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Setmanari d’informació local

El deute de l’Ajuntament es 
reduirà al 2015 en un 10%

ACTUALITAT P3

Una mostra de 10
CULTURA P18 i P19

  La X Mostra Gastronòmica organitzada el cap de setmana passat per 16 establiments de Castellar ha crescut un 25% respecte a l’edició anterior. || Q. pAscuAl

El pressupost municipal per l’any que ve serà de 23,15 milions d’euros
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ACTUALITATPRESSUPOST MUNICIPAL 2015

dEl 24 Al 30 d’octubrE dE 2014

Menys deute i pressió fiscal

  R. Gómez / J.Rius 

L’equip de govern té previst presentar 
en el pròxim ple d’octubre els pressu-
postos i les ordenances per a l’exercici 
de 2015. Pel que fa als comptes muni-
cipals, aquests seran de 23.152.603 mi-
lions d’euros, un 1,52% menys respec-
te el 2014, el que suposa una retalla-
da d’aproximadament 350.000 euros, 
uns comptes “austers, però compa-
tibles amb les polítiques socials”, 
segons va definir l’alcalde Ignasi Gi-
ménez, en l’audiència pública que es 
va celebrar dijous passat.

En el mateix acte, el tinent d’al-
calde de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Òscar Lomas, va destacar que entre 
2013 i 2015 l’endeutament a llarg ter-
mini s’haurà reduït en un 10,3% fins 
a arribar al 66% dels ingressos. “Du-
rant la legislatura hem passat de 
fregar el llindar legal de l’endeuta-
ment a llarg termini que és el 110% 
del pressupost, al 66% amb què aca-
barem, -és a dir als 3,6 milions d’eu-
ros de deute-. “Podem dir que hem 
fet la digestió de les obres de gran 
envergadura com la plaça Major”, 
va apuntar l’alcalde. 

“La nostra voluntat és no de-
manar préstecs, tot i que podrí-
em. Les inversions en infraestruc-
tures que es concentraran fona-
mentalment en l’espai públic, es 
faran amb recursos propis”, va ex-
plicar Lomas. El total de recursos 
propis que es destinaran a inversi-
ons serà de 800.000 euros. A l’espai 
públic es destinaran 122.000 euros 
que donaran continuïtat a les obres 
de millora urbana iniciades el 2014, 
40.000 a tecnologies de la informa-
ció i la comunicació i 25.000 a la mi-
llora dels equipaments esportius.

L’equip de govern ha apostat 

per la congelació de la pressió fiscal 
i el manteniment de les polítiques so-
cials en un context d’austeritat, fent 
un esforç perquè les principals par-
tides de les regidories socials tin-
guin un increment total d’un 2,34%. 
També marcaran el rumb econòmic 
de Castellar per al 2015 el creixement 
de les partides destinades a fomen-
tar l’ocupació amb un 9,79%, amb una 
menció especial a la creació de sub-
vencions a les empreses que contrac-
tin durant quatre mesos o més a cas-
tellarencs i castellarenques.

la taxa de l’aigua s’equipara || La 
congelació de la pressió fiscal tindrà 
una única excepció, la taxa de l’aigua. 
Aquest serà l’únic l’impost que aug-
mentarà, amb un 0,56% més de mit-
jana. El motiu d’aquesta pujada és que 
l’Ajuntament equipararà el preu de 
l’aigua entre el nucli urbà i les urbanit-
zacions. Segons ha apuntat el tinent 
d’alcalde de Serveis Centrals, “his-
tòricament les urbanitzacions han 

  L’alcalde, en l’acte d’explicació dels pressupostos el passat 16 d’octubre. || Q. pAscuAl

+PRESSUPOST

Els comptes es 
van presentar en 
audiència pública

L’Ajuntament va presentar els 
eixos bàsics del pressupost 2015 i 
les taxes i ordenances convocant 
una audiència pública, que es 
va realitzar dijous passat a la 
Sala d’Actes d’El Mirador. Així es 
donava compliment al compromís 
adquirit el passat mes de febrer 
amb l’aprovació de l’ordenança 
de participació ciutadana.
Segons aquest text normatiu, l’al-
calde de la vila ha de convocar cada 
any una audiència per presentar 
el programa anual d’actuació de 
manera prèvia al Ple -previst per 
al dimarts 28- que determina els 
ingressos i despeses de la Corpo-
ració per al següent exercici fiscal. 

pagat un rebut més alt per la reco-
llida de residus i també per l’aigua”. 
“En la recollida de residus ja hem 
equiparat tots els castellarencs, i 
ara ho farem amb l’aigua. A les ur-
banitzacions l’aigua és un 120% 
més cara”, va explicar Lomas. Cant 
Font i Ca n’Avellaneda no compartei-
xen el mateix proveïdor d’aigua que 
la resta d’urbanitzacions i nucli urbà, 
on opera SOREA. Per aquest motiu, 
de moment l’equiparació no serà pos-
sible en aquestes zones de Castellar. 
“Operen amb Aigües de Matade-
pera i paguen l’aigua un 400% més 
cara. La nostra intenció és signar 
un acord abans que acabi la legis-
latura perquè SOREA assumeixi 
aquest servei i en 2 o 3 anys també 
es pugui equiparar el preu de l’ai-
gua a Can Font i Ca n’Avellaneda”, 
va afegir Lomas. 

línies d’ajuts || Es mantenen els 
ajuts a les persones amb rendes més 
baixes i menys poder adquisitiu amb 

23.152.603 €

800.000 €

3.600.000 €

40.000 €

0,56 %

Total del pressupost

Recursos propis
destinats a inversions

Quantitat en què es 
reduirà l’endeutament a 
llarg termini

Nova línia de 
subvencions adreçades 
a empreses i autònoms 
de la vila que contractin 
castellarencs i 
castellarenques

Percentatge d’increment 
de la taxa per subminis-
trament d’aigua per ajus-
tar-la al cost del servei

la bonificació de l’IBI per a famílies 
nombroses, la subvenció del mateix 
impost per a famílies monoparen-
tals i persones amb escassa capaci-
tat econòmica i la reducció universal 
de la taxa de residus. També hi ha 
tot el paquet d’ajuts a persones am-
bientalment responsables com la re-
ducció de la taxa de residus per l’ús 
de la deixalleria i els compostadors 
de matèria orgànica o la bonificació 
de l’Impost sobre vehicles a automò-
bils híbrids i elèctrics i als conside-
rats energèticament eficients.

També s’aplicarà una tarifa so-
cial en el rebut de l’aigua amb una 
bonificació del 25% que beneficiarà 
persones majors de 60 anys i percep-
tores d’una pensió mínima per jubi-
lació, incapacitat permanent o vidu-
ïtat; persones que formin part d’una 
unitat familiar amb tots els seus 
membres en situació d’atur (per a 
gaudir d’aquesta tarifa, hauran de 
ser beneficiaris del cànon social de 
l’Agència Catalana de l’Aigua). 

El pressupost per 
al 2015 és de 23’15 
milions d’euros, un 
1,5% inferior als 
comptes de 2014
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POLÍTICA

ICV veu insuficient 
la subvenció per 
a la contractació 
d’aturats de la vila

OCUPACIÓ  |  ICV

La secció local d’ICV conside-
ra insuficients les subvencions 
a empreses que contractin caste-
llarencs aturats tal com ha pre-
vist l’equip de govern en el pres-
supost de l’any vinent. A través 
d’un comunicat, David Gallego 
d’ICV apunta que els imports 
“són del tot insuficients per 
tal de motivar i incentivar a 
les empreses del municipi a 
adherir-se a aquestes subven-
cions” i cita els exemples del 
Prat de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat o Sant Andreu de la 
Barca, municipis on la subven-
ció és superior. També consi-
dera que s’hauria de “rebaixar 
a un mínim de tres mesos” la 
contractació, fixada per l’equip 
de govern en quatre mesos. A 
més, critiquen que la propos-
ta no hagi estat consensuada a 
la Mesa d’Ocupació creada per 
l’Ajuntament.

D’altra banda ICV troba a 
faltar que  “el consistori també 
ofereixi ajudes econòmiques a 
les persones en situació d’atur 
que engeguin una activitat em-
presarial al municipi”.   

  L’institut Castellar és un dels dos espais on es podrà votar el 9N. || Arxiu

VOTACIÓ  |  9N

L’Ajuntament ofereix a la 
Generalitat espais per al 9N
El departament de Governació només ha previst habilitar els dos instituts de la vila com a seus electorals

  Redacció

L’Ajuntament de Castellar ha envi-
at una carta a la vicepresidenta del 
govern català, Joana Ortega, ofe-
rint més espais per al desenvolupa-
ment de la votació del pròxim 9 de 
novembre. En l’esmentada carta, 
l’alcalde, Ignasi Giménez, ofereix 
“la possibilitat que el Govern de 
la Generalitat disposi, el proper 
9 de novembre, dels espais muni-
cipals que es fan servir habitual-
ment en qualsevol convocatòria 
electoral”. Aquest oferiment arri-
ba després que el Govern hagi pre-
vist els dos instituts públics de se-
cundària, el Castellar i el Puig de 
la Creuper dur a terme la votació 
a Castellar. Amb aquest oferiment, 
el consistori vol “garantir la mà-
xima participació ciutadana en 
aquesta cita”. 

L’Ajuntament recorda al Go-

vern que el municipi només dis-
posa de dos centres d’educació se-
cundària que són titularitat de la 
Generalitat i que aquests “es tro-
ben allunyats del centre de la po-
blació”. “D’altra banda, pensem 

que la disponibilitat de més es-
pais on els ciutadans i ciutadanes 
puguin expressar la seva opinió 
evitarà aglomeracions i facilita-
rà una major fluïdesa”, assenya-
la l’escrit adreçat a Joana Ortega.

El consistori va aprovar el 
passat 23 de setembre, en sessió 
extraordinària de ple, una resolu-
ció segons la qual es comprome-
tia a cooperar amb les instituci-
ons i amb el president Artur Mas 
per tal de fer possible l’organitza-
ció de la consulta convocada el dia 
9 de novembre. “Tot i que aques-
ta convocatòria s’ha reconvertit 
finalment en un procés de parti-
cipació per tal que la ciutadania 
pugui opinar sobre el futur po-
lític de Catalunya, entenem que 
el compromís del consistori es 
manté vigent”, diu la carta a l’ho-
ra d’argumentar la possibilitat que 
es pugui habilitar algun espai mu-
nicipal més de cara al 9N.

 De fet, abans de la suspen-
sió de la consulta per part del 
TC, la previsió era que es pugu-
és votar en tots els col·legis elec-
torals que s’obren a Castellar per 
a tot tipus d’eleccions. 
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El CAP de Castellar adopta 
protocols contra l’Ebola

La Conselleria de Salut ha activat 
una sèrie de mesures preventives 
d’acord amb les directrius interna-
cionals de cara a garantir la detec-
ció i el diagnòstic precoç de l’ebo-
la amb la màxima precaució tant 
per als metges com per a la pobla-
ció. Amb aquest objectiu –i, sobre-
tot, per evitar l’aparició de casos 
secundaris- els metges i inferme-
res que visiten a la xarxa dels 438 
centres d’assistència primària 
(CAP) estan sent preparats per 
captar els indicis d’aquesta infec-
ció. En aquesta mateixa línia, els 
CAP també han de tenir identifi-
cada una sala destinada a l’aïlla-
ment de qui se sospiti que pugui 
patir ebola, segons informen fonts 
de la conselleria. Per tant, aquest 
protocol també s’aplica al CAP de 
Castellar malgrat les remotes pos-
sibilitats que pugui arribar fins a 
aquest centre de salut un malalt 
amb aquesta infecció.

El circuit d’actuació per a tots 
els sanitaris en cas de produir-se 
un possible diagnòstic per infecció 
d’Ebola és aïllar el pacient a la sala 
ja habilitada, a l’espera que el Ser-
vei d’Urgències Epidemiològiques 
de Catalunya, al qual han d’avisar 
immediatament, actuï per facilitar 
el trasllat del malalt a l’Hospital Clí-
nic, l’únic centre de Catalunya que 
està autoritzat i preparat per ofe-
rir assistència a infectats d’Ebola.  

  Imatge de l’entrada principal del CAP, dimarts passat. || A. pérEz

r
. g

ó
m

Ez

 Redacció

Castellar pel 
Patrimoni
La plataforma Castellar pel Patrimo-
ni es va presentar públicament diven-
dres amb la xerrada El patrimoni és 
cosa de tothom, a càrrec d’Antoni Vila-
nova, arquitecte que ha participat en 
la redacció dels Plans Especials de Pa-
trimoni de Cadaqués, Manresa i Tor-
tosa. L’arquitecte Oriol Martori, i l’ar-
queòleg Oriol Vicente, membres de la 
plataforma, van ser els encarregats 
de dibuixar els objectius d’aquest col-
lectiu d’experts que vol  col·laborar en 
la redacció del catàleg de béns del pa-
trimoni cultural de la vila. “El patri-
moni és la nostra herència, i tenim 
el dret i l’obligació de protegir-lo. És 
una oportunitat única”, va assegu-
rar Vicente.  ||  r. gómEz

SALUT  |  CRISI DE L’EBOLA

NOVA ENTITAT  |  PATRIMONI

+SALUT

Vacunes per
evitar la grip

La campanya de vacunació antigripal 
ja està en marxa i finalitzarà el 
proper mes de desembre. L’objectiu 
principal d’aquesta iniciativa és 
evitar les complicacions de la grip 
en les persones amb problemes 
crònics de salut, edat avançada 
o altres condicions que les fan 
especialment susceptibles als 
efectes de la malaltia.
Així, com és habitual, la campanya 
torna a insistir enguany en la 
importància de la vacunació de la 
gent gran, i és per això que el Servei 
Municipal d’Infermeria dels Casals 
de Gent Gran també dispensarà 

vacunes contra la grip entre les per-
sones majors de 60 anys. En aquest 
sentit, es recomana que aquestes 
persones passin a vacunar-se al 
Casal de la plaça Major, que oferirà 
aquest servei de dilluns a divendres, 
de 16.30 a 17.15 hores, o bé al Casal 
Catalunya de 17.30 a 18.00 hores, 
també de dilluns a divendres. 
Cal assenyalar que les dades de 
les persones que es vacunin als 
Casals quedaran registrades en les 
històries clíniques informatitzades 
del Centre de Salut de Castellar.
Les persones majors de 60 
anys són considerades un del 
grups on la grip pot produir les 
complicacions més greus. 
Cal tenir en compte que el Centre 
d’Atenció Primària també adminis-
trarà la vacuna a tothom que demani 
hora de forma presencial al Centre o 
bé trucant al telèfon 93 728 44 44.

Salut alerta els sanita-
ris d’atenció primària i 
prepara el sistema per 
si es produeix algun 
cas a Catalunya



CRÒNICA

‘escola Mestre Pla compta des de 
fa tres setmanes amb un nou la-
boratori per als alumnes del cen-
tre. Aquesta idea va sorgir a tra-

vés d’un nou projecte de la direcció del cen-
tre, amb la idea de fer una aula de ciències. 
“Vam veure que altres centres de primà-
ria feien servir un laboratori i vam pen-
sar que seria una bona idea fer-ne un al 
nostre centre”, explica Xavier Carceller, 
director i professor de ciències de l’esco-
la Mestre Pla. Després de veure que altres 
escoles tenien laboratori, els professors de 
ciències, juntament amb el director van de-
cidir construir-ne un perquè “considerem 
que la matèria de ciències naturals, si no 
es treballa de manera pràctica, els alum-
nes els hi costaria molt més d’aprendre 
l’assignatura”, explica Carceller. 

Aquesta nova proposta servirà perquè 
els nens i nenes del col·legi puguin experi-
mentar, fer noves experiències i aprendre de 
manera més fàcil el món de la ciència. “Ens 
ha costat gairebé un any per poder fer la 
idea una realitat. Després d’agrupar di-
ners per aquest nou projecte, vam decidir 
eliminar una aula de pàrvuls per cons-
truir el laboratori”, explica el director. El 
laboratori el faran servir tots els alumnes 
del centre, des de P3 fins a sisè de primària 
tenint el seu horari respectivament. “Els 
més petits faran les pràctiques més sim-
ples, com per exemple observar objec-
tes que suren a l’aigua i d’altres que no”, 

 Òscar Moreno

La ciència en estat pur

L

però “els més grans podran experimentar 
a través de pràctiques més complicades, 
com observar algun material des d’un mi-
croscopi”, apunta el professor de ciències. 
També, els nens i nenes podran fer expe-
riments amb òrgans d’un animal, com un 
pulmó o un cor. El nou espai inclou quatre 
microscopis, dos esquelets humans, un ordi-
nador, lupes, i un munt de material per fer-
lo servir durant la pràctica, com minerals, 
plantes, entre d’altres. Amb aquesta nova 
aula de ciències ja en són tres les que hi ha 
a l’escola Mestre Pla. 

Xavier Carceller valora molt positi-
vament els primers dies de presentació de 
l’aula i apunta que encara no s’ha començat 
a treballar al laboratori però que ho faran 

en breu. “Aquests primers dies de pràcti-
ques a la classe de ciències seran només 
per realitzar la presentació de l’aula i del 
material i es faran activitats amb els mi-
croscopis, com observar petits inverte-
brats”, diu Carceller. Els alumnes també 
han reaccionat de manera molt positiva da-
vant d’aquesta nova proposta, impulsada 
des del centre. “M’ha semblat una gran 
idea, ja que en una classe pràctica s’aprèn 
més ràpid i de manera molt més fàcil que 
no pas una classe teòrica”, explica David 
Del Río, alumne de l’escola.

El director del centre ha volgut 
destacar que la Setmana de les Cultu-
res d’enguany anirà relacionada amb el 
món de les ciències. 

  Un grup d’alumnes del Mestre Pla prova els microscopis del nou laboratori. || o. morEno

Castellar participarà al 
Consell Nacional 
d’Infants i Adolescents 

PARTICIPACIÓ  |  CNIAC

Dues membres del consell d’infants de Caste-
llar formaran part del Consell Nacional d’In-
fants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) 
que es constituirà el proper 20 de novembre 
a Barcelona. L’Àlex Marta, de 5è de primària 
de l’escola Bonavista, i l’Emily Frutos, de 6è 
de primària de la Immaculada seran les re-
presentants castellarenques a aquest òrgan 
participatiu i consultiu que es troba en cons-
trucció. De fet, el passat 9 d’octubre, va tenir 
lloc a Granollers una de les sis trobades ter-
ritorials que s’ha programat amb l’objectiu 
de definir quines seran les funcions del con-
sell. Mercè Costa, dinamitzadora del Consell 
d’Infants de Castellar, que va participar a la 
trobada a Granollers explica que “el consell 
ha de posar-se en marxa perquè així ho 
recull la llei de Drets i Oportunitats de la 
Infància i l’Adolescència”. “Serà un espai 
de trobada i participació on els infants i 
adolescents tinguin un lloc per reflexio-
nar, opinar i fer propostes de temes que els 
afecten a nivell nacional i no només local”, 
afegeix la dinamitzadora. El CNIAC estarà 
formats per infants i adolescents de 8 a 17 
anys. De moment es constituirà amb mem-
bres actuals dels consells d’infants munici-
pals però en un futur s’obrirà a tots els joves 
catalans.  || rocío gómEz 

  Membres de Castellar al CNIAC a Granollers || Aj

L’escola Mestre Pla 
inaugura una
aula laboratori
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Educar des del primer àpat

Un total de 300 nens i nenes de les vuit llars d’infants de Castellar del 
Vallès van rebre el passat 16 d’octubre el seu esmorzar saludable, en una 
de les accions previstes al voltant de la commemoració del Dia Mun-
dial de l’Alimentació que promou l’Ajuntament, la Generalitat i la Di-
putació de Barcelona. La proposta se celebra a la vila des de fa més de 
10 anys i té per objectiu promoure l’alimentació saludable. En aquest 
sentit, es pretén conscienciar pares i mares de seguir una dieta equi-
librada en el nucli familiar, alhora que se’ls informa sobre aspectes bà-
sics de l’alimentació i la nutrició i es fomenta la seva participació en 
activitats que tenen a veure amb la potenciació d’una dieta equilibra-
da. L’àpat va incloure pa de motlle, pernil dolç i iogurts naturals ensu-
crats. A la iniciativa hi van col·laborar Cárnicas Merche, la Cansalade-
ria Prat-Torras, el forn de pa i pastes Viñas, Fruites i Verdures Borrull, 
la Xarcuteria Casé, el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona 
i el Gremi de Xarcuters de Catalunya.  || r. gómEz 

  Esmorzar saludable a la llar d’infants La Baldufa de Castellar. || cEdidA

 Rocio Gómez 

Les aplicacions de la 
neurociència a l’educació

FORMACIÓ  |  XERRADES PER AL PROFESSORAT

La Neuroeducació serà la protago-
nista del cicle de xerrades que ha 
organitzat el Servei Educatiu del 
Vallès Occidental VIII adreçat a 
implementar la formació del pro-
fessorat

El doctor David Bueno, profes-
sor del Departament de Genètica de 
la Facultat de Biologia de la UB, i col-
laborador habitual de mitjans de co-
municació com el Diari Ara o La Van-
guardia, serà l’encarregat de dur a 
terme les cinc ponències que arren-
caran el proper dimarts 28 d’octubre 
i que s’allargaran fins a finals de fe-
brer. “La neuroeducació és l’aplica-
ció dels coneixements del funcio-
nament del cervell per optimitzar 
els processos d’educació i aprenen-
tatge. L’estudi del cervell ens diu 
per què algunes propostes peda-
gògiques funcionen millor”, expli-
ca el doctor David Bueno. 

Les xerrades del cicle tractaran 
aspectes com el llenguatge, la psico-
motricitat, l’esport o la motivació. En 
aquest sentit, l’especialista en genè-
tica assegura que el que ens motiva 

  El doctor David Bueno al laboratori de la UB. || cEdidA

LLAR D’INFANTS  |  ESMORZAR SALUDABLE

és el risc i l’emotivitat. “Per motivar 
has d’oferir situacions on la perso-
na ha de prendre una decisió per 
ella mateixa, i per tant s’ha d’arris-
car a encertar-la o no.  No s’ha de 
donar tot fet i s’han de transmetre 
les coses amb un component emo-
tiu encara que sigui el mètode ci-
entífic, que és el més racional que 
hi ha”, puntualitza Bueno.

El doctor també sosté que l’es-
port té una influència positiva en 
l’aprenentatge. “L’esport activa la 

plasticitat del cervell i produeix 
sensació de benestar. L’aprenen-
tatge no és més que una sèrie de 
connexions potenciades pel cer-
vell, i si és plàstic, s’aprèn mi-
llor i abans”, conclou el ponent. La 
primera de les xerrades del cicle, 
només per a professors, tindrà lloc 
el proper dimarts 28 d’octubre, a les 
17.30 hores a la Sala d’Actes d’El Mi-
rador, i porta per títol Entrant amb el 
cap dins del nostre cap: neurociència, 
genètica i educació. 
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Nou espai polític

Aquest dissabte, tindrà lloc a la 
Sala d’Actes d’El Mirador, a les 11 
h, una assemblea oberta a tota la 
ciutadania, on es presentarà la ini-
ciativa impulsada per Procés Cons-
tituent, L’Altraveu, Podem i EUiA 
per crear un nou grup de conflu-
ència social i política que pretén 
“presentar-se amb una única 
candidatura de cara a les pro-
peres eleccions municipals”. Els 
promotors conviden tothom que 
hi vulgui participar: “És impres-
cindible comptar amb aquelles 
persones que vulguin una reno-
vació de la política, tant si perta-
nyen a entitats de Castellar, com 
si ho volen fer a nivell individual, 

  Alguns dels convocants de l’assemblea, en roda de premsa. || A. pérEz

 Redacció

 Cristina Domene

Campanya del PSC per 
defensar polítiques socials 

MUNICIPALS 2015  |  PSC

El PSC va iniciar, dilluns passat, 
a Castellar del Vallès la primera 
d’un seguit de trobades a tot el 
territori català, amb alcaldes i re-
gidors socialistes, per elaborar un 
programa marc de serveis socials 
de cara a les eleccions municipals 
de l’any 2015. La xerrada debat 
va comptar amb la presència de 
la secretària d’Ocupació i Políti-
ques Socials del PSC, Eva Grana-
dos, qui va voler posar de mani-
fest que “els governs de dretes 
del PP a Espanya i de CiU a Ca-
talunya estan posant en perill  el 
conjunt de drets i serveis socials 
que ha anat conquerint la nos-
tra societat durant els darrers 
anys, principalment gràcies als 
governs d’esquerres presidits 
pel PSC a Espanya, Catalunya i 
als ajuntaments”. Segons Grana-
dos, “són els ajuntaments els que 
s’estan veient obligats a assumir 
la responsabilitat d’atendre les 
mancances socials provocades 
des dels governs de l’Estat i de 
Catalunya”.

  La secretària d’Ocupació i Polítiques Socials del PSC, Eva Granados. || cEdidA

MUNICIPALS 2015  |  NOVA ASSEMBLEA

tant si tenen bagatge participatiu 
com si no”, ha explicat Jesús Calà-
bria, participant del nou espai i mem-
bre del Procés Constituent.  

A l’assemblea de dissabte es 
presentaran els punts bàsics elabo-
rats per les persones que han anat 
treballat la iniciativa fins ara -i que 
han estat les bases de funcionament-, 
però també serà una trobada molt 
participativa on es modificaran els 
punts que calguin i es recolliran pro-
postes de tots els participants sobre 
què i com ha de treballar aquesta 
nova formació, l’òrgan màxim de de-
cisió de la qual serà l’assemblea.

D’altra banda, el cercle Podem 
de Castellar, finalment ha decidit afe-
gir-se a aquest projecte després de 
participar l’Assemblea Ciutadana que 
va tenir lloc a nivell estatal a Madrid.   

A la trobada, que va tenir lloc 
a El Mirador, van participar repre-
sentants socialistes de tots els mu-
nicipis de la Federació del PSC del 
Vallès. Els representants munici-
pals van compartir les mesures 
que fan servir als seus territoris 
per pal·liar problemes com l’accés 
a l’habitatge, l’educació, la família, 
la cobertura d’alimentació, o la in-

clusió social, entre d’altres. 
José Leiva, primer secreta-

ri del PSC a Castellar, va tancar 
la sessió animant els alcaldes, al-
caldesses, regidors, regidores i 
tècnics municipals, “a treballar 
conjuntament per obtenir un mi-
llor resultat en la lluita contra 
les mancances socials que es pa-
teixen als nostres municipis”. 
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CATALÀ  |  ‘ESPAI PARLEM-NE’

Nova parada de dolç i salat al mercat municipal

Un taller sobre tecnologia culinària 
amb microones a càrrec de la llicen-
ciada en Ciència i Tecnologia dels ali-
ments Sara Fornés ha estat el punt 
de partida de la Setmana Temàtica 
d’El Mirador que s’ha centrat en les 
noves tecnologies. Al llarg de la set-
mana també hi ha hagut tallers com 
el de Lego Robotix. Per aquest di-
vendres, hi ha prevista una sessió de 
discjòqueis i música electrònica i una 
projecció audiovisual interactiva a la 
façana d’El Mirador. La setmana aca-
barà amb un taller de Google Sket-
chup & Streret View.  || r. gómEz

La tecnologia al 
servei de la cuina

EL MIRADOR  |  SETMANA TEMÀTICA

Nou grup de conversa

‘Salat i dolç’ és el nom de la nova parada del Mercat Mu-
nicipal que ja ha començat a funcionar des de finals de la 
setmana passada. La seva inauguració es va dur a terme 
el dijous 17 d’octubre on es va poder fer un tastet dels 
productes que ofereixen, i que va tenir una molt bona 
acollida entre la gent del poble. Arrenquen amb una va-
rietat de gènere molt àmplia i de molt bona qualitat. Se-
gons expliquen els seus propietaris, ofereixen certs pro-
ductes que “són difícils de trobar al poble, i per això 

COMERÇ  |  MERCAT MUNICIPAL

El Servei Local de Català ha enge-
gat una nova proposta anomenada 
“Espai Parlem-ne!”. Es tracta d’un 
grup de conversa en català condu-
ït per Ramon Permanyer i Montse 
Sorribas, dos voluntaris del pro-
grama Voluntariat per la Llengua, 
que rebran formació i material del 
Servei Local de Català.

La setmana passada va tenir 
lloc la primera trobada d’aquest 
grup, que es reunirà cada dime-
cres de 18.30 a 20 hores a la Sala 
Joan Tort d’El Mirador. Cada par-
ticipant rebrà quatre llibrets edi-
tats pel Consorci per a la Norma-
lització Lingüística (CPNL) que 
formen part de la col·lecció Par-
lem tu i jo, en què es proposen 
temes de la vida diària amb voca-
bulari i expressions.

El grup és obert a tothom, 

i s’hi podrà incorporar qualsevol 
persona en qualsevol moment. 
Per fer-ho, només cal adreçar-se 
al Servei Local de Català presen-
cialment de dilluns a dijous d’11 a 
13 hores, enviant un correu elec-
trònic a castellarvalles@cpnl.cat 
o trucant al telèfon 93 714 30 43. 
L’únic requisit per poder formar 
part del grup és que ja es parli ca-
talà i es vulgui millorar la fluïdesa i 
ampliar el vocabulari.   || rEdAcció

  Els membres de la nova proposta. || r. g.
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volem oferir una gama i un ventall d’opcions per a tots 
els gustos”. Si comencem parlant de la secció de salats, 
es poden trobar tota una selecció de gènere que va del 
bacallà i les seves variants com la brandada, al salmó i les 
anxoves, o les olives de qualitat. Hi podem trobar tot un 
ventall de productes artesanals molt interessants. Per als 
més llaminers també hi ha on escollir entre tota una àm-
plia gama de pastes dolces que ja està tenint molt d’èxit, 
i una variada oferta de fruits secs.    || AriAnnE portolés



10

OPINIÓ
dEl 24 Al 30 d’octubrE dE 2014

llar del Vallès) i esperem que també 
Comerç Castellar i molts autònoms/
es de la vila, fa que tinguem la segu-
retat que serà de gran ajuda per con-
ciliar oferta i demanda castellaren-
ca. Si bé les dades interanuals ens 
indiquen que el nombre de deman-
dants d’ocupació ha baixat un 13’15% 
(de 2.053 el setembre de 2013 a 1.783 
el setembre de 2014), cal seguir cen-
trant els esforços en aquesta línia. 
Aquest ajut, sumat a la resta de bo-
nificacions a les empreses (exemp-
ció en el pagament de la taxa d’acti-
vitats per a totes aquelles empreses 
que inicien negoci al municipi, elimi-
nació de la taxa que grava la plusvà-
lua a les successions de negocis per 
causa de defunció...) ha de significar 
un nivell més de suport a l’activitat 
econòmica.
L’èxit d’aquesta mesura serà la millor 
de les notícies per aquest proper any.

*Tinent d’alcalde de Promoció
  Econòmica i Innovació

ivim en una socie-
tat dinàmica i can-
viant i per això des 
de l’Altraveu pen-

sem que la transformació soci-
al no pot passar per líders està-
tics i autoritaris.  En oposició a 
això, ens els moviments socials, 
les plataformes crítiques amb la 
realitat que ens envolta, ens iden-
tifiquem amb una accepció més 
plural relacionada amb el lide-
ratge col·lectiu, compartit, re-
lacional, etc.  Entendre noves 
formes de tirar endavant projec-
tes, passa també per entendre la 
societat d’una determinada ma-
nera. Quan parlem de lideratge 
col·lectiu entenem bàsicament 

V

 L’Altraveu

Nous lideratges

U

 Joan Creus*

na de les funcions i obli-
gacions més importants 
de les administracions 
públiques és la d’inter-

mediar entre agents. Portar aques-
ta generalització a la Promoció Ec-
nonòmica suposa, com a exemple 
paradigmàtic, analitzar les relacions 
entre contractadors (empreses, em-
presaris/àries, comerços, autònoms/
es) i les persones contractades/con-
tractables. Actualment als Serveis 
Locals d’Ocupació municipals, i con-
cretament a Castellar, a Cal Botafoc, 
s’està produint una recuperació del 
nombre d’ofertes que es gestionen de 

Més suport a les 
empreses locals 

que contractin 
castellarencs/ques 

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

les empreses del nostre municipi/ter-
ritori. Aquesta dada ‘a priori’ posi-
tiva, però, es dilueix pel fet que gai-
rebé un 60% d’aquestes opcions de 
treball són inicialment d’una dura-
da màxima d’un mes. I no val confor-
mar-se amb el mantra conservador 
que resa que “val més un contracte 
de temporalitat reduïda que no tre-
ballar”. Justament per aquest motiu, 
portem per a la seva aprovació al 
Ple de Pressupostos i Ordenances 
d’aquest proper dimarts, una pro-
posta de subvenció a la contractació 
de persones en situació d’atur. Això 
significa ajudar econòmicament les 
empreses de Castellar que contrac-
tin castellarencs/ques amb empadro-
nament superior als 6 mesos. Una 
proposta consensuada amb forces 
polítiques i informada als agents 
socials, que entrarà en vigor a par-
tir de l’1 de gener. Així, al tractar-se 
d’una subvenció universal, totes les 
empreses que acompleixin els re-
quisits que es faran públics el pro-
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Mentides no

Sóc una veïna del carrer Major 
d’aquesta vila. Divendres passat, 
dia 17, a les dues del migdia, em 

e tots és conegut que 
un dels drets més im-
portants de qualsevol 
sistema democràtic és 
la llibertat d’expressió. 

No cal ser gaire explícit sobre el que 
això representa i tampoc és hora de 
pontificar sobre el particular, però 
sí hi ha una derivada d’aquest dret 
que guanya diàriament més impor-
tància, sobretot en un context de no-
tícies contínues com el present. Es 
tracta del dret a la informació i a la 
pluralitat informativa.
I una de les diferències més sorpre-
nents si comparem ambdós drets és 
que ningú acceptaria que les opini-
ons de les persones fossin manipu-
lades; resultaria escandalós, ho fes 
qui ho fes. En canvi, quan es tracta 
de mitjans de comunicació la cosa 
canvia, i hem presenciat episodis la-
mentables de com algunes formaci-
ons polítiques han volgut controlar 
aquest mitjans per salvaguardar els 
seus interessos. 
Deixant fora casos viscuts durant 
el franquisme (resulta estúpid fer 
comparacions entre una democrà-
cia i una dictadura, però alguns no 
ho saben prou bé), els qui tinguin 
memòria recordaran que, el mateix 
28 d’octubre de 1982, es va presentar 
un alt càrrec del PSOE a les instal-
lacions de RTVE  a fer-se càrrec de 
les mateixes, tota vegada que havien 
guanyat unes eleccions. Alerta, hi ha 
noms i cognoms.
I aquest és el gran perill de la lliber-
tat d’informació, principalment en 
mitjans públics estatals, autonò-

  Antònia Fernández

per Ple, rebran per a contractacions 
de quatre mesos 645,30 euros, per a 
cinc 806,62 euros i per a contractaci-
ons de sis mesos o més, 967,95 euros. 
Per a majors de 45 anys s’aplicarà un 
augment de subvenció del 25%, tal 
com s’ha propossat des de l’Associa-
ció d’aturats Recerca Activa de Feina 
i el grup municipal popular. Aquesta 
mesura cerca un objectiu amb múl-
tiples vessants: perllongar la durada 
mitjana de les ofertes que arriben a 
Cal Botafoc (Servei Local d’Ocupa-
ció), dignificar les contractacions, 
fer aflorar ofertes que massa sovint 
no arriben al domini públic i apostar 
per les contractacions sostenibles, 
potenciant que les empreses apos-
tin pel talent i capacitats locals. Un 
cop aquesta subvenció sigui aprova-
da al Ple, es realitzarà una tasca in-
tensa de difusió a totes les empreses 
del municipi perquè s’hi puguin aco-
llir a partir del primer dia de 2015. La 
molt bona predisposició d’ASEMCA 
(Associació d’Empresaris de Caste-

Procediments 
recaptatoris

Bona tarda, em poso en con-
tacte amb vosaltres perquè 
penso que hi ha coses al poble 
que s’estan fen malament. Sóc 
veïna de Castellar des de fa 4 
anys, tots correctament em-
padronats i pagant els nostres 
impostos. Des de fa un any la 
meva filla gran té un cotxe que 
ara mateix no utilitza. Gràci-
es a molt d’esforç, tenim la 
sort de comptar amb tres cot-
xes i dues motos, la meva sor-
presa és quan avui em trobo 
una nota al cotxe de la policia 
local del poble notificant que 
aquest cotxe ha estat sancio-
nat per abandonament. Sense 
perdre temps em poso en con-
tacte amb ells i els comunico 
que no està abandonat. Des-
prés de dues hores i mitja, ja 
que m’han dit que havien de 
buscar la informació, em tru-
quen per dir-me que la denún-
cia continua endavant ja que 
han fet un seguiment i sempre 
està al mateix lloc aparcat. 
Quan li pregunto si han mirat 
els papers del cotxe i em con-
firma que sí i que han vist que 
té l’assegurança en vigor, però 
que no hem passat l’ITV. Visc 
al Balcó de Sant Llorenç en un 
carrer sense sortida el cotxe 
esta aparcat davant de casa, no 
molesta a ningú, no envaeix cap 
gual, és que tenen poca feina? 
Ara jo que viatjo per feina haig 
de demanar festa (amb el que 
això comporta a les feines actu-
als), per presentar documenta-
ció i al·legacions a la denúncia. 
També m’han dit que guardi 
el cotxe en un garatge o me’l 
poden tornar a multar. És que 
la municipal té poca feina? És 
que si pago els meus impostos 
no puc aparcar al carrer? Se-
nyors no entenc res. Gràcies

  meritxell costa

continua a la pàgina 11

Per molts anys, Asensio! 

Asensio Gris Lidon, melillenc afincat a Castellar, que va néixer el 15 d’octubre 
de 1914, ha celebrat els 100 anys de vida en una festa molt especial a la resi-
dència Falgàs, on viu actualment. La tarda del dimecres 15 d’octubre la seva 
família, tot l’equip i els usuaris de la residència han volgut acompanyar-lo en 
l’entrega de la Medalla Centenària que atorga la Generalitat, cerimònia que 
ha tingut lloc al mateix equipament, i que ha rebut de mans de Montse Ga-
tell, presidenta de l’Institut Català de les Dones, en representació de la Gene-
ralitat. Així mateix, Gatell ha llegit una carta de felicitació dedicada a l’Asen-
sio, en nom de la Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. Però 
aquesta no ha estat l’única sorpresa per al nou centenari. L’alcalde de Caste-
llar, Ignasi Giménez, també l’ha volgut felicitar, acompanyat de la tinent d’al-
calde de Serveis a les Persones, Glòria Massagué, amb un vistós ram de flors.
Asensio Gris Lidon va néixer el 15 d’octubre de 1914 a Melilla. Quan va co-
mençar la guerra, els pares van enviar-lo a Múrcia i, de jove, es va traslla-
dar a Sabadell, on va començar a treballar al tèxtil. Ell i la seva dona van 
tenir una filla. Actualment també té nétes i dues besnétes. La seva gran 
afició ha estat sempre el futbol i fins fa ben poc ha estat soci del Club Es-
portiu Sabadell.  ||  rocío gómEz

c. díAz

 Grup Municipal PP

Pluralitat 
informativa

D

mics o locals, que es pot veure medi-
atitzada pel governant de torn per fer, 
no de mitjà de comunicació, sinó d’al-
taveu de qui mana. Per suposat, no és 
res censurable que tingui totes les pà-
gines que faci falta pels actes de l’alcal-
de del moment o dels regidors que con-
vingui, només faltaria. Però quan s’està 
en Consistoris multi partidistes resulta 
decebedor que es vulgui menysprear 
les actuacions dels grups municipals 
que no estan en l’equip de govern, o es 
doni molta més veu a col·lectius sense 
representació concreta o, fins i tot, 
sense representació municipal.
Els exemples que poden venir al cap 
son molt comuns, però no cal anar 
gaire lluny. Si prescindim de l’exem-
ple que ens dóna tota una TV3, massa 
evident per qüestionar-ho, també ho 
podem comprovar a Castellar, quan 
resulta que aquests mitjans públics, a 
més d’informar, fan també de porta-
veu del partit que ocupa actualment 
l’Ajuntament, menystenint molts cops 
a la resta de formacions polítiques 
que també formen part del consisto-
ri i també es dediquen a treballar per 
la població.
Evidentment, cadascú tria la línia edi-
torial que vol seguir, com no pot ser 
d’una altra manera, però si es tractés 
d’uns mitjans privats poca cosa es pot 
dir. En canvi, si es tracta de mitjans pú-
blics, sufragats amb els diners de tots 
nosaltres, només es pot demanar una 
certa equanimitat a l’hora d’oferir la in-
formació. Que han vingut parlamenta-
ris a Castellar i no se’ls hi ha donat la 
rellevància que mereixien, només per 
posar un exemple.
La temptació de passar de ser un mitjà 
municipal a ser un mitjà de partit és 
molt fràgil, i això és un atac important 
a la pluralitat informativa. Cal reflexi-
onar sobre el tema.

truquen per l’intèrfon i em diuen 
que si puc obrir perquè em por-
ten informació de l’Ajuntament. 
Jo que m’ho crec i els obro. Doncs, 
sorpresa! És propaganda d’Es-
querra Republicana de Catalu-
nya.... No anem bé, senyors.

LA FOTO DE LA SETMANA
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ón moltes les persones 
que temen ser jurat popu-
lar. Podran allunyar-se de 
la pressió social i mediàti-

ca que envolta el cas? Poden mante-
nir la ment freda i avaluar les proves 
sense ser experts en lleis? Són les pre-
guntes que sorgeixen de manera re-
current al voltant del jurat popular, 
una figura defensada en general pels 
professionals, tot i que amb matisos. 
Però tenen els ciutadans la informa-
ció suficient o simplement es basen en 
fets ocorreguts en el cinema? 
Al nostre país el model vigent és l’an-
glosaxó.  El tribunal del jurat és una 
institució democràtica per la qual els 
ciutadans i les ciutadanes partici-
pen directament de l’Administració 
de Justícia en la seva funció essenci-
al que és la de jutjar.  Ens remetem a 
l’article 125 de la Constitució de 1978 
que disposa el següent: “Els ciutadans 
podran exercir l’acció popular i par-
ticipar en l’Administració de Justícia 
mitjançant la institució del Jurat, en 
la forma i amb respecte a aquells pro-
cessos penals que la llei determini, i 
en els Tribunals consuetudinaris i tra-
dicionals”  El jurat es va instaurar a 
Espanya el 1995, mitjançant la Llei or-
gànica 5/1995 de 22 de maig. Per for-
mar part d’un jurat popular, que està 
considerat un dret constitucional de 
tot ciutadà, però també és una obli-
gació cívica complir el deure de par-
ticipació quan la llei així ho estableix; 
no obstant això s’han de reunir els se-
güents requisits: ser espanyol i major 
d’edat, estar facultat de ple dret dels 
seus deures polítics (com ara “votar”), 
saber llegir i escriure, ser veí de qual-
sevol dels municipis de la demarcació, 
no estar afectat per cap incapacitat fí-
sica o psíquica que impedeixi el des-
envolupament de la seva funció com 
a membre de jurat. 
El jurat popular es tria per sor-
teig entre les persones incloses en 
el cens electoral. Aquests sortejos 
són públics i es celebren els anys pa-
rells en la segona quinzena del mes 

  Just i cia. || joAn mundEt

El jurat popular...
té la paraula

popular està plena de crítiques o de-
fenses. No hi ha dubte que hi ha una 
controvèrsia entorn del jurat popular, 
ja que sorgeixen preguntes del tipus: 
Podran allunyar-se de la pressió so-
cial que envolta un cas d’assassinat?, 
Mantindran la ment freda i avaluar 
les proves sense ser persones exper-
tes en lleis ? o És correcte que unes 
persones, sense formació jurídica, im-
parteixin justícia ?
Del que no hi ha dubte és que ni 
els experts en Dret Penal es posen 
d’acord sobre aquest tema. 
Amb tot, jo em quedo amb la frase: 
“Justícia és la constant i perpètua 
voluntat de donar-li a cadascú el 
que li correspon”.
Iustitia est constans et perpetua volun-
tas ius suum cuique tribuendi; “La jus-
tícia és la constant i perpètua volun-
tat de donar (concedir) a cadascú el 
seu dret”. Els drets són: “honeste vive-
re, alterum non laedere et suum quique 
tribuere” ... “viu honestament, no facis 
mal a ningú i dóna a cadascú el seu”.  
Ulpià (jurista romà) 

* Jurista, jutgessa titular de Castellar del
   Vallès  i màster en grafoanàlisi forense

S

trat president dicta la sentència i fixa 
el tipus de pena que procedeix aplicar. 
La llei preveu el pagament als 
membres del jurat, d’una quanti-
tat diària, així com una indemnitza-
ció per despeses de desplaçament, 
allotjament i altres si n’hi ha. 
Els noms dels candidats elegits com 
a membres del jurat es publiquen al 
tauler d’anuncis dels Ajuntaments i 
en el BOP (Butlletí Oficial de la Pro-
víncia) dins dels quinze dies corres-
ponents al mes d’octubre. 
Actualment aquest tipus de judi-
cis estan passant per una situació 
complicada, amb tot el seu cost eco-
nòmic és molt superior als duts a 
terme exclusivament per professio-
nals, alguns dels seus veredictes en 
diverses ocasions han estat qüestio-
nats per la pròpia ciutadania.
És més que probable que en l’actual 
món canviant que vivim, en la pràcti-
ca judicial sigui necessari ajustar i re-
visar alguns dels seus elements, trac-
tant així de solucionar imperfeccions i 
millorant algunes característiques, in-
cloent tècniques i procediments nous. 
No obstant això, en els 17 anys de vi-
gència a Espanya, la història del jurat 

Donar llum al 
patrimoni local

 CiU Castellar del Vallès

S
ens dubte, aquest 
mandat municipal 
serà caracteritzat, 
entre d’altres, per 

ser el mandat del no-patrimoni. 
L’actual equip de govern socialis-
ta posposa el Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) per 
al següent mandat 2015-2019 com 
qui passa una patata calenta. En 
aquest context, i pel que fa al patri-
moni municipal, una part de la so-
cietat civil castellarenca, a través 
de la Plataforma Castellar pel Pa-
trimoni, a qui volem agrair la gran 
tasca que esta duent  a terme per 
la defensa del Patrimoni, reivindi-
ca la realització acurada del catà-

nes de la llista del jurat, de la qual re-
sultaren: Nou jurats i dos suplents 
(ciutadans aliens al món del dret). Un 
magistrat president de l’Audiència 
Provincial, juntament els advocats i 
la fiscalia que formen part de la de-
fensa i acusació corresponent. 
La competència d’aquests jurats, es 
limita al tractament dels següents 
delictes: Homicidis i assassinats 
consumats, amenaces condicionals, 
omissió del dret d’auxili, violació de 
domicili, incendis forestals, infideli-
tat en la custòdia de documents per 
part d’autoritats i funcionaris pú-
blics, tràfic d’influències, malversa-
ció de cabals públics, fraus i exacci-
ons il ·legals comeses per autoritats 
o funcionaris públics, negociacions 
prohibides a funcionaris, infidelitat 
en la custòdia de presos.
Correspon al jurat popular valorar 
els fets, considerar si són certes o no, 
i proclamar mitjançant el seu vere-
dicte la culpabilitat o innocència del o 
els imputats, acompanyant sempre la 
seva decisió d’una motivació. Per es-
tablir un veredicte de culpabilitat són 
necessaris set dels nou vots del jurat. 
Basant-se amb el veredicte, el magis-

  Miriam Valldeperes *

PLAÇA MAJOR

en valor el patrimoni industrial cas-
tellarenc, que no és poc. 
I és que el patrimoni ens diu qui som, 
és una mostra de la nostra identitat 
col·lectiva com a municipi, com a 
poble, i preservar-lo no només per a 
nosaltres sinó per als nostres fills, i 
també ha de significar lluir-lo. Però, 
per a què tot aquest rebombori amb 
el patrimoni si de nit el tenim a les 
fosques: l’església, el castell, Caste-
llar Vell, ponts, torre Balada, l’antic 
Ajuntament, etc.?  
L’Ajuntament hauria de dignificar, 
posar en valor, i això vol dir, fer lluir 
el patrimoni local, exhibir-lo amb 
orgull de poble, perquè el nostre 
patrimoni local diu molt de nosal-
tres, i  en funció de quin tracte se li 
doni diu molt del seu Ajuntament. 
Protegir el patrimoni és protegir 
la cultura perquè és una eina de 
coneixement al servei de tots, per 
tant, donem-li llum. 

de setembre, a l’Audiència Provin-
cial, amb assistència del Secretari 
Judicial de l’Audiència.
Els ciutadans seleccionats podran ser 
convocats a formar part del Tribunal 
de jurat durant 2 anys a comptar des 
de l’1 de gener següent. Ser jurat, vull 
remarcar, és un dret i un deure de ca-
ràcter públic i inexcusable, si bé són 
incompatibles per al seu exercici ser 
major de 65 anys, haver estat mem-
bre de jurat en anteriors ocasions, 
patir algun greu trastorn familiar... 
I altres causes excepcionals que po-
drien agreujar la situació familiar (és 
clar que no n’hi ha prou amb esmen-
tar si no després de ser ratificat que 
el seu legat és cert). També ens tro-
bem amb altres causes d’incompati-
bilitat en relació a les circumstàncies 
personals, professionals, de càrrec i 
de parentiu. En conseqüència, en cas 
de voler presentar reclamacions con-
tra el sorteig s’obre un terme en el 
qual es poden presentar al·legacions, 
les quals s’han de formular per escrit 
davant l’Audiència Provincial.
El tribunal del jurat popular es cons-
titueix prèvia nova selecció per a 
cada causa en concret, de 36 perso-

ve de la pàgina 10

que entre tots i totes ho farem tot. 
Ara bé, no vol dir que tothom faci 
el mateix. Hi ha persones a qui la 
seva capacitat discursiva els permet 
ser una persona de referència públi-
ca. Ara bé, de cara al grup es faria 
difícil destriar les seves tasques de 
les que fan altres persones dins del 
projecte. Òbviament aquí apareix el 
primer dilema, la nostra filosofia i 
els paradigmes de lideratge que im-
pregnen la societat. Existeix una ne-
cessitat de certeses a nivell general, 
sobretot quan la crisi ha multiplicat 
els riscos i ha amplificat el discurs 
de la por. Els processos col·lectius 
aborden les qüestions complexes 
apoderant la gent, no pas solucio-
nant els problemes unilateralment 
i de forma immediata. En aquest 
sentit, no ens interessa que la gent 
simpatitzi amb projectes rupturis-

leg, un catàleg sobre el nostre patri-
moni que és condició indispensable 
com a requisit per a la tramitació del 
proper POUM. Malgrat l’Ajuntament 
pretenia fer paral·lelament ambdós 
processos, catàleg per una banda (a 
partir de l’inventari de patrimoni) i el 
POUM per una altra, tot sembla indi-
car que el consistori es veurà obligat 
a acabar fent les coses ben fetes. Ce-
lebrem-ho, perquè fer el catàleg de 
béns a protegir (béns d’interès nacio-
nal, local, urbanístic i arqueològic) és 
fer les coses ben fetes amb el POUM 
i amb Castellar.
Per exemple, els amics de la pedra 
seca haurien de poder catalogar les 
genuïnes construccions escampades 
arreu del patrimoni natural del mu-
nicipi, i això significa preservar el 
nostre entorn paisatgístic, s’hauria 
de fer també una memòria històri-
ca de masies, algunes ja malaurada-
ment desaparegudes i com no, posar 

tes; volem que se’ls faci seus. Això 
fa, però, que moltes vegades aquesta 
manera de funcionar no sigui vista 
com a hàbil per a bandejar els ris-
cos ràpidament. Ara bé, ningú no 
ha qüestionat mai l’efectivitat de 
les seves accions. I un exemple ben 
clar d’això ha estat la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca. Els pro-
jectes, per a nosaltres, estan vius si 
hi ha gent, no pas si hi ha estructu-
ra (per què volem unes sigles si no 
hi ha projecte polític arrelat?). Més 
gent vol dir més inclusió de perspec-
tives sobre la realitat que ens envol-
ta. No és poca cosa; aquesta cons-
trucció de coneixement col·lectiu ha 
superat amb escreix la visió tècni-
ca dels nostres ajuntaments. I això 
ens recorda a experiències pedagò-
giques expressades per Francesco 
Tonucci: els nens i nenes fan pre-
guntes que els adults no som ca-
paços de respondre.
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ENTITATS

VSport i CACTothicap

+ INFO:
https://www.facebook.com/cursacor-
reibatega

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

Ja són obertes les inscripcions per 
participar a la cursa Corre i Bate-
ga, que tindrà lloc el proper 14 de 
desembre a Castellar del Vallès. Es 
poden formalitzar al Club Atlètic 
Castellar (c. Garrotxa, s/n) fins al 
8 de desembre o fins que s’exhau-
reixin les places.

5 km solidaris en benefici de la Ma-
rató de TV3. Preu: 5 €.

Vine a ballar amb nosaltres! Millo-
raràs la capacitat de concentració 
i la coordinació, aprendràs a anar 
al ritme de la música i milloraràs 
el to muscular de braços i cames.

Horari i lloc:
Escola Joan Blanquer, tots els di-
marts de 20.45 a 21.45 h

INSCRIPCIONS CURSA 
CORRE I BATEGA

DEIXA’T APASSIONAR 
PEL FLAMENC

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dies i horaris: divendres 7 i 14 i dis-
sabtes 8 i 15 de novembre, 21.30 h;
diumenges 9 i 16 de novembre, 18.30 h
Lloc: Ateneu, Sala de Petit Format

Adaptació de l’obra Noces de sable 
de Didier Cauwelaert, traduïda i di-
rigida per Jeroni Oller i interpreta-
da per Mònica Mimó i Albert Ibars.

Reserva d’entrades al tel. 937 151 7 38 
o a l’a/e. tic.escenic@gmail.com.

ASAC

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dia: diumenge 2 de novembre
Hora: 17 h
Lloc: Espai Tolrà

L’Agrupació Sardanista Amics de 
Castellar organitza una nova Diada 
Sardanista, que en aquesta ocasió 
comptarà amb les actuacions de 
les cobles Marinada i Vila d’Olesa.

38a
DIADA SARDANISTA

T.I.C. Escènic

TEATRE:
UN JARDÍ DE SORRA

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
VOE

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 TAULER

MOSTRART JOVE’14 

Fins al 31 d’octubre
podeu visitar a l’Espai sales d’El 
mirador aquesta exposició d’obres 
realitzades per artistes joves. Entre 
d’altres disciplines, es poden tro-
bar creacions de pintura, escultu-
ra i il·lustracions.

l’horari de visita de l’exposició és 
de dilluns a divendres de 10 a 20 h.

+ 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: fins al 28 
d’octubre, inclòs, al registre d’en-
trades 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

ABONAMENTS 10 
SESSIONS LUDOTECA 

compra el teu abonament al sAc 
(El mirador), dl. i dv. de 8.30 a 
14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 19 
h i vine a la ludoteca de dilluns a 
divendres de 17 a 19.30 h (inclo-
sos els dies de vacances nadalen-
ques i de setmana santa). 

un  mateix abonament pot ser uti-
litzat per més d’un infant de p3 a 
6è de primària.

preu: 50 € (pagament exclusiu 
amb targeta bancària).

+ INFO:
Tel. 93 714 40 40

EVITEM LA
PROLIFERACIÓ DE 
COLOMS 

Com pot col·laborar la
ciutadania?

- Evitant donar-los menjar de 
forma regular perquè el seu nom-
bre no creixi fora de control.

- procurant que l’aliment submi-
nistrat sigui gra o veces.

- tancant locals de propietat on 
creixin colònies sense control que 
puguin molestar el veïnat.

- comunicant a l’Ajuntament els 
problemes amb coloms.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
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Un toc amb Iannone fa que 
Pedrosa no acabi a Austràlia

dani pedrosa es va haver de retirar 
del gp d’Austràlia per un toc amb 
Andrea iannone en la sisena volta. 
Atès que no va poder puntuar, i sí 

ho van fer Valentino rossi -primer- i 
jorge lorenzo -segon-, al pilot 
castellarenc se li complica el sub-
campionat. El flamant campió del 
món, marc márquez, tampoc no va 
acabar la cursa per una caiguda. la 
pròxima cita, diumenge a malàisia.

Noelia Herrera és setena a 
l’Ultratrail Montsant (101 km)

noelia Herrera pua, del sala-
mandra trail, la secció de trail 
running del centre Excursionista 
de castellar, va ser la setena  clas-

sificada femenina, la cinquena de la 
seva categoria i la 110a absoluta en 
l’ultratrail montsant, de 101,2km. El 
seu temps va ser de 20h50:31.  El 
també salamandra miguel martinez 
va abandonar per molesties físiques  
en el km 57, quan era el 114è.

TENNIS  |  CT CASTELLAR

Els tres equips de veterans del 
CT Castellar que participen al 
Torneig Yellow de tennis sèni-
or van aconseguir resultats de 
signe diferent. L’equip C es va 
imposar a les instal·lacions de 
l’Sportenis (0-4), amb triomfs 
de Ramons Sans i Juan Sánchez; 
Josep Simó i Santi Sagalés; Car-
les Ferre i Rafel Germà; i Xavi 
Calveras i Joan Llobert. L’equip 
B, en canvi, va empatar a casa 
contra el Sant Cugat B (2-2), 
mentre que l’A va perdre contra 
el Set Ball A (0-4). D’altra banda, 
en pàdel, a la lliga catalana, el CT 
Castellar B va batre el Racó Es-
ports B (2-1).  || rEdAcció

Triomf, empat i 
derrota al Torneig 
Yellow de sèniors

CICLISME  |  OPEN INVERSE

El castellarenc Oriol Alcaraz Lo-
rente va guanyar a l’Open Inverse 
de BTT a Sant Julià de Vilatorta, 
on van córrer 15 nens de la seva ca-
tegoria, la de principiants. Va fer 
molt bon temps, el circuit feia uns 
dos quilòmetres i mig i la cursa 
consistia en tres voltes que es po-
dien fer-se dures. Alcaraz, però, va 
aguantar la primera volta amb un 
grup, el va atacar just abans del 
primer pas per la meta i va gua-
nyar amb molta autoritat, amb 47 
i 48 segons sobre el segon i tercer 
respectivament i doblant algun 
corredor. És el líder.  || rEdAcció

Alcaraz venç amb 
autoritat a Sant 
Julià de Vilatorta

 Carlos Silva celebra el seu gol, el del 2-0, tot mostrant una canyellera amb el seu nom i dorsal habitual, el 10. || m.c.b.

La Unió Esportiva Castellar va 
superar brillantment el Bellavis-
ta Milán de Les Franqueses (4-1) 
al Pepín Valls. Els homes de Toni 
Centelles van ser superiors en tot 
moment i només van patir lleu-
gerament quan el visitant Jonat-
han va disposat d’un penal injust 
per establir el 3-2 en el minut 67. 
Adri Valenzuela, però, va endevi-
nar molt bé la intenció del davan-
ter rival i va mantenir els dos gols 
d’avantatge. La victòria significa 
trencar la mala ratxa de tres set-
manes consecutives sense guanyar 
-tot i que Centelles considera que 
el bon joc mai no s’ha ressentit- i 
consolida els blanc-i-vermells en 
la zona alta del grup 4 de la Sego-
na Catalana. Els dos líders, el Tona 
i el Sallent, són a només 3 punts.

El partit va començar amb 
clar domini del Castellar que, amb 
un joc fluid, va freqüentar l’àrea 
rival i només li va faltar l’última 
rematada. Tot i això, els visitants 
també van disposar de tres oca-
sions al contraatac. Adri va estar 
excels en totes les seves interven-
cions. La justícia al bon joc va arri-
bar al minut 29, quan Marc Damas 
va ser objecte d’un clar penal que 
Joan Brullet va transformar en 
l’1-0. Abans del descans, i després 
d’alguna altra bona ocasió -com un 
cop de cap del capità, Marc Arge-
mí-, va arribar el 2-0. Carlos Silva 
va aprofitar un refús del porter 
després d’un xut creuat de Quimet 
Cadafalch per a marcar a plaer.

Un 4-1 de confirmació
  Marc Cornet

El Castellar és molt superior a un Bellavista Milán que desaprofita un penal injust amb 3-1 al marcador

tar molt més encadenar les bones 
jugades. Tot i això, després de dues 
expulsions molt meritades pels vi-
sitants, Carlos Raya va sentenciar 
(77’) amb un magnífic cop de cap a 
centrada de Samu. El pròxim par-
tit serà el derbi contra el Tibidabo 
Torreu Romeu, diumenge (12 h), al 
municipal del barri sabadellenc. 

Les bones sensacions van se-
guir en la segona meitat i, als tres 
minuts de joc, després d’un altre 
clar penal, ara sobre Quimet, va 
arribar el 3-0. El mateix Quimet 
va enganyar el porter rival i va 
provocar el deliri a la graderia. Al 
minut 64, però, Jonathan va reta-
llar les diferències després d’una 

gran jugada individual i encara bo 
que poc després Adri li va aturar el 
penal per a evitar el 3-2. Un resul-
tat que hauria estat injust tant pel 
desenvolupament del joc com per 
la inexistència de la falta de Carlos 
Raya. A partir d’aquí, el Bellavista 
Milán, molt nerviós, va endurir el 
joc, i a la Unió Esportiva li va cos-
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 Imatge d’un entrenament de la secció de voleibol del FS Castellar. || m.c.b.

VOLEIBOL FEMENÍ  |  FUTBOL SALA CASTELLAR

HOQUEI SOBRE PATINS  |  PRIMERA CATALANA

La secció de voleibol del FS Cas-
tellar continua amb la seva pro-
gressió imparable. Aquesta tem-
porada ha ampliat de dos a tres 
el nombre d’equips femenins 
competint. El juvenil federat que 
ja hi havia ha passat a jugar en 
la quarta categoria del voleibol 
català, a nivell sènior, malgrat 
que totes les jugadores oscil·len 
entre els 18 i els 21 anys. Pel què 
fa a les lligues escolars, l’antic 
cadet ha passat a ser juvenil i 
també s’ha creat un nou cadet.

El sènior ha fet quatre in-
corporacions de diferents clubs 

L’Hoquei Club Castellar s’ha situat tercer 
del grup B de la Primera Catalana des-
prés de derrotar el Martinenc a la seva 
pista (4-8). L’actual classificació es pot 
considerar una gesta tenint present que 
els castellarencs són nouvinguts a la ca-
tegoria. El partit es feia feixuc perquè 

La secció de voleibol 
segueix progressant

El Castellar ja és 3r de 
grup a Primera Catalana

  M. C. B.

El FS Castellar ha passat de tenir dos equips femenins competint a tenir-ne tres 
afrontant diferents lligues, i n’ha format un altre que s’entrena a l’escola El Casal

del Vallès, al marge del retorn 
d’una Anna Luján que no podia  
competir amb l’antic juvenil per 
qüestions d’edat. En canvi, s’ha 
registrat la baixa de la capitana 
de la temporada 2013-2014, Alba 
Chavarrías, que se n’ha anat a 
treballar a França. La nova ca-
pitana de l’equip -que segueix di-
rigint Gemma Llinares a la ban-
queta- és Sandra Zoyo, que de-
butarà com a entrenadora del 
nou cadet. El cooordinador de 
la secció i tècnic de l’actual ju-
venil escolar, Rubén Miranda, li 
va recomanar que es tregués el 
títol de nivell 1 perquè creia en 
les seves aptituds com a tècnica.

 Zoyo afirma que la seva 

el Martinenc juga en una pista de par-
quet flotant i molt fosc, cosa a la qual els 
equips visitants no estan acostumats. La 
primera part va ser molt moguda perquè 
en 13 minuts, del 10 al 23, es van marcar 
set gols, dels quals quatre van arribar en 
els últims cinc minuts del període. 

En aquest intercanvi de cops ofen-
siu, el Castellar sempre va sortir benefici-
at. Xavi Blanco (2), Cristian Blázquez (2) 
i Oriol Togores van ser els autors de les 
dianes que van suposar el 2-5 de la mitja 
part, que en aquell moment era el màxim 

carrera com a jugadora “ha anat 
molt ràpid”, ja que tot just al 
temporada 2012-2013 compe-
tia en la Lliga Escolar, però es 
mostra esperançada per poder 
afrontar les dues facetes. Els 
equips escolars comencen la 
lliga aquest cap de setmana i, el 
sènior, va debutar amb victòria a 
Quarta a la pista del Blanes (1-3).

el sènior masculí || Al marge 
d’aquests tres equips, el Fut-
bol Sala Castellar ha arribat a 
un acord amb l’Escola El Casal 
perquè un quart equip, en aquest 
cas masculí, entreni en les instal-
lacions del col·legi. De moment, 
però, no competirà.  

+ FS CASTELLAR

El femení de futsal 
inicia un nou cicle 

Mentre el voleibol del FS Castellar 
segueix creixent, el futbol sala 
femení de l’entitat inicia un nou 
cicle. Aquesta temporada no hi ha 
cap sènior i el juvenil-cadet femení, 

que brillantment es va proclamar 
campió a Primera Divisió, ha hagut 
de renunciar a l’ascens per falta de 
jugadores. “És la segona vegada 
que passa i sempre ho han decidit 
les jugadores”, especifica Rubén 
Miranda, que també entrena aquest 
equip. Andrea Bertran, Lorena 
Burgos i Aina Siscart -amb fitxa del 
filial-, han passat al FS Sabadell, 
de la Divisió d’Honor  Catalana.

avantatge visitant. La segona part va ser 
molt més tranquil·la i controlada per part 
de l’equip d’Alejandro Ruglio per bé que, 
a 10 minuts per al final, el Martinenc es 
va apropar al marcador (4-6). Tot i això, 
un inspirat Víctor Bonilla, que ja havia 
marcat el 2-6, va establir el 4-8 definitiu 
amb un trio de gols. El pròxim partit serà 
diumenge a dos quarts d’una del migdia 
al pavelló Dani Pedrosa de Castellar. El 
rival serà el cinquè classificat, el Cape-
llades, que en  5 partits ha estat capaç de 
marcar 34 gols.  || Foto:  joAn xicolA/Hcc
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Quim pAscuAl

FUTBOL SALA  |  DIVISIÓ D’HONOR CATALANA

Victòria de fe i d’ofici del FS Castellar

El Futbol Sala Castellar segueix tercer en la classificació després de 
derrotar per la mínima el Palau-solità al pavelló Joaquim Blume (5-4). 
L’equip de Rubén Jiménez va haver de lluitar fins a l’últim sospir per 
certificar els tres punts. Els gols dels taronges els van marcar Jordi 
Pastelero, Manel López i Roger Carrera, en una primera part que va 
acabar 3-2; i, novament Carrera, ja als 34 minuts, i Alexandre Mateo, 
just després, per a remuntar un 3-4 desfavorable. Rubén Jiménez re-
coneix que el Futbol Sala Castellar va fer un mal partit però es mostra 
satisfet per la seva bona actitud i fam de victòria.  || rEdAcció

FUTBOL SALA |  DIVISIÓ D’HONOR CATALANA

L’Athletic 04 es va imposar a la pista de l’Unió Mollet (5-6) gràcies a dos 
gols finals de Ricard Puigmartí. Puigmartí ja havia estat l’autor del gol 
decisiu, en l’últim sospir, a Palafrugell. Poc abans, Antonio Morillas havia 
iniciat el camí de la remuntada, ja que els castellarencs van haver de de-
safiar un 5-3 advers, establert en pròpia porteria. Durant el partit havi-
en marcat per l’Athletic 04 Daniel López i el mateix Puigmartí,  que van 
col·locar el 0-2; i Eduard Álvarez, que va situar el 2-3 a l’inici de la sego-
na part. Amb aquest triomf, els castellarencs són sisens amb 10 punts, a 
cinc del líder, l’únic equip que fins ara ha estat capaç de derrotar-los, el 
Centelles. Diumenge (13 h) reben el segon classificat.  || rEdAcció

L’Athletic 04 torna a imposar-se al final

  David Pino fa una entrada a cistella durant el partit contra el Mataró. || m.c.b.

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

El Club Bàsquet Castellar ja ha 
acumula un balanç negatiu d’1-4 
a la Copa Catalunya. La derrota 
(74-76) contra el Platges de Mata-
ró va ser dolorosa perquè va arri-
bar després de dues pròrrogues 
i perquè, durant molts minuts, 
els groc-i-negres es van mostrar 
superiors al pavelló Puigverd. Al 
final, però, la intensa defensa vi-
sitant, al límit del reglament, va 
dictar sentència.

L’inici del Castellar va ser 
molt esperançador, amb un par-
cial inicial de 16-6 fruit de l’atre-
viment en les entrades a cistella i 
en les transicions ràpides. Els vi-
sitants, però, van aconseguir un 
triple des del mig del camp sobre 
la botzina final del primer perí-
ode que va reduir la diferència 
a cinc punts (18-13). En el segon 
quart, amb un gran Marc Algar 
(8 punts), l’equip de Dídac Herre-
ro va seguir mostrant més argu-
ments que el Mataró i, a la mitja 
part, guanyava de deu (33-23). 

En el tercer quart va arribar 
el pitjor encallament del Caste-
llar, que només va poder conser-
var tres punts d’avantatge grà-
cies a una cistella de Toni Roure 
(15 punts en total) sobre el límit 

El Castellar perd de 
la manera més cruel

  M. C. B.

L’equip de Dídac Herrero comença bé contra el Mataró però s’encalla contra la 
intensa defensa visitant i acaba cedint després de jugar dues pròrrogues (74-76)

de la possessió (45-42). Ja en el 
període decisiu, la bona aporta-
ció de Rafa González (6 punts) va 
mantenir vius els d’Herrero (56-
58), que a tres minuts per al final 
van encaixar el primer desavan-
tatge (56-58) des del 0-2 inicial. 

Les dues pròrrogues van ser 
molt igualades, per bé que David 

Pino va ser l’artífex que el duel 
no es decidís després dels cinc 
primers minuts suplementaris, 
amb una cistella transcendental. 
En aquest tram de partit, l’apor-
tació de Sergio García (8 punts, 
18 en total) va ser vital, però els 
visitants van tenir més encert en 
l’intercanvi de cistelles final.  
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El club bitlles castellar va batre 
el seu rècord de puntuació en la 
segona partida del duel correspo-
nent a la lliga catalana disputat 
diumenge contra el Vilafranca. 

és la primera vegada que el club de 
bitlles local passa dels 400 punts, 
una fita molt difícil d’aconseguir. El 
resultat de la segona partida va ser de 
410 – 37 a 354 – 29 i, a tall d’exemple, 
la puntuació del campió de catalunya 
de clubs, el c.b. la galera, en la final 
disputada a castellar el mes de maig 
va ser de 404 – 35. En la primera 

Rècord de puntuació 
del club de bitlles

DISSABTE 25 d’octubre
Pepín Valls
09:00     infantil b – cerdanyola
10:30      benjamí c – sabadell nord
10:30      prebenjamí d – Esc.F.ripollet
11:30       Aleví b – sabadell nord
11:30       Femení – seagull
13:00      prebenjamí c – roureda 
13:00      benjamí b – barberà
14:00      cadet b – la planada
15:45      uE castellar b – can boada 

Partits a fora
10:15      Esc.F.sabadell – benjamí E
10:15      EF sabadell – Escola
10:25      barberà Andalusia – benjamí d
10:30     tibidabo – Aleví d
13:15       ripollet – infantil c
13:20      marina ud – prebenjamí A
14:15       jupiter – juvenil A
15:00      mirasol – infantil A 

DIUMENGE 26 d’octubre
Pepín Valls
09:00     cadet c – sant Quirze
10:45      benjamí F – mercantil
10:45      Aleví c – sabadell nord
12:30      juvenil b – Esc.F.montcada

Partits a fora
08:00    decano - Veterans
09:00    cerdanyola – cadet A
09:45     Vilassar dalt – Aleví A
10:15       EF sabadell – prebenjamí E
11:00      cerdanyola – prebenjamí b
09:45     can Fatjo – benjamí A
12:00      tibidabo – uE castellar
14:15       EF base ripollet Ad – Aleví F

FUTBOL (uE castellar)

BÀSQUET (cb castellar)

DISSABTE 25 d’octubre
Pavelló Puigverd
09:00     premini b – uE barberà
10:30      preinfantil fem. – E. del carme
18:30      cadet femení – sant Andreu

Partits a fora
10:30      creu Alta sabadell - júnior
11:30       sant gabriel ripollet -   mini A
12:00      castellví - sots 25 femení
17:30      cEb sant jordi -  infantil 
17:30       granollers -  sènior A  

DIUMENGE 26 d’octubre
Pavelló Puigverd
10:00      premini A – cE sant nicolau
11:30       mini b –  santa coloma

Partits a fora
09:30     la salle manresa - preinfantil 
11:45       súria - sènior b  
16:00      joventut sant Vicenç - cadet 

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 25 d’octubre
Pavelló Dani Pedrosa
12:00     benjamí A – cp taradell
17:30      benjamí b –  palau plegamans
18:30      Aleví A – cerdanyola cH
19:45      sènior 2ª catalana – calafell

Partits a fora
16:00      sentmenat – Aleví b
16:15       cp Vic – benjamí c
16:30      cH santa perpètua – infantil
18:45      cH santa perpètua – júnior

DIUMENGE 26 d’octubre
Pavelló Dani Pedrosa
10:00     iniciació –  palau plegamans
11:00      prebenjamí b – cp Folgueroles
12:30     sènior 1ª catalana – capellades

FUTBOL SALA (Fs castellar i Athletic)

DISSABTE 25 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume
09:30     benjamí – cerdanyola Vallès

Partits a fora
11:45       llinars  – juvenil cadet femení
15:00      rubí uE – Aleví b
15:00     Alheña cE – cadet
17:00      Escola pia sabadell - sènior b
  

DIUMENGE 26 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume
13:00     Athlètic 04 – pb johan

Partits a fora
10:00   Futsal iris badalona – juvenil A
12:45   barri can calet c – sènior A

DEL 24 AL 30 D’OCTUBRE  DE 2014

SÈNIOR B · tercera, grup 4
cb castellar - solsona 67 - 58
SOTS 25 FEMENÍ · grup 2
cb castellar - sant nicolau 47 - 43
JÚNIOR · nivell b, grup 3
cb castellar - barberà b 53 - 75
CADET · nivell c, grup 10
cb castellar - cn sabadell b 65 - 39
CADET FEMENÍ · nivell d, grup 2
cb castellar - c. perellada b 36 - 44
INFANTIL · nivell b, grup 8
cb castellar - sant pere b  67 - 38
PREINFANTIL · nivell c, grup 2
cb castellar - bàsquet pia b  61 - 23
PREINFANTIL FEM. · nivell c, grup 4
cn sabadell - cb castellar  53 - 38
MINI · nivell c, grup 8
matadepera - cb castellar  30 - 71
MINI B · nivell d, grup 1
ciutat Vella b - cb castellar  8 - 58
PREMINI A · nivell b, grup 11
cb castellar - cb prat 72 - 22

SÈNIOR B · segona catalana, grup 1
cambrils  - Hc castellar 12 - 13
JÚNIOR · grup c
Hc sant just - Hc  castellar 4 - 6
INFANTIL· grup 6
ripollet b - Hc castellar 3 - 22
ALEVÍ A · grup 10  
Hc castellar - sant Feliu  6 - 7
ALEVÍ B · grup 8  
lloret c - Hc castellar 8 - 1

cEdidA

AGENDA

SÈNIOR B · segona catalana, grup 4 
Fs castellar - Òdena 6 - 1
JUVENIL A · primera, grup 1
Fs castellar - lliçà d’Amunt 3 - 2
JUVENIL B · tercera, grup 4 
E. pia granollers - Fs castellar 1 - 2
CADET A · segona, grup 2 
Fs castellar - E. pia sabadell 2 - 9
INFANTIL A · tercera, grup 5 
isur H. sánchez - Fs castellar 12 - 2

san lorenzo - sabadellenca 1 - 3

súria - lliçà d’Avall   2 - 3

tona - cardedeu 1 - 0

llerona - caldes montbui    2 - 1

gironella - sallent    1 - 2

UE Castellar - Bellavista M. 4 - 1

sant Quirze  - tibidabo t.r. 4 - 1

sabadell nord - p. san pedro 0 - 1

taradell - san cristóbal  1 - 1

SEGONA CATALANA · grup iV jornada 7

tona
sallent
san cristóbal
lliçà d’Avall
UE Castellar
sant Quirze
p. san pedro
gironella
sabadell nord
cardedeu
sabadellenca
san lorenzo
súria
caldes montbui
llerona
bellavista m.
taradell
tibidabo tr

16
16
14
14
13
12
12
11
9
9
7
7
7
7
5
5
5
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7

5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL HOQUEI PATINS

Martinenc - HC Castellar 4 - 8

sferic - cornellà  4 - 6

reus ploms - sant cugat   3 - 3

Vilafranca - juneda 7 - 9

Valls - riudebitlles 3 - 5

capellades -Amposta 11 - 2

piera - cambrils 4 - 7

molins de rei - bell-lloc 3 - 3

PRIMERA CATALANA · grup b jornada 5

cambrils 
riudebitlles
HC Castellar
reus ploms
capellades
juneda
sant cugat
Vilafranca
cornellà
martinenc
bell-lloc
Hc Valls
piera
Amposta
sferic
molins de rei

CLASSIFICACIÓ

5
4
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5

PJ

13
12
12
10

9
9
8
7
6
4
4
4
3
3
1
1

PT

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

PG PE

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

PP

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

DIVISIÓ D’HONOR, grup 1 · jornada 5

jamones centelles
pb johan 
FS Castellar
can calet
Arenys de mar
Athletic 04
martorelles
santvicentí
cn caldes
rosario central
palafrugell
iris badalona
cn sabadell b
unió mollet
premià de dalt
palau-solità 2007

15
13
12
10
10
10

9
7
6
6
5
4
3
2
0
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Unió Mollet - Athletic 04 5 - 6

santvicentí - martorelles 6 - 3

palafrugell - cn sabadell b 5 - 3

j. centelles - rosario central   5 - 3

iris badalona - cn caldes  7 - 5

premià de dalt- Arenys de mar   0 - 2

FS Castellar - Palau-solità 5 - 4

pb johan - can calet 4 - 0

FUTBOL SALA

CB Castellar - P. Mataró  74 - 76

one ceset - granollers  70 - 44

El masnou - cb Vic  76 - 67

boet mataró - cn sabadell  76 - 67

sant cugat - Argentona   63 - 71

llosa Artés - t. cerdanyola   91 - 81

salle manresa - onyar     83 - 82

gaudí mollet - barberà  82 - 88

COPA CATALUNYA · grup i jornada 5

barberà
El masnou
gaudí mollet
one ceset
sant cugat
boet mataró
Argentona
la llosa Artés
onyar
la salle manresa
platges de mataró
cb Vic
CB Castellar
tanino cerdanyola
granollers
cn sabadell

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

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

BÀSQUET

partida, el castellar havia guanyat 
per 338 – 22 a 317 – 22. , Els cinc 
jugadors que van fer possible la pro-
esa van ser ricard miras (78 – 7), 
josep perea (80 – 7), Aicha borni 
(86 – 8), carles Franch (84 – 8) i 
rafael berenguer (82 – 7). El pròxim 
duel a la lliga catalana serà demà a 
salomó (tarragona).  || rEdAcció

Mundial Moto GP. GP d’Austràlia

1 Valentino rossi   40:46.405 
2  jorge lorenzo a 10.836
3 bradley smith a 12.294
4 Andrea dovizioso a 14.893
- Dani Pedrosa no classificat

MOTOCICLISME Mundial Moto GP. General

1 marc márquez 312 punts
2 Valentino rossi 255 p.
3 jorge lorenzo 247 p
4 Dani Pedrosa 230 p.
5 Andrea dovizioso 166 p.
6 Aleix Espargaró 117 p.
7 pol Espargaró 116 p.

VETERANS
uE castellar - canovelles 2 - 1
SÈNIOR B · tercera catalana, grup 6 
junior- uE castellar 1 - 1
JUVENIL A · primera, grup 7 
uE castellar - sabadell 2 - 2
JUVENIL B · segona, grup 27 
Europa sports - uE castellar 2 - 1
CADET A · primera, grup 6
uE castellar - sabadell nord 3 - 3
CADET B · segona, grup 29
montcada - uE castellar 9 - 2
CADET C · segona, grup 30
Esc.F.sabadell - uE castellar 1 - 6
INFANTIL A · primera, grup 5
uE castellar - badia 1 - 0
INFANTIL B · segona, grup 43
Esc.F.Vallès - uE castellar 14 - 1
INFANTIL C · segona, grup 39
uE castellar - Esc.F.montcada 1 - 2
ALEVÍ A ·primera, grup 4
uE castellar - sant gabriel 2 - 4
ALEVÍ B · segona, grup 13
cerdanyola - uE castellar 6 - 1
ALEVÍ C · tercera, grup 37 
sant Quirze - uE castellar 8 - 5
ALEVÍ D · tercera, grup 38
uE castellar - Esc.F.ripollet 1 - 4
ALEVÍ E · tercera, grup 39
cercle - uE castellar 4 - 0
ALEVÍ F · tercera, grup 41
uE castellar - can rull 3 - 3
FEMENÍ · segona aleví/benj., grup 2
sants - uE castellar .  6 - 0 
BENJAMÍ A · segona, grup 18
uE castellar - junior 4 - 5
BENJAMÍ B · segona, grup 16 
mollet - uE castellar 3 - 1
BENJAMÍ C · segona, grup 6 
uE castellar descansa
BENJAMÍ D ·tercera, grup 23 
uE castellar - Esc.F.ripollet 2- 6
BENJAMÍ E · tercera, grup 24 
uE castellar - can rull 1 - 7
BENJAMÍ F · tercera, grup 25 
badia - uE castellar 6 - 0
PREBENJAMÍ A · grup 34
uE castellar - sabadellenca 4 - 0
PREBENJAMÍ B · grup 35
Esc.F.sabadell  - uE castellar  1 - 8
PREBENJAMÍ C · grup 36 
montcada - uE castellar 3 - 5
PREBENJAMÍ D · grup 37
Esc.F.sabadell - uE castellar 0 - 9
PREBENJAMÍ E · grup 33
uE castellar - sant Quirze 4 - 0
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El pianista Sebastià Soley 
amenitzant la Mostra

1

Les assistents al taller de 
cupcakes de dissabte

2

Els participants a la Trobada 
de Petits Cuiners

3

Una imatge de l’espai de
degustació de la Mostra

4

1

2

3

4
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La Mostra més 
multitudinària

Una Diada del Soci del 
CEC molt engrescadora

La biennal gastronòmica organitzada per 16 establiments de Castellar 
atrau un 25% més de visitants i suma més de 5.600 degustacions

Unes 1.400 persones han passat per la Mos-
tra Gastronòmica que s’ha celebrat el cap 
de setmana passat a l’Espai Tolrà. Aquesta 
quantitat de persones suposa un 25% més 
respecte l’anterior edició, celebrada el 2012. 
“Els restauradors estan molt contents de 
l’èxit, que ha suposat que moltes vegades 
hagin hagut de tancar la parada perquè 
no hi havia més racions i s’evidenciava en 
el fet que la gent buscava lloc per seure 
per fer els tastos”, explica la regidora de 
Promoció de la Vila, Pepa Martínez. En els 
tres dies de durada de la Mostra s’han ser-
vit unes 5.600 degustacions als visitants que 
s’han apropat als 9 restaurants, 3 pastisse-
ries i 4 establiments de begudes que oferi-
en els seus productes culinaris en aquesta 
cita biennal.

La satisfacció també es produïa entre 
els restauradors que venien per primera ve-
gada a la cita: Taberna del Gall, Casa Pepe i 
El Racó de la Tapa. “Tots ells es mostraven 
encantats de com ha anat la Mostra i molt 
contents del ressò que ha tingut”. La regi-
dora de Promoció de la Vila ha subratllat “el 
bon ambient” que ha regnat entre tots els 
restauradors que es va fer palès diumenge 
amb “un sopar conjunt de cloenda”.  Du-
rant els tres dies que va durar la Mostra, el 
pianista Sebastià Soley va interpretar dife-
rents peces musicals amb un piano de cua 
alhora que va presentar el disc La poma i el 
piano de cua.

L’afluència de gent també s’ha notat 
en l’organització de les activitats paral-
leles com el taller de cupcakes que es ce-
lebrar dissabte amb l’assistència de 50 
persones, el tast de caves de diumenge a 
càrrec de Cuina de Safareig amb l’enòleg 
Jordi Munt de Vinalium amb 23 persones 
i la Trobada de Petits Cuiners i la Mostra 
de Cuina Jove que va aplegar més d’un 
centenar d’infants i joves durant el matí 
de diumenge a l’Espai Tolrà.

El diumenge passat, dia 19 d’octubre, els di-
ferents membres de les seccions del Centre 
Excursionista de Castellar van organitzar la 
Diada del Soci concebuda com a jornada fes-
tiva plena d’activitats durant tot el dia. Del 
compromís de la nova Junta Directiva del 
Centre Excursionista de Castellar, va nèi-
xer la idea de promoure activitats transver-
sals, en les quals poguéssin participar els 
membres de totes les seccions que en for-
men part de l’entitat, amb l’objectiu d’inno-
var però sense perdre la memòria. La rà-
pida sortida dels Salamandres va obrir la 
jornada, junt amb l’excursió a l’ermita de la 
Mare de Déu de les Arenes on es va fer una 
ofrena floral en la missa pels excursionistes 
difunts, mentre al pati del CEC es munta-
va un rocòdrom i es preparaven les taules 
pel dinar de germanor. A les onze s’obria el 
Bosc de Pedres, on els assistents es diverti-
en fent fites guiats pels membres del Grup 
de Pedra Seca. La mainada va poder simul-
tanejar el gaudi de pujar al rocòdrom, atès 
per membres del GAME, amb els jocs que 
havien preparat els monitors de l’Esplai Sar-
gantana. A la sala d’exposicions de la seu so-
cial es podia gaudir de les magnífiques foto-
grafies presentades a concurs. 

En Joan, un cuiner que va venir d’Olot, 
va preparar  l’arròs per als 89 comensals que  
van ocupar la llarga taula al ben mig del car-
rer Colom. Mentrestant hi havia una barra 
de bar on es dispensaven begudes fresques 

 Jordi Rius/Sergio Ruiz

 Redacció

petits cuiners i cupcakes|| Un dels fets que 
demostra el creixement de la trobada gas-
tronòmica és precisament la trobada dels 
Petits Cuiners que organitza l’Esplai Xiri-
bec. “La nostra idea no és crear un con-
curs de cuina de caràcter individual, sinó 
que optem per què hagin de treballar en 
grup i s’hagin de posar d’acord entre ells”, 
explicava Gener Martí, de Colònies i Esplai 
Xiribec, diumenge passat. “Es valorava la 
manipulació dels aliments, la capacitat 
de presentar el plat amb una certa gràcia, 
la originalitat del condiment i el gust, on 
hi ha entrat en acció un jurat especialit-
zat”, assegura Martí. El jurat especialitzat 
estava format per representants de la Pas-
tisseria Villaró, Cárnicas Merche, Restau-
rant Garbí, Mas Umbert i un estudiant de 
cuina castellarenc.

L’altra cita participativa va ser el ta-
ller de cupcakes organitzat per Sweet & 
co. dissabte, que va comptar amb una cin-
quantena de persones. Degut a l’alta aflu-
ència de participants, que va superar les 
expectatives dels organitzadors, el taller 
es va haver de dividir en dos torns. Un cop 
apreses les bases, els participants al taller 
van tornar a casa amb prous coneixements 
com per donar forma a les seves pròpies 
idees. “A partir d’ara, cadascú pot deixar 
volar la imaginació. Partint de la base 
que hem ensenyat, tothom pot decorar 
els seus cupcakes amb la temàtica que 
vulgui. Segons l’època de l’any, per exem-
ple”, explica Blanca Álvarez, se Sweet & 
Co.  L’acte també va comptar amb una mos-
tra de Sweet & co. de pastissos, galetes i 
cupcakes decorats de moltes maneres di-
ferents, sobretot amb temàtiques relacio-
nades amb Halloween. 

 L’ofrena floral a l’ermita de la Mare de Déu de Les Arenes. || cEdidA

LA XIFRA

5.600
Són el nombre de de-
gustacions que es van 
servir durant els  3 
dies de celebració de la 
Mostra Gastronòmica

a preus mòdics. El dinar va ser “molt digne i 
complet”, segons s’afirma en una nota de l’en-
titat amb possibilitat de repetir paella a qui en-
cara li venia de gust. 

A l’hora dels cafès, servits amb l’ajut de 
La Grangeta, es va procedir al lliurament de 
guardons, aquells que s’atorguen a la fidelitat 
com a socis i sòcies de l’entitat i a membres 
destacats per la seva altruista activitat en be-
nefici de la mateixa. 

Les persones que van acreditar els guar-
dons aquest any i que van ser presents a la 
Diada, per ordre de número de soci, van ser: 
Consol Mañosa Casajuana, Emilia Puigdomè-
nech Torras i Jordi Masaguer Boadella per 
50 anys de dedicació a l’entitat; Immaculada 
Carné Gual, Francesc Roig Farré, Carme Ma-
rina Blancafort Silla, Carles Tordera Busquets, 
Xavier Tordera Busquets, Esperanza López 
Morera i Josep Masaguer Castellet que fa 25 
anys que en són socis . També van ser distin-
gits els membres de la junta directiva anteri-
or Josep Maria Biosca Alabart, Emilia Bravo 
Fernández i Carme Vinaixa Caldereny. 

Finalment, a les 18 hores, a la sala d’actes 
d’El Mirador es van projectar dues pel·lícules 
guanyadores de diferents premis del Festi-
val de Cinema de Muntanya de Torelló. “El 
desig dels organitzadors és que hagi estat 
una jornada profitosa, en la qual tothom es 
pugui haver trobat còmode. Segur que al-
gunes coses es podrien fer més bé i apren-
drem dels errors per millorar, però va que-
dar palès allò que es pot aconseguir quan es 
troben persones generoses disposades a col-
laborar”, s’afirma des de l’entitat. 
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  El grup de monologuistes que van actuar a l’Auditori dissabte passat per recaptar menjar. || Q. pAscuAl

Unes 60 persones van assistir a la 
gala de monòlegs solidaris, organit-
zada per ESCOAC, que es va cele-
brar dissabte passat a l’Auditori Mu-
nicipal. Gràcies als 2 quilos que havia 
de portar cada persona per pagar la 
seva entrada, es van recollir un total 
de 120 quilos que es destinaran a Via 
Solidària – Càritas. Un a un, els mo-
nologuistes van anar explicant els 

Rialles solidàries 

  Sergio Ruiz

Nou monologuistes 
van actuar de franc per 
recaptar menjar per a 
famílies necessitades

25 pilars de quatre van fer en total dels Castellers de Castellar diven-
dres i dissabte passat pels carrers de Castellar del Vallès. El ‘Correpi-
lars’, tal com s’anomena l’activitat, va ser una iniciativa de la colla cas-
tellera per agrair als establiments que van contribuir a fer realitat el 
seu bateig a principis d’any. Amb la participació de més de 30 perso-
nes diferents per muntar el tronc dels pilars, els ‘Capgirats’ van fer els 
seus pilars a la Fira Gastronòmica i a establiments com Hobby, Xaloc, 
Shiqiyu, Ca l’Aurora i el Racó d’en Marín.  || rEdAcció

L’Associació de Veïns de Can Carner, en col·laboració amb Caves Albert 
Oliva, farà una trobada intercanvi de plaques de cava aquest dissabte entre 
les 9 h i les 13 h a la plaça Sant Joan. Entre els models que es presenta-
ran hi ha l’ampolla de cava Mil·liari amb plaques especials.   || rEdAcció

Correpilars en agraïment

Trobada intercanvi de plaques de cava

TRADICIONS  |  CAPGIRATS

AV CAN CARNER |  DISSABTE 25

o. morEno

seus acudits davant d’un públic que 
no va parar de riure en tot moment. 
Els còmics participants van ser Víc-
tor Parrado, com a presentador, Er 
Maiker, David Simón, Adrián Ridao, 
Elías Torres, Jordi Hernández, An-
tonio Lorente, Óscar Sanmartín i 
Charlie Pee. L’actuació va comptar 
també amb la irrupció espontània 
d’un home en bolquers que va apa-
rèixer en diverses ocasions, desper-
tant encara més rialles als assistents.

Amb l’objectiu d’ajudar les fa-
mílies castellarenques en risc d’ex-
clusió social, els monologuistes, tots 
amateurs, van actuar sense cobrar 
res. “Encara que tinguem fama 
que si no cobrem no actuem, hi ha 
molta gent dins el món de la co-
mèdia que els agrada fer aquesta 
mena d’actes per poder aportar 

el seu gra de sorra”, explica Víctor 
Parrado, monologuista i presentador 
de la gala. A més, els còmics van por-
tar cadascú 2 quilos de menjar per 
sumar-los als dels assistents. “No ha 
costat gens convèncer-los. Els cò-
mics són bona gent. Els vaig propo-
sar el motiu pel que volíem fer l’ac-
te i en cap moment han tingut cap 
tipus de motiu per dir que no podi-
en venir. Al contrari, tot han sigut 
facilitats”, assegura Joan Màrmol, 
d’ESCOAC.  “Ens hem coordinat 
amb Via Solidària – Càritas i  ells 
faran la distribució com creguin 
convenient”, afirma Màrmol. Tot i 
els 120 quilos de menjar recaptats, 
els organitzadors no van acabar del 
tot satisfets. De fet, ESCOAC obre la 
porta a organitzar noves iniciatives 
com aquesta en un futur. 
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S’obren les 
inscripcions 
per la
‘Ruta pel 
Tricentenari’

Arriba la Setmana del Terror

La tercera edició de la setmana 
del Terror Jove arriba a Caste-
llar amb una proposta que inclou 
tres activitats engrescadores, 
però terrorífiques. L’Ajuntament 
de Castellar del Vallès ofereix als 
majors de 12 anys la possibilitat 
de gaudir de la setmana temàti-
ca amb tres iniciatives durant el 
29, 30 i 31 d’octubre. 

La programació, oberta a 
tota la població, s’enceta el dime-
cres 29 amb una projecció de ci-
nema de terror a la Sala d’Actes 
d’El Mirador. Els joves podràn 
escollir entre tres títols a tra-
vés del Facebook de l’Espai Jove 
i se seleccionarà la pel·lícula més 
votada. L’endemà, es procedirà 
a conèixer els guanyadors del I 
Premi de microrelats de terror, 

  Guillem Plans   Redacció

Hi haurà projecció de cinema, un concurs de microrelats i l’esperat túnel del terror

  El Túnel del Terror de l’any passat. || y. cAlVo

el dia de la Castanyada, als so-
terranis de l’Espai Tolrà de les 
17h fins les 22h. 

Per poder assistir a qualse-
vol de les tres activitats, caldrà 
recollir les entrades, que són gra-
tuïtes, a la Regidoria de Joventut 
(Espai Tolrà, c. Portugal, 2), els 
matins de dilluns a dijous, de 9 
a 13h, o bé les tardes de dimarts 
a divendres, de 17 a 21h. Les en-
trades són limitades tant per al 
túnel com per a la resta d’acti-
vitats i només se’n donarà una 
per persona.

Cal tenir en compte que per 
assistir a les activitats, els me-
nors hauran de portar signada 
pel pare, la mare o el tutor legal 
l’autorització que se’ls facilitarà 
amb les invitacions. Podeu con-
sultar més informació sobre la 
Setmana del Terror Jove al web 
www.castellarvalles.cat.  

La Biblioteca Municipal Antoni Tort obre les ins-
cripcions per a la sortida “Ruta pel Tricentenari”, 
una visita cultural a Barcelona que tindrà lloc el 
proper dissabte 6 de desembre de la mà de l’en-
titat Caminant amb la Història. La ruta, que no 
inclou el desplaçament fins a Barcelona, comen-
çarà a les 10.15 h des de davant del Born Cen-
tre Cultural, a la plaça Comercial, 12 de la Ciutat 
Comtal. A continuació es dividiran els assistents 
en dos grups i s’iniciarà la visita al jaciment que 
s’ha descobert amb unes obres recents i que re-
produeixen com era la Barcelona del 1700. La vi-
sita inclourà el servei d’un audioguia. El primer 

grup hi entrarà a les 10.30 h i el segon a les 11 h. 
Un cop finalitzada aquesta visita, es farà una ca-
minada que sortirà des del Born i que acabarà a 
les 13 h aproximadament. 
Les persones interessades a assistir-hi es poden 
adreçar a la Biblioteca (carrer Sala Boadella, 6) 
per tal de formalitzar la inscripció, que té un preu 
de 14 euros per persona i estarà oberta fins el di-
jous 20 de novembre.
Per a més informació sobre la ruta, es pot contac-
tar amb la Biblioteca Municipal Antoni Tort al te-
lèfon 93 714 47 35 o a l’adreça electrònica biblio-
teca@castellarvalles.cat.  || rEdAcció

inspirats al voltant de la famí-
lia castellarenca dels Tolrà. Hi 
han participat joves d’entre 12 i 
29 anys que han hagut de pre-
sentar un relat de terror que 
no hagi superat les 500 parau-
les. L’acte, que es celebrarà a les 

Mostra sobre 
la tradició del 
Nadal dels 
pessebres

El Grup Pessebrista de la Capella 
de Montserrat prepara una expo-
sició sobre les tradicions populars 
del Nadal  que acompanyarà l’ex-
posició de pessebres d’enguany. 
En aquesta mostra que es farà a la 
sala del primer pis, el Grup vol in-
troduir objectes i elements antics 
del Nadal. Per això, fa una crida a 
la col·laboració dels castellarencs, 
que podran participar cedint ob-
jectes posant-se en contacte amb 
algun pessebrista del Grup. 

Una  màquina antiga de tri-
turar carn per als canelons, una 
col·lecció de caganers o de cases 
de suro per al pessebre, targe-
tes de felicitació, números an-
tics de la rifa de Nadal, o un joc 
antic de quinto són els objectes, 
entre molts d’altres, que l’entitat 
agrairia poder rebre per a la no-
vedosa exposició. També podrem 
trobar a la mostra el tema de l’el-
laboració de torrons i de neules, 
el quinto, la vegetació de Nadal, 
el vers i els pastorets, juntament 
amb una col·lecció de figures de 
pessebre que representen el Ca-
gatió. Aquestes exposicions parti-
cipatives són una manera de recu-
perar i de mostrar objectes de la 
història. Un any més, per a aques-
ta exposició temàtica el Grup tor-
narà a mostrar alguns pessebres 
antics i figures dels pessebristes 
Llorenç Ferrer, Àngel Casasayas 
i Antoni M. Castells.  

21 h a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu, comptarà amb la lec-
tura dels relats guanyadors per 
part d’actors i actrius de l’Esbart 
Teatral de Castellar. El plat fort 
de l’edició serà el túnel del ter-
ror que es farà el divendres 31, 

JOVES  |  CASTANYADA GRUP PESSEBRISTA  |  EXPOSICIÓ

BIBLIOTECA  |  6 DE DESEMBRE
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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

24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Vilà
Europa
Europa
yangüela
casanovas
ros
permanyer
germà
Vilà
Vilà

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

Caminada
saludable*

 camina i fes salut
sortida: cAp

9.30 h
Org.: Àrea Bàsica de Salut

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

Maria Dolors Buñuel Oller
51 anys
data defunció: 17/10/2014

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

Cinema
+ info. (Anunci) pag. 23

Cinema
+ info. (Anunci) pag. 23

27 28 29 30 31

24

01

25

02

26

Exposicions

DILLUNS DIMARTS DIMECRES dijous DIVENDRES

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DIUMENGE

DIUMENGE

Donació de sang
cEc 

17 a 20.30 h
Org.: Banc de Sang i Teixits

Ple Municipal*
Ca l’Alberola

20 h

Setmana del 
terror jove*

 + info. (Anunci) pag. 14

Setmana del 
terror jove*

 + info. (Anunci) pag. 14

Xerrada
conferència

Ètica i salut - rEsFo
cal gorina

19.30 h
Org.: Cal Gorina

Cinefòrum
10.000 km

+ info. (Entitats) pag. 12

Setmana del 
terror jove*

 + info. (Anunci) pag. 14

Setmana 
temàtica 2014

les noves tecnologies
+ info. (Anunci) pag. 04

Org.: El Mirador

Setmana 
temàtica 2014

les noves tecnologies
+ info. (Anunci) pag. 04

Org.: El Mirador

Teatre familiar*
cia. Festuc teatre

Auditori · 12 h

Concert
pro reeducacions 

solidàries amb 
the beatboys

Espai tolrà · 12 h
Org.: TDAH Vallès

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 digital: obres del pintor Antoni Costa
Fins al 31 d’octubre  ·  nivell E 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 “MostrArt Jove’14”
Fins al 31 d’octubre de dilluns a divendres de 10 a 20 h
Espai sales d’El mirador

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

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

38a Diada 
Sardanista

+ info. (Entitats) pag. 12
Org.: ASAC

Ball
amb Almas gemelas

sala blava
18 h

Org.: Amics del Ball de Saló

Projecció
l’endemà

Auditori
18 i 21.30 h

Org.: ANC Castellar

Racó 0-3 anys*
“Estampem 

amb cercles”
ludoteca · 11.30 h

destaquem

El banc de sang i teixits a cas-
tellar organitza una nova ses-
sió de donació de sang els dies 
26 i 27 d’octubre als locals del 
centre Excursionista. pot 
donar sang qualsevol perso-
na sana entre 18 i 65 anys que 
pesi més de 50 quilos.

Donació de sang
diumenge 26 d’octubre

de 9.30 a 13.30 h
i dilluns 27 d’octubre

de 17 h a 20.30 h
local del cEc

Trobada intercanvi  
plaques cava

pl.sant joan · 9  a 13 h 
Org.: AAVV Can Carner

Assemblea oberta
nou espai polític

sala Actes mirador · 11 h 
Org.: Varis
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Transformers.
La era de la extinción

Infiltrados en 
la universidad

Yves
Saint Laurent

El hombre 
más buscado

Aquesta setmana i la setmana vinent...

Organització: Ajuntament

Més informació:
www.castellarvalles.cat

Un optimista sempre té un projecte. Un pessimista una excusa. 
Milo Morrison

LUXURY BEAUTY
Ctra. Sentmenat, 74  ·  Tel. 937 143 250

www.luxurybeauty.es

Vols eliminar definitivament les varius o 
aranyes vasculars? Neix un nou tractament 
mèdic-estètic basat en la introducció 
de  substàncies  esclerosants  a través de 
petites injeccions que aconsegueix eliminar 
la variu des de l’arrel, permetent la seva 
desaparició de manera permanent.

Esclerosi normal:
Tractament indicat per a petites i 
mitjanes varius, basat en la introducció de 
substàncies esclerosants dins la variu amb 
petites injeccions.

Esclerosi amb escuma:
Tractament indicat per a varius de 
volum  mig, consistent en injectar 
els  esclerosants  amb forma de micro 
escuma per manipulació física-química.

Esclerosi amb làser:
Tractament innovador utilitzat en venes 
menors a  1mm  (aranyes vasculars), 
consistent en cauteritzar les venes i 
eliminar-les a través d’energia lumínica 
sense danyar els altres teixits.

Tractament mèdic-estètic
de varius

Recoma-
nació

l’AbAns

Els nens del carrer de la sèquia, al començament des del carrer del Puig de 
la Creu. Leonor i Xavi Canals, Ferriols, Joan, Fernández, al darrere, i Gui-
tart, l’any 1964.

Col·lecció L’Abans
Fascicle del 24-10-14

dilluns 20 d’octubre
@plcastellar 
Des d’avui i fins el proper dia 26 
@plcastellar, realitzarem cam-
panya de trànsit relativa a dis-
traccions al volant #castellar

dimarts 21 d’octubre
@capgiratscdv 
Tucantam drums al #bateigcap-
girat del passat abril! Felicitat 
en estat pur! EN VOLEM MÉS! 
#coratgecapgirat #castellar

dimecres 22 d’octubre
@estimacastellar
La Biblioteca obre inscripcions a 
la sortida a Barcelona “Ruta pel 
Tricentenari” que es farà el 6 de 
desembre.

dimecres 22 d’octubre
@AlbaCanadell
El CAP de #Castellar adopta pro-
tocols antiebola #EstemPreparats 

dimecres 22 d’octubre
@Elisendalamany  
“És imprescindible comptar amb 
totes les persones que volen 
renovar la política a Castellar”
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Autor: miQuEl cAnAls VEnturA
Fons: FAmiliA VEnturA - cAnAls

@Vicu91
good lunch! #Health

@torino_10_4
Happy cat

@lrv_28
#càncerdemama

cAdA sEtmAnA, un nou FAsciclE dEl col·lEccionAblE
Al tEu Quiosc, pApErEriA o llibrEriA
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· Després d’estar 9 anys en el 
grup Godó i 15 anys a l’empre-
sa farmacèutica, decideixes fer 
un canvi de rumb professional.
Va arribar un moment que la meva 
formació universitària, la meva ex-
periència professional i la meva pas-
sió no estaven alineades i vaig deci-
dir fer un canvi. Com el meu bagat-
ge és en temes de salut i de l’altra 
banda m’apassiona el tema digital 
he reorientat el meu futur professi-
onal unint-ho tot.

· De quina manera exactament?
Donant formació en temes digitals 
i ajudant a crear una identitat digi-
tal als professionals de la medicina 
i de la indústria farmacèutica. I tot 
això ho aconsegueixo conjugant el 
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món on line i l’off line amb estratègi-
es de comunicació.

· Com els ajudes?
Formant en habilitats digitals, com 
a formadora, puc donar les eines, 
però realment és la persona qui ha 
d’adquirir aquesta habilitat per des-
prés gestionar el seu perfil. Ajudo a 
les persones, a les organitzacions... a 
crear una estratègia perquè hi hagi 
un fil conductor adequat entre l’or-
ganització i la persona, de la vida 
real i la vida on line. Tot va unit.

· I per què és tan important tenir 
una identitat digital?
Tot personal sanitari ha de tenir una 
identitat digital, perquè els pacients 
els busquem i és necessari que sapi-
guem gestionar de manera adequa-
da la seva imatge. I en aquests mo-
ments hi ha molta carència en com 

mostrar-se a la xarxa. Cada vega-
da hi ha més e-pacients, persones 
que es preocupen per la seva salut i 
volen interactuar en xarxa. Els met-
ges no es poden relacionar només 
amb metges, sinó que les seves re-
lacions han de ser molt més àmpli-
es i això, avui dia, és més fàcil, grà-
cies a la globalització. L’activitat di-
ària i la manera com interactuem 
amb els altres ajuden a crear la nos-
tra identitat. Les xarxes socials són 
perfectes amplificadores del talent, 
per això és important aportar valor, 
transparència i coneixement.

· Com valores la gestió que ha 
fet el Ministerio de Sanidad en 
termes de comunicació amb el 
cas de l’Ebola?
La gestió comunicativa per part 
de les autoritats sanitàries no ha 
estat l’adequada, perquè es bar-

regen diverses coses, sanitat, 
política...i en una crisi sanitària no 
hi ha d’haver lloc per a la incerte-
sa. Moltes vegades els comitès que 
es creen per gestionar aquestes si-
tuacions de crisi estan formats per 
massa persones polítiques i pocs 
professionals experts. 

· Aquests dies també ha estat 
notícia un greu cas de legionel-
la. Aquesta opacitat no genera 
més alarmisme?
Moltes vegades s’amaguen les cau-
ses perquè són carències de les ad-
ministracions. Hi ha aquesta opaci-
tat perquè d’alguna manera ningú 
es vol fer càrrec dels errors. Hem de 
poder donar la cara, perquè només 
equivocant-nos, aprenem. Si s’expli-
ca la veritat, hi ha major transpa-
rència i menor alarmisme i ajudes 
a prevenir futurs errors. 

· Els temes de salut són molt 
sensibles, com s’ha de gestio-
nar la comunicació?
Primer, avaluar la situació, fer una 
anàlisi amb els experts i per damunt 
de tot, donar una imatge de control 
de la situació i de tranquil·litat. La 
gestió comunicativa d’una crisi és la 
gestió de la seva reputació. Per su-
posat, no s’ha de callar ni negar, sinó 
participar proactivament, de mane-
ra controlada i responsable avalu-
ant l’impacte. Donar informació 
adequada als mitjans d’informació. 
I per dotar d’informació has d’uti-
litzar també els canals adequats: on 
està ara la gent? A les xarxes soci-
als. El Ministerio de Sanidad ha tin-
gut una reacció massa lenta deguda 
a la magnitud de la situació i la de-
manda d’informació a través de les 
xarxes socials, sobretot a través de 
Twitter i Facebook. 

Les xarxes socials
són amplificadores 
del talent

Comunicadora en salut digital
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La Mercè ha treballat en l’empresa farmacèutica i és 
una apassionada del món digital. Ara, ha combinat els 
dos àmbits per fer un gir professional i ajudar als 
experts sanitaris a crear-se una identitat digital

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
curiosa
Un defecte que no pots dominar?
Autoexigència
Una persona que admires?
Els meus pares
La teva paraula preferida?
serendipitat
Una xarxa social?
twitter
Un color
l’arc de sant martí
Un indret?
nova zelanda
Un músic?
yiruma 
Una pel·lícula?
‘El club de los poetas muertos’
Un llibre?
la trilogia ‘El metge, chamán i
la doctora cole’
Un comiat?
Fins aviat
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