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Setmanari d’informació local

Castellar es va aixecar dimecres amb 
una nevada que va enfarinar les cotes 
més altes de les urbanitzacions

Nevada 
amb pocs 
incidents

S’acosta la 7a Mostra del BRAM!

ACTUALITAT P 2 i 3

CULTURA P18  El BRAM! va arrencar dimecres passat amb les sessions escolars per on passaran més de 3.000 alumnes castellarencs. La mostra cinematogràfica oficial començarà el dia 20. || q. pascual



del 06 al 12 de febrer de 201502

ACTUALITAT TEMPS D’HIVERN

Un matí 
sota la neu

Les nevades, si causen poques 
incidències, són ben rebudes. A 
tothom li agrada immortalitzar 
estampes blanques del paisatge i 
als més joves, gaudir amb la neu.
Els flocs van començar a caure 
a Castellar cap a les 6 del matí 
de dimecres, quan el termò-
metre marcava 1ºC, enfarinant 
tot el terme municipal. A les 
zones més altes, com El Racó i 
El Balcó, va agafar, fet que va 
provocar que, a partir de les 7 
h, ja es posés en marxa el dis-
positiu municipal: “la pala lle-
vaneus de les ADF i el tractor 
amb el saler perquè no geli, 
que és una dels riscos princi-
pals a les carreteres”, va expli-
car l’alcalde de Castellar, Igna-
si Giménez.  

A primera hora del matí, 

  Cristiina Domene

El temporal de neu patit a Catalunya dimecres 
passat va provocar poques incidències a Castellar

també, es va tallar la carretera 
B-124 entre Castellar del Vallès 
i Sant Llorenç Savall i només 
s’hi podia accedir amb cade-
nes, però a les 11 hores el tràn-
sit ja va quedar restablert. Els 
centres escolars del municipi 
van obrir amb normalitat tot i 
que els 40 alumnes de Sant Llo-
renç Savall que van a l’institut 
de Castellar van tornar abans a 
casa per seguretat i prevenció.

A banda d’això, es van ta-
llar alguns carrers a les cotes 
més altes, a partir de la plaça 
del Munt d’El Racó i de la plaça 
del Cim d’El Balcó. Les dues líni-
es que arriben a aquestes urba-
nitzacions, la C3 i C4, van haver 
de modificar les parades, perquè 
en alguns moments no podien re-
alitzar el recorregut sencer.

A més, va haver-hi un petit 
accident a Sant Feliu, però per 
sort ningú no va resultar ferit. 
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Diferents imatges de la nevada a
Castellar. A la pàgina esquerra,
la Mola nevada dimarts passat

i uns joves amb el paisatge
enfarinat al fons.

En aquest pàgina, nois i noies
jugant amb la neu,

diferents estampes de
Castellar nevat i

un policia amb el senyal
de portar cadenes.

FOTOs:
q. pascual, c. Díaz, 

y. lOreNzO i T. GONzález
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‘Fem Dissabte’ s’estrena a 
Can Font i Ca n’Avellaneda

L’empresa Fomento de Construc-
ciones y Contratas SA (FCC), que 
té la concessió del contracte de 
neteja de Castellar, va començar 
aquest dissabte un nou servei de 
neteja i recollida de residus en cap 
de setmana. La iniciativa porta per 
nom ‘Fem dissabte’ i té l’objectiu 
de concentrar, durant el matí dels 
dissabtes, els equips de neteja vià-
ria a zones concretes del nucli urbà 
i de les urbanitzacions que reque-
reixen d’una atenció especial.

La primera prestació es va fer 
durant el matí de dissabte passat a 
les urbanitzacions de Can Font i Ca 
n’Avellaneda. Des de primera hora 
hi va arribar la màquina d’escom-
brar amb dos operaris. Més tard, 
es va afegir a la tasca un camio-
net petit amb caixa oberta per fer 
la recollida de desbordaments, és 
a dir, de tot allò que la gent deixa 
al costat dels contenidors. D’altra 
banda, va començar a treballar 
un hidronetejador, “que es trac-

  Un operari recull els desbordaments del costat dels contenidors, a l’entrada de Can Font, dissabte passat. || a. parera

ta d’una furgoneta que disposa 
d’un equip d’aigua pressió i ha 
estat netejant alguns dels con-
tenidors per fora i per la zona de 
davant de la plaça de Can Font 
que hi ha una zona de jocs infan-
tils, també hi ha estat aplicant 
aigua a pressió”, va afirmarVa-
lentí Vives, encarregat del servei 

de neteja viària i recollida d’es-
combraries. També s’ha fet la re-
collida dels contenidors de rebuig 
amb el camió de càrrega lateral. 
I, a última hora, “cap als volts 
de dos quarts d’una, hi ha arri-
bat un vehicle que portava una 
ploma i el que hem fet ha estat 
moure els contenidors del car-
rer de Terrassa, per darrere del 

VIA PÚBLICA  |  SERVEI DE NETEJA

 Anna Parera

Es tracta d’un servei intensiu de neteja que realitza la nova concessionària

Restaurant de Can Font. A ins-
tàncies, entenc, de l’Associació 
de Veïns de Can Font sembla ser 
que hi havia la demanda de can-
viar-los de costat. Per la reco-
llida del camió no ens suposava 
cap inconvenient, els pot recollir 
també canviant la seva ubicació, 
i el que hem fet amb aquest ve-
hicle ha estat canviar-los de cos-
tat”, va explicar Vives.

Tot i que la jornada laboral del 
torn de matí comprèn des de les 
7 fins les 12.50 hores i que es van 
destinar sis vehicles i vuit operaris 
“donada l’extensió de tota l’urba-
nització de Can Font i Ca n’Avella-
neda ens ha quedat algun carrer 
on, per exemple, la màquina d’es-
combrar no hi ha arribat. Concre-
tament, al carrer dels Ametllers i 
Nostra Senyora de la Salut, dar-
rere de la Penya Arlequinada”, ha 
destacat Vives. Durant aquesta set-
mana van acabar de polir la feina en 
aquestes dues urbanitzacions i dis-
sabte dia 7 de febrer es tornarà a 
‘Fer dissabte’ a les places del Horts 
i de Josep M. Folch i Torres. 

LA XIFRA

6
És el nombre 
de vehicles de 
neteja desti-
nats al servei 
‘Fem dissabte’

Nou reglament per 
als horts municipals

L’Ajuntament ha modificat els re-
glaments de les tres zones d’horta 
públiques del municipi, situades 
a Cal Botafoc, al Boà i al Brunet, 
amb l’objectiu d’adequar-ne la 
gestió als usos actuals. La modi-
ficació es va aprovar en la sessió 
plenària del mes de gener.

La zona d’horta del Bru-
net tenia un reglament anterior, 
aprovat l’any 2006, a diferència 
de l’espai del Boà, que fins ara 
no en disposava. Per similitud 
d’aquests dos àmbits, s’ha con-
feccionat un reglament únic que, 
d’una banda, aprofundeix en 
l’ordenació de la zona del Brunet 
i, a més, regula la zona del Boà. 
En concret, el nou document in-
corpora les condicions dels so-
llicitants de les parcel·les, am-
plia la normativa per als usuaris 
i fixa el termini de l’autorització 
d’ús. En el cas de la zona d’horta 
de Cal Botafoc, s’han fet modi-
ficacions puntuals al  seu regla-
ment, que va ser aprovat l’any 
2008. En l’actualitat, a Castellar 

hi ha 62 parcel·les d’horta pública 
repartides en les tres zones. Cal 
Botafoc disposa de 29 espais d’en-
tre 20 i 80 m2. Per la seva banda, 
el Brunet té 14 parcel·les d’entre 
200 i 400 m2, mentre que al Boà 
hi ha 19 parcel·les d’entre 250 i 800 
m2. Paulatinament, l’Ajuntament 
anirà dividint les superfícies de les 
parcel·les més grans, per tal que 
més persones puguin optar a con-
rear-ne una. 

A l’hora d’adjudicar les parcel-
les, l’Ajuntament les atorga per rigo-
rosa llista d’espera. Hi ha dues llis-
tes, la de Cal Botafoc, on hi ha menys 
rotació i en aquests moments la llista 
d’espera és de 83 persones, i una se-
gona llista per als horts del Brunet i 
Boà, on hi ha més rotació i 57 perso-
nes esperen el seu torn. 

Una de les peticions que es 
va fer al ple és que els hortolans 
tendeixin, amb el temps, a incor-
porar una agricultura més ecolò-
gica als seus horts. Des de la regi-
doria de Territori també recorden 
la vessant social d’aquestes parcel-
les, ja que si des de Benestar So-
cial deriven algú, aquesta persona 
té prioritat a l’hora d’accedir-hi. 

 Cristina Domene

  Zona d’horta del Brunet . || aNNa perez

MEDI AMBIENT  |  BRUNET, BOÀ I CAL BOTAFOC
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El programa complementa-
ri de foment de l’ocupació local de 
la Diputació de Barcelona on s’em-
marquen aquests llocs de treball 
preveu també la contractació de 
dotze persones més, que treballa-
ran en una brigada de neteja fo-
restal. Per a aquestes tasques, ja 
s’ha seleccionat una persona, que 
farà la feina de capatàs. La brigada 
es completarà la setmana vinent, 
amb onze persones que resulta-
ran seleccionades d’entre les 25 

Reforços per a la brigada

Tretze persones que fins ara es-
taven en situació d’atur s’han 
incorporat aquest dilluns, 2 de 
febrer, a la plantilla de l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès per 
treballar en un pla d’ocupació de 
la Diputació de Barcelona que té 
per objectiu pal·liar els efectes 
de la ventada del 9 de desembre 
passat. Aquestes persones s’in-
tegraran en una brigada d’obres 
i manteniment per dur a terme 
reparacions en l’espai públic i en 
edificis públics. En concret, s’han 
contractat sis paletes (tres ofici-
als i tres peons), tres pintors (un 
oficial i dos peons) i quatre jar-
diners (un oficial i tres peons). 
Tots ells tenen un contracte de 
sis mesos, que finalitzarà el pro-
per 31 de juliol.

 Redacció

  Els nous empleats, dilluns passat, amb tècnics municipals i el regidor de Promoció Econòmica, Joan Creus. || ceDiDa

Dos plans d’ocupació 
de la Diputació incor-
poraran 25 persones 
per a via pública i 
neteja forestal 

pla d’acció || La contractació 
d’aquestes 25 persones és una de 
les actuacions del Pla d’acció ex-
traordinari de gestió dels efectes 
del temporal de vent que està  ó de 
Barcelona finançarà íntegrament 
aquests plans d’ocupació, amb 
408.000 euros dels quals el 60% 
es destinarà al personal i el 40% 
a béns i serveis (compra de mate-
rial, contractació de serveis d’em-
preses especialitzades i lloguer de 
maquinària forestal).  

VENTADES  |  PLANS D’OCUPACIÓ

que demà començaran un curs de 
formació que portarà a terme l’em-
presa especialitzada Biomassa Fo-
restal Baix Llobregat (BioBaix). En 
aquest sentit, el resultat de l’ava-
luació es donarà a conèixer el pro-
per dijous, 12 de febrer. La briga-
da de neteja forestal començarà a 
treballar el 16 de febrer i, com en el 
cas de la brigada d’obres i mante-
niment, els contractes tindran una 
durada de 6 mesos i, per tant, aca-
barà el 16 d’agost. 

OCUPACIÓ  |  DADES

L’atur augmenta 
al gener vint 
persones 

L’atur ha tornat a créixer a Cas-
tellar i al conjunt del Vallès Oc-
cidental durant el gener, seguint 
la pauta catalana i espanyola. 
En l’últim mes, 20 persones han 
perdut el seu lloc de treball, si-
tuant el nombre de desocupats  
en 1.733, amb un 15,95% de taxa. 
Aquestes dades negatives poden 
tenir una lectura positiva si es 
comparen amb les de fa tot just 
un any. El gener del 2014 hi havia 
1.938 persones sense feina, 200 
més que al gener d’enguany. La 
xifra d’aturats a Castellar és ara 
molt semblant a la registrada al 
desembre de 2010, quan hi havia 
1.730 persones sense feina.

Al conjunt de la comar-
ca s’han registrat 564 persones 
sense feina més que el desembre, 
de manera que ara hi ha 75.304 
vallesans aturats, prop del 18 per 
cent de la ciutadania. El munici-
pi amb un índex més elevat de 
desocupats és Badia, amb un 26 
per cent del total, mentre que en 
nombre absolut continua sent 
Terrassa, amb 21.295.Al conjunt 
de Catalunya, l’atur ha crescut en 
més de 6.800 persones, situant el 
nombre de desocupats per sobre 
dels 582.000.  || reDacció
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Organització: Col·laboració:

VENDA 
D’ABONAMENTS

A partir del 6 de febrer, a la taquilla de l’Auditori 
Del 7 al 25 de febrer, reserva al web 

www.clubcinemacastellar.com 
Preu: 8 pel·lícules + Winter Sleep,

15 € (socis CCCV, 10 €)

Dv. 20/02 – 20.30 h
La poma i el piano de cua

Amb l’assistència del 
director, Josep Vidal
A continuació, Diàleg musical 
amb Sebastià Soley
Entrada gratuïta (Reserva a 
www.castellarvalles.cat)

Ds. 21/02 - 21.30 h
El BRAM! sonor.
Un concert de cinema
Concert coral a piano inspirat 
en l’obra d’Alan Menkel
Amb les corals Musicorum, 
SOM·night i El Cor de la Nit
Preu: 10 € general; 7,5 € 
col·lectius amb descompte

Dg. 21/02 - 18.30 h
Across the Universe.
(EUA) (VOSE)

Musical de ficció amb 
temes de The Beatles.
Directora: Julie Taymor
Preu: 5€ (Gratuït amb 
l’abonament del Bram!) 

22/02
Across the Universe

28/02
Dos días, una noche

26/02
Loreak (Flores)

28/02
Boyhood

27/02
Leviatán

01/03
La sal de la tierra

28/02
Jimmy’s Hall

01/03
Pride

7a Mostra de Cinema
del 20/2 a l’01/3 de 2015

·  Actes primer cap de setmana

Comissió
organitzadora

Auditori Municipal Miquel Pont · Castellar del Vallès

PreBram! + Bram! Musical + Una finestra oberta + Secció
oficial + Bram! Infantil + Bram! Escolar + Bram! Gastronòmic.BRA

M!7

PREBRAM!
Avui

6 de febrer, 21 h
entrada gratuïta 

amb l’abonament 
del BRAM!

Bram! Músical
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Presentació de Decidim 
Castellar divendres vinent

La presentació pública de Decidim Castellar comp-
tarà amb la presència d’una de les principals impul-
sores del Procés Constituent de Catalunya, la monja  
benedictina, metgesssa i teòloga Teresa Forcades. El 
nou partit polític castellarenc, que es presentarà a 
les eleccions municipals del mes de maig, farà l’acte 
de presentació a la vila el divendres dia 13 de febrer, 
a les 19.30h, a l’ Auditori Municipal Miquel Pont de 
Castellar. Tal com està passant a altres municipis 
catalans, a Castellar també s’ha configurat un espai 
de confluència política. En concret, s’han integrat el 
partit local L’Altraveu (que té dos regidors al consis-
tori), l’assemblea de Procés Constituent, Esquerra 
Unida i Alternativa (EUiA), que compta amb secció 
local des de fa uns mesos, i Podem Castellar -en fase 
de gestació des de principis d’any-. Tot i que a altres 
municipis ICV també forma part d’aquest tipus de 
candidatures, a Castellar encara estan en converses.

procés constituent || Des de Procés Constituent 
s’ha fet públic un comunicat que referma el seu 
compromís d’integrar-se “a la nova candidatura 
rupturista de Castellar” i informa que, a banda 
de les forces polítiques abans esmentades, Deci-
dim Castellar també té el suport de persones de col-   T. Forcades en la darrera visita a Castellar. || arxiu

c. Díaz

ACTE  |  L’A, EUIA, PROCÉS CONSTITUENT I PODEM

 Redacció

L’acte comptarà amb la participació de la monja Teresa Forcades
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lectius com la “Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca, Recerca Activa de Feina (RAF), Grup de 
Joves i altres persones que no pertanyen a cap 
col·lectiu o entitat”. Des de Procés Constituent 
apunten que l’objectiu és “l’agrupament de les for-
ces progressistes de Castellar, amb una propos-
ta alternativa per irrompre des de l’heterodo-
xia política en la direcció del govern de la vila”. 

Des de Procés Constituent de Castellar també 
informen que continuaran treballant, “fidels a la 
línia per la qual es va crear, per tal d’aconseguir 
una candidatura rupturista unitària a les elecci-
ons parlamentàries previstes pel 27 de setembre, 
d’acord amb els punts del seu manifest inicial”. 

David Bueno: “La motivació 
és la base per aprendre”

La Neuroeducació és la protagonista 
del cicle de xerrades que ha organit-
zat el Servei Educatiu del Vallès Oc-
cidental VIII adreçat a implementar 
la formació del professorat.El doctor 
David Bueno, professor del Departa-
ment de Genètica de la Facultat de 
Biologia de la UB, ha estat l’encarre-
gat de dur a terme les cinc ponències 
que van arrencar a principis de curs 
i que clouran aquest mes de febrer. 
La temàtica de la xerrada de dimarts 
passat va ser la motivació. “Els pro-
fessors han de motivar els alum-
nes transmeten optimisme, confi-
ança però també sensació de risc. 
Els risc s’ha d’entendre com un sis-
tema on ells han de prendre deci-
sions que poden anar bé o no. La 
motivació és la base de qualsevol 
aprenentatge, la base per aprendre 
i per ensenyar”, explica Bueno. De 
fet, les xerrades també estan adreça-

des a que els professors tinguin més 
confiança en si mateixos i més eines 
per projectar molt millor els coneixe-
ments. “Quan surten de les xerra-
des els professors se senten més op-
timistes, amb idees per reconduir 
situacions difícils”, reconeix el doc-
tor. “La neuroeducació és aplicar la 
neurociència al camp de l’ensenya-
ment, per saber com ens condicio-
na el funcionament del cervell per 
aprendre”, conclou Bueno. 

Les xerrades del cicle  també 
han tractat aspectes com el llen-
guatge, la psicomotricitat o l’es-
port.   || r. Gómez

Capta aquest
codi QR i

podràs descobrir 
l’entrevista al 

doctor
David Bueno
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“Si no tenen cap benefici 
no hauran de pagar”

El 2015 ha entrat en vigor una re-
forma fiscal del Ministeri d’Hisen-
da que afecta a totes les entitats 
sense afany de lucre a causa de la 
nova llei de l’Impost de Societats. A 
partir d’ara les entitats sense afany 
de lucre hauran d’assumir aquesta 
taxa i canviar el sistema de comp-
tabilitat per adaptar-se als requeri-
ments de l’Hisenda pública. 

Per tal de donar a conèixer 
aquesta reforma i quines son les 
seves afectacions, la Regidoria de 
Participació va organitzar dime-
cres passat a l’auditori municipal 
una xerrada adreçada a totes les 
entitats sense afany de lucre de 
Castellar del Vallès. Roger Santia-
go, director de Gestió de Fundaci-
ons i Associacions, SL, assessoria 
laboral, fiscal i comptable especi-
alitzada en entitats sense finalitat 
lucrativa, va ser l’encarregat d’ori-
entar a les associacions de la vila en 
aquest nou escenari que “els obli-
garà a professionalitzar a seva 

  Roger Santiago, amb el regidor Dani Pérez, durant la xerrada sobre la reforma fiscal, dimecres passat a l’Auditori || a.pÉrez

comptabilitat”. Per a Santigao, 
la reforma fiscal té un clar objec-
tiu: més transparència, fer aflorar 
el diner negre i recaptar més IVA. 
“Les entitats sense afany de lucre 
hauran de pagar l’impost de soci-
etats com si fossin una empresa o 
una cooperativa, però cal tenir en 
compte que aquest impost només 
grava els beneficis”, diu l’asses-
sor. En aquest sentit, només les en-
titats que tinguin beneficis hauran 
de pagar a Hisenda. “La reforma 
pretén detectar irregularitats. 
Les entitats hauran de detallar 
els seus ingressos i les seves des-
peses. Si no tenen cap benefici i 
defineixen en quines prestacions 
o serveis han gastat les subvenci-
ons, no hauran de pagar”, puntu-
alitza Santiago. 

Amb tot, l’assessor reconeix 
que les males pràctiques d’algu-
nes empreses encobertes sota en-
titats sense afany de lucre fa que 
“tot i que la idea no sigui dolenta 
la solució sigui aberrant”. “Ningú 
s’imagina a un club de petanca de 
barri tramitant l’impost de soci-

ENTITATS  |  XERRADA

 Rocío Gómez

Entra en vigor la reforma fiscal per a entitats sense afany de lucre

etats perquè això és una exage-
ració. És una mesura per posar 
la màxima dificultat a empreses 
que han fet molt de mal al tercer 
sector. És difícil delimitar els lí-
mits i legislar per tothom”, apun-
ta Santiago. 

D’altra banda, la nova legis-
lació obligarà a replantejar l’es-
tructura de les entitats “que hau-
ran  de tendir a adoptar mesures 
com mancomunar serveis o fins 
i tot fusionar-se amb altres enti-
tats   semblant per pagar només 
un impost de societats”, concre-
ta el ponent. “El més còmode és 
consultar una gestoria, un cop a 
l’any, però hi ha entitats que no ho 
poden assumir. Els ajuntaments 
haurien d’intentar posar a l’abast 
de les associacions cursets pels 
responsables de tresoreria de les 
associacions per assumir la nova 
comptabilitat”, conclou Santiago.

La sessió informativa també 
va servir per fer un repàs de la do-
cumentació necessària i dels termi-
nis per presentar subvencions per 
activitats d’aquest any 2015. 

Oncolliga Castellar
és dóna a conèixer

La Montse Ollé, castellarenca de 
45 anys, coneix de primera mà el 
càncer. La seva àvia, la seva mare, 
i ella mateixa han patit diverses 
vegades aquesta malaltia. És per 
això, per la seva pròpia experièn-
cia, que ha decidit portar a la vila 
l’entitat Oncolliga, que ja és pre-
sent a Terrassa i a Sabadell, i de 
la qual ella va ser usuària. La pre-
sentació d’Oncolliga Castellar tin-
dra lloc aquest vespre, a partir de 
les 7 a la Sala d’actes d’El Mirador. 

A hores d’ara, l’associació 
castellarenca està formada per 
una desena de dones que també 
han vençut el càncer o fins i tot 
que estan encara en aquesta lluita, 
immerses en el tractament. “On-
colliga és una fundació sense 
afany de lucre, d’assessorament 
i acompanyament per als ma-
lalts i les seves famílies. Quan 
pateixes càncer tens molts dub-
tes que no et poden resoldre a 
l’hospital”, explica Montse Ollé, 
presidenta d’Oncolliga Castellar.

Qüestions com elaborar una 
dieta adient que es pugui combi-
nar amb el tractament, saber on 
comprar una perruca o com po-
sar-se un mocador, quin maqui-
llatge és apte i no et causarà re-

acció a la pell, “són preguntes que 
poden ser tota una odissea per a 
qui pateix càncer”, explica la cas-
tellarenca. En aquest sentit, Ollé 
recorda el paper essencial de pro-
fessionals com nutricionistes, i psi-
congòlegs  per a la recuperació dels 
malalts i reivindica la importància 
de tenir aquests recursos a l’abast, 
el més a prop possible perquè “fa-
cilita molt la vida als malalts ”. De 
fet, un dels objectius de la fundació 
és aconseguir que aquests especia-
listes visitin regularment Oncolliga 
Castellar, a més d’organitzar tallers, 
conferències, i mobilitzar volunta-
ris. La presidenta d’Oncolliga asse-
gura que encara “hi ha molta por 
a parlar en públic de la malaltia, 
i molt desconeixement. Encara hi 
ha gent que quan li diagnostiquen 
càncer creu que morirà”.

D’altra banda la castellarenca 
anima a les persones que pateixen 
la malaltia a tenir una actitud proac-
tiva davant del càncer, “de no espe-
rar asseguts a casa a que arribi una 
altra sessió de quimioteràpia”. En 
paraules d’Ollé: “Podem ajudar-nos 
a nosaltres mateixos, amb la dieta o 
fent esport. A mi córrer em va aju-
dar molt. Primer caminava, perquè 
no podia córrer, i a mesura que em 
vaig trobar millor, vaig començar a 
córrer. L’actitud té molt a veure en 
la nostra recuperació”. 

 Rocío Gómez

  Montse Ollé, presidenta d’Oncolliga Castellar, a Ràdio Castellar. || a. pÉrez

NOVA ENTITAT  |  SALUT
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Un catàleg de plantes 
dels camins de Castellar

Maria Santacana va estudiar fa molts anys far-
màcia. El fet de tenir coneixements en aquest 
àmbit, sumat a l’afició de passejar pels camins 
de Castellar, l’ha portada a iniciar un catàleg de 
les plantes que trobem als camins de la vila. “A 
l’interior del bosc, no m’hi puc endinsar per 
problemes de mobilitat, per això m’hi fixo en 
les plantes que hi ha a les vores dels camins”. 
La Maria passeja, sobretot, per tres itineraris “el 
de Can Sant Pere, el que va a Ca n’Ametller i el 
Camí Vell de Castellar. També he trobat coses 
molt interessants al camí vell del camp de tir”. 

La finalitat d’aquest recull és tenir un ca-
tàleg amb les plantes que trobem a diferents 
camins de Castellar, per això, s’ha pres el catà-
leg gairebé com una feina. Així, cada dia, surt 
una hora a passejar, “nevi o plogui”, fotogra-
fia les plantes que no ha vist abans i després a 
casa fa l’anàlisi. “Si tinc dubtes, consulto al-
guns llibres i segueixo el mètode dicotòmic. 
Vaig classificant per plantes, famílies, gène-
re... fins que m’aproximo al nom”. 

centenars d’espècies || La Maria ha viscut uns 40 
anys a Madrid abans de venir a Castellar. Quan 
passejava per allà, també es fixava en les plantes, 
cosa que l’ha permès fer una comparació. “Cas-
tellar té un clima mediterrani, més càlid i la 
terra és més fangosa. A Madrid, per exemple, 
fa més calor. Les temperatures extremes i l’al-
çada també són un factor important”. 

Segons el catàleg de la Maria, a Castellar 
podem trobar algunes plantes que a Madrid no 
hi són, com per exemple la vidalba o la valeria-
na vermella, “que és una planta remeiera amb 
propietats calmants”. 

En un metre de camí es poden trobar entre 
60 o 70 espècies diferents. A Castellar hi ha 
molts exemplars de roldor, coneguda com em-
borratxacabres i la inula viscosa, fàcil de reco-
nèixer per les seves flors grogues.

“No tinc cap pretensió amb el catàleg, si 
d’aquí un temps, algú s’interessa per aquest 
tema, doncs estaré contenta que aquest re-
cull pugui ajudar-lo”.

La Maria veu cada dia desenes de plan-
tes, però l’olor que més li agrada, “és la del 
blat de moro a l’estiu”.   Maria Santacana amb part del catàleg que està realitzant. || c. DOmeNe

 Cristina Domene

Maria Santacana està realitzant un recull amb centenars d’sespècies 

Condol de CDC 
per la mort de 
Francesc Farriol

Convergència Democràtica de Ca-
talunya i el Grup Municipal de CIU 
de Castellar del Vallès lamenta la 
mort de Francesc Farriol i Viñas i  
transmet el seu condol a la família i 
amics. El Comitè Executiu Local de 
Convergència Democràtica de Ca-
talunya i el Grup Municipal de CIU 
de Castellar del Vallès ha recordat 
que Francesc Farriol va ser regi-
dor de CiU durant el primer man-
dat democràtic del 1979-1983. Far-
riol va encarregar-se de les àrees 
d’ordenació, planificació, gestió ur-
banística i cementiri.||reDacció

FRANCESC FARRIOL VIÑAS
regidor de l’ajuntament de castellar del Vallès entre 1979 i 1983

Va morir el passat 31 de gener als 64 anys d’edat

el consistori, en nom de tot el municipi
 expresa el condol 

i s’uneix al dolor de la seva família.

castellar del Vallès, febrer de 2015
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esprés de 8 anys dedicats 
a la política municipal de 
Castellar, l’Altraveu ha 
decidit, de la mà d’altres 

grups polítics, fer un pas més i obrir 
nous fronts de cara a assolir els ob-
jectius que sempre ha perseguit: més 
transparència, més democràcia, més 
participació, més justícia social i més 
política municipal.
És per això, que ens hem trobat 
amb les forces del municipi amb 
les que compartim objectius per 
a engegar-nos en un projecte nou 

D

 L’Altraveu

Decidim Castellar: 
un pas més

N

 Grup Municipal PP

o es ninguna novedad 
que cualquier admi-
nistración pública, a 
la hora de ofertar pu-

Este tronco
no me habla

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

estos de trabajo, puede exigir los re-
quisitos más variopintos de cara a 
la selección de los aspirantes sea del 
trabajo que sea. En los 35 años de 
ayuntamientos democráticos, y tam-
bién en alguna que otra Comunidad 
Autónoma, se han llegado a exigenci-
as realmente divertidas, como aque-
lla selección de un cocinero a quien 
se examinó de todo menos de coci-
na, o una plaza de médico en la que 
un requisito especial era que supie-
se ruso en una zona donde no vivía 
ningún ciudadano de esa cultura. 
Puede deberse a un ataque de locu-
ra de quien ha establecido las bases 
de la selección, o también una forma 
sibilina de colocar algún enchufado. 
Y no se crean, que memeces de este 
tipo las han cometido consistorios de 
todos los colores y pelajes.
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Moció denegada

Un cop llegida la crònica del ple 
del mes de gener, ens agradaria 
puntualitzar algunes afirmaci-
ons fetes per electes locals per 
argumentar la no aprovació de la 
moció sobre biomassa i, per tant, 
desaprofitar els efectes de les 
ventades del 9 de desembre per 
a impulsar una nova indústria a 
Castellar. No volem jutjar ni en-
trar en polèmica amb ningú -altra 
feina hi ha- però creiem interes-
sant que es coneguin les dades:
El dia 21 de desembre, els 21 regi-
dors i regidores del Ple van rebre 
un correu electrònic on els convi-
dàvem a entrar una moció conjun-
ta basada en dos punts: crear una 
taula de seguiment on estiguessin 
representades les associacions de 

i més fort, un projecte per a can-
viar-ho tot. Procés Constituent, 
EUiA, Podem i l’Altraveu som 
els promotors d’aquest nou espai 
obert i plural que té l’ambició de 
construir un poble millor a través 
d’una nova manera d’entendre i de 
fer la política, bastida a través del 
treball de totes les persones que, 
en una situació d’igualtat, allunya-
des de de sigles i partidismes, tre-
ballem i participem de forma activa 
i directa amb el projecte de munici-
pi que volem, sense lligams i sense 
pors per a poder-ho decidir tot.
Per a obrir aquest nou moment po-
lític a Castellar us volem convidar a 
l’acte de presentació que tindrà lloc 
el proper divendres 13 de febrer a 
les 19.30h a l’Auditori, on Teresa 
Forcades donarà suport al projec-

Resposta a la nota 
de la redacció de 
L’ACTUAL

En resposta a la nota de la Redac-
ció de l’Actual, l’assemblea de l’Al-
traveu vol manifestar:
1. En cap cas les nostres denúnci-
es van referides als periodistes que 
treballen en el mitjà de comunica-
ció local sinó cap al dirigisme que 
existeix des de l’equip de govern i 

  Tots els membres de l’altraveu

  erc castellar

  icV castellar

A consecuencia de los efectos de 
vendaval que sufrimos el pasa-
do mes de diciembre, se puso en 
marcha el proceso para acceder 
a un puesto de trabajo desde nu-
estro Ayuntamiento en el Plan de 
Empleo de la Diputación de Barce-
lona que tiene como objetivo pali-
ar los efectos de dicho vendaval, 
es decir, para desbrozar las zonas 
boscosas más afectadas, cosa que 
tampoco es ningún secreto. Cual-
quier persona con un mínimo de 
sentido común pensará que nadie 
mejor que seleccionar personas 
con unos mínimos conocimientos 
de jardinería o de bosques por ra-
zones bastante evidentes, y tambi-
én podría añadirse que al tratarse 

Syritza,
l’alegria ja arriba

“La d’avui és una victòria dels po-
bles d’Europa contra l’austeritat” 
Alexis Tsipras .
Grècia ja té nou govern. Malgrat no 
ens agradi el soci escollit i criticant 

la gestió d’aquest per part del di-
rector de la publicació. En aquest 
sentit, demanem disculpes si s’ha 
pogut interpretar d’una altra ma-
nera. L’Altraveu vol recordar que 
va denunciar públicament diverses 
vegades que el director de l’Actual 
va accedir al càrrec que ocupa mit-
jançant un concurs on el perfil de-
manat va ser fet a mida per exclou-
re  qualsevol altre periodista dels 
mitjans de Castellar. Altres mitjans 
com Vilaweb també van publicar 
que Julià Guerrero passava a ser 
director de Ràdio Castellar gràci-
es als canvis efectuats en el procés 
de selecció: http://www.vilaweb.cat/
noticia/3700179/20100309/exdirec-
tor-lavui-sabadell-julia-guerrero-
passa-director-radio-castellar-gra-
cies-canvis-proces-seleccio.html.
2. Pel que fa a l’afirmació sobre el 
fet que el mitjà no ha manipulat o 
censurat cap informació, sinó que 
“el cas al qual es refereix L’Altra-
veu és una notícia que contenia di-
verses errades motiu pel qual es 
va despublicar de LACTUAL.cat.”, 
L’Altraveu vol manifestar que som 
conscients que les notícies evoluci-
onen i es complementen i, per tant, 
que es poden modificar amb noves 
dades. No obstant això, entre les 
“errades” que podia contenir la no-
tícia inicial no constava que l’Altra-
veu és qui va tramitar preguntes i 
sol·licituds perquè les bicicletes es 
poguessin dur en el transports pú-
blic entre Castellar i les localitats 
veïnes. És per això que suprimir 
aquesta referència és un clar cas 
de silenciament d’una tasca polí-
tica que dóna un resultat. Això no 
té cap altre nom que manipulació.
3. L’assetjament a periodistes per 
part de l’Altraveu és fals i no cons-
ta en cap document de funciona-
ment del nostre partit ni en les 
nostres línies d’acció política.  Mal-
grat que s’emetin crítiques al fun-
cionament de l’Actual, aquest no és 
un tema principal, tot i que pugui 
tenir un impacte considerable. Cap 
dels nostres membres ha efectu-
at mai un assetjament o un es-
carni cap al mitjà de comunicació 
local. Per aquest motiu, ens  sem-
bla injust confondre la crítica i les 
queixes amb l’assetjament, sobre-
tot en una societat on la llibertat 
d’expressió ha de ser una prioritat.

continua a la pàgina 11

  Nuria Blasi pujol

Contenidor 
desaparegut

Des de l’any 1992,  hi ha hagut un con-
tenidor de deixalles al carrer Cana-
leta de Sant Feliu del Racó que l’uti-
litzaven aproximadament unes setze 
famílies de proximitat i d’altres oca-
sionalment i incrementant-se molt, 
sobretot a l’estiu. Sense previ avís i 
aprofitant el canvi de contenidors,  
aquest del carrer Canaleta ha dei-
xat d’existir o voldria pensar que 
s’han oblidat de posar-lo i aviat el 
tornaran. Els veïns d’aquesta zona 
ens veiem obligats a acostar-nos als 
més pròxims (això és un dir) ja que 
o bé anem muntanya amunt o bé la 
baixem sense deixar-nos la tornada, 
un altre cop muntanya amunt. Hem 
presentat instància, hem trucat 
nombroses vegades a l’Ajuntament 
demanant que el tornin a posar i no 
hem rebut  cap resposta. Els veïns 
d’aquest carrer ja hem de viure cada 
dia amb uns esquelets d’obres sense 
acabar i unes tanques horroroses que 
al menys ens agradaria sentir-nos es-
coltats en aquest tema. Gràcies.

ria de Syritza? Doncs creiem que 
tindrem un bon indicador després 
de les municipals, especialment a 
ciutats com Barcelona, on les es-
querres han sabut respectar la di-
versitat per construir la unitat. I 
per altra banda, un gir a l’esquer-
ra a Europa podria tenir un efec-
te favorable pel procés català. Cal 
recordar que al parlament euro-
peu, només el grup dels verds i de 
l’esquerra s’han compromès amb 
el dret d’autodeterminació del po-
bles, fet que el president Mas i 
CiU no han fet amb el poble pales-
tí. I a nivell local: ¿Afecta la victò-
ria de Syritza? Doncs sí, en la lògi-
ca que allò global afecta a allò local. 
Si a Europa s’instal·la una corrent 
en contra de l’austericidi, i es fre-
nen iniciatives com per exemple el 
Tractat de Lliure Comerç amb Es-
tats Units, redactat d’esquenes a la 
ciutadania, recuperarem els drets 
que se’ns han tret i molts que se’ns 
volen treure. Llavors, els munici-
pis tornaran a tenir la importància 
que es mereixen, i els seus ajunta-
ments tornaran a ocupar el lloc que 
els correspon, com a encarregats 
de gestionar allò proper, allò quo-
tidià, allò petit però important. Per 
tot això diem: “La alegría ya llega”.

l’absència de dones, ja que Syritza 
compta amb unes grans professio-
nals que han ajudat construïr el par-
tit i el programa. Però malgrat això, 
per sort, Grècia té nou govern. No 
obstant, Alexis Tsipras no ho tindrà 
fàcil, però de ben segur que ho in-
tentarà i farà que hi hagi moviments 
tectònics al vell continent. Després 
de la victòria de la coalició d’esquer-
res grega, ens venia al cap l’eslògan 
de la campanya a favor del no a Xile 
al plebiscit nacional de 1988, on el 
dictador Pinochet pretenia legiti-
mar i consolidar la seva posició fins 
el 1997. En aquella campanya el mis-
satge del NO era positiu i molt clar: 
“Chile, la alegría ya llega”. I creiem 
que podríem dir, tot i les diferències 
i sent prudents, “Grecia, la alegría 
ya llega”. I sent una mica més pru-
dents: “Europa, la alegría ya llega”. 
Però, ¿per què són tan importants 
els resultats a Grècia? Doncs perquè 
per primera vegada a la Unió Euro-
pea hi haurà representat un govern 
diferent, ni socialdemòcrata ni con-
servador, un govern d’esquerres, la 
de veritat. Però també és important 
perquè veurem com es pot gestio-
nar un país per a la ciutadania. In-
dependentment del que es negociï o 
renegociï sobre el deute, el govern de 
Tsipras implementarà el seu rescat 
ciutadà, el seu pla humanitari. Al-
guns tenen por que hi hagi risc de 
contagi, perquè ho veuen com una 
malaltia. Altres ho veiem com un 
far d’esperança. Molts estan com-
parant Syritza amb Podemos, al-
tres diuen que és com IU. ¿Importa? 
No, el que importa és la ciutadania 
i com es gestiona pel bé comú, in-
dependentment de qui governi. Im-
porta el programa, i el més impor-
tant, que s’apliqui. I alguns diran: 
¿En què afecta a Catalunya la victò-

veïns del municipi (Can Font, Ai-
resols, Balcó, etc) i les entitats fo-
restals (ADF, propietaris...) i un pla 
per a substituir progressivament 
les calderes d’instal·lacions muni-
cipals per calderes de biomassa.
Només va respondre un regidor: 
El 15 de gener ens contestava Dani 
Sagrera de l’Altraveu. Ningú més. 
La nostra voluntat era pactar amb 
el màxim de grups possibles, però 
no vam obtenir cap resposta.
Fa mesos que hem contactat i 
parlat amb empreses i professio-
nals del sector i amb polítics d’al-
tres ajuntaments on això ja funci-
ona. Hem contrastat experiències 
i verificat dades.
Podem aportar estudis i abun-
dant material escrit de tot el 
que afirmem.
Bona part de la moció rebutjada 
coincideix amb l’acord del Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès 
Occidental del 18 de desembre. 
Consell on, naturalment, també 
hi ha el de Castellar. L’acord és fà-
cilment consultable per internet.
Som molt conscients que a la rea-
litat de Castellar afecta, i molt, els 
més de 1700 aturats i aturades. La 
biomassa tèrmica genera uns 135 
llocs de treball per cada 10.000 ha-
bitants, versus els 9 dels combusti-
bles fòssils, segons diverses fonts.
Malgrat la decisió del Ple, conti-
nuem convençuts que la gestió 
de la biomassa tèrmica a Caste-
llar és beneficiosa per al poble. 
Continuarem treballant, com 
sempre, cercant nous consen-
sos en benefici del bé comú.

te i ens parlarà sobre “què vol dir 
decidir” durant l’acte de presenta-
ció de Decidim Castellar. 
Podeu seguir l’actualitat d’aquest 
projecte a través del web http://de-
cidimcastellar.cat/ i les xarxes so-
cials, t’hi esperem!
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l dia 9 de desembre pas-
sat, vàrem tenir l’ocasió 
de veure i viure el costat 
més fosc de la natura, la 

seva cara més ofensiva.
La força del vent d’aquella jorna-
da, que va superar de llarg  els cent 
quilòmetres per hora, va resultar 
ser catastròfica, n’hi ha prou en 
sortir avui de passeig per els nos-
tres camps i boscos per compro-
var el desastre. Milers d’arbres 
caiguts, arrencats literalment de 
soca-rel, principalment pins d’ar-
rel poc arrelada, això unit a les 
constants pluges anteriors, que 
van deixar la terra massa tova, 
van fer sucumbir gran part de la 
massa forestal.
Aquesta gran pèrdua es trigarà dè-
cades en recuperar.
Tot i això, els amants de la natura 
sempre som optimistes i volem tro-
bar la part positiva: després del de-
sastre, existeix? Naturalment que 
sí, la persona observadora no tri-
garà a adonar-se que els primers 
oportunistes són els aràcnids, que 
teixeixen ja les seves teranyines en 
el laberint improvisat a una alçada 
prudencial aprofitant la incertesa 
de petits insectes voladors.
I no trigaran en aparèixer els in-
sectes fitòfags per nodrir-se de la 
fusta que s’anirà podrint amb les 

  Lo nou del 9. || JOaN muNDeT

De valor incalculable

la seva oportunitat per prosperar, 
perquè la natura sempre s’obre 
camí, el que per a alguns pot ser 
catastròfic i mortal per a altres 
significa la supervivència i la pro-
liferació, aquesta actuació del nos-
tre món sempre té conseqüències 
per bé o per mal, i sempre de valor 
incalculable. 

*Naturalista

E

gants abatuts, al mateix temps que 
absorbeixen la llum solar, que ara 
pot filtrar-se ja a través dels espais 
que abans cobrien les seves copes.
Si tenim la sort d’esquivar els in-
cendis forestals que, també per 
aquesta causa podrien produir-se, 
tindrem l’ocasió d’assistir a una 
transformació biològica en el nos-
tre entorn natural, espècies rares 
o en perill d’extinció trobaran aquí 

Potenciant
tendències

d’ocupació i 
ocupabilitat a 

Castellar

 Joan Creus Oliveras*

L
a primera dada d’atur 
de 2015 situa el nom-
bre de persones en 
recerca activa d’ocu-

pació un 10’58% per sota del ma-
teix indicador de l’any anterior, 
1.733 persones front les 1.938 del 
gener de 2.014.
Aquesta dada freda, que segueix 
sent insuficient, enllaça de mane-
ra evident amb el canvi de ten-
dència del registre de contractes. 
Així, al llarg del segon semestre 
de 2014, s’han registrat a Caste-
llar 3.333 contractes, que supo-

Rehabilitació 
d’habitatges amb 

finalitat social

 Grup Municipal CiU

E

futures pluges, aquests animalons 
atrauran també  petits mamífers 
que aquí trobaran  el seu aliment i 
un lloc on guarir-se.
Respecte a la vegetació, observà-
rem els llocs de zones boscoses 
on hom no ha pogut retirar els ar-
bres caiguts, una major abundàn-
cia de fongs, falgueres i líquens, 
que aprofitaran la humitat i l’om-
bra projectada pels troncs dels ge-

  Josep Contreras*

PLAÇA MAJOR

sen un augment del 10,1% respecte 
el mateix període de 2013.
Ens trobem, doncs, davant d’una 
tendència que cal potenciar i millo-
rar. Des de l’equip de govern, i cer-
cant el consens de tot el consistori, 
hem endegat diferents línies de tre-
ball. En destaquen, per una banda, 
la subvenció a la contractació de 
castellarencs/ques i per altra, el dis-
seny i execució dels Plans d’Ocupa-
ció amb subvenció de la Diputació 
de Barcelona, que suposa la con-
tractació de 25 persones per donar 
resposta als efectes del temporal de 
vent, que va malmetre els nostres 
boscos i va causar múltiples des-
trosses a tots nivells.
La primera brigada, d’obres i 
manteniment, ha iniciat l’activitat 
aquest dilluns i duu a terme repa-
racions en l’espai públic i en edifi-
cis municipals 
La segona brigada, en ple procés de 
formació amb l’empresa especialitza-
da Biomassa Forestal Baix Llobregat 
(BioBaix), iniciarà les seves tasques 
el proper dilluns 16 de febrer.
D’aquesta manera, s’estructura un 
bon planter de professionals, amb 
experiència de treball i formació 
per seguir explorant les opcions de 
desenvolupament econòmic que su-
posa la biomassa.
Cal seguir ampliant totes les lí-
nies que comporten beneficis co-
munitaris i reverteixen directa-
ment al municipi: els resultats 
són multiplicadors.
 
*Tinent d’Alcalde

  de Promoció Econòmica i Innovació

Aquest fet de congelar els impostos 
l’any de les eleccions municipals és 
molt curiós, ja s’ha repetit en els dos 
mandats del PSC. 
Després de diverses reunions amb 
l’equip de govern, amb l’objectiu d’in-
corporar algunes propostes d’interès 
social, vàrem aconseguir que s’inclo-
gués la bonificació del 50% del IBI a 
la masoveria urbana, just la mateixa 
bonificació que ja gaudeixen les vi-
vendes de la borsa de lloguer de l’Ofi-
cina d’Habitatge Municipal. 
Però, la proposta en què va posar 
més empenta el nostre Grup Mu-
nicipal va ser la de destinar 30.000 
euros, quantitat molt inferior a la 
que creiem necessària però amb 
alguna partida s’havia de comen-
çar, a un ambiciós projecte de poble 
que, mitjançant la rehabilitació de 
les vivendes en desús, pretén con-
tribuir a la inserció laboral i soci-
al, la recuperació de les vivendes 
desocupades, el foment de la for-
mació per l’acció i poder disposar 
d’una borsa d’habitatges amb llo-
guers socials més justos.
Caldrà animar els propietaris de 
vivendes que no s’utilitzen perquè 
aquestes no caiguin en un desús ir-
recuperable, ens referim a viven-
des que sovint malmeten la imat-
ge de la població i suposen un cost 
d’oportunitat considerable. Cal in-
centivar la recuperació d’aquestes 
vivendes per el mercat del lloguer i, 
per tant, tenir-ne una major oferta.
Aquesta rehabilitació s’ha de fer 
amb personal a l’atur i en perill 
d’exclusió social, dotant-lo de la for-
mació d’un ofici a través de l’acció, 

de solucionar un tema que afecta a 
Castellar del Vallés, qué mejor que 
dar algún tipo de preferencia a los 
habitantes de nuestra población. 
Pues va a resultar que hay un re-
quisito algo alejado de la jardinería 
que ha decidido más de una elec-
ción de personal. 
Tenemos varios vecinos de Caste-
llar que se inscribieron para poder 
incorporase a este puesto de traba-
jo y que han sido rechazados por-
que no acreditaba suficiente co-
nocimiento de la lengua Catalana! 
Podríamos entender que haya pu-
estos de trabajos públicos que do-
mine este  requisito. Pero que para 
hacer un trabajo como recoger 
troncos arrancados del suelo, haya 
de dominarse la lengua catalana, 
sólo puede calificarse de chiste.
Y es que se está llevando el tema 
de la lengua hasta extremos gro-
tescos. Por lo visto, importa más 
el dominio del idioma que las habi-
lidades profesionales para desem-
peñar una labor. Acredite usted 
un máster en jardinería, que si no 
acredita dominar también el idio-
ma de Josep Carner le va a servir 
de muy poco. Y ello teniendo en cu-
enta que, por más que algunos se 
obstinen en decir lo contrario, vi-
vimos en una comunidad bilingüe. 
Hemos puesto el ejemplo de Cas-
tellar por proximidad, además de 
tener nombres y apellidos de afec-
tados. Dado que existen otros pro-
cesos esperamos supriman este 
requisito y seamos humanos. Y se-

n el Ple Municipal del 
passat mes d’octubre, 
el nostre grup munici-
pal va votar favorable-

ment el Pressupost del 2015 per 
varis motius. En primer lloc, volem 
deixar molt clar que no hi vàrem 
votar a favor perquè penséssim 
que era el millor pressupost. Des 
de la nostra modesta opinió era 
millorable i podia haver servit per 
reduir la pressió fiscal dels nostres 
conciutadans, després de tres anys 
de pujades exagerades dels impos-
tos i taxes municipals. 
Tot i això, vàrem creure que era 
més positiu mirar endavant i 
cercar la millora del Pressupost 
2015 tenint en compte que, com a 
mínim, es congelaven els impostos 
i no s’augmentava la pressió fiscal. 

ve de la pàgina 10 mejantes barbaridades deben ser 
denunciadas bien alto para dejar a 
las claras el absurdo en el que al-
gunos nos han querido meter por 
sus delirios inconfesables.
Como dijo Albert Einstein, sólo hay 
dos cosas infinitas: el universo, y 
la estupidez humana. Acabamos 
de ver una prueba evidente de ello.

cotitzant durant un temps mínim 
d’un any per tal que puguin accedir 
a ajudes posteriors i sempre amb 
vinculació amb entitats del tercer 
sector. Les ajudes a la propietat 
s’han de traduir en acords per tal 
de que els primers anys es destinin 
a lloguers socials més justos.
Bé, doncs ara toca passar a l’ac-
ció i no perdre de vista que les mi-
llors polítiques socials són aquelles 
que es duen a terme i no queden en 
paper mullat.

Si tenim la sort d’esquivar 

els incendis forestals,

espècies en perill d’extinció 

trobaran l’oportunitat

de prosperar
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EL TAULER

EXPOSICIÓ DIGITAL:
MAR HDEZ PLANA

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

VINE I CAMINA +60

sortida especial de Dijous Gras 
que inclou visita a un espai muni-
cipal d’interès. la proposta, de di-
ficultat baixa, s’adreça a persones 
majors de 60 anys. 

Dia: dijous 12 de febrer
Hora: sortida a les 9 h des de la 
plaça del mercat

Inscripcions: dies 9 i 10 de febrer, 
de 10 a 12 h a la regidoria de Gent 
Gran (carrer portugal, 2D, telèfon 
93 714 40 40).

+ INFO:
Tel. 937 144 040
(Regidoria de Gent Gran)

INSCRIPCIONS
EXPOSITORS
FIRA SANT JOSEP

És obert el tràmit per sol·licitar la 
participació a la Fira de sant Josep, 
que se celebrarà a castellar dijous 
19 de març. poden sol·licitar para-
da totes aquelles persones que 
produeixin o venguin productes 
alimentaris artesans.

les sol·licituds es poden formalit-
zar fins al divendres 13 de febrer.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

VACANTS
ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS 

l’escola Bressol municipal colo-
brers (c. prat de la riba, 23) dis-
posa de places vacants per al curs 
2014-2015 per a infants nascuts 
l’any 2012.

per a més informació i reserva 
de places, cal adreçar-se a l’es-
cola, de dl. a dv. de 9 a 13 h i de 
15 a 17 h.

+ INFO:
Tel. 937 142 219

Dates: fins al 27 de febrer
Horari: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 20.30 h

Lloc: recepció d’el mirador (ves-
tíbul servei d’atenció ciutadana)

una vintena d’imatges d’escultu-
res de la castellarenca mar Hdez 
plana i fotografies de la mateixa 
escultora fetes per Jordi serra i 
incloses en la mostra “identitat 
esculpida” protagonitzen el pro-
jecte d’art en format digital d’el 
mirador aquest febrer. 

FIRA DEL TRASTO

Dia: diumenge 8 de febrer
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: pl. d’el mirador

com cada segon diumenge de 
mes, lluís alforja i l’ajuntament 
de castellar organitzen una nova 
edició de la Fira del Trasto. No us 
la perdeu!

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

REPORTATGE

  Jordi Rius

El dia 12 se celebra Dijous Gras, que marca l’inici de Carnaval. 
Cansaladers i pastissers s’afanyen a enllestir les seves creacions

Àpats de festa

E
l Dijous Gras, Jarder o Llarder, 
també conegut com el “Dia de l’ou 
i el porc”, “Dia de la truita” o “Di-
jous de les Llardufes” , és el tret de 

sortida de les festes de Carnaval. És costum 
de les famílies celebrar aquests dies de dis-
bauxa amb grans àpats que tenen per pro-
tagonista tot tipus de menges que combinen 
els ous amb la carn. De fet, la celebració és 
la reminiscència dels greixosos àpats que te-
nien lloc quan, per Quaresma, l’abstinència 
era obligada per tothom.

Per fer un tast de les especialitats que 
el Dijous Gras es podran comprar a la botiga, 
Cárnicas Merche convida aquest dissabte a 
provar la vintena d’especialitats de botifar-
ra que ha elaborat. Al costat de la botifarra 
d’ou o la crua, hi haurà novetats d’aquest any 
com “la botifarra de xocolata i taronja, de 
pesto italià i remolatxa”, assegura Antonio 
Gálvez, propietari de Cárnicas Merche. Les 
novetats conviuran amb els èxits dels altres 
anys com les de ceps i foie, calçots, truita de 
patates i trompetes de la mort. 

A la cansaladeria Casé, a més de la bo-
tifarra de xocolata i taronja que va ser una 

novetat de l’any passat, incorporen la boti-
farra amb carxofa i la de formatge gorgon-
zola i codonyat. 

Pel que fa a les coques, els pastissers 
esperen vendre’n moltes aquests dies. La 
propietària de la Fleca Miserachs, Mont-
se Miserachs, ha indicat que és dels pocs 
establiments de la vila que encara utilitza 
pinyons i llardons per elaborar les coques 
ja que “altres substitueixen els pinyons, 
que són molt cars, per ametlles”. A la fleca, 
vendran les coques de pasta de full en tres 
mides: petita, mitjana i gran. A més,  per al 
Dijous Gras, la fleca elabora un pa de llar-
dons.

A la pastisseria Sant Jordi, la típica 
coca de llardons la fan una mica diferent. 
“Els llardons els pastem amb la massa, 
d’aquesta manera la coca queda molt més 
suau i saborosa i el client no troba entre-
bancs a la coca”, constata la propietària de 
l’establiment, Isabel Gutiérrez. Per tal de fo-
mentar les vendes, ja ha arreglat un apara-
dor amb les coques que ha fet aquests dies i 
“ja m’han encarregat algunes coques per 
dijous”, assegura Gutiérrez. La coca si es 
compra, per exemple, aquest dissabte pot 
aguantar uns dies, assegura la propietària 
de la pastisseria Sant Jordi. 

 A dalt, les botifarres 
de Cárnicas Merche
i a sota, les coques

de la pastisseria
Sant Jordi.

a. pÉrez- J. rius
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No va ser fins gairebé les 
acaballes de la primera part, 
al minut 39’, quan Carlos Silva 
xutava de forma magistral una 
falta des de més de 30 metres 
imparable pel porter visitant, 
Daniel Álvarez. Silva feia jus-
tícia en el marcador després 
d’una gran primera part dels lo-
cals, que ja podien marxar tran-
quils al descans.

A la segona part el pes del 
partit va recaure més en el Cas-
tellar i un doble canvi de Centella 
al minut 61 feia saltar al terreny 
de joc a David López que substi-
tuïa a Dani Quesada i Jordi Tor-
res pel golejador Carlos Silva. 
Només cinc minuts després del 
canvi, David López marcava el 
que possiblement sigui el gol de 
la jornada al grup quatre de Se-
gona Catalana: des de la zona de 
tres quarts, veia Álvarez avan-
çat, i llançava un xut alt al que 
Álvarez no arribava , establint el 
2 a 0 al marcador i que seria el 
resultat final del partit.

La Unió Esportiva segueix 
en tercera posició a la taula, se-
guint amb la seva imbatibilitat 
per novena jornada consecutiva i 
suma 37 punts, a només dos de la 
plaça que dona dret a la promo-
ció d’ascens a Primera Catalana 
i a set del Tona en plaça d’ascens 
directe. La propera jornada el 
Castellar visita al Lliça de Vall. 

Després de dos partits seguits 
lluny del Pepín Valls amb dos 
empats consecutius, la Unió Es-
portiva Castellar torna a gua-
nyar enfront la U.E. Sabadellen-
ca per 2 a 0 amb gols de Carlos 
Silva (39’) i de David López (66’).

Els blanc-i-vermells van tro-
bar-se el partit que esperaven: 
un rival de la part baixa de la 
taula molt necessitat de punts 
però que no va oposar la resis-
tència necessària, tot i la igualtat 
en el joc dels dos equips.

El sol imperant al Pepín 
Valls diumenge passat, va donar 
peu a un bon partit dels locals 
que per fi veuen com deixen en-
rere al quart classificat del grup 
4 de Segona Catalana, el Sallent. 
Amb els tres punts a la butxa-
ca, els de Toni Centella ja sumen 
quatre punts més que els seus 
perseguidors, i el segon classi-
ficat, la Peña San Pedro només 
gaudeix d’un avantatge de dos 
punts respecte als castellarencs.

Començaven bé els primers 
45 minuts contra la Sabadellen-
ca amb un parell de pilotes al 
pal que ja avisaven de les in-
tencions atacants del Castellar. 
L’equip visitant, però, es defen-
sava a base de faltes que casti-
gaven als de Centella.

  Albert San Andrés

El Castellar es 
manté ferm

  Amb la victòria contra la Sabadellenca, la UE Castellar suma 10 jornades sense perdre || quim pasqual

Els blanc-i-vermells guanyen 2 a 0 a la Sabadellenca 
i deixen al quart classificat a quatre punts i ja poden 
somiar amb les places d’ascens

Berta Corominas supera el 
rècord del CAC en alçada

el passat cap de setmana a el prat, 
l’atleta del cac infantil Berta coro-
minas (alçada) superava per 4 cm. 
el rècord del cac establert fa tretze 

anys per mara de Juan amb 1.41. Joan 
losada a sabadell va assolir el rècord 
cac de 3000 m. amb 9.08.38. 
andrei González en alçada va fer 
1.55, pol Garcia 46.23 en 300m i el 
triomf en el control d’alçada del júnior 
Guillem arderius amb 1.88 m.

Roc Franch protagonista de 
la lliga Barcelona de Bitlles

el jove roc Franch, de deu anys, 
va ser el protagonista de la jor-
nada en Bitlles catalanes ja que 
va assolir la millor puntuació pel 

seu equip en la primera partida del 
castellar a la lliga de Barcelona, 
amb 76 punts. el seu equip de 
Bitlles ocupa la segona posició a 
la taula. l’equip de lliga catalana 
també ocupa la segona posició, per 
darrera del líder Guinardó.

INCIDENTS AL PEPÍN VALLS

Comunicat 
de la directiva

En motiu dels incidents que es van 
viure entre unas aficionats i un 
jugador de la Sabadellenca al “Pepín 
Valls”, la Junta Directiva ha fet public 
el següent comunicat:
1- La UE Castellar vol anunciar que 
expulsarà del Camp d’Esports “Pepín 
Valls” qualsevol persona que exhibeixi 
o alimenti qualsevol ideologia de caire 
racista, feixista, xenòfob, sexista o 
radical, inclòs qualsevol càntic de 
menysteniment, sarcàstic, ofensiu 
i/o tota mena d’insults i improperis 
envers l’afecció, jugadors, visitants o 
locals, o contra el col·lectiu arbitral.

2- La UE Castellar vol destacar que la 
immensa majoria de la seva afició té 
un comportament exemplar a cada 
partit. És per això que, els suposats 
càntics, són mereixedors de la re-
provació i condemna més enèrgica, 
donat que no han de tacar mai la 
bona imatge d’un club Centenari. És 
per això que, altra vegada, demanem 
el màxim de respecte envers l’afecció, 
jugadors rivals i àrbitres.
3- La UE Castellar condemna, reprova 
i lamenta de manera especial, els fets 
que van tenir lloc el passat diumenge 
en la trobada davant la Sabadellenca 
UE, tot esperant que hagi estat un 
fet aïllat i no tingui ni continuïtat ni 
reincidència. Desaprovem els fets, i 
volem incidir i recordar que el que por-
tem anys fent és intentar promoure 
els valors que l’àmbit esportiu porta 

implícit; com respecte i educació i que 
cal potenciar quan els menors dispu-
ten els seus partits o implement estan 
exercint d’espectadors de qualsevol 
esdeveniment esportiu.
4- La UE Castellar vol desmarcar-se i 
lamentar les manifestacions abocades 
a les xarxes socials. Condemnables pel 
seu contingut xenòfob i injuriós contra 
la Sabadellenca UE, davant de qui ens 
disculpem, tot i que els seus autors 
no són ni tan sols socis. La Junta, no 
sols no les comparteix, sinó que les 
rebutja. Voldríem una rectificació dels 
autors, a la vegada que es farà tot el 
possible perquè així sigui.
5- La UE Castellar es ratifica en la 
seva intenció d’expulsar a qualsevol 
persona que amb els seus actes o/i 
paraules atempti contra la dignitat i 
l’espectacle esportiu decorós.  
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  Defensa d’un rebot a la pista del CB Mollet  || a. saN aNDrÉs

BASQUET  |  COPA CATALUNYA

El CB Castellar va perdre dissabte 
passat a la pista del CB Mollet per 
77-67 en un partit on la falta d’en-
cert en atac i la tova defensa van 
condemnar a un equip que tot i el 
resultat sempre va donar la cara. 
La derrota al derbi vallesà trenca 
la ratxa de dues victòries consecu-
tives dels groc-i-negres.

Malgrat que els homes de 
Dídac Herrero ho van intentar en 
tot moment, quan les coses no sur-
ten com un vol, la concentració es 
pot ressentir. Tot i que els de Cas-
tellar van donar la cara en tot mo-
ment contra el CB Mollet, equip 
de la part alta de la taula, quan les 
coses no surten bé, poc més es pot 
fer per guanyar.

El partit ja començava mala-
ment pels interessos castellarencs 
ja que els groc-i-negres van anar per 
darrere des del principi i els homes 
del Recanvis Gaudí Mollet van saber 
aprofitar la seva sòlida defensa per 
manar de manera contundent i no 
donar gaires opcions als visitants.

A la fi del segon quart, un triple 

La falta d’encert condemna 
el CB Castellar a Mollet

  A San Andrés

sobre la botzina de Toni Roura dona-
va una espurna d’esperança pels de 
la vila que marxaven al descans amb 
un 29 a 40. Poc després de la repre-
sa un altre triple de Roura deixava la 
diferència en vuit punts i  donant de 
nou opcions als castellarencs, però 
una vegada més, la defensa va ser el 
punt feble del Castellar i les jugades 
en atac del Mollet eren culminades 
a plaer pels locals. L’encert en triples 

(0 de 5) a la fi del tercer i principi de 
l’últim quart condemnaven als caste-
llarencs que com remarcava Herre-
ro “la falta d’encert ve donada per 
anar pel darrere en defensa i per 
permetre certes coses que després 
ens contagien en atac” 

El proper partit del CB Cas-
tellar serà a la pista del líder de 
la Copa Catalunya, el Netsport 
El Masnou.  

  Dani Pedrosa i Marc Màrquez amb la nova Honda a Bali || repsOl meDia

MOTOR  |  MOTO GP

HRC presenta la nova 
Honda RC213V a Bali

 A.S.A.

Dani Pedrosa, un any més, entre els favorits al títol

HCC  |  PRIMERA CATALANA

La sort no acompanya a l’Hoquei 
Club Castellar als últims partits 
i divendres passat va caure a la 
pista del líder Cambrils per 8 a 3 
en partit ajornat de la 15a jornada. 

El líder goleja 
un erràtic HC 
Castellar (8-3)

Els homes d’Alejandro Ruglio van 
començar el partit tractant de tu 
a tu el líder però un errada en de-
fensa va permetre marcar el pri-
mer gol als tarragonins. 

Una defensa que Ruglio qua-
lificava de ‘lenta’ va permetre que 
els locals s’avancessin amb un 3-0 
degut als errors dels castellarencs. 
Els cambrilencs tornaven a mar-
car aprofitant una exclusió caste-
llarenca i amb superioritat numè-
rica i dues contres més van arribar 
a manar per 6 a 0 al marcador. “No 

ens sortia res bé al partit, ells 
eren molt ràpids i nosaltres no 
vam saber estar a l’alçada en els 
moments claus”, deia Ruglio re-
signat després de la golejada. 

Tot i el resultat els castella-
rencs  segueixen a la sisena posi-
ció de la taula després de les 16 
jornades disputades. El proper 
partit enfrontarà a l’HCC contra 
els lleidatans del Bell-Lloc, un 
rival directe de la part mitja de 
la taula i que ocupa la setena po-
sició.  || reDacció L’HC Castellar contra el Sant Cugat en una imatge d’arxiu || m. GuiraDO

Els homes de Dídac Herrero perden a la pista del Mollet (77-67)

El passat dissabte HRC va pre-
sentar la seva nova Honda 
RC213V per la temporada 2015, 
a la seu d’Astra-Honda a Bali, el 
principal distribuidor de la marca 
japonesa a Indonèsia. L’equip 
campió del món vol tornar a gau-
dir de l’èxit dels últims anys a 
MotoGP amb aquest nou model.  
“He passat un bon hivern, amb 

temps per relaxar-me i per en-
trenar i ara estic molt motivat 
per tornar a pujar a la moto a Se-
pang” declarava Pedrosa després 
de la presentació. “És bo veure al 
Marc i al Dani amb una menta-
litat positiva i relaxats després 
d’aquesta parada hivernal” afegia 
Shuhei Nakamoto, Vicepresident 
executiu d’HRC.  Aquesta setmana 
també s’han disputat al circuit de 
Sepang (Malàisia) els primers test 
de cara a la nova temporada 2015. 
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ENTITATS

Apunta’t a aquest curs d’iniciació 
que es porta a terme al Punt d’In-
formació a Persones amb Discapa-
citat (PIPAD), al costat  del Casal 
d’Avis de la plaça Major, tots els di-
lluns, de 10 a 12 h. 

Queden places lliures! Activitat 
oberta a tota la població.

VOLS APRENDRE A 
FER TAPISSOS?

+ INFO:
Tel. 937 146 739

+ INFO: www.castellarvalles.cat
avsfraco@gmail.com o https://www.
facebok.com/AVVSantFeliudelRaco

Promovem el comerç de proximitat!
Rebaixes, nous productes i proxi-
mitat amb els clients a la Fira Fora 
Estocs i molt més.

Quan? Diumenge 22 febrer, 10 a 14.30 h
On? A la pl. d’El Mirador

No hi ha millor publicitat que la di-
recta! Inscripcions fins a l’11 de fe-
brer a Cal Botafoc, c. Sant Llorenç, 
7, tel. 93 714 67 39 o a l’a/e. comer-
castellar@comercastellar.cat. 

Dia: diumenge 8 de febrer
Horari: d’11 a 13 h
Lloc: pl. del Dr. Puig

Jornada d’intercanvi d’objectes i ser-
veis, animada amb algunes activitats 
festives (paneres de tresors per a in-
fants de 0 a 2 anys, taller de maqui-
llatge infanti, plafó de dinamització 
amb ofertes i demandes) i de temà-
tica relacionada amb el tema.

FIRA FORA ESTOCS
I MOLT MÉS

1r MERCAT
D’INTERCANVI

+ INFO:
Tel. 661 842 990 (Lluïsa)

Comerç CastellarAVV Sant Feliu del Racó AVANCal Gorina, CCCV i L’Aula

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

Dia: divendres 13 febrer  ·  20 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: general, 3 €; socis CCCV, 
Cal Gorina i L’Aula, gratuït

Aquest “Documental del mes” explica 
un viatge íntim al món de la cantant 
de folk argentina Mercedes Sosa. El 
seu fill Fabián explora el llegat de la 
seva mare, parla amb familiars, amics 
i companys de professió i visita els 
llocs més emblemàtics de la seva vida.

MERCEDES SOSA,
LA VOZ DE LATINOAMÉRICA

Ballant flamenc milloraràs la capa-
citat de concentració, la coordina-
ció, el to muscular de braços i cames, 
aprendràs a anar al ritme de la músi-
ca, i tot en un ambient familiar i dis-
tès. Vine a ballar amb nosaltres!

Lloc: els dimarts al CEIP Bonavista
Horaris: de 19.30 a 20.30 h, sevilla-
nes i iniciació al flamenc; de 20.45 
a 21.45 h, flamenc avançat

DEIXA’T APASSIONAR 
PEL FLAMENC

+ INFO i INSCRIPCIONS: Tels. 649 545 803 
(tardes), 687 794 448 (WhatsApp)
a/e. tothicapcastellar@gmail.com

Tothicap

  Pol Pujol volant amb el Demon-Car al ‘Mou-te’ organitzat per l’Escuderia T3. || a.saN aNDrÉs

Pol Pujol: el futur de l’autocròs

  Albert San Andrés

El jove pilot castellarenc 
viu intensament el món del 
motor i és una de les grans 
promeses nacionals

Poques carreres esportives de pilots comen-
cen de forma tan curiosa com la del Pol Pujol, 
un castellarenc de 17 anys que vola pels cir-
cuits de sorra catalans i part dels espanyols.

El Pol, fill de pilots, és un amant de la me-
cànica i del motor en general, que la tempora-
da 2014 va voler córrer juntament amb el seu 
pare, el Jordi, al campionat català d’autocròs 
amb el seu cotxe de car cros (un Demon-Car). 
Com fan tots els pilots va dirigir-se a la Fede-
ració Catalana d’Automobilisme per treure’s la 
llicència, però no la va aconseguir. El motiu? És 
daltònic i la Federació al·legava que no podia 
distingir les banderes a les curses. Però el Pol 
no és persona que es rendeixi aviat i davant la 
negativa ho va seguir intentant.

Es va perdre la primera cursa del cam-
pionat, la del seu poble, Castellar, el circuit 
que l’ha vist néixer com a pilot i que coneix 
pam a pam, però va seguir viatjant amb el 
Jordi a totes les proves del nacional, moment 
en què va sonar la campana: “vaig trobar 
un membre de la Federació Espanyola i li 

vaig comentar el meu cas. Al dia següent 
tenia la meva llicència de pilot”.

La primera prova en la que el Pol volia 
debutar al català era la de Mollerussa, que va 
ser suspesa per falta d’inscrits, tot i que li va 
servir per tancar un acord com a pilot amb 
la marca d’Abrera, Casmat, compartint equip 
amb Marc Batlle, campió de Catalunya, d’Es-
panya i del Món 2014 d’aquesta modalitat.

Amb grans professors al costat, el Pol 
començava a la prova de Mollerussa -aques-
ta vegada al campionat d’Espanya- del Junior 

Car cros fent una segona posició a la prime-
ra mànega classificatòria i primer a la sego-
na. Un començament molt prometedor i que 
deixava una tercera posició final a la cursa.

La Nocturna de Castellbisbal deixava al 
Pol segon als primers entrenaments, pel da-
vant del seu pare, i cinquè a la cursa. 

Un parèntesi en la competició li va servir 
a ‘Turbo-Pol’ per fer l’assistència a l’equip Cas-
tellarnau a les 24h de Motociclisme de Barcelo-
na, amb un ‘top-ten’ de l’equip a la classificació 
final. Després de les vacances, el Pol tornava a 

la competició amb l’eslàlom de Tàrrega el 26 
de setembre, on va aconseguir el seu primer 
scratch amb el seu petit Demon-Car, per davant 
de cotxes de ral·li i pilots més experimentats, i 
amb una cinquena posició final.

La temporada el va portar a l’eslàlom 
de Maçanet de la Selva on va fer quart. A la 
prestigiosa cursa de Miranda d’Ebro i Ar-
teixo, dues de les proves més prestigioses 
del nacional d’autocròs va fer d’assistència 
mecànica, ja que com diu ell mateix “fer de 
mecànic serveix per conèixer més a fons 
el funcionament d’un cotxe de competició 
i et permet aconseguir millors resultats”. 

Però no només els circuits van ser al 
2014 el seu escenari de pilot, ja que a finals 
d’any el desert del Marroc va veure com el 
Pol, aquesta vegada de copilot, aconseguia 
una segona posició a la Maroc Challenge 
en la categoria de dues rodes motrius, amb 
el Nissan Micra de Motor Sport Castellar i 
amb Pasqual Navarro de pilot. “Ha estat la 
millor experiència de motor de la meva 
vida” deia el Pol en tornar del ral·li.

De moment però, el Pol ja ha planificat 
la temporada 2015 lluny del desert i aquest 
any participarà tant al català d’autocròs com 
al català d’eslàloms i a diverses proves del 
recent creat campionat 974 Sport Copa per 
car cros que s’estrenarà paral·lelament a 
l’aragonès de ral·lis.

El Pol encara busca patrocinis pel seu 
Demon-Car i els interessats poden trucar-lo 
(622 323 872) o parlar amb ell pel Facebook 
(Pol Pujol Varela). 
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SÈNIOR B · Tercera, grup 4

matadepera - cB castellar  53 - 67

SOTS 25 FEMENÍ · Grup 2

cB castellar - castellví  68 - 34

JUNIOR · Nivell c, grup 3 

esplugues - cB castellar 58 - 79 

CADET · Nivell c1, grup 3

cB castellar  - europa i. s. 80 - 66

CADET FEM. · Nivell c2, grup 4 

alisos - cB castellar  suspés

INFANTIL · Nivell B1, grup 2 

manlleu - cB castellar 43 - 79

AGENDA

Taradell - Tona  0 - 4

llerona - súria 5 - 2

Gironella - san lorenzo 0 - 1

UE Castellar - Sabadellenca 2 - 0

sant quirze - lliçà d’avall 0 - 3

sabadell Nord - cardedeu 4 - 1

san cristóbal - caldes de m. 0 - 2

peña san pedro - sallent 1 - 0

Tibidabo - Bellavista milan 3 - 2

SEGONA CATALANA · Grup iV Jornada 19

FUTBOL
DIVISIÓ D’HONOR, grup 1 · Jornada 16

pB Johan - sant Vicentí 8/2

palafrugell - mollet 7/2

J.Centelles - Athlètic 04 9/3

iris Badalona - martorelles 7/2

premià de Dalt - cN sabadell 8/2

FS Castellar - Rosario Central 7/2

can calet - cN caldes 8/2

palau solità - arenys de mar 7/2

FUTBOL SALA

Mollet - CB Castellar 77 - 67

One ceset - el masnou 73 - 69

la salle - cB Vic 67 - 76

la llosa - platjes de mataró 88 - 84

sant cugat - Granollers 65 - 78

Boet mataró - Onyar 80 - 90

Barberà - cerdanyola 82 - 80

cN sabadell - argentona 68 - 72

5 COPA CATALUNYA · Grup i Jornada 17

BÀSQUET

SÈNIOR B · Tercera catalana, grup 6 
ue castellar B - e.F. Barberà 1 - 2
JUVENIL A · primera, grup 7 
ue castellar - sabadell Nord 2 - 4
JUVENIL B · segona, grup 27 
ue castellar - sabadell Nord 1 - 4
CADET A · primera, grup 6
ue castellar - rubí 0 - 0
CADET B · segona, grup 29
roureda - ue castellar  6 - 0
CADET C · segona, grup 30
ue castellar - montcada 0 - 0
INFANTIL A · primera, grup 5
ue castellar - san cristóbal 1 - 1
INFANTIL B · segona, grup 43
ue castellar - sant Fost 0 - 7
INFANTIL C · segona, grup 39
can rull - ue castellar 1 - 2
ALEVÍ A ·primera, grup 4
mercantil - ue castellar  1 - 3
ALEVÍ B · segona, grup 13
sant quirze - ue castellar  6 - 2
ALEVÍ C · Tercera, grup 37 
ue castellar - cerdanyola 5 - 3
ALEVÍ D · Tercera, grup 38
ue castellar - Barberà 4 - 0
ALEVÍ E · Tercera, grup 39 
ue castellar - can rull 1 - 2
ALEVÍ F · Tercera, grup 41
ripollet - ue castellar 5 - 0
FEMENÍ · segona aleví/benj. grup 2
saegull - ue castellar  6 - 4
BENJAMÍ A · segona, grup 18
J.25 sept - ue castellar  4 - 0
BENJAMÍ B · segona, grup 16 
san Fost - ue castellar  3 - 6
BENJAMÍ C · segona, grup 6 
ue castellar - sabadell  1 - 1
BENJAMÍ D ·Tercera, grup 23 
ue castellar - cercle sab. 2 - 2
BENJAMÍ E · Tercera, grup 24 
sant quirze - ue castellar -  1 - 1
BENJAMÍ F · Tercera, grup 25 
ue castellar -  cerdanyola 0 - 7
PREBENJAMÍ A · Grup 34
cercle sab. - ue castellar  1 - 5
PREBENJAMÍ B · Grup 35
ripollet - ue castellar  3 - 5
PREBENJAMÍ C · Grup 36 
ue castellar - e.F. sabadell 2 - 5
PREBENJAMÍ D · Grup 37
ue castellar Descansa
PREBENJAMÍ E · Grup 33
rubí - ue castellar 5 - 0

HOQUEI PATINS

amposta - cornellà 6/2

martinenc - reus ploms 6/2

Valls - Juneda 7/2

HC Castellar - Bell-Lloc 7/2

sfèric - cambrils 7/2

capellades - riudebitlles 7/2

molins de rei - sant cugat 8/2

piera - Vilafranca 8/2

PRIMERA CATALANA · Grup B Jornada 17

SÈNIOR B · segona catalana, grup 4 
Fs castellar - ullastrell 2 - 2 
JUVENIL A · primera, grup 1
Fs castellar  - premià de mar 31/1
JUVENIL B · Tercera, grup 4 
escola pia - Fs castellar 4 - 2

SÈNIOR A · primera catalana, grup B
cambrils - Hc castellar                  8 - 3 
BENJAMÍ P1· camp.TBcN
Hc castellar - sentmenat              4 - 4 
INFANTIL F4 · copa Federació
andorra - Hc castellar 3 - 10 

Tona
peña san pedro
UE Castellar
sallent
Gironella
san cristóbal
caldes montbui
cardedeu
Bellavista milán
lliçà d’avall
sabadell Nord
san lorenzo
sant quirze
llerona
Taradell
sabadellenca
Tibidabo T.r.
súria

44
39
37
33
33
33
29
27
27
27
24
23
21
20
17
16
15
13

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
11
11
10
10
10

9
8
8
7
7
6
6
5
4
4
3
3

2
6
4
3
3
3
2
3
3
6
3
5
3
5
5
4
6
4

3
2
4
6
6
6
8
8
8
6
9
8

10
9

10
11
10
12

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

el masnou

Barberà

One ceset

Boet mataró

Gaudí mollet 

la llosa artés

argentona

platges de mataró

Granollers

sant cugat

cB Vic

cerdanyola

la salle manresa

CB Castellar 

cN sabadell

Onyar

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

14

12

11

11

11

9

9

8

8

8

7

7

6

6

5

4

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

3

5

6

6

6

8

8

9

9

9

10

10

11

11

12

13

cambrils

riudebitlles

Juneda 

capellades

sant cugat

HC Castellar

Bell-lloc

piera

reus ploms

Hc Valls

martinenc

Vilafranca

cornellà

molins de rei

amposta

sferic

40

40

30

25

25

25

25

24

23

19

18

15

14

12

10

8

CLASSIFICACIÓ

16

16

15

14

15

16

16

15

15

15

16

15

16

16

14

16

PJPT

13

13

10

7

7

8

8

7

7

6

5

4

4

3

3

2

PG PE

1

1

0

4

4

1

1

3

2

1

3

3

2

3

1

2

PP

2

2

5

3

4

7

7

5

6

8

8

8

10

10

10

12

Jamones centelles

pB Johan

FS Castellar

rosario central

arenys de mar

can calet

martorelles

palafrugell

cN caldes

unió mollet

cN sabadell B

iris Badalona

premià de Dalt 

Athletic 04

santvicentí

palau-solità

35

33

31

29

28

28

27

27

25

19

16

16

14

14

13

7

16

15

16

16

15

16

16

16

15

16

16

15

16

15

16

16

11

10

10

9

9

8

9

8

8

5

5

5

4

4

3

2

2

3

1

2

1

4

0

3

1

4

1

1

2

2

4

1

3

2

5

5

5

4

7

5

6

7

10

9

10

9

9

13
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Diumenge passat es va disputar la 
28a mirja marató internacional de 
Granollers, una de les clàssiques 
que va reunir més de amb 10.000 
inscripcions i que va veure guanyar al 

recordman mundial de marató, Wilson 
Kipsang amb un temps d’1h 2’27”. molts 
dels atletes del club atlètic castellar van 
ser-hi presents, amb majoria de la secció 
de Triatló. els triatletes van aprofitat la 
mitja marató de Granollers per preparar 
els propers ironman i demostrant el seu 
gran moment de forma.  Oscar Bertran va 
acabar amb una marca d’1h 19’19” i dar-

El CAC present a la 
Mitja de Granollers

rera d’ell, pedro pérez amb 1h 24’47”, 
sergi perernau 1h 24’52”, Josep Blasco 
1h 26’12”, antoni Torres 1h 26’23”, D. 
rodríguez amb 1h 25’55”, Francesc 
paul 1h 25’56”, enric Garcia 1h 27’42”, 
pere roca 1h 38’12”, albert mitjans 2h 
10’01”, ester risco 2h 07’33”, imma 
Gutiérrez 2h 09’05” i Juanjo sánchez 
2h 22’55”.  || reDacció

DISSABTE 7 de febrer
Pepín Valls
09:00 infantil B – santa perpètua
10:30   infantil a – sabadell Fc
12:00   benjamí c – cerdanyola Vallès Fc
13:00   prebenjamí D – Tibidabo
13:00   prebenjamí c – llano s.c.D.
14:00   benjamí F – can rull 
14:00   aleví e – Badia del Vallès cD
15:30   cadet a – sant cugat esport Fc
17:30   sènior B – cerdanyola
19:30   juvenil B – ripollet cF

partits a fora
09:00   rubí ue – aleví e
10:20   sant cugat – prebenjamí B
10:30   maurina egara cF – prebenjamí e
10:30   mirasol – benjamí a
13:00   eF Barberà – prebenjamí a
16:00   mollet uecF – aleví a

DIUMENGE 8 de febrer
Pepín Valls
09:00  cadet B – pB sant cugat
10:45   aleví B – palau solità
10:45   aleví c – eF Base ripollet aD
12:00   aleví benjamí fem. – sant Gabriel
12:00   sènior B – pobla mafumet cF
 
partits a fora
09:30   sant quirze – infantil c
09:45   eF montcada – aleví a
12:00   lliça d’avall cF – sènior a 
16:15    mercantil ce – juvenil a

FUTBOL (ue castellar)

BÀSQUET (cB castellar)

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 7 de febrer
Pavelló Puigverd
09:00 premini B – Bm Viladecans
10:30 infantil – ue montgat
17:00 cadet femení – saFa Horta
18:30 cadet – ue sant cugat

partits a fora
10:30 cB manyanet - mini B 
20:00 el masnou - sènior a 

DIUMENGE 8 de febrer 
Pavelló Puigverd
12:00 preinfantil femení – cB canet
16:00 júnior masculí – cB sant Just

partits a fora
09:30 B. Nou Barris - mini a
11:00 B. pia sabadell - sènior B 
12:00 Nou B. Olesa  - sots 25 femení
17:30 qB sant cugat  - preinfantil

DISSABTE 31 de gener
Pavelló Dani Pedrosa
16:15 escola – sant Feliu
17:30 benjamí c – cp manresa
19:00 sènior a – Bell-lloc

partits a fora
10:00 cp sant ramon – benjamí B
13:00 monjos – aleví B
15:00 cp Tordera – iniciació
17:15 ueH Barberà – prebenjamí B

DIUMENGE 8 de febrer  
Pavelló Dani Pedrosa
10:30 prebenjamí a – capellades Hc
11:30 aleví a – cp cubelles
12:30 infantil – ce Noia

partits a fora
09:30 cp Vilanova – benjamí a
19:00 sH casal espluga – sènior B

FUTBOL SALA (Fs castellar i athletic)

DISSABTE 7 de febrer
Pavelló Joaquim Blume
16:00 juvenil a – sant andreu ae
17:15 juvenil cadet femení – llinars Fs
18:30 sènior a – Futsal rosario central
20:00 cadet – escola pia mataró

partits a fora
16:00   ripollet Fs – infantil a

DIUMENGE 8 de febrer
Pavelló Joaquim Blume
09:00 aleví B – cFs santa coloma
10:10 aleví a – ceT 10
11:30 sènior B – Baganès ccr
12:50 infantil B – Fs sant celoni

partits a fora
09:30 cerdanyola Vallès Fc - benjamí
11:15 santa perpètua – juvenil B

SEGONA A PROVINCIAL · Grup 1

sant Feliu c. - aTT castellar 2 - 4

SEGONA B PROVINCIAL · Grup 1

molins de r. - aTT castellar 5 - 1

TENNIS TAULA
TERCERA  PROVINCIAL · Grup 2

aTT castellar a - premià Descansa

TERCERA PROVINCIAL · Grup 3

aTT castellar B  Descansa

ceDiDa
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El BRAM! 
més social

La Mostra de Cinema de Castellar del Va-
llès, el BRAM!, començarà el divendres 20 
de febrer i s’allargarà fins al diumenge 1 
de març, amb una vintena d’activitats. En 
aquesta nova edició, la setena, l’organització 
ha apostat de nou pel cinema independent 
i d’autor, amb un increment de continguts 
socials. També hi tindran cabuda les pro-
duccions locals i catalanes.  Les projeccions 
s’han distribuït en sis seccions: PreBRAM!, 
BRAM! Musical, Finestra oberta, secció ofi-
cial, BRAM! Infantil i BRAM! Escolar. 

El BRAM! Musical inaugurarà el 
BRAM! 2015 el divendres dia 20 de febrer 
amb el documental La poma i el piano de cua 
sobre la vida del pianista castellarenc Se-
bastià Soley. “Hem filmat a Castellar, Bar-
celona i fins i tot a Londres. Hem buscat 
testimonis per corroborar la història de’n 
Sebas”, explica Josep Vidal, director del do-
cumental, que serà present durant l’estrena. 
“Parlem de superació personal, d’immi-
gració, de com la vida et porta al carrer i 
de segones oportunitats”, reconeix Sebas-
tià Soley. Després de la pel·lícula, el propi 
protagonista oferirà un “diàleg musical” 
intercanviant impressions amb el públic i 
tocant diverses peces al piano. 

D’altra banda, en el marc del BRAM! 
Musical les corals Musicorum, SOM•night 
i El Cor de la Nit, amb l’acompanyament de 
Xavier Torras al piano, oferiran Un concert de 
cinema, amb peces del compositor Alan Men-
kel. És la tercera vegada que Espaiart par-
ticipa a la mostra. “La música forma part 

  C.Calbet/R.Gómez 

  Organitzadors i alguns participants castellarencs del BRAM! amb el cartell d’aquest any.  || q.pascual

La 7a mostra de Cinema de Castellar escalfa motors aquest 
divendres amb la projecció de la pel·lícula turca ‘Winter Sleep’

del cinema com la imatge i el guió. Menkel 
ha destacat per la seva aportació al cine-
ma, sobretot de Disney, i entre actuació i 
actuació , parlarem de les seves composi-
cions”, apunta Montse Gatell,  membre de 
les corals d’Espaiart. Across the universe, un 
musical romàntic ambientat als anys 60 amb 
música de The Beatles, tancarà el BRAM! 
Musical el 22 de febrer. 

Quant a la secció oficial, inclourà set 
propostes cinematogràfiques, la primera de 
les quals, el drama Loreak (Flores), comp-
tarà amb la presentació d’un dels directors 
del film, José María Goenaga. “Cal destacar 
que bona part de les pel·lícules que es pro-
jectaran a la secció oficial han estat pre-
miades i nominades als premis Gaudí, els 
Goya, la Palma d’Or i els Oscar. El BRAM! 
està consolidat i cada cop incorporem més 
propostes que funcionen, i que repetim 
any rere any, com són les col·laboracions 
amb Espaiart”, comenta la regidora de cul-
tura, Pepa Martínez.

Les activitats paral·leles, recollides a 
la secció ‘Una finestra oberta’, començaran 
amb Les costures de la pell, un documental 
sobre les condicions laborals dels tallers tèx-
tils a l’Índia, i Sobre la marxa, un documental 
al voltant de la figura de Josep Pujiula “Gar-
rell”, també conegut com el Tarzan d’Argela-
guer. “Són pel·lícules que passen desaper-
cebudes pels espectadors. Les mostres de 
cinema serveixen per ensenyar-les perquè 
sinó es perdrien”, assegura Pere Joan Ven-
tura, director del Festival.

Des del festival de Sitges arribarà el 
dissenyador gràfic i cineasta independent 
Pere Koniec, que presentarà dos migme-

SECCIÓ OFICIAL DEL BRAM!

Dijous, 26/02
20.30 h

Divendres, 27/02
22.00 h

Dissabte, 28/02
17.00 h

Dissabte, 28/02
19.30 h

Dissabte, 28/02
22.00 h

Diumenge, 01/03
18.00 h

Diumenge, 01/03
21.00 h

Història de tres dones, 
tres vides alterades 
per la presència d’unes 
flors. els rams van arri-
bant setmana rere set-
mana, a la mateixa hora, 
de manera anònima.

Kolia viu en un poblet 
vora el mar de Ba-
rents, al nord de rús-
sia. l’alcalde està de-
cidit a apropiar-se de 
la seva casa i el seu ta-
ller de cotxes.

Jimmy torna a irlanda 
després de deu anys. 
Té la idea de rehabili-
tar un local en forma 
de sala de ball o casal, 
però tindrà l’oposició 
de la parròquia.

sandra només té dos 
dies per convèncer els 
seus col·legues a re-
nunciar a la seva paga 
extra perquè ella pugui 
conservar la feina.

Filmat entre 2002 i 
2013, és la història de 
mason, des dels sis 
anys, durant una dè-
cada poblada de can-
vis, en un viatge tan 
èpic com íntim.

Fa 40 anys que el fotò-
graf sebastiao salgado 
recorre els continents 
captant la mutació de 
la humanitat.

Durant la manifestació 
de l’Orgull Gai un grup 
de gais i lesbianes re-
capta fons per ajudar 
les famílies de miners, 
però el sindicat no ac-
cepta els diners.

(país Basc) - VOse (rússia) - VOse (GB, irlanda, Fr.) - VOse (Bèlgica) - VOse (estats units) - VOse (França) - VOse (regne unit) - VOse

Drama
Direcció: J. M. Goenaga

Drama social
Dir.: A. Zvyagintsev

Drama polític
Dir.: Ken Loach

Drama social
Dir.: J. P. i L. Dardenne 

Drama
Dir.: Richard Linklater

Documental · Dir.: W. 
Wenders i J. R. Salgado

Comèdia dramàtica
Dir.: M. Warchus

Loreak (Flores) Leviatán Jimmy’s Hall Dos días, una noche Boyhood La sal de la tierra Pride (Orgullo)

tratges (Policromía  i Difuminado). Final-
ment s’oferirà un petit tast de la trajectòria 
del castellarenc Joan Vila Hosta, amb qua-
tre curts de ficció rodats als anys 70 i 80 i 
dos documentals. 

La mostra també tindrà un marcat to 
familiar amb el BRAM! Infantil que ha pre-
parat una proposta amb caire educatiu pel 
diumenge dia 1 de març: tallers de cinema 
i la projecció del curtmetratge Perdut i tro-
bat, acompanyada d’una breu actuació de la 
Coral Sant Esteve i la projecció d’El secret 
del llibre de Kells.  

gastronomia i ràdio || Una quinzena d’es-
tabliments de restauració s’han adherit al 
BRAM! Gastronòmic, que consistirà en ho-
raris d’obertura especials dels restaurants 

de la vila i ofertes perquè els assistents al 
festival puguin combinar gastronomia i ci-
nema. D’altra banda, divendres 20 de febrer, 
de 16h a 19h tindrà lloc un programa espe-
cial de ràdio en directe des de la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador. L’equip de ‘La Tarda’, de la 
Xarxa, farà parada a Castellar per entrevis-
tar els protagonistes de la mostra de cine-
ma de la mà de Marina Romero i Jordi Rius. 

abonaments || Les entrades individuals del  
BRAM! tindran un preu de 5 euros, i els abo-
naments, que permetran assistir a la projec-
ció de nou  pel·lícules, costaran 15 euros. A 
més, també permetran l’entrada a la projec-
ció de Winter Sleep, que es farà avui divendres 
després de la presentació d’aquesta 7a edició 
del BRAM!, a les 21 h, a l’Auditori Municipal. 
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Preparant les disfresses

Només queda una setmana pel 
Carnaval i les diferents compar-
ses estan aprofitant cada mo-
ment que poden per tal d’aca-
bar les disfresses i les carrosses. 
Els membres de la comparsa de 
l’AMPA del Joan Blanquer es tro-
ben gairebé cada vespre. Aquest 
any seran una setantena de per-
sones, i el tema és el món sota 
el mar del Joan Blanquer. A di-
ferència d’anys anteriors, en 
què dissenyaven les disfresses 
de roba i n’encarregaven la con-
fecció, en aquesta ocasió “hem 
fet molta més manualitat” ja 
que han fet dissenys “per ela-
borar amb materials com gots 
de plàstic, pintures, plàstics, 
porexpan, grapes...”, explica 
Susana Carrillo, integrant de la 
comparsa. “És molt diferent al 
que solíem fer abans”, afegeix, i 

 Clara Calbet
tot i que els ha comportat molta més 
feina, reconeix que “és molt diver-
tit i ens ho hem passat molt bé”. A 
més, això els ha permès també que 
tothom pogués treballar i no haver 
de dependre d’algú que els fes la 
feina. “També hem après molt” 
afegeix, convençuda que es continu-
arà fent d’aquesta manera: “És més 
divertit, la disfressa queda més 
lluïda i té molt més valor”. Ara els 
falten els últims detalls de les disfres-
ses, muntar la carrossa i preparar 
una coreografia. 

Una altra de les comparses 
que es podrà veure enguany és la de 
Mine Craft Los Molones. No són de 
cap escola, sinó una colla d’amics i fa-
miliars que ja sortien habitualment 
a la rua, i que enguany s’han decidit 
a inscriure’s. Per això “aquest any 
ens estem treballant molt les dis-
fresses”, explica Yolanda Segarra, 
que ja té experiència en fer-les ma-
nualment. Per fer els personatges del 
videojoc han utilitzat sobretot car-

trons, que han pintat, i esponja per 
fer la carrossa. “Ho fem entre tots, 
i és maco perquè ens trobem per 
fer-ho, i com que som família, enca-
ra és millor, estem sempre junts”. 
Fa gairebé un mes que preparen les 
disfresses, i ara han d’acabar de de-
corar els cotxes, “ens hem deixat el 
més difícil pel final”. La seva ger-
mana, Olga Segarra, explica que el 
seu objectiu “no és guanyar, sinó 
passar-nos-ho bé”.

La comparsa Joan Blanquer, 
en canvi, sí que aposten fort: “L’ob-
jectiu és sortir i passar-nos-ho 
molt bé i ballar molt”, explica 
Carrillo, però afegeix que “sempre 
intentem fer un pas més, anar a 
buscar coses diferents, que no 
s’hagin vist mai” ja que reconeix 
que “sempre hi ha molta pres-
sió per guanyar”, i és que ja fa 
anys que aconsegueixen el primer 
premi. Caldrà veure, però, la resta 
de comparses, abans de saber qui 
s’endú el millor lloc aquest any.  

  Alguns membres de Mine Craft Los Molones preparant les seves disfresses. || a. pÉrez

Les comparses aprofiten els últims dies abans de la rua de Carnaval

+ BRAM!

Alumnes al cinema

3.175 alumnes d’entre P3 i 2n de 
Batxillerat i de l’Escola d’Adults 
assistiran enguany a alguna de les 
projeccions previstes al BRAM! 
Escolar que va començar dimecres 
passat i que s’allargarà fins al 26 de 
febrer. Per segon any consecutiu, 
aquesta iniciativa inclosa a la Guia 
Didàctica, s’ha programat coincidint 
amb la Mostra de Cinema. Les 
pel·lícules programades, set en 
total, s’han escollit d’entre una 
sèrie de títols que permeten un 
treball educatiu a l’aula.  Els centres 
educatius han rebut recentment 
els dossiers pedagògics de totes 
les projeccions, que també poden 
trobar al web municipal. A més, la 
Guia Didàctica ha creat una maleta 
pedagògica del BRAM! escolar. 
737 alumnes d’educació infantil 

gaudiran d’una selecció de curtme-
tratges d’El Meu Primer Festival, 
una mostra anual de cinema que 
té lloc a diversos municipis de 
Catalunya impulsada i coordinada 
per l’Associació Cultural Modiband. 
Com ja es va fer l’any passat, 
enguany s’han dissenyat dues 
programacions diferents (una 
per a P3 i una altra per a P4 i P5 
junts) que serà amenitzada per 
un animador que rep el nom de 
“Senyor Claqueta”. Pel que fa als 
alumnes de primària, 574 alumnes 
de cicle inicial (1r i 2n) veuran Kerity, 
La casa dels contes (França i Itàlia, 
2009), 546 alumnes de cicle mitjà 
(3r i 4t) visionaran Zarafa (França, 
2012), mentre que el títol escollit 
per a 593 alumnes de cicle superior 
(5è i 6è) és Oceans (França, 2009). 
Les pel·lícules escollides per a 
secundària són Món petit (Espanya, 
2012), i Mary and Max (Austràlia, 
2009) i Into the Wild (Estats Units, 
2007).  || clara calBeT
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  A. P. 

Un crèdit desesperant, 
d’Entre Cametes

TEATRE FAMILIAR  |  ZUM ZUM TEATRE

L’escenari de la Sala de Petit 
Format s’ha il·luminat i el pú-
blic s’ha situat a l’interior d’un 
despatx d’una oficina bancària. 
Dos personatges, l’Antoni, inter-
pretat per Joan Altarriba, que té 
la intenció de demanar un crèdit 
i el Gregori, representat per Pep 
Lasala, que és el director d’un 
banc, ocupaven l’escriptori de 
la direcció de l’entitat bancària. 

Al principi, aparenta una 
conversa d’allò més habitual 
per la negociació de la conces-
sió d’una transacció econòmica. 
Tot canvia quan en Gregori ar-
gumenta a l’Antoni que la seva 
paraula no li serveix d’aval, que 
no és cap garantia pel crèdit que 
vol demanar. Aleshores l’Antoni 
no encaixa gaire bé la resposta i 

busca una estratègia que pugui fer 
canviar el parer del director ban-
cari. Al començament no li funci-
ona, però finalment, aconsegueix 
que el Gregori entri al joc i s’iniciï 
una negociació molt curiosa, ja que 
pren la forma d’amenaça.

Els dos actors encarnen per-
fectament el paper que els toca fer. 
Altarriba fent d’Antoni aconsegueix 
desesperar i confondre a Lasala, que 
interpreta el director bancari. La in-
sistència de l’Antoni és tal que fa en-
trar als espectadors en aquesta sen-
sació d’impaciència i de no saber què 
fer perquè accepti la decisió. Al ma-
teix temps però, el diàleg divertit i 
surrealista entre els dos personat-
ges converteix la situació esgotado-
ra en una conversa còmica.

A mesura que avança la repre-
sentació, la petició del crèdit provo-
ca un embolic més gran, que acaba 
en un desenllaç sorprenent. 

Dia: 1 febrer 2015

Hora: 12.00 h

lloc: Auditori Miquel Pont

“Bon dia i benvinguts a la nostra 
botiga”, així van començar els dos 
actors que van protagonitzar la repre-
sentació familiar pinotxo bric à brac a 
l’auditori municipal que va reunir prop 
de 170 persones. una botiga però, un 
pèl diferent a les quals estem habitu-
ats, ja que aquesta contenia objectes 
màgics per explicar històries.

Diumenge aquests objectes 
van convertir l’escenari de l’audi-
tori miquel pont amb tot allò que la 
companyia zum-zum Teatre es va 
proposar. eren objectes canviants 
que anaven portant als especta-
dors a les diferents escenografies 
de la història d’en pinotxo. el més 
important però, era que cadascú es 
deixés guiar per la imaginació i aca-
bés de completar i situar les imat-
ges que anava veient. “En comptes 
de construir i donar fetes totes 
les escenografies i tots els deco-
rats intentem poetitzar-los. És la 
manera que cadascú veu una es-
cenografia diferent, perquè se la 
imagina i funciona molt bé. És 
molt agraït per nosaltres i pel pú-   Els dos personatges en un moment de la negociació del crèdit. || q. pascual

Un Pinotxo diferent
  Anna Parera

pent de la indumentària que portes-
sin. També van interactuar fent-se 
bromes entre si, que van provocar 
grans rialles entre el públic.

el protagonista era en pinot-
xo, que s’identificava per vestir amb 
una armilla de colors i un embut al 
cap o bé per ser un titella petit de 
fusta. la història era la mateixa 
del llibre de carlo collodi, Gepetto 
construeix un titella de fusta al qual 
anomenarà pinotxo. aquest però, 
és una mica entremaliat i li agrada 
passar-se el dia jugant. per això, en 
comptes d’anar a l’escola com havia 
promès al seu pare, s’embranca en 
un seguit d’aventures que el porten 
a dir mentides. És aleshores quan el 
públic ha pogut veure que a pinot-
xo li creixia el nas, fet que a l’obra 
s’ha simulat fent servir una regado-
ra de màscara. 

el muntatge és innovador i 
trenca amb els estàndards que nor-
malment se segueixen per narrar 
històries tan conegudes. al mateix 
temps, permet que tant els adults 
com els nens gaudeixin de la fun-
ció, ja que cadascú fa la seva prò-
pia lectura de les situacions a què 
els van transportant. 

Grup: Zum Zum Teatre

Títol: “Pinotxo bric à brac”

La Crònica

  Un moment de la funció de ‘Pinotxo’. || q. pascual

blic perquè genera una empatia 
molt xula”, va explicar ramon mo-
lins, un dels actors i el responsable 
de la companyia.

els dos actors no van quedar 
exempts d’aquest joc de transfor-
macions, ja que van anar canviant 
de funció. Feien tant de narradors 
com de diferents personatges, de-
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Mercat d’Intercanvi 
a St. Feliu del Racó 

L’exposició d’art digital d’El 
Mirador del mes de febrer 
està dedicada a Mar Hernán-
dez. S’hi poden veure diverses 
escultures de l’artista castella-
renca, d’estil figuratiu de ca-
ràcter mediterranista. També 
hi ha algunes imatges de l’ex-
posició Identitat esculpida, que 
tracta el procés personal del 
càncer de mama. L’exposició 
també es pot veure al web mu-
nicipal i al canal de Youtube Es-
tima Castellar.  || reDacció

Aquest diumenge d’onze a una 
del migdia la plaça del Dr. Puig 
de Sant Feliu del Racó es con-
vertirà en un mercat d’inter-
canvi. Tothom que vulgui està 
convidat a posar-hi parade-
ta amb allò que ja no necessiti: 
roba, llibres, joguines, quadres, 
llums, miralls, petits electrodo-
mèstics, material de jardineria, 
mobles... L’Associació de Veïns 
de Sant Feliu del Racó anima a 
venir també nens i nenes i mun-

tar la seva pròpia paradeta. “Cre-
iem que després de festes i de 
les rebaixes pot ser un bon mo-
ment per fer neteja i treure les 
coses que ja no utilitzem”, ex-
plica Berta González, presiden-
ta de l’AV. Es tracta de fomentar 
el reciclatge i la reutilització, a 
més de dinamitzar el poble i pro-
moure noves coneixences. Al mer-
cat també s’hi podran intercan-
viar serveis (jardineria, cangur, 
cuina...). L’Associació ha previst un 
seguit d’activitats paral·leles, com 
un taller de maquillatge o paneres 
per als més petits, amb l’objectiu 
d’atraure més públic.  || reDacció

  Un dels diorames de l’exposició d’aquesta edició. || arxiu
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Exposició digital de Mar Hdez Plana 

Èxit de visitants 
als pessebres

  Clara Calbet

Per l’exposició del Grup 
Pessebrista de Castellar hi 
han passat 5.700 visitants

Més de 5.700 persones han passat per l’ex-
posició de pessebres del Grup Pessebrista 
de Castellar, que va tancar les seves portes 
diumenge passat. Això suposa un increment 
de 1.200 persones respecte l’anterior edició 
que, al seu torn, havia augmentat també en 
1.000 visitants. “És un resultat molt bo”, 
diu Francesc Ferrer, membre de la junta del 
Grup Pessebrista. “Estem molt contents, 
i satisfets de poder continuar”, explica, i 
afegeix que “la gràcia i el que és maco és 
que vingui gent. Això demostra que els 

hi agrada”. Ferrer creu que el boca-orella i 
el fet que en surtin satisfets hi fa molt, com 
també hi ajuda que se n’hagin fet ressò mit-
jans d’àmbit nacional, i tenir un tema cen-
tral, que enguany ha estat el Tricentenari, i 
que anava acompanyat d’explicacions. “Fem 
coses per tal de donar-ho a conèixer i per-
què sigui atractiu”, explica. De fet, els vi-
sitants han vingut de poblacions properes 
i també de Vic, Barcelona, Manresa... “en-
guany, a més, han vingut també molts au-
tocars d’excursió”. Tampoc cal oblidar tots 
els alumnes de les escoles que hi han passat, 
i que no estan inclosos en els 5.700 visitants. 

Coincidint amb el final de l’exposició 
s’ha fet el sorteig de les figures de pesse-
bre: el guanyador ha estat el número 5470, 
que s’ha de posar en contacte amb el Grup 
Pessebrista. De cara a l’any vinent busca-
ran un altre tema central i intentaran, com 
sempre, seguir millorant. 
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Presentació llibre
“catalunya vista 

por un madrileño”
sala actes mirador · 12 h

Org.: Ciutadans

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

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Germà
Vilà
Vilà
europa
yangüela
casanovas
ros
permanyer
Germà
Germà

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

Cira López Fernández · 72 anys  ·  28/01/2015

Dolors “Maido” Puig Gallejones
71 anys  ·  28/01/2015

Jaume Oliver Jou · 85 anys  ·  28/01/2015

Francesc Farriol Viñas · 64 anys  ·  31/01/2015

Francesc Esquerra Vila
78 anys  ·  31/01/2015

Juana Fernández Chica
88 anys  ·  01/02/2015

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’interèsFarmàcies de guàrdia - Febrer Defuncions

09 10 11 12 13

06

14

07

15

08

exposicions

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DiJOus DIVENDRES

DIVENDRES

DISSABTE

DISSABTE

DIUMENGE

DIUMENGE

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

“Lo que mis ojos vieron mientras no me mirabas!”
Fotografies de José maría Vílchez
Fins al 27 de febrer · de dilluns a divendres de 10 a 20 h
espai sales d’el mirador

Art digital
Fotografies de mar Hdez plana
Fins al 27 de febrer  ·  de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h
Vestíbul d’el mirador

“Papallones, amor melancólico”
de mina mohebby
Del 9 al 20 de febrer, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala polivalent d’el mirador

Destaquem

arriba un nou Documental del 
mes, que en aquesta ocasió 
projectarà ‘mercedes sosa, la 
voz de latinoamérica’ a la sala 
d’actes d’el mirador. l’audi-
ovisual és un viatge íntim al 
món de la cantant de folk ar-
gentina, coneguda també per 
haver aixecat la veu en protes-
ta contra les injustícies. 

Documental del mes:
‘Mercedes Sosa, la 

voz de latinoamérica 
Divendres 13 de febrer

Vine i camina +60*
+ info. (Taulell) pag. 12

The Afterwork 
Electronic Party

música Body Beat i 
electro amb motero 

vs Tygo & D. zörn
centre Feliuenc

20 a 24 h
Org.: Centre Feliuenc

Caminada
saludable*

 camina i fes salut
sortida: cap

9.30 h
Org.: Àrea Bàsica de Salut

Tertúlia poètica
en to poètic: 

montserrat abelló
penya solera
carrer molí, 1

21 h
Org.: Biblioteca

Carnaval 2015
+ info. (anunci) pag. 17
Org.: Ajuntament i Entitats

Carnaval 2015
+ info. (anunci) pag. 17
Org.: Ajuntament i Entitats

Tast botifarra d’ou
Gentilesa de 

cárnicas merche
c. montcada · 9 a 14 h

Org.: Cárnicas Merche

Carnaval 2015
+ info. (anunci) pag. 17
Org.: Ajuntament i Entitats

Acte presentació
Oncolliga castellar
sala actes mirador

19 h
Org.: Oncolliga Castellar

Acte presentació de
“Decidim castellar”
amb Teresa Forcades

auditori · 19.30 h
Org.: Decidim Castellar

PreBRAM!
sueño de invierno

(Winter sleep)
auditori · 21 h

Org.: Comissió BRAM!

El Documental 
del mes

+ info. (entitats) pag. 15
Org.: CCCV, L’Aula, Cal Gorina

Jam session
cal calissó

22.30 h
Org.: TAM Músic

Teatre · el crèdit
cia. entre cametes
sala de petit Format

21.30 h
Org.: Entre Cametes

Sona la història 
del jazz al Calissó

amb pau Fuster
cal calissó · 21.30 h

Org.: SonaSwing

Teatre · el crèdit
cia. entre cametes
sala de petit Format

21.30 h
Org.: Entre Cametes

Teatre · el crèdit
sala de petit Format

21.30 h · Org.: Entre Cametes

Teatre · el crèdit
cia. entre cametes
sala de petit Format

21.30 h
Org.: Entre Cametes

Teatre · el crèdit
cia. entre cametes
sala de petit Format

18.30 h
Org.: Entre Cametes

Teatre · el crèdit
cia. entre cametes
sala de petit Format

18.30 h
Org.: Entre Cametes

Once Upon a time
“The wind and 

the sun”,
de mairi mackinnon

ludoteca · 11.30 h
Org.: Idiomes Castellar 

i Ludoteca

Racó 0-3 anys
ludoteca · 11.30 h

Org.: Ludoteca

7è aniversari 
Mercat Municipal

+ info. (anunci) pag. 02
Org.: Mercat Municipal

Cinema
+ info. (anunci) pag. 23

Cinema
+ info. (anunci) pag. 23

Ball · Grup liberty
sala Blava · 18 h

Org.: Amics del Ball de Saló

1r Mercat
d’Intercanvi

de sant Feliu del racó
+ info. (entitats) pag. 15

Org.: AV Sant Feliu del Racó

Fira del Trasto
pl. mirador · 10 a 13 h

Org.: Lluís Alforja i Ajuntament

Nit country
c. Dr. carretero i 

coll, 5 · 22.30 h
Org.: Nigromante Gastro-bar

Festa Carnaval a 
Marro’s amb disfresses
c. Garrotxa, 80 · 21.30 h

Org.: Marro’s

Ball
 amb el duet zenit
sala Blava · 22.30 h

Org.: Associació Tot Ballant
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PENÚLTIMA
23

08 Febrer 15 Febrer 15 Febrer
16h00 i 18h30 12h00 i 16h00 18h30

aquesta setmana i pròximament...

Organització: Ajuntament

Més informació:
www.castellarvalles.cat

Dios mío, ¿pero qué 
te hemos hecho?

Paddington Magia a la
luz de la luna

Escull una feina que t’agradi i no hauràs de treballar ni un sol dia de la teva vida
Confuci

Dimarts 3 de febrer
@Pesscastellar
Sorteig de les figures de pesse-
bre: ahir va sortir guanyador el 
número 5470. 

Dimarts 3 de febrer
@Oscarcastcat
La Mola es deixa veure enfa-
rinada aquesta tarda des de 
#Castellar. Els ruixats tornen 
aquesta matinada al prelitoral!

Dimarts 3 de febrer
@Elisendalamany
Reserveu el 13 de febrer, @CAl-
ternativesV! @TeresaForcadesF  
a l’Auditori Miquel Pont. 19.30 h

Dimarts 3 de febrer
@MusicaAmanseixFe
Avui penjem entrevista dels @
MondoLocoBand que van estar 
a @Vilabarrakes de #Castellar-
del Vallès, pura energia.

Dimarts 3 de febrer
@Pereserafi
Felicitats @Viquipedia ja són 
450.000 articles !!!!!
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@MireiaClapers
la lluna

@Vicu91
ya llegó la primera nevada

@Jninerola
Waterwall in #catalunya

CLÍNICA DENTAL
PARK CASTELLAR
C. Portugal, s/n, locals 1 i 2

(davant l’Espai Tolrà)

Telèfon 937 142 195

El ronc no deixa de ser una estretor en 
les vies aèries superiors, quan passa l’aire 
al respirar, provocant vibracions en els 
teixits tous mòbils que formen aquesta zona 
aèria. Quan passa això, és evident que hi 
ha alteracions anatòmiques o funcionals en 
aquesta zona, que pot generar al pacient 
problemes d’apnees nocturnes amb fases 
d’asfíxia respiratòria. Per aquest motiu, hi 
ha moltes persones que necessiten dormir 
amb aparells com les mascaretes d’oxigen. 

Actualment, mitjançant proves com la 
polisomnografia podem diagnosticar 
aquests problemes, i en un gran nombre 
de pacients podem eliminar els roncs, la 
utilització d’aparells d’oxigen tan incòmodes 
i els insomnis. I ho fem mitjançant tècniques 
d’avançament mandibular amb aparells 
bucals, com la ortodòncia, i aconseguim fer 
més gran el pas de l’aire per la gola, obtenint 
un millor descans tant per la persona que 
ho pateix directament com a la persona que 
l’acompanya durant el son.

Com deixar de roncar?

Recoma-
nacions!

l’aBaNs

Balladores del ball de plaça els anys vint, al xamfrà de La Vallesana. 
Les noies porten vestits llampants, faixa, guants, collaret amb penjoll i 
mantellina blanca amb pinta. Les balladores es cosien el seu propi ves-
tit, l’estrenaven el dia del ball i després el feien servir per mudar-se.

Col·lecció L’Abans
Fascicle del 04-02-15

auTOr: DescONeGuT 
FONs: mariO casTaNy Descals

caDa seTmaNa, uN NOu Fascicle Del cOl·lecciONaBle
al Teu quiOsc, papereria O lliBreria
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· Vas estudiar Belles Arts. Per 
tant, ets artista?
Sí. Suposo que s’ha d’exercir i fe-
liçment estic exercint d’artista i 
també d’educador a la vegada.

· Actualment treballes en dos 
projectes d’art?
Sí. Ara he enllestit un projecte de la 
Mola, que l’hem conclòs amb una pu-
blicació que s’ha presentat a Terrassa 
i a Barcelona i que té artistes de Cas-
tellar del Vallès, de Terrassa, de Mata-
depera... de diferents pobles de la co-
marca. I llavors també estic en un pro-
jecte de vessant educativa a Colòmbia.

· Com va sorgir la idea del pro-
jecte de ‘A la Mola’?
Va sorgir jo crec d’un empatx de veure 
la Mola, cada dia anant i tornant de Sa-

Guim Camps

badell, perquè jo anava a l’escola allà. 
Des de pujar-la molt sovint i des del 
ser vallesà mateix ja que tenia aques-
ta imatge que la Mola havia estat molt 
retratada, a més que també havia 
vist bastants quadres i tenia ganes de 
posar tot aquest imaginari en comú i 
en diàleg en una sala expositiva.

· Com es va desenvolupar el 
projecte?
Gràcies a l’esforç que moltíssima gent 
va fer. Començant pels artistes i aca-
bant per tota la gent que va ajudar a fer 
el muntatge, que va col·laborar a tro-
bar obres, tots els Ajuntaments i mu-
seus d’art que ens van prestar obres 
i també gràcies a, sobretot, la Cate-
rina Almirall que és la Comissària i 
que quan jo no hi era va posar totes 
les obres en una sala i ho va organit-
zar amb molt bon criteri.

· Un projecte que ha culminat 

com has dit amb un llibre?
Dimarts 20 de gener el vam imprimir. 
Aquest llibre es vol comparar amb 
una guia, que abans editava l’Edito-
rial Alpina i que portaven el mapa, 
però a part hi havia els textos que t’ex-
plicaven què hi havia, què et trobari-
es, les històries… i llavors el que hem 
fet és recollir tots els quadres, però 
composant-los d’una manera una 
mica diferent a la de la sala exposi-
tiva, per aprofitar que la guia és una 
altra oportunitat per plasmar aques-
ta idea de molts quadres, moltes mi-
rades, una sola muntanya i hem posat 
també textos que expliquen aquesta 
idea de la insígnia i del paisatge.

· Per què vas marxar a Colòmbia?
Hi vaig anar amb una beca per fer una 
residència allà. Consistia en fer un pro-
jecte amb un grup de nens i de joves 
de 8 a 18 anys, que es duria a terme 
com una espècie de tallers. Es deia “El 

valor de las piedras” i era a través de 
les pedres parlar del valor de les coses, 
tant el valor tangencial o econòmic 
com qualsevol tipus de valor a través 
d’una cosa que suposadament no en 
té. Vam jugar, vam construir, vam pin-
tar pedres, vam fer de tot amb elles.

· Hi anaves per dos mesos, però 
encara ets allà…
La residència era de dos mesos, però 
llavors vaig fer una residència a la Uni-
versitat d’Antioquia amb un altre pro-
jecte sobre focs artificials, que allà hi 
ha molta presència, sobretot al Nadal, 
que és quan la vaig fer. I llavors em 
vaig tornar a enganxar amb la matei-
xa Fundació i ja porto amb ells treba-
llant gairebé un any i mig.

· Com és viure a Colòmbia?
M’hi sento súper bé. La gent d’allà és 
molt entranyable, és “muy querida”, 
diuen allà, molt amable i com a estran-

ger et tracten meravellosament. Tot 
és igual que aquí, però amb un punt 
de diferència molt bèstia, tot és exu-
berant. Els arbres allà són immensos, 
les flors són de colors intesos, el men-
jar també és de gustos més potents, la 
música està present a tot arreu, la gent 
balla moltíssim i també criden més.

· En el món de l’art hi ha més opor-
tunitats a Colòmbia que aquí ara?
Colòmbia està en un moment molt 
efervescent amb el que és l’art, la cul-
tura i l’educació, les estan potenciant 
molt i en concret ho estan fent molt 
des de la ciutat on visc que és Me-
dellín. Hi ha una inversió fortíssima, 
però també hi ha una gran necessi-
tat perquè la desigualtat és molt més 
pronunciada que aquí. Tot i que aquí 
sorprèn que s’estigui fent al revés, 
que precisament quan la desigualtat 
s’està fent més gran es deixa d’inver-
tir en cultura, educació i societat. 

Colòmbia està en 
un moment molt 
efervescent amb l’art

Artista i educador

  Anna Parera
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Fa 18 mesos  que viu a Colòmbia, on duu a terme projec-
tes artístics i educatius per als infants. Aquí ha organit-
zat la mostra de quadres ‘A la Mola’ que ha culminat amb 
un llibre, que vol ser una guia de muntanya vallesana

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
atent. intento observar el meu voltant
Un defecte que no pots dominar?
la meva lentitud
Un artista que admires?
alfons Gubern i el Diseño la colmena
La teva paraula preferida?
Òbit
El teu plat preferit?
peus de porc i l’ajiaco de colòmbia
Un color?
Verd mola
Un viatge?
a amèrica, abans de 1492
Un grup de música?
systema solar
Una pel·lícula?
‘l’home sense passat’
Una obra d’art?
arriba los de abajo, a Bogotà
Un comiat?
apali

”

“


