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ACTUALITAT REIS 2015

Els Reis tanquen un Nadal lluït

Els Tres Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Bal-
tasar, es van enfilar dalt de les seves carros-
ses a dos quarts de sis de la tarda, una mica 
més tard del previst, i, així, van donar el tret 
de sortida a la comitiva reial d’aquest any, 
que va tenir lloc dilluns passat. Abans de la 
cavalcada “els Reis van a la residència per-
què els avis els puguin donar la carta i això 
els fa anar una mica contrarellotge”, expli-
ca Joana Borrego, del Grup Il·lusió, organit-
zadors de la comitiva reial.

Des de l’Espai Tolrà, sis carrosses, totes 
noves d’aquest any i carregades de caramels, 
van arrencar per passejar per diversos car-
rers de la vila i omplir-los d’il·lusió. La carac-

  Anna Parera

Els Reis Mags van estar 
acompanyats per petits i 
grans en la seva visita a la vila

LA XIFRA

1000

Els Tres Reis Mags 
van repartir 1.000 
quilos de cara-
mels sense gluten 
a Castellar durant 
la cavalcada del di-
lluns passat

terística principal, “moltes llums LED”, va dir Bor-
rego, perquè quan es fes fosc totes brillessin molt. 
Les Majorettes, encapçalaven la cavalcada. Tot se-
guit, venia la carrossa amb un drac i un volcà que 
treia fum, on hi havia els carboners, que en comptes 
de carbó repartien confeti per a tothom. Darrere, un 
carruatge amb la figura d’un cavall fet amb llums i 
acompanyat de princeses romanes. Llavors ja veni-
en l’Ambaixador i els patges, que anaven recollint les 
cartes d’última hora. Per senyalitzar-ho, la seva car-
rossa estava decorada amb llums que dibuixaven els 
sobres de les cartes. 

Al final del seguici, hi havia els Tres Reis Mags 
amb una estrella a les seves carrosses. Melcior, era 
el primer de tots tres i anava de color blau. Segui-
dament venia Gaspar amb un carruatge i una vesti-
menta de color daurat. I, finalment, Baltasar vestit 
de color grana i amb una carrossa negra i taronja.

Amb una bona afluència de públic, la cavalca-
da va anar avançant fins arribar a la plaça Francesc 
Macià. Allà Ses Majestats van baixar dels carruatges 
per adorar el nen Jesús al pessebre vivent, organit-
zat per Colònies i Esplai Xiribec. Tot seguit, l’alcalde 
de la vila, Ignasi Giménez, va entregar la clau de la 
vila al Rei ros, des d’un dels balcons del Palau Tolrà, 

una de les novetats d’aquest any. Giménez va dema-
nar als Reis salut i feina per a tothom i que tots els 
nens i nenes poguessin rebre molts obsequis. Gas-
par, per la seva banda, va dir: “Estem contents de 
ser a Castellar un any més i, com sempre, carre-
gats de regals per a tothom. Sabem que aquest 
any tots o gairebé tots us heu portat molt bé i és 
per això que ens espera una llarga nit de visitar 
cada una de les vostres cases”. Segons va explicar 
l’alcalde, “alguns nens i nenes em recorden quina 
és la seva direcció perquè no volen que els Reis 
Mags passin de llarg de casa seva”. I és que els in-
fants desitgen que els Reis els portin moltes coses. El 
Jan, un nen castellarenc, ens va dir que s’havia por-
tat molt bé i per això creia que els reis no li portaven 
carbó. La Mariona ens va explicar que els havia fet 
una carta sencera i entre les coses que els hi havia 
demanat hi ha “un cotxet i nines”.

Ràpidament els Tres Reis van retornar a les 
seves carrosses i van seguir recorrent els carrers 
de la vila fins arribar de nou a l’Espai Tolrà on van 
posar fi a la cavalcada. Després, tal com va dir Mel-
cior, els quedava una nit molt llarga i amb molts 
regals per repartir, això sí, quan no hi hagués cap 
nen despert. 
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fotos: q. pasCual

Els Reis d’Orient van rebre la clau màgica 

de mans de l’alcalde al Palau Tolrà. En 

la imatge, el rei ros saluda la multitud 

al voltant del pessebre vivent.

Els carboners amb la carrossa 21

El rei Baltasar saludant els nens
sortint del Palau Tolrà

3

El reis davant del pessebre vivent del
Moviment de Colònies i Esplai

4

El rei Melcior amb els seus patges5
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Rebaixes a 
bon ritme

Després de la campanya de Nadal, que molts 
comerciants de Castellar coincideixen a dir 
que ha estat la més bona dels últims anys 
en vendes i en ambient nadalenc, arriben 
les rebaixes. Enguany, la Confederació de 
Comerç de Catalunya preveu que les ven-
des durant les rebaixes d’hivern, que van co-
mençar aquest dimecres 7 de gener, s’incre-
mentin entre un 2% i un 4% en relació a la 
campanya de l’any passat. “Les perspecti-
ves són positives. Els descomptes es con-

Els establiments del Mercat Munici-
pal de Castellar del Vallès van lliurar 
a finals de desembre les 42 espatlles 
de pernil de la promoció de Nadal 
entre els seus clients. Per participar 
a la campanya, calia realitzar algu-
na compra fins al 24 de desembre en 
algun dels establiments del recinte i 
emplenar la butlleta que es facilita-
va amb cada compra a qualsevol de 
les parades del Mercat, que actual-
ment compta amb 11 establiments.
El sorteig de totes les butlletes 

 Cristina Domene
  Primer dia de rebaixes a la botiga Esports Castellar .  || Carles díaz
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El Mercat lliura 42 espatlles de 
pernil de la promoció de Nadal

participants, unes 6.500, es va fer 
el dissabte 27 de desembre i el lliu-
rament el dimarts 30 de desembre. 
Enguany, hi ha hagut més partici-
pació perquè la campanya comer-
cial ha estat més llarga ja que es va 
iniciar l’1 de desembre i hi ha hagut 
més temps per a fer les compres
Passat el Nadal, concretament el 
2 de gener, el patge Reial va visi-
tar el Mercat Municipal per reco-
llir les cartes dels infants per als 
Reis Mags d’Orient.  || redaCCió

La campanya de Nadal a 
Castellar ha estat la més 
bona dels últims anys

centren sobretot en l’àmbit de la roba i 
del calçat, també en el sector d’esport i 
puntualment en merceria. Però segura-
ment en altres comerços també trobarem 
productes rebaixats”, va assegurar Este-
ve Ogaya, president de Comerç Castellar. 
Tot això, després d’una campanya de Nadal 
que el president de l’associació va qualificar 
de “perfecte”. “No només a nivell de ven-
des, sinó que s’ha copsat en el poble l’es-
perit nadalenc. La campanya pretenia que 
els carrers vestissin més de Nadal, i s’ha 
aconseguit i la gent ha estat prou conten-
ta, tant els comerciants com els vilatans”.

Depenent dels diferents segments i co-
merços, el marge de rebaixa anirà augmen-
tat amb els dies, fins arribar, en ocasions, al 
70% o 80% de descompte, sobretot en aque-
lles peces úniques o sense talla. S’ha de tenir 
en compte, però, que gran part de les com-

pres es concentren en els primers quinze 
dies. “Nosaltres en sabateria hem comen-
çat amb un 20% de descompte –explica Alí-
cia Beneyto, de la sabateria ‘Luque & Luque’- 
normalment en el nostre sector comencem 
amb un 10 o 20%. Aquest any tenim molts 
botins i sabatilles d’hivern i també espor-
tives. És producte de temporada d’hivern”. 

A la botiga de roba ‘Moníssim’, des del 
primer dia de rebaixes es poden trobar des-
comptes del 30, 40 i 50%. “El primer matí de 

rebaixes, però, nosaltres l’hem tingut tran-
quil, quan es nota de debò l’afluència és el 
cap de setmana”, va detallar Rocío Rodríguez 

A Castellar les rebaixes comencen 
tranquil·les, hi ha dies de bescanvi i dies de pre-
paració. “Aquí a la botiga comencem amb des-
comptes grans, alguns del 60%, perquè com 
la campanya de Nadal ha estat bona, hi ha 
productes dels que queda poca cosa i el que 
volem és liquidar-los”, va assegurar Maria Ar-
mengol, de la botiga Esports Castellar. 

ACTUALITAT COMERÇ
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2.308 famílies obtenen 
bonificacions fiscals al 2014

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha bonificat aquest 2014 uns 2.308 re-
buts emesos a la ciutadania d’acord 
amb els diferents ajuts recollits a les 
ordenances fiscals. Aquest 2014, el 
nombre d’unitats familiars benefici-
àries ha augmentat en 508 respecte 
l’any anterior, el que suposa un incre-
ment del 28%. Segons dades facilita-
des per l’Organisme de Gestió Tribu-
tària de la Diputació de Barcelona i 
per les àrees de Serveis Centrals i 
Territori de l’Ajuntament, l’import 
total de les bonificacions d’impostos 
i taxes municipals ha arribat enguany 
als 188.000 euros, 28.000 euros més 
que l’any anterior (+17,5%).

La part més important d’aques-
tes bonificacions correspon a les quo-
tes de l’Impost de vehicles de tracció 
mecànica. Així,  s’han bonificat 777 
rebuts que sumen gairebé 64.000 
euros, import que majoritàriament 
(el 69,4%) correspon a l’exempció de 
l’impost per a persones amb mobili-
tat reduïda. 

taxa de residus || Amb 45.000 euros 
se situen les sol·licituds de reducció de 
la taxa d’escombraries. Enguany han 
estat en total 1.025 les sol·licituds bo-
nificades. D’una banda, s’han conce-
dit 181 bonificacions o exempcions d’en-
tre el 25 i el 100% del rebut segons el 
nivell d’ingressos de la unitat familiar. 
Concretament, 137 titulars han rebut 
una bonificació del 100% del rebut, 8 
del 75%, 19 del 50% i 17 del 25%. 

D’altra banda, 767 rebuts s’han 
bonificat per aportacions particulars 
a la deixalleria municipal. En aquest 
sentit, han obtingut una reducció del 
10% de l’impost un total de 126 famí-
lies, mentre que a 641 se’ls ha apli-
cat una reducció del 20% de la taxa. 
També destaquen les 18 reduccions 
del 20% de la taxa d’escombraries 
obtingudes per l’autogestió en l’ha-
bitatge de la fracció orgànica de re-
sidus. Pel que fa als comerços, han 

ICV denuncia que després d’adju-
dicar-se a FCC el servei de recolli-
da i transport de residus municipals 
i del desplegament de  730 conteni-
dors nous al  municipi, “encara hi 
ha un alt nombre de veïns obligats 
a dipositar les bosses de deixalles 
a la  pròpia vorera”, segons desta-

El  2 de gener Podemos va fer pú-
blics els resultats del procés de 
constitució d’òrgans municipals. 
A Castellar, Maria Carme Escobar 
ha estat escollida secretària gene-
ral i el consell ciutadà està format 
per Miguel Mir, Aina González, 
Humberto Carrero, Sehila Padri-
sa, Joan Padrisa i Asunción Mar-
tos. Dels 121 inscrits que podien 
votar, ho van fer 22.  || redaCCió

 Redacció

Això suposa un increment del 28% respecte el 2013 amb un import de 188.000 €

estat 37 els establiments que han 
vist reduït l’import de la taxa per les 
aportacions a la deixalleria. 

ibi|| Les diferents bonificacions de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
han sumat gairebé 44.000 euros. 
D’aquests, 26.000 euros correspo-
nen als 176 rebuts de famílies nom-
broses que han vist retornat entre 
el 5 i el 50% del seu import, en fun-
ció del valor cadastral de l’habitatge. 
Les subvencions de suport a perso-
nes amb escassa capacitat econò-
mica s’han atorgat a 181 unitats fa-
miliars, el que suposa un import 
bonificat global de 9.050 (equivalent 
a 50 euros per a cada rebut de l’IBI).  
A més, 31 famílies monoparentals 
de la vila han gaudit de la subvenció 
d’entre el 15 i el 50% de la quota ínte-
gra de l’IBI, el que ha suposat una bo-
nificació global de 4.700 euros. 

Finalment, 56 propietaris que 
tenen un habitatge que no utilitzen 
com a domicili habitual i l’han posat 

a lloguer a través de l’Oficina Local 
d’Habitatge han obtingut una sub-
venció del 50% de la quota íntegra de 
l’IBI. En aquest cas, l’import total bo-
nificat ascendeix a 4.200 euros. 

taxa d’activitats || L’Ajuntament 
també ha deixat d’ingressar 34.000 
euros corresponents a la no aplicació 
de la taxa d’activitats per a empre-
ses, d’acord amb la mesura impulsa-
da amb l’objectiu de fomentar l’acti-
vitat econòmica. Fins a principi del 
mes de desembre, la Regidoria d’Ur-
banisme ha tramitat un total de 61 sol-
licituds de llicències per a nous esta-
bliments industrials, comercials o de 
serveis, canvis de nom, modificacions, 
ampliacions o trasllats d’activitats ja 
existents o altres tràmits complemen-
taris. L’estalvi mig per a les empreses 
és de 557 euros per tràmit. 

Enguany, també s’ha bonificat 
amb 942 euros una llicència d’obres en 
concepte d’eliminació de barreres ar-
quitectòniques en un edifici existent. 

AJUNTAMENT  |  AJUTS ORDENANCES FISCALS

ICV |  MEDI AMBIENT PODEM  |  CASTELLAR

ICV adverteix que els contenidors del 
nou concessionari són més petits

Carme Escobar, 
secretària general

quen en una nota de premsa. El res-
ponsable dels ecosocialistes caste-
llarencs,  Daniel Martínez, denuncia 
l’estat en què es troben els carrers 
de Castellar  a conseqüència de la 
falta de recollida de residus els fes-
tius.  Martínez diu que caldria revi-
sar el contracte amb FCC per dotar 
de més contenidors a certs carrers 
així com una redistribució dels que 
hi ha actualment.  || redaCCió

+ BONIFICACIONS

Nova targeta per 
als usuaris de la 
deixalleria

La nova targeta municipal per als 
ususaris de la deixalleria també pot 
servir per obtenir bonificiacions. 
De fet, l’any passat es va donar 22 
bonificacions del 30% de l’impost 
de residus concedides a famílies 
que han sol·licitat la reducció de 
la taxa per l’ús de la deixalleria 
i per l’ús de compostadors. 

 Redacció
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A prop
dels 1.700
desocupats

L’atur tanca l’any 2014 amb un nou 
descens de la taxa d’atur. La xifra 
d’aturats del mes de desembre va 
ser de 1713. Durant l’any passat, més 
de 200 persones van deixar d’en-
greixar la llista de l’atur en una ten-
dència positiva en la creació d’ocu-
pació represa el novembre, després 
d’un lleu repunt al mes d’octubre. El 
2014 va arrencar amb 1938 desocu-
pats el mes de gener. “Són dades es-
perançadores però no són sufici-
ents. Encara ens queda molt camí 
per recórrer. Amb tot, l’interanu-
al ha baixat un 13%, amb dades 
d’ocupació de finals de 2010”, ex-
plica Joan Creus, regidor de Promo-
ció Econòmica i Innovació. De fet, 
malgrat que el balanç final de l’any 
ha estat positiu pel que fa a la crea-
ció de llocs de treball, el 2014 ha per-
dut pistonada en alguns moments. 
Si bé la majoria de mesos han re-
gistrat un lleu descens d’aturats, al 
març, a l’agost i a l’octubre, la xifra 
de desocupats va augmentar també 
tímidament, repunts propiciats per 
factors com l’estacionalitat. 

Cal posar la vista enrere cinc 
anys, fins a desembre de 2010, per 
trobar un xifra d’aturats tan baixa a 
la vila com la del darrer desembre. 
Així, el 2010, Castellar va tancar l’any 
amb 1.738 desocupats. L’any següent, 

 Rocío Gómez 

+ EMPRESA

Ajuts per contractar 
un mínim de 4 mesos

El 2014 es tanca 
amb 1713 aturats a 
Castellar, una baixada 
interanual del 13%

Més de 200
castellarencs han 
pogut trobar feina
al llarg del 2014

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE DESOCUPATS DURANT EL 2014

EVOLUCIÓ DE L’ATUR DEL 2010 AL 2014el 2011, la taxa va augmentar en més 
de 200 persones, arribant als 1.947. 
No va ser fins el 2012 quan la vila va 
tocar sostre superant la barrera dels 
dos milers d’aturats, amb 2069 per-
sones sense feina. A banda del gran 
nombre de desocupats, una altra de 
les assignatures pendents de l’admi-
nistració és lluitar contra la tempo-
ralitat dels contractes, que cada cop 
són més curts.  “Des del Servei Local 
d’Ocupació hem detectat que les 
ofertes que ens arriben d’empreses 
del territori són de contractes de 

caire temporal, de durades d’un a 
tres a mesos. Hem considerat inte-
ressant posar en marxar ajuts per 
a empreses i autònoms per incen-
tivar contractacions superiors a 4 
mesos”, puntualitza Creus.

En aquest sentit, l’any comen-
ça a Castellar amb un pla d’ocupa-
ció extraordinari degut a les ven-
tades per tal de reparar els efectes 
del temporal a la vila. Els 25 con-
tractes que se signaran, que seran 
de sis mesos, incorporaran també 

una part de formació. “És un 
pla d’ocupació de gran inte-
rès pel municipi per les des-
trosses que va causar la 
mala jugada del temporal, 
que s’han de reparar. D’al-
tra banda, a més de trobar 
feina, les 25 persones con-
tractades treballaran pel 
municipi i es formaran en 
diferents ocupacions”, afe-
geix el regidor. 

la comarca || Al Vallès Occi-
dental  l’atur ha baixat en 7.650 
persones en l’últim any. A hores 
d’ara, hi ha a la comarca poc 
més de 74.700desocupats, 900 
menys que el mes de novembre 
passat. La ciutat amb més atur 
del Vallès Occidental continua 
sent Terrassa amb 21.300 de-
socupats. Pel que fa a Sabadell, 
el municipi  tanca el 2014 amb 
18.082 aturats, amb un descens 
anual que voreja els 1.800 de-
socupats. En termes generals, 
Catalunya ha acabat el 2014 
amb 575.948 inscrits en el re-
gistre de l’atur, 48.924, un 7,8% 
menys que l’any anterior. Així, 
l’any que tot just ha acabat és el 
segon consecutiu que es com-
pleta amb menys persones atu-
rades que al seu inici segons les 
dades facilitades pel Departa-
ment d’Ocupació i Empresa. 

A partir de l’1 de gener l’Ajuntament 
ha posat en marxa una nova línia de 
subvencions adreçades a empreses 
i autònoms de la vila que contractin 
a castellarencs i castellarenques en 
situació d’atur inscrits al Servei Local 
d’Ocupació. L’Ajuntament aportarà 
per cada persona contractada un im-
port equivalent entre una mensualitat 
i una mensualitat i mitja del Salari 
Mínim Interprofessional (SMI). Així, 

per a contractacions de quatre mesos 
es subvencionaran 645,30 euros, 
per a contractacions de cinc mesos, 
806,62 euros, i per a contractacions 
de sis mesos o més, 967,95 euros. En 
el cas de contractacions a mitja jorna-
da, s’aplicaria el 50% de la subvenció.
Per poder-se acollir a aquesta 
mesura, l’ens contractant ha de dis-
posar d’un centre de treball dins de 
Castellar, les persones contractades 
han d’estar empadronades a la vila, i 
també inscrites a l’Oficina de Treball 
de la Generalitat i al Servei Local 
d’Ocupació de Cal Botafoc. D’altra 
banda, el contracte haurà de tenir 
una durada mínima de quatre mesos.  

any 2014 · 1.713 persones

any 2010 · 1.738 persones

any 2011 · 1.947 persones

any 2012 · 2.069 persones

any 2013 · 1.945 persones
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ACTUALITATTEMPORAL DE VENT
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Danys per valor de 664.000€

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès va sol·licitar dimecres pass-
sat a través d’un Decret d’Alcaldia 
una subvenció al Departament de 
Governació i Relacions Institucio-
nals de la Generalitat per un im-
port de 664.000 euros per pal·liar 
els danys ocasionats pel temporal 
de vent del passat 9 de desembre 
en equipaments, infraestructu-
res i serveis municipals. Aques-
ta valoració econòmica es corres-
pon amb les primeres estimacions 
fetes l’endemà del temporal pels 
tècnics municipal que ja situaven 
el cost dels danys de la via públi-
ca i els equipaments municipals en 
600.000 euros. També es va calcu-
ar que aproximadament havien cai-
gut més de 150.000 arbres. En con-
cret, hi ha 200 hectàrees afectades, 
de les quals 10 són municipals.

Les afectacions provocades 
pel temporal de vent s’han regis-
trat en diferents àmbits. Segons ha 
informat l’Ajuntament, les feines 
més importants de recuperació i 
reconstrucció són les que fan re-
ferència a la retirada de massa fo-

 Redacció

  Uns operaris retirant un arbre al carrer Portabella de Sant Feliu del Racó.  || J. rius

L’Ajuntament demana a la Generalitat una subvenció per pal·liar la desfeta provocada pel temporal de vent

xen en una subvenció directa ex-
closa de concurrència pública per 
tal que els municipis puguin finan-
çar les actuacions extraordinàries 
que s’han hagut de realitzar en el 
darrer mes o que s’han d’executar. 

L’informe enviat a la Gene-
raltiat detalla els 14 equipaments 
afectats i que requereixen d’algun 
tipus d’actuació de reconstrucció 
o recuperació. Es tracta de les es-
coles Sant Esteve, Bonavista, Joan 
Blanquer, Emili Carles-Tolrà, l’Es-
pai Tolrà, la nau concessionària 
de neteja viària i recollida d’es-
combraries, la Casa del Pont, els 
Safareigs de la Baixada de Palau, 
els pavellons Dani Pedrosa, Joa-
quim Blume, les Pistes d’Atletis-
me, l’Skate Parc, el camp de futbol 
Pepín Valls i les Pistes de Tennis. 
També consta el tall de la línia de 
mitja tensió al nucli de Sant Feliu 
del Racó a causa d’un arbre. Per 
aquest motiu, prop de 2.500 abo-
nats van quedar sense subminis-
trament elèctric durant dos dies 
o més. Tot  i que la reposició de 
la línia correspon a la companyia 
elèctrica, l’Ajuntament col·labora 
en el restabliment d’accessos com-
plexos en zones forestals. 

CONTRACTACIÓ D’ATURATS

Cent persones 
s’apunten per als 
Plans d’Ocupació

Un centenar de persones han 
sol·licitat a la Borsa de Treball de 
l’Ajuntament optar a algun dels 
25 llocs treball dins el programa 
complementari de foment de 
l’ocupació local de la Diputació 
de Barcelona. De les 25 persones 
que resultin contractades, 13 
(6 paletes, 4 jardiners i 3 
pintors) s’integraran en una 
brigada d’obres i manteniment 
per dur a terme reparacions 
en l’espai públic i en edificis 
públics. Les altres 12 persones 
treballaran en una brigada de neteja 
forestal que intervindrà en finques 
de titularitat pública i en l’obertura 
de senders que hagin quedat 
tallats pels efectes de la ventada. 
Els 25 contractes previstos, que 
tindran una durada de sis mesos a 
jornada completa a partir de febrer, 
es finançaran a partir de Plans 
d’ocupació de la Diputació de Bar-
celona. Aquest organisme invertirà 
prop de 408.000 euros, dels quals 
el 60% es destinarà al personal i el 
40% a béns i serveis (compra de 
material, contractació de serveis 
d’empreses especialitzades i 
lloguer de maquinària forestal).

restal, neteja de franges i camins 
forestals, arranjament de desper-
fectes en edificis municipals i re-
tirada d’arbrat a la zona urbana. 
També es demanen ajuts per la 
despesa generada en la recupera-
ció de xarxes de serveis afectades 
(aigua potable, electricitat, enllu-
menat públic i telefonia), la utilit-
zació de maquinària auxiliar, la re-
posició de contenidors de residus 
malmesos (40) i la reforma d’al-

tres edificis. La sol·licitud enviada 
a la Generalitat inclou una memò-
ria dels serveis tècnics municipals 
que recull una avaluació detalla-
da de les incidències detectades i 
de les actuacions a realitzar, expli-
quen des de l’Ajuntament.

Aquesta sol·licitud s’emmar-
ca dins el procediment obert per la 
Generalitat adreçat als ens locals 
afectats per aquest episodi mete-
orològic. Aquests ajuts consistei-
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Un Cap 
d’Any d’èxit
The Madre Festival acull unes 2.200 persones en 
dues carpes, sense cap incident destacable

Unes 2.200 persones van escollir 
The Madre Festival com a opció 
per celebrar el Cap d’Any, a Cas-
tellar del Vallès, per segon any 
consecutiu. Dues carpes amb es-
tils musicals diferents van ser 
l’emplaçament per acollir l’esde-
veniment. El primer dia de l’any 
va començar amb bon ambient 
per aquells assistents a la festa 
organitzada per Lokalismo 2.0 i 
altres joves de la vila. Tot i que la 
xifra de participants és prou des-
tacable “podríem haver estat 
més gent. La carpa gran es va 
omplir, però la petita va quedar 
més buida”, afirma Marc Górriz, 
un dels organitzadors.

Tot i això, l’organització se 
sent satisfeta. Sobretot, per les 
millores que van oferir-se res-
pecte la festa de l’any passat. 
“Hem millorat la infraestructu-
ra i l’organització. L’accés a la 

 Anna Parera

  Aquest era l’ambient dins d’una de les carpes de The Madre Festival la nit de cap d’any.  || J. Cabello

festa va ser rapidíssim, ja que 
ningú va fer més de cinc minuts 
de cua”, explica Górriz. Les bar-
res van ser alguns dels aspectes 
que van canviar-se respecte l’any 
anterior. Eren més grans i més 
àmplies, de manera que tant els 
clients com els cambrers pogues-
sin moure’s més còmodament. El 
guarda-roba també es va ampli-
ar, de manera que hi hagués lloc 
per a tots els assistents que hi 
volguessin deixar les seves per-
tinences. Però no es van poder 
evitar algunes cues quan va con-
centrar-se força gent. La tempe-
ratura a l’interior de les carpes 
era bona i ningú va passar fred.

Tanmateix, els organit-
zadors de The Madre Festival 
també estan contents per la nor-
malitat amb què va transcórrer 
la nit. Només va produir-se algu-
na picabaralla, algunes queixes 
per les cues del guarda-roba i al-
guns malentesos amb el viatge de 
tornada dels autobusos. “Estem 

contents, perquè amb els busos 
es van complir tots els horaris 
d’arribada. Van ser súper pun-
tuals. A la tornada en canvi, hi 
va haver alguns problemes de 
gent que no trobava el tiquet 
o bé que havien perdut el bus, 
perquè estaven fent cua en el 
guarda-roba”, comenta Górriz.

A les 8 del matí del dia 1 or-
ganitzadors i personal van po-
sar-se a recollir. Tot seguit, es 
van començar a fer les tasques 
de neteja. Els assistents o aquells 
que van veure les carpes munta-

des recordaran la infraestructu-
ra d’un Cap d’Any d’èxit, que va 
acollir castellarencs i molta gent 
de poblacions properes.

A pocs metres de les car-
pes,  la braseria Marro’s, va cele-
brar també la seva festa de Cap 
d’Any. El local del carrer Garrot-
xa va tenir també una bona en-
trada de públic atreta per l’oferta 
per aquella nit consistent en una 
entrada de 12 euros que donava 
dret a dues consumicions per als 
adults i la possibilitat de ballar i 
cantar amb el karaoke. 

Els organitzadors de

The Madre Festival es 

mostren satisfets per la 

normalitat amb la qual va 

transcórrer la nit
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La família Tolrà, protagonista d’un 
reportatge sobre fortunes republicanes

Es reprèn el cicle 
Vine i Camina +60 

Sige Esport recull joguines i 
aliments per a Via Solidària
Els nous socis de l’equipament aconseguien la matrícula gratuïta amb l’aportació

Sige Sport Puigverd s’ha sumat 
a diverses iniciatives solidàri-
es aquest final d’any i ha recollit 
300 quilos d’aliments i 108 jogui-
nes que han anat destinades a Via 
Solidària-Cáritas. Els aliments es 
van recollir al novembre i bàsica-
ment eren llegums, arròs, pasta, 
sucre, cereals, galetes i conserves. 
Per cada cinc quilos de menjar que 
s’aportés, el club oferia la possibi-
litat de fer-se soci amb la matrícu-
la gratuïta. El mateix va succeir al 
desembre, quan el centre va propo-

La família Tolrà serà una de les protagonistes del programa de te-
levisió Valor Afegit que s’emetrà per TV3 el proper dimecres 14 de 
gener, a les 22.45 hores, i que tractarà sobre les grans fortunes ca-
talanes de l’època de la República. El dia 16 de desembre es van en-
registrar en diferents emplaçaments de Castellar del Vallès relacio-
nats amb aquesta nissaga, com ara el Palau Tolrà, l’Espai Tolrà i les 
escoles La Immaculada i Emili Carles-Tolrà, diverses imatges per il-
lustrar el reportatge. Els periodistes de TV3 van parlar també amb 
una de les descendents de la família, Sol Carles-Tolrà Dexeus, i amb 
l’arxivera municipal Sílvia Sáiz. A la imatge es pot veure un dels mo-
ments de la gravació davant del Palau Tolrà amb l’arxivera munici-
pal i Sol Carles-Tolrà Dexeus.  || redaCCió

Aquest dijous 15 de gener es re-
prèn el cicle de caminades Vine 
i Camina +60 amb una sortida a 
la zona del Passeig i Torre Tu-
rull. Es tracta d’un itinerari de 

 J. R.
sar la campanya de joguines. Ales-
hores per cada joguina nova o en 
bon estat, hi havia la possibilitat de 
fer-se soci de l’equipament amb la 
matrícula gratuïta. Les joguines es 
van retirar el mateix dia de Reis.

ofertes de gener||De cara al nou 
any, si qualsevol dia d’aquest mes 
de gener una persona sòcia ve 
acompanyada d’un amic o famili-
ar va al Sige Sport Puigverd que 
vol inscriure’s, tindrà una quota 
mensual gratis. A més el familiar 
o amic també tindrà la matrícula 
gratuïta i l’avantatge de gaudir de 
salut practicant esport.

A més, si una persona vol 
apuntar-se al Sige Sport Puig-
verd durant tot el mes de gener, 
tindran dret a una reducció del 
50% en la matrícula. Per als exa-
bonats que vulguin acollir-se a la 
promoció haurà d’haver transcor-
regut sis mesos o més des de la 
data de la baixa.

 L’oferta coincideix amb el 
propòsit que moltes persones es 
fan amb el nou any de cuidar la 
línia i fer una mica més d’exerci-
ci apuntant-se al gimnàs. De fet, 
els gimnasos solen registrar gran 
quantitat d’inscrits en els primers 
mesos de l’any. 

  Una activitat de dinamització de Sige Sport coincidint amb el segon aniversari. || arXiu

aJuntament

7,8 quilòmetres de distància i que 
té una dificultat mitjana. Per for-
malitzar les inscripcions per a la 
sortida d’aquest proper dijous, cal 
fer-ho els dies 12 i 13 de gener de 
10 a 12 h a la Regidoria de Gent 
Gran, a l’Espai Tolrà. La sortida 
es farà a les 9 h des de la plaça del 
Mercat.  || redaCCió
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nuestro partido contamos con per-
sonas con trabajo más o menos es-
table; con pequeños empresarios 
que diariamente luchan por sacar 
su empresa adelante; con jubilados, 
amas de casa y estudiantes; tam-
bién tenemos personas en situa-
ción de desempleo pese a lo cual 
siguen colaborando para hacer lle-
gar nuestro mensaje lo más lejos 
posible. En suma, gente de lo más 
normal que han decidido participar 
en la vida política actual cada uno 
dentro de sus posibilidades. Y esto 
mismo puede aplicarse a los miem-
bros de cualquier otra formación 
política de Castellar. Todos esta-
mos formados por gente normal y 
corriente; y, por qué no decirlo, por 
buena gente. Que después la vida 
diaria pueda conllevar diferencias 
de criterio y que en ocasiones ge-
neren palabras subidas de tono es 

l curs 2014-2015 és un 
curs ple de d’esdeve-
niments polítics de-
terminants. El cicle de 

mobilitzacions iniciat amb la crisi 
té davant el repte de reflectir-se en 
programes, espais i resultats a l’al-
çada de la necessitat social i demo-
cràtica de canvi polític. Les elec-
cions municipals són, en aquest 
sentit, una cita central en el desple-
gament i materialització de l’alter-
nativa política. És per això que des 
de l’Altraveu hem apostat per par-
ticipar del nou espai social i polític 
al poble; Decidim Castellar.
El procés de contactes, intercanvi 
i acord, cap a una confluència amb 

E

 L’Altraveu

Un espai per al 
canvi polític i social

L

 Grup Municipal PP

levamos meses, por no 
decir años, en los que 
un tema de conver-
sación habitual versa 

sobre el desprestigio de la clase 
política. Frente a algunas refle-
xiones serenas y ponderadas se 
oyen también algunos exabrup-
tos disparatados que además re-
sultan injustos. Que se han en-
cendido algunas luces de alarma 
debido a que algunos han ante-
puesto su ambición personal y 
una codicia ilimitada al deber de 

Gente normal
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 família roca roumens

Agraïment per les 
mostres de condol

La Família Roca Roumens volem 
agrair totes les mostres de con-
dol, suport i solidaritat rebudes 
aquests dies per la defunció de 
la nostre filla, germana i tieta 
Mercè. Moltes gràcies a tots.

altres actors que treballen al poble 
creiem que és necessària en un mo-
ment com aquest. Així mateix, no 
hem de perdre de vista aquells pro-
cessos ja engegats a altres poblaci-
ons. Amb aquests compartim el tre-
ball de regeneració democràtica al 
servei de les classes populars dels 
nostres pobles i del nostre país, ja 
sigui des de la vessant més institu-
cional, com des de l’experiència al 
carrer. En aquest sentit, L’Altraveu 
participarà els dies 17 i 18 de gener 
a la Conferència municipalista or-
ganitzada per la CUP a Barcelona. 
En aquesta trobada, debatrem com 
lluitar contra la pobresa als nostres 
municipis, com gestionar els serveis 
públics des de l’Ajuntament i com 
reactivar l’economia local per llui-
tar contra l’atur. Aquestes jornades 
d’un cap de setmana consistiran a 
fomentar l’intercanvi i la formació 
a partir de les diverses experiènci-
es municipals del Vallès Occidental 

Lectura 
dramatitzada dels 
contes de Nadal

Els alumnes de 4t d’ESO, el pas-
sat 23 de desembre, vam tenir 
la sort de poder disfrutar d’una 
lectura dramatitzada de contes 
de Nadal de Pere Calders, diri-
gida per Jeroni Oller i realitza-
da per ell mateix i quatre actors 
més: la Rosa Fité, el J. M. Rovi-
ralta, la Sara Anaya i el David 
Vila. Aquest espectacle de petit 
format havia estat estrenat a l’es-
pai FOC de Sabadell i a la Sala de 

Nota d’agraïment 
del Grup Il·lusió

Com cada any, el Grup Il·lusió vol 
agrair la gran rebuda per part de 
petits i grans als Reis Mags de 
l’Orient a Castellar del Vallès. És la 
major recompensa que pot rebre 
el reduït grup de valents que fa 
possible la realització de les car-
rosses, i l’organització de la Ca-
valcada. Aquelles cares són les 
que ajuden a continuar endavant 
sense defallir, superant els entre-
bancs que puguin sorgir. Segura-
ment no tindrem ni la més gran, 
ni la més espectacular cavalcada, 
però és la nostra, la més propera 
i humana. Volem també agrair la 
rebuda a l’Obra Social Benèfica, on 
els Mags es van convertir en Emo-
cionats, en veure la labor que allà 
es realitza, i les cares d’il·lusió de 
pacients, famílies, i cuidadores. Cal 
agrair aquest any també el civis-
me dels veïns respectant la prohi-
bició excepcional d’aparcament que 
havia disposat la Policia Local du-
rant el recorregut. I finalment grà-
cies a tots aquelles empreses i en-
titats que hi han volgut col·laborar. 
No volem deixar-nos a ningú, i si 
és així demanem disculpes per an-
ticipat. Gràcies a Casnet, Tallers 
Balsells, Bombers,  Colònies i Es-
plai Xiribec, Banda de Cornetas y 
Majorettes, Ambulàncies Lafuen-
te, Policia, L’actual, i a la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament. Gràci-
es de tot cor, i fins l’any que ve.

  Grup il·lusió

servicio público que indica el ejer-
cicio de la actividad política resul-
ta incuestionable. Que la respuesta 
ofrecida inicialmente ante casos es-
candalosos perpetrados por ciertos 
personajes no ha tenido la contun-
dencia necesaria tampoco lo vamos 
a negar. Pero de ahí a criminalizar a 
todas las personas que ejercen car-
gos públicos debidos a la política es 
una exageración inadmisible.
Conviene además hacer una sere-
na reflexión cuando todo esto se 
traslada al ámbito municipal. Sin 
entrar en casos muy cercanos de 
ciudades mucho mayores que Cas-
tellar que han tenido bastante re-
percusión pública, resulta que qui-
enes hemos decidido participar en 
la vida municipal, algunos como 
concejales, y los más como colabo-
radores de las diversas formacio-
nes políticas, pues somos gente tan 
normal como la que vemos pasar 
cada día a nuestro alrededor. En continua a la pàgina 11

  escola la immaculada

Nadal a l’escola Joan Blanquer

L’escola Joan Blanquer ha celebrat aquests dies el Nadal amb 
diferents activitats com el concert que els alumnes van oferir a 
les famílies divendres dia 19 de desembre. També amb intercan-
vi de postals, jocs nadalencs, visita als pessebres de Castellar, 
fent cagar el Tió...
Enguany, l’escola participa al concurs de pessebres que organit-
za el Grup Pessebrista del nostre poble. || esCola Joan blanquer

esCola Joan blanquer

q. pasCual

Petit Format de Castellar. Nosal-
tres  vam convidar els actors a 
venir a l’aula i  van acceptar en-
cantats. Les nostres professores 
de llengua i literatura pensen que 
activitats com aquesta permeten 
apropar la literatura als joves  
d’una manera vivencial i engres-
cadora i  alhora ens donen a co-
nèixer iniciatives culturals  del 
nostre propi entorn que podem 
prendre com a model a l’hora de 
realitzar lectures dramatitza-
des a classe, cosa que sovint ens 
proposen. Ens va agradar molt 
acabar el trimestre amb aquests 
contes nadalencs d’en Calders i 
amb el saber fer dels narradors 
que els donaven vida.

La il·lusió de grans i petits

L’emoció de gaudir de la cavalcada de Reis és un dels moments més 
màgics que viuen els infants durant les vacances de Nadal. I també 
dels pares que, tot i les baixes temperatures, saben suportar estoica-
ment l’espera per compartir amb la canalla la desfilada de ses majes-
tats els Reis Mags. 

LA FOTO DE LA SETMANA

i de la resta del país.
+info a http://cup.cat/conferencia-
municipalista-2015
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o us han dit mai que 
teniu el cap ple de 
pardals encara que 
això hagués estat du-

rant la vostra infantesa? Tot i 
que no està demostrat, és molt 
probable que així sigui per la ma-
joria dels humans, sense tenir 
res a veure però amb les piula-
des telefòniques que ens acom-
panyen a tot arreu. Fins i tot, jo 
distingeixo tres grups d’ocells 
entre els que sovintegen els nos-
tres aiguamolls cerebrals.
Els del primer grup els podríem 
considerar com a aus de pas, i  
aquests donarien cos a les anèc-
dotes i les sorpreses que vivim 
quotidianament sense saber mai 
quan esdevindran, per on arri-
baran exactament i qui sap si  
tornaran.
Un segon grup consistiria en 
aquells plumbis  voladors que 
tenen més d’un niu, l’habitual, 
i els que podríem dir-ne nius 
de segona residència. Arriben 
a la primavera, es passen l’es-
tiu fent-hi reformes i manteni-
ment, es reprodueixen i, just 
abans  d’haver de fer el canvi 
d’armari, organitzen curioses 
caravanes aèries cap altres llocs 

  Avui som Charlie Hebdo. || Joan mundet

Aiguamolls

parrons farcits quasi exclusiva-
ment d’aus rapinyaires i que es 
dediquin a sobrealimentar-les 
de forma tant desmesurada que, 
amb la seva proliferació, trenquen 
l’equilibri ornitològic i ens obli-
guen i condemnen a la resta a ocu-
par el rol d’indefensos passerells.                                       

*Pintor

N

vénen a ser com uns llogaters 
que tenim a la nostra parcel·la 
privada en règim de contracte in-
definit  i que ben bé   representa-
rien  les nostres idees, projectes, 
il·lusions, els nostres dubtes i els 
nostres temors.
Cadascú reparteix l’escaiola que 
vol als seus ocellets preferits, la 
llàstima, és que també hi hagi ca-

Gràcies per una 
nit màgica

 Ignasi Giménez*

É
s un honor fer pú-
blic, en nom meu i 
de tot el consisto-
ri, el més gran dels 

agraïments a totes les perso-
nes que han treballat en l’orga-
nització i desenvolupament de 
la Cavalcada de Reis de Caste-
llar, molt especialment al Grup 
Il·lusió que des de fa més de 
40 anys s’encarrega de fer-nos 
gaudir de la nit més màgica de 
l’any. Estic segur que en aquest 
cas puc parlar en nom de tots 

Pobresa infantil

 Grup Municipal CiU

E

més càlids, i fins l’any que bé. A 
aquests els veig com a icones de 
les nostres rutines i dels com-
portaments que de forma quasi 
automàtica anem repetint cro-
nològicament.
Els altres serien els que roma-
nen sempre si fa o no fa en el ma-
teix entorn, entre els quals tro-
bem els pardals. Els pardalets 

  Miquel Ramos*

PLAÇA MAJOR

els castellarencs i castellaren-
ques, i molt especialment dels 
nens i nenes de la nostra vila.
La cavalcada és un dels actes 
més emotius i esperats del calen-
dari nadalenc i, una vegada més, 
heu complert amb les expectati-
ves. Pot semblar senzill l’organit-
zació d’un acte com aquest, però 
els que coneixem una mica el tre-
ball que hi ha al darrere sabem la 
gran quantitat d’hores que durant 
mesos heu dedicat a posar-lo tot 
a punt, des de les carrosses, fins 
els vestits i l’originalitat de la po-
sada en escena.
Sé que el millor reconeixement 
a la vostra tasca el vau rebre la 
mateixa nit de Reis, amb la gran 
quantitat de gent, de pares, 
mares, avis i àvies que van tor-
nar a sortir al carrer per seguir 
de prop l’arribada de les Majes-
tats d’Orient. Però crec que és 
de justícia fer palesa l’admiració 
que sento per la vostra implica-
ció i la capacitat que teniu de tre-
ballar plegats.
Heu deixat el llistó molt alt, però 
precisament això és el que us ha 
d’encoratjar per seguir treba-
llant per fer que el proper any la 
cavalcada sigui encara més lluï-
da. No serà fàcil, però si conti-
nueu com fins ara segur que ho 
aconseguireu.
Moltes gràcies pel vostre esforç, 
implicació i dedicació.

*Alcalde

condicions especials per a les fa-
mílies nombroses i per a les famí-
lies amb fills discapacitats.
Els països europeus avançats des-
tinen un 2,3% de la seva despesa 
a polítiques destinades a famíli-
es i infància, mentre que a l’es-
tat espanyol aquesta xifra arriba 
només al 1,4%. La partida de l’es-
tat del benestar a la qual des de 
l’estat espanyol s’hi destina una 
menor inversió en relació als pa-
ïsos de l’entorn europeu és a les 
polítiques de suport a les famíli-
es i a la infància.
Davant de la problemàtica de la 
pobresa infantil, els pressupos-
tos de l’Estat per al 2015 només 
destinen 32 milions d’euros en 
prestacions per a la infància i les 
famílies amb fills a càrrec, això 
significa una inversió de només 
11,8€ anuals per cada infant en 
risc de pobresa. Les ajudes a les 
famílies amb fills a càrrec són 
de només 291€ anuals i aquesta 
xifra porta congelada des de l’any 
2000. Amb aquest nivell d’inver-
sió és impossible resoldre la po-
bresa infantil a l’estat espanyol.
La pobresa infantil no és només 
un problema assistencial del pre-
sent, sinó que té una incidència 
directa en el model social a mitjà 
i llarg termini. Pobresa infan-
til significa menys cohesió soci-
al, menys recursos de les famíli-
es per poder invertir en l’educació 
dels fills, menys oportunitats per 
progressar socialment, menys 

productivitat econòmica i, per 
tant, un estat del benestar més 
feble en el futur. La proposta de 
CiU no només significa millorar 
la situació actual de la infància i 
de les famílies amb fills a càrrec, 
sinó que comporta també una re-
forma en el nostre model d’estat 
del benestar. Cal evolucionar cap 
a un estat del benestar que posi 
la mirada en la prevenció i la in-
versió i no tant en la reparació. 
La millor garantia de les pensions 
del futur i de la viabilitat de l’es-
tat del benestar és invertir avui 
en la infància.

l passat 16 de de-
sembre, el diputat 
de Convergència i 
Unió Carles Campu-

zano va presentar al Congrés 
dels Diputats una proposició 
de llei per reforçar la lluita con-
tra la pobresa infantil a través 
d’augmentar les ajudes estatals 
a les famílies amb fills a càrrec. 
Aquesta proposició tenia com 
objectiu incrementar la inversió 
en polítiques de família i infàn-
cia per acostar-la a la mitjana 
dels països avançats de la Unió 
Europea i garantir la viabilitat 
de l’estat del benestar per a les 
futures generacions. La propo-
sició de CiU, que va ser rebut-
jada amb els vots del PP, pro-
posava incrementar dels 291€ 
actuals a 1.200€ les ajudes anu-
als per a les famílies amb fills a 
càrrec i, al mateix temps, aug-
mentar el nombre de famíli-
es perceptores de la prestació 
tot incrementant el llindar de 
renda dels 11.519€ actuals fins 
als 25.400€. Aquesta mesu-
ra tindria un cost entre 6.000 
i 7.000 milions d’euros anuals i 
donaria cobertura a la meitat de 
nens nascuts a l’estat espanyol. 
A més a més, s’aplicarien unes 

ve de la pàgina 10

Els pardalets vénen a ser 

com uns llogaters que 

tenim a la nostra parcel·la 

privada en règim de

contracte indefinit

parte del juego, pues lo más impor-
tante es que ello no impide en ab-
soluto una cordialidad entre todos 
nosotros nada extraña.
Viene esto a cuento porque, en los 
tiempos actuales, es fácil que surjan 
algunas voces adanistas según las 
cuales todo lo ocurrido hasta ahora 
ha sido poco menos que desastroso 
y que ellos van a traer algo así como 
el paraíso terrenal. Ya se sabe, en 
campañas electorales es frecuente 
decir alguna que otra barbaridad. 
Pero es que tal afirmación, además 
de falsa, es completamente injusta. 
En la actividad política municipal 
se puede estar más o menos acer-
tado, o ser más o menos atinado en 
la toma de decisiones; pero lo que 
nos negamos a aceptar es que algui-
en actúe con mala fe. No sólo por-
que un comportamiento así tendría 
unas derivadas delictivas de sobra 
conocidas, sino también porque si se 
encontrara a alguien así se le expul-
saría de la vida política sin contem-
placiones. Después que cada palo 
aguante su vela, pero desde este 
pequeño partido en Castellar esta 
es nuestra norma y nos la aplicamos 
desde el primer día.
La vida política municipal actual es 
una tarea apasionante y que me-
rece la pena vivirla al servicio de 
la ciudadanía. Quien no tenga este 
ideal mejor que se dedique a otra 
cosa. Porque somos gente normal. 
Porque somos gente buena.
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Flamenc: una dansa amb nom propi

  La professora Elena Briega, en primer terme, amb algunes de les alumnes de les classes de flamenc || C. díaz

l flamenc no és de ningú, 
sinó de qui l’agrada”, assegu-
ra Elena Briega, professora de 
dansa i encarregada de les clas-

ses de flamenc que des de l’octubre ofereix 
l’entitat Tothicap a Castellar. “Tot i que 
pugui semblar que el flamenc és del sud, 
dels andalusos o, fins i tot, dels gitanos, 
al final el flamenc és art i és del qui vol 
practicar-lo”, afegeix Briega.

La iniciativa d’oferir classes a Caste-
llar va sorgir perquè un grup de gent volia 
ballar aquesta dansa i no trobava un lloc 
on fer-ho, aleshores es van posar en con-
tacte amb l’entitat, que el que pretén és 
establir xarxes al poble i que les activitats 
que es fan arribin a tothom sense distin-
ció. “Vam trobar que els valors coinci-
dien amb el que volíem fer des del grup 
de flamenc. Vam proposar la iniciativa i 
vam tenir més èxit del que esperàvem”, 
explica la professora.

Cada dimarts, un grup de joves, totes 
dones fins ara, es reuneixen al gimnàs de 
l’escola Bonavista per assajar i aprendre 
coreografies, de moment, s’han iniciat 
amb unes “alegrías”. “Estem treballant 
molt bé, tenim un grup molt maco, a qui 
li agrada molt el flamenc i que no havia 

E

trobat la possibilitat de dur-lo a terme”. 
Briega opina que darrerament el flamenc 
no està tan de moda i les escoles de dansa 
l’ofereixen menys, “per tant ens trobàvem 
una mica orfes en aquest aspecte”. 

El grup aspira a formar-se com a qua-
dre de ball, tot i que sense gaire preten-
sions. “Anirem muntant coreografies  

i si surt la possibilitat de mostrar-les, 
doncs ho farem encantades”. I és que el 
flamenc, a banda de ser una activitat físi-
ca que aporta molta força a les cames, co-
ordinació, elasticitat i ritme, és també una 
dansa passional, “a través de la qual es 
poden expressar els sentiments, i senti-
ments molt diferents”. 

  Cristina Domene

Capta aquest codi QR
i podràs conèixer

com és una classe
de flamenc

ACTUALITAT
12

EL TAULER

EXPOSICIÓ DIGITAL:
FOTOGRAFIES DE 
JOSÉ MARÍA VÍLCHEZ

Dates:
fins al 31 de gener

Lloc:
recepció d’el mirador (vestíbul 
servei d’atenció Ciutadana)

una vintena de fotografies de 
José maría Vílchez Galán protago-
nitzen el projecte d’art en format 
digital d’el mirador aquest gener. 

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

FESTIUS D’OBERTURA 
AUTORITZADA 2015

el calendari de festius amb ober-
tura comercial autoritzada per a 
l’any 2015 a Castellar és següent:

4 i 11 de gener, 22 de febrer, 5 de 
juliol, 13 de setembre, 12 d’octu-
bre, 1 de novembre, 6, 8 i 20 de 
desembre.

per a qualsevol dubte o aclari-
ment podeu posar-vos en con-
tacte amb l’Àrea de Comerç de 
l’ajuntament de Castellar, al te-
lèfon 937 144 040.

+ INFO:
a/e. comerç@castellarvalles.cat

SERVEI DE SALA
D’ESTUDI

la biblioteca municipal antoni 
tort tornarà a posar en marxa el 
servei de sala d’estudi després 
de les vacances de nadal, fins al 
5 de febrer.

l’horari serà de 21.00 a 00.00 
hores, de dilluns a dijous.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
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Complicada visita del Tona 
al Pepín Valls

després de tancar l’any en una 
gran quarta posició i a només dos 
punts de l’ascens, la ue Castellar 
gaudirà al pepín Valls enfront del 

líder tona, de la primera oportunitat 
per assaltar les posicions de privi-
legi de la categoria. els homes de 
toni Centella arribaran a la  primera 
cita del 2015 després de l’empat al 
camp del llerona (1-1) i la golejada 
(0-4) al camp del taradell.

Volen seguir remuntant

després de vèncer al puigverd a 
l’últim partit de l’any en front el 
sant Cugat, els homes de dídac 
Herrero volen seguir amb la 
ratxa i aconseguir la victòria a la 

pista de la llosa artés, en la que 
serà la catorzena jornada de lliga. 
a falta de dos partits per finalitzar 
la primera volta, els groc -i-negres 
que van deixar el fanalet vermell de 
la classificació estan a dues victòries 
de la zona tranquil·la de la taula.

L’últim dels èxits del ciclista cas-
tellarenc Alan Rovira ha estat con-
querir el campionat d’Espanya de 
Biketrial a l’última prova celebra-
da al pavelló 8 de la Fira de Bar-
celona en el festival ‘XD Young’, 
emmarcat dins del Festival de la 
Infància i la Joventut de Barcelona, 
el passat 28 de desembre a Barce-
lona. S’hi va imposar amb 13 zeros 
a la categoria de benjamins.

Rovira, d’onze anys, tanca així 
un any excepcional en les dues mo-
dalitats en les quals participa: bi-
citrial i biketrial, les dues variants 
del trial amb bicicleta. Joan Fusal-
va en categoria Promesa, Martí 
San en Poussin, Domènec Lladó 
en Minime, Joan Torres en Junior 
i Jaume Tort en Sènior van ocu-
par el mateix esglaó del podi que 
Rovira en les diferents categories.

Dominador absolut en gaire-
bé totes les competicions en les 
que ha participat al 2014, l’Alan es 
una de les majors promeses ciclis-
tes del món del trial, tot i no ser 
dels més grans en edat a la seva ca-
tegoria, formada per joves des dels 
10 als 13 anys. Els èxits en tempo-
rades anteriors l’avalen i la impa-
rable projecció i trajectòria és la 
seva gran arma. 

El bicitrial, variant evolucio-
nada del trial en la que el corre-
dor no pot recolzar-se amb cap 
part de la bicicleta -ni el basculant 
ni els pedals-, el jove castellarenc 
ha pujat al primer calaix del podi 
en totes les categories oficials: ha 

  Albert San Andrés

Alan Rovira, campió d’Espanya

 A l’esquerra, l’Alan Rovira en una de les zones al Pavelló 8 de Fira de Barcelona. A la dreta, Rovira a l’esglaó més alt del podi de la prova final del Campionat d’Espanya. || Cedides

El jove ‘biker’ castellarenc tanca un excel·lent any 2014 on ho ha guanyat gairebé tot en les disciplines de Bici-Trial i Bike-Trial

LA XIFRA

11

Són els anys que té 
Alan Rovira, edat 
amb la qual ja ha 
estat campió del 
món i d’Europa

gons declaracions del seu pare, el Jordi Rovira, “esperem 
més d’aquest 2015 ja que l’Alan serà dels grans a la ca-
tegoria”, perquè recordem que el biker amb freqüència 
lluita per la victòria amb d’altres competidors que el so-
brepassen en edat i en físic. Una diferència que en cate-
goria benjamí pot ser totalment definitiva i que l’Alan ha 
sabut suplir amb  tècnica i experiència.

L’any 2015 es presenta com l’any de l’evolució defini-
tiva del jove castellarenc en el trial ciclista i aquesta ma-
teixa setmana ja ho ha tornat a deixar clar que els seus 
resultats no són per res una casualitat i de nou al Festi-
val de la Infància i la Joventut, s’ha tornat a imposar a la 
primera prova de l’any, el Campionat Interescolar. Rovi-
ra que participava en zones blaves, una categoria supe-
rior a la seva, va guanyar amb només cinc peus de pena-
lització en tot el recorregut. 

estat campió de Catalunya i d’Espanya. Tot i quedar-se a 
les portes del podi al campionat del món, amb una quarta 
posició, va ser de llarg el millor de la seva edat i només 
per darrere de competidors més grans i amb un clar avan-
tatge físic respecte a ell. 

A la modalitat clàssica del trial, el biketrial, on sí que 
es pot fer servir la bicicleta com a punt d’equilibri -i més 
semblant al trial en moto- l’Alan també va arrasar en els 
campionats peninsulars: de nou, campió de Catalunya i 
d’Espanya, afegint també el Campionat d’Europa acon-
seguit a Znojmo (República Txeca) i el tercer esglaó del 
podi aconseguit al campionat del món per darrere de l’an-
glès Morewood i a només un punt del japonès Masuda, 
sent una vegada més el millor del seu any (2003). 

Amb la victòria al campionat d’Espanya disputat a 
Barcelona, l’Alan Rovira tanca un gran any, tot i que se-



del 09 al 15 de gener de 2015

ESPORTS ATLETISME

14

Sant Silvestre a ritme de festa
Marc Otero (JAS) i la castellarenca Cristina Vallès s’imposen a la cinquena edició del cros nocturn solidari de cap d’any

  Diferents moments de la

5a Edició de la Sant Silvestre

de Castellar. A dalt a l’esquerra, 

el guanyador i el segon classificat 

de la cursa. || q. pasCual

Potser la cursa atlètica més típica 
de l’any arreu sigui la Sant Silves-
tre i la vila de Castellar fa cinc anys 
que no es queda enrere en l’orga-
nització de la competició celebra-
da l’últim dia de l’any per la tarda. 
L’ONG Esport, Cooperació i Acció 
(ESCOAC) i el Club Atlètic Caste-
llar (CAC) van començar a orga-
nitzar el 2010 aquesta cursa soli-
dària a les pistes d’atletisme de la 
vila i on l’únic  preu de la inscripció 
són els dos quilos de menjar que 
posteriorment seran destinats a 
les famílies més desafavorides de 
la població. Els més de 120 atletes 
inscrits van sobreposar-se al fred 
del 31 de desembre i van comple-
tar les tres voltes necessàries al 
circuit de cros de les pistes Mu-
nicipals d’Atletisme de Castellar, 
els cinc quilòmetres del recorre-
gut planificat de la cursa.

barrets de nadal || Els barrets de 
pare Noel van ser un dels accesso-
ris més emprats pels corredors, un 
costum que s’està imposant també 
en aquesta Sant Silvestre, tal com 
ja ho ha fet en d’altres celebrades 
arreu del país. Poques curses però, 
poden dir que van comptar amb la 
mediàtica presència d’un plàtan 
entre els seus participants, ja que 
el castellarenc Marc Sáez va voler 
participar així a la cursa benèfica.

Amb un gran èxit de públic 
a les sis de la tarda començava la 
cinquena edició de la cursa on l’at-

  A.S.A.
leta de la Joventut Atlètica Saba-
dell, Marc Otero, es feia amb el pri-
mer lloc amb un temps de 16:04,99 
minuts, acompanyat dels atletes 
del CAC, Joan Losadas, segon a 
22 segons de diferència (16:26,55) 
i Gerard Arderius tercer (17:07,40).

Otero aconseguia la seva pri-
mera victòria a la Sant Silvestre de 
Castellar, després de la seva sego-
na posició l’any passat per darrere 
del tricampió Xavi Planas, absent 
aquest any. En l’apartat femení, la 
castellarenca Cristina Vallès, amb 
un temps de 20:02,99, s’imposa-
va per davant de la fondista ter-
rassenca Beatriz Bosch (20:37,02) 
i de la també atleta local Clàu-
dia Alarcón (21:30,02) que ocupà 
el tercer lloc final, amb el privile-
gi de ser la corredora més jove en 
pujar al podi de la cursa.

El regidor de Promoció Eco-
nòmica i Innovació Joan Creus i el 
President del CAC, Àngel García, 
van ser els encarregats del repar-
timent dels premis en una jorna-
da festiva i solidària en què el ve-
ritable premi van ser els més de 
200 quilos de menjar recaptats 
per les famílies més desafavori-
des de la vila. 

Podeu consultar les classifi-
cacions senceres a la pàgina 16. 
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  D’esquerra a dreta, Pol Pujol i Pasqual Navarro amb el Nissan Micra i Vanessa Valle amb Rubén Fernández al Citroën Xsara. || Cedida

El pilot Rubén Fernández i la seva 
copilot Vanessa Valle, bicampions 
d’Aragó de Ral·lis, van pujar a l’es-
glaó més alt del podi de l’edició 
2014 de la Marroc Challenge Win-
ter Edition a la categoria GR Raid 
4x2 amb el seu Citroën Xsara.

La Maroc Challenge és un ral-
li ‘low cost’ que recorre el Marroc 
al més pur estil dels primers Paris-
Dakar de finals dels 70: vehicles 
poc preparats, pilots sense molta 
experiència, aventures i desafi-
aments constants, a més de ser 
una prova solidaria on juntament 
amb l’ONG ‘Altair Cooperación’ es 
creen projectes d’ajuda entre Es-
panya i el Marroc, menció a banda 
de l’ajuda que els mateixos parti-
cipants porten en els seus cotxes i 
van repartint pel recorregut.

El ral·li és la prova africana 
amateur amb més participació 
arribant als 130 equips en la seva 
edició hivernal i els cotxes que hi 
participin han d’estar matriculats 
abans de l’any 1998.

 Fernández, cap de vendes 
del concessionari Motor Sport 

El Marroc, 
territori 
castellarenc

  A. San Andrés

Els dos equips de Motor Sport Castellar acaben 
primer i segon a la categoria GR Raid 4x2 de la 
Maroc Challenge Winter Edition

Castellar i pilot de ral·lis, va fina-
litzar en primera posició els més 
de 2.500 kilòmetres del recorregut 
que sortia des de la ciutat mediter-
rània de Nador i finalitzant a Sidi 
Kaouki, a la província d’Essaouira 
que dóna a la vessant atlàntica del 
Marroc. Els experimentats pilots 
no van deixar a l’atzar cap vessant 
i van imposar-se en cinc de les sis 
etapes de l’aventura al Marroc.

segona participació || Fernán-
dez resumia així la seva aventura: 
“Hem participat a la Maroc per 
segona vegada i hem gaudit com 
nens. És una setmana d’aventu-
ra amb un cotxe de 500 euros 
que et fa viure grans moments, 
fer amics i veure paisatges pre-
ciosos”. I es que els paisatges de 
Midelt, Erfoud, Erg Chebbi, Zago-
ra o Aït Benhadoou al cor del Mar-
roc no deixen indiferent a ningú.

L’altre equip de Motor Sport 
Castellar però, format pel Pasqual 
Navarro, cap de mecànics del con-
cessionari i expert en assistències 
al Dakar i pel jove pilot castella-
renc Pol Pujol i que pilotaven un 
Nissan Micra, van acabar just pel 
darrere del Xsara de Fernández 

i Valle, guanyant la quarta etapa 
del ral·li, l’única de les sis en la que 
Fernández/Valle no van aconse-
guir la victòria.

Pujol, jove promesa de l‘Off 
Road castellarenc i pilot de Car-
cròs al campionat català iniciava 
una aventura desconeguda per ell i 
declarava a L’Actual que “ha estat 
una de les millors experiències 
automobilístiques i de convi-
vència de la meva vida” i afegia 

que “han estat un total de dues 
setmanes intensíssimes amb 
moments bons i dolents, però 
acabes sent fort i la situació és 
indescriptible quan guanyes a 
la natura amb un Nissan Micra 
del 94”.

Un balanç força positiu per 
als pilots del concessionari cas-
tellarenc, i una experiència que 
de ben segur repetiran en pro-
peres edicions. 

“Ha estat una de les

millors experiències

automobilístiques i de 

convivència de la meva 

vida”, diu Pol Pujol

REBUIG ORGÀNICA VIDRE ENVASOS PAPER
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Caldes montbui - sallent    2 - 1

Cardedeu - bellavista milán 1 - 0

lliçà d’avall  - tibidabo t.r.    1 - 0

sabadellenca - peña san pedro    0 - 1

san lorenzo - san Cristóbal  0 - 1

súria - sabadell nord 2 - 4

tona - sant quirze suspès

taradell - Gironella 1 - 3

Llerona - UE Castellar 1 - 1

SEGONA CATALANA · Grup iV Jornada 15

FUTBOL
DIVISIÓ D’HONOR, grup 1 · Jornada 13

rosario Central - Cn Caldes 8 - 7

Cn sabadell b - arenys de mar 6 - 4

martorelles - palau-solità  3 - 5

Athletic 04 - Can Calet 0 - 2

santvicentí - premià de dalt 4 - 9

Unió Mollet - FS Castellar 2 - 2

palafrugell - i. badalona 6 - 4

 pb Johan - J. Centelles    4 - 4

FUTBOL SALA

CB Castellar - Sant Cugat 68 - 52

one Ceset - llosa artés  69 - 80

el masnou - b. mataró  77 - 68

Cb Vic - barberà 78 - 79

platges mataró - Cn sabadell   86 - 77

Granollers -argentona    63 - 60

onyar - t. Cerdanyola  80 - 90

Gaudí mollet  - l.s. manresa  85 - 88

COPA CATALUNYA · Grup i Jornada 13

BÀSQUET

1. Marc Otero   0:16’04.99
2. Joan Losada 0:16’23.55
3. Gerard Arderius  0:17’07.40
4. Marc Taló  0:17’35.81
5. Víctor Oliveras 0:17’41.93
6. Iván Guillén   0:17’52.62
7. Jordi Miró  0:18’09.62
8. Daniel Vallés  0:18’17.55
9. Marc Gallego  0:18’18.08
10. Xavier Rodríguez  0:18’22.99
11. David Bosch  0:18’25.37
12. Antonio Torres  0:18’27.65
13. Pedro Pérez  0:18’27.93
14. Álvaro de la Torre  0:18’39.14
15. Adrià Cortés  0:18’45.90
16. Jordi Graells  0:18’50.74
17. Alberto Mitjans  0:18’56.55
18. Jose Antonio Pérez  0:19’14.43
19. Francesc Paul  0:19’17.62
20. Alejandro Peñuela  0:19’23.27
21. Juanjo García  0:19’30.55
22. Cristina Vallés  0:20’02.99
23. Max Smith  0:20’03.68
24. Miguel Arnaldo  0:20’06.78
25. Isaac Otero  0:20’08.18
26. Joan García  0:20’10.96
27. Suriol Avellaneda  0:20’14.68
28. Gerard Bosch  0:20’26.18
29. Marc Garriga  0:20’26.52
30. Beatriz Bosch  0:20’37.02
31. Óscar Martínez  0:20’38.49
32. Marc Avellaneda  0:20’42.37
33. Jesús Calvo  0:20’55.05
34. Jordi Herrador  0:21’04.46
35. Vicenç Muñoz  0:21’09.21
36. Fran Jaramillo  0:21’10.49
37. Àngel Cortés  0:21’28.62
38. Claudia Alarcón  0:21’30.02
39. David Fernández  0:21’43.05
40. Emilio Russell  0:21’44.43
41. J.A. Sánchez 0:21’54.58
42. Daniel Gómez  0:21’55.02
43. Francesc Gil  0:22’12.27
44. Josep Parada  0:22’18.05
45. Victor Oliveras  0:22’19.30
46. Jordi Meya  0:22’25.27
47. Santos Eguia  0:22’28.90
48. Xavier Benítez  0:22’32.18
49. Marc Saez  0:22’40.18
50. Mónica Córdoba 0:22’45.93
51. Marc Falgueras  0:22’56.05

HOQUEI PATINS

Juneda - HC Castellar 8 - 5

reus ploms  - sferic 4 - 1

riudebitlles - bell-lloc  8 - 2

Cambrils - Cornellà 5 - 3

sant Cugat - amposta  3 - 1

piera - molins de rei 2 - 2

martinenc - Valls 5 - 4

Vilafranca - Capellades pendent
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el pavelló municipal Joaquim blume 
de Castellar viurà aquest dissabte a 
les 18:30 el derbi de la vila de futbol 
sala. el fs Castellar s’enfrontarà a 

Derbi castellarenc al 
Joaquim Blume 

l’athlètic 04 en un partit en el que els 
taronges jugaran com a locals. el fs 
Castellar ve d’empatar in extremis a 
la pista del mollet (2-2) a la darrera 
jornada de lliga. els homes de rubén 
Jiménez, quarts a la classificació in-
tentaran l’assalt a la tercera posició 
que ostenta la penya barcelonista 

arXiu

ATLETISME
SANT SILVESTRE 2014 · Classificació

52. Yolanda Villarraso    0:22’56.49
53. David Roure  0:22’57.87
54. Álvaro Graciá  0:23’02.02
55. Jaume Canal  0:23’03.40
56. Joan Villagrassa  0:23’06.27
57. Joan Creus  0:23’12.96
58. Ádamo Membrives  0:23’52.11
59. Óscar Pomés  0:23’53.37
60. Jesús Barbero  0:23’53.68
61. Franco La Rocca  0:24’08.27
62. David Morales  0:24’19.74
63. Mateu Chacón  0:24’25.11
64. Pere Chacón  0:24’26.46
65. Arnau Obrador  0:24’31.81
66. Josep Obrador  0:24’35.68
67. Éric Avellaneda  0:24’37.37
68. Arnau Martínez  0:24’49.87
69. Pol Fernández  0:24’54.81
70. Julià Muñoz  0:24’59.68
71. Sonia Molina  0:25’00.18
72. Jan Paul  0:25’14.55
73. Javier Lázaro  0:25’17.87
74. Xavier Rodríguez  0:25’23.24

75. Sergi Jaria  0:25’50.24
76. Juan José Casco  0:25’50.90
77. Josep Maria Fresno  0:26’01.74
78. Àngel Moreno  0:26’17.30
79. Aina Muñoz  0:26’20.11
80. Oriol Alba  0:26’25.49
81. Júlia López  0:26’26.27
82. María Losada  0:26’28.96
83. Jordi López  0:26’32.68
84. Sara Gandía  0:26’41.11
85. Joan Mumbardó  0:26’52.49
86. Arinna Del Olmo  0:26’54.93
87. Emma Vallribera  0:26’55.43
88. Ivett Oliveras  0:26’56.27
89. Emilio Russell  0:26’57.21
90. Alba Eguia  0:26’59.02
91. Javier Fernández  0:27’02.37
92. Mercè Ferrando  0:27’03.46
93. Magí Torra  0:27’22.81
94. Laura Rusiñol  0:27’38.21
95. Albert Ribas  0:27’38.71
96. Joel Benítez  0:28’01.30
97. Yolanda Ciuraneta  0:28’12.27

98. Pau Vidal  0:28’22.02
99. Adrián Gómez  0:28’23.18
100. Judit Pascual  0:28’23.49
101. Irene Parada  0:28’25.52
102. Laura Aranda  0:28’33.68
103. Irene Parada   0:28’39.37
104. Ferran Marí  0:28’42.58
105. Ivett Oliveras 0:29’06.78
106. Pepi Fernández  0:29’14.11
107. Jan Navas  0:29’15.46
108. Daniel Navas  0:29’31.46
109. Xavier Alba  0:29’32.08
110. Toni Alba  0:29’48.78
111. Francesc Torres  0:29’55.11
112. Ana Parada  0:29’56.21
113. Sandra Oliveras  0:29’56.90
114. Sonia González  0:30’38.90
115. Laura Gómez  0:30’43.37
116. Aina Cardona  0:31’10.08
117. Glòria Muntané  0:31’10.55
118. Montse Oller  0:31’21.62
119. Pol Navas  0:31’23.52
120 Joan Navas  0:31’23.52

Johan. d’altra banda l’athlètic 04 
va perdre a l’última jornada contra 
el barri Can Calet a casa (0-2)
i intentarà aconseguir la victòria 
al primer derbi castellarenc de la 
divisió d’Honor. el 04 ocupa la 10a 
posició a la seva primera temporada 
en la categoria.  || redaCCió

DISSABTE 10 de gener
Pepín Valls
08:45   cadet C – badia del Vallès Cd
10:30    aleví a – Granollers eC
10:30    aleví f – polinyà at.
11:45     prebenjamí b – polinyà at.
11:45     prebenjamí e – montserrat
12:45    benjamí a – JabaC 
12:45    benjamí b – uCf santa perpètua
14:00    aleví benjamí fem.– ef barberà
14:00    aleví e) – ef barberà andalusia
16:00    sènior b – Castellbisbal ue
18:00    juvenil b – ef bonaire
19:45    cadet b – mercantil Ce

Partits a fora
09:00    sabadell fC –  benjamí f
09:00    mercantil Ce –  aleví C
09:45    Cercle sabadellès –  benjamí C
10:00    sant quirze Vallès fC –  aleví d
10:30    sabadell nord Cf –  benjamí e
11:15       ef montcada –  prebenjamí a
11:15       ef montcada –  benjamí d
12:30     polinyà at. –  prebenjamí d
14:00     manresa Ce –  infantil a
14:15      la roureda Vdf –  infantil C
15:45     Juv. 25 sept. – cadet a
18:00    ef montcada –  juvenil a

DIUMENGE 11 de gener
Pepín Valls
08:45   infantil b  – ripollet fC
10:15    prebenjamí C – sabadell fC
10:15    aleví b – ufb JabaC terrassa
12:15    sènior 2ª catalana – tona ue
17:00   sènior b 3ª divisió – Vilafranca fC

Partits a fora
no hi ha cap partit

FUTBOL (ue Castellar)

BÀSQUET (Cb Castellar)

DISSABTE 10 de gener
Pavelló Puigverd
no hi ha cap partit

Partits a fora
18:15    la llosa artés - sènior a masculí 
19:00   b. sallent - sènior b masculí 

DIUMENGE 11 de gener 
Pavelló Puigverd
no hi ha cap partit

Partits a fora
09:00  matadepera - sots 25 femení
12:30   ue sant Cugat - júnior masculí

HOQUEI PATINS (HC Castellar)

DISSABTE 10 de gener
Pavelló Dani Pedrosa
13:15    prebenjamí a – pHC sant Cugat
17:15    benjamí a – CH arenys de mar
18:30   infantil – CHp bigues i riells
19:45   sènior – pHC sant Cugat

Partits a fora
10:30   HC sentmenat – iniciació
11:30    e. maristes sant Joan – aleví b 
15:30   Cp torrelles – benjamí C
16:00   CH Castellet – benjamí b
20:30   CH Vila-seca – sènior 2 cat

DIUMENGE 11 de gener
Pavelló Dani Pedrosa
12:30   HC Castellar (júnior) – sHum

Partits a fora
10:00   Cp Voltregà – aleví a
16:00   Cp taradell – prebenjamí b

FUTBOL SALA (fs Castellar i athlètic)

DISSABTE 10 de gener
Pavelló Joaquim Blume
16:00    juvenil a – futsal mataró
17:15     juv.cadet fem.– la Concòrdia
18:30    sènior a - athlètic 04 Castellar
20:00   cadet a – Cet 10 fs

Partits a fora
10:15    efs blanc blava despí –  cadet
11:00   Ce González serra –  juvenil b

DIUMENGE 11 de gener
Pavelló Joaquim Blume
09:00   aleví b – palau solità 2007 fs
10:10     aleví a – futsal iris badalona
11:20     infantil b – polinyà fs
17:00    sènior b – fs puigreig

Partits a fora
no hi ha cap partit

DEL 25 D’ABRIL A L’1 DE MAIG

AGENDA
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ENTITATS

+ INFO:
Tels. 665 879 573 i 687 923 202

La Penya Blanc i Blava de Castellar 
del Vallès informa els socis i simpa-
titzants del RCDE Espanyol del tras-
llat de la seva seu social, a partir de 
gener del 2015, al local de l’Associa-
ció de Veïns de Can Carner. 

Des d’aquest espai podreu seguir 
tots els partits de l’equip.

Vols muntar barraka per Festa Major?
Vols formar part de l’organització?
Participar activament de totes les 
activitats?

Aquest any se celebra el 10è aniver-
sari de Vilabarrakes.
Necessitem més gent que mai per 
posar el Vallès del Revés!

Data límit d’inscripcions a nous
col·lectius i entitats: 30 de gener
Sessió informativa:
31 de gener, 18 h, c. Major 13

CANVI DE SEU SOCIAL INSCRIPCIÓ
VILABARRAKES 2015

+ INFO:
a/e. info@lasaladeser.com i
Tels. 665 020 903 o 658 995 286

Dimecres 14 de gener, de 19 a 21 h 
al Taller 4 d’El Mirador
Entrada lliure, preferible confirmar 
assistència a info@lasaladeser.com o 
als tels. 665 02 90 03 o 658 99 52 86
Direcció de Ció Sagristà. A càrrec de 
l’equip de Gestual.

LaSaladeSer i Comerç Castellar oferei-
xen aquesta proposta adreçada a perso-
nes interessades en l’autoconeixement i, 
especialment, a persones que treballen 
en contacte amb altres persones.

MOSTRA DE TEATRE 
DE LES EMOCIONS

+ INFO:
inscripcions@vilabarrakes.com

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

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

Dia: divendres 9 de gener
Hora: 20 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: general, 3 €; socis CCCV, 
Cal Gorina i L’Aula, gratuït

En aquesta projecció d’El documental 
del mes s’explica una història sobre la 
riquesa de les protestes pacífiques, re-
presentades cada dia per gent apassi-
onada a Espanya, l’Iran, Síria, Ucra-
ïna, els EUA, el Regne Unit i Sèrbia.

EVERYDAY REBELLION

+ INFO:
sonaswingcastellar@gmail.com i
Tels. 625 120 990 i 655 621 642

Inscripcions obertes: Tots els di-
lluns (10 classes) a la Sala Blava.
19.30 a 20.30 h: nivell inicial de Lindy Hop
20.30 a 21.30 h: nivell obert de Jazz 
Steps (ball individual)
21.30 a 22.30 h: nivell intermig avan-
çat Lindy Hop
Preu: 55 €/trimestre (1 curs); 85 €/
trimestre (2 cursos).
Les inscripcions a Lindy Hop són en 
parella o individuals en llista d’espera.
Les inscripcions a Jazzsteps són in-
dividuals.

SonaSwingPenya Blanc i Blava Vilabarrakes Comerç Castellar

CURSOS DEL
2N TRIMESTRE



del 09 al 15 de gener de 2015

CULTURA
18

Cursos de Lindy Hop i Jazz 
Steps a l’Espai Tolrà

Ja estan obertes les inscripcions 
per als cursos de segon trimestre 
de sonaswing. les classes, que 
es faran a la sala blava de l’espai 

tolrà, seran els dilluns. de 19.30 a 
20.30 hi haurà nivell inicial de lindy 
Hop, a continuació Jazz steps (ball 
individual), i seguidament el grup de 
nivell intermedi-avançat de lindy 
Hop. les classes començaran el 19 
de gener i tenen un cost de 55 euros.

El Documental del Mes 
ofereix ’Everyday Rebellion’

aquest divendres el documental 
del mes presenta ‘everyday rebe-
llion’, una història sobre la riquesa 
de les protestes pacífiques, entre 

les quals hi ha el moviment dels 
indignats a espanya, occupy Wall 
street i la primavera àrab. el do-
cumental es podrà veure a la sala 
d’actes d’el mirador a les vuit del 
vespre gràcies al CCCV, Cal Gori-
na i l’aula d’extensió universitària.

El 2014 ha estat un any molt ric per a Caste-
llar, culturalment parlant. Hi ha hagut mul-
titud d’ofertes de cinema, teatre, música i 
altres espectacles, amb gran assistència de 
públic i implicació d’entitats i vilatans. A con-
tinuació fem un repàs d’algunes de les pro-
postes més concorregudes.

bram || Gairebé 2.300 persones, 200 més que 
l’any anterior, van assistir a alguna de les 21 ses-
sions del BRAM! 2014, en què es van projectar 
des d’audiovisuals amateurs fins a pel·lícules 
premiades en festivals. El cinema d’aquesta si-
sena edició va arribar també a 3.200 alumnes 
de Castellar (des de P-3 fins a batxillerat), a tra-
vés del BRAM escolar, una de les novetats de la 
Mostra. També es va estrenar la categoria de 
“Finestra oberta”, amb projeccions al marge de 
la secció oficial. Alguns dels noms propis que 
hi van sonar són el del cineasta barceloní Ma-
nuel Esteban, que va rebre un reconeixement 
especial, i el del realitzador David Trueba, di-
rector de la pel·lícula més votada pel públic de 
la Mostra, Vivir es fácil con los ojos cerrados. El 
rècord d’assistència d’espectadors al BRAM! 
2014 augurava un any ric culturalment a la vila.

cinema d’estrena i familiar || El 2014 ha sigut 
un bon any pel cinema a Castellar. Bona mostra 
en són, per exemple, l’augment d’espectadors 
de les sessions que organitza l’Ajuntament, i 
que des de l’octubre presenten cada setmana 
pel·lícules d’estrena. La regidora de Cultura, 
Pepa Martínez, en fa una bona valoració: “La 
gent està contenta i cada vegada hi ha més 

Riquesa cultural a Castellar

  Clara Calbet

  La cineasta Mar Coll va ser a la sessió inaugural del BRAM!, en què es va projectar el seu film ‘Tots volem el millor per a ella’.  || q. pasCual 

espectadors”. És per això que tant l’oferta de 
cinema d’estrenes com la del cinema infantil es 
mantindran fins a final de temporada, al  maig. 
D’altra banda, el 2014 ha sigut l’any de conso-
lidació del Documental del Mes. L’oferta cine-
matogràfica s’ha completat amb les sessions de 
cineclub i pel·lícules en versió original.

nits d’estiu || El cicle Nits d’Estiu de Caste-
llar va aplegar un total de 4.500 espectadors 
que van poder gaudir de 41 jornades estiuen-
ques i més d’un centenar de propostes lúdi-
ques i culturals, amb balls, cinema, nits d’es-
tiu jove, música... precisament el concert de 
l’Orquestra Castellar va ser un dels actes més 
multitudinaris, amb 400 espectadors. La mú-
sica també va arribar de la mà d’altres grups 
locals, però també de grups internacionals, 

big bands i cantautors. L’acte que va suscitar 
més interès, però, va ser la Festa de l’Esbart 
i correfoc, que van aplegar 800 assistents. Els 
concerts joves dels dilluns, traslladats al Palau 
Tolrà, han superat també les expectatives.

festa major || La Festa Major també va per-
metre gaudir d’activitats culturals durant  
sis dies d’activitats i propostes. N’hi havia 
per a tots els gustos i edats, les més des-
tacades van ser la 5a Trobada organitzada 
pels Amics dels 80 i la Jornada de la Infàn-
cia. També cal destacar les diverses activi-
tats proposades pel col·lectiu Vilabarrakes, 
el concert de Macedònia i el d’Strombers.

teatre || Les propostes teatrals a Castellar han 
tingut diferents rebudes. El públic ha respost 

positivament amb les produccions locals, com 
per exemple Les trompetes de la mort, que l’Es-
bart va presentar per Festa Major, i que es tor-
narà a fer aquest 2015 gràcies a l’èxit que va 
tenir. El públic no s’ha deixat seduir, en canvi, 
per les produccions que vénen de fora, i aques-
ta és una tendència dels últims anys que no 
s’aconsegueix revertir. 

tradicions || La cultura a Castellar també 
s’ha expressat en forma de tradicions. Una 
de les més destacades, la festa de Carnaval, 
va servir per presentar en societat la nova 
imatge de Toltes Papallongues, més elegant i 
lleuger. A la festa de Sant Antoni Abat, que el 
2014 celebrava el 20è aniversari, hi van parti-
cipar una cinquantena de carruatges i 80 ca-
valls de la vila i poblacions veïnes. 

Les propostes de cinema, 
música, teatre i tradicionals 
han fet que el 2014 hagi 
estat un any ric culturalment 
parlant a Castellar
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Un Mercat d’Art concorregut

El Mercat d’Art Galeria oberta 9+1, que s’ha pogut veure a Santi Art 
fins aquest dilluns, tanca les seves portes amb una bona valoració 
per part dels organitzadors: “Estem contents, sobretot pel volum 
de gent que ha passat i ho ha visitat”, explica Carme Domínguez, 
de SantiArt. “Tenint en compte el context de crisi en què ens tro-
bem, no ens podem queixar gens”, afegeix. Al públic que hi anava 
expressament a veure la mostra s’hi han afegit, també, els clients de 
la botiga. I, com és habitual, els últims dies abans de Reis han estat 
especialment bons. A la mostra s’hi podien veure obres de Montse 
Barros, Clara Capdevila, Marta Llobet, Josep Masaguer, Aurora Ma-
tarín, Josep Pérez González, Emili Rodríguez, Neus Segalés, Domè-
nec Triviño i Duna’s Vintage. Després que els artistes es reuneixin 
amb els organitzadors i en facin una valoració conjunta es decidirà 
si se’n fan més edicions.  || C. C. 

Viatge 
musical de
Musicòrum 

  C. C.
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  Una de les formacions de Musicòrum durant el concert. || q. pasCual

Musicòrum han tornat a convèn-
cer. Emoció, música, sentiments i 
eufòria dalt l’escenari, i també al 
pati de butaques, amb un públic 
molt receptiu a les dues sessions 
de Sóc feliç si canto. Les diverses 
formacions de Musicòrum, sota 
la direcció de Sònia Gatell, van fer 
viatjar musicalment els assistents 
per diferents emocions amb temes 
de caire familiar i romàntic, “que 
poden fer pensar pel missatge 
que donen”, d’altres temes més di-
vertits, que van acompanyar amb 
petits elements de vestuari nada-
lenc. “Hem aconseguit el que vo-
líem”, comenta Gatell, “que el pú-
blic no es quedi indiferent i que 

vagi sentint i passejant per dife-
rents emocions”. 

Dissabte passat va ser l’estre-
na del programa Sóc feliç si canto a 
Castellar. Gatell valora una “molt 
bona rebuda” i destaca que “la 
gent estava molt receptiva”. En 
alguna ocasió els assistents fins i 
tot van participar activament de 
l’espectacle, com al bis, moment en 
què van seguir la coreografia que 
veien dalt l’escenari mentre acom-
panyaven taral·lejant alguns frag-
ments de la cançó.

repertori exclusiu || Sóc feliç si 
canto és un espectacle que inclou 
repertori nadalenc però fuig de les 
cançons populars i tradicionals, se-
guint l’esperit de la formació, que 
es distingeix per oferir repertori 

“exclusiu”. Per això, fa temps que 
treballa en la recerca de nou re-
pertori. En aquesta ocasió incloïa 
temes de bandes sonores america-
nes adaptades al català, amb temes 
de John Williams, de pel·lícules 
com Solo en casa; d’Alan Menken 
(Dins la meva llar), i Christmas Star 
(Llum distant), entre d’altres. Les 
tres formacions de les corals Mu-
sicòrum: veus infantils (Cor de la 

nit), el cor de joves (Som.night) 
i d’adults (Musicòrum) van anar 
alternant-se dalt l’escenari, inter-
pretant alguns temes individual-
ment i d’altres conjuntament, fet 
que va fer que en algun moment 
sumessin prop de cent veus can-
tant juntes. Al piano els acompa-
nyava Adrià Aguilera.

projectes per al nou any || De 

cara al 2015 Musicòrum té dife-
rents projectes “que ens mante-
nen molt actius, sense parar”, 
explica Gatell. El primer serà el 
concert monogràfic d’Alan Men-
ken dins el BRAM! 2015. També es 
farà la presentació d’un videoclip 
que ha gravat El cor de la nit, i un 
concert especial de Som.night, amb 
un repàs dels 15 anys de trajectòria 
de la formació. 

L’espectacle ‘Sóc feliç si canto’, de les diferents 
formacions corals de Musicòrum, va fer vibrar i 
emocionar un públic molt receptiu
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El pessebre vivent de Sant Feliu 
es trasllada al Poble Espanyol

El pessebre vivent de Sant Feliu del 
Racó ha estat al Poble Espanyol, a la 
2a Mostra de Pessebres Vivents de 
Catalunya. Una seixantena de mem-
bres del grup van desplaçar-se dis-
sabte dia 3 de gener a Barcelona per 
representar-hi les principals esce-
nes del pessebre. A diferència de 
quan es fa a Sant Feliu del Racó, les 
escenes quedaven més separades 

entre elles, per això els músics van 
servir d’enllaç entre els diferents 
espais. Malgrat que traslladar-se a 
Barcelona representa molta feina, 
aquesta és una bona oportunitat 
per al grup, ja que al Poble Espa-
nyol hi ha un públic totalment dife-
rent del d’aquí, amb força presència 
d’estrangers, barcelonins i catalans 
d’altres poblacions.  || redaCCió

TRADICIONS  |  PESSEBRE VIVENT DE SANT FELIU

  Un grup de seixanta de membres del grup van fer el pessebre al Poble Espanyol . || Cedida

  Un diorama de l’exposició de pessebres. || Cedida

EXPOSICIÓ  |  PESSEBRES DE SANT FELIU

Últims dies per visitar els 
pessebres de Sant Feliu 

  Clara Calbet

Les tradicions 
catalanes de Nadal 

Acompanyant l’exposició de pes-
sebres, el Grup Pessebrista de 
Castellar ha preparat també una 
exposició sobre les tradicions i 
els costums de Nadal a casa nos-
tra. La gastronomia ha format 
part, des de fa segles, de les tau-
les catalanes els dies nadalencs, 
per això hi ha representacions 
del tortell de Reis, el massapà, i 
els torrons (amb mostres reals), 
que van ser reinventats el 1703, 
quan Barcelona atravessava un 
complicat episodi de pesta. Es 
creu, però, que ja se n’havien fet 
molt abans: hi ha documents que 
daten del 1453 i parlen d’un torró 
o pinyolada que elaborava una 
monja de la comunitat de Santa 
Clara de Barcelona.

Seguint amb el tema gas-
tronòmic, a l’exposició també 

  A la mostra s’hi pot veure una màquina de fer neules || C. d. 

EXPOSICIÓ  |  TRADICIONS NADALENQUES

s’hi pot veure una màquina de fer 
neules de principis del segle pas-
sat, amb tres planxes rodones on 
s’abocava la pasta abans de car-
golar-la amb un cilindre de ferro. 

L’exposició també recull di-
ferents tradicions i costums, com 
el vers de Nadal que recitaven els 
infants després del dinar, o la im-
portància de la música i les nada-
les durant aquestes dates. També 
s’hi reflexen tradicions que encara 
es mantenen, tot i que poden haver 
canviat una mica, com el ritual de 
fer el pessebre, el Quinto de Nadal, 
i la celebració del dia dels Sants In-
nocents. Tampoc hi falten les re-
presentacions d’Els Pastorets.

diferents reaccions || La mostra 
suscita diferents reaccions entre 
els visitants: els de més edat recor-
den amb nostàlgia temps passats, i 
en canvi els més petits pregunten 
el que no coneixen, a la vegada que 
n’aprenen. Aquest és, de fet, un 
dels objectius de l’exposició: man-
tenir viva la memòria d’aquestes 
tradicions i costums. Es pot visitar 
al carrer Pujol 26 (al pis de dalt de 
l’exposició de pessebres) els diu-
menges fins a l’1 de febrer de 12 a 
14 i de 17 a 20 h. 

 C. C.

Els deu diorames tenen el toc personal dels pessebristes de St. Feliu del Racó

Aquest és l’últim cap de setmana 
que es podrà visitar l’exposició de 
pessebres de Sant Feliu, que ha 
fet l’Associació Grup Pessebrista 
de Sant Feliu del Racó. S’hi poden 
veure un total de deu diorames, 
entre els quals hi ha el naixement, 
la Nit de Reis, i la matança dels in-
nocents, el primer pessebre amb 
figures fetes pel mateix pessebris-
ta de Sant Feliu. També n’hi ha un 
de titulat “Per Nadal, cada ovella al 
seu corral”, que representa el car-
rer nevat d’un poble pel qual passa 
un ramat d’ovelles. El tema religi-
ós no és el més destacat, segons ex-
plica el pessebrista David Buixeda: 
“És més important muntar una 
escena que no pas que aquesta 
sigui religiosa”. De fet, en altres 
edicions se n’han vist de correfocs i 
manifestacions. “Són bastant per-
sonals”, afegeix. 

Enguany, Buixeda, que no ha 
tingut gaire temps per fer el seu 
pessebre ja que ha tornat a ser 
pare, ha recuperat una cova que 
va fer l’any passat per ubicar-hi 
el naixement. Excepte quan guar-
den algun element per aprofitar 
per algun altre pessebre, cada 
any en acabar la mostra, els pes-
sebristes es troben per recollir i 
llençar-ho tot, “som els únics ar-
tistes que destrossem la nostra 
obra d’art”. Aquest aspecte no 
és fàcil de digerir: “Sap molt de 
greu, perquè són moltes hores 
de feina, molts dies...”, explica 
Buixeda. En aquesta edició van 
començar a treballar a finals de 
setembre. 

Tots els pessebristes del 
grup s’hi dediquen a les seves es-
tones lliures, “quan volem des-
connectar del món”. Buixeda va 
començar fa sis anys perquè l’hi 
va portar un amic. El primer any 
van fer un pessebre entre els dos 

“i després ja m’hi vaig engan-
xar”. A partir d’aleshores ja l’ha 
anat fent sol. “He après a base 
d’anar equivocant-me”, explica. 
Sempre li ha agradat fer manuali-
tats, i el que més li agrada és ma-
nipular el guix: “És com tornar 
a quan eres petit, fer pastetes... 
rascar les pedres de les parets... 
també m’agrada molt la creati-
vitat”. Segons Buixeda, per ser 
un bon pessebrista fa falta molta 
tècnica i imaginació. 

A banda de la dificultat de 
trobar la idea i saber com plas-
mar-la, també s’han de tenir en 
compte aspectes com la incidèn-
cia de la llum, que fa variar co-
lors. “La pintura és molt difí-

cil”, diu Buixeda; s’han de tre-
ballar els colors amb la llum 
perquè quedin com vol el pes-
sebrista. Al grup de Sant Feliu 
hi ha molta col·laboració, es co-
menten aspectes i enfocaments 
i s’ajuden entre tots.

atractiu infantil || Com cada 
any, a l’exposició hi ha un atrac-
tiu afegit per als més petits: el joc 
del buscador. Els participants han 
de buscar diversos elements que 
hi ha amagats als pessebres, com 
una trampa de ratolí. Entre les 
respostes correctes se sortejarà 
un premi. L’exposició es pot visitar 
dissabte de 12 a 14 i de 18 a 20.30, 
i diumenge de 12 a 14 h. 

L’exposició, del 
Grup Pessebrista 
de Castellar, recull 
elements nadalencs
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Aquest dimecres a les 19 h LaSa-
ladeSer ha organitzat, amb la col-
laboració de Comerç Castellar, el 
“Teatre de les emocions”. Es trac-
ta d’una proposta d’apropament al 
teatre, però basat en la persona. 
Els participants, doncs, podran 
connectar amb les seves emoci-
ons a través del cos i l’expressió 
corporal. La sessió de dimecres 
serà un tast de teatre terapèu-
tic per a les emocions; LaSalade-
Ser n’oferirà formació continuada. 
Aquest taller es va fer ja al setem-
bre i, gràcies a l’èxit que va tenir, 
s’ha organitzat aquesta sessió. No 
hi ha cap requisit previ per parti-
cipar-hi, tan sols tenir més de 12 
anys i ganes de passar-ho bé, ex-
perimentar i conèixer-se una mica 
més un mateix.  ||  C. C.

Teatre d’emocions 
a LaSaladeSer

‘Gene’, la geganta del Racó

Ja feia temps que els veïns d’El 
Racó tenien ganes de fer una ge-
ganta quan van veure el pessebre 
que havia fet Joan Carles Garriga el 
Nadal de 2012. Consistia en un mig 
cos d’una dona amb un pit desta-
pat per on sortia aigua. Els va agra-
dar tant la idea com la temàtica, 
ja que El Racó havia tingut antiga-
ment molts problemes de submi-
nistrament d’aigua. “Vam pensar 
que podíem aprofitar la temàti-
ca i simbolitzar la Geganta que 
surt a repartir aigua o llet als 
veïns quan no n’hi ha”, explica 
Carles Macià, un dels impulsors 
del projecte. 

Sense tenir coneixements 
previs de gegants ni del món gegan-
ter, van unir il·lusió, ganes i esfor-
ços per dur-ho a terme: van apro-
fitar el mig cos de dona i, per a la 
resta, “ens hi vam posar diversos 
veïns i ho vam fer: uns feien la 
roba; d’altres, l’estructura...”. El 
2013 va néixer, doncs, La Generosa.

acompanyament musical || Li falta-
va, però, acompanyament musical 
per a poder sortir. “Com que no te-
níem tambors, vam utilitzar ma-
terials reciclats”, explica Macià: 
van fer un taller per als nens i amb 
pots de pintura, radiografies i tubs 
de rec van construir els tambors. 
A més de treballar el reciclatge, 
aquest sistema “és molt barat i, a 
més, vam aconseguir un bon so”.

La geganta es va estrenar, 
doncs, per la Festa Major d’en-

 Clara Calbet

guany, i els veïns fan una molt 
bona valoració de la rebuda que 
va tenir. A més “com que dispa-
ra aigua, als nens els agrada 
molt”, diu Macià. 

No aspiren a ser una colla ge-
gantera que vagi a sortides arreu, 
però sí que tenen previst, per a 

les sortides que facin, portar tam-
bors de sobres “per tal que, si hi 
ha algun nen que estigui mirant 
i s’hi vulgui sumar, n’hi puguem 
deixar un perquè ens acompa-
nyi”, i és que, segons explica Macià, 
han comprovat que “als nens els 
agrada molt anar picant”.

L’Associació de Veïns de Sant 
Feliu del Racó i la d’El Racó, i la 
Parròquia de Sant Feliu del Racó 
han organitzat per a aquest dis-
sabte a dos quarts de sis de la 
tarda un concert solidari que ofe-
rirà la Coral Xiribec. Sota la di-
recció d’Andreu Brunat, els can-
taires interpretaran diverses 
nadales, com Verbum caro, Cançó 
de bressol, La pastora Caterina, i 
també d’altres temes no nada-
lencs. En lloc d’entrada econòmi-
ca, els organitzadors demanen 
per a aquest concert que els as-
sistents facin aportacions d’arròs, 
oli, llegums i d’altres aliments que 
donaran al banc d’aliments de Via 
Solidària-Càritas.  ||  C. C.

Concert solidari 
de la coral Xiribec

  Els veïns d’El Racó amb la seva geganta, “La Gene”. || Cedida

satisfacció per la feina feta || 
Dur a terme aquest projecte ha fet 
estrènyer relacions entre els veïns 
d’El Racó. Macià destaca que, en 
general, “a la gent li costa molt 
fer coses”, però “quan s’hi posen, 
s’hi involucren i veuen que surt, 
irradien il·lusió”.  

La geganta tira aigua per un pit en referència als problemes d’aigua que havia tingut el veïnat
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farmàcies de guàrdia - Gener
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

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Casanovas
ros
ros
permanyer
Germà
Vilà
europa
Yangüela
Casanovas
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

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

Josefa Moreno Cortés
88 anys  ·  31/12/2014

Albert Rodríguez Xinxó
68 anys  ·  02/01/2015

Agustí Mañà Albareda
87 anys  ·  02/01/2015

Josefina Abenoza Lafarga
87 anys  ·  03/01/2015

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

12 13 14 15 16

09

17

10

18

11

exposicions

DILLUNS DIMARTS DIMECRES diJous DIVENDRES

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DIUMENGE

DIUMENGE

Quinto de Nadal
el 9 racó

c/ pare feliu, 23
22 h

Org.: Assoc. Centre Feliuenc

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

64 a Exposició de pessebres de la Capella de Montserrat
fins a l’1 de febrer, diumenges, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
Capella montserrat

Exposició de pessebres a Sant Feliu del Racó
10 i 11 de gener, de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h
Ca la pepeta (plaça doctor puig, 2).

Murals ASAB
fins al 23 gener, dilluns a divendres, 10 a 20 h  ·  espai sales mirador

Mercat d’Art  ·  Galeria oberta 9+1
fins al 5 de gener  ·  santi art (Camí Xic, 9)

“Animal!”
del 14 de gener a l’1 de febrer  ·  de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h 
i de 16 a 20.30 h, dissabtes de 10 a 13 h  ·  biblioteca

“Identitat esculpida”, de Mar Hdez Plana
+ informació anunci pàg. 08

destaquem

aquest dissabte a les 11.30 
h torna a haver-hi l’Hora del 
Conte en anglès: once upon 
a time, en aquesta ocasió 
sota el títol ‘monkey’s magic 
pipe’. l’activitat, organitzada 
per idiomes Castellar i la lu-
doteca amb la col·laboració 
de la biblioteca, serà a la lu-
doteca les 3 moreres. 

Once Upon a Time:
‘Monkey’s magic pipe’

dissabte 10 gener

L’Hora del 
Conte Infantil

Conte del pelegrí 
(conte africà)

amb pau tarruell
biblioteca

11.30 h
Org.: Biblioteca

Once Upon a Time
monkey’s magic pipe

ludoteca
11.30 h

Org.: Idiomes Castellar 
i Ludoteca

Concert Solidari
de la Coral Xiribec

església de sant 
feliu del racó

17.30 h
Org.: AAVV. Sant Feliu del 

Racó, El Racó, Parròquia 
de Sant Feliu del Racó

Vine i Camina +60*
+ info. anunci pàg. 14

Xerrada
Mar Hernàndez*
+ info. anunci pàg. 08

Xerrada
dona-esports*

sala actes mirador
19 h

Tertúlia literària
+ info. anunci pàg. 06

Org.: Biblioteca

El Documental 
del Mes

+ info. entitats pàg. 17
Org.: CCCV, L’Aula 

i Cal Gorina

Ball
amb almas Gemelas

sala blava
18 h

Org.: Amics del Ball de Saló

Cinema
+ info. (anunci) pag. 23

Cinema
+ info. (anunci) pag. 23

Fira del trasto
plaça d’el mirador

10 a 13 h
Org.: Lluís Alforja 

i Ajuntament

Caminada
saludable*

 Camina i fes salut
sortida: Cap

9.30 h
Org.: Àrea Bàsica de Salut

Mostra de Teatre 
de les emocions

 direcció:
Ció sagristà

taller 4 d’el mirador
19 a 21.30 h

Org.: Comerç Castellar 
i LaSaladeSer

Festa Country
 sala blava

18 h
Org.: Amics del Ball de Saló

Juguem amb 
els contes

 ludoteca
12 h

Org.: Ludoteca

Ball
 Grup platinum

sala blava
22.30 h

Org.: Pas de Ball

Ball
 amb mil·lenium

sala blava
18 h

Org.: Amics del Ball de Saló
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18 Gener11 Gener 25 Gener18 Gener
18h3016h00 i 19h00 16h00 i 18h3012h00 i 16h00

Perdida*Interstellar Big Hero 6

aquesta setmana i les properes setmanes...

Organització: Ajuntament i
Club Cinema Castellar Vallès*

Més informació:
www.castellarvalles.cat

El hobbit:
la batalla de los 
cinco ejércitos

Tot el que hem menjat o ingerit en aquestes 
dues últimes setmanes ens passa factura, 
i el millor remei no és menjar menys sinó 
canviar el nostre hàbit alimentari. 

Existeixen les anomenades “dietes depuratives”, 
dietes baixes en calories, que ajuden a depurar 
el nostre organisme i recuperar el benestar. 
Consisteixen en menjar verdures, fruita, sucs 
de taronja o llimona, i sobretot, incrementar el 
consum de líquid al dia. 

En destingim dos tipus: 

La dieta depurativa curta. Es tracta d’un dejuni 
curt: deixar de menjar un mínim de 4 hores, 
seguit de tot un dia a força de líquids vegetals 
com són els brous, sucs, infusions, etc… 

La dieta depurativa llarga. Després de tants 
dies menjant de més, aquesta dieta és la 
que més es recomana. Significa una reflexió 
profunda al nostre estil d’alimentació, 
que no està de més consultar amb un 
especialista.  Aquesta classe de dieta sol 
perllongar-se entre dues setmanes i un 
mes, a base d’una planificació estable per 
assegurar una dieta sana i equilibrada, 
altament nutritiva però amb aliments 
fàcils de digerir. És, en essència, una dieta 
vegetariana, amb vegetals cuinats al vapor o 
crus, infusions, sucs, fruita, cereals i llegums.

. . .

dimecres 7 de gener
@Pasku_85
¿Por qué se hacen las rebajas?
Si no hubiera rebajas el precio 
sería menor porqué habría 
menos demanda... http://
fb.me/72tO7ZDHU 

dimecres 7 de gener
@Not_Sentmenat
El brutal dia en el qual han 
decidit esborrar-nos el somriure 
#CharlieHebdo Vinyeta home-
natge d’@eljueves pic.twitter.
com/FpVZdaKmpf “

dimarts 6 de gener
@ERC_CastellarV
Amb “la baixada dels raiers” 
de J. Romeu i M. Santander 
acabem el Nadal i encetem l’any 
amb força! #aprendremhistòria 
pic.twitter.com/Fan29gRi1G

dimecres 31 de desembre
@minervagg
Estaria genial terminar el año 
con teléfono e internet xa poder 
felicitar las fiestas ... Como lo 
veis? @orange_es

FARMÀCIA YANGÜELA
llegeix més al blog:

www.farmaciayanguela.com/blog

Les dietes depuratives

Recoma-
nació!

l’abans

Veïns del carrer Major omplen de flors la catifa de Corpus l’any 1961: Lídia 
Sisó (esquerra), Maribel Barberà (tercera per l’esquerra), Xavier Soley 
amb corbata, Laura Sisó (tercera per la dreta) i Pere Villaró (pare i fill), 
entre d’altres. El carrer es tancava al trànsit.

Col·lecció L’Abans
Fascicle del 7-1-15
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autor: desConeGut
fons: lídia sisó arilla

@dekaeme
la primera cavalcada del Joel

@jortunyo
mirant els reis mags

@lrv_28
la nit més màgica 

Cada setmana, un nou fasCiCle del Col·leCCionable
al teu quiosC, papereria o llibreria

He arribat per fi al que volia ser de gran: un nen
Joseph Heller
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· Per què decideixes fundar un 
club de rugbi a Castellar?
Coneixia gent de Castellar que volia 
jugar al rugbi, iniciar-se, i els era di-
fícil trobar un equip a la zona. A 
Sant Cugat, per exemple, hi ha un 
equip però és força professional i 
molt elitista. D’altra banda, algunes 
entitats esportives de la vila també 
són molt elitistes, seleccionen molt 
els seus jugadors. Segons la seva 
visió, no tothom val per jugar a 
l’hoquei o el futbol. En canvi una 
de les característiques del rugbi és 
que tothom hi pot jugar,  ja siguis 
alt, baix, prim, fort, o lent.  

· Com és possible?
Cadascun del 15 jugadors que hi ha 
al terreny de joc té la seva qualitat 
i la seva posició al camp, i una fun-

Arturo Cuesta

ció diferent a la del seu company.  
A l’Argentina era el segon juga-
dor més ràpid del meu equip, i ara 
he perdut molta velocitat, tinc ex-
plosió però no velocitat d’esprint. 
Ocupo una posició diferent de la 
que ocupava fa 15 anys. En aquest 
sentit, la filosofia del rugbi es basa 
en valors com la companyonia.

· Hi ha molts prejudicis vers 
aquest esport que sovint es tit-
lla d’agressiu, oi?
Exacte! És agressiu perquè defen-
ses la teva posició, però no és vio-
lent. Cal posar de manifest que els 
valors que prevalen en aquest es-
port són la companyonia, el com-
promís amb l’entrenador, els com-
panys i el club, l’honestedat, since-
ritat i molt de respecte. Encara és 
un esport molt desconegut a Es-
panya. De fet, molta gent el confon 
amb el futbol americà! En canvi 

a l’Argentina, quan ets menut, és 
molt habitual jugar a futbol o rugbi, 
com a primeres opcions. A altres 
països és normal veure partits de 
rugbi a la televisió, és un esport 
amb cabuda als mitjans. A Espanya 
costa molt que et facin cas. És difí-
cil que els infants hi vulguin jugar 
perquè sembla que el que no surt 
a la televisió no existeix. 

· A quins equips de rugbi has jugat?
Sempre he jugat en equips ama-
teurs. Dels 5 als 15 anys vaig jugar al 
Club San Luis de Ciudad de la Plata. 
Als 15 anys vaig marxar d’Argenti-
na seguint al meu pare a Madrid. 
Vam decidir marxar del país abans 
del ‘Corralito.’ A Madrid vaig provar 
un parell d’equips de rugbi però no 
m’agradava la seva filosofia indivi-
dualista, i vaig decidir apostar per 
altres esports com el taekwondo, on 
vaig aconseguir el cinturó negre. 

També vaig ser porter d’un equip de 
futbol sala i vaig fer ciclisme, però 
sempre en un àmbit amateur. 

· A Castellar, també has fet un 
tastet d’altres esports com el 
motociclisme!
Vaig venir a viure a Catalunya, per 
una oportunitat de feina, i vaig in-
tentar tornar a connectar amb el 
rugbi. No va ser fins el 2013 que 
vaig entrar a formar part de l’equip 
de rugbi dels Carboners de Terras-
sa, on vaig jugar la temporada 2013-
2014. Abans però, des del 2007, vaig 
començar a córrer en moto. El 2012 
vaig entrar a formar part de l’equip 
New Project Team i vaig acabar en 
tercera posició al Campionat Cata-
là de Resistència Rodi. 

· El 13 de desembre es va jugar 
el primer partit de rugbi de la 
història de Castellar.

Sí! Va ser un partit amistós, que 
vam guanyar, però la veritable cita 
serà el 18 de gener, on la categoria 
sub16 debutarà a la lliga! El nostre 
sobrenom és ‘Els Gossos’. 

· Quantes categories té el club?
Tenim el sènior masculí, amb 22 
jugadors, el sub16, amb 17 nens, i 
una escola formada per 12 infants 
més. De moment, només comp-
tem amb cinc noies. Necessitem 
més noies! Estem fent una ronda 
per les escoles de Castellar per 
presentar l’esport, i de moment, 
ja s’han apuntat alguns pares i 
alumnes. El primer any es basa 
en la preparació física perquè tot-
hom aprengui a jugar. És un club 
que neix des de zero, només hi ha 
4 persones que ja hi hagin jugat. 
Quant al sènior masculí, ens estem 
preparant per debutar a la lliga 
2015-2016, el proper octubre. 

El rugbi és agressiu 
però no és violent

President del Club Rugbi Castellar 

  Rocío Gómez 
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L’Arturo (38 anys), va començar a jugar a rugbi a 
Ciudad de la Plata (Argentina), quan era un infant. 
La primavera de 2014 va decidir fundar el Club Rugbi 
de Castellar. L’equip sub16 del nou equip debutarà a 
la lliga a finals de gener 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
impulsiu
Un defecte que no pots dominar?
rencorós
Una persona que admires?
el meu pare
La teva paraula preferida?
Companyonia 
Quin plat t’agrada més?
milanesa amb patates fregides
Un color
Groc
Un animal?
Gos
Un grup de música?
Carlos Jean
Una pel·lícula?
‘Viven’, de frank marshall
Un llibre?
‘20.000 llegües de viatge submarí’ 
Una manera de dir adéu?
Ciao!
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