió i empen·
ta per enfrontar·te a la vida. Som 
molts els qui t’estimem i, quan et 
recordem, una infinitat d’imatges 
ens vénen a la memòria. Única·
ment hi afloren bons records i en 
tots hi apareixes regalant un som·
riure al món, encarant els proble·
mes amb humor i alegria, amb el 
sentiment de germanor per da·
vant de tot. Com a pares, com a 
familiars, com a parella, com a 
amic, com a monitor. Sempre un 
referent dins i fora de l’esplai, amb 
ganes de divertir·te i de divertir els 
altres. Amb passió per tot el que 
ens envolta. Has estat un monitor 
fantàstic, un infant més, un com·
pany agraït, una bellíssima perso·
na. El Sargantana deixa petjada i 
tu, Papell, n’ets un clar exemple, 
durant anys vas lluitar per acon·
seguir un somriure de tots a ritme 
de la Trinca, de l’acudit instantani 
o de les imitacions d’en Pujol d’un 
nivell professional, mentre venies 
submarins a altes hores de la ma·
tinada. Sempre estaràs a la nos·
tra motxilla. Per sempre Oriol, per 
sempre Sargantana.
* (la que viu a prop i la que viu 
lluny, la més actual i la més antiga. 
I en definitiva, tots els qui hem tin·
gut el plaer de conèixer·te i com·
partir aquestes fantàstiques esto·
nes de lleure amb tu).

  Família del Sargantana*

Notes de condol 
en memòria
d’Oriol Papell

diverses forces polítiques del 
municipi han fet públics comu-
nicats de condol per la mort 
d’oriol Papell. a continuació re-
produïm els que han arribat a la 
redacció de l’aCTUal:

Antonio Carpio,
portaveu del PP:
“Sempre és un drama la mort d’al·
gú però resulta especialment més 
dramàtic quan és inesperada i amb 
només 31 anys, amb tota la vida per 
endavant. Descansi en pau”.

L’Altraveu:
“El nostre condol més profund 
per un company que se’n va 
massa aviat. Una forta abraça·
da i molts ànims per la família, 
amics i companys de l’Oriol.”

CDC:
“L’agrupació local de CDC i el grup 
municipal de CiU de Castellar del 
Vallès expressen el seu condol per 
la mort de l’Oriol Papell Torres, veí 
i company, i s’uneixen al dolor de 
la seva família i amics”.

PSC i JSC:
“Lamentem profundament la 
mort del company Oriol Papell 
Torres, i volem fer arribar el nos·
tre condol a tota la família i als 
membres de la secció local d’Es·
querra Republicana de Catalu·
nya i les JERC de Castellar del 
Vallès i de Vilanova i la Geltrú”.

ICV:
“I si, com ara, la mort és d’una 
persona jove, coneguda, plena 
de valors i de vida, un dolor molt 
profund ens envaeix”

m

ment de Castellar ha emès una 
ordre d’embargament.
· El govern socialista de Castellar 
afavoreix a qui vol especular (Can 
Bages) i actua amb mà dura amb 
qui pretenia fer·se un habitatge? 
Cal que l’Equip de Govern clarifiqui.

EL GENI AMAGAT
Autor: Miquel Ramos

CONTRAMESURES
Autor: Pere Herrero

draps pintats que no pas obra feta. 
Quasi convertit en un ritual, i com si 
del dia de la marmota es tractés, es 
repetien mesos i anys pintant, mos·
trant, esborrant...pintant, mostrant, 
esborrant. Va ser a la tarda d’un dia 
plujós, quan una visita inesperada 
que en un principi només buscava 
una mica d’aixopluc, va donar·li un 
tomb a la situació. La sort va deci·
dir apadrinar l’Eva. Es tractava d’un 
marxant d’art amb projecció inter·
nacional, que va quedar bocabadat 
només en entrar a l’estudi. Sense 
dubtes ni vacil·lacions va fer·li un 
proposta que no es podia pas rebut·
jar, li estava comprant tots els draps 
penjats i li oferia un sucós contrac·
te per tota la seva producció, i per 
temps indefinit! L’artista seria ca·
tapultada cap al cim de la fama. Ja 
no pararia de pintar llenços impeca·
bles per després traspassar la ma·
tèria aleatòriament a draps de tota 
mena. Un nou “isme” s’incorporaria 
al món de l’art. Potser el més difícil 
seria batejar·lo.

El mag m’ha convidat a agafar una 
carta de la baralla i m’ha demanat 
que me la fiqui a la butxaca sense 
que la vegi ningú. Tot seguit ha col·
locat el mall davant els seus ulls, ha 
fingit travessar·lo amb els seus po·
ders mentals i, després de dir en veu 
alta el nom de la carta absent, ha vol·
gut que l’ensenyi a tothom. Jo vinc so·
vint a aquest local nocturn. I no preci·
sament a deixar·me entabanar per les 
argúcies d’un intrús amb frac i bar·
ret de copa, sinó a ser jo qui sedueixi, 
d’una manera compulsiva, a tota fe·

mella atractiva que se’m posi per da·
vant. Sabia que era només qüestió de 
temps, que algun dia el mag em vol·
dria prendre la mida. Sol passar per 
les taules i els racons foscos de la sala, 
i tria grups concorreguts, davant els 
quals pugui deixar en evidència a qui 
porti la veu cantant. Aquesta nit estic 
de sort: sóc el centre d’atenció d’unes 
nimfes dissolutes, amb les quals fa es·
tona que prenc copes, arraulit al sofà 
com si fos un paixà. Per això responc 
a la proposta del mag amb un som·
riure díscol, que ell, d’entrada, sem·
bla que no vol entendre. L’entendrà 
de seguida, quan de la meva butxaca 
–que abans he omplert de cartes· tre·
gui aquella que ell no espera. 

dar on els somnis es fan realitat. 
Ara, més que mai, no ens deixa·
rem arravatar aquest somni. Ens 
ho devem a nosaltres, i també l’hi 
devem a ell. Ens veiem!
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óc contrària als ajuts a les 
persones en edat laboral 
que no tenen cap discapa·
citat, sense exigir·los res a 

canvi. Tota ajuda econòmica sense 
contraprestació és una manera rà·
pida de crear dependents secunda·
ris. Els anomeno així per diferenci·
ar·los dels que ho són per natura: 
disminució física o psíquica. Els de·
pendents secundaris es generen al 
si de la societat a partir de políti·
ques mal aplicades, cosa que acaba 
anul·lant la capacitat que tothom té 
per sortir·se’n pel sol fet que ense·
nyen a viure el parar la mà. 
Proposo una actuació diferent per·
què les persones que estan al límit 
se’n surtin. La clau de volta és la 
formació i dins d’aquesta, desper·
tar·los el sentit de la responsabi·
litat envers la pròpia existència i 
fer que s’adonin que formen  part 
d’una societat que no els deixa de 
banda. En aquest sentit ja hi ha 
fundacions i ONG que hi estan tre·
ballant. I no és fàcil la tasca que fan 
perquè sovint han de tractar amb 
persones capficades davant la im·
mediatesa de la nevera buida, l’ai·
gua freda, la bombona de butà que 
s’acaba i l’angoixa de no saber fins 
quan tindran un sostre. 
Tenim sort de tenir una generació 
de joves molt ben formats, perquè 
aquí i ara hi ha molta feina a fer. Les 
conselleries de Benestar Social, En·
senyament i Sanitat cal que vagin de 

  Idem eadem Idem. || Joan MUndeT

Sí, a no deixar caure la 
gent. No, a fomentar el  
parar la mà

aprofitaven l’avinentesa per gua·
nyar uns dinerets, pagant vostès i 
jo,  no ho faran. 
Ja sé que el que he dit implica una 
partida pressupostària per a la con·
tractació dels professionals que hau·
rien de dur a terme aquests progra·
mes d’acompanyament i formació, 
però això és una inversió més que no 
pas una despesa. Despesa és abocar 
diners a canvi que la gent vagi fent 
la viu·viu, però si hi ha el compromís 
i la implicació de la gent per sortir·
se’n, aquest abocar diners passa a 
ser una inversió: tindrem menys po·
bresa i més contribuents.

*Escriptora

S

progressin podran passar a  fer es·
tudis reglats: mòduls de formació 
professional o accés a la universitat, 
sempre dins dels programes d’aju·
da. D’altres, també dins d’aquests 
programes, que podran haver con·
cretat pactes de col·laboració amb 
els Ajuntaments, podran donar·se 
d’alta d’autònoms (se’ls ha d’ense·
nyar com i se’ls ha d’acompanyar en 
la gestió de la paperassa) per poder, 
per exemple,  fer tasques de mante·
niment. L’objectiu de tot plegat és 
que les persones arribin a ser inde·
pendents i que puguin prescindir de 
l’ajuda pública. D’aquesta manera 
els que realment en tenen necessi·
tat s’acolliran al programa, i els que 

A la memòria de 
l’Oriol i l’Enric

 Ignasi Giménez*

A
questa setmana ha 
estat especialment 
nefasta per a la nos·
tra vila, ja que ens 

han deixat dos exregidors del 
nostre consistori. L’Oriol i l’En·
ric han assumit la noble tasca de 
representar els interessos dels 
vilatans i vilatanes i marxen en 
uns moments en què el descrèdit 
i el desprestigi dels polítics entre 
la població és més elevat.
L’Oriol i l’Enric van entrar a 
l’Ajuntament per tal de poder 

En memòria de 
l’Oriol Papell Torres

 Grup Municipal CiU

E

tra, no està per estudiar. Primer  
cal tractar la depressió, el desànim, 
la desgana i s’ha de treballar l’ad·
quisició d’hàbits. Després ja vin·
drà la formació de cara a tenir un 
lloc de treball. Sé que són moltes 
hores, però si han de rebre l’equi·
valent al salari mínim, ho han de 
fer. No és just que els treballadors  
facin vuit hores en una empresa 
per guanyar·lo, i que els desocu·
pats després d’un curs de forma·
ció continuïn ingressant l’equiva·
lent al salari mínim, sense haver de 
fer res més. 
La formació ha de ser continuada 
fins que s’arribi a ocupar un lloc de 
treball. A mida que les persones 

  Josefina Llauradó*

PLAÇA MAJOR

servir a la institució i així als ciu·
tadans i ciutadanes. Ho van fer des·
prés del trànsit des del moviment 
associatiu, implicats com estaven 
en diferents entitats de la vila.
Cal posar en valor la responsabili·
tat que assumeix un regidor, el tre·
ball continuat, les hores de dedica·
ció, els maldecaps, sacrificis i, de 
vegades, incomprensió que suposa 
l’exercici d’aquest càrrec. Tot això 
a costa de renunciar a hores de fa·
mília, amics i aficions, deixant de 
banda parcel·les importants de la 
vida privada que tothom té.
Precisament, ara fa uns dies vam 
aprovar una moció per comme·
morar la constitució dels primers 
ajuntaments democràtics. Així vo·
líem retre homenatge als homes i 
les dones que durant aquests 35 
anys han passat pel consistori i po·
sar·se així al servei del govern del 
municipi.
Reivindiquem, doncs, el paper de la 
política de proximitat, la que posa 
cara als problemes de la gent, que 
va més enllà de les sigles i opció po·
lítiques i que només persegueix el 
progrés del benestar comunitari.
Que serveixin aquestes paraules de 
reconeixement als anys de dedica·
ció al nostre poble.
Descanseu en pau, companys

* Alcalde

terrible, també ho és la seva tossu·
deria a guanyar partides a la vida 
quan no toca. I ara no tocava. De 
sobte, s’esquerda l’equilibri en què 
vivim en la nostra comunitat, en 
aquest poble que l’Oriol va viure 
tant, que era tant «el seu poble», 
el dels seus pares i la seva germa·
na, dels seus amics, el que va com·
partir amb el seu «altre poble», el 
que va acollir·lo juntament amb el 
Jordi, el seu marit. Se’ns esquerda 
l’equilibri precari amb què constru·
ïm la nostra tranquil·litat, sostingu·
da també en la vida dels altres, i el 
seu dolor és el nostre dolor. 
Com podem fer una elegia d’un noi 
de 31 anys? Sembla sobrer apel·lar 
a la seva vitalitat i entusiasme, al 
seu compromís polític i social, tot 
i que l’Oriol era tot això, un home 
vital, entusiasta, compromès. O al 
seu somriure, tan característic, 
aquell somriure de vegades provo·
cador, de vegades obert de bat a bat 
el cor. Diversos amics i companys, 
d’ERC i d’altres partits, han fet re·
ferència a la causa per la qual l’Ori·
ol va treballar des de la seva convic·
ció independentista i republicana; 
alguns li han ofert la victòria, com 
un tribut. Totes les mostres de con·
dol, de tristesa i record són igual de 
vàlides i reconfortants.
Des de Convergència Democràti·
ca de Catalunya de Castellar volem 

los últimos acontecimientos vividos, y 
ante la lamentable indefinición de lo 
que representa elegir el Parlamento 
europeo gracias a la increíble falta de 
pedagogía de los medios de comuni·
cación, ello no resta ningún ápice a la 
responsabilidad de la ciudadanía ante 
esta consulta electoral.
Podemos hablar mucho sobre las 
leyes que elabora el Parlament de 
Cataluña, o las que se aprueban en 
el Congreso de los Diputados, evi·
dentemente; pero conviene tener 
muy presente que esa labor legisla·
tiva viene muy marcada por las di·
rectrices que vienen de Estrasburgo, 
de manera que la capacidad legisla·
tiva en España, así como en el resto 
de Europa, aun siendo muy amplia 
debe estar vigilante de las normas 
emitidas por esta entidad suprana·
cional. Todos tenemos ejemplos de 
lo que aquí se afirma, y tampoco hay 
que olvidar que es obligado adaptar 
la legislación propia a los dictados 
europeos.
En suma, la trascendencia de estas 
elecciones es mucho mayor de la que 
los medios de comunicación le están 
dando, y es por ello que creemos ne·
cesario animar a toda la gente que 
el próximo 25 de mayo acuda a las 
urnas a depositar su voto en conci·
encia. Por el hartazgo antedicho pu·

ncarem les prime·
res línies d’aquest 
escrit amb titubaci·
ons i un cert tremo·

lor als dits. És el tremolor que 
ens sacseja tots des del dilluns 
5 de maig, quan vam saber, com 
una bufetada, que havia mort el 
company, l’amic, el veí, l’Oriol Pa·
pell Torres. No només la mort és 
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bracet a l’hora de fer una tria dels 
programes o projectes que hauri·
en de proposar les fundacions i les 
ONG que estiguin treballant per pal·
liar els efectes de les persones més 
afectades per la crisi: s’ha d’escoltar 
els que saben quin pa s’hi dóna. La 
meva proposta a grans trets impli·
ca cinc hores diàries d’assistència 
a unes aules d’acompanyament i/o 
de formació, segons els casos, i més 
endavant, dues, de tasques d’inici al 
voluntariat, tot a canvi de  rebre una  
prestació econòmica. 
Dic curs d’acompanyament perquè 
quan una persona està deprimida, 
s’ha deixat o desconeix els hàbits 
mínims d’higiene d’aquí casa nos·

sumar·nos al dolor i la pèrdua de 
la seva família, la Tensi, el Lluís, 
la Mireia, la Carme, el Jordi, tants 
d’altres. Tenim l’Oriol present, al 
cap i al cor, el tenim al record dels 
dies de campanya, dels dies d’ajun·
tament, del veïnatge de les carpes, 
de les nits electorals. El tenim pre·
sent als nostres carrers i places, 
als camins que junts hem caminat. 
El tenim present per sempre en la 
nostra memòria i us duem al cor.

diera resultar que se escojan candi·
daturas pintorescas o reaccionarias 
(ya tuvimos esa experiencia en las 
primeras elecciones europeas en Es·
paña), lo cual es muy comprensible 
pero de efectos a la larga inciertos y 
no siempre justificables. El balance 
general de la Unión Europea es po·
sitivo siempre que se tenga una mí·
nima amplitud de miras, y el camino 
recorrido hasta ahora ha sido muy 
duro pero realmente merece la pena.  
Es la hora de que todo el esfuerzo 
realizado merezca la pena. Votar al 
Partido Popular es votar confianza 
en el futuro.
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EL TAULER

EXPOSICIÓ DIGITAL:
OBRES DE
JUAN JOSÉ TERUEL

+ INFO:
www.elmiradorcastellar.cat

Dates: Fins al 30 de maig
Lloc: nivell e d’el Mirador
           (vestíbul aules informàtica)

Una vintena d’obres d’aquest 
autor castellarenc, realitzades 
amb un únic traç (inici i final al ma-
teix punt) i composicions amb for-
mes diverses.

EXPOSICIÓ PÚBLICA 
POUM

l’ajuntament ha obert un període 
d’informació pública de l’aprova-
ció inicial del Pla d’ordenació Ur-
banística Municipal (PoUM) de 
Castellar del Vallès. aquest perí-
ode finalitzarà el 10 de juny.

els documents que conformen 
la proposta del PoUM es poden 
consultar al Palau Tolrà i al web 
municipal.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

FIRA DEL TRASTO

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dia: diumenge 11 de maig
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: plaça del Mercat

lluís alforja i l’ajuntament de Cas-
tellar us conviden a participar en 
l’edició del mes de maig de la Fira 
del Trasto, on hi podreu trobar ob-
jectes i mobles de tota mena.

  D’esquerra a dreta, Ivan Alba i Víctor Cuervo en una imatge al carrer Major dilluns passat. || C. díaz

A la panxa 
de Montmeló

fons, però sense ells i els seus com·
panys de feina les curses no serien 
una realitat. En una setmana on la 
Fórmula 1 envaeix tot Catalunya i 
centra el focus mediàtic de la com·
petició de motor més multitudinà·
ria, l’Ivan i el Víctor romandran dar·
rere les escapatòries del circuit de 
Montmeló, on, atents a la cursa i 
sempre disposats, es faran càrrec 
de les possibles errades dels pilots 
del circ de la F1. 

Víctor Cuervo és oficial de 
pista des de ja fa uns anys. Conegut 
per ser un dels treballadors del club 
Racó Esports, aquest jove esportis·
ta compagina la seva feina amb la 
responsabilitat de treure els cotxes 
de pista que quedin aturats i de so·
córrer tots els pilots.

Ivan Alba s’encarrega d’una 
feina més vistosa. És pilot del Pace·
Car, el cotxe encarregat de frenar 
els pilots quan hi ha problemes a la 
pista i en d’altres ocasions també 
del Medical·Car, el cotxe mèdic d’as·

Si diem que Castellar és una vila de 
motor no diem res de nou. Un cir·
cuit d’autocròs i diversos pilots ·els 
Pujol i Lluís Romeu·, dos pilots de 
motociclisme d’elit ·Dani Pedrosa i 
Carmelo Morales·, diversos pilots 
de ral·li ·Emi Osuna i Rubén Fer·
nández, entre d’altres· i, fins i tot, 
un freestyler com Xavi Dols, fan que 
la vila tingui un bon nom en el món 
dels esports de motor.

Però en un món en què l’espec·
tacularitat resideix en el pilotatge 
no hem d’oblidar una de les parts 
més importants de l’espectacle: l’or·
ganització. Els castellarencs Víctor 
Cuervo (22 anys) i Ivan Alba (24) 
són dues de les persones que es de·
diquen a la seguretat i al bon funci·
onament de les curses al Circuit de 
Barcelona· Catalunya a Montmeló. 
No surten a la tele, ni el públic els 
aplaudeix per traçar una corba a 

sistència primerenca. A més, també 
coneix a la perfecció el traçat, ja que 
el 2012 va participar a les 24 hores 
de resistència disputades al circuit i 
viu del món del motor sent pilot ins·
tructor a la Fórmula GT al circuit, 
els cotxes d’alta gamma ·Ferraris, 
Lamborghinis, etc.· que es poden 
llogar per voltes i que tan de moda 
estan avui dia. Tots dos van comen·
çar fent els cursets que s’impartei·
xen al circuit de Montmeló, on van 
coincidir amb més castellarencs que 
en l’actualitat també hi treballen. 

“Es més per afició al motor 
que per viure. Òbviament, amb 

el que es guanya en una cursa no 
dóna per viure”, diu el Víctor Cu·
ervo, cosa que remarca l’Ivan, que 
afegeix que “és una bona forma 
de viure les curses des de dins i 
de poder agafar experiència en el 
món de les curses”. “L’adrenalina 
et puja d’una forma brutal quan 
surts a socórrer un pilot que ha 
quedat enmig de la pista i veus 
passar al teu costat cotxes que 
gairebé no afluixen el ritme”, co·
menta el Víctor. 

No només de la Fórmula 1 viu el 
circuit i els dos castellarencs desta·
quen les proves de resistència on fan 

torns de fins a dotze hores de feina 
i on “arribes a distingir qualsevol 
soroll diferent de la resta, per fluix 
que sigui, sabent que passa quel·
com d’estrany”, afirma Ivan Alba. 
Dos apassionats del motor que gau·
deixen de les curses al circuit d’una 
manera diferent a peu de pista i que 
aquest cap de setmana tindran a les 
seves mans la seguretat dels pilots 
més coneguts i amb més glamur del 
món. Fernando Alonso, Lewis Hamil·
ton o SebastienVettel seran a prop 
d’ells només uns segons, si tot va bé. 
Si no és així, coneixeran aquests cas·
tellarencs de prop. 

 Albert San Andrés

Dos castellarencs viuran aquest cap de setmana 
el Gran Premi de Catalunya de F1 des de la pista 
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Pedrosa acaba tercer a Jerez 

dani Pedrosa va ser tercer en el gran 
Premi d’espanya de motociclisme en 
la categoria de Moto gP, per darre-
re del líder absolut de la competició, 
Marc Márquez, i de Valentino rossi. 

a la general el castellarenc és segon 
amb 72 punts, 28 menys que Már-
quez. Pedrosa, però, va fer història 
tot empatant amb giacomo agostini 
en el rànquing de podis a la categoria 
reina, amb 87. a més, va sumar el seu 
novè podi en nou curses a Jerez.

FUTBOL SALA  |  D. D’HONOR 

El Futbol Sala Castellar va fer 
un pas de gegant cap a la salva·
ció a la Divisió d’Honor catalana 
en guanyar a la pista del Puig·
cerdà amb solvència, 1 a 4.  Els 
de la Cerdanya, principals rivals 
directes dels homes de Rubén Ji·
ménez, ja que serien els primers 
que baixarien, ja són a 8 punts, 
quan en queden 12 en joc. El Cas·
tellar es va avançar 2·0 en els 
primers minuts, amb gols d’Al·
bert López i del Puigcerdà en 
pròpia porta. Tot i això, la sen·
tència no va arribar fins als úl·
tims dos minuts, amb dianes del 
porter, Rubén Vidigal, i Víctor 
Silvestre.  || redaCCió

Pas de gegant del 
FS Castellar cap a 
la permanència

FUTBOL SALA  |  PRIMERA CAT.

L’Athletic 04 va superar el Puigcer·
dà (9·3) al pavelló Joaquim Blume 
i torna a conservar la tercera po·
sició del grup 3 de Primera Cata·
lana amb quatre punts de marge 
sobre el seu principal perseguidor, 
l’Isur Hermanos Sánchez. Els cas·
tellarencs van arribar a perdre 1·3 
al principi de la segona part però, 
després de l’empat d’Antonio Mo·
rillas, al minut 28, els homes de 
Domingo Romero ja van ser una 
piconadora. Jordi Martínez, amb 
quatre gols, va ser el màxim anota·
dor de l’Athletic 04. Sergi Mata va 
marcar tres dianes.  || redaCCió

Remuntada de 
l’Athletic 04 per 
afermar el 3r lloc

 El recent fitxatge del Club Bàsquet Castellar, Marc Forcada, intenta fer un llançament contra el Sant Cugat. || M. CorneT

El Club Bàsquet Castellar haurà de 
patir fins a última hora si vol evi·
tar les fases de promoció de des·
cens. De fet, ara mateix no depèn 
de si mateix per assegurar la per·
manència, ja que el duel entre el 
Baricentro Barberà i el SESE, un 
dels principals rivals, es va haver 
d’ajornar. En cas que els barcelo·
nins guanyessin els dos partits que 
els queden ·dissabte i diumenge·, 
condemnarien els groc·i·negres. 

El Castellar va perdre al pave·
lló Puigverd contra el Sant Cugat 
(61·66) i va deixar escapar una 
oportunitat única de no passar an·
gúnies. El triomf no era cap quime·
ra tenint present que, en la prime·
ra volta, els groc·i·negres s’havien 
imposat amb prou autoritat (76·
84) i sense comptar ja amb el con·
curs dels lesionats de llarga dura·
ció, Dani Benítez i Larry Ewulu.

De la mateixa manera que 
en les últimes jornades, la derro·
ta es va gestar, sobretot, a partir 
del tercer quart, ja que els groc·i·
negres, a la mitja part, vencien de 
tres punts, 33·30. De fet, a pocs mi·
nuts per al final del primer quart, 
els castellarencs guanyaven 20 a 8, 
cosa que indica que l’encallament, 
fins i tot, es va anticipar una mica 
a la mitja part. L’entrenador de 
l’equip, Dídac Herrero, opina que 
el desgast físic i mental pot ser el 
detonant d’aquestes davallades al 
tercer quart, que continuen pas·
sant factura. Per al partit contra 
el Sant Cugat, a més de Benítez i 

Condemnats a patir
  Marc Cornet

La derrota del CB Castellar contra el Sant Cugat (61-66) el deixa en risc de fer la promoció de descens

sota a la classificació. Tot i això, 
qualsevol victòria del SESE, a la 
pista del Barberà o a casa seva 
contra el Sant Pere, faria que els de 
Dídac Herrero haguessin de seguir 
lluitant per conservar la categoria. 
El tècnic diu que, en qualsevol cas, 
afrontaran el partit de Gavà (dis·
sabte, 18 h) com una final. 

Ewulu, eren baixa Rafa González i 
Joan Comellas, que són dos efec·
tius molt útils en la rotació.

A la represa, l’equip va bai·
xar molt les prestacions tant en 
atac com en defensa. Segons Dídac 
Herrero, les dues coses van relaci·
onades i no es pot parlar d’un pro·
blema concret. Segons ell, quan 

s’acaba la inspiració en una faceta, 
també ho fa en l’altra. Aitor Murúa, 
amb 15 punts, va ser el màxim ano·
tador del Castellar en el partit.

El pròxim duel serà a la pista 
d’un rival directe, el Gavà. Si el 
Castellar guanya o perd de menys 
de 10 punts, aconseguirà que els 
del Baix Llobregat segueixin per 

L’HC Castellar cau derrotat i 
perd la lliga per un sol punt

l’Hoquei Club Castellar va per-
dre en l’última jornada a la pista de 
l’andorra (5-2) i el Folgueroles s’ha 
proclamat campió de lliga per un 

punt. això no treu que la tempora-
da ha estat igualment històrica amb 
l’ascens. els blanc-i-negres es van 
avançar dues vegades a la primera 
part, amb gols de lluís Catena i de 
lluís Ferran, però van acusar el fet 
de només disposar d’un canvi.
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ATLETISME  |  XII MARATÓ D’EMPÚRIES

Xavi Planas és el nou subcampió de Catalunya de marató en acabar segon 
en la XII Marató d’Empúries, que alhora era el Campionat de Catalunya, 
amb un temps de 2 h 36’ 50”. Només el va superar l’atleta de l’SLOPCAT 
David Guiamet amb 2h 34’ 49”. L’alegria de Planas, que va destacar la 
duresa d’un recorregut amb trams de tramuntana, va ser màxima tenint 
present l’abandonament a la marató de Barcelona.  

Xavi Planas, subcampió de Catalunya 

ClUB aTlÈTiC CaSTellar

ATLETISME  |  XXV MILLA URBANA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Tal com és tradicional cada any, l’1 de maig, l’entorn 
de l’Espai Tolrà va acollir la Milla Urbana de Caste·
llar, que aquest 2014 arribava a la 25a edició. Més de 
400 atletes es van inscriure en una cursa espectacular 
que combina l’aventura de competir fora de les pistes 
amb l’adrenalina de les proves de mig fons. Els gua·
nyadors absoluts van ser, en categoria femenina, En·
carna Garcia ·setena vegada que ho aconsegueix·, se·
guida de Laura Vílchez i Mònica Còrdoba. En homes, 
el duet format pels companys d’entrenament Gerard 

La Milla reuneix 400 atletes
Arderius i Joan Losada va entrar de la mà, tot i que el 
jutge va donar com a guanyador el primer.  Els altres 
vencedors van ser Jordi Graells (sèniors); Manel Ru·
siñol (juvenils); Àlex Bejar i Xiao Avellaneda (preben·
jamins); Arnau Querol i Paola Clermont (benjamins); 
Jan Casamada i Gisela Surroca (alevins); Marc Garri·
ga i Aina Muñoz (infantils); Ivan Guillén i Marta Vela 
(cadets); Josep Surroca i Mònica López (veterans), i 
Albert López Fau (cursa Open masculina) i Yolanda 
Villarraso (Open femenina).  

FUTBOL SALA  |  FS CASTELLAR

Amb la victòria contra l’Acció Sant Martí·Catalònia (5·2), el Juvenil A 
del FS Castellar ja s’ha assegurat matemàticament l’ascens a primera 
divisió. L’equip s’ha mantingut pràcticament tota la temporada líder del 
seu grup i ara avança en 2 punts el segon classificat, el Babar, i en 11 el 
tercer, el Safa, quan només queden tres jornades per a la conclusió de 
la lliga, el següent objectiu.  La plantilla la formen: Juan Sánchez i Marc 
Damas ·entrenadors·, Alejandro Pérez, Aleix Navarro, Alex Damas, Alex 
Martínez, Èric Domingo, Francesc Teruel, Marc Álvarez, Cristian Rubio, 
Amine Maisse, Max Smith i Albert Strohle.  || redaCCió

El Juvenil A ascendeix a primera divisió 

FUTBOL  |  XVII TORNEIG JOAN CORTIELLA

Ja es coneixen els equips participants

Els participants al torneig Joan Cortiella de la UE Castellar seran els 
següents: femení (Barberà i Sabadell), escola (Sabadell, CN Terrassa, 
Sant Quirze i EF Sabadell), prebenjamí (Espanyol, Sabadell, CN Terras·
sa, Jabac, Mollet i Júpiter), benjamí (Espanyol, Terrassa, CN Terrassa, 
Can Rull, Horta i Granollers), alevins (Espanyol, Terrassa, Jabac, Sant 
Quirze, Sant Cugat, Granollers, Cornellà, Vic·Riuprimer i Júpiter), in·
fantils (Espanyol, Manlleu, Gavà, Horta i Martinenc), cadet (Terrassa, 
Manresa, Hospitalet, Gavà, Sant Gabriel i Cornellà) i juvenil (Sabadell, 
Natació Terrassa, Jabac, Hospitalet, Sant Gabriel i Cornellà). Les com·
peticions femenina, d’escola, prebenjamí, benjamí i aleví tindran lloc 
el cap de setmana del 7 i 8 de juny. D’altra banda, els tornejos infantil, 
cadet i juvenil tindran lloc els dies 14 i 15 de juny.  || redaCCió
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  Foto amb el president de l’All Japan Kyokushin Union, Sr. Sichinoe. || Cedida

KARATE KYOKUSHIN  |  CAMPIONAT D’EUROPA

Els membres del Club Kyokushin 
Castellar van completar una ac·
tuació de somni en la seva parti·
cipació en el campionat d’Europa 
de Lloret de Mar, que en diversos 
casos ·com els de Fernando Durán 
o Patricia Jarauta· significava el 
retorn a l’escena competitiva in·
ternacional. L’entitat castellarenca 
va sumar quatre podis continentals, 
que es desglossen en una victòria, 
dos segons llocs i una tercera plaça. 
Segons Jarauta, el fet que els cas·
tellarencs hagin estat “entrenant 
molt dur i sense descans” expli·
ca l’èxit aconseguit a la localitat de 
la Selva, on l’arbitratge estava co·
ordinat per l’All Japan Kyokushin 
Union i hi havia competidors, fins 
i tot, d’estats de fora d’Europa. En 
total, a Lloret, s’hi van reunir 300 
karatekes de 23 països diferents.

En el campionat hi havia dues 
modalitats de competició, Kumi·
te (combat) i Katas (tècniques). 
El Kyokushin Castellar hi partici·
pava amb 5 competidors. Jarauta 
afirma que els èxits tenen molt de 
mèrit perquè “hi havia molt nivell 
en totes dues modalitats”.  L’únic 
punt negatiu és que Víctor López, 

Quatre podis continentals

  Redacció

L’actuació a Lloret obre les portes del Mundial al Club Kyokushin Castellar

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

De la mateixa manera que va fer 
contra el Lliçà d’Avall, un altre dels 
equips que més fermament aspiren 
a disputar la promoció d’ascens, la 
Unió Esportiva Castellar va derro·
tar al Pepín Valls un dels conjunts 
més forts del grup 4 de Segona Ca·
talana, el Sant Quirze (3·2). 

Els homes de David Pirri es 
van avançar a la primera part grà·

La Unió Esportiva tomba un altre aspirant (3-2)

cies a un gol de penal d’Alejandro 
Mallen i, tot i que els rivals comar·
cals havien capgirat el marcador 
al principi de la segona part ·amb 
una primera diana també des del 
punt fatídic·, es van imposar amb 
un joc directe i vertical. Víctor 
León va establir el 2·2 al minut 56 
i, a 20 minuts per al final, Jairo va 
aprofitar una pilota pentinada de 

cap per Sergi López, després d’un 
servei de banda, per fer el gol de la 
victòria. La victòria deixa l’equip a 
un sol punt de la permanència ma·
temàtica i també serveix per evi·
tar que el primer equip que se sal·
varia, el Súria, pugui afrontar el 
partit d’aquí a quinze dies al Pepín 
Valls amb esperances de superar 
els blanc·i·vermells.  

un altre dels professors que havia 
preparat específicament aques·
ta competició després d’un temps 
d’inactivitat competitiva, va ser 
baixa d’última hora per una inter·
venció d’urgències, que no li perme·
tia realitzar esforços físics.

Concretament, en la competi·
ció de Kumite, Marc Torrecilla va 
ser el segon classificat cadet mas·
culí en la categoria de menys de 70 
kg, mentre que Nerea Durán va ser 
segona entre les cadets femenines 

de menys de 55 kg. Claudia Bonet·
to no es va classificar tot i el seu 
gran combat contra la competido·
ra sueca. Pel que fa a les competi·
cions absolutes de Katas masculina 
i femenina, Fernando Durán es va 
proclamar campió d’Europa i Patri·
cia Jarauta va ser la tercera millor 
del continent. L’actuació va ser tan 
reeixida que l’entitat castellarenca 
ha estat convidada a participar en el 
Campionat del Món d’Alemanya, que 
serà a l’octubre o el novembre.   

  Alan Rovira, en la competició disputada a Cangas del Morrazo. || Cedida

CICLISME  |  CAMPIONAT D’ESPANYA DE BIKE TRIAL

El pilot castellarenc Alan Rovi·
ra va quedar·se a un pas de sen·
tenciar el Campionat d’Espanya 
en la tercera prova, disputada a 
la localitat gallega de Cangas del 
Morrazo. El dia era molt calorós 
i l’entorn, magnífic, en una com·
petició disputada a les Rias Bai·
xas. Amb la victòria aconsegui·
da, si el seu principal rival a la 
general hagués estat quart o ha·
gués quedat més enrere, Rovira 
no s’hauria hagut d’esperar fins 
a l’última prova, que està previs·
ta per al desembre a Barcelona. 
El castellarenc va guanyar amb 
una actuació pràcticament impe·
cable ·un sol peu registrat·, però 
el madrileny Eduardo Richard, 
també tot acomplint els pronòs·
tics, va ser segon amb 13 peus, 
de manera que encara manté op·
cions matemàtiques. Tot i això, 

  Redacció l’Alan Rovira en tindria prou amb 
un novè lloc a la capital catalana 
per ser el campió estatal.

A Cangas del Morrazo, els pi·
lots havien de fer tres vegades un 
total de cinc zones: dues d’elles eren 
indoor, al port de la localitat, i tres 
de naturals, tocant el mar, cosa que 
va provocar que els horaris de la 
cursa s’endarrerissin gairebé dues 
hores a causa del fet que a les 9 h 
encara no havia baixat la marea de 
l’Atlàntic, de manera que les zones 
estaven cobertes amb més de 2 me·
tres d’ aigua. Ja a les 11 h es comen·
çava la cursa per les zones indoor 
i l’Alan Rovira, a la primera zona, 
gairebé va bolcar dins d’un conte·
nidor en baixar de cara en comp·
tes de fer·ho a cavallet, però ho va 
poder arreglar posant un peu, que 
en definitiva va ser l’únic que va 
comptabilitzar. La resta del trial 
ja va ser una passejada per al pilot 
castellarenc, atès que no va come·
tre cap més errada.  

Alan Rovira torna a 
vèncer i deixa el títol 
pendent d’un tràmit
En tindria prou amb una novena posició a Barcelona
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ESPORTS
HOQUEI PATINS

el benjamí F de la Unió esportiva 
Castellar es va convertir aquest cap 
de setmana en el primer campió de 
lliga de la temporada de l’entitat de 
futbol de la localitat. l’equip, que ha 

guanyat tots els partits menys un, 
militarà l’any que ve, per tant, a la 
segona divisió. la plantilla la confi-
gurenJordi Camargo, Pol Caballe, 
oscar Corbeto, Carlos Costa, Sergi 
garcia, izan gil, eric gonzález, isaac 
Mateo, alejandro Moreno, Javier 
Solbas i Jan Vilaplana. els entrena-
dors són Sergi i Jordi Perelló.

El benjamí F, primer 
campió del Castellar

DISSABTE 10 de maig
Pepín Valls
09.00     aleví B – Pª Blaugr.r.llorens
09.00     aleví C – ripollet
10.30      aleví e – Castellbisbal
10.30      Benjamí e – Cerdanyola
12.00      Benjamí a – Can Fatjo
12.00      Benjamí B – Cerdanyola
13.00      Prebenjamí a – Sabadellenca
13.00      Prebenjamí B – Sabadell nord
14.00      Prebenjamí e – Mirasol
14.00      Prebenjamí d – Sabadell
16.00      Juvenil B – la Planada
18.00      Ue Castellar B – les Fonts

 Partits a fora
09.00     Cerdanyola – aleví g
10.00      esc.F.Montcada – Benjamí F
10.00      Tibidabo – Prebenjamí F
11.45       ripollet – aleví a
12.00      la Planada – escola argemí
12.00      Sabadellenca – Benjamí d
12.30      Can Trias – infantil C
13.10       Sabadellenca – Prebenjamí C
15.00      Mercantil – infantil a
16.30      Montcada – aleví F
18.00      Besalú – Cadet B 
19.45      Cercle – Cadet a

DIUMENGE 11 de maig
Partits a fora
08.15      Mercantil – Veterans
09.45     esc.F.Montcada – aleví d
12.00      Cardedeu – Ue Castellar
14.15       esc.F.ripollet – infantil B
16.30      Juventus – Juvenil a

FUTBOL (Ue Castellar)

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 10 de maig
Pavelló Puigverd
17.00      Mini femení –  Matadepera
18.30      Cadet femení – x. Vilafranca

Partits a fora
09.00     Bàsqt 3 Viles – Premini B 
09.00     Santa Perpètua – Preinfantil a 
11.30       d’Horta – Premini a 
13.00      escola Pia Sabadell – Cadet B 
17.30      Joventut Badalona 98 – Cadet a 
18.00      gavà – Sènior a 

DIUMENGE 11 de maig
Pavelló Puigverd
11.00       Mini  –  opalo Cerdanyola
12.30      Preinfantil  –  Sant Just
17.00      Sots 25  – Can Parellada
19.00      Sènior femení –  Parets

Partits a fora
09.00     Masqfa –   infantil femení
10.30      Viladecans St. gabriel – Júnior 
19.00      l’ametlla – Sènior B 

HOQUEI PATINS (HC Castellar)

DISSABTE 10 de maig
Pavelló Dani Pedrosa
11.15       Prebenjamí a – CP Vilanova
12.15       Benjamí B –  Montbui
16.30      Prebenjamí C – CP Congrés
17.30      Benjamí C – CeH Sabadell
18.30      infantil – CH ripollet

Partits a fora
15.30      Cerdanyola – Benjamí a
20.50     Ce arenys de Munt – Júnior

DIUMENGE 11 de maig
Pavelló Dani Pedrosa
11.00      iniciació – St. Feliu de Codines
12.00     Júnior – Ce arenys de Munt

FUTBOL SALA (FS Castellar i athletic)

DISSABTE 10 de maig
Pavelló Joaquim Blume
15.30      Sènior a – Molins 99 C
17.15       Sènior femení – Santvicentí 
18.30      athlètic 04 fem. – Premià dalt

Partits a fora
14.30      Sant Cugat  – infantil a
16.00      Castellnou - athlètic 04  a
16.45      Sant Cugat  – Cadet
17.45      Corsica   - athlètic 04  B
18.00      Sant Cugat – infantil B

DIUMENGE 11 de maig
Pavelló Joaquim Blume
13.00      athlètic 04  femení – Cabrils
17.00      Sènior B – Cerdanyola 2006

Partits a fora
12.15       eF Montcada – Juvenil

DEL 9 AL 15 DE MAIG

lliçà d’amunt - Sant Feliu C.  1 - 0
roda de Ter - Taradell 2 - 1
oar Vic - Sabadellenca  3 - 1
Palau Solità - Súria   2 - 0
Sabadell nord - Cardedeu  1 - 0
UE Castellar - Sant Quirze 3 - 2
Manresa - San Mauro 2 - 2
San lorenzo  - lliçà d’avall   1 - 3
Tona - gironella      0 - 0

SEGONA CATALANA · grup iV Jornada 30

Manresa
gironella
lliçà d’avall
Sant Quirze
Tona
Cardedeu
Sabadell nord
San lorenzo
Taradell
San Mauro
UE Castellar
Sabadellenca
Súria
roda de Ter 
Palau Solità
oar Vic
Sant Feliu C.
lliçà d’amunt

72
63
61
59
57
48
45
43
41
39
39
37
32
28
28
26
20
15

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22
19
19
18
15
14
13
13
12
9

10
10

9
8
7
7
5
3

6
6
4
5

12
6
6
4
5

12
9
7
5
4
7
5
5
6

2
5
7
7
3

10
11
13
13
9

11
13
16
18
16
18
20
21

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

VETERANS 
Ue Castellar - Parellada 6 - 1
SÈNIOR B · Quarta Catalana, grup 14 
Juan xxiii - Ue Castellar 2 - 3
JUVENIL A · Primera, grup 7 
Ue Castellar - Martorelles 1 - 0
JUVENIL B · Segona, grup 32 
Sabadell nord B - Ue Castellar 1 - 0
CADET A · Primera, grup 6 
Ue Castellar - Júnior B 2 - 0
CADET B · Segona, grup 34 
ripollet - Ue Castellar 1 - 1
INFANTIL A · Segona , grup 48 
Ue Castellar - la romànica 8 - 0
INFANTIL B · Segona, grup 47
Ue Castellar - Sabadellenca C 2 - 5
INFANTIL C · Segona, grup 44
Ue Castellar - Júnior C 1 - 3
ALEVÍ A · Segona, grup 13 
Ue Castellar - Ce Sabadell C 3 - 0
ALEVÍ B ·Segona, grup 12 
Cerdanyola B - Ue Castellar 15 - 1
ALEVÍ C ·Tercera, grup 49 
Ue Castellar  descansa
ALEVÍ D · Tercera, grup 48 
Ue Castellar - Sant Quirze d 2 - 6
ALEVÍ E · Tercera, grup 45 
Ue Castellar  descansa
ALEVÍ F · Tercera , grup 47 
Ue Castellar - ripollet d 6 - 3
ALEVÍ G · Tercera, grup 43 
Ue Castellar - Can rull rT J 4 - 3
BENJAMÍ A · Segona , grup 17
rubí d - Ue Castellar 0 - 3
BENJAMÍ B · Segona, grup 18 
PB Sant Cugat B - Ue Castellar 6 - 3
BENJAMÍ C · Tercera, grup 36 
Ue Castellar - Ce Sabadell F 3 - 3
BENJAMÍ D · Tercera, grup 37 
Ue Castellar - Can rull rT g 5 - 0
BENJAMÍ E · Tercera, grup 35 
Ce Sabadell e - Ue Castellar 14 - 0
BENJAMÍ F · Tercera, grup 23
Ue Castellar - Sant Fost d 8 - 1
PREBENJAMÍ A · grup 43 
Can rull rT - Ue Castellar 5 - 6
PREBENJAMÍ B · grup 44
eFB ripollet B - Ue Castellar 6 - 1
PREBENJAMÍ C · grup 45 
Ue Castellar - Can rull rT C 3 - 3
PREBENJAMÍ D · grup 42 
Ue Castellar descansa
PREBENJAMÍ E · grup 41
g. Manresa B - Ue Castellar 16 - 0
PREBENJAMÍ F · grup 46 
Ue Castellar - Jabac C  1 - 6
ALEVÍ FEMENÍ · grup 2
Sant andreu - Ue Castellar 20 - 0

CB Castellar - Sant Cugat  61 - 66

reus Ploms - lluïsos gràcia 58 - 64

ramon llull - Martorell  69 - 77

Sferic - grup Barna  64 - 84

igualada - el Vendrell    56 - 57

river B - JaC Sants    68 - 65

Sant Pere - gavà  66 - 48

Barberà - SeSe  ajornat (11/5)

COPA CATALUNYA · grup ii Jornada 29

river andorra B
 Martorell
grup Barna
JaC Sants
igualada
Sant Cugat
ramon llull
Barberà
lluïsos gràcia
CB Castellar
SeSe
gavà
Sant Pere
el Vendrell
Salle reus
Sferic Terrassa

29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
28
29
29
29
29
29

23
23
21
20
17
16
16
16
15
12
12
11
10

9
8
2

CLASSIFICACIÓ CLASSIFICACIÓPJ PG PP

6
6 
8
9

12
13
13
12
14
17
16
18
19
20
21
27 

SÈNIOR B · Tercera, grup 2
CB Castellar - CB Parets 55 - 72
SÈNIOR FEMENÍ · Segona, grup 1
Mima’ns ribes - CB Castellar 74 - 43

SEGONA CATALANA · grup 3 Jornada 26

Andorra - HC Castellar 5 - 2

Folgueroles - Mollet 15 - 0

roda - olot 9 - 3

Tona - ribes 4 - 5

Palau - Sant Feliu 5 - 8

Taradell i Sant Celoni descansen

Cedida

Folgueroles

HC Castellar

andorra

Sant Feliu

Palau

olot

Sant Celoni

Taradell

ribes

Tona

Mollet

roda

58

57

52

45

34

33

29

27

21

12

11

9

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

19

19

17

15

11

11

9

8

6

3

3

3

1

0

1

0

1

0

2

3

3

3

2

0

2

3

4

7

10

11

11

11

13

16

17

19

PT PJ PG PE PP

FUTBOL BÀSQUET AGENDA

SÈNIOR B · Segona Cat., grup 3

FS Castellar - Cerdanyola B 11 maig

athletic 04 - Casserres 0 - 4

SÈNIOR FEMENÍ · Segona, grup 1

FS Castellar - Sant Vicentí 10 maig

Parets - athletic 04 ajornat

JUVENIL · Segona divisió, grup 3

FS Castellar - Catalònia 5 - 2

JUV. FEMENÍ · Primera divisió, grup 3

FS Castellar - o. Floresta 2 - 2

INFANTIL A · Segona divisió, grup 6

FS Castellar - Montornés 5 - 4

INFANTIL B · Segona divisió, grup 7

abrera B - FS Castellar 8 - 4

CADET · Segona divisió, grup 5

ripollet B - FS Castellar 3 - 3

ALEVÍ A · Segona divisió, grup 5

FS Castellar - Cn Sabadell B 5 - 3

ALEVÍ B · Segona divisió, grup 6

FS Castellar - Cn Caldes B 1 - 4

BENJAMÍ · grup 6

Unió Mollet B - FS Castellar 1 - 12

DIVISIÓ D’HONOR, grup 2 · Jornada 26

gavà
Molins 99
ripollet B
Balsareny
Viladecans
Frederic Mistral
Cn Sabadell B
e. Vallseca
Cervelló
Vacarisses
FS Castellar
Cerdanyola
Puigcerdà
Castelldefels
Pla llobregat
Sant Vicenç

65
64
53
45
45
44
42
36
36
36
29
25
21
20
20
13

26
26
26
26
26
25
26
25
25
25
26
26
26
26
26
26

21
20
16
14
15
14
12
11
10
11
9
8
6
6
5
4

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

3
2
5
9

11
9
8

11
9

11
15
17
17
18
16
21

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

ripollet B - Vacarisses 1 - 4

Castelldefels - Balsareny   2 - 2

Pla de llobregat - Viladecans     2 - 4

Frederic Mistral - Cervelló   ajornat

Puigcerdà - FS Castellar 1 - 4

Molins 99 - gavà   5 - 3

Cn Sabadell B - Cerdanyola  9 - 3

Sant Vicenç - e. Vallseca  5 - 8

FUTBOL SALA

PRIMERA DIVISIÓ, grup 3 · Jornada 23

Sant Joan at. 
Penya B. Johan
Athlètic 04
isur H. Sánchez
Can Parellada
Prosperitat
Picnic n. Barris
olímpic Floresta B
Castellnou
Cerdanyola 2006
rapid S. Coloma B
Polinyà
Baganés
grups arrahona

60
59
49
45
37
34
34
30
25
23
21
19
18
15

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
19
15
14
12
11
10
10

8
7
6
6
6
4

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

1
2
4
6

10
11
9

13
14
14
14
16
17
16

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Athlètic 04 - Polinyà 9 - 3

Picnic - PB Johan   3 - 7

Sant Joan - Prosperitat  9 - 3

g. arrahona - rapid SC B  4 - 4

Can Parellada - Baganés    4 - 3

isur H. Sánchez - Cerdanyola 5 - 4

Floresta B - Castellnou 7 - 3

Mundial Moto GP. GP d’Espanya

1 Marc Márquez  45:24.134 

2  Valentino rossi a 1.431

3 Dani Pedrosa a 1.529

4 Jorge lorenzo a 8.541

5 andrea dovizioso a 27.494

6 Álvaro Bautista a 27.606

Mundial Moto GP. General

1 Marc Márquez 100 punts

2 Dani Pedrosa 72 p.

3 Valentino rossi 61 p.

4 andrea dovizioso 45 p.

5 Jorge lorenzo 35 p.

6 Stefan Bradl 30 p.

MOTOCICLISME ATLETISME

Milla Urbana. Sènior masculí
1 Jordi graells  4’59.68 
2  adrià Cortés 5’12.37

Sènior femení
1 encarna garcia 5’31.99
2 laura Vílchez 5’34.90

Open masculí
1 albert lópez Fau  4’58.55 
2  Marc Marc Taló 4’58.93

Open femení
1 Yolanda Villarraso 5’51.93
2 Mercè Prat  6’26.99

Juvenil masculí
1 Joan losada  4’36.46 
2 Manel rusiñol 4’44.52

Promesa masculí
1 gerard arderius 4’36.24

Veterà masculí
1 Josep Surroca 4’49.05

Veterà femení
1 Mònica lópez 6’24.18
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Hora del Conte en Anglès, 
demà dissabte

aquest dissabte s’organitza una 
nova sessió de l’Hora del Conte en 
anglès. Tindrà lloc a les 11.30 h a 
la ludoteca Municipal. en aquesta 

ocasió, els professors d’idiomes Cas-
tellar han preparat el conte “Where’s 
my baby”, de Hans augusto rey. a 
“on és el meu bebè?” hi trobarem 
versos curts que descriuen diverses 
mares dels animals. les pàgines del 
llibre es pleguen per als nadons. 

Tallers de música en família 
al centre Artcàdia

el proper 17 de maig s’han progra-
mat uns tallers en família on poder 
gaudir de la música a partir dels 
principis de la pedagogia Suzu-

ki, destinats a famílies amb na-
dons entre 18 i 36 mesos. També 
s’ha previst una xerrada el dia 16 a 
la tarda on s’explicaran quins són 
els fonaments i en què consisteix 
aquesta pedagogia. Per a més infor-
mació, artcadia.info@gmail.com

Nous treballs de Julián Zafra

El grup Tot, nascut entre Caste·
llar del Vallès i Sabadell, acaba 
d’enregistrar el seu segon treball, 
Desigualdad adkirida, a l’estudi  
The Sweet Spot Studio del caste·
llarenc Julián Zafra. La formació 
Tot, que compta amb Albert Mas 
(vocal), Maite Fernández (guitar·
ra), Angel Conde (baix) i Jordi Ca·
marasa (bateria), ja va produir, gra·
var i mesclar el seu primer treball 
amb Zafra.

En aquesta ocasió, el segon 
també s’ha produït, gravat, mes·
clat i masteritzat a Castellar del 
Vallès. “Aquest cop, hem gravat 
amb equip analògic, amb un mes·
clador Neve i ‘outboard’ de vàl·
vules, per aconseguir un so grui·
xut i contundent”, explica Julián 
Zafra. El disseny de la portada del 
disc també ha estat obra d’un cas·
tellarenc afincat des de fa temps a 
l’illa de La Palma, a les Canàries, el 
Xavier Roca. El grup Tot, ara, fa un 
gir des de la nova incorporació d’Al·
bert Mas al grup, deixant de banda 
les arrels hardcore per passar a un 
so més rocker i interpretant unes 
lletres més compromeses que mai. 
Dissabte 10 de maig presenten el 
disc a Santa Perpètua de Mogoda, 
juntament amb el grup Kazaya.

cançó oficial d’ultramarató || 
D’altra banda, el tema del canari 
Eremiot Rodríguez ha estat selecci·
onat com a sintonia a la prova inter·
nacional de la ultramarató Trans·
vulcania 2014. Aquest tema es diu 

  Marina Antúnez

El castellarenc ha produït el grup Tot i ha mesclat la sintonia de la ultramarató Transvulcania 2014

“Plátano de Canarias Transvulca·
nia 2014” i ha estat mesclat i mas·
teritzat a l’estudi de Julián Zafra. 
Transvulcania és una de les proves 
més dures d’àmbit mundial (Kilian 
Jornet ha estat l’últim a adjudicar·
se el títol a la darrera edició). 

Eremiot Rodríguez és un ar·
tista molt conegut a les Canàri·
es però desconegut a fora. “No 
m’ho vaig pensar dues vegades 
quan em va demanar un cop de 
mà per aixecar el tema ‘Plátano 
de Canarias’ mesclant·lo i mas·
teritzant·lo”, explica Zafra. Afe·
geix que “fins i tot vaig gravar·li 
jo mateix alguns dels cors de la 
cançó”. En el tema que presenta 
Rodríguez hi predominen els riffs 
de guitarres elèctriques i un cor 
molt enganxós. “La idea era treu·

  Portada del disc de Tot del castellarenc Xavier Roca. A la dreta, Eremiot Rodríguez, autor del tema remesclat per Zafra.  || Cedida

re un tema enèrgic per motivar 
els corredors, inspirat en la du·
resa i el preciós paisatge de l’illa 
volcànica de La Palma”, aclareix 
Zafra. 

Eremiot, juntament amb el ca·
nari contrabaixista Paco Perera, va 
treure un disc gravat a l’Auditori de 
Barcelona, mesclat i masteritzat a 
The Sweet Spot, estudi de grava·
ció de Zafra. 

Aquest divendres 9, durant 
l’entrega de dorsals, és quan es 
farà la presentació del tema “Plá·
tano de Canarias Transvulcania 
2014” durant un concert multitu·
dinari d’Eremiot i la seva banda al 
complex de Los Cancajos, al nord 
de l’illa de La Palma. El directe serà 
mesclat també per l’enginyer de so 
castellarenc.    Julián Zafra. || Cedida

L’entitat SonaSwing i Cal Calis·
só ofereixen una nova proposta 
de concert per aquesta nit a les 22 
hores amb el trompetista i cantant 
anglès Jay Wallis. En aquesta oca·
sió, vindrà acompanyat del con·
trabaixista escocès Garry Fimis·
ter i del guitarrista americà David 
Mitchell. És un trio influït princi·
palment per Chet Baker i per can·
tants com Billie Holliday, Carmen 
McRae, Mel Torme, Tony Bennet o 
Sarah Vaughan. El grup ha integrat 
la veu i la trompeta amb la guitarra 
i el contrabaix per aconseguir crear 
un estil acústic que és tan poderós 
com únic, i que reflecteix el jazz des 
de la “swing era” dels anys 40 fins al 
“cooler”, estil dels anys 50 i 60.

SonaSwing programarà els 
futurs concerts, a partir d’ara, el 
segon divendres de cada mes, ex·
cepte durant els mesos de juliol i 
agost, que no n’hi haurà. L’entra·
da és gratuïta.  

El trompetista 
Jay Wallis 
actua al 
Calissó

  M. A.

  Jay Wallis. || Cedida



CULTURA
20 del 9 al 15 de Maig de 2014

Al voltant dels transgènics
Aquest divendres, el Documental del Mes reflexiona sobre el que mengem

 Cartell del documental “OMG: Organisme Modificat Genèticament”. || Cedida

Cedida

  Marina Antúnez

Aquest divendres, a les 20 h, es 
projecta el Documental del Mes 
de maig. En aquesta ocasió, el títol 
proposat per Cal Gorina, el CCCV i 
L’Aula és OMG: Organisme Modificat 
Genèticament, de Jeremy Steifert. 
La cinta s’interroga sobre què són 
i què sabem dels OMG i també qui 
controla el futur del que mengem 
i del nostre planeta. Ens apropa al 

sector de la indústria alimentària 
focalitzant l’atenció en el mercat 
de les patents de llavors transgè·
niques. 

De quina manera els trans·
gènics afecten els nostres fills, la 
salut del nostre planeta i la nos·
tra llibertat d’elecció sobre el seu 
consum? Aquestes són algunes 
de les incògnites a les quals el do·
cumental intenta donar respos·
ta. El film ens mostra com la fa·
mília del mateix director, Jeremy, 

a poc a poc decideix evitar parti·
cipar en aquest tipus de sistema 
alimentari globalment implantat, 
que consideren gens saludable, in·
just i destructiu per al planeta. Rà·
pidament aflora la pregunta de si 
és possible rebutjar el sistema ali·
mentari actual o hem perdut algu·
na cosa que ja no es pot recuperar.  
Els OMG són comunament cone·
guts com a transgènics, són orga·
nismes als quals s’ha alterat el ma·
terial genètic (ADN) d’una manera 
que no tindria cabuda a la ntaura. 
Els més desenvolupats i comerci·
alitzats són espècies vegetals de 
cultiu, com per exemple el blat de 
moro, la soja, el colze o el cotó. 

OMG: Organisme Modificat Ge-
nèticament és una reflexió sobre 
l’escàs coneixement que la societat 
té sobre la seva pròpia alimentació 
i sobre la importància del dret a 
decidir, mitjançant el coneixement 
i la informació, sobre si consumir 
aliments transgènics o orgànics.

més cinema al cccv ||  D’altra 
banda, diumenge 11 el Club Cine·
ma Castellar Vallès ha programat 
la projecció de la pel·lícula Blue Jas-
mine, de Woody Allen i protagonit·
zada per Cate Blanchet, recent·
ment guardonada amb un Oscar 
com a millor actriu. 

 Jasmine, una dona rica i gla·
murosa de l’alta societat novaior·
quesa, es troba de sobte sense di·
ners ni casa. Decideix mudar·se a 
San Francisco a viure amb la seva 
germana Ginger, una dona de clas·
se treballadora que viu amb el seu 
nòvio en un petit apartament.  

El pintor castellarenc Enric Aguilar inaugura aquest divendres, a les 
19 h, la nova exposició de pintures a la galeria d’art Aguilart. Aquest 
cop, el fil conductor és el mar, que manté un paral·lelisme amb la mare. 
Aquests conceptes són el simbolisme de la vida, que prové d’ambdós 
llocs. A l’espai d’exposició s’hi poden veure 35 quadres d’Aguilar de 
mides diverses i amb tècnica mixta d’oli i acrílic.  || M. a.

Nova exposició d’Enric Aguilar

L’Escola Municipal de Música 
Torre Balada ha penjat un vídeo a 
Youtube. Es tracta d’un lip dub, un 
vídeo musical on els participants 
sincronitzen llavis i moviments al 
ritme d’una cançó. En aquesta oca·
sió, s’ha escollit un tema d’Efecto 
Passillo, “No importa que llueva”. 
Hi participen els alumnes de les di·
verses disciplines de l’escola, tant 
d’instrument com de cant. L’Es·
cola Municipal de Música Torre 
Balada obrirà dilluns vinent, dia 

Estrena d’un ‘lip dub’ a Torre Balada

Capta el QR i
mira el “lip dub” de 
l’Escola de Música 

Torre Balada

12 de maig, el període de preinscrip·
ció al curs 2014·2015. El termini per 
formalitzar les sol·licituds es mantin·
drà obert fins al 23 de maig, a la ma·
teixa escola, situada al número 56 del 
carrer de Caldes.  || M. a.
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Aquest diumenge 11 de maig, a les 18 hores, l’Esbart estrena Dakota a la 
Sala de Petit Format. L’obra, de Jordi Galceran, està interpretada per 
l’Associació Cultural Tea3, formada per Quelo Sostres, David Gallardo, 
Susanna Caralt i Albert Ibars, dirigits per Jordi Silvestre. L’obra se cen·
tra en Hipòlit, el protagonista, que pateix un accident de moto que el fa 
estar en coma unes setmanes. Durant aquest temps comença a tenir 
una sèrie de somnis de caràcter premonitori on es repeteixen diferents 
personatges que conformen el seu entorn en la realitat. Dakota és una 
comèdia que ens convida a fer un viatge entre la realitat i la ficció, els 
desitjos i els somnis, el present, futur i passat.  || M. anTúnez

‘Dakota’, una proposta de l’Esbart Teatral

SALA DE PETIT FORMAT  |  ETC

Cedida

206 espectadors van poder gaudir, 
diumenge passat, de l’obra Blan-
caneus programada per La Xarxa 
i protagonitzada per infants. Amb 
aquesta proposta, es clou la tem·
porada de teatre familiar de l’en·
titat. “Estem molt satisfets del 
resultat de l’espectacle per·
què els petits actors van donar 
la talla i van actuar amb molta 
professionalitat, concentrats 
i amb il·lusió”, afirmava Gabi 
Ruiz, president de La Xarxa. A la 
interpretació s’hi ha d’afegir una 
escenografia simple però molt vi·
sual, uns efectes de llum efectius i 
un acompanyament musical que 

AUDITORI MUNICIPAL  |  LA XARXA 

La Xarxa clou amb èxit la temporada 

El microrelat jove

El buit inundava la meva ànima i tot 
el meu ésser. No sabia quan havia 
sigut el moment on tot s’havia aca·
bat, ell havia marxat de la matei·
xa manera que en la que va arri·
bar a la meva vida. Sense saber·ho, 
sense adonar·me’n. Des del primer 
moment li havia donat la possibili·
tat de llençar a terra els meus prin·
cipis, d’esgarrapar·me el cor i de 
fer·me sentir el que era l’amor real. 
Encara podia recordar les carícies 
que havien recorregut el meu cos 
de dalt a baix algun dia d’aquells 
on els dos ens podíem mirar als ulls 
encara, els petons infinits i a la ve·
gada efímers que ens omplien i ens 
feien sentir vius... On ets? 
Intentant oblidar però sense parar 
de recordar com la teva mirada 
caoba em despullava sense tan sols 
tocar·me. Deixant al descobert la 
meva ànima em vas fer lliure amb 
el teu amor... I ara vols que apren·
gui a enamorar·me en solitud de 
la vida? Hauria pogut estimar·te 
tots els matins, donar·te les meves 
millors nits i regalar·te tots i ca·
dascun dels nostres dies junts en 
aquest planeta fins al final. Però no, 
tu vas decidir marxar. Vas ser tu 
el que et vas dedicar a fer·li l’amor 
als meus sentits amb tant d’ímpe·
tu que fins i tot feia mal estimar·
te. Si estiguessis aquí sabries del 
que parlo. Però no hi ets. Meu, teva, 
nostres. Això vam prometre, però 
tu on ets? Deixant·me aquí sola no 
has complert amb la teva part de 
la promesa, el pla era estar junts 

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 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 
Catalunya 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, Mari-
na antúnez, Carme Muñoz, 
anton Carbonell i Toni alfa-
ro, ha decidit finalment lliurar 
set premis: tres per als millors 
relats en la categoria d’adults, 
tres accèssits per a la mateixa 
categoria i un accèssit per a la 
categoria juvenil (entre 16 i 18 
anys). a continuació, us repro-
duïm l’accèssit juvenil.

m

m

ac EL REI DELS MEUS SENTITS
Autora: Natàlia Hernández Guillén

per sempre. Jo només volia conèi·
xer els teus secrets, les teves men·
tides, els misteris que ocultaves... 
Aprendre’m totes i cadascuna de 
les teves pigues, saber·me·les de 
memòria i repassar·les totes les 
nits... Trobar en els teus braços el 
meu lloc en el món i en els teus ulls 
la meva història. Guardar els teus 
petons a la meva pell, tatuar·me’ls 
si fos necessari per no esborrar·los 
mai més. Espantar les teves pors i 
les meves i trobar en el teu ésser la 
meva font d’inspiració. On ets amor 
meu? Vaig arribar a odiar com es 
consumia el nostre amor, com te 
n’anaves sabent que no tornaries. 
Et vas emportar tot de mi, sense 
avisar. Vaig guardar en els meus 
ulls la teva última mirada i en les 
llàgrimes vessades se’n van anar 
els petons que mai et donaria i els 
t’estimo que mai podria mencionar. 
Et vaig estar buscant entre els ros·
tres de la gent, et vaig trobar i vaig 
observar com la teva llum s’apaga·
va. Em mirava en el reflex dels teus 
ulls però ja no veia res. Vas fugir, 
vas marxar, em vas abandonar. Et 
vas esvair entre la multitud i l’es·
sència del nostre amor va marxar 
amb tu. No ens vam acomiadar per·
què no vam tenir final i jo em dedi·
caria a esperar·te, a tu, a l’explora·
dor del meu esperit més profund i 
al rei dels meus sentits. 
Adéu amic meu, adéu amor meu. 
Ens tornarem a veure. 
Et buscaré aquí, tot i que et trobi 
allà dalt.

va encaixar a la perfecció amb les 
diverses escenes de l’espectacle. Tot 
plegat va fer que la proposta creixés 
i acabés essent molt aplaudida pel 
públic. “L’assistència va ser més 
que acceptable ja que vam aconse·
guir superar els 200 espectadors 
(206 per ser exactes), la qual cosa 
va donar un aspecte immillorable 
a la platea de l’auditori i els nens 
ho van agrair amb escreix perquè 
es van sentir molt motivats”, diu 
Ruiz. Cal afegir que els actors havi·
en preparat l’espectacle només amb 
sis dies d’assaig (sis dissabtes) i això 
afegia un valor important a la seva 
feina.  || M. anTúnez
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Curs de Ioga · Cada dilluns 
a Cal gorina · inscripcions: 
annasaperas@hotmail.com

Ioga, tai-txi, dansa del 
ventre, diafreoteràpia,
pilates, chi kung,
meditació i Bollywood
inscr.: Puigvert,3, 2n
(la Sala de Ser) · 658 995 286

Vine al Concert de la Coral 
Sant Josep a Montserrat!
dia 28 de maig.
Places lliures a l’autocar. 
informa-te’n: 937 147 996 
(Maria)

Tallers per la Llengua
dissabte 10 de maig,
a la Sala xavier Caba
inscripcions: correllengua.
castellar@gmail.com

Taller en família dirigit a 
famílies amb nadons
d’entre 18 i 36 mesos.
dissabte 17, a artcàdia.
inf.: artcadia.enfo@gmail.com

12dl

13dT

27a Caminada popular*
Vestíbul auditori
Sortida de 7.15 a 8.15 h

Fira del Trasto
Pl. del Mercat · 10 a 13 h
org.: lluís alforja i ajuntament

Sardanes amb so digital
Pl. d’el Mirador · 12 h
org.: aSaC · Col·labora: ajuntament

Ball amb Millenium
Sala Blava · 18 h
org.: amics del Ball de Saló

Cinema Blue Jasmine
auditori · 18 h  ·  org.: CCCV

Teatre dakota
associació Cultural Tea3
Sala Petit Format · 18.30 h
org.: eTC

dg 11

Reunió informativa
associació per a la defensa 
d’animals de Castellar
el Mirador · 19 h  ·  org.: ada

Xerrada sobre auditoria 
Ciutadana pel deute
Cal gorina · 19.15 h
org.: grup Promotor de Multireferèndum

Projecció Toubkal 2014
local del CeC · 20.30 h
org.: CeC

dJ 15

Caminada saludable
Camina i fes salut
Sortida CaP · 9.30 h
org.: Àrea Bàsica de Salut i ajuntament

Presentació associació 
d’aturats recerca 
activa de Feina (raF)
Sala actes Mirador · 18 h
org.: raF

Xerrada conferència
la importància d’un bon
manteniment físic per 
als esportistes, a càrrec
de l’equip de salut 
laSaladeSer
local del CeC · 20 h
org.: CeC

dC 14

Inauguració exposició 
Pintures d’enric aguilar
galeria aguilart · 19 h
org.: enric aguilar

Concert swing
amb Jay Wallis Trio
Cal Calissó · 22 h
org.: SonaSwing i Cal Calissó

El Documental del Mes
oMg: organisme
modificat genèticament
Sala actes Mirador · 20 h
org.: Cal gorina, CCCV, l’auladV 09

10
Once Upon a Time*
Where’s my baby?
ludoteca · 11.30 h
org.: idiomes Castellar · Col.: Biblioteca

Ball amb el duet Ària
Sala Blava · 22.30 h
org.: Pas de Ball

“La recerca”, espectacle
de dansa del ventre,
Bollywood i percussió
(recaptació a benefici del Banc dels

aliments per la infància de Creu roja)

auditori · 18 h
org.: Creu roja Castellar del Vallès

dS

* actes organitzats per l’ajuntament.

dV 16 Xerrada sobre la pedagogia Suzuki · escola artcàdia · 18 h · org.: artcàdia

Cinema · la escafandra y la mariposa · Sala actes Mirador · 21 h
org.: CCCV

dS 17
L’Hora del Conte Infantil* · Biblioteca · 11.30 h

Juguem amb els contes* · ludoteca · 12 h

Concert* · Maria. Un viatge per la música mariana
a càrrec de Pax - Cor de Cambra · Capella de Montserrat · 21.30 h

Ball · amb Moon Star · Sala Blava · 22.30 h · org.: Pas de Ball

Aplec de Castellar Vell* · Castellar Vell · Tot el dia

Cinema* · Un plan en las Vegas · auditori · 18 h

Ball · a càrrec de de gala · Sala Blava · 18 h · org.: amics del Ball de Saló
dg 18 nom edat data defunció

José Solís Morales   46  01/05/2014
Anna Vilanova Muntané   90  01/05/2014
Teresa Perea Nicolás   68 02/05/2014
Antonio Robles Manzaneda   75 03/05/2014

DEFUNCIONS

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Casanovas
ros
ros
Permanyer
germà
Vilà
europa
Yangüela
Casanovas
Casanovas

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

Varietat locals d’horta
de dilluns a divendres
de 10 a 20 h fins al 30 de maig
espai Sales d’el Mirador

EXPOSICIONS

TALLERS

CURSOS

ALTRES

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

Quadres d’Enric Aguilar
a partir del dia 9 de maig,
a la galeria aguilart

Sardanes
Cada dijous, de 21 a 22 h, 
fins al 19 de juny,
al Casal Catalunya
informació: aSaC
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RESTAURANT GARBÍ
C/ Barcelona, 52

937 146 557

PLAT DE LA SETMANA

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

Ingredients

espatlla de xai
cuixa de xai
cebes de Figueres
tomàquets

1
1
2
2

llorer,
farigola, sal, 
sucre, pebre 
i oli
pomes
peres

2
2

Terrina de xai de Collserola 
eco i fruites dolces
Preparem el xai per coure’l bé, perquè ens 
quedi melós (nosaltres fem una cocció al buit 
a baixa temperatura). El deixem refredar per 
treure tota la carn i posar·la en capes en una 
terrina o safata fonda, prèviament untada 
amb oli i intentant que la pell quedi a sobre. 
Ho premsem i ho deixem a la nevera. D’altra 
banda, tenim el suc que ens ha deixat la 
cocció, on hi sofregirem ceba i tomàquet, i ho 
triturarem tot. Preparem la fruita i la saltem 
en una paella amb una mica d’oli, sal i sucre, 
i l’acabem amb un raig de vi blanc i canyella 
durant 10 minuts. Tallem la terrina a porcions 
i marquem la pell en una paella antiadherent 
per acabar·la al forn a 180oC durant 10 minuts. 
L’acompanyem amb la fruita. 

   IDIOMES CASTELLAR
Ctra. Sentmenat, 52·54

937 142 769

Les vacances estan ja molt a 
prop. Has pensat a quin casal 
d’estiu portaràs els teus fills? 
Idiomes Castellar, com cada any, 
us ofereix l’English Club i ja hem 
obert el període d’inscripcions. 
L’English Club és el casal en anglès 
de matins on els nens i nenes 
gaudiran d’un treball en tallers 
pensats i adaptats a les diferents 
edats, com ara art, ciències, cuina, 
música, teatre, cant... L’objectiu 
principal d’aquests tallers és 
aprendre i divertir·se en anglès. 
Siguis alumne de l’escola o no, pots 
inscriure’t a l’English Club. Per 
a més informació o aclariments, 
posa’t en contacte amb nosaltres 
i te n’informarem sense cap mena 
de compromís. Vine i en parlem!

Com
aprendre?

Casal d’estiu
en anglès

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

No Racisme. Sí Igualtat
autor: abraham egea

La Milla Urbana
autora: Montse navas

Va ser fundat el 1979 amb can·
taires provinents del Cor Par·
roquial i de la Societat Coro 
Castellarenc. Primer es va dir 
Coral Mitja Edat i després, 
Espiga d’Or. Des del gener de 
1987 el seu nom va ser Grup 
Nostra Terra. Els seus can·
taires eren Josep M. Ferrer, 
Àngel Calvó, Francesc Coma·
sòlives, Josep Manuel López, 
Antoni Borrull, Lluís Carné 
i Isidor Comellas, acompa·
nyats a la guitarra per Mont·
serrat Munt i a l’acordió per 
Antonio Escudero.

Grup Nostra 
Terra, 1979

Memòries
217
FonS: Jordi garròS
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· Com us ha condicionat la vida 
el fet de ser bessones?
Totalment. D’adolescents vam tenir 
la mateixa colla, els nostres marits 
eren amics i vam començar a sortir 
amb ells també al mateix temps, vam 
treballar també a la mateixa empre·
sa d’administratives durant 11 anys, 
vam ser veïnes al barri de Sant Ole·
guer de Sabadell i ara som veïnes a 
Sant Feliu del Racó. I ara treballem 
aquí a la Dietètica Solilluna juntes 
als matins.

· És cert que els germans bes-
sons estan tan connectats?
Sí, moltíssim, de vegades no ens fa 
falta parlar per saber què volem i en·
tendre’ns. La connexió és molt, molt 
forta. 

Lluïsa i Fina Gimeno

· Us ha passat alguna vegada 
allò de sentir l’una per l’altra?
Fina (F): Sí, jo me’n recordo d’una de 
molt clara. La Lluïsa estava en el seu 
primer embaràs i anàvem totes dues 
passejant per la platja. Jo, de sobte, 
em vaig doblegar amb les mans a la 
panxa, però no vaig sentir res, ni pun·
xada ni cap mal, i la que havia tingut 
el cop de peu era la Lluïsa. 
Lluïsa (L): Jo també tinc un record 
molt clar. Una tarda, la filla de la Fina 
arribava a casa, l’havia portat una 
veïna. Es va trobar amb mi a la porta 
i, en comptes d’entrar a casa seva, 
es va ficar directament al meu cotxe 
per acompanyar·me a comprar el pa. 
Llavors, la Fina va preguntar al cap 
d’una estona a la veïna on era la seva 
filla i aquesta li va dir que ella l’havia 
deixat a la porta de casa. La Fina es 
va pensar el pitjor i es va posar molt, 
molt nerviosa i, a la vegada, jo, mentre 

comprava el pa, em vaig començar a 
trobar molt malament. Fins que li vaig 
trucar, i vam aclarir que la nena esta·
va amb mi. Encara se’m posa la pell de 
gallina de recordar la sensació.

· Però també us baralleu?
De petites, molt. Ens mossegàvem, 
cops de peu..., fins que vam fer la co·
munió. Però ara, ja d’adultes, ens en·
tenem molt bé, podem tenir discre·
pàncies, però res de baralles.

· Totes dues sou dietistes nutri-
cionistes. Per què us vau decidir 
per aquest món?
A casa, els pares ja eren de no anar 
gaire als metges i apostar més per la 
medicina natural. Però tot va comen·
çar fa uns 27 anys, perquè durant 
l’època en què volíem ser mares ens 
vam interessar pels parts a casa. De 
fet, els nostres fills han nascut tots a 

casa. Això ens va obrir tot un món, 
d’interessar·nos per la salut però des 
d’un vessant més natural. 

· I vau començar a estudiar?
L: Llavors traspassaven la Dietètica 
Solilluna al carrer del Centre, a Cas·
tellar, i el meu marit i jo vam decidir 
quedar·nos la botiga. Vam estar·hi 
uns tres anys. Però llavors vaig tenir 
un altre fill i vam tancar.
F: A partir d’aquí, quan els fills i les 
filles es fan una mica més grans és 
quan decidim fer naturopatia holís·
tica i dietètica a FEDINE a Barce·
lona. I per tenir un títol, vam fer el 
Grau Superior de Dietètica i Nutri·
ció a Castellarnau. 

· Llavors, fa set anys torneu a 
obrir però ja al carrer Suïssa
L: Sí, vaig començar jo sola a fer 
estudis i dietes, però quan vam ar·

ribar a un mes i mig de llista d’es·
pera, s’hi va incorporar la Fina als 
matins, perquè a la tarda ella treba·
lla a l’Hospital de Terrassa, també 
com a dietista. 

· Què té d’especial aquest món?
F: És bàsic perquè la salut de l’ésser 
humà depèn del que menja. És essen·
cial, a les escoles hi hauria d’haver una 
assignatura sobre nutrició. 
L: És apassionant perquè poder millo·
rar la dieta i la salut d’una persona és 
fantàstic. I veure com canvia la perso·
na per millorar no té preu.  

· Teniu una clientela molt fidel. 
Quin és el secret?
Intentem posar·nos a la pell de l’altre. 
Saber què és exactament el que ens 
està demanant i acomplir, també, les 
seves apetències. No els farem men·
jar res que no els agradi. 

La connexió 
entre nosaltres és 
molt, molt forta

Dietistes, nutricionistes i bessones univitel·lines

 Cristina Domene
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La Lluïsa i la Fina són les nutricionistes de la Dietèti-
ca Solilluna, una feina que els apassiona. Com a bes-
sones idèntiques, asseguren que estan connectades i 
que, de vegades, una sent el que li passa a l’altra

10 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
lluïsa (l): Perseverant
Fina (F): optimista 
Un defecte que no pot dominar?
l: impuntual / F: Tossuda 
La seva paraula preferida?
Totes dues: gràcies
Quin plat li agrada més?
l: Qualsevol arròs / F: la paella
Una recomanació nutricionista
dedicar el temps necessari als cinc 
àpats que s’han de fer al dia
Un animal?
l: ocell / F: Tortuga
Un músic?
l: leonard Cohen/ F: elvis Presley
Una pel·lícula?
l: ‘la misión’ / F: ‘Mamma mia’
Un llibre?
Totes dues: ‘el metge’, n. gordon
Un comiat
l: Que vagi bé / F: Fins aviat
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“


