
ACTUALITAT P3

La trobada s’inaugura aquest vespre a
l’Espai Tolrà amb la participació de
setze establiments de Castelllar

La Mostra 
gastronòmica 
arriba a les 
deu edicions

L’Ajuntament 
subvencionarà
la contractació
d’aturats 
de la vila

ACTUALITAT P6

ACTUALITAT P5

L’Altraveu, Procés Constituent 
i EUiA exploren fer una 
candidatura conjunta

  Dos atletes del CAC en un dels trams de la nova cursa que organitza l’entitat castellarenca. || CAC

El CAC guanya la 1a edició de la Corriols del Vallès que substitueix la pujada a Cadafalch
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Arriba el gran tast

ten. “Fins la setmana passada no 
vam aconseguir-les però les tin-
drem a punt per a aquest cap de 
setmana, juntament amb els fla-
menquins de llom de porc amb 
pernil ibèric que figurava al pro-
grama”, explica el propietari de la 
cansaladeria, Antonio Gálvez, que 
assegura que el seu establiment és 
present a la Mostra amb plats “fà-
cils de fer a casa”.

Després de nou edicions, 
Gálvez considera que la Mos-
tra “té molt arrelament a la 
vila i omple cada dia, sobretot 
els dissabtes i això que posem 
moltes taules i cadires”. En el 
sector de les postres, el mestre 
xocolater Joan Muntada, s’atre-
virà amb el Namelaka de xocola-
ta kalingo, “una invenció japone-
sa feta amb crema de xocolata 
molt lleugera que no té ou i els 
francesos han evolucionat”. 
Muntada ha explicat que la crea-
ció “entrarà a formar part de la 

  Uns participants a la Mostra de Petits Cuiners del 2012 fent una fotografia de la seva creació. || ArXIU

Aquest vespre, els coberts ja es-
taran a punt per provar les exqui-
sides creacions dels restauradors 
locals que han creat per a la Mos-
tra Gastronòmica, que enguany ar-
riba a la desena edició. A les vuit  
s’obre l’espai de degustacions a 
l’Espai Tolrà de Castellar del Va-
llès i ho farà amb la presentació 
del disc La poma i el piano de cua 
del pianista castellarenc Sebas-
tià Soley, que també oferirà músi-
ca en directe les tres nits que duri 
la Mostra, que inclou l’oferta de 16 
establiments locals (veure quadre 
adjunt sobre plats i tiquets) que 
són els que organitzen l’activitat 
amb el suport de l’Ajuntament.  La 
regidora de Promoció de la Vila, 
Pepa Martínez, ha assenyalat que 
la Mostra “s’ha consolidat tant 
a nivell de restauradors com de 
públic”. Per això, la programació 
amb prou feines ha canviat al llarg 
d’aquests anys “amb només algu-
nes modificacions en les activi-
tats paral·leles”, afirma Martínez.

Un dels locals que s’estrenen 
amb aquest certamen de caràcter 
biennal és Casa Pepe. “Hem cre-
gut correcte estar al poble i és 
una activitat que ja hem fet a El 
Vendrell i ens ha resultat prou 
bé”, constata el propietari del res-
tuarant, José Sánchez. En aques-
ta ocasió preparen una closcada, 
un variat de mol·luscs del medi-
terrani “que ja hem començat 
a fer aquest estiu”. Sánchez no 
ha precisat quantes racions faran 
d’aquest plat: “Som nous en això 
i anirem fent en funció del que es 
faci en aquests tres dies que dura 
la Mostra”.

 Qui sí presenta novetats 
en aquesta Mostra és Cárnicas 
Merche, que ha estat treballant 
fins al darrer moment per incorpo-
rar la seva darrera novetat: les cro-
quetes sense lactosa i sense glu-

 Jordi Rius

PREUS

Menú adult: 12 euros
Menú infantil: 6 euros

La X Mostra Gastronòmica de Castellar s’obre avui amb la participació de 16 establiments de la vila

gamma dels pastissos de la pas-
tisseria Muntada amb les varie-
tats de xocolata blanca i negra”.

La presentació de la creació 
de Muntada a la Mostra serveix 
una mica de test per comprovar 
si les noves postres agraden als 

clients. “És una mica un banc de 
prova de cara al Nadal i veure 
què cal canviar o s’ha d’incor-
porar i també perquè vegin que 
vas evolucionant”, opina el pas-
tisser sobre la Mostra. Present 
a la Mostra des dels seus inicis, 

La XVII Trobada de Petits
Cuiners i la V Mostra
de Cuina Jove, actes
centrals de diumenge

Muntada creu que el certamen 
ja té “la seva clientela fixa” que 
aposta principalment per fer un 
menú complet amb postres i, en 
tot cas, repetir les postres amb 
un tiquet de tast individual.

tallers i petits cuiners || A més 
de les degustacions, l’Espai Tolrà 
inclou un programa d’activitats 
que van arrencar el dia 3 amb el 
passi de la pel·lícula The Lunchbox 
a la Sala d’Actes d’El Mirador.

Dissabte, entre les 18.30 i les 
20 h, hi haurà un taller de decora-
ció de cupcakes a càrrec de Blanca 
Álvarez de sweet & co. Diumenge 
19 al matí hi haurà la XVII  Tro-
bada de Petits Cuiners adreçada a 
grups d’infants d’educació primà-
ria i la V Mostra de Cuina Jove per 
a grups de nois i noies de secun-
dària. Les activitats es tancaran 
amb un taller de 19 a 20 h a càrrec 
de Cuina de Safareig amb l’enòleg 
Jordi Munt de Vinalium. 

PLATS, POSTRES I BEGUDES

PLATS

Airesol
Paperina de croquetes, bunyols 
i  calamars

Cal Camilo
Pizza de vegetals amb bacó + 
menú infantil: pizza de pernil 
dolç i frankfurt

Cárnicas Merche
Flamenquins de llom de porc 
amb pernil ibèric (sense glu-
ten) i croquetes sense lactosa 
i sense gluten

Casa Pepe
Closcada: variat de mol·luscs 
del mediterrani

El Racó de la Tapa
Fideuada

Garbí
trinxat de patata del Pirineu i 
bolets de temporada

La Taverna del Gall
Pizza mallorquina + menú in-
fantil: patates fregides amb ous 
de guatlla

Mas Umbert
Civet de senglar amb camagrocs

PASTISSERIES

Villaró
tartaleta de bescuit amb xo-
colata

Andreví
Cardenal

Muntada
Namelaka de xocolata kalingo 
65% Gran Cru de Valrhona [Illa 
Grenade] amb ganache de vai-
nilla natural i fava tonka i bescuit 
dacquoise d’avellanes cruixents

BEGUDES

Begudes Parera
Aigua, refrescs, cervesa, vins 
i caves

El Celleret
Aigua, refrescs, cervesa, vins 
i caves)

Cocteleria Boston
Còctels

La Grangeta d’en Roca 
Cafès, tes i infusions)
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POLÍTICA

El president de la Generalitat, Artur 
Mas, va comparéixer dimarts pas-
sat per explicar que el Govern no 
pot tirar endavant la consulta del 
9N tal com l’havia plantejat al de-
cret de convocatòria. Respecte el 
nou panorama plantejat per Mas 
-una consulta alternativa i unes 
possibles eleccions plebiscitàries 
en l’horitzó- els diferents partits i 
grups municipals de Castellar han 
expressat la seva opinió que reco-
llim en aquest article. 

ignasi giménez - alcalde psc||  
Giménez ha dit que encara s’han 
d’aclarir molts dubtes i s’es-
tà a l’expectativa de valorar com 
serà la nova proposta de consul-
ta. “Des de l’lAjuntament hem 
de ser molt curosos a l’hora de 
dir coses respecte a quina serà 
la posició que es prengui defini-
tivament”. L’alcalde ha afegit que 
en aquest nou procés que s’enceta 
s’ha de tenir en compte la segure-
tat jurídica i la qualitat democràti-
ca. “És veritat que amb aquesta 
proposta hem de veure si aquests 
dos aspectes queden afeblits res-
pecte com s’havia plantejat d’ini-
ci la consulta”. Giménez també 
ha subratllat que, en paral·lel, s’ha 
de mantenir la postura municipal 
“d’acompanyar en el procés el 
president de Catalunya”, tal com 
va aprovar el ple.

josep carreras - portaveu ciu ||

q. PAsCUAL

POLÍTICA |  MANIFESTACIÓ 12-O

Responsables del PP Castellar, simpatitzants de la formació a més de dife-
rents veïns de Castellar van participar diumenge 12 d’octubre a la manifes-
tació que van convocar diverses plataformes com Convivència Cívica Cata-
lana, coincidint amb la festa de la Hispanitat. Des de Castellar va sortir un 
autocar amb uns 45 participants, tot i que altres veïns van desplaçar-se en el 
seu cotxe particular. El president del PP local i portaveu a l’Ajuntament, An-
tonio Carpio, afirma que va ser una jornada familiar i festiva per manifestar 
i reivindicar que “volem la unió d’Espanya i crec que va ser tot un èxit. 
Haig d’agrair a les persones que ens van acompanyar. Em vaig quedar 
molt sorprès de trobar-me allà molts veïns de Castellar”.   || rEdACCIó

El PP de Castellar participa al 12-O amb 
un autocar amb uns 45 participants

Unes 60 persones va participar dimecres en la 4a 
marxa de torxes, en homenatge a Lluís Companys en 
el 74è aniversari del seu afusellament  A la plaça Lluís 
Companys va tenir lloc una lectura de cartes del pre-
sident a la seva dona, la nit abans del Consell de Guer-
ra. L’acte va cloure amb la tradicional ofrena floral i un 

Record a Oriol Papell en la quarta marxa de les torxes

ERC |  74è ANIVERSARI DE L’AFUSELLAMENT DE LLUÍS COMPANYS

cant unànim dels Segadors.  Després, es va recordar 
la figura d’Oriol Papell, exregidor d’ERC mort el maig  
i que va ser un dels impulsors de l’homenatge a Com-
panys. Així, desenes de clavells vermells es van dipo-
sitar als peus de l’olivera que es va plantar en el seu 
honor a la plaça.   || r. GóMEz

Les reaccions locals al 9N
 Els partits de Castellar opinen sobre la consulta ‘alternativa’ proposada per Mas 

Primàries al PSC per 
escollir candidat

PSC |  ELECCIONS MUNICIPALS

El PSC de Castellar del Vallès 
ha posat en marxa el procés de 
primàries per a la designació de 
candidats a les eleccions muni-
cipals previstes pel proper mes 
de maig de 2015. En una assem-
blea celebrada dimecres passat, 
la formació socialista de Caste-
llar va establir que fins el proper 
31 d’octubre els possibles candi-
dats poden recollir els avals ne-
cessaris per participar en el pro-
cés de primàries. Tot apunta a 
que l’actual alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez Renom, serà 
l’únic candidat que es presenti i, 
de fet, Giménez ja va manifestar 
en l’assemblea la seva voluntat de 
repetir com a  alcaldable pel PSC.

Segons informen els socia-
listes a través d’un comunicat, 
en el cas que més d’un candidat 
aporti els avals necessaris, les 
eleccions primàries es celebra-
ran el 22 de novembre. Si es pre-
senta un únic candidat, la seva 
elecció es sotmetrà a la votació 

  C.D./J.R.

  Redacció

La campanya ‘Ara és l’hora’ de 
l’ANC realitzarà el gran acte cen-
tral el proper 19 d’octubre a les 

Autocar per a 
l’acte de diumenge

ANC  |  CAMPANYA ‘ARA ÉS L’HORA’ 12 hores a la plaça de Catalunya de 
Barcelona per refermar el seu com-
promís amb el procés del 9N com a 
millor instrument per a decidir el 
futur del país. L’ANC de Castellar 
organitza un autocar per assistir a 
l’acte. Es pot contactar amb Ferran 
Hidalgo (657295194) per reservar 
plaça. ||rEdACCIó

individual i secreta de l’assemblea. 
En aquesta votació podran partici-
par tant els militants com els sim-
patitzants de la formació, tal i com 
va acordar la Comissió Electoral 
del partit a petició de l’executiva, 
informen els socialistes. 

  Giménez compleix el seu segon

     mandat a l’alcaldia de Castellar  || q. P.

SERVEIS SOCIALS  |  ENERGIA

 Carreras ha expressat que des de 
Madrid ho han posat molt difícil. 
“És una decisió valenta i toca fer 
costat al President. Aquest és un 
procés llarg, complex, mai haví-
em arribat tan lluny com fins 
ara. Aquest procés no s’acabarà 
amb la mena de consulta que hi 
hagi el 9N. Al final, d’una mane-
ra o altra, el poble de Catalunya 
acabarà expressant el seu vere-
dicte final”.

marc serrà - regidor l’altraveu ||
Serrà reconeix que l’anunci del 
President no els ha causat cap sor-
presa. “És un guió preestablert, 
sempre ha dit que la consulta 
havia de ser legal, no ha tingut 
mai la intenció de transgredir 
la llei i això és una cosa que ja 
se sabia des del començament”.

antonio carpio - portaveu pp || 
Als integrants del PP, tampoc els 
ha agafat de sorpresa. Antonio 
Carpio assegura que ja s’ho espe-
raven. “El que ha fet Mas és tras-
passar la ridiculesa, perquè ara 
proposa una consulta sense cap 
garantia, sense cens. Em sap 
molt de greu perquè han portat 
a la frustració a molts indepen-
dentistes. A més, l’Ajuntament 
de Castellar ha estat partícip 
d’aquesta farsa”.  

rafa homet - president erc || Per 
la seva banda, Homet admet, en 
aquest cas, que l’anunci de Mas sí 
els ha causat sorpresa, i no aca-
ben d’entendre com no s’ha com-

plert el compromís amb el poble 
català de convocar la consulta. 
“Tenim molts recels respecte 
aquesta proposta-simulacre de 
referèndum, però potser neces-
sitem temps per analitzar-ho tot 
bé. El procés és imparable i ens 
en sortirem d’una manera o una 
altra”.

daniel martínez - president icv ||
Martínez assegura que una im-
mensa majoria de la ciutadania 
segueixen volent votar. “Mal-
grat tinguem aquests entre-
bancs per part del Govern cen-
tral el que no es pot malmetre 
aquesta força i aquesta volun-
tat de votar amb aquest tipus de 
succedani que s’ha tret de la mà-
niga el President. És una fugida 
endavant”. 

josep rosales - ciutadans || Per la 
seva banda, Josep Rosales, de Ciu-
tadans, considera que la compa-
reixença del president Mas forma 
part d’una “pantomima que al 
final acabarà malament”. Rosa-
les opina que en aquests moments 
Artur Mas està sol i que el que ha 
anunciat per al 9N serà “una con-
sulta de botifarrada”.

salvador rodríguez - euia ||  El 
coordinador d’EUiA qualifica de 
“pas enrere” la decisió de Mas. 
“Les esperances dels ciutadans 
respecte el 9-N no s’han assolit. 
Mas ha qüestionat la unitat del 
poble català”, conclou el respon-
sable local d’EUiA. 
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Rodríguez, d’EUiA, va destacar-
que aquesta és una nova forma 
de fer política. “Ens ho van pro-
posar, vam dir que sí, perquè és 
l’única via que té la gent treba-
lladora i progressista de canvi-
ar el sistema. Ens hauria agra-
dat molt unir-nos amb ICV, però 
creiem que la formació de Caste-
llar ha de canviar molt i no hem 
pogut arribar a cap punt de tro-
bada amb ells”. 

En aquest mateix sentit es va 
convidar a d’altres formacions que 
consideraven que estaven en el ma-
teix eix com ERC i ICV, “però, per 
les seves raons, van rebutjar la 
invitació”, van explicar. 

Respecte Podemos, alguns re-
presentants del cercle de Castellar, 
han assistit a les primeres troba-
des d’aquesta nova proposta, però 
han optat per esperar a l’assam-
blea que Podemos tindrà a Madrid 
el proper dia 18 per decidir si for-
men part d’aquest nou espai cas-
tellarenc o no. 

Candidatura conjunta

Podem Castellar va a 
l’assemblea de Madrid

Diferents agents socials i polítics 
de Castellar -alguns portaveus i 
representants de les assemblees 
de l’Altraveu, Procés Constituent 
i Esquerra Unida i Alternativa - 
han començat a treballar des de fa 
uns mesos per crear un nou espai 
municipal de confluència política 
i social. L’objectiu a curt termini 
d’aquest nou espai, és presentar-se 
a les eleccions municipals del pro-
per maig “per guanyar-les i per 
canviar la manera d’entendre i 
de fer la política que s’ha dut a 
terme fins ara”.

Aquest punt de trobada tot 
just es comença a construir, per 
això, el col·lectiu ha programat pel 
proper dia 25 d’octubre, una pri-
mera assembla, oberta a tothom 
-tant als que participen d’aquests 
quatre col·lectius, com a qualsevol 
ciutadà que estigui interessat- per 
començar a discutir sobre punts i 
eixos bàsics de cara al futur.

Fins ara, les persones que 
s’han anat trobant en aquestes re-
unions han proposat unes bases 
de funcionament, que seran l’eix 
sobre el qual es vol construir 
aquest nou espai, com per exem-
ple, que les adscripcions partidis-
tes queden fora de l’espai que es 
genera, sense renunciar a la perti-
nença d’aquests diferents grups o 
que tots els membres seran iguals 
sigui quina sigui la seva afiliació a 
un partit polític o entitat. 

Durant la roda de premsa, Joan 
Moyà, de l’Altraveu, i participant 
d’aquest nou espai, va explicar que 
“es conformarà una nova marca 

electoral per a la confluència. La 
fórmula legal i jurídica de la can-
didatura està oberta a debat per 
l’assemblea, que serà l’òrgan so-
birà màxim de decisió de l’espai”. 

Aquest nou punt de trobada 
sorgeix per les inquietuds que ge-
nera la situació actual: “ens trobem 
una esquerra amb molts proble-
mes i dividida en la seva expres-
sió electoral, creiem que d’aques-
ta manera arribarem a més gent 
i facilitem l’entrada de molta gent 
que té moltes ganes de participar 
i de fer política activa”. 

Jordi Uyà, també participant 
i membre del Procés Constitu-
ent, va remarcar l’aspecte social: 
“Estem en un moment especial 
on passen moltes coses. Serem 
gent de procedències diverses i 
no necessàriament d’afiliacions 
polítiques, que buscaran consens 
en els temes més importants, en 
la política social, i ens allunya-
rem de les ideologies”.

Per la seva banda, Salvador 

  Representants dels diferents col·lectius durant la roda de premsa. || C.d.

  Cristina Domene

Membres de 
L’Altraveu, Procés 
Constituent i EUiA 
treballen per crear un 
nou espai polític i social

POLÍTICA MUNICIPAL  |  ASSEMBLEA OBERTA

PODEM  |  NOU CERCLE

  Humberto Carrero i Joan Padrisa, de Podem || J. rIUs

El cercle de Podem Castellar s’ha donat a conèixer so-
cialment a la vila. Dos representants de la secció caste-
llarenca van visitar L’ACTUAL aquesta setmana per ex-
plicar que el proper 18 d’octubre, alguns dels membres, 
marxaran a Madrid per participar a l’assemblea ciuta-
dana, que tindrà una durada de dos dies. Els resultats 
i les deliberacions que es prenguin en l’àmbit nacional 
seran les bases per, posteriorment, desenvolupar el cer-
cle Podem a Castellar i decidir qüestions com, per exem-
ple, si es presenten a les eleccions municipals del pro-
per mes de maig.  

A més, per donar-se a conèixer i informar la ciutada-
nia, el pròxim 25 d’octubre el cercle instal·larà una taula 
informativa al carrer Sala Boadella.  || C. d.
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Comerç local 
a debat

ERC va organitzar el passat 9 d’oc-
tubre ‘El comerç a Castellar del Va-
llès, reptes de futur’, una xerrada a 
la Sala d’Actes d’El Mirador a càr-
rec d’Oriol Martori, arquitecte ur-
banista, Maria Rosa Martín, tècni-
ca de comerç local a Sant Cugat, i 
Esteve Ogaya, president de Comerç 
Castellar. Per començar, Maria Rosa 
Martín, va assenyalar que l’objectiu 
del comerç no només ha de ser el de 
vendre, sinó el de “generar ocupa-
ció i activitat econòmica, propor-
cionar serveis complementaris, 
impulsar el turisme i en definiti-
va ser un pols d’atracció per a la 

ERC  |  XERRADA

OCUPACIÓ  |  AJUNTAMENT

població”. Ogaya va desmitificar al-
guns dels tòpics que envolten el co-
merç i va criticar la manca d’ofer-
ta d’oci. “La gent no troba el que 
busca i els dissabtes a la tarda tot 
està tancat a Castellar. Aquest tò-
pics no són del tot certs i en aquest 
sentit hem de fer autocrítica. No 
tots tanquen, però alguns sí,”. 

Un altre dels entrebancs amb 
què es troba el comerç local és, segons 
l’arquitecte Oriol Martori, què no hi ha 
un eix comercial sinó que està estruc-
turat de manera dispersa i cal avalu-
ar el paisatge urbà. “Hem de crear 
imatge. Quan estimes el teu poble, 
et quedes, compres i passeges”, va 
concloure Martori.  || roCío GóMEz

Subvenció per contractar 
castellarencs en atur
Les empreses locals rebran entre 645 i 967€ per a contractes de mínim 4 mesos

  Jordi Rius 

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès encetarà a partir de l’1 de 
gener de 2015 una nova línia de 
subvencions de 40.000 euros per 
a empreses i autònoms locals que 
contractin castellarencs i caste-
llarenques en situació d’atur ins-
crits al Servei Local d’Ocupació i 
que s’inclourà com a novetat dins 
dels pressupostos de 2015. Si per 
ara la majoria de contractacions 
que es fan a Castellar són d’1 a 3 
mesos, “l’objectiu és que hi hagi 
contractacions de com a mínim 
quatre mesos”, adverteix el tinent 
d’alcalde de Promoció Econòmica, 
Joan Creus. Per això, l’Ajuntament 
aportarà per cada persona contra-
ctada un import equivalent entre 
una mensualitat i una mensualitat 
i mitja del Salari Mínim Interpro-
fessional (SMI).

Per a contractacions de qua-
tre mesos es subvencionaran  
645,30 euros, per a cinc 806,62 
euros i per a contractacions de sis 
mesos o més, 967,95 euros. En el 
cas de contractacions a mitja jor-
nada, s’aplicaria el 50% de la sub-
venció. Hi ha una sèrie de requisits: 
“Tant el professional com el con-
tractat han de ser de Castellar”. 
A més, a les persones que se’ls faci 
el contracte “han d’estar empa-
dronades a la vila amb una anti-
guitat mínima de sis mesos”. Més 
condicions, en aquest cas per a les 
empreses: el consistori subvenci-
onarà un màxim de cinc contrac-
tes per empresa o autònom a l’any. 
En tots els casos, “només atorga-
rem l’ajut a aquelles empreses 
que incrementin plantilla i, per 

tant, no seran objecte de subven-
ció els contractes de substitució o 
de relleu”, subratlla el regidor de 
Promoció Econòmica.

“En tractar-se d’una subven-
ció universal, no hi haurà, però 
una limitació en el nombre de 
subvencions”, explica l’alcalde de 
Castellar, Ignasi Giménez. Per això, 
si la demanda de les empreses amb 
dret a rebre la subvenció supera la 
dotació pressupostària, “es farà el 
pagament amb càrrec al pressu-
post de 2016”.

Segons dades de la Diputació 
de Barcelona, l’any passat la con-
tractació d’empreses amb centre 
de treball a Castellar va ser tem-
poral en un 93% dels casos mentre 
que el 7% restant va correpondre a 
contractació indefinida. El 59% dels 
contractes va ser d’una durada mà-
xima d’un mes, els d’obra i servei un 
22% i els de durada superior a sis 
mesos, un 1%.

  L’alcalde, i el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Joan Creus || AJ. CAstELLAr

r. GóMEz

+OCUPACIÓ

Es crearà una Mesa 
d’Ocupació entre 
tots els agents

El consistori està treballant en la 
creació d’un Mesa d’Ocupació que 
pretén reunir els diferents agents 
socials vinculats a la promoció 
econòmica de la vila. “Volem que 
sigui un òrgan de participació i que 
també serveixi per fer comentaris i 
propostes per millorar l’ocupació”, 
argumenta l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez. Està previst que el 
nou òrgan de participació comenci 
a funcionar al novembre. Aquesta 
és una de les línies de suport a les 
empreses com l’exempció del paga-
ment de les llicències d’activitats.



07

PUBLICITAT
dEL 17 AL 23 d’oCtUbrE dE 2014



08

ACTUALITAT
dEL 17 AL 23 d’oCtUbrE dE 2014

ENTITATS

Grup Il·lusió Tothicap

+ INFO:
Tel. 937 146 744

+ INFO i INSCRIPCIONS:
tothicapcastellar@gmail.com
Tel. 649 545 803 (tardes)

Necessitem persones interessades 
a col·laborar i treballar amb nosal-
tres per fer possible que cada any 
arribin a Castellar l’Ambaixador i 
els Reis d’Orient. 

Dies:
dilluns, dimarts, dimecres i dijous 
de 19 a 20 h o dilluns, dimecres i di-
jous de 20.30 a 21.30 h.

L’activitat tindrà lloc al carrer Prat 
de la Riba, 17.

VOLS COL·LABORAR 
AMB EL
GRUP IL·LUSIÓ?

IOGA, INVERTEIX EN 
EL TEU BENESTAR

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

L’ETC programa aquest mes d’oc-
tubre una nova lectura del cicle 
“Llegides”, a un preu de 3 euros.

“Cartes d’amor”, d’A. R. Gurney
Direcció de Llorenç Genescà

Dies i horaris:
dissabte 18 (21.30 h) i
diumenge 19 (18.30 h)

Lloc: Ateneu, Sala de Petit Format

ESCOAC

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dissabte 18 d’octubre  ·  17 h
Auditori Municipal Miquel Pont
Preu: 2 kg d’aliments. Recaptació 
destinada a les famílies més neces-
sitades de la vila.

Amb les actuacions de David Simon, 
Víctor Parrado, Adrián Ridao, Elías 
Torres, Jordi Hernández, Antonio Lo-
rente, Er Maiker i Óscar Sanmartín.

Organitza: ESCOAC
Col·labora: Ajuntament

FESTIVAL DE
MONÒLEGS SOLIDARIS

Esbart Teatral de Castellar

“LLEGIDES”, LECTURES 
DRAMATITZADES

Club Cinema Castellar Vallès

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

Dia: divendres 24 d’octubre
Hora: 21 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: general, 5 €; socis CCCV, gratuït
VOSE

Sinopsi: Àlex i Sergi, una sòlida pa-
rella de Barcelona, acaricia la idea 
de tenir un fill, però Àlex aconse-
gueix una beca d’un any a Los Án-
geles, cosa que suposaria un any de 
relació a 10.000 km de distància. 

CINEFÒRUM:
10.000 km

El Centre Excursionista 
organitza la Diada del Soci

EXCURSIONISME  |  CEC

El Centre Excursionista de Caste-
llar (CAC) organitza una variada 
jornada d’activitats en motiu de la 
celebració de la Diada del Soci, el 
diumenge 19 d’octubre. L’entitat, 
que farà portes obertes de la seva 
seu durant tot el dia, ofereix també 
l’oportunitat de fer diferents fites 

  Representants d’Humana i de l’Ajuntament en la signatura. || AJ. CAstELLAr

C. PINILLos

L’alcalde de Castellar del Vallès, 
Ignasi Giménez, i la directora ge-
neral d’Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo, Elisabeth Mol-
nar, han signat un conveni que 
renova la relació que des de fa 
set anys l’Ajuntament manté amb 
aquesta institució en l’àmbit de la 
recollida selectiva de roba usada 
al municipi.  

La fundació gestiona des de 
l’any 2007 una xarxa de conteni-
dors instal·lats en llocs de fàcil 
accés i dins de les àrees d’aporta-
ció voluntària de recollida selec-
tiva. Segons aquest acord, com a 
novetat l’organització es compro-

Humana i l’Ajuntament renoven 
el conveni de col·laboració

met a realitzar una aportació eco-
nòmica anual de 2.000 euros, que 
es destinaran a accions de solidari-
tat local. “Ens sentim molt còmo-
des treballant amb Humana, per-
què amb aquest conveni hi ha el 
retorn, als nostres ciutadans, de 
part de la valorització que ells fan 
d’aquesta roba”, ha expressat l’al-
calde, Ignasi Giménez. 

També, i segons el mateix 
conveni, Humana continuarà lliu-
rant a l’Ajuntament 25 bons d’aju-
da anuals per valor de 30 euros 
cadascun, que permetran adqui-
rir roba de segona mà a persones 
necessitades.  || C. d.

COOPERACIÓ  |  CONTENIDORS DE ROBAPAS A PAS  |  FIRA DE LA DISCAPACITAT DE CATALUNYA

La coral pas a Pas a Pas va actuar fa dues setmanes a la 
1a Fira de la Discapacitat de Catalunya DISCAT, que es 
va fer el 3 i el 4 d’octubre a Sant Joan de Vilatorrada, a la 
comarca del Bages. DISCAT és la primera fira que se ce-

Actuació a la fira DISCAT

A les 9 h tindrà lloc la sortida del 
trail, amb una distància de 8/10 
km. Per a infants i el públic juve-
nil, d’11 a les 13.30 h, es muntarà un 
rocòdrom exterior al pati del local 
de l’entitat. En col·laboració amb 
els monitors de l’Esplai Sarganta-
na hi haurà jocs per a la maina-
da a partir de les 11 h. El dinar de 
germanor és a les 14 h i conclourà 
amb el repartiment de records ho-
norífics als socis amb 25 o 50 anys 
d’antiguitat al CEC. A les 18 h la 
jornada finalitza amb un film de 
muntanya.  || rEdACCIó

des del bosc de pedres amb la col-
laboració del grup de pedra seca. 
L’obertura del programa d’activitats 
començarà a les 7:15 h amb l’Aplec 
de les Arenes, en el qual durant el 
recorregut de 15 km es visitaran di-
verses barraques i es farà una ofre-
na en record dels socis traspassats. 

lebra a Catalunya centrada en l’àmbit de les discapacitats 
amb la partuicipació activa d’entitats, usuaris, empreses 
i organitzacions. En l’actuació, hi van tenir un paper des-
tacat els voluntaris de Creu Roja.   || rEdACCIó
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ICV demana un
portal web de 
transparència

 Rocío Gómez

POLÍTICA  |  ICV

  Gallego, Llord i Martínez. ||C.d.

El Mirador celebrarà del 20 al 
26 d’octubre una dotzena d’ac-
tivitats gratuïtes relacionades 
amb les noves tecnologies en 
el marc de la Setmana Temàti-
ca 2014, propostes obertes a tot-
hom, que es duran a terme en di-
versos equipaments municipals.

Així, el proper dilluns a par-
tir de les 17.30h s’ha programat 
als Safareigs de la Baixada de 
Palau la xerrada El microones: 
tecnologia culinària a càrrec de 
Sara Fornés, llicenciada en Ci-
ència i Tecnologia dels Aliments. 
El mateix dilluns a les 20.30h a 
la Sala d’Actes d’El Mirador s’ha 
programat la xerrada Com ori-
entar la publicitat del meu nego-
ci a través de les noves tecnologi-
es, a càrrec de Ielou Comunica-
ció. L’endemà, dimarts, es podrà 
veure a El Mirador una demos-
tració del funcionament d’una 
impressora 3D (17.30h), un ta-
ller de Robotix de Lego Educati-
on (17.30h), i les xerrades Els rep-
tes de demà, avui. L’educació del 
segle XXI (19.30h) i Com aprofi-
tar internet per vendre més a càr-
rec d’Idearium 3.0 (20.30h). Di-
mecres vindrà marcat per una 
xerrada pràctica de programació 
creativa de MakeyM i Scratch 
(17.30h). Dijous 23 d’octubre, de 

El Mirador programa la 
Setmana de la Tecnologia

FORMACIÓ  |  EL MIRADOR

17.30h a 19h, a la Sala d’Actes i l’Es-
pai Polivalent tindrà lloc un taller 
de light painting. A partir de les 
19h Marc Pascual oferirà una xer-
rada de Comunicació 2.0. 

Divendres, les activitats torna-
ran a creuar la frontera d’El Mira-
dor. A les 20h s’ha programat a la 
plaça Major una sessió de DJ’s i mú-
sica electrònica, que clourà amb un 
mapping a la façana d’El Mirador. 
L’última jornada tecnològica, dis-
sabte, clourà amb una taller de Go-
ogle Sketchup i Street View.

D’altra banda, també s’ha or-
ganitzat un concurs fotogràfic a 
Instagram. Per participar, del 20 
al 26 d’octubre, s’haurà de penjar 
una imatge amb l’etiqueta #stcaste-
llar14. Les fotografies han de ser sel-
fies on es vegi l’edifici d’El Mirador. 
Les propostes fotogràfiques que ob-
tinguin 10 o més “m’agrada” partici-
paran en el sorteig dels tres premis 
previstos: un gearwatch (1r premi), 
una tablet (2n premi) i un disc dur 
d’un tb (3r premi). La llista de gua-
nyadors es publicarà a les xarxes 
socials d’El Mirador i de l’Ajunta-
ment, i als webs www.elmirador-
castellar.cat i www.castellarvalles.
cat el 29 d’octubre, mentre que el 
lliurament de premis es farà el 7 de 
novembre, a les 13h, a l’Espai Sales 
d’El Mirador. Cal assenyalar que el 
mateix espai acollirà fins al 30 de 
novembre una exposició de les mi-
llores imatges rebudes.  

Neix Castellar 
pel patrimoni

  R. G.

Aquest vespre, a partir de les 20 
hores a la Sala d’Actes d’El Mirador 
es presentarà la plataforma ciutada-
na Castellar pel Patrimoni, col·lectiu 
format per experts en patrimoni. El 
col·lectiu castellarenc, que va néixer 
en el procés de revisió del POUM per 
impulsar la creació d’un catàleg de 
béns del patrimoni cultural de la vila, 
es constitueix ara amb “la voluntat 
d’assessorar i ajudar a l’ajunta-
ment i tècnics municipals en la re-
dacció i revisió del catàleg”. Així ho 
ha expressat Oriol Vicente, arqueò-
leg i especialista en Patrimoni Cultu-
ral, i portaveu de la plataforma, que 
assegura que 130 particulars i 15 en-
titats van signar un manifest en què 
es demanava la creació d’aquest do-
cument. “No es fàcil redactar un 
catàleg en un municipi que té una 
forta presència de patrimoni no 
només immoble, sinó natural”, 
afegeix Vicente. El portaveu del col-
lectiu posa especial èmfasi en què la 
plataforma “està al costat de l’Ajun-
tament, no es posiciona en contra. 
Està molt bé que es faci un catàleg, 
i hem de ser tots un, volem ajudar 
perquè el patrimoni és de tots i 
volem que es faci bé”. 

En aquest sentit, Castellar pel 
Patrimoni, demana ser reconegu-
da com un interlocutor a l’hora de 
crear i revisar el catàleg, i en la fu-
tura Comissió Municipal pel Patri-
moni. “Volem ajudar a conservar 
el patrimoni, difondre’l, estudi-
ar-lo i valoritzar-lo. És un actiu 
del poble i és una bona oportuni-
tat perquè la ciutadania s’impli-
qui”, afegeix l’arqueòleg. 

NOVA PLATAFORMA  |  PATRIMONI 

L’espai organitzarà tallers, xerrades i demostracions en la setmana temàtica 
ICV demana que s’obri un procés 
participatiu per demanar als ciuta-
dans quins indicadors volen que apa-
reguin en un portal web de transpa-
rència. El portaveu d’ICV, Daniel 
Martínez, va explicar en roda de 
premsa que “és cert que la nostra 
pàgina web disposa d’uns indica-
dors de transparència, conside-
rem que no tots estan actualitzats 
i, a més, hi ha una sèrie de llacu-
nes.”.  Un exemple és el que ha en-
gegat l’Ajuntament de Santa Perpè-
tua el qual va proposar emplenar un 
formulari que constava de 37 indica-
dors per saber que és allò que més 
interessa als ciutadans. “Els contin-
guts més votats seran els primers 
que es faran públics al nou Portal 
de la transparència, mentre que 
els altres s’aniran incorporant 
progressivament fins a finals del 
2015”, va assegurar Manel Llord, re-
gidor a Santa Perpètua, que va venir 
a Castellar a explicar la iniciativa.

David Gallego, d’ICV, va 
afegir que la creació d’aquest 
portal , “és un compromís po-
lític en cas que obtinguem re-
presentació municipals”.   

  C. D.

  Imatge d’un taller de Lego. || ArXIU

Del 20 al 26 d’octubre s’han 
preparat una dotzena
d’activitats relacionades 
amb les noves tecnologies 
en tota mena de disciplines



n dels propòsits del go-
vern municipal era tan-
car la revisió del Pla 
General abans de les 

properes eleccions municipals. L’Al-
traveu havia plantejat diverses pro-
postes urbanístiques referides a so-
lucionar problemàtiques com ara 
el Rieral (una urbanització irregu-
lar al peu del Ripoll) o Can Bages (el 
polígon fantasma que pel moment 
només ha provocat una pujada del 
preu de l’aigua bestial per la conne-
xió amb aigües Ter-Llobregat).

U

 L’Altraveu

La revisió del Pla 
General 

d’urbanisme no 
serveix per ordenar 
el futur de Castellar 

L

 Grup Municipal PP
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Algunes incerteses... 
i moltes certeses

En el moment d’escriure aquest 
article el president Mas ha renun-
ciat a la consulta del 9N, tal com 
estava al Decret de convocatòria, 
per les intolerables i insuportables 
pressions de l’Estat espanyol, que 
ens nega a tots els ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya, inclosos 
aquells que volen continuar for-
mant part de l’estat, el dret a exer-
cir la democràcia.
El procés cap a la independència 
sembla entrar en una etapa d’in-
certesa, quan en realitat entra cap 
a la certesa d’una Declaració d de 
Independència al Parlament de 
Catalunya. Tot i això, ens bull la 
sang: volem votar!
També és cert que tenim la in-
certesa de si la futura Catalunya 
independent serà un lloc millor 
del que és ara. La certesa és que 
tenim la gran oportunitat de mi-
llora perquè així sigui. I la certe-
sa de que no s’hi val a badar.

Però el procés ha sigut una ficció. A 
tall d’exemple, i a pesar de les prome-
ses de tractar-ho dins la revisió del pla 
general, un complex industrial patri-
monial com el Molí d’en Busquets s’ha 
enderrocat a canvi de res, i sobre Can 
Barba, un altre complex històric, no 
s’ha sabut arribar a cap acord. A més 
l’ARE de la Playtex no és viable i no 
se sap com s’acabarà, i malgrat que 
l’ARE del camp de futbol ja no exis-
teix, s’hi vol mantenir la possibilitat de 
construir pisos (aquests canvis s’han 
fet sense cap debat ciutadà al llarg de 
revisió). El Ripoll, el riu que travessa 
Castellar i que semblava l’eix d’aques-
ta revisió, també ha quedat al marge, 
mentre segueixen els abocaments 
contaminats. A tot això cal sumar-hi 
l’estrella d’aquesta revisió, que pretén 
convertir la zona industrial de Mol-
casa en residencial i que implica una 
transformació de 90.000m2.  Aquest 
canvi, no entenem a què respon ni a 
qui pretén beneficiar i trenca la ronda 

Cercle Podem de 
Castellar del Vallès

Per la present fem públic el cas del 
sr. Mikel lander Zabala Jiménez, 
exmembre del Cercle Podem de Cas-
tellar del Vallès. El passat 14 de se-
tembre abandona el Cercle al·legant 
diferències de criteri. Un d’aquests 
criteris va ser el cas del cavall, expo-
sat pel sr. Lander el dia 31 d’agost, se-
gons consta a l’acta de la reunió de 
treball. En aquesta reunió explica els 
fets i demana al Cercle que es mani-
festi sobre el cas. Es demana que re-
dacti un comunicat, cosa que el Cer-
cle, a dia d’avui, continua esperant.
Després d’aquests fets i, amb el seu 
abandó del Cercle, comencen els im-
properis cap al Cercle i els seu inte-
grants, canviant i fent serves les con-
trasenyes del perfil del Facebook i del 
correu electrònic. Unilateral.
Des d’aleshores utilitza el Facebook 
de Podem per dinamitar el Cercle i 
posar-lo en tela de judici davant la ciu-
tadania. Alguns ciutadans li surten al 
pas. Aquests fets s’informen a la repre-
sentant de Podem a Catalunya i es pro-
cedeix a notificar-ho a Podem Estatal.
El sr. Lander no té capacitat per par-
lar en nom de Podem. Com a ciutadà 
pot opinar a mode particular, doncs 
Podem reconeix la llibertat d’expres-
sió i d’opinió, però no reconeix en cap 
cas, manifestacions divisòries, injuri-
oses o insultants.
Podem compta amb una nova pàgina 
de Facebook (Círculo Podemos Cas-
tellar del Vallès) i un nou correu elec-
trònic (podemos.castellardelvalles@

Dia Mundial de la 
Salut Mental  2014

com a frontera entre la part industri-
al i residencial.
Pel que fa a la connectivitat de Cas-
tellar hi ha diversos temes oberts 
sobre els que no interessa discutir. 
L’entrada a Castellar per la carretera 
de Sant Llorenç, a pesar de les pro-
postes més econòmiques i que podri-
en resoldre millor els problemes de 
mobilitat, es pensa resoldre amb una 
rotonda milionària a l’entrada dels 
Pedrissos que haurà d’estar sema-
foritzada. També sobre el tren es vol 
mantenir un traçat inviable i que per 
tant fa inviable l’arribada a Castellar. 
Tampoc la connexió a la B-124 o el 
Quart Cinturó s’han volgut tractar. 
D’aquesta manera podem conclou-
re que la por de l’equip de govern a 
la participació ciutadana i a una pro-
funda discussió ha tornat a deixar el 
futur del nostre poble en mans d’uns 
pocs i lluny del servei a la ciutadania 
que es prometia. Una revisió amb 
pocs clars i masses obscurs. continua a la pàgina 11

Manca de 
respecte envers 
difunts i familiars

El proppassat diumenge, dia 
cinc d’octubre, la meva muller 
va tocar l’orgue en l’enterra-
ment d’una seva tia a l’església 
parroquial de Sant Esteve. A 
petició dels fills i per expressa 
voluntat de la difunta, va tocar 
tres peces d’autors catalans. 
Però, curiosament i desagrada-
ble, ho va haver de fer a desgrat 
del mossèn que va oficiar l’en-
terrament. Abans de posar-s’hi, 
aquest mossèn –que sembla ser 
el diaca de l’actual rector-  es 
va adreçar a la meva muller i 
li va preguntar què tocaria. En 
dir-li que serien les tres peces 
catalanes que havia desitjat la 
difunta va respondre: “ya em-
pezamos mal, en la Iglesia debe 
tocarse música sacra”. La meva 
muller li va dir que entenia que 
s’havia de respectar la voluntat 
de la seva tia però que, malgrat 
tot, ja interpretaria una peça 
del seu gust.
A continuació, durant la cerimò-
nia, per sorpresa de tots els as-
sistents i contrariant la volun-
tat dels familiars, que havien dit 
que volien un enterrament en 
català, va fer la homilia en cas-
tellà.  Per acabar, no es va adre-
çar als familiars per donar-los 
el condol, no va donar el condol 
per acomiadat i no va avisar als 
assistents de la data de la missa 
de funerals.
Acabem d’estrenar nou Rector 
i, a diferència de l’anterior, tot 
i ser molt més jove, té un aju-
dant. Ja hem vist com les gasta 
aquest diaca. Hem de confiar 
que el Rector tingui un altre 
tarannà, que recrimini la seva 
actitud al diaca i, sobretot, que 
respecti la voluntat dels seus fe-
ligresos en aspectes tan trans-
cendentals i íntims com una ce-
rimònia d’enterrament.

El dissabte 11 d’octubre, Suport 
Castellar va participar en les ac-
tivitats organitzades per celebrar 
el Dia Mundial de la Salut Mental. 
Aquest any,  a la ciutat d’Igualada. 
Centenars de famílies, persones 
amb problemes de salut mental, 
associacions de tota Catalunya, 
els representants de la Federació 
de Salut Mental Catalunya, que 
ho va organitzar  juntament amb 
l’associació d’Igualada, més els re-
presentants de les Administraci-
ons de la Generalitat i de l’Ajun-

a política municipal 
està plena de petites 
coses, de petites situa-
cions la resolució de les 

quals fa la vida de la gent molt més 
agradable i fàcil. Pot resultar una 
obvietat absoluta, ja ens ho pen-
sem, però és que resulta que això 
que sembla tan senzill alguns no 
ho acaben de veure tan clar.
També és un defecte molt arrelat 
aprofitar aquesta vida municipal 
per posar-se al davant de manifes-
tacions o moviments que res tenen 
a veure amb el que realment facili-
ta la vida a la ciutadania. Quantes 
vegades hem estat testimonis als 
plens municipals de debatre qües-
tions absolutament alienes als in-
teressos més propers de la gent 

 Podem Castellar del Vallès

  ramon Falcó

  trini Pérez - suport Castellar

  ErC Castellar

Com que no s’hi val a badar la re-
cepta continua sent la mateixa: 
objectius clars, intel·ligents, anà-
lisi d’oportunitats, compromís de 
tots a treballar per tots, coneixe-
ment del temps i el país que ens 
toca viure i el futur que volem, i 
la certesa que només val l’esforç i 
l’honradesa en la gestió.
I amb aquesta certesa, hem de con-
fessar que també ens bull la sang 
quan veiem que l’ajuntament de 
Sant Cugat està treballant per acon-
seguir el centre d’apilament de bio-
massa del Vallès, finançat amb di-
ners del Consell Comarcal dins del 
projecte “boscos del Vallès”. I ens 
bull la sang perquè tenim la certe-
sa de que l’Ajuntament de Caste-
llar està badant en un moment en 
el qual hi ha un centenar de llocs de 
treball directes en joc. Tenim els re-
quisits necessaris de sobres: zona 
industrial buida a més no poder, 
matèria prima a tocar, els princi-
pals consumidors a menys de deu 
o quinze quilòmetres (l’hospital de 
Terrassa, per exemple) i l’oportu-
nitat de donar solució a dos grans 
amenaces: l’atur i els grans incen-
dis forestals. Però badem.
I badar, com a poble o com a país, 
tenim la certesa de què no ens ho 
podem permetre.

gmail.com) i manifestem que el sr. 
Mikel lander Zabala Jiménez no 
està autoritzat a manifestar-se en 
nom de Podem ni utilitzar Podem 
com a ‘cortijo propio’.
Aprofitem per informar a la ciuta-
dania que el pròxim dia 25 d’octubre 
de 10 a 14 hores es posarà una taula 
informativa al carrer Sala Boadella.

tament d’Igualada han posat de 
relleu el lema “Construïm una 
nova salut mental, ARA SÍ”.
La concepció del model i atenció 
a la salut mental ha canviat molt 
en els darrers anys, passant d’un 
model mèdic a un model centrat 
en la recuperació i la inclusió co-
munitària. L’Organització Mun-
dial de la Salut assenyala que no 
hi ha salut sense salut mental i 
que aquesta ha de ser considera-
da com una part indivisible de la 
salut pública.
Aquest nou enfocament ens ha 
permès entendre que contribuir 
a la recuperació de les persones 
amb problemes de salut mental, 
requereix encaminar els serveis 
i suports cap al benestar de les 
persones, reforçant els seus re-
cursos personals. Requereix un 
canvi cultural i d’actitud i una 
mirada diferent. Requereix un fi-
nançament adequat i conseqüent 
i això implica una major partici-
pació de les persones i les famíli-
es. Implica oferir oportunitats i al-
ternatives per gaudir d’una vida 
significativa i productiva. Impli-
ca treballar des de la promoció i 
la prevenció.
Per això no es pot permetre que 
tiri endavant l’avantprojecte de 
reforma de Llei del Codi Penal 
perquè suposa una gravíssima 
involució per la salut mental, 
que vincula les persones amb di-
agnòstic de salut mental al con-
cepte de perillositat, trencant de 
cop, el principi d’igualtat davant 
la llei. Va en la direcció contrària 
a l’abordatge del tractament dins 
la comunitat, una via d’èxit de la 
psiquiatria iniciada fa anys. Es 
tracta, en definitiva, d’una refor-
ma del Codi Penal plantejada en 
termes de vulneració dels drets 
civils, de potenciació de l’estigma, 
de penalització de la reinserció i 
de la rehabilitació social.
 Suport Castellar treballa per po-
tenciar les qualitats de les perso-
nes i de la seva implicació perso-
nal en la seva millora i inclusió 
social.  Entre tots hem de cons-
truir una nova salut mental.

però que han servit per a treure ti-
tulars a la premsa i posar-se les típi-
ques medalles per veure qui se les 
dóna de més demòcrata, quan real-
ment han estat una solemne pèrdua 
de temps. Les competències muni-
cipals són molt clares, i voler dedi-
car-se a altres temes són brindis al 
sol que no porten enlloc.
Durant els darrers mesos alguns amb 
altes responsabilitats han tingut el 
cap en matèries filosòfiques molt inte-
ressants, però altres ens hem dedicat 
a treballar per Castellar. Convindria 
recordar que s’han arreglat els terres 
d’alguns arbres per exemple del car-
rer Tarragona perquè el PPC ho va 
requerir a l’Ajuntament. O quan es va 
senyalitzar com a perillós el barranc 
de Can Barba no va ser per una tasca 
altruista dels nostres rectors munici-
pals, si no perquè el PPC així ho va de-
manar. Per exemple, més mesures per 
a la neteja dels carrers de la vila i ur-
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e les més de 33.000 per-
sones que s’estima que 
tenen el VIH a Catalu-
nya, al menys un 25% 

desconeixen que són portadores del 
virus i, per tant, no reben els bene-
ficis d’un tractament eficaç i a més, 
poden actuar com a potencials trans-
missors del virus. Com diu el Dr. J. 
Casabona, director científic del CE-
EISCAT (Centre d’Estudis Epidemi-
ològics de les Infeccions de Trans-
missió Sexual i Sida de Catalunya) 
“mentre que l’efectivitat i accés als 
tractaments són raonablement bons, 
l’accés a un diagnòstic precoç és mi-
llorable”. I és millorable per dues 
bandes, la població potencialment 
afectada i el propi sistema sanitari. 
Al llarg de més de 30 anys de coneixe-
ment de la infecció, no ha faltat la in-
formació sobre la malaltia, sobre els 
seus mecanismes de transmissió (les 
conductes de risc per contraure la in-
fecció), sobre els millors sistemes de 
prevenció i sobre la molt alta eficàcia 
dels tractaments que han aconseguit 
reduir l’enorme mortal¡tat de les pri-
meres dècades i proporcionar un sta-
tus de malaltia crònica compensada i 
una bona qualitat de vida a les perso-
nes que la pateixen. 
Malgrat això, quasi 1 de cada 2 nous 
diagnòstics (50%) es fan a persones 
que molts anys que estan infectades 
sense saber-ho, i quan la malaltia 
està en fase avançada o molt avan-
çada (el que s’anomena diagnòstic 
tardà o diagnòstic tardà amb malal-
tia avançada, segons el grau de de-
pressió del sistema immunitari o de 

  VIH. || JoAN MUNdEt

Dia internacional de la prova 
del VIH. Tu ets invulnerable?

nerable, si has tingut o tens relaci-
ons sexuals sense preservatius amb 
persones que podrien estar infecta-
des (o de les que desconeixes la seva 
situació referent a VIH), i també si 
tens o has tingut una parella positiva 
a la prova o si ets home i tens o has 
tingut sexe amb homes o tens altres 
conductes de risc, informa’t, consul-
ta al teu metge de família, demana-li 
la prova del VIH o fes-te-la en alguna 
de les associacions o farmàcies que 
facin la prova ràpida. 
T’animem a buscar informació cor-
recta, a ser crític amb el teu propi 
estil de vida, i sense pors, analitzar 
els riscos i buscar conèixer la teva 
situació davant del VIH.

* Comissió sobre Drogodependències,
   Sexualitat i Sida.
   Programa Municipal de Salut

D

dencialitat és requisit indispensable.
Existeixen beneficis molt importants 
tant per la salut individual com per la 
de la comunitat quan es diagnostica 
el VIH en una etapa precoç. Actual-
ment el tractament és la millor vacuna 
per als infectats, i tant per ells matei-
xos com per la població sana, la pre-
venció és la millor vacuna. 
La prova és gratuïta, i es fa com una 
determinació més de les diverses que 
es demanen en una anàlisi de sang 
normal. Es pot fer en qualsevol cen-
tre de salut i també en certes associ-
acions i farmàcies. Pot ser anònima 
i el resultat és absolutament fiable. 
El programa de detecció ràpida de 
VIH a oficines de farmàcia s’ha vist 
afectat en aquests temps de crisi pel 
major cost dels reactius, però no així 
la prova ordinària en sang.
Així què, si no et consideres invul-

Nova edició
de la Mostra 

Gastronòmica

 Pepa Martínez*

A
quest cap de setma-
na, l’Espai Tolrà acull 
la 10a Mostra Gastro-
nòmica de Castellar 

del Vallès, organitzada pels establi-
ments participants amb el suport 
de l’ajuntament i la col·laboració 
d’entitats i privats com Colònies i 
Espai Xiribec, Cuina de Safareig, 
Forn Viñas, Vinalium i Club Cine-
ma Castellar Vallès. Val la pena des-
tacar l’esforç de tots els organitza-
dors i col·laboradors per mantenir 
viva aquesta trobada que ens per-
met conèixer el bo i millor de la 
cuina castellarenca.
L’objectiu de la Mostra Gastronò-
mica és acostar els establiments de 
restauració, pastisseria i begudes 
de la nostra vila a tots els visitants. 
Per aquesta raó, durant tres dies 

Noves 
oportunitats

 Agrupació Local CiU

C

El diagnòstic precoç també és millora-
ble per la banda del sistema sanitari. 
Els sanitaris són una potent eina de de-
tecció de casos. Al nostre país, ja està 
generalitzada la oferta i realització de 
la prova a les dones embarassades (en-
cara que no és obligatòria, ningú acos-
tuma a posar-hi inconvenients). Molts 
autors consideren que es podria pro-
posar alguna actuació semblant en 
l’atenció general a pacients sans, ofe-
rint-la sistemàticament.
Si mes no, s’ha d’aprofundir en fer 
un cribatge selectiu. Hem d’afavorir 
en el context de les visites mèdiques 
una comunicació que doni lloc a par-
lar de possibles conductes de risc 
(força íntimes i privades), propo-
sant obertament la prova a les per-
sones sanes i evidentment detectar 
simptomatologia que pugui indicar 
infecció. Garantir totalment la confi-

  Olga Chapinal Sánchez*

PLAÇA MAJOR

podrem degustar els tastets que ens 
proposen a un preu assequible.
La gastronomia forma part de la nos-
tra cultura i és un actiu important de 
la nostra vila, tant per la qualitat com 
per la quantitat dels establiments que 
hi ha a Castellar i per les persones que 
s’hi dediquen. Tots sabem com és de 
difícil tirar endavant un negoci de res-
tauració en la situació econòmica ac-
tual. Requereix molt esforç i dedica-
ció. És d’agrair que, malgrat tot, hagin 
trobat la manera d’acudir novament 
a la Mostra Gastronòmica.
Castellar disposa d’un patrimoni na-
tural, cultural i artístic molt desta-
cat, però afortunadament també té 
un patrimoni gastronòmic igual d’im-
portant que cal conèixer, estimar i 
preservar. A la mostra trobareu els 
millors plats d’alguns dels nostres es-
tabliments més emblemàtics: Airesol, 
Cal Camilo, Cárnicas Merche, Casa 
Pepe, El Racó de la Tapa, Garbí, La 
Taberna del Gall, La Volta i Mas Um-
bert. També podreu gaudir dels pos-
tres preparats per Andreví, Munta-
da i Villaró i, per beure, de l’oferta de 
Begudes Parera, El Celleret, Coctele-
ria Boston i La Grangeta d’en Roca.
En definitiva, una trobada on els 
amants de la gastronomia podran 
llepar-se els dits.

*Regidora de Cultura

riva la importància de  tenir una bona 
gestió pública per continuar essent un 
referent en diversos àmbits. 
Per posar un exemple, fa poc hem 
commemorat els deu anys consecu-
tius del Correllengua a Castellar, gent 
arriscada, tenaç i compromesa amb la 
llengua, en la seva defensa i promo-
ció, a través de la Coordinadora As-
sociacions per la Llengua que no ha 
deixat mai de donar-nos exemple de 
com, des de la societat civil podem 
dinamitzar la cultura i la nostra llen-
gua. Per altra banda però hem de la-
mentar, la pèrdua de la Mostra Oficis 
Artesans, una de les més importants 
del país i que hem perdut “temporal-
ment”. Podríem trobar també altres 
exemples, en el cas cultural, de com 
en menys de deu anys s’ha reduït tota 
la programació estable de l’Auditori...
Tenim sort de la gent que continua 
creient que el municipi pot ser un re-
ferent en molts àmbits i que cal però, 
que des de la primera institució es li-
deri un canvi de rumb per assentar les 
bases d’oportunitats per a un municipi 
de qualitat i referència. Malgrat això, 
veiem una administració local apaga-
da, aplicant aquella dita tan catalana 
de “qui dia passa any empeny”, però 
nosaltres creiem que Castellar i els 
seus ciutadans ens mereixem molt 
més que això. Ens mereixem les matei-
xes oportunitats de benestar i qualitat 

banitzacions, tampoc es deu a un sob-
tat interès del regidor corresponent, 
sinó que també el PPC ho va reque-
rir a qui correspon. I no es tracta de 
penjar-se medalles sense cap sentit: 
qui vulgui es pot apropar a la nostra 
seu i amb molt de gust els ensenya-
rem les respectives sol·licituds con-
venientment signades i registrades. I 
cal fer constar que encara tenim més 
propostes de millora i reparació pre-
sentades i d’altres en preparació per 
ser proposades.
Per un altre dia deixarem els co-
mentaris de que aquests petits de-
talls també reflecteixen les poques 
ganes d’aquells que tenen l’autoritat 
de fer obres de millora i conservació 
per millorar la vida dels qui vivim a 
Castellar perquè tenen el cap en tri-
bulacions metafísiques, però volem 
deixar un missatge molt clar: el PPC 
de Castellar sempre ha prioritzat la 
seva activitat en favor del benestar 
i millora de la vila i dels seus habi-
tants, i aquí podem oferir algunes 
proves. Es la nostra línia d’actua-
ció i la mantindrem: preocupar-se 
de debò per la nostra gent sigui 
quin sigui el seu vot. Alguns actu-
en a posteriori i volen atribuir-se el 
mèrit, però resulta lamentable que 
certes actuacions hagin d’iniciar-se 
perquè algú ho reclama, i no perquè 

astellar del Vallès és 
un municipi envoltat 
d’un entorn privilegi-
at, porta del Parc Na-

tural de Sant Llorenç del Munt i 
amb unes bones connexions amb 
les dues ciutats més importants 
de la comarca  i la àrea metropo-
litana. Un municipi que en molts 
casos, era referent en àmbits d’in-
novació democràtica, participació 
ciutadana, cultura, emprenedoria 
i sobretot qualitat de vida. Tenint 
present que vivim en un moment 
molt complex i amb una dèbil re-
cuperació econòmica que ha afectat 
moltes capes de la societat, se’n de-

ve de la pàgina 10

defenses que hagi provocat anys d’in-
fecció progressant lliurement, sense 
tractament que ho impedeixi).
Una enquesta realitzada a població 
general per investigadors de SEISI-
DA (Sociedad Española Interdiscipli-
naria del Sida), presentada el passat 
any al Congrés Internacional sobre 
l’impacte de la SIDA a Barcelona 
mostra que la majoria dels enquestats 
es consideren invulnerables a la infec-
ció del Virus de la Sida (VIH), o virus 
de la immunodeficiència humana. 
L’enquesta indica, que només un 27% 
de la població s’ha fet el test alguna ve-
gada a la seva vida. Del 73% restant, 
més de la meitat no han pensat mai fer-
se la prova, un 5% dels enquestats  ex-
pressen que tenen intenció de fer-se 
la prova pròximament. Un 14% reco-
neixen haver pensat en fer-se-la però 
haver decidit no fer-ho per diverses 
raons, entre elles per reduir la seva 
preocupació basant-se en no tenir cap 
símptoma de malaltia (“jo em trobo bé, 
si tingués alguna cosa ho notaria, no?”), 
o la por a ser jutjat o qüestionat si de-
mana la prova al seu metge.
Altres persones amb un únic resultat 
negatiu de la prova després de realit-
zar pràctiques de risc, poden creure 
que, si s’han “lliurat” d’adquirir la in-
fecció,  poden continuar sotmetent-se 
al risc i no els passarà res.

que altres municipis del nostre entorn. 
Cal generar per tant, il·lusió i noves 
oportunitats. Som-hi?

el regidor de torn passi pel carrer i 
no prengui la iniciativa per si ma-
teix. Va sent hora de deixar la inde-
pendència de banda i dedicar-se al 
que preocupa realment, que és bus-
car solucions per Castellar del Va-
llès. Que cadascú tregui les conclu-
sions que li semblin oportunes.
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EL TAULER

ES BUSCA PROFESSOR 
DE CUINA

EXPOSICIÓ
ANTOLÒGICA
ANTONI COSTA 

Prorrogada!

L’exposició antològica d’Antoni 
Costa es prorroga fins al 25 d’oc-
tubre. Us recordem els espais i 
horaris: sala Polivalent d’El Mi-
rador, Galeria santi Art i Galeria 
Aguilart, de dilluns a divendres de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h i dissabtes 
de 10 a 13 h.

A més, el recinte Firal de l’Es-
pai tolrà també es decorarà amb 
obres del pintor castellarenc du-
rant la Mostra Gastronòmica (17, 
18 i 19 d’octubre).

L’Ajuntament cerca un treballa-
dor autònom per treballar de do-
cent en un curs de formació ocu-
pacional de cuina que començarà 
el 15 de desembre. titulacions re-
querides: llicenciatura/diploma-
tura o grau de cuina, tècnic/a 
superior d’hostaleria i turisme o 
certificat de professionalitat nivell 
3 d’hostaleria i turisme. Cal acre-
ditar 3 anys d’experiència com a 
docent i com a cuiner.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
Tel. 93 714 40 40

+ INFO:
Tel. 93 714 40 40

LICITACIÓ
FLORISTERIA AL
MERCAT MUNICIPAL

AJUTS REHABILITACIÓ
HABITATGES

Procediment obert per a l’adju-
dicació d’un espai destinat a flo-
risteria al Mercat Municipal de 
Castellar del Vallès. Informació i 
documentació de la convocatòria: 
al Perfil del Contractant del web 
www.castellarvalles.cat i a se-
cretaria de l’Ajuntament (Passeig 
tolrà, 1; de dl. a dv., de 9 a 14 h).

Presentació d’ofertes: de l’11 al 
28 d’octubre, inclosos, al regis-
tre d’entrades de l’Ajuntament.

L’oficina Local d’Habitatge in-
forma que fins al 31 d’octubre es 
poden sol·licitar aquests ajuts de 
la Generalitat per a la rehabilitació 
d’habitatges buits per destinar a 
lloguer social.

Consulteu les característiques de 
la convocatòria al web municipal: 
www.castellarvalles.cat. Les per-
sones interessades s’han d’adre-
çar al servei d’Atenció Ciutadana 
(El Mirador). 

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
Tel. 93 714 40 40

CURS D’INICIACIÓ
AL MACRAMÉ

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès, amb la col·laboració de 
l’AVAN, organitzen aquest curs 
obert a tothom que començarà 
el proper 6 de novembre i tindrà 
lloc al Punt d’Informació a Perso-
nes amb discapacitat (PIPAd), si-
tuat al costat del Casal d’Avis de 
la plaça Major. 

Les inscripcions són obertes al 
mateix PIPAd dilluns i dimarts de 
10 a 13 h. Places limitades.

+ INFO:
Tel. 937 156 485

Els joves castellarencs van tenir el 
seu punt de reunió a l’Espai Tolrà 
durant tot el cap de setmana passat 
en motiu de la Setmana Jove. Les 
diverses activitats que hi van tenir 
lloc els van permetre expressar-se a 
través de diversos esports i variants 
artístiques. Dissabte, Taulacció, for-
mada per les entitats Fasol, Penjats 
pel Tram i Lokalismo 2.0, va orga-
nitzar la ‘Urban Champions Made 
in Bronx’, en què s’hi havia de jugar 
tornejos de tennis taula, bàsquet 3x3 
i futbol sala durant tot el dia. 
D’altra banda, les diverses entitats 
culturals i artistes juvenils de la vila 
es van trobar diumenge al matí a 
la MostrArt Jove ’14. “En el món 
de l’art, és molt difícil fer-t’hi un 
nom i poder viure’n. Per tant, en-
cara que aquesta sigui una petita 
exposició, crec que és una opor-
tunitat per a nosaltres, ja que és 
en llocs com aquest on et vas do-
nant a conèixer i pots anar crei-
xent mica en mica”, assegura Marc 
Torrecilla, un dels artistes convidats. 
Aquestes obres estaran exposades 
a l’Espai Sales d’El Mirador fins a 
final de mes. “Trobo bé que s’expo-
sin les nostres obres a El Mirador. 
D’aquesta manera, tothom podrà 
veure el que fem els joves del poble 
que ens dediquem a l’art”, comenta 
Ricard Perich, un altre dels artistes 
convidats.  || sErGIo rUIz 

Cap de 
setmana jove

  Dues imatges de les activitats joves del cap de setmana passat. || q. PAsCUAL

Arrenca la campanya
de reaprofitament 
‘Acaba’t el plat a casa’ 

 Rocío Gómez

“Cada dia a Catalunya llencem 
gairebé 720.000 kg de menjar 
en bon estat, més de la meitat 
prové de les cases, un 58%, però 
també es malbaraten aliments 
als supermercats i restaurants. 
Llençar menjar és llençar recur-
sos”. Aquesta és la premissa de 
la qual parteix la campanya Aca-
ba’t el plat a casa, que promou el 
Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Occidental, amb el 
suport de la Diputació de Barce-
lona i la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Castellar.

De moment, a la vila ca-
torze restaurants s’han adhe-
rit a aquesta proposta que va 
arrencar el passat el 15 d’octu-
bre i que consisteix a fomentar 
l’aprofitament a casa del men-
jar sobrant servit al restaurant. 
“La campanya vol conscienci-
ar la gent que no malbarati ali-
ments, i més en el context ac-
tual. El menjar que deixem al 

plat, el restaurant no l’aprofita-
rà però ens pot servir per a un 
altre àpat”, explica la regidora de 
Comerç, Anna Màrmol. “Des del 
consorci, facilitaran que el client 
s’endugui el menjar que ha deixat 
al plat, entregant envasos, bos-
ses, estris de taula i material in-
formatiu als restaurants que hi 
participin”, apunta la regidora. “A 
Castellar s’han sumat a la pro-
posta el restaurant Garbí, el bar 
Avenida, l’Airesol, bar restaurant 
Frutos Ramírez, Ca l’Aurora, Mas 
Umbert, Mas Pinetó, el Racó de la 
Tapa, Cal Petasques, Casa Pepe,  
el Mesonet de Manel, Picàpa’t, la 
Taverna del Gall i el restaurant 
Pérez”, afegeix Màrmol.

La campanya, que tindrà una 
durada de dos mesos, fins el 15 de 
desembre, encara és oberta. Els 
restaurants que es vulguin adhe-
rir es poden posar en contacte 
amb el Consorci per a la Gestió 
de Residus de Vallès Occidental 
a través del correu informaciore-
sidus@ccvoc.cat, o bé trucant al 
telèfon 93 727 35 34. 

COMERÇ |  RESTAURACIÓ
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L’ATT Castellar suma dos de 
dos en el debut a la 2a A

L’Att Castellar ja acumula dues 
victòries en dos partits disputats 
en la temporada del debut en la 2a 
A provincial. Els castellarencs es 

van imposar a Castelldefels (2-4), 
de manera que són colíders al grup 
1 de la categoria. L’equip de 2a b, en 
canvi, va perdre el seu segon partit, 
en aquest cas a La Garriga (6-0). 
A 3a, el Castellar b, ubicat al grup 
3, va caure a Premià de Mar (6-0) .

Emocionant doble triomf del 
Club Bitlles Castellar a Horta

El Club bitlles Castellar es va 
imposar en el doble enfrontament 
contra el siuranenc d’Horta a 
barcelona. La primera partida la 

va guanyar 327–22 a 346–24 i,  la 
segona, 347–24 a 352–25, Aquesta 
segona partida es va decidir en 
l’última tirada del visitant rafa 
berenguer que va fer llenya , és a 
dir,  6 punts. si el contrari hagués 
fet bitlla, hauria guanyat d’ un punt.

l’antic campió del món de mitja ma-
rató de veterans, entre altres ho-
nors, Josep Navarro, de 56 anys, 
que va sortir encantat del recorre-
gut i li augura un gran futur a la 
prova, mentre que quart va ser el 
talent del CAC Gerard Arderius.

El triomf de Mariona Jordà en 
la categoria femenina va tenir molt 

Chema Cañadas i Mariona Jordà, 
del Club Atlètic Castellar, han pas-
sat a la història com a els primers 
guanyadors de la Corriols del Va-
llès, la cursa de muntanya orga-
nitzada pel CAC que ha substituït 
en el calendari la Pujada i Baixa-
da a Cadafalch. La prova, de 22,3 
km, va comptar amb la participació 
de més de mig centenar d’atletes, 
que van destacar l’espectacularitat, 
però també la duresa, d’una prova 
que els va dur per indrets com Ca-
tafau, el Farell, el Pic del Vent, la 
Font del Gurri o el Puig de la Creu. 
Una de les característiques de la 
competició és que hi havien molts 
pocs trams de pista i d’asfalt –els 
metres més pròxims a la sortida 
i l’arribada, al Palau Tolrà-, cosa 
indicativa de la seva dificultat. A 
més, la pluja de la matinada va en-
fangar molts dels corriols.

La victòria de Cañadas es va 
gestar a partir del vuitè quilòme-
tre, a l’alçada del Farell, quan va 
superar el sabadellenc Enric Al-
tayó i ja no va deixar el lideratge 
fins al final. L’atleta local es va mos-
trar satisfet perquè no va haver de 
forçar gaire i es va mantenir sem-
pre en una quantitat de pulsacions 
raonable –està en plena prepara-
ció de la Marató de muntanya de 
Sant Llorenç Savall de finals de 
mes-, mentre que Altayó, que sor-
tia d’una lesió al genoll, va reconèi-
xer que va gastar massa al princi-
pi. Tots dos van baixar de les dues 
hores, que era la referència previs-
ta per l’organització. Tercer va ser 

  Marc Cornet

Cañadas i Jordà fan història

  A l’esquerra, a dalt, la sortida; a sota, el podi masculí: i, a la dreta, la guanyadora femenina, Mariona Jordà, en plena acció.  || CAC

de mèrit, tenint present que es va 
confondre en un encreuament, 
quan ja era líder, i es va veure obli-
gada a remuntar. Exactament el 
mateix problema va tenir Marc 
Taló, que va ser setè i primer clas-
sificat de l’altre club local partici-
pant, el Salamandra Trail. Proba-
blement hauria lluitar pel podi. Per 

Els dos corredors del CAC s’imposen en l’espectacular primera edició de la Corriols del Vallès, de 22,3 km

darrere de Jordà van quedar Cris-
tina Bernabé i Neus Figueras.

El president del CAC, Àngel 
Garcia, es va encantat pel desen-
volupament de la cursa tot i espe-
rar una participació més alta: “La 
marató de Sant Llorenç també va 
començar amb una cinquantena 
d’inscrits i ara talla als 600”. 

EXURSIONISME  |  CEC

La pluja que va caure durant la 
matinada de dissabte a diumen-
ge va fer que la la 54a edició de 
la Marxa Excursionista Infan-
til de Regularitat quedés suspe-
sa definitivament. La competició 
ja s’havia ajornat el diumenge an-
terior pel mal temps. La suspen-
sió ve donada pel fet que el calen-
dari del Centre Excursionista de 
Castellar (CEC) durant les pròxi-
mes setmanes ja està molt carre-
gat, començant per la Diada del 
Soci que l’entitat presidida per 
Jesús Gómez organitza, per pri-
mera vegada, aquest diumenge. 
El responsable de la Marxa, Josep 
Manel Martí, no recorda cap altra 
suspensió a causa de la meteoro-
logia adversa durant dos diumen-
ges consecutius. Dimecres 22 i di-
vendres 24 d’octubre, de 19 a 21 
hores, es podrà passar per la se-
cretaria del CEC, presentant el 
document amb el número de dor-
sal, per a recuperar l’import abo-
nat per a la inscripció a la Marxa 
Excursionista.  || rEdACCIó

La pluja suspèn 
definitivament la 
54a Marxa Infantil

 J. Gómez i Josep M. Martí . || M.C.b.
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CICLISME  |  BIKE TRIAL

El pilot castellarenc Alan Rovira va lliurar a l’alcalde, Ignasi Giménez, i a 
la regidora d’Esports, Pepa Martínez, un pòster en motiu de la recent con-
secució del Campionat d’Europa de Bici Trial. L’acte va tenir lloc a la Sala 
de la Capella de l’Alcaldia i va comptar també amb l’assistència del pare 
de l’esportista. Un cop fet el lliurament, Rovira, d’11 anys, va realitzar una 
petita demostració de trial a l’interior del Palau Tolrà.  || rEdACCIó

Alan Rovira lliura un pòster a l’Ajuntament

q. PAsCUAL

CEdIdA

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

El Club Bàsquet Castellar va sumar a la pista del Vic 
la primera victòria de la temporada gràcies a un tram 
final de partit espectacular. Els castellarencs, que ha-
vien aconseguit mantenir-se a prop en el marcador, 
però gairebé sempre per sota, van culminar un par-
cial de 12-23 en els últims cinc minuts, i van certificar 
un triomf per 91-99 que coincideix amb el seu màxim 
avantatge. Els homes de Dídac Herrero, que per cert 
tornava a la pista del Vic per enfrontar-se al club que 
ha marcat tota la seva carrera, van sobrepassar-se als 

Cop d’autoritat a Vic (91-99)
moments de màxima inspiració del rival, com ara el 
17-10 de mitjans del primer quart o el 69-62 dels mi-
nuts finals del tercer. Toni Roure, amb 33 punts i una 
estadística de 7 de 9 en triples, va ser la principal arma 
ofensiva dels groc-i-negres, que també van comptar 
amb la decisiva aportació de Rafa González (15 punts) 
-a la foto, en una imatge d’arxiu-, Albert Cadafalch (13), 
David Pino (12) o Larry Ewulu (9 punts i 10 rebots). En 
l’últim precedent, en el Torneig de Festa Major, els vi-
gatans s’havien imposat 80-94.  || rEdACCIó

CICLISME  |  ROC D’AZUR

El ciclista castellarenc Oriol Alcaraz va tornar a demostrar el seu alt ni-
vell internacional tot sent segon en una de les curses més prestigioses de 
BTT on sol participar, el Roc d’Azur de Fréjus (França), on es va enfron-
tar a 260 participants de la seva categoria (anys 2004/05). Després de 
2 hores en espera a la graella, sota el sol i apinyats, i 20 minuts de lluita 
per sortir al davant, Alcaraz va afrontar el duríssim i enfangat circuit, 
de 4,2 km, on, tot i la bona arrencada, es va situar al darrere del corre-
dor local Ethan Caron, que el va tancar en tot moment. Tot i això, arri-
bar a un pam del campió, en una cursa així, és tot un èxit.  || rEdACCIó

Espectacular segon lloc d’Alcaraz a França

HOQUEI SOBRE PATINS  |  PRIMERA CATALANA

Tercera victòria de l’HC Castellar (4-5)

L’Hoquei Club Castellar es van imposar a l’Amposta per la mínima (4-5) 
i ja suma tres triomfs en quatre partits. Tot i això, l’èxit a les Terres 
de l’Ebre no va ser gens fàcil, ja que els locals, malgrat no ser massa 
tècnics, van aprofitar la qualitat del seu porter per avançar-se 3-1 als 
14 minuts. L’1-1 provisional l’havia aconseguit Xavi Blanco, de penal. A 
més, la pista era molt gran i incòmoda. Lluís Catena, però, va retallar 
diferències abans del descans i, a la segona part, es va gestar la remun-
tada. Xavi Blanco, amb dos gols més, un d’ells de falta directa, i Kevin 
Blázquez van situar un clar 3-5 al marcador a falta d’1:44 per al final 
però encara es va haver de patir. Amb l’ajut d’una grada molt plena i 
gens esportiva, que va recórrer a la intimidació de la banqueta, l’Am-
posta va arribar a l’últim minut amb opcions per empatar.  || rEdACCIó
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  Ricard Puigmartí celebra el seu gol contra el Santvicentí. || qUIM PAsCUAL

FUTBOL SALA  |  DIVISIÓ D’HONOR CATALANA

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

L’Athletic 04 va seguir amb la 
bona ratxa i va sumar el seu pri-
mer triomf a casa. Els castella-
rencs van superar el Santvicen-
tí per un clar 7-2, amb gols de 
Ricard Puigmartí, Eduard Álva-
rez, Albert Moya, Antonio Mori-
llas, Jordi Martínez (2) i Gerard 
Arasa. Tot i això, el partit dispu-
tat al pavelló Joaquim Blume es 
va mantenir força igualat fins al 
4-2, avançada la segona meitat. 
En aquell moment, Eduard Ál-
varez va ser expulsat per doble 
groga i l’Athletic 04 es va quedar 
defensant amb només tres juga-

Un gol del jugador local Arnau Ruiz a cinc 
minuts per al final va significar la sego-
na derrota de la Unió Esportiva Castellar 
-que ja fa tres setmanes que no guanya- 
aquesta temporada. El Sallent, que llui-
tava amb els blanc-i-vermells per a  man-
tenir-se en la zona d’honor del grup 4 de 

L’Athletic 04 li pren 
la mida a la categoria

La Unió Esportiva cedeix 
en el tram decisiu (1-0)

  M. C. B.

Els castellarencs sumen contra el Santvicentí (7-2) el segon triomf consecutiu, 
mentre el FS Castellar abandona la seva condició d’invicte a Arenys de Mar (6-4)

dors durant dos minuts. L’equip 
local, però, va resistir heroica-
ment i això va acabar enfons-
ant anímicament els visitants. 
Quan aquests es van posar a ata-
car amb cinc homes, els caste-
llarencs ho van aprofitar per a 
arrodonir el marcador amb tres 
contraatacs molt ben portats. 

El president de l’Athle-
tic 04, Eduard Soler, es mos-
tra molt satisfet pel rendiment 
mostrat fins ara per l’equip en el 
debut a la Divisió d’Honor Cata-
lana: “Estem esperançats per-
què a aquestes alçades pensà-
vem que patiríem més. Excep-
te contra el Centelles, que és 
d’un altre nivell, hem plantat 

Segona Catalana, es va imposar per la 
mínima, 1-0, en un partit que se’ls havia 
posat molt coll amunt al minut 53 de la se-
gona part. El jugador dels bagencs Fran-
cisco Manuel Rodríguez va ser expulsat 
però, de la mateixa manera que el diu-
menge anterior contra el Caldes de Mont-
bui, els homes de Toni Centella no van 
poder aprofitar la superioritat numèrica. 

El porter del Castellar Óscar Sán-
chez va ser expulsat dos minuts abans 
del gol del Sallent però els blanc-i-ver-
mells van poder afrontar, igualment, el 

cara als altres tres rivals i, a 
més, hem aconseguit puntuar”.

derrota taronja || El Futbol 
Sala Castellar, en canvi, no va 
tenir tanta sort i va encaixar 
la primera derrota en la lliga a 
la pista de l’Arenys de Mar (6-
4). Segons el tècnic de l’equip, 
Ruben Jiménez, la clau va estar 
en la primera part, quan l’equip 
va malbaratar un 1-3. En la se-
gona part, que va començar amb 
el marcador igualat (4-4), els ta-
ronges van ser superiors, però 
van estar desencertats de cara a 
porteria. Els gols del Futbol Sala 
Castellar els van marcar Alexan-
dre Mateo (3) i Roger Carrera.  

FUTBOL SALA CASTELLAR

Últims dies per 
inscriure’s al Social

Les persones interessades a 
participar en el Campionat Social 
del Futbol Sala Castellar poden 
fer-ho fins aquest pròxim dimarts, 
dia 21 d’octubre. Les competicions, 

que tindran lloc els divendres 
al pavelló Joaquim Blume, de 
21.30 a 24 h, començaran el 24 
d’octubre. El preu d’inscripció és 
de 200 euros per equip més 45 en 
concepte de fitxa per jugador. Se 
seguirà el reglament oficial de la 
federació catalana. La inscripció 
es pot formalitzar dimarts al 
pavelló o a través del telèfon 
mòbil 663.02.79.68 (Ruben).

tram final del partit amb un home de més. 
El jugador del Sallent Xavier Ratera va 
veure la targeta vermella al minut 85. 

Amb aquest resultat el Castellar és 
sisè del grup 4 de Segona Catalana, a tres 
punts d’un triumvirat de líders entre els 
quals hi ha el Sallent. Al Bages, per tant, 
els castellarencs van perdre una oportu-
nitat única de ser a dalt. El pròxim rival, 
diumenge (12.15 h) al Pepín Valls, serà el 
Bellavista Milán. En la imatge, un dels ti-
tulars, Joan Brullet, en un duel d’aquesta 
temporada.  || Foto: qUIM PAsCUAL
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de sobra és conegut que el twin 
ring de Motegi és un circuit propici 
per Honda i tot va confluir en la 
victòria de Marc Màrquez en el 
campionat del món. Pedrosa va ser 

un convidat de luxe. El cap de setmana 
començava amb una vuitena plaça 
als primers lliures, quart als segons, 
vuitè als tercers i segon als últims 
en un circuit, propietat d’Honda, que 
Pedrosa coneix bé, motiu pel qual va 
poder aconseguir la tercera plaça i la 
primera línia de la graella per davant 
del Mariscal Màrquez, quart i a segona 

Pedrosa, un convidat 
de luxe a Motegi

DISSABTE 18 d’octubre
Pepín Valls
09:00     Infantil C – Esc.F.Montcada
10:30      benjamí A – Junior
10:30      Prebenjamí A – sabadellenca
11:30       Aleví d – Esc.F.ripollet
11:30       Aleví F – Can rull
13:00      benjamí E – Can rull
13:00      Aleví A – sant Gabriel
14:15       benjamí d – Esc.F.ripollet
15:30      Infantil A – badia
17:00       Juvenil A – sabadell
19:00      Cadet A – sabadell Nord

Partits a fora
09:00    Europa sports – Juvenil b
12:00     Esc.F.Vallès – Infantil b
12:15       sants – Femení
15:00     Cerdanyola – Aleví b
16:15       Junior – UE Castellar b
17:30      Esc.F.sabadell – Cadet C

DIUMENGE 19 d’octubre
Pepín Valls
08:15      Veterans – Canovelles
10:15      Escola - sabadellenca
10:15      Prebenjamí E – sant quirze
12:15       UE Castellar - bellavista

Partits a fora
09:00    Montcada – Prebenjamí C
09:30     Esc.F.sabadell – Prebenjamí b
14:00     Montcada – Cadet b

FUTBOL (UE Castellar)

BÀSQUET (Cb Castellar)

DISSABTE 18 d’octubre
Pavelló Puigverd
09:00     Preinfantil – Pia sabadell
10:30      Infantil – sant Pere terrassa
16:00      Cadet femení – Can Parellada
17:30      Cadet – CN sabadell
19:00      sènior b –  solsona

Partits a fora
10:00      Nou badia -  Premini b
16:00      Matadepera - Mini A
17:30      Ciutat Vella -  Mini b

DIUMENGE 19 d’octubre
Pavelló Puigverd
10:30      Premini   –  Prat
12:30      sots 25 femení – sant Nicolau
17:00      Júnior – UE barberà
19:00      sènior A – Platges de Mataró

Partits a fora
11:45       CN sabadell -  Preinfantil femení

HOQUEI PATINS (HC Castellar)

DIVENDRES 17 d’octubre
Partit a fora
21:15       Cambrils CH -  sènior b 

DISSABTE 18 d’octubre
Pavelló Dani Pedrosa
13:15       benjamí b – CP Vic
17:15       benjamí A – CP Centelles
18:30      Aleví A – CHP sant Feliu

Partit a fora
12:30      sant Just – Júnior

DIUMENGE 19 d’octubre
Pavelló Dani Pedrosa
10:00     Iniciació – CP Centelles
11:00      Prebenjamí b – CP Centelles

Partits a fora
11:00      CH ripollet – Infantil
12:45      FC Martinenc – sènior A
16:00     CH Lloret –  Aleví b 

FUTBOL SALA (Fs Castellar i Athletic)

DISSABTE 18 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume
16:00      Juvenil A –  Lliçà d’Amunt
17:15       Juvenil/c. femení – Palau-solità
18:30      sènior A – Palau-solità
20:00     Cadet – Escola Pia sabadell CE

Partits a fora
10:00     Escola P. sabadell – benjamí A
10:05     santa Perpètua – Infantil b
12:00     Isur – Infantil A
15:00     EP Granollers –  Juvenil b
18:00     Mollet -  Athlètic 04  

DIUMENGE 19 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume
09:00     Aleví b – Montsant 
10:10      Aleví A – Futsal Arenys de Mar
17.00      sènior b – Òdena

DEL 17 AL 23 D’OCTUBRE

VETERANS
santa Eulàlia - UE Castellar  2 - 5
SÈNIOR B · tercera Catalana, grup 6 
 UE Castellar - Llano 2 - 1
JUVENIL A · Primera, grup 7 
Navarcles - UE Castellar 2 - 2
JUVENIL B · segona, grup 27 
UE Castellar - Mirasol 0 - 2
CADET A · Primera, grup 6
UE Castellar - Manresa 2 - 1
CADET B · segona, grup 29
UE Castellar - Pb r. Llorens 3 - 1
CADET C · segona, grup 30
UE Castellar - Cerdanyola 4 - 2
INFANTIL A · Primera, grup 5
UE Castellar - sant quirze 1 - 2
INFANTIL B · segona, grup 43
UE Castellar - Mercantil 1 - 6
INFANTIL C · segona, grup 39
Pb r. Llorens - UE Castellar  0 - 6

SÈNIOR B · tercera, grup 4
sant Pere b - Cb Castellar 54 - 66
SOTS 25 FEMENÍ · Grup 2
Cubelles - Cb Castellar 35 - 34
JÚNIOR · Nivell b, grup 3
Europa Is - Cb Castellar 79 - 40
CADET · Nivell C, grup 10
Cb Castellar - samà Vilanova 71 - 31
CADET FEMENÍ· Nivell d, grup 2
Cb Castellar  descansa

SÈNIOR B · segona Catalana, grup 1
HC Castellar - Esplugues 8 - 6
JÚNIOR · Grup C
HC  Castellar - Cerdanyola 6 - 2
INFANTIL· Grup 6
HC Castellar - Caldes 7 - 8
ALEVÍ A · Grup 10  
barberà b - HC Castellar  9 - 9
ALEVÍ B · Grup 8  
HC Castellar - Cerdanyola b 2 - 8
BENJAMÍ A · Grup 19
Manlleu C -HC Castellar 4 - 3
BENJAMÍ B · Grup 15
HC  Castellar  descansa
BENJAMÍ C· Grup 17
HC Castellar - Caldes 0 - 10
PREBENJAMÍ A · Grup 18  
HC Castellar - tona 3 - 0
PREBENJAMÍ B · Grup 19
taradell b - HC Castellar 3 - 1
INICIACIÓ · Grup 9
bigues i r. - HC  Castellar  3 - 0

rEPsoL MEdIA

AGENDA

SÈNIOR B · segona Catalana, grup 4 
Fs Castellar descansa
JUVENIL A · Primera, grup 1
sant Andreu - Fs Castellar 1 - 4
JUVENIL B · tercera, grup 4 
Fs Castellar - sta. Perpètua b 0 - 3
CADET A · segona, grup 2 
EP Mataró d - Fs Castellar 7 - 1
INFANTIL A · tercera, grup 5 
Fs Castellar - ripollet b 5 - 8

san Lorenzo - taradell 3 - 0

sabadellenca - súria   7 - 3

Lliçà d’Avall  - tona 2 - 1

Cardedeu - Llerona    3 - 2

Caldes Montbui - Gironella    1 - 0

Sallent - UE Castellar 1 - 0

bellavista M. - sant quirze  2 - 1

tibidabo t.r.  - sabadell Nord  0 - 1

P. san Pedro - san Cristóbal  0 - 3

SEGONA CATALANA · Grup IV Jornada 6

tona
san Cristóbal
sallent
Gironella
Lliçà d’Avall
UE Castellar
sant quirze
P. san Pedro
sabadell Nord
Cardedeu
san Lorenzo
súria
Caldes Montbui
bellavista M.
tibidabo tr
sabadellenca
taradell
Llerona

13
13
13
11
11
10

9
9
9
9
7
7
7
5
5
4
4
2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
5
6

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL HOQUEI PATINS

Amposta - HC Castellar 4 - 5

Vilafranca - Martinenc 4 - 4

bell-lloc - sferic  8 - 3

riudebitlles - Molins de rei   9 - 3

Juneda - reus Ploms   3 - 6

Cambrils - Valls 6 - 2

Cornellà -  Capellades 4 - 7

sant Cugat - Piera pendent

PRIMERA CATALANA · Grup b Jornada 4

Cambrils 
riudebitlles
reus Ploms
HC Castellar
Vilafranca
sant Cugat
Capellades
Juneda
Martinenc
HC Valls
Cornellà
Amposta
Piera
bell-lloc
sferic
Molins de rei

CLASSIFICACIÓ

4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
3
4
3
4

PJ

10
9
9
9
7
7
6
6
4
4
3
3
3
3
1
0

PT

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

PG PE

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

PP

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

DIVISIÓ D’HONOR, grup 1 · Jornada 4

Jamones Centelles
Pb Johan 
Can Calet
FS Castellar
Martorelles
Arenys de Mar
Athletic 04
CN Caldes
rosario Central
santvicentí
CN sabadell b
Unió Mollet
Palafrugell
Iris badalona
Premià de dalt
Palau-solità 2007

12
10
10

9
9
7
7
6
6
4
3
2
2
1
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Unió Mollet - Pb Johan 1 - 1

Athletic 04 - Santvicentí  7 - 2

Martorelles - Palafrugell 4 - 1

CN sabadell b - J. Centelles   3 - 9

rosario Central - Iris badalona   3 - 1

CN Caldes - Premià de dalt 4 - 1

Arenys de Mar - FS Castellar 6 - 4

Palau-solità - Can Calet 1 - 6

FUTBOL SALA

CB Vic - CB Castellar  91 - 99

El Masnou - Gaudí Mollet  67 - 69

P. Mataró - one Ceset  53 - 60

Granollers - salle Manresa     64 - 61

onyar - Llosa Artés   102 - 71

t. Cerdanyola - sant Cugat   56 - 59

Argentona - boet Mataró 76 - 65

CN sabadell - barberà -  76 - 83

COPA CATALUNYA · Grup I Jornada 4

Gaudí Mollet
barberà
sant Cugat
El Masnou
one Ceset
boet Mataró
Argentona
onyar
La Llosa Artés
La salle Manresa
Platges de Mataró
Cb Vic
Granollers
tanino Cerdanyola
CB Castellar
CN sabadell

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

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

BÀSQUET

línia.Una sortida força dolenta del 
‘26’, però, el va condemnar des d’un 
principi a la cursa, caient abans de 
la primera corba a la sisena posició, 
dues per davant del seu company. 
Però Pedrosa, pas a pas, va acabar 
recuperant posicions i superant els 
dos Andrea de ducati: Iannone i 
dovizioso.  || ALbErt sAN ANdrÉs

Mundial Moto GP. GP del Japó

1 Jorge Lorenzo  42:21.259 
2  Marc Márquez a 1.638
3 Valentino rossi a 2.602
4 Dani Pedrosa a 3.157
5 Andrea dovizioso a 14.353

MOTOCICLISME Mundial Moto GP. General

1 Marc Márquez 312 punts
2 Valentino rossi 230 p.
3 Dani Pedrosa 230 p.
4 Jorge Lorenzo 227 p
5 Andrea dovizioso 153 p.
6 Aleix Espargaró 117 p.
7 Pol Espargaró 116 p.

ATLETISME
Corrols del Vallès (22,3 km)

General cursa masculina
1 Chema Cañadas  1h53:22 
2  Enric Altayó 1h58:09
3 Jose Navarro 2h00:55
4 Gerard Arderius  2h03:22 
5  david Crivillers 2h05:10
6 Germán Escolano 2h08:16
7 Marc taló  2h10:10 
8  Enrique rodríguez 2h10:31
9 Aleix Chuecos 2h10:38
10 Ildefonso oñate  2h10:42 
11 Javi Aparicio 2h11:49
12 Jordi béjar 2h14:07
13 sergi turull  2h14:03 
14 Albert Cerezo 2h15:33
15 david Fortes 2h15:54
16 Carles Calsina  2h17:56 
17  Carlos sánchez 2h20:23
18 Xavi ruiz 2h22:22
19 Leo Álvarez 2h25:01
20 Joan Mármol 2h26:03
21 Fran rodríguez  2h28:40 
22 Juan C. sánchez 2h29:13
23 Marc bertran 2h30:14
24 ricard da silva  2h31:39 
25  Eusebi ocaña 2h31:46
26 Òscar Pomes 2h31:49
27 Albert Pastor 2h32:41
  
General cursa femenina
1 Mariona Jordà  2h40:04 
2  Cristina bernabé 2h43:15
3 rosa Lizandra  2h59:25
4 Neus Figueras  3h01:52 
5  Mónica López 3h04:28
6  sonia Molina 3h05:24
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PUBLICITAT

Airesol
paperina de croquetes, bunyols i calamars
Cal Camilo
menú adult: pizza de vegetals amb bacó; menú infantil: pizza de 
pernil dolç i frankfurt
Cárnicas Merche
flamenquins de llom de porc amb pernil ibèric (sense gluten)
Casa Pepe
Closcada: variat de mol·luscs del Mediterrani
El Racó de la Tapa
fideuada 
Garbí
trinxat de patata del Pirineu i bolets de temporada
La Taberna del Gall
menú adult: conill amb cargols de l’àvia; menú infantil: patates 
fregides amb ous de guatlla
La Volta
menú adult: pizza mallorquina; menú infantil: pizza margarita
Mas Umbert
civet de senglar amb camagrocs

Begudes Parera
aigua, refrescs, vins i caves
El Celleret
aigua, refrescs, vins i caves
Cocteleria Boston
còctels
La Grangeta d’en Roca
assortiment de cafès, tes i infusions

Andreví
cardenal
Muntada
namelaka de xocolata kalingo 65% Gran Cru de Valrhona (Illa Grenade) amb 
ganache de vainilla natural i fava tonka i bescuit dacquoise d’avellanes cruixents
Villaró
tartaleta de bescuit amb xocolata

RESTAURANTS

Establiments participants

BEGUDES

PASTISSERIES

Programa d’activitats

DIVENDRES 17

20 h
Inauguració
20.30 h
Presentació del disc La poma i el 
piano de cua de Sebastià Soley

DISSABTE 18

De 18.30 a 20 h
*Taller de decoració de cupcakes, 
a càrrec de Blanca Álvarez de 
sweet&co 

DIUMENGE 19

Matí
XVII Trobada de Petits Cuiners (per a 
grups d’infants d’educació primària)

V Mostra de Cuina Jove (per a grups 
de nois i noies de secundària)

De 19 a 20 h
*Tast de caves a càrrec de Cuina de 
Safareig amb l’enòleg Jordi Munt de 
Vinalium

Cada nit
Música en directe amb el pianista 
Sebastià Soley

* Places limitades. Inscripció prèvia 
al web de l’Ajuntament. Gratuït.

de 20 a 23 h

Consulteu els preus dels tiquets a www.castellarvalles.cat

Organització: 
Establiments participants
Amb el suport de: Ajuntament de Castellar del Vallès
Amb la col·laboració de: 
Colònies i Esplai Xiribec, Cuina de Safareig, Forn 
Viñas, Vinalium i Club Cinema Castellar Vallès



18

CULTURA
dEL 17 AL 23 d’oCtUbrE dE 2014

L’exposició d’Antoni Costa es 
prorroga fins al 25 d’octubre

La mostra d’Antoni Costa es pror-
roga fins el 25 d’octubre davant la 
gran acceptació de públic. La mos-
tra es podrà veure de dilluns a di-

vendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h i els 
dissabtes de 17 a  20 h a la sala Po-
livalent d’El Mirador. A més, la mos-
tra s’ampliarà amb més obres durant 
la Mostra Gastronòmica que arren-
ca aquest divendres i que decoraran 
l’espai firal de l’Espai tolrà.

Els Miquelets, presents a 
Castellar

dilluns va tenir lloc la tercera activitat 
organitzada per CIU Castellar en motiu 
del tricentenari al cicle “2014 històric”. 
L’acte, a càrrec de solànium Films, va 

consistir en la projecció d’un documen-
tal sobre els Miquelets i la teatralitza-
ció i ambientació amb personatges de 
l’època. A més, es va mostrar diferents 
personatges amb la indumentària típi-
ca de l’època i les explicacions de cada 
un d’ells i les seves funcions. 

Dos quilos de menjar solidari. Aquesta serà 
l’entrada que es demanarà dissabte a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont en el Festival 
de Monòlegs Solidaris que organitza l’ES-
COAC. “Teníem ganes de fer alguna cosa 
per ajudar els que pitjor ho estan passant 
amb la crisi, és una situació molt dura per 
a moltes famílies. Un company de feina, en 
Víctor Parrado, és monologuista i coneix a 
molts dels humoristes que actualment es 
mouen per l’escena de Barcelona. No ens 
ho vam pensar i vam organitzar el festival. 
Tots els monologuistes que passaran per 
l’Auditori ho fan de franc, per col·laborar 
amb aquesta causa”, explica Joan Màrmol, 
membre de l’ESCOAC i un dels organitza-
dors del festival. 

Els monologuistes
que participaran 

en el festival.

|| CEdIdEs

  Rocío Gómez 

Monòlegs a 
canvi de 2 quilos 
d’aliments
L’ESCOAC organitza aquest dissabte un festival de monòlegs a l’Auditori. 
L’entrada serà 2 quilos de menjar que es lliuraran a Via Solidària-Càritas

Serà a partir de les 17 hores de dissabte quan passin 
per l’escenari d’El Mirador vuit monologuistes disposats a 
arrencar els riures d’un auditori còmplice d’aquesta inici-
ativa sense afany de lucre que té l’objectiu d’ajudar les fa-
mílies castellarenques en risc d’exclusió social. Així, durant 
prop de dues hores podrem gaudir dels acudits i les històries 
de Víctor Parrado, Er Maiker, David Simón, Adrián Ridao, 
Elías Torres, Jordi Hernández, Antonio Lorente i Óscar San-
martín. “Ens hem coordinat amb Via Solidària - Càritas 
perquè tots els quilos d’aliments que recaptem es donin 
a l’entitat. Via Solidària - Càritas té identificades aques-
tes famílies que necessiten un cop de mà, i serà l’encar-
regada de distribuir el menjar”, afegeix Màrmol.

D’altra banda, l’organitzador vol agrair la col-
laboració de l’Ajuntament en la proposta solidària. “Des 
de la regidoria de Cooperació i l’Ajuntament ens han 
donat suport. Ens cedeixen l’espai de l’Auditori i cor-
reran amb les despeses dels tècnics de llum i de so 
perquè l’espectacle sigui possible”, conclou el mem-
bre d’ESCOAC. 
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  Sebastià Soley, a casa seva, amb el piano de cua al fons. || C. díAz

El pianista castellarenc Sebastià 
Soley tindrà un protagonisme im-
portant en la X Mostra Gastronò-
mica d’aquest cap de setmana. En 
primer lloc, avui divendres presen-
tarà en directe a les 20.30 just des-
prés de la inauguració de la Mos-
tra el seu disc de debut, ‘La poma i 
el piano de cua’, una obra amb una 
llarga i entranyable història. “Faré 
un concert per presentar les can-
çons del disc i després tocaré du-
rant la Mostra dissabte i diu-
menge. Faré el que faig a l’hotel 
on treballo”. Soley es refereix a la 
seva feina de pianista al ‘Piano Bar’ 

Un pianista per a la
Mostra Gastronòmica

  J. G.

transmetre sensacions i emoci-
ons sense la paraula”. 

i ara, la pel·lícula || Soley avança 
que just aquests dies està acabant 
el rodatge d’una pel·lícula basada 
en el seu disc ‘La poma i el piano 
de cua’, una obra que recrea mu-
sicalment diversos moments de 
la seva vida i que ara també tin-
dran una recreació en imatges. 
El pianista informa que ha comp-
tat amb el veterà director caste-
llarenc Josep Vidal, que darrera-
ment ha presentat un documental 
sobre la Tolrà. En concret, es trac-
ta d’un documental que ja ha fina-
litzat el rodatge que ha anat a la 
recerca de testimonis de la vida de 
Soley, sobretot de la seva peripè-
cia vital a Londres ara fa 20 anys. 
“Hem trobat testimonis que re-
corden la meva etapa a Londres 
i algunes anècdotes que m’han 
passat”, aclareix Soley. La idea és 
estrenar-lo a l’Auditori municipal 
de Castellar. 

Sebastià Soley actuarà 
divendres dissabte i 
diumenge al vespre 
a l’Espai Tolrà

Aquest divendres 17 i dissabte 18, els 
Castellers de Castellar han anunci-
at que faran a la vila una actuació 
anomenada ‘Correpilars’ “en agra-
ïment als patrocinadors que ens 
van donar suport pel nostre ba-
teig de l’abril passat”, expliquen 
en un comunicat.  En concret, els 
‘Capgirats’ faran aquest divendres 
a la nit quatre pilars davant d’alguns 
bars que han col·laborat amb l’en-
titat. La cita arrencarà a partir de 
les deu de la nit a la zona de l’espai 
Tolrà. L’activitat del ‘Correpilars’ 
continuarà el dissabte el dissabte al 
matí entre les deu i la una a la resta 
de comerços que van patrocinar el 
seu bateig. Els pilars es faran a par-
tir de les 10 del matí a l’avinguda de 
Sant Esteve. Amb aquestes actuaci-
ons els Castellers de Castellar volen 
agrair públicament als comerços i 
establiments col·laboradors el seu 
suport.  || rEdACCIó

El passat dijous 9 d’octubre es va estrenar la 3a temporada del Sense Es-
crúpols, el programa jove i desinhibit de Ràdio Castellar. Amb motiu del 1r 
programa de la temporada, els ‘senseescrupolaires’ van entrevistar a l’equip 
de Vilabarrakes i al seu president, Bartomeu Totelquepogueu. Es van trac-
tar molts temes d’interès general per als joves de Castellar. Entre aquests 
temes es va parlar de l’èxit d’aquest any del Correlokals i del proper 2015, 
que segur que es farà. Segons l’alcalde Bartomeu Totelquepogueu, “aquest 
any hem convertit el Correlokals i Vilabarrakes en un exemple a seguir 
a tot el Vallès, fins i tot ja ve gent d’altres llocs”.  || rEdACCIó

Homenatge dels 
Castellers als seus 
patrocinadors

Bartomeu visita Ràdio Castellar

de l’hotel Joan Carles I de Barce-
lona, on treballa des de fa anys. 
“Deixo el micròfon obert per a 
les persones que vulguin fer pe-
ticions musicals i que s’atrevei-
xin i cantin amb mi”, explica el pi-
anista, que té un do natural per es-
coltar algú taral·lejant una melodia 
i reproduir-la a continuació, tot i 
que també explica que, cada vega-
da més, “la gent em porta l’I-pod 
perquè escolti quin tema volen 
que els toqui”. Per a l’actuació a 
l’Espai Tolrà, Soley comptarà amb 
un piano de cua, portat expressa-
ment per a l’ocasió. 

El pianista oferirà un am-
plíssim repertori on inclourà les 
peces del seu disc, nou peces que, 
segons descriu, reflecteixen mo-
ments de la seva atrafegada vida: 
“Cada cançó té una història al 
darrere... Com que no tenen lle-
tra, el títol explica moltes coses 
de la cançó”. En aquest sentit, és 
conscient que la música és “de 
les poques arts que permeten 

‘CAPGIRATS’  |  ‘CORREPILARS’

VILABARRAKES  |  ‘SENSE ESCRÚPOLS’

  Bateig dels Capgirats. || q. PAsCUAL

r. CAstELLAr
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‘Esbart teatral  ens ha 
portat aquest cap de 
setmana passat el tea-
tre de petit format a la 

vila i ho fa fet amb una molt bona 
acollida. sota la direcció de Marta 
Montiel i Elies barberà, les actrius 
Juana sureda i Marina Collado ens 
han representat durant divendres, 
dissabte i diumenge, l’obra ano-
menada ‘sis Misteris’, una burla al 
classisme social des de la perspec-
tiva dels joglars medievals. 

Amb només dos cubs d’esce-
nografia, on es guarden les poques 
peces de vestimenta que caracte-
ritzen les escenes, les actrius són 
capaces  d’introduir a l’especta-
dor en un món de rialles i comèdia.  
Amb un to irònic, unes expressions 
portades a l’extrem i unes acrobà-
cies pròpies dels joglars medievals, 
no calen els grans muntatges da-
munt l’escenari  per gaudir d’un te-
atre familiar i de qualitat. 

Els diàlegs extrets de ‘Miste-
ri buffo’ de dario Fo, contraposen 
el català antic ple d’ornamentaci-
ons lingüístiques amb una posa-
da en escena molt senzilla, i ens 
porten temàtiques tan conegudes 
com la crucifixió de Jesús o la re-
surrecció de Llàtzer. Escenes on 
els pobres són pobres i els pode-
rosos segueixen tenint el poder per 
sobre de la humilitat i la compas-
sió. Els personatges ens mostren 
la part més incòmoda de la socie-
tat on els interessos i l’avarícia són 
el que predomina en temps difícils. 
Amb representacions on el Papa 
s’ornamenta amb peces d’or, i on 
el poble treu benefici econòmic a 

  Les dues protagonistes dels ‘Sis misteris’. || CEdIdA

Burla al classisme social

L
  Arianne Portolés

través d’aquells que volen contem-
plar la crucifixió, les actrius fan una 
crítica social evident. 

Una obra fàcil de distribuir a 
nivell d’escenografia i realització, 
i que tot i ser molt senzilla gaudeix 
de molt de caràcter.

Les actrius es complementen 
a la perfecció amb els seus movi-
ments alhora de representar l’esce-
na i entretenir al públic com ho faria 
un autèntic joglar per cridar l’aten-
ció de la gent del carrer. durant una 
hora de posada en escena la Mari-
na i la Juana es posen a la pell de di-
versos personatges tant masculins 
com femenins i els representen amb 
una energia desbordant. La interac-
ció amb el públic i les bones actua-
cions que no requereixen de grans 
mitjans, fan del teatre de petit for-
mat una molt bona opció. 

dia: 10, 11 i 12 d’octubre de 2014

Hora: 21.30 h- 18.30 h 

Lloc: Sala Petit Format

Companyia: De Mel i Sucre

Components: Juana Sureda i 
                        Marina Collado

organització: Marta Montiel i
 Elies Barberà

La Crònica

Shakespeare de 
petit format

La Cia. Catarsi Teatre, de Llinars 
del Vallès, arriba a Castellar amb 
una adaptació de petit format del 
famós clàssic de William Shakespe-
are ‘El Mercader de Venècia’. Adap-
tada per l’escriptora llinassenca Ma-
rina Martori, es tracta d’una obra 
que ens parla dels interessos pro-
pis, dels diners i de la sang, però 
sobretot de la venjança.  L’obra es 
situa a la famosa ciutat de Venècia i 
principal port comercial d’Itàlia, i el  
motiu de l’argument és un préstec 
fet per un jueu anomenat Shylock 
a un mercader cristià anomenat 
Antonio, i la contraposició religiosa 
que això comporta. Shylock accepta 
prestar els diners  amb la condició 
que si la suma no es tornada dins el 
termini acordat, Antonio haurà de 
donar una lliura de la seva pròpia 
carn. La malícia i la venjança desen-
cadenaran en una situació on fins i 
tot la vida  pot corre perill.  L’obra 
ens parla d’aspectes socials i cultu-

rals de l’Anglaterra de l’època com la 
discriminació als jueus, la infravalora-
ció de la dona, la repressió religiosa o 
el classisme social. Amb un rerefons 
més optimista, ‘El Mercader de Venè-
cia’ vol mostrar com els valors humans 
com l’amor o la tolerància poden so-
breviure per sobre de la venjança, l’odi 
i les creences religioses. Una temàtica 
de fa quatre-cents anys però que fàcil-
ment es pot transportar a l’actualitat 
des d’una altra perspectiva. 

Catarsi Teatre, una compa-
nyia jove que ja fa gairebé 10 anys 
que representa obres, pujarà a l’es-
cenari de la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu amb un repartiment d’ac-
tors format per Alexandra Cassà, 
Jordi Portavella, Alexandre Romero, 
Carles Cullell, Dolors Ventura, Roser 
Torruella, Adrià Àvila, Eduard Pe-
rales i la mateixa Marina Martori.

Divendres 17 d’octubre la com-
panyia ens porta aquesta represen-
tació creada amb una originalitat  
que de ben segur no ens decebrà.  A 
les 21:30 h els podeu trobar a la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu.  

  Arianne Portolés

Una adaptació de la famosa obra de teatre de Jordi Reixidor i Car-
les Berga arriba al Teatre l’Alternativa de Sabadell, dirigida per Jero-
ni Oller i encapçalada per un repertori de molt bons actors com Rosa 
Fité, Gabriel Ruiz, o Àngels Aguilar entre d’altres, amb temàtiques tan 
actuals com la corrupció  dels governants i la democràcia. Del 23 al 26 
d’octubre  es duran a terme les representacions a les 22h excepte diu-
menge que serà a les 19h, al preu de 10 euros l’entrada.  || A.PortoLÉs

El ‘Retaule del flautista’ arriba a Sabadell

TEATRE  |  CIA. CATARSI TEATRE

TEATRE  |  TIC
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El cicle Llegides 
porta ‘Cartes d’amor’

 Cartell del cicle ‘Llegides’. || ArXIU

La lectura dramatitzada de les 
‘Cartes d’Amor’ d’A. R. Gurney és 
la nova cita del cicle “Llegides”, 
que dirigeix Llorenç Genescà. Hi 
ha dues cites per gaudir de l’espec-
tacle, dissabte 18 d’octubre a les 
21.30 h i diumenge 19 a les 18.30. 
Organitzat per l’Esbart Teatral 
de Castellar (ETC), l’assistència 

Pessebres amb història

‘Als pessebres.... aprendrem his-
tòria’.Aquest és el títol de l’ex-
posició que el Grup Pessebrista 
de Castellar del Vallès està pre-
parant per a aquest Nadal. Una 
exposició sobre les tradicions 
populars del Nadal, completarà 
la mostra que s’emmarca dintre 
dels actes de commemoració del 
Tricentenari dels fets del 1714. 
El popular periodista i empre-
sari de la comunicació Miquel 
Calçada, serà present a la ina-
guruació com a comissari per 
als actes del Tricentenari el 30 
de novembre. La mostra arriba-
rà fin l’1 de febrer 2015.

Segons informa a través 
d’un comunicat el Grup Pesse-
brista de Castellar del Vallès, la 

  Redacció

El Grup Pessebrista de Castellar dedicarà la mostra d’aquest any al Tricentenari del 1714

  Imatge d’un diorama exposat en la mostra de l’any passat. || ArXIU

dels indrets que es podran veure 
representats enguany a l’exposi-
ció de pessebres, expliquen des 
de l’entitat pessebrista. “El con-
junt de l’exposició és completa 
amb una proposta pedagògica 
per conèixer alguns episodis de 
la història de Catalunya”, infor-
men. La sala del primer pis de la 
Capella de Montserrat mostrarà 
una exposició participativa sobre 
les tradicions populars catalanes 
al voltant de Nadal. Com en els 
darrers anys, el Grup demana 
“la col·laboració de totes aque-
lles persones que creguin que 
poden aportar algun objecte per 
ser exposat en aquesta mostra”.

Com a novetat aquest any 
l’exposició també es podrà visi-
tar, a part de l’horari habitual, 
a les tardes dels dies laborables 
entre el 22 i el 31 de desembre.  

a l’espectacle té un preu de 3 euros 
i s’ofereix a la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu (carrer Major 13-15).

Aquesta dramatització de 
l’obra del novel·lista i autor tea-
tral ‘A.R. Gurney té un llarg re-
corregut en els darrers anys amb 
moltes representacions a Catalu-
nya. || rEdACCIó

seva 64a edició de l’Exposició de 
Pessebres que enguany tindrà 
com a eix temàtic la història de 
Catalunya. Els pesebristes estan 
treballant “en la construcció de 
diorames nadalencs que tin-

‘Hermosa 
juventud’, 
diumenge al Club 
Cinema Castellar

Aquest diumenge, a les 18:30h, tin-
drà lloc a l’Auditori Municipal la 
projecció d’una nova pel·lícula dins 
del cicle de cineclub de Club Cine-
ma Castellar Vallès. En aquesta 
ocasió es tracta del film Hermosa 
juventud, dirigit per Jaime Rosales 
i estrenat aquest 2014. Enguany, 
el drama, que ha rebut una bona 
crítica per part dels espectadors, 
ha estat guardonat al Festival de 
Cannes.  La pel·lícula escenifica 
la complicada vida de dos joves 
enamorats  que, mancats de re-
cursos, lluiten per sobreviure a 
l’Espanya actual. Sense massa es-
perances ni ambicions, una filla 
en comú uneix els protagonistes 
per fer front a la situació. Nata-
lia i Carlos, interpretats per Ín-
grid García i Carlos Rodríguez, es 
veuen finalment forçats a rodar 
una pel·lícula porno amateur per 
guanyar diners.  || GUILLEM PLANs

dran com a escenari algun in-
dret emblemàtic de la història 
del nostre país”.

El Castell de Cardona, la 
Cartoixa d’Escaladei, l’església de 
Sant Climent de Taüll, són alguns 

Hora del 
conte amb 
Anna Fité

Dissabte, tindrà lloc una nova 
sessió de l’Hora del Conte Infantil 
a la Biblioteca que aniran a càr-
rec d’Anna Fité. Fité és periodis-
ta, i va començar la seva trajec-
tòria professional col·laborant al 
Diari de Sabadell, a principis dels 
anys 80. Però els seus orígens 
com a escriptora són anteriors 

i se centren bàsicament en el món 
infantil. A través de Fité, podem 
saber com van néixer els contes 
meravellosos i farà un viatge en el 
temps per saber d’on vénen histò-
ries com La Caputxeta, el Gat amb 
Botes, l’Aneguet Lleig i Blancaneus. 
Entre tots els assistents a l’Hora del 
Conte Infantil hi haurà el joc de la 
tradició oral, amb una rondalla de 
Joan Amades i un molinet màgic. 
L’Hora del Conte Infantil es farà a 
partir de les 11.30 h. La jornada es 
pot arrodonir amb jocs i tallers a la 
Ludoteca Les Tres Moreres a par-
tir de les 12 h.  || rEdACCIó
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AGENDA
dEL 17 AL 23 d’oCtUbrE dE 2014

destaquem

Farmàcies de guàrdia - octubre
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

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Europa
Yangüela
Yangüela
Casanovas
ros
Permanyer
Germà
Vilà
Europa
Europa

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

Setmana 
temàtica 2014

Les noves tecnologies
+ info. (Anunci) pag. 06

Org.: El Mirador

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

Preguntes sobre què som, quin és el sentit de la nostra ex-
istència, el perquè de les nostres actituds o el que  ens suc-
ceeix, són les que es tractaran de respondre a la xerrada d’èti-
ca i salut que es durà a terme a Cal Gorina el divendres dia 24 
d’octubre a les 19:30 h. Jordi Uyà (a la imatge). Es farà la pre-
sentació d’una eina anomenada resfo amb la qual se’ns  pot 
ajudar a viure  la vida des de la realitat del moment present.
En una societat on una ètica vàlida per atothom és molt 
difícil. Per cercar aquesta ètica ens proposen aquesta eina 
que ens permet contactar amb l’ètica de les lleis de la vida 
que regeixen  el nostre funcionament cel·lular, sense con-
notacions religioses ni filosòfiques.

XERRADA D’ÈTICA I SALUT - RESFO
divendres 24 d’octubre

Cal  Gorina · 19.30 h

Pascuala Meléndez Terrado
96 anys
data defunció: 08/10/2014

Maria Cinta Lluís Panicello
89 anys
data defunció: 10/10/2014

Ajuntament 
Fax Ajuntament
Policia Local
WhatsApp Policia Local

(urgències)
Avaries enllumenat 
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
937 144 951
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 d’interès defuncions

Mostra 
Gastronòmica

+ info. (Anunci) pag. 17
Org.: Establiments 

participants i Ajuntament 

El Mercader 
de Venècia

Catarsi teatre - 
Marina Martori

sala de Petit Format
21.30 h 

Org.: Catarsi Teatre

Presentació 
Castellar pel 

Patrimoni
sala d’Actes Auditori

20 h
Org.: Plataforma 

Castellar pel Patrimoni

Mostra 
Gastronòmica

+ info. (Anunci) pag. 17

Mostra 
Gastronòmica

+ info. (Anunci) pag. 17

Festival Monòlegs
+ info. (Entitats) pag. 08

Llegides
+ info. (Entitats) pag. 08

Llegides
+ info. (Entitats) pag. 08

Trobada intercanvi 
plaques cava

Pl.sant Joan · 9  a 13 h 
Org.: AAVV Can Carner

Cinema
+ info. (Anunci) pag. 23

Cinema
+ info. (Anunci) pag. 23

Hora conte infantil*
biblioteca · 11.30 h 
Org.: AAVV Can Carner

Juguem amb 
els contes*

Ludoteca  ·  12 h

20 21 22 23 24

17

25

18

26

19

Exposicions

DILLUNS DIMARTS DIMECRES dIJoUs DIVENDRES

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DIUMENGE

DIUMENGE

Setmana 
temàtica 2014

Les noves tecnologies
+ info. (Anunci) pag. 06

Org.: El Mirador

Setmana 
temàtica 2014

Les noves tecnologies
+ info. (Anunci) pag. 06

Org.: El Mirador

Caminada
saludable*

 Camina i fes salut
sortida: CAP

9.30 h
Org.: Àrea Bàsica de Salut

Setmana 
temàtica 2014

Les noves tecnologies
+ info. (Anunci) pag. 06

Org.: El Mirador

Conferència
“El procés de 

la tutela
en salut Mental”

sala Lluís Valls Areny 
d’El Mirador · 19 h
Org.: Suport Castellar

Xerrada
conferència

Ètica i salut - rEsFo
Cal Gorina

19.30 h
Org.: Cal Gorina

Cinefòrum
10.000 km

+ info. (Entitats) pag. 08

Setmana 
temàtica 2014

Les noves tecnologies
+ info. (Anunci) pag. 06

Org.: El Mirador

Donació de sang
CEC 

9.30 a 13.30 h
Org.: Banc de Sang i Teixits

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

Exposició antològica d’Antoni Costa
Fins al 25 d’octubre de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
i els dissabtes de 10 a 13 h  ·  sala Polivalent d’El Mirador

Exposició documental del jurista Francesc Ametller i Perer
Provinent del fons de la senyora Gemma Fuertes
Fins al 30 d’octubre  ·  dimarts i dijous de 9 a 14 h  ·  Arxiu Municipal

Exposició “Nutrició”  ·  Fins al 31 d’octubre
biblioteca Municipal

Exposició “MostrArt Jove’14”
Fins al 31 d’octubre
Espai sales d’El Mirador

Exposició d’escultures de Gerard Prat
Fins al 31 de desembre
Vestíbul de l’Auditori i vestíbul sAC

Festa Country
sala blava

18 h
Org.: Amics del Ball de Saló

Nit de Ball
amb el duet zenit

sala blava
22.30 h

Org.: Associació Tot Ballant

Ball
amb Almas Gemelas

sala blava
18 h

Org.: Amics del Ball de Saló

Racó 0-3 anys*
“Estampem 

amb cercles”
Ludoteca

11.30 h

Ball · Grup Camelott
Sala Blava  ·  22.30 h

Org.: Pas de Ball

Ball · amb de Gala
Sala Blava  ·  18 h

Org.: Amics del Ball de Saló
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PENÚLTIMA
dEL 17 AL 23 d’oCtUbrE dE 2014

19 Octubre 26 Octubre19 Octubre 26 Octubre
12h00 16h0018h30 18h30

Avions. Equip 
de rescat

Infiltrados en 
la universidad

Hermosa
juventud*

El hombre 
más buscado

Aquesta setmana I la setmana vinent...

Organització: Ajuntament i
Club Cinema Castellar Vallès*

Més informació:
www.castellarvalles.cat

PASTISSERIA MUNTADA
C/ PASSEIG 27
Tel. 937 145 392

PLAT DE LA SETMANA

Plum - cake (4 motllos)

Barregem el sucre llustre amb la mantega 
pomada, després afegim els ous sencers 
a temperatura ambient, i seguidament 
també la farina fluixa amb el bicarbonat i 
finalment la fruita.
Emmotllem la massa i ja la podem ficar al 
forn a 170 graus. La fruita la tallem a daus i 
la macerem com a mínim 48 hores. 
Finalment la deixem escórrer durant una hora. 
Duració de la recepta de 80 minuts.

Què és la vida. No se sap
Thomas Mann (‘La muntanya màgica’)

L’AbANs

Imatge de la nevada a la plaça Major l’any 1962; al fons, el xiprer del pati 
de cal Torras, el carrer del centre i l’església.

Col·lecció L’Abans
Fascicle del 17-10-14

dimarts 14 d’ octubre
 @hel_cruz
El Patrimoni és cosa de tots, 
neix la plataforma #Castellar pel 
patrimoni x reivindicar la creació 
d catàleg de béns

dimarts 14 d’octubre
@jmoyakohler 
a #Castellar es presenta la 
opció de generar un nou espai 
polític 

dimecres 15 d’octubre
@ManuGuix 
La vida és allò que passa mentre 
aquí parlem de la consulta.

dimecres 15 d’octubre
@capgiratscdv
#Correpilars Divendres vespre 
després d’assaig i dissabte matí! 
Aviat penjarem la ruta, tothom 
atent! #castellar #castellers

dimecres 15 d’octubre
@EnekoAnder 
“La razón nace del deseo mas 
poderoso, el deseo de saber”

Xarxes socials

tw
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AUtor: PErE GENEsCÀ FoIX
FoNs: PErE GENEsCÀ FoIX

Ingredients

sucre llustre
mantega pomada
ous sencers
farina fluixa
bicarbonat
fruita confitada macerada
conyac

600  
600
12 u 
800 

10 gr
1500

@marc_pascual_barrera
I ara què

@nectus1
Amb bicicleta

@crisgrima
Hapiness

CAdA sEtMANA, UN NoU FAsCICLE dEL CoL·LECCIoNAbLE
AL tEU qUIosC, PAPErErIA o LLIbrErIA



LA CONTRA
dEL 17 AL 23 d’oCtUbrE dE 2014

· Com l’hem de dir, enòleg, som-
melier? 
De titulació, sóc les dues coses, a ni-
vell de professió, em dedico només a 
sommelier, que és qui crea la selecció 
de productes en una botiga, és el que 
valora o justifica els preus dels vins...

· Quina diferència hi ha?
L’enòleg és el que elabora, el que està 
des de la vinya fins que surt l’ampo-
lla de la bodega i el sommelier és qui 
gestiona aquesta ampolla una vegada 
surt de la bodega, fins al client final. 

· I en què consisteix la seva 
feina?
Jo sóc el director de compra del grup 
Vinalium, a part, sóc el sommelier 
amb el Javier Foz, però bàsicament 
em dedico a les compres. Jo valoro 

Jordi Munt

tota la selecció de productes que hi 
ha les botigues. Hi ha 2.000 referèn-
cies de les quals totes tenen un per-
què. Intentem abraçar tot el perfil 
de gent que hi ha actualment a Ca-
talunya.

· Sembla complicat. 
És complicat estar al dia i saber 
els gustos de la gent. Si ara està de 
moda el vi català, has d’estar a l’al-
çada, quan estigui de moda els vins 
de l’Empordà, has d’estar a l’alçada... 
saber això és el més complicat.

· S’ha d’anar formant?
És com la medicina. Surten noves 
malalties, nous medicaments. El món 
del vi és semblant. Cada any aparei-
xen noves denominacions, noves 
anyades, nous models de productes 
i ens hem d’adaptar en tot. 

· Com arribes al món del vi?

Pel meu pare. Ell elabora a casa, des 
de fa molts anys, vi, cava, mistela... 
com a afició per a consum propi. A 
casa tenim un hort on té vinyes i al 
setembre sempre elaborem vi. Vaig 
voler conèixer i entendre més aques-
ta tradició familiar i vaig dedicar els 
meus estudis a aquest món.
 
· Hi ha ara més cultura del vi? 
Sí, i més coneixement del vi. El perfil 
d’aquesta cultura d’edat ha disminu-
ït. Abans, els nostres pares eren els 
que consumien vi, i ara, gent de 20 o 
22 anys entren a les nostres botigues 
a comprar-ne. Perquè avui dia pots 
comprar un vi excel·lent per 4 euros 
i els nostres pares, que en principi 
tenen més poder adquisitiu, poden 
comprar de 15 euros. Els vins ca-
talans i espanyols cada vegada són 
més assequibles, el jovent s’ha obert 
al món del vi, perquè poden trobar 
vins més fàcils, agradables...  

· Creus que el món del vi ara està 
a l’alça? 
Sí, gràcies també a les rutes enotu-
rístiques. Cada cop se surt més de les 
marques clàssiques i el client s’atre-
veix a tastar productes nous o dife-
rents i es deixen aconsellar.  

· Què et semblen els vins de Ca-
talunya? 
Un luxe i un plaer. A Catalunya, en 
300 quilòmetres tens 12 denominaci-
ons d’origen. No hi ha cap comunitat 
autònoma a Espanya que en tingui 
tantes. I a més, d’aquestes 12, totes 
són diferents.

· I el cava?
És un mercat molt important. L’error 
és que la gent és pensa que és només 
per a les postres i el cava es pot pren-
dre des del principi de l’àpat fins el 
final. Ens falta potenciar el producte 
i una mica més de cultura. 

· Què és el que més t’agrada 
d’aquest món?
El que més m’agrada és que al 
món de la sommelieria, u més u, 
mai és dos. Tu proves un vi avui, 
i el mateix vi demà, i és diferent. 
Depèn de la companyia, del lloc. 
En aquest món sempre estàs pro-
vant coses diferents, apreciant 
coses noves i això és el plaer d’un 
sommelier, que sempre està dis-
frutant perquè sempre està des-
cobrint.

· Com participen en la X Mos-
tra Gastronòmica?
A través de Cuina de Safareig, que 
potencia molt la cultura gastronò-
mica de Castellar, i hi col·laborem 
habitualment amb tallers on el vi 
o el cava són protagonistes. En 
aquest cas, fem diumenge un tast 
de caves, que és molt bon moment 
perquè ve la campanya de Nadal. 

Al món de la 
sommelieria, 
u més u, mai és dos

Sommelier i enòleg

  Cristina Domene
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A casa seva s’elabora, des de sempre, vi per afició, i 
d’aquesta tradició familiar, ell n’ha fet la seva pro-
fessió. Diu que un sommelier gaudeix dia a dia per-
què sempre està descobrint, apreciant coses noves

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Humil
Un defecte que no pots dominar?
El cop de geni
La teva paraula preferida?
Plaer
Quin plat t’agrada més?
Els canelons de la meva mare
Un vi?
depèn del moment
Un cava?
depèn de la companyia
Un color
El grana 
Un grup?
Chicago
Una pel·lícula?
‘speed’, de Jan de bont
Un llibre?
‘Los vinos del mundo’
Un comiat?
Fins després

”

“


