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Setmanari d’informació local

La festa més esbojarrada
CULTURA P18 i 19  Ambient de la rua de Carnaval, dissabte passat, al seu pas pel carrer de Sant Pere Ullastre, amb la comparsa ‘St. Esteve xocant’. || q. pascual

Entrevista a Gemma 
ubasart, castellarenca que 
lidera podem a catalunya

Els ajuts de la 
Diputació per la 
ventada, a l’abril

ACTUALITAT P7 ACTUALITAT P3



del 20 al 26 de febrer de 201502

ACTUALITAT TRADICIONS

Festa de Sant Antoni Abat

Cavalls i carruatges desfilaran 
aquest diumenge pels carrers de 
Castellar. Arriba un any més la 
festa de Sant Antoni Abat, una 
tradició molt arrelada a la vila, i 
que atrau també genets i especta-
dors de poblacions dels voltants, 
com  per exemple Sentmenat, 
Terrassa, Sant Quirze o Sabadell. 
Les activitats començaran a les 
nou del matí amb un esmorzar a 
base de coca i mistela. Enguany 
serà a l’av. Sant Esteve amb el c. 
Sant Pere Ullastre. Cap a quarts 
d’onze s’oferirà un esmorzar a 
tots els participants que vinguin   Miguel Guerrero serà el capità de bandera d’aquesta edició. || a. pérEz

amb cavalls i carruatges consis-
tent en botifarra amb cansalada, 
pa amb tomàquet, mongetes, cafè 
i postres. Per a Montse Borredà, 
presidenta de l’Associació Amics 
de Sant Antoni Abat, l’esmorzar 
d’aquí “és un dels bons de les ro-
dalies, està molt bé”.

passada i benedicció || I des-
prés d’haver omplert la panxa, 
començarà, a les 12, la Tradicio-
nal Passada de cavalleries i car-
ruatges. Quan la comitiva passi 
per la Font de la plaça Major el 
mossèn farà la benedicció dels 
animals. També s’hi poden por-
tar gossos, gats i d’altres ani-
mals domèstics.

El recorregut passarà pels 
carrers Solsonès, Barcelona, 
Jaume I, Prat de la Riba, Catalu-
nya, Barcelona, av. Sant Esteve, 
Santiago Rusiñol, ctra. de Sent-
menat, Bonavista, Caldes, plaça 
Vella, Passeig Tolrà, General Bo-
adella, Major, plaça Calissó, ctra. 

  Clara Calbet

de Sentmenat, Passeig, Pare Bor-
rell, Barcelona i Solsonès. A par-
tir de la una, a la plaça del Mi-
rador, hi haurà una actuació dels 
Castellers Capgirats.

l’honor de capità i abanderat || 
El capità de bandera serà en-
guany Miguel Guerrero, un dels 
incondicionals de la festa, dels 
que va reemprendre la tradició 
fa 22 anys. L’acompanyaran com 
a abanderat i cordonistes José 
Ruiz, Lídia Fernández i Carla de 
Sancha. Els seguirà la figura del 
Sant i, a continuació, els carru-
atges i els cavalls muntats. Una 
de les incògnites de la festa és 
qui hi assistirà: “no sabem qui 
vindrà, sempre és una sorpre-
sa”, explica Borredà. Els Amics 
de Sant Antoni Abat han orga-
nitzat la festa amb la Federació 
Catalana dels Tres Tombs i la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
els Castellers, el Mercat Muni-
cipal i Coca-Cola. 

+SANT ANTONI

El Mercat obre 
diumenge i farà 
‘Passada de tapes’

L’associació de paradistes del 
Mercat Municipal aprofitarà el 
gran trànsit de gent que hi haurà 
diumenge al centre de Castellar 
amb la passada de Tres Tombs 
i la Fira Fora Estocs i Molt Més a 
la plaça d’El Mirador per obrir el 
recinte de 12 a 15 hores i organitzar 

la Passada de tapes. El president 
de l’associació de paradistes del 
Mercat, Esteve Torras, ha indicat 
que “tindrem força públic perquè 
en aquelles hores hi haurà molta 
gent pel centre de Castellar”. De 
fet, és la primera vegada que el 
Mercat obre en diumenge, només 
ho havia fet en algun cas durant 
alguna celebració amb un vermut.
Cadascun dels 12 establiments de 
què disposa el recinte - el tretzè, el 
quiosc, no farà tapes- ha elaborat 
de 3 a 5 tapes “del gènere que es 
ven habitualment a la botiga, és a 
dir les cansaladeries faran tapes de 

Aquest diumenge
es farà la Tradicional 
Passada dels
Tres Tombs

productes que venen a la parada, 
igual que les peixateries les faran 
de peix”, constata Torras. Cada 
parada del Mercat Municipal farà 
uns tiquets per un valor d’entre 1,5 
i 3 euros més la beguda perquè els 
clients s’acostin a cada establiment. 
Tot i que aquests dies encara 
estan perfilant com seran les 
tapes, “la majoria seran de 
pinxos”, assegura el president 
dels paradistes del Mercat 
Municipal de Castellar del Vallès.
Torras ha apuntat que l’activitat  
“és molt nova, no l’hem feta mai i 
encara anem una mica perduts de 

com anirà” però ha assegurat que 
si la fórmula funciona “podríem 
repetir-la en altres ocasions”. La 
passada de tapes comptarà amb 
l’actuació del grup de Combo de 
Joves de Joan Munt, de l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada.

PALLASSOS PER OBRIR BOCA 
|| Abans de la passada de tapes, 
el Mercat dinamitzarà el dissabte 
amb una actuació de pallassos a 
partir de les 12 hores del migdia. 
Aquest any, la nova junta de 
l’associació de paradistes del 
Mercat té l’objectiu de programar 

diferents activitats mensuals per 
animar les compres al recinte i 
atraure clients més joves i fer-los 
desistir d’anar als supermercats o 
hipermercats. Així, el 23 de gener 
els paradistes van portar a terme 
l’acció comercial Black Friday 
amb interessants descomptes 
aquell dia a totes les parades. 
La setmana passada, el Mercat 
va celebrar la festa del seu 
setè aniversari a la seva actual 
ubicació amb una matinal festiva 
amb una actuació de pallassos, 
xocolatada amb melindros i 
el sorteig dels sis rellotges.
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ACTUALITATLA GESTIÓ DELS DANYS DEL TEMPORAL DE VENT

ran a parar a les finques públiques 
perquè s’ha acordat amb la Gene-
ralitat de Catalunya que aques-
ta s’encarregui de les explotaci-
ons privades. En aquest sentit 
els propietaris forestals conside-
ren que se’ls hi ajuda poc i recla-
men més ajuts. Ramon Casamada, 
un dels propietaris afectats, que 
va poder parlar amb el president 
durant la visita, considera que la 
Generalitat i la Diputació, quan es 
tracta dels privats, es renten les 
mans: “Els boscos són privats, 
però d’ús públic. Nosaltres els 
gestionem i els arreglem, però 
si tenim pèrdues, ens encarre-
guem nosaltres. Ells els benefi-
cis i nosaltres les pèrdues. Els 
hi he fet una juguesca i els hi he 
proposat que en un mes ens facin 
una proposta d’ajuts”. Tot i això, 
Salvador Esteve no va descartar, 
si fons necessari, negociar amb els 
ajuntaments una línia d’ajuts pels 
forestals privats.

Esteve també va explicar que 
s’està treballant en la creació d’un 
fons per possibles eventualitats, 
sobretot de caràcter meteorolò-
gic: “Quan no és una ventada, és 
una riuada o una sequera. Hem 
pensat a crear un fons que esti-
gui destinat a això, perquè, quan 
passi l’eventualitat, no s’hagi de 
fer tràmits administratius i mo-
dificar pressupostos”.  

Els ajuts de 
la Diputació, 
abans de l’abril

El president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, va 
visitar divendres passat els dife-
rents municipis afectats per les 
ventades del 9 de desembre. Des-
prés de passar pel bosc de Can 
Deu de Sabadell, i abans d’anar a 
Sentmenat, el president va passe-
jar per la zona de Can Casamada, 
una de les més afectades de Cas-
tellar del Vallès.

El president va explicar que 
encara no es pot concretar l’im-
port de les ajudes, però sí que va 
assegurar que els municipis re-
bran els diners abans d’acabar el 
mes de març. “La nostra missió 
és ajudar els ajuntaments, i així 
ho farem. Ens hem posat a dispo-
sició dels alcaldes i dels equips 
de govern i ells gestionaran els 
ajuts segons el seu criteri”, va 
assegurar Esteve.

Per la seva banda, l’alcalde 
de la vila, Ignasi Giménez, va ex-
pressar que els municipis necessi-
ten ajuda supramunicipal. “Si no 
fos per administracions de rang 
superior, com la Diputació, no 
podríem tirar endavant. Ens 
anirà molt bé aquesta celeritat 
que sempre té la Diputació per 
facilitar les ajudes en un temps 
curt, perquè patim per l’arriba-
da de la calor”.

El president de la Diputació 
va aclarir que aquests ajuts ani-

 Cristina Domene

  La comitiva, a la zona de Can Casamada. L’alcalde conversa amb el president de la Diputació i l’alcaldessa de Matadepera.  || q. pascual

El president de la 
Diputació, Salvador 
Esteve, visita Castellar 
per avaluar els danys 
de la ventada 

“La Diputació crearà un 

fons per a possibles 

eventualitats, sobretot de 

caràcter meteorològic”

+ VENTADA

S’incorpora una 
nova brigada 
forestal

Dotze persones han signat aquesta 
setmana el seu contracte amb l’Ajun-
tament de Castellar del Vallès per co-
mençar a treballar en el 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 formaran 
part d’una brigada de neteja fo-
restal que durant sis mesos (fins 
al 16 d’agost) farà intervencions 
en finques de titularitat pública i 
treballarà en l’obertura de senders 
que van quedar tallats pels efectes 
de la ventada. En concret, s’ha con-
tractat un capatàs forestal i onze 
peons de brigada forestal. Aquests 
darrers van resultar seleccionats 
d’entre les 25 persones que han 
dut a terme un curs de formació 
impartit per l’empresa especia-
litzada Biomassa Forestal Baix 

Llobregat (BioBaix) amb l’objectiu 
que els treballadors aprenguessin a 
utilitzar maquinària forestal.

Les dotze persones que han 
començat a treballar s’uneixen a 
les tretze que ja es van incorporar 
a la plantilla de l’Ajuntament el 2 de 
febrer passat, en una brigada d’obres 
i manteniment per dur a terme repa-
racions en l’espai públic i en edificis 
públics. Els 25 treballadors s’han 
seleccionat d’entre 136 persones en 

situació d’atur que optaven a algun 
dels llocs de treball del programa 
complementari de foment de l’ocupa-
ció local de la Diputació de Barcelona. 

La contractació d’aquestes 25 
persones és una de les actuacions 
del Pla d’acció extraordinari de 
gestió dels efectes del temporal de 
vent que està duent a terme l’Ajun-
tament. La Diputació de Barcelona 
finançarà íntegrament aquests plans 
d’ocupació, amb 408.000 euros.

  La nova brigada forestal amb responsables municipals.  || aj. castEllar
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Naus industrials més barates

Ja està disponible la vuitena edició del Ca-
tàleg de sòl i sostre industrial dels polígons 
del Vallès Occidental amb dades a 30 de de-
sembre de 2014. Per a la seva elaboració, des 
dels ens comarcals s’ha comptat amb la col-
laboració de cinc empreses de la comarca i 
del portal Interempresas. En total s’han re-
gistrat 1.203 espais únics en oferta que supo-
sen 1.346 ofertes de naus en lloguer (69,2%) 
i/o venda (26,4%) i de sòl industrial (4,4%). 
En el cas de Castellar,  el catàleg inclou les 
ofertes dels polígons del Pla de la Bruguera 
i Can Carner. Segons el tinent d’alcalde de 
l’Àrea de Promoció i Innovació, Joan Creus, 
les dades d’aquest darrer trimestre “indi-
quen que a Castellar el preu de les naus 
tant de venda com de lloguer ha realitzat 
un descens de la mateixa manera que la 
disponibilitat de sòl també ha baixat”. 

La raó principal que explica que hagi bai-
xat tant el preu de les naus com l’oferta de sòl 

  Jordi Rius

El preu mig dels polígons 
locals és de 2,5€ m2 en 
naus de lloguer i de 614 € 
m2 en naus de compra

+POLÍGONS

Reynaers es 
trasllada de Sant 
Quirze a Castellar

L’empresa Reynaers Aluminium és 
un dels casos de les noves empreses 
que han decidit aprofitar la conjun-
tura actual i ha traslladat les oficines 
de Sant Quirze del Vallès al polígon 
Can Carner de Castellar, concreta-
ment al carrer Priorat. Les noves 
instal·lacions, en les quals l’empresa 
ha invertit prop de 2 milions d’euros, 
concentraran totes les activitats en 
una àrea total de 4.200 m2 amb uns 
3.000 m2 edificats, que acolliran les 
oficines, showroom, servei tècnic, 

sala de formació i magatzem de per-
fils i accessoris amb una capacitat 
global de més de 900 tones.
El principi que inspira aquestes 
noves instal·lacions és una millora 
de l’eficiència i del servei al client. 
Els avantatges que es persegueixen 
són molt clares. D’una banda, s’ha 
ampliat la capacitat d’emmagat-
zematge i s’ha instal·lat l’última 
tecnologia en magatzems verticals 
per proporcionar una major qualitat 
i reducció d’incidències en transport 
i manipulació. El resultat de con-
centrar els recursos i la distribució 
permetrà ser més eficients en el 
servei als clients.
Reynaers Aluminium es caracteritza 
per ser un dels principals proveïdors 
de sistemes sostenibles d’alumini 
d’alta qualitat per a l’arquitectura 

i la construcció i les noves instal-
lacions en són un clar exemple. La 
integració de façanes, portes i fines-
tres d’alt aïllament, sistema d’em-
magatzematge eficient, il·luminació 
natural i climatització adaptada són 
alguns dels elements que s’han 
considerat per reduir al mínim les 
pèrdues energètiques. Reynaers 
Aluminium és un especialista eu-
ropeu líder en el desenvolupament 
i la comercialització de solucions 
d’alumini innovadores i sostenibles 
per a finestres, portes, murs corti-
na, corredisses, proteccions solars 
i verandes. A més d’una àmplia 
gamma de solucions estàndard, 
també desenvolupem solucions a 
mida per a tots els sectors del mer-
cat, des de projectes residencials a 
comercials i industrials.   La nova seu de Reynaers al polígon de Can Carner.  || a. pérEz

  Imatge aèria d’una empresa ubicada al polígon de Can Carner. || arxiu

és la desacceleració del tancament d’empreses 
industrials i no tant una forta dinamització del 
mercat que, a dia d’avui, estaria tancant opera-
cions amb els immobles amb més bona relació 
qualitat preu, sobretot, per a empreses que es 
traslladen d’ubicació. A desembre de 2014, el 
preu mig en els dos polígons industrials de Cas-
tellar per a nau de lloguer se situa al voltant dels 
2,5 euros per metre quadrat mentre que el preu 
mig per una nau de compra és de 614 euros per 
metre quadrat.  En el conjunt de la comarca, la 
mitjana del preu era de 3,04€/m² per lloguer 
de nau, 741,3€/ m² per compra i 418,6€/m² per 
venda de solars; un 6,2%, 20,9% i 28,5% menys 
respecte el 30 de juny del 2013. 

El Pla de la Bruguera té actualment 13 
naus en venda, 16 en lloguer i dues ofertes de 
sòl disponible. El de Can Carner actualment té 
una nau en venda, set en lloguer i cap oferta 
de sòl. “El fet que hagi baixat el preu del sòl 
i el preu del metre quadrat tant de lloguer 
com de compra ha provocat que empreses 
dins del mateix territori s’hagin interessat 
i hagin consumat el trasllat d’altres muni-
cipis de la comarca cap aquí”, explica Creus. 
El tinent d’alcalde  de l’Àrea de Promoció i In-
novació diu que “també  hem detectat que la 
possibilitat d’ampliació de negocis que ja fun-
cionen han requerit de més espais per qües-
tions d’emmagazematge o d’ampliar la seva 
capacitat productiva”.

El percentatge d’ocupació dels dos polí-

gons castellarencs està lluny dels paràmetres  
a què es va arribar abans de la crisi. “Entre 
2006 i 2007 vam arribar a una ocupació 
per sobre del 90% de les naus i el sól dels 
polígons i costarà arribar a les dades d’ocu-
pació que teníem llavors, encara estem 
lluny”, constata Creus.

Tota la informació sobre l’oferta de sòl i 
sostre industrial es pot consultar en el portal de 
polígons i empreses del Vallès Occidental www.
copevo.cat/poligons per cada municipi de la co-
marca. A més, hi ha un servei de consultes a 
mida de tota l’oferta existent que compta amb la 

col·laboració de les empreses immobiliàries per 
cercar l’immoble desitjat. Creus considera que 
el catàleg “ens permet donar una visió sobre 
com estan els polígons i, en aquest sentit, el 
Consorci per l’Ocupació i la Promoció Eco-
nòmica del Vallès Occidental ha creat una 
eina que almenys serveix de referència” per 
fomentar l’ocupació dels espais industrials i ter-
ciaris existents als polígons. Tots aquestes re-
cursos s’engloben dins del projecte comarcal 
POLindústria, que compta amb la participació 
de tots als ajuntaments de la comarca i els su-
port de la Diputació de Barcelona. 
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206 elements a protegir
Aquest dimarts es 
porta a aprovació 
del ple un catàleg de 
patrimoni local

El Pla Especial del Catàleg de 
Béns a Protegir, que ha de preser-
var el patrimoni més significatiu 
de la vila, ja està enllestit. El Ple 
portarà a aprovació, el proper di-
marts 24, el document -elaborat 
pels serveis tècnics municipals-, 
que descriu amb profunditat 206 
elements a conservar i preservar 
de valor arquitectònic, arqueolò-
gic, ambiental, paisatgístic i natu-
ral. Recordem que aquest Catàleg 
acompanyarà el nou POUM. “De 
fet, al POUM ja hi ha una relació 
d’inventaris dels béns patrimo-
nials, però amb aquest catàleg, 
donem una passa més. A banda 
de la descripció, hem afegit el ni-
vell de protecció”, explica Pepe 
González, regidor comissionat del 
POUM. “En alguns casos la pro-
tecció és íntegra, altres només la 
façana...” afegeix González. Hi ha 
el compromís que aquest Catàleg 
s’incorpori quan es faci l’aprovació 
definitiva del POUM i, segons el re-
gidor  “els dos processos s’estan 
fent en paral·lel”.

tipologies || El catàleg fixa qua-
tre tipologies de béns a protegir. 
La més àmplia és la que fa refe-
rència als elements arquitectònics, 
amb 151 elements distribuïts en di-
verses categories. Així, hi figuren 
13 edificis d’arquitectura pública 
(com per exemple el Palau Tolrà, 
l’antic Ajuntament o el cementiri) i 
7 edificis religiosos (on no hi falten 
les esglésies parroquials de Sant 
Esteve de Castellar i Sant Feliu del 

 Cristina Domene

Racó, Castellar Vell, l’església de 
Santa Maria del Puig de la Creu, 
l’ermita de les Arenes o la Capella 
de la Mare de Déu de Montserrat). 
En relació amb l’arquitectura mili-
tar s’inclouen 4 elements, entre els 
quals hi ha el Castell de Castellar 
i els refugis de Can Barba i del Pla 
de la Bruguera. 

En aquest mateix apartat, 
s’inclouen 37 immobles residenci-
als urbans, 35 masies o residènci-
es rurals i 22 elements d’arquitec-
tura industrial (entre els quals hi 
ha Can Barba i diversos molins i 
xemeneies). A més, també s’inclo-
uen una vintena de conjunts ur-
bans que es considera que s’han 
de protegir per la seva vàlua urba-
nística i històrica, com per exem-
ple, diversos conjunts de Les Are-
nes, de l’empresa Tolrà, del carrer 
Major o del Passeig.

Finalment també s’incorpo-
ren 7 obres d’enginyeria (totes 
elles ponts sobre el riu Ripoll o al-
tres petits cursos fluvials) i 6 ele-
ments singulars diversos (mobili-

  Dos dels edificis catalogats: a l’esquerra, dibuix de la façana de l’antic Ajuntament; a la dreta, Ca l’Anastasi. || arxiu

+CATÀLEG

Comissió de 
patrimoni i 
exposició pública

Una vegada feta l’aprovació del 
Pla Especial del Catàleg, s’iniciarà 
un període d’exposició pública 
que tindrà una durada de 45 
dies hàbils i durant el qual es 
podran presentar al·legacions. 
El contingut del Pla Especial es 
penjarà a la pàgina web municipal. 
Quan s’hagi superat tot el tràmit i 
el document quedi aprovat defini-
tivament, l’Ajuntament crearà una 
Comissió Municipal de Patrimoni 

ari, elements decoratius, o fonts 
urbanes).

En una segona categoria, 
el Catàleg inclou 47 elements de 
valor arqueològic o paleontolò-
gic. D’aquests, 22 corresponen a 
jaciments arqueològics aïllats, 21 
a jaciments arqueològics vincu-
lats a elements inventariats i 4 a 
àrees d’expectativa arqueològica. 
En l’àmbit ambiental i paisatgís-
tic figuren sis elements, entre els 
que destaquen les construccions 
de pedra seca i les fonts rurals in-
ventariades en col·laboració amb el 
Centre Excursionista de Castellar. 
El Grup de Recerca de la Pedra 
Seca del Centre Excursionista de 
Castellar (CEC) està col·laborant 
amb els serveis tècnics municipals 
en les tasques d’inventariat i clas-
sificació d’aquestes edificacions. 

“Castellar no es pot com-
parar patrimonialment a altres 
ciutats, però és la nostra vila i la 
conservació del nostre patrimo-
ni històric és molt important”, 
conclou González. 

que emetrà dictàmens sobre la 
concessió de llicències d’obres 
que afectin edificis que formin 
part del Pla Especial del Catàleg.
Aquest òrgan estarà format per 
representants polítics i tècnics i 
també per persones externes de 
reconeguda solvència en el camp 
del patrimoni arquitectònic.
Un altre col·lectiu que ha estat 
vinculat amb aquest procés és la 
plataforma ciutadana Castellar 
pel Patrimoni, format per 
experts en patrimoni. El col·lectiu 
castellarenc va néixer en el procés 
de revisió del POUM per impulsar 
la creació d’un catàleg de béns 
del patrimoni cultural de la vila i 
ajudar els tècnics municipals en 
la redacció i revisió del catàleg.
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Alternativa rupturista

La presentació oficial de la nova con-
fluència política Decidim Castellar, 
que integren Procés Constituent, 
EUiA, L’Altraveu i Podem, va atraure 
divendres passat unes 250 persones 
que van omplir bona part de l’audito-
ri. Després d’un vídeo introductori, al-
guns dels membres de la candidatu-
ra van pujar a l’escenari amb cubs de 
cartró per completar la paraula “De-
cidim”. A mesura que s’anava com-
pletant el nom de la nova candida-
tura, van explicar a l’auditori quines 
seran les línies mestres que marcaran 
el rumb de la formació.

“Sóc a Decidim perquè és un 
projecte honest, just i necessari, 
que respecta les minories. Deci-
dim Castellar no demana només el 
vot dels castellarencs sinó també la 
seva veu”, així va obrir Conxi la pre-
sentació de la candidatura. Per la seva 
banda, Joan Moyà, membre de L’Altra-
veu i de Decidim, va posar l’accent en 
la vocació de l’assemblea de “comptar 
amb tothom a l’hora de decidir, que 
no quedi ningú fora, que sigui un 
espai obert a tothom on el consens 
sigui l’objectiu i no l’excusa”. “Deci-
dir pot despertar primer el corat-
ge i després l’alegria”, va dir Moyà. 
“Som a un moment històric, al final 
d’una època. És una crisi com mai 
s’havia vist”, va sentenciar un altre 
dels membres de l’assemblea, Josep, 
que també va apostar per la “justícia 
social i la participació” com a eixos, 
en una “organització de base i des 
de baix, d’esquerra democràtica”.

Els portaveus de l’assemblea 
també van definir Decidim com una 
candidatura “basada en la transpa-
rència, en l’ètica, amb una política 
que sigui motor de canvi i no una 
manera de viure, una ruptura amb 
la política actual”. De fet, la lluita 
contra la professionalització dels polí-
tics es materialitzarà amb la signatu-
ra d’un codi ètic social, polític i econò-
mic d’obligat compliment per part dels 
portaveus de la formació, segons van 

  Membres de la candidatura Decidim al final de la presentació || q. pascual

explicar a la presentació. “Cap dels 
nostres portaveus a l’Ajuntament 
es lucrarà ni els càrrecs s’eternit-
zaran. No caurem als pous dels fa-
vors i dels deutes”, van assegurar. En 
definitiva, la nova proposta política ha 
acordat la limitació de mandats, la ro-
tació de càrrecs i la limitació de sous 
si entren a formar part del consistori.

D’altra banda, els membres de 
Decidim van explicar que el seu ob-
jectiu és elaborar propostes a través 
de polítiques de proximitat “constru-
ïdes entre tots, sabent com viu i què 
necessita la gent, amb polítics com-
promesos amb el pols del poble”. En 
aquest sentit, van afegir que treballa-
ran per “crear espais reals de par-
ticipació”, amb les xarxes socials, el 
2.0, el contacte directe amb el ciutadà 
com a principals aliats. “No hi ha mi-
llor govern que el que fa la gent, ni 
millor alcalde que el poble”. Així, el 
nou espai polític va reivindicar la llui-
ta per la recuperació dels serveis pú-
blics “des de l’administració, però 
també al carrer” i una gestió trans-
parent dels pressupostos que han de 
seguir el camí de “l’austeritat, repar-
tint millor els recursos de que dis-
posem”. Decidim concep un consisto-
ri que es recolzi en “els dos pilars de 
Castellar: el teixit associatiu i l’en-
torn privilegiat. S’han d’adaptar els 

DECIDIM CASTELLAR  |  PRESENTACIÓ PÚBLICA

 Rocío Gómez 

Teresa Forcades va apadrinar Decidim, en un acte amb 250 persones a l’auditori 

equipaments a la realitat i apostar 
pel patrimoni”.

Amb tot, l’exregidora de L’Al-
traveu, Elisenda Alamany, que també 
dóna suport a Decidim, va reconèi-
xer que han posat les “sigles al ser-
vei d’un projecte comú i compartit”. 
“No renunciarem a allò que som i 
hem fet”, va afegir Alamany.

Després de la presentació més 
formal de Decidim, la teòloga i monja 
benedictina Teresa Forcades va pujar 
a l’escenari com a padrina del projec-
te. No era la primera vegada que For-
cades visitava Castellar. Fa un parell 
d’anys va omplir l’auditori amb la pre-
sentació del Procés Constituent, una 
de les formacions que conflueixen a 
Decidim. “És una iniciativa per fer 
un tomb de ruptura, radical, que 
no vol dir violent. És un canvi ne-
cessari i urgent”, va dir Forcades. 
La monja, que va reiterar en diverses 
vegades que “tenim una democràcia 
buida de contingut”, va lloar que De-
cidim es presenti com una candidatu-
ra “d’unitat, participativa, amb una 
nova manera de fer política”. “Uni-
tat no vol dir uniformitat, sinó dife-
rents punts de vista, diversitat. De-
mocràcia no és només votar sinó 
participar més activament en les 
decisions importants per al poble”, 
va concloure la monja. 

L’emprenedoria,
full de ruta d’ERC 

A menys de 100 dies per a les 
eleccions municipals, la sec-
ció local d’ERC comença a pre-
sentar en públic les línies mes-
tres que marcaran el seu full 
de ruta. En concret, estan do-
nant a conèixer el primer dels 
quatre blocs que vertebraran 
el seu programa: l’emprenedo-
ria. “Hem dividit el programa 
en quatre blocs que són repú-
blica, cohesió, sostenibilitat 
i emprenedoria. És una feina 
d’anys, amb el bagatge de l’úl-
tima legislatura. Un cop elabo-
rats els hem sotmès a un con-
sell de gent independent, que 
no està vinculada a l’esquer-
ra, en aquest cas del món eco-
nòmic, empresaris, emprene-
dors i gent que investiga a la 
universitat, perquè el criti-
quessin”, explica  Rafa Homet, 
responsable d’ERC Castellar. 
Homet puntualitza que no és 
un programa “improvisat, sinó 
que ha estat treballat, pensat, 
i revisat, és un programa pos-
sible i necessari”.

El bloc d’emprenedoria 
que presenta ERC es desglos-
sa en 10 objectius i àrees de tre-
ball com són la innovació - en 
aspectes com el ‘cotreball’ o els 

espais de creació, cultura i edu-
cació -, la indústria - amb el Va-
llès com a motor econòmic d’Eu-
ropa - , o el comerç de proximitat, 
per dinamitzar la vila. També for-
men part del bloc d’emprenedo-
ria conceptes com ser proactiu, 
el turisme, posar en valor Caste-
llar - el producte local, el patrimo-
ni i la història-, el canvi de model 
energètic passant per noves ener-
gies com la biomassa, o la forma-
ció professional dual i l’ocupació. 
“Hem d’apostar per l’educació 
de qualitat, per la formació pro-
fessional dual amb pràctiques, 
una formació adaptada al teixit 
productiu per avançar cap a l’ob-
jectiu final, la plena ocupació”, 
conclou Homet.

El responsable d’ERC apun-
ta que presentaran les seves 
propostes sobre emprenedoria 
als comerciants de Castellar i a 
l’ASEMCA entre d’altres agents 
empresarials. La resta de blocs 
temàtics del programa dels repu-
blicans castellarencs es donaran 
a conèixer a través de les xarxes 
socials, reunions i trobades ober-
tes a tota la ciutadania. 

D’altra banda, la presentació 
oficial de la candidatura d’ERC 
Castellar tindrà lloc el 7 de març 
a l’Auditori Municipal, amb la 
presència de l’alcalde de Moià, 
Dionís Guiteras. 

ERC  |  PROPOSTES D’ECONOMIA

 R. Gómez

ICV presenta secció jove

ICV  |  PROPOSTES DE JOVENTUT

sat quan estava ubicat a l’Espai Tolrà. 
“La ubicació no és tan important, 
ja es veuria el lloc més adient. L’im-
portant és que oferís tres punts 
claus: un punt d’informació, un 
punt d’oci i serveis per als joves”, 
va explicar Foreman. 

En Javi Lorente va explicar l’al-
tre gran eix, aconseguir una millor 
comunicació entre l’administració i 
les entitats juvenils: “Hores d’ara, 
són les entitats, com Castellar del 
Revés, qui s’encarreguen d’organit-
zar activitats d’oci per a la gent jove 
del poble. Creiem que l’administra-
ció ha d’acompanyar més a aquest 
col·lectiu i ser promotora d’actes 
per al públic jove”.   || c. domEnE

ICV Castellar ha presentat 
aquesta setmana la seva secció 
més jove. Es tracta de Lluís Fo-
reman i Javi Lorente, ambdós 
joves de 19 anys, que han decidit 
formar part del projecte d’ICV 
perquè “el jovent pugui tenir 
més i millor relació amb l’ad-
ministració municipal” i per 
“poder formar part d’aquest 
canvi en la política i ajudar a 
desenvolupar-lo”, van dir els 
dos joves a la seva presentació.

Respecte a les polítiques  de 
joventut que volen desenvolupar 
des del partit ecosocialista, l’eix 
central és reobrir les portes de 
l’Espai Jove, tal i com estava pen-

Un madrileny afincat a Catalunya

El passat dissabte a les 12 del mig-
dia, la Sala d’Actes d’El Mirador va 
acollir la presentació del llibre ‘Cata-
luña vista por un madrileño’. Per fer-
ho va comptar amb la presència de 
l’autor, Ángel Puertas, que va venir 
convidat per la secció local del par-
tit Ciutadans. Tot i que l’acte no va 
aconseguir una resposta gaire mul-
tidudinària, l’autor i els assistents te-
nien ganes d’intercanviar opinions. 
Així doncs, en un ambient familiar, 
Ángel Puertas va presentar el seu lli-
bre on ell va afirmar que recull “una 

CIUTADANS  |  PRESENTACIÓ LLIBRE

a. parEra

a. pérEz

sèrie de reflexions que sorgeixen 
arran de les vivències que he tin-
gut a Catalunya”. 

Des de Ciutadans, el por-
taveu de l’agrupació a Castellar, 
José Rosales, va apuntar que Pu-
ertas “obre una miqueta els ulls, 
ja que qui llegeixi aquest llibre 
s’adonarà que aquestes barreres 
no existeixen, moltes són figura-
des i que en la majoria d’ocasi-
ons hi ha més coses que t’unei-
xen que no pas et separen amb 
els pobles”.    a. parEra
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a seva candidatura, que compta-
va amb el suport del líder del par-
tit, pablo iglesias, ha aconseguit el 
vot favorable del 77% dels simpa-

titzants de podem a catalunya, amb 4.039 
electors. la castellarenca Gemma ubasart,  
exregidora de l’a i professora de la univer-
sitat de Girona, és la nova secretària gene-
ral de podem catalunya.

Gemma Ubasart
Sec. Gral. Podem Catalunya

L

· Heu escombrat la resta de les cinc can-
didatures amb el 77% dels vots. Era un 
resultat esperat?
Pensàvem que tindríem el suport de la gent 
perquè hem fet una candidatura molt plural i 
solvent, amb persones amb una gran capaci-
tat tècnica i política, membres de cercles ter-
ritorials i sectorials. La valoració és molt po-
sitiva, hem guanyat la secretaria general amb 
un 77% dels vots. Això significa que podrem 
desenvolupar amb força el nostre projecte.

· La secretaria t’arriba a pocs mesos de 
les eleccions al Parlament. Heu preparat 
ja el programa electoral del 27-S?
Hem estat treballant el programa, tenim poc 

“Presentarem un rescat ciutadà”
 R. GómezENTREVISTA

  Gemma Ubasart. || cEdida

· Seràs la candidata de Podem a les elec-
cions al Parlament?
Desvinculem l’elecció de la secretaria gene-
ral a l’elecció del candidat electoral al Parla-
ment. A Podem les decisions no es prenen a 
un despatx, decideix la gent. De moment, em 
centraré a construir partit, a l’organització. 
Hi ha una feina prou extensa a fer. 

temps. Presentarem un pla de rescat ciuta-
dà amb mesures urgents per fer front a la 
situació d’emergència social que viuen am-
plis sectors de la ciutadania. Pressionarem 
perquè sigui possible, tant si estem a la Ge-
neralitat o al Parlament, des del minut 0. El 
paquet de mesures contindrà un pla de ga-
rantia de renda, mesures contra desnona-
ments i pobresa energètica, la garantia del 
dret a la sanitat per a totes les persones que 
viuen a Catalunya. 

· Quines seran les directrius econòmiques?
A mig termini farem un pla de desenvolupa-
ment econòmic, un pla de reactivació de l’eco-
nomia productiva més enllà del monocultiu 
del totxo i el turisme. La idea és fer front a 
l’atur, a la precarietat laboral i a la situació en 
què es troben moltes petites i mitjanes empre-
ses, una situació força dolenta. Lluitarem pel 
blindatge dels drets socials, l’educació, la salut 
i la protecció social. Hem de tornar a posar al 
centre qüestions com la dependència, que ja 
formava part dels nostres drets.

· Dret a decidir, sí. Independència, també?
Podemos és l’única força amb capacitat d’as-
solir el govern de l’estat espayol que defensa 
el dret a decidir. Estava i està al nostre pro-
grama polític. Podem defensa una sortida 
‘escocesa’ al debat que tenim a sobre de la 
taula. El dret a decidir s’ha d’entendre com 
un element d’enfortiment de la democràcia.  
Hauríem de ser tots els ciutadans catalans 
els que decidíssim el futur del país. 

PP || BIBLIOTECA MUNICIPAL

El diputat Juan Milián 
presenta el llibre 
‘El acuerdo del Seny’

El Partit Popular ha organitzat aquest di-
vendres, a les 18 hores, la presentació del 
llibre El acuerdo del Seny, superar el nacio-
nalismo desde la libertad, amb la participació 
del seu autor, Juan Milián Querol, diputat al 
Parlament de Catalunya. L’autor parlarà de 
la seva monografia, on es defensa el libera-
lisme davant del nacionalisme. En acabar, 
s’encetarà un debat entre els assistents i 
Milián. D’aquesta manera, el Partit Popular 
ha volgut unir-se al 30è aniversari de la Bi-
blioteca Municipal Antoni Tort. “La cultu-
ra és un valor de la nostra societat. Que 
la biblioteca  faci 30 anys és un orgull per 
als castellarencs i ho hem de celebrar”, 
ha dit el portaveu del PP, Antonio Carpio.

El diputat és també autor dels llibres 
Los nuevos liderazgos. Claves para una carre-
ra política i Es la hora de David Cameron. 

  Juan Milián Querol al Parlament. || cEdida
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ENTITATS

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
comercastellar@comercastellar.cat
www.castellarvalles.cat

Dia: dissabte 21 febrer · Hora: 22.30 h
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà

L’Associació Pas de Ball us proposa un 
ball de Carnestoltes amb el duet Ca-
melot. Hi haurà premis per a les mi-
llors disfresses, cava i xocolata amb 
melindros (inclosos amb l’entrada).

Disfressats o no, us hi esperem!

Reserves als tels. 696 746 660
(Encarna) o 664 032 755 (Mari).

Dia: diumenge 22 de febrer
Horari: de 10 a 14.30 h
Lloc: plaça d’El Mirador

Trenca la guardiola i aprofita la Fora 
Estocs! Hi trobaràs roba i comple-
ments, parament de la llar, calçat, em-
botits artesans, minerals, maquillat-
ge, flors, pastisseria i molt més! A més, 
amb les teves compres podràs partici-
par en el sorteig de 10 entrades dobles 
per a qualsevol sessió del BRAM! 2015.

BALL ESPECIAL
CARNESTOLTES

FIRA FORA ESTOCS
I MOLT MÉS

Pas de Ball Comerç Castellar UE Castellar

ASSEMBLEA
GENERAL DE SOCIS

+ INFO:
Tel. 937 143 292
http://uecastellar.cat

Dia: divendres 27 de febrer
Horari: 20.30 h
Lloc: Sala de juntes Pepín Valls

Ordre del dia:
1. Lectura acta anterior
2. Tancament temporada 2013-2014
3. Pressupost temporada 2014-2015
4. Projectes esportius 2014-2015
5. Convocatòria eleccions de
    Junta Directiva
6. Precs i preguntes

Visites i jornades de 
portes obertes a les 
escoles de la vila

Una escola eficient
Amb motiu de la proximitat de la 
preinscripció escolar per al curs 
2015-2016, que es farà del 10 al 
17 de març, els centres escolars 
castellarencs han anunciat el ca-
lendari de visites i jornades de 
portes obertes a les escoles.

El primer centre en obrir les 
seves portes serà l’escola FEDAC 
Castellar-La Immaculada, el pro-
per dissabte, 21 de febrer, d’11 a 13 
hores. El centre oferirà una xer-
rada informativa sobre educació 
infantil i ESO, on podran assis-
tir els alumnes, i una visita gui-
ada a les instal·lacions. Dissab-
te següent, 28 de febrer,  també 
d’11 a 13 hores serà el torn de l’al-
tre centre concertat de Castellar, 
el col·legi El Casal, que també ha 
previst una reunió informativa i 
una visita guiada al centre.  Els 
dies posteriors tindran lloc les 
jornades de portes obertes (reu-
nió informativa i visites als cen-
tres) a la resta d’escoles castella-

El projecte Euronet 50/50 des de 
fa tres anys està adherint esco-
les d’arreu d’Europa per estalvi-
ar energia, reduir emissions de 
CO2 i abordar la lluita contra el 
canvi climàtic. Les escoles tenen 
un incentiu per estalviar energia 
aconseguint més diners per les 
seves activitats, els gestors dels 
equipaments (normalment els 
ajuntaments) disminueixen els 
costos energètics i tots hi gua-
nyen amb menys emissions de 
CO2 emeses a l’atmosfera. 

L’escola Emili Carles-Tolrà 
està apuntada al projecte des de 
l’any passat i de la seva aplicació 
se n’ocupa l’anomenat grup ener-
gètic, format per la directora del 

 Redacció

  J. R.

renques. Així, dilluns 2 de març, 
de 15.15 a 16.30 h l’Escola El Sol i 
La Lluna farà una visita guiada a 
l’escola, i a les 16.45 h oferirà una 
xerrada informativa adreçada a 
pares i mares. 

L’endemà, dimarts 3 de 
març, serà el torn de l’Esco-
la Bonavista i de l’INS Puig de 
la Creu, ambdós a les 17 hores, 
mentre que l’INS Castellar ha 
programat la seva xerrada in-
formativa i visita al centre a les 
18 hores. Dimecres 4 de març, a 
les 17 hores, obrirà portes l’Es-
cola Sant Esteve, mentre que 
l’Escola Emili Carles-Tolrà ho 
farà el mateix dia a les 15 hores, 
i també divendres 6 de març, a 
la mateixa hora.

També farà una doble jor-
nada de portes obertes l’Escola 
Mestre Pla: dijous 5 de març, a 
les 18 hores, i dissabte 7 de març, 
a les 11 hores. Finalment, l’Esco-
la Joan Blanquer ha previst la 
xerrada informativa i la visita a 
les instal·lacions divendres 6 de 
març a les 17.30 hores.

centre, Maria Rosa Mulas, la pro-
fessora Laura Girbau i els alumnes 
Paula Gallardo, Sofia Casas, Sònia 
Ramoneda, Ilona Kortink, Nadia 
Morante i Joan Rosado.

 Cada divendres es reunei-
xen per acordar les mesures que 
cal aplicar per millorar l’eficièn-
cia energètica del centre. El pro-
jecte inclou estalviar en gas i llum, 
però l’escola incorpora l’aigua. Al 
centre, que ja és una escola verda 
des de fa 10 anys, s’han posat car-
tells als lavabos demanant estal-
viar amb missatges com “no usar 
el vàter com a paperera, no tirar 
tant de la cadena i rentar-se les 
mans de dos en dos”, assegura la 
Ilona. Per reduir l’energia, el cen-
tre també ha demanat a l’Ajunta-
ment algun mecanisme perquè els 
ordinadors no quedin en standby. 

PREINSCRIPCIÓ  |  CURS 2015-2016 EMILI CARLES-TOLRÀ  |  PROJECTE EURONET 50 X 50

  Els alumnes del grup energètic de l’Emili Carles-Tolrà a la ràdio. || j. r.

MESTRE PLA  |  TALLER

Els alumnes 
de cicle mitjà 
estudien l’energia

Amb l’objectiu de fomentar una 
consciència sobre l’estalvi ener-
gètic i la sostenibilitat els alum-
nes de cicle mitjà de l’escola Mes-
tre Pla han dut a terme un taller 
sobre l’energia, realitzat per 
l’empresa d’Endesa, mitjançant 
una sèrie d’activitats educatives 
i de divulgació. Previ al taller es 
va fer una posada en comú de 
què és l’energia, d’on s’obtè, com 
s’utilitza, conèixer i diferenciar 
les diferents fonts d’energia, i re-
lacionar els tipus d’energia amb 
les fonts d’energia que les produ-
eixen. El taller també va incloure 
petits experiments per produir 
electricitat a partir d’una bici-
cleta, d’una microturbina, d’una 
placa solar, d’un aerogenerador i 
d’un col·lector solar.  || rEdacció

  Taller d’energia. || cEdida
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Segon ‘Fora estocs i molt més’
A més de les parades 
a la plaça del Mirador, 
hi haurà un inflable i hi 
actuaran els Capgirats

La fira ‘Fora estocs i molt més’ 
torna a Castellar del Vallès  aquest 
diumenge aplegant un total de 28 
establiments, comptant amb co-
merços i entitats culturals i de 
lleure. La fira, referent comerci-
al al municipi, vestirà de color la 
plaça Mirador de les 10 del matí 
fins a les 14.30h. 

La data es fa coincidir amb la 
de la Festa de Sant Antoni Abat. El 
Fora Estocs i molt més està orga-
nitzat des de l’associació de comer-
ciants Comerç Castellar, amb el su-
port de l’Ajuntament de Castellar, 
el Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de la Generalitat de Cata-
lunya i la Diputació de Barcelona. 
Aquesta activitat s’ha convertit 
en la fira comercial de referència 
a la vila “ja que està organitzada 
des del mateix comerç”, consta-
ten des de Comerç Castellar. L’en-
titat té com objectiu projectar la 
fira per a la promoció de l’activi-
tat comercial de diferents sectors 
i també per liquidar els estocs de 
temporada.

Els visitants podran trobar 
una oferta molt variada, des de tor-
tells de Sant Antoni, embotits i for-
matges en l’àmbit de l’alimentació 
fins a roba, calçat i complements 
per dones i infants, material espor-
tiu, roba per la llar, jardineria, de-

 Redacció

  Un comerciant que participava a l’edició de l’any passat. || s. ruiz

PARTICIPANTS A LA FIRA

midudu

dejuan carnissers

nualart artesania

Garden dicoma (Weber) 

Esports castellar

luque sabaters

Kids&us

Bike tolrà

la sala de ser

joguets i esports stop

pastisseria andreví

Formatges montbrú

joan ramos import

unió artesana

Embotits artesans
josep mallol

titelles

skate shop

mary Kay

outlet teixits per la llar

pedres i cristalls curatius

El Baratet

lula moda i complements

orgonites

pessigolles

stocks play

Videoclub universal

inflable Bob Esponja 

capgirats

mostració i degustació amb barbacoes Weber, 
idiomes, benestar personal, pedres i minerals, 
artesania, etc... Per als més petits  hi haurà un 
inflable de Bob Esponja.

si compres, participa! || Els visitants a la fira 
‘Fora estocs i molt més’ que efectuin una com-
pra tindran l’opció de participar en el sorteig 
de 10 entrades dobles per a qualsevol pel·lícula 
de la mostra de cinema social BRAM! 2015, que 
comença justament aquest divendres.

La fira coincideix cada any amb la Passa-
da de Sant Antoni i aquestes dues activitats ge-
neren una gran assistència de públic, durant el 
matí del diumenge. Gràcies a la col·laboració de 
l’entitat Amics de Sant Antoni Abat també hi 
haurà la participació dels Castellers de Caste-
llar, els Capgirats, que actuaran a la Plaça del 
Mirador a partir de les 13h.

La Fira Fora Estocs se celebra dos vegades 
l’any, un cop a l’hivern i l’altre al setembre, co-
incidint amb la Festa Major de la vila i el final 
dels períodes de rebaixes. 

LA XIFRA

28

Són els establi-
ments que tin-
dran parada en 
l’edició d’en-
guany

TALLERS  |  CAMPOS ESTELA

Taller
“Olors de la
Mediterrània” per 
a escoles locals

Campos Estela, l’empresa de res-
tauració especialitzada en men-
jadors escolars, posa en marxa 
aquest curs uns tallers educatius 
sobre les olors i els gustos de la 
mediterrània, amb la col·laboració 
estreta de la Xarxa Parc de les 
Olors de Catalunya. Les escoles de 
Castellar del Vallès que desenvolu-
paran el projecte “Olors de la Me-
diterrània” són Sant Esteve, El Sol 
i la Lluna, Joan Blanquer i Mestre 
Pla. L’acte de presentació que tin-
drà lloc aquest dijous 26 de febrer 
a les 18.30h a El Mirador, compta-
rà amb la col·laboració de la Regi-
doria d’Educació.

La presentació anirà a càr-
rec del gerent de Campos Este-
la, Martí Garcia, i la impulsora de 
la Xarxa Parc de les Olors, Pilar 
Comes. L’acte també inclourà un 
taller de sals d’herbes, així com 
un tast de receptes amb aromàti-
ques, com a exemple d’algunes de 
les activitats que ja s’organitzaran 
als diferents centres escolars. 

  Taller d’herbes. ||cEdida
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l gener de 2015, es va 
aprovar en el ple l’ex-
pedient per la delimi-
tació del terme mu-

nicipal de Castellar del Vallès i el 
regidor d’urbanisme, Aleix Canalís, 
es va comprometre a treballar-ho 
de la mà de l’oposició. Malaurada-
ment, però, no ha sigut així.
La necessitat de revisar els límits 
respon al fet de no tenir enca-
ra una delimitació oficial. La fita-
ció de Castellar té el seu origen a 
l’any 1889, i existeixen, només, al-
gunes cartografies històriques i 

E

 L’Altraveu

On són els límits?

Q

 Grup Municipal PP

ue la vida política no 
es ningún camino de 
rosas lo sabe todo el 
mundo. Que los co-
mentarios más o 

menos insidiosos están a la orden 
del día tampoco es ninguna no-
vedad; hasta puede decirse que 
va incluido en el cargo. Pero cu-
ando estas actuaciones sobrepa-
san los límites de la decencia, lle-
gando a la grosería y a la burda 
manipulación de los más débiles, 

Un rey sin cabeza
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nom, número de telèfon i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més 
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Fe d’errades

Al final de la carta ‘Tenim futur’ 
d’ERC Castellar del Vallès publi-
cada en el número anterior es va 
incloure per error una frase que 
corresponia al text del correu 
electrònic i no al text de l’article. 
La frase en qüestió era “Moltes 
gràcies per la vostra paciència” 
que anava referida a la redacció 
de L’Actual ja que l’escrit va ex-
perimentar diversos canvis.

unes actes de replanteig del 1918, 
que són les que s’han fet servir de 
punt de partida per realitzar les 
operacions de delimitació oficial. 
En la nova delimitació del terme 
municipal que ha proposat el PSC 
existeix però una zona controverti-
da; el Sot de Matalonga, entre Cas-
tellar i Matadepera. A l’any 1918 
es va traçar una línia recta entre 
dos punts que suposa la cessió de 
més de 40ha del terme municipal 
de Castellar del Vallès a Matade-
pera. Aquesta línia no ressegueix 
cap element natural, ni estructural, 
i obvia el límit que trobem dibuixat 
amb detall un plànol del “Instituto 
Geográfico y Estadístico” de 1920, 
una delimitació que sí que resse-
gueix l’orografia de la zona.

  loida perich

  josefina llauradó

  rafa Barrera

Sobre el paviment 
especial als escocells

Benvolgut Sr. Alcalde, hem pogut 
observar que a molts dels nostres 
carrers s’ha posat un paviment es-
pecial als escocells dels arbres. Ima-
gino, que amb molt bones intencions 
l’Ajuntament ha pensat que d’aques-
ta manera s’eviten arrels que arren-
quen les voreres, serveis de jardine-
ria, possibles arbres caiguts en cas 
de ventada...segur que hi ha molts 
beneficis.  No entraré a discutir si 
és un bon o mal mètode. De ben 
segur, que vostès ja s’han assessorat 
prou bé abans de gastar-se 180.000 
euros. Ara bé, la meva queixa és la 
següent. Crec just i necessari, que 
quan un carrer ha de patir obres 
o actuacions, els veïns n’han d’es-
tar assabentats. Al meu carrer no 
hi ha hagut cap senyalització. Ens 
vam adonar que posaven aquest pa-
viment per la penetrant i desagra-
dable olor que desprèn en posar-lo. 
Hi ha persones que pateixen proble-
mes respiratoris, al·lèrgies i sensibi-
lització als productes químics, nens 
petits, avis...no dic que no s’hagi 
de posar, però si anem sobre avís, 
aquestes persones poden prendre 
mesures per evitar estar exposa-
des als cautxús i plàstics. Només 
cal veure el manual d’ús d’aquests 
productes on avisa que és perjudici-
al per a les persones amb problemes 
respiratoris, com l’asma. Cal afegir 
també, que un cop els usuaris dels 
guals hem tret els cotxes al matí, em 
tornat a casa i ens hem trobat amb 
unes cintes de protecció que ens im-
pedien el pas als nostres garatges. 
Altra vegada, Senyor Alcalde, no em 
queixo que sigui necessari, em quei-
xo de no ser informada del fet de no 

poder fer servir un servei per el 
qual l’Ajuntament ens cobra reli-
giosament. Finalment, demana-
ria a la regidoria que publiqués la 
fitxa tècnica del producte utilitzat 
a la pàgina web de l’Ajuntament, 
per tal de prendre precaucions i 
informar a la població.

En el ple de gener d’enguany l’Altra-
veu vam ser l’únic grup que va hi 
votar en contra.  L’equip de govern 
no ha informat Els grups de l’oposi-
ció del procediment, la informació 
ha arribat quan  ja  estava tot deci-
dit i no ha hi ha hagut cap possibili-
tat de discutir o esmenar els acords 
que s’han anat prenent amb els di-
ferents municipis afectats.
Pensem que amb aquesta actua-
lització s’ha perdut la possibilitat 
de resoldre un error històric, cre-
iem que els límits territorials han 
de respondre, sobretot, a criteris 
històrics i orogràfics, i en aquest 
cas la línia recta entre els dos 
punts no respon a cap d’aquests 
criteris, ni a cap altre criteri es-
pecificat en la documentació his-

Queixes pel mal 
funcionament del 
Centre de Rehabili-
tació CERVA-CMC

Durant aquests dies s’ha engegat 
una campanya de recollida de sig-
natures a Castellar del Vallès per 
formalitzar davant de l’Institut Ca-
talà de la Salut una queixa formal 
del Centre de Rehabilitació CER-
VA-CMC ubicat al Passeig que 
acull pacients de Seguretat Soci-
al i de Mútues privades.
Pel que manifestó, el creixement 
de les llistes d’espera, aquest cen-
tre compta amb dos fisioterapeu-
tes que han d’atendre 15 perso-
nes per hora a la vegada que han 
d’exercir d’administratius ocasi-
onalment a la recepció del cen-
tre, han de fer les valoracions dels 
nous pacients dins l’horari de re-
habilitació, ensenyen els exercicis 
que els pacients han de fer sols, 
col·loquen els aparells pertinents, 
donen la mobilitat als pacients. 
De fet, és pràcticament impossi-
ble atendre en unes condicions mí-
nimes de qualitat, a tal quantitat 
de pacients amb tan poc personal.
Alguns establiments del nostre 
municipi s’han afegit a la cam-
panya de recollida de signatu-
res i compten amb fulls per a qui 
vulgui signar (Perruqueria Txell, 
Agència de Viatges Ambar Tours, 
Beige l’antiga Pera, Estanc  davant 
del Mercadona, Cim, El Mesonet, 
Bar el Antiguo Armonic, Frank-
furt  Rambla Catalunya, Forn de 
Pa Viñas plaça Catalunya, Pessi-
golles, Rodana Sabates, Herboris-
teria Integra, Tintoreria City Sec, 
El Celleret, Perfumeria Anxas, 
Esports Castellar, Ferreteria Va-
llès, Bolleria San Esteve, Baratet, 
El Pastel, Estanc Martin, Calza-
dos Elena  Complements, Periò-
dics Cala Fiti, Schleker, Forn de 

  mari carmen González

continua a la pàgina 11

La mar de guapos 
Emili Carles

M’ agradaria felicitar  l’equip or-
ganitzador, a la gent que ha col-
laborat sense formar part de la 
comparsa, a la peixeta embaras-
sada de vuit mesos, als peixos ci-
clistes per la seva resistència i a 
tots els peixets que s’ho van pas-
sar teta saltant i ballant al ritme 
de les peixetes ballarines...
I sobretot donar ànims  i compar-
tir el premi amb tots els peixets 
que per culpa d’una gran febra-
da no van poder assistir a la rua....
Per últim animar a tothom de 
cara a l’any vinent a passar-ho bé 
i fer gresca amb nosaltres!!!!!
Una gran abraçada de part del 
“peix coix”. 

Resposta al Grup 
Municipal PP

Fa uns dies vaig haver de trucar 
al 112 perquè tenia al davant una 
persona que s’estava ennuegant 
i volia saber què podia fer. La 
resposta de l’operadora va ser: 
<<És que no sé què vol dir “en-
nuegant”.>> Amb els nervis, la 
paraula castellana “atragantan-
do” no em sortia.  Està clar que 
la persona que em va atendre no 
tenia coneixements suficients 
de la llengua per dur a terme la 
feina que estava fent. 
Quan la meva mare va fer els 14 
anys,  per entrar a la fàbrica li van 
demanar si tenia les quatre regles 
(llegir, escriure, sumar i restar). 
Sense superar aquest requeri-
ment, a banda de les habilitats es-
pecífiques, no  es podia entrar a 
treballar. Els fabricants de Saba-
dell d’aquella època, entenien que 
els treballadors eren persones i 
que tenien el dret i l’obligació de 
formar-se per poder anar enda-
vant. Narcís Giralt va ser un dels 
fundadors de l’Escola Industrial 
d’Arts i Oficis  al 1902, considera-
va que l’ignorància era la mare 
del vici i el crim, i que la forma-
ció era la manera de prevenir-ho. 

El fet d’exigir les quatre regles va 
ser una croada contra l’ignoràn-
cia, croada que va redundar en 
benefici dels treballadors. 
Sóc més de l’opinió que la igno-
rància és la mare de la infelici-
tat. I  em fa tristor llegir la carta 
del Grup Municipal PP on quali-
fica de bajanada el fet d’obligar 
els aspirants a un lloc de treball 
a acreditar coneixements de llen-
gua catalana,  russa o els que en 
cada cas  estableixin els proto-
cols de les administracions que 
fan la contractació. I em fa més 
tristor encara, veure el menyste-
niment que manifesten per la for-
mació bàsica de les persones.
Sembla que estem d’acord en 
què un treballador  que va al 
bosc a fer feina de neteja, no va 
a recollir quatre tronquets com 
si fos la Caputxeta recollint flo-
retes. Forma part d’un equip de 
treball i segur que rep unes di-
rectrius per dur a terme les tas-
ques d’una manera determina-
da. La feina ben feta no es fa a 
la babalà, i això requereix unes 
habilitats determinades. Però, 
a banda d’ aquestes habilitats, 
i aquí discrepem, està també 
la formació de base. I el conei-
xement de la llengua catalana  
forma part del corpus de conei-
xements bàsics que ha de tenir 
tot  ciutadà a Catalunya primer 
per dignitat pròpia, i després 
per una qüestió de convivència 
i/o comunicació, i més encara, 
quan opta a una feina ofertada 
per l’administració pública.  
Imaginem que un treballador o 
treballadora de l’equip de neteja 
forestal està molt arran d’un des-
nivell, i que un company o la cap 
del grup li diu “Compte!”. I què, 
en els dos segons que els  triga a 
sortir la paraula “Cuidado!” del 
fons de la gola, i perquè l’home 
o dona no entén que l’estan avi-
sant,  se’n va avall. Bilingüe vol dir 
dues llengües, no una o l’altre. En 
aquest cas, de la gola de l’emissor 
en surt, per força,  l’avís primer 
en una llengua  i després en  l’al-
tra, però el cervell del receptor ha 
poder d’entendre les dues.  
La feina dels polítics és procurar 
la felicitat de la ciutadania. Així 
doncs,  com va dir Fídies: “Saba-
ter, cuida’t de les sabates”. Si us 

Pa Sant Jordi, Congelats la Sire-
na, Bar Picàpat, Frescuore , Foto-
prix, Cal Gorina, Perruqueria Va-
nesa, Florosteria Duran, Montse 
Frutas, El Timbal, Rosa dels Alps 
al Mercat, el Quiosc del Mercat. 
Grangeta Roca, Forn Grané, Mis 
Ungles). Tanmateix, el dissabte 28 
també es podrà signar al costat de 
la biblioteca. Per altra banda, s’han 
iniciat les gestions per a la reco-
llida de signatures electròniques.
Demano la col·laboració de tota la 
ciutadania signant el manifest i/o 
agafant fulls per recollir signatu-
res. Insisteixo aquesta causa ens 
afectat a tots i a totes, ja que ens 
estan traient tots els nostres drets 
i jugant amb la nostra salut.

tòrica corresponent, no entenem 
per que la comissió municipal de 
delimitació ha ignorat aquesta di-
vergència que aporta la cartogra-
fia de 1920.
El vot favorable de la majoria ab-
soluta del PSC i el suport CiU 
i PP és insòlita en un cas com 
aquest, aproven un acord que va 
en contra dels interessos del mu-
nicipi. Creiem que per part de 
l’equip de govern cal una reflexió 
sobre aquest tema i per tant la 
seva rectificació.
*Recordem que L’Altraveu ha 
impulsat “Decidim Castellar” de 
la mà de Podem, EUiA i Procés 
Constituent, i concorrerà sota 
aquesta marca a les properes 
eleccions municipals del maig.

amoïna la gent que no pot acre-
ditar els coneixements mínims 
de llengua catalana, per què no  
feu per manera que puguin es-
tudiar-la?
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vui, comença la sete-
na edició de la mostra 
de cinema de Castellar 
Bram! Any rere any, el 

Bram! es va consolidant i ampliant  
en dies i continguts. Cada cop és 
una mostra més important sobre-
tot pel fet que, aquest és el segon 
any, s’apropa el cinema i la refle-
xió als nens de tot el poble amb el 
Bram! escolar. Prop de 3200 alum-
nes de p3 a segon de Batxillerat/ 
Escola d’Adults veuran diferents 
films entre el 4 i el 26 de febrer.  
Tenim un Bram! infantil i un Bram! 
Musical que es van fent més grans 
a cada edició. 
Aquest és el tercer any que existeix 
el Bram! Musical que es va comen-
çar amb un concert de bandes so-
nores a càrrec de l’orquestra d’Es-
paiArt.  Aquest acte va passar al 
dissabte anterior a la mostra cine-
matogràfica pròpiament dita i, ara, 
ja s’ha convertit en tot un cap de 
setmana d’obertura del Bram! amb 
una oferta relacionada amb la músi-
ca i el cinema. És per això que avui 
l’acte, que tindrà lloc a les 20.30, “ 
La poma i el piano de cua” repre-
sentarà entranyablement tot el que 
significa tenir una mostra com el 

  The great train robbery. || joan mundEt

Comença el
BRAM! més llarg

passejaran per la pantalla d’aquest 
Bram! 2015. Seran els passos segurs 
de cineastes amb molt d’ofici i mira-
da social. La sorpresa de la tempora-
da Boyhood ens bressolarà la nit de 
dissabte i Pride en primícia tancarà 
les portes  a un Bram! que aquest any 
ve ple de sentiments. 

*Membre del CCCV

A

dins de la Finestra Oberta, la nit 
del 26 l’Auditori de Castellar es ves-
tirà d’inauguració amb la pel·lícula 
Loreak i amb la presència del seu 
director José María Goenaga. 
Aquest acte donarà pas a una Secció 
Oficial amb sis films espectaculars 
que ens deixaran amb els ulls oberts 
i el cor intrigat. Ken Loach, els ger-
mans Dardenne i Wim Wenders es 

La Biblioteca està 
d’aniversari

 Pepa Martínez*

L
a Biblioteca Antoni 
Tort, un dels equipa-
ments culturals més 
importants i dinàmics 

del nostre poble, està d’aniversa-
ri. M’agradaria aprofitar l’opor-
tunitat que em brinden aquestes 
pàgines per parlar-ne una mica i 
per felicitat per la seva gran tasca 
al personal tècnic i als voluntaris 
que han passat per l’equipament.
Fa 30 anys que es va inaugurar la 
Biblioteca Antoni Tort de Caste-
llar del Vallès. La posada en marxa 

El Palau Tolrà, una 
estructura d’estat

 Agrupació Local CDC

U

avantguardisme vallesà als actes del 
Bram! Musical i La finestra Oberta. 
Com a traca final, gaudirem d’un 
ampli ventall de les pel·lícules més 
anomenades a les darreres entre-
gues de premis, ja sigui per estar 
nominades o per ser guanyadores 
dels guardons. Així, un cop fet l’in-
tercanvi lúdic i gratuït de la cultura 
cinematogràfica a la nostra terra 

  Joana Zoyo*

PLAÇA MAJOR

d’aquest nou servei, fruit de l’acord 
que va signar l’Ajuntament amb el de-
partament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya l’any 1981, suposava 
l’assoliment d’un desig compartit per 
molts castellarencs i castellarenques. 
Finalment, l’any 1985 va obrir les 
portes la Biblioteca i es va esdevenir 
una nova etapa a la vida cultural i so-
cial de la vila de Castellar. Des de lla-
vors han estat molts els castellarencs 
i castellarenques que han gaudit del 
seu servei. Han estat diverses les 
activitats realitzades: tallers, teatre, 
hora del conte, tertúlies, conferènci-
es, sala d’estudi, cinema, concerts... i 
sobre tot participar i col·laborar amb 
les entitats de la nostra vila.
La Biblioteca va néixer amb una in-
fraestructura modesta -80 punts de 
lectura per a adults, 20 per a nens 
i un fons de 3.600 llibres- però s’ha 
anat adaptant al llarg d’aquests anys 
als nous temps. Ha viscut diferents 
canvis i s’han introduït les noves tec-
nologies per poder donar resposta a 
noves necessitats del ciutadans. Els 
recursos documentals en diversos 
suports, tant físics com digitals, són 
una de les portes d’entrada a la cul-
tura i l’aprenentatge que la bibliote-
ca posa a l’abast dels usuaris.
D’aquesta manera i amb la finali-
tat de conèixer més de prop la re-
alitat de la biblioteca municipal us 
convidem a venir el dissabte al mati  
a partir de les 11 hores a la nostra 
festa on tenim una matinal especi-
al amb l’actuació de la Coral Sant 
Esteve, que oferirà el concert Can-
çons del món.
Us hi esperem.
 
*Regidora de Cultura

volem fer públic el nostre ferm com-
promís amb el procés català, amb la 
llibertat de tots nosaltres com a ciu-
tadans de ple dret a l’hora de poder 
manifestar la nostra opinió sobre 
l’encaix de Catalunya en el món. 
Per aquest motiu, volem un Palau 
Tolrà que contribueixi a donar soli-
desa al país i que estigui al dia per a 
que Catalunya pugui arribar a exer-
cir la seva sobirania amb una major 
garantia. L’ajuntament de Castellar 
s’ha de fer càrrec dels problemes de 
la gent, però també de les seves espe-
rances i il·lusions. Per aquest motiu, 
per poder millorar les condicions de 
vida dels castellarencs i castellaren-
ques, des de CDC treballem oberta-
ment per poder fer del Palau Tolrà 
una veritable estructura d’estat.  

ción habría habido si el personaje 
en cuestión hace chistes sobre la 
orientación sexual de alguna per-
sona allí presente? ¿Y si las chan-
zas tuviesen un destinatario de 
cierta religión situada en el Ma-
greb, por ejemplo, poco amiga de 
estas coñas? Lo más probable es 
que fuera declarado persona non 
grata, por no hablar de la cara que 
le habría quedado a la autoridad 
municipal allí presente, que en nu-
estro caso optó por la más ancha 
de las sonrisas. Y, por favor, que no 
alegue ignorancia; que ya somos 
todos mayorcitos.
Se está llegando a un nivel de des-
vergüenza inaudito. Hace muchos 
años que se sabe que en política no 
vale todo, pues la frontera entre las 
buenas formas y tirarlo todo por 
los aires es muy débil, y por lo visto 
algunos mandamases municipales 
no quieren enterarse. Si quieren 
debate político muy gustosamente 
participaremos, algo de lo que ellos 
huyen despavoridos al carecer ab-
solutamente de algo que decir. En 
cambio, les encanta descalificar a 
los adversarios sin reparar en las 
armas utilizadas. 
Ha llegado el momento de decir 
basta ya. Que si no tienen nada 
que ofrecer, que dejen paso a 
otros que sí tenemos mucho que 
hablar, pero al menos que no insul-
ten aprovechando cualquier oca-
sión, y menos tratándose de niños. 
Desde este partido no cejaremos 
en erradicar estos comportami-
entos vergonzosos, tanto desde la 
oposición como desde puestos de 
mayor responsabilidad cuando lle-
gue el momento.

nes eleccions munici-
pals sempre són es-
pecials, tenen aquell 
component més pro-

per perquè les persones alcalda-
bles són conegudes dins del poble, 
els seus equips estan formats per 
veïns del carrer, per companys 
d’entitats i associacions, per pares, 
mares, avis o àvies dels amics dels 
nostres fills i filles, i per un llarg et-
cètera. A més, l’Ajuntament sem-
pre és l’administració que més bé 
coneix les necessitats de la ciutada-
nia i que, per tant, ha de procurar, 
per tots els mitjans, posar remei a 
les diferents reivindicacions socials. 
Més enllà d’aquest component més 
proper, no podem oblidar que les 
properes eleccions municipals es 
viuen en un context català molt pe-
culiar. Catalunya viu un període his-
tòric i decisiu per al seu futur po-
lític. El proper mes de setembre, 
tots els catalans i catalanes  serem 
cridats a unes noves eleccions al 
Parlament, d’on sorgirà un govern 
que haurà de conduir Catalunya 
a la independència, a la construc-
ció d’un estat propi. Per tant, no és 
descabellat pensar que les prope-
res eleccions municipals tenen una 
importància cabdal de cara a donar 
solidesa al procés de transició naci-
onal que viu Catalunya. 
Des de Convergència Democràtica 
de Catalunya a Castellar del Vallès 

ve de la pàgina 10

ya dejamos de hablar de confron-
tación política para hablar direc-
tamente de insultos, y este fin de 
semana hemos tenido una demos-
tración palpable.
Ya en su momento vimos cómo se 
las gastan algunos, aprovechan-
do unas actuaciones musicales 
escolares para, muy sibilinamen-
te, pegar un palo a quien corres-
ponda por las reformas educativas 
que todo el mundo pide pero nadie 
quiere llevar a cabo. En un alarde 
de generosidad aceptaremos que 
se trató de un acto inocente, sin 
mala intención, que se malinter-
pretó y todos esos tópicos habitu-
ales en estos casos, excepto que se 
manipuló torticeramente una ac-
tuación infantil para fines espuri-
os. En fin, ya pasó y que cada palo 
aguante su vela.
Pero este fin de semana se han cru-
zado todos los límites de la correc-
ción y no hay excusas que valgan. 
Vamos a recordar que los carnava-
les son jornadas plenamente festi-
vas, en las que participan muy ac-
tivamente sobre todo los niños y a 
los que sin duda alguna se dedica 
especial atención en estos actos. 
Que se aproveche para hacer chi-
rigotas como en Andalucía hasta 
tiene gracia, pues el ingenio y el 
humor suele ser más efectivo para 
la crítica. Pero que en Castellar se 
aproveche para lanzar un mitin po-
lítico ante una concurrencia muy 
nutrida de niños no tiene ningu-
na justificación, y no nos vengan 
ahora con la libertad de expresión 
ni zarandajas similares. ¿Qué reac-

Bram! a Castellar. Una trobada de 
gent enamorada del cinema i la cul-
tura on té cabuda tot allò que és 
part del cinema a Castellar. 
Tota aquesta gent que formarà part 
de l’intercanvi de saviesa i interès 
pel setè art a Castellar anirà pas-
sant per l’Auditori entre els dies 20 
i 25 de febrer, oferint i rebent cine-
ma, cultura popular castellarenca i 
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EL TAULER

VACANTS
ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS 

les Escoles Bressol municipals

El Coral (c. torras, 4) i

Colobrers (c. prat de la riba, 23) 

disposen de places vacants per al 
curs 2014-2015 per a infants nas-
cuts l’any 2002.

per a més informació i reserva de 
places, cal adreçar-se a les escoles 
de dl. a dv. de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.

+ INFO:
Tels. 937 143 715 (El Coral)
          937 142 219 (Colobrers)

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

ESCOLA DE
PARES I MARES

Dia: dijous 26 de febrer
Hora: 18.30 h
Lloc: sala lluís Valls areny
 d’El mirador

Taller en família: “Olors de la 
mediterrània”.
taller a càrrec del parc de les 
olors i campos Estela, adreçat a 
pares i mares, fills i filles. l’objec-
tiu de la proposta és fomentar la 
curiositat, l’ús i el coneixement de 
les plantes aromàtiques.

AJUTS
AL LLOGUER 2015

la Generalitat de catalunya ha 
obert la convocatòria del dret a 
pròrroga per al 2015 de les presta-
cions per al pagament del lloguer.

aquesta convocatòria s’adreça 
a les persones que van obtenir 
la prestació l’any 2014, presen-
tant la declaració de compliment 
de requisits que es demanen.

Presentació de sol·licituds: fins 
al 20 de març, al servei d’aten-
ció ciutadana (El mirador), en ho-
rari d’obertura (dl. i dv. de 8.30 
a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 
19 h).

+ INFO:
Tel. 937 144 040
www.castellarvalles.cat

‘La Tarda’ des de Castellar

El magazín ‘La tarda’, en antena a les 
emissores locals de Catalunya, s’emet 
aquest divendres en directe des de 
Castellar del Vallès coincidint amb la 
primera jornada del BRAM!15, la mos-
tra de cinema impulsada pel Club Ci-
nema Castellar i l’Ajuntament. El pro-
grama, realitzat des de la sala d’actes 
d’El Mirador, comptarà amb el suport 
de Ràdio Castellar -emissora que col-
labora activament amb el programa 
La Tarda des de la seva creació- i es 
podrà seguir de 16 h a 19 h.

Per escalfar motors abans de 
l’inici del festival, la presentadora de 
la ‘La tarda’, Marina Romero, com-
partirà micròfon amb el periodista de 
Ràdio Castellar Jordi Rius, amb qui 
entrevistarà alguns dels protagonis-
tes del certamen. Així, conversaran 
amb Pere Joan Ventura, director del 
BRAM!; l’alcalde del municipi, Igna-
si Giménez, i la regidora de Cultura, 
Pepa Martínez. També passaran pel 
set del programa Sebastià Soley, pro-
tagonista del documental ‘La poma i 
el piano de cua’, que obre el festival, i 
el realitzador de la cinta, Josep Vidal.

  Jordi Rius i Marina Romero, en el programa fet per Sant Josep. || arxiu

L’oferta del BRAM! Gastro-
nòmic i el BRAM! Infantil estaran 
també presents al magazín des de la 
sala d’actes d’El Mirador, en un es-
pecial que es completarà amb una 
entrevista al director Enric Escofet, 
director del film ‘Les costures de la 
pell’, que obrirà la secció ‘Finestra 
oberta’, i amb les connexions habitu-
als amb les emissores que cada dia 
fan possible ‘La tarda’.

El magazín ‘La tarda’ es realitza 
des de les instal·lacions de Cugat.cat, 

COMUNICACIÓ  |  RÀDIO CASTELLAR

 Redacció

l’emissora municipal de Sant Cugat 
del Vallès. Amb un to rigorós i amè, 
el programa ha consolidat un model 
caracteritzat per la implicació dels 
professionals de la vintena de ràdi-
os locals que hi participen habitu-
alment, entre elles Ràdio Castellar. 
Un tret distintiu de l’espai que per-
met copsar el pols a l’actualitat local 
i que fa que aquesta sigui ja la seva 
tercera temporada en antena. De fet, 
‘La Tarda’ ja va visitar Castellar l’any 
passat, amb la festa de Sant Josep. 

Amb motiu del BRAM!, divendres es farà el programa en directe a la sala d’actes

Cuina de disfressa

El programa gastronòmic de 
L’actual TV, ‘Quins fogons’, es 
suma a la festa de Carnestol-
tes amb una recepta gens con-
vencional. Aquesta vegada, les 
cuineres aficionades, Marina 
Antúnez i Clara Simó, ens pre-
senten una falsa Oreo, que en 
realitat és una galeta d’oliva-
da i formatge, i una vichyssoi-
se que representa el got de llet 
on sucar-la. 

Fugint de les receptes clàs-
siques de Carnaval i quaresma, 
com la coca de llardons o els bu-
nyols de vent, el programa vol 
representar, amb aquest engany 
culinari, el Carnaval, en el qual 
res ni ningú és el que sembla. 

LACTUAL TV  |  QUINS FOGONS!

  Les cuineres Marina Antúnez i Clara Simó en ple programa. || lactual.tV

 Redacció

Capta aquest
codi QR i

podràs descobrir 
 com s’elaboren 
les falses Oreo 

amb Vichyssoise
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La UE Castellar vol tornar a 
guanyar en lliga

la uE castellar vol tornar a 
guanyar aquest diumenge al 
pepín Valls, contra el cardedeu, 
després de perdre per la mínima 

al camp del lliçà d’avall (1-0) 
a l’última jornada de lliga. Els 
homes de toni centella, tercers 
a la classificació, no volen perdre 
les opcions de lluita per l’ascens i 
seguir a la part alta de la taula del 
Grup 4 de segona catalana. 

Doble derrota a l’inici de la 
segona fase del CB Castellar

l’equip de Bitlles de la copa Bar-
celona comença la segona fase de 
la lliga amb dues derrotes contra 
Fusta i Ferro (313-22 a 325-22) i 

a la segona jornada contra el cB 
termites llefià c (354-27 a 302-22). 
la propera jornada s’enfrontaran al  
termites B. d’altra banda l’equip de  
lliga catalana viatjarà fins a santa 
perpètua per enfrontar-se en dues 
partides al can Folguera a les 10:00. 

  David Pino dirigint una jugada d’atac del CB Castellar enfront el CB Vic, || alBErt san andrés

El CB Castellar trenca la mala 
ratxa dels últims dos partits i gua-
nya a la pròrroga al CB Vic (90-83), 
aconseguint la seva quarta victòria 
consecutiva al Pavelló Puigverd de 
Castellar. Els homes de Dídac Her-
rero van donar una lliçó de joc a 
la pròrroga del partit que els en-
frontava al CB Vic després d’anar 
pel darrere al marcador durant la 
major part del temps.

Començava bé el primer quart 
amb tres triples gairebé seguits dels 
castellarencs, que es posaven a deu 
punts dels osonencs, que no veien 
capaços de frenar als locals i a un in-
domable David Pino, que amb el seu 
encert des de la línia de 6,75 feia pos-
sible aquest inici, juntament amb el 
domini ofensiu sota cistella.

Un combatiu CB Vic però, no 
llançava la tovallola i s’anava apro-
pant pas a pas al marcador, frenant 
el joc local com bonament podien i 
amb la permissivitat arbitral a l’ho-
ra del contacte defensiu, arribant a 
la fi del primer quart amb un 17-15 
a favor dels groc-i-negres.

Al segon quart, el rival desper-
tava del seu bloqueig inicial i cap-
girava el lluminós del Puigverd i el 
Castellar començava a fallar tirs fà-
cils. Els locals aconseguien arribar 
als descans només un punt per sota 
al marcador amb un 37-38 que enca-
ra donava lloc a l’esperança.

Però el tercer quart no comen-
çava gaire millor que el segon i el 
Vic aconseguia un parell de còmo-
des triples que els distanciava de 

Intractables al Puigverd
  Albert San Andrés

Un triple d’Albert Cadafalch força la pròrroga i dóna ales als castellarencs per aconseguir la victòria contra el CB Vic (90-83)

vuit al marcador, en errors defen-
sius dels de Castellar deixant sol al 
tirador osonenc.

El Vic tampoc feia gaires 
mèrits en atac porò arribava a 
l’últim quart amb un 51 a 56. Poc 
a poc el Castellar s’apropava als 
de la comarca de l’Osona, tot i 
que mai aconseguint la igualada 
al marcador. La permissivitat ar-
bitral -perdonant tres tècniques 
clamoroses als visitants- deses-
peraven als groc-i-negres que tot 
i l’adversitat ho seguien intentant 
jugada rere jugada.

Entraven a l’últim minut i Al-
bert Cadafalch no s’ho repensava i 
llençava des de 6,75, fent tremolar 
el Puigverd amb l’estrèpit dels seus 
tres punts que empataven el partit.
Amb empat a 73, començaven els 
cinc minuts d’afegit, i una gran de-
fensa trencava l’atac del Vic i la re-
cuperació dels d’Herrero i de nou 
Cadafalch clavava un grandiós triple 
que posava la cirereta al rebot ofen-
siu aconseguit per García.

El Vic es posava nerviós i bus-
cava desesperadament la cinque-
na falta de García que feia valer la 
seva veterania i no queia a la pro-
vocació. De nou recuperació ofensi-
va, i jugada calcada a l’anterior amb 
triple, aquesta vegada, d’un segur 
Toni Roura, que llençava a cistella 
amb una seguretat envejosa per la 
defensa visitant.

El parcial pels castellarencs 
arribava fins al 10-0, després del 
segon triple seguit de Roura, que 
gairebé sentenciava el partit. Ja 
només era qüestió d’aguantar el 
resultat i els homes d’Herrero ja 

es sabien vencedors. Al final 90 a 
83 pels de Castellar, que amb 7 vic-
tòries i 12 derrotes tornen a agafar 
el tren de la salvació.

 “L’encert que aquest equip 
es mereix ens ha acompanyat als 
moments importants, sobre tot a 
l’inici de la prorroga” deia Dídac 
Herrero al finalitzar el partit, men-
tre afegia: “el bon treball de l’equip 
durant la setmana també ajuda a 
tenir encert i aquesta setmana ho 

hem aconseguit”. El fet de venir 
des de darrere el marcador, ha 
donat confiança als tiradors” as-
senyalava l’entrenador castellarenc.

Orgullós dels seus jugadors, 
Herrero destacava: “Sergio Gar-
cía també ha sabut acabar el 
partit tot i tenir quatre perso-
nals. És un jugador que ens ha 
donat casta i personalitat a la 
pista”. També feia esment de Ca-
dafalch i de David Pino: “Son dos 

jugadors que porten moltes set-
manes bé, la direcció de Cada-
falch és cada vegada millor i l’en-
cert de Pino molt bó. El Larry 
-Ewulu- cada vegada va agafant 
més pes a l’equip i això també és 
molt important”.

La propera jornada, els cas-
tellarencs visiten la pista del sisé 
classificat, el Platges de Mataró, 
que arriba de perdre amb el One 
Ceset per 63 a 58. 
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Una vaga a favor de l’esport
  Albert San Andrés

El cap de setmana passat els tres 
clubs de futbol de la vila de Castellar 
han secundat la vaga proposada per 
la Federació Catalana per tal de mos-
trar el seu desacord amb la nova llei 
de Transparència Fiscal que obliga a 
tots els clubs esportius a regularitzar 
la situació d’aquells col·laboradors 
que cobrin més de 200 euros al mes. 
La vaga, segons el president de la 
Federació, Andreu Subies, “es per-
llongarà en el temps a través d’un 
minut d’aturada durant la resta de 
les competicions federatives - uns 
5.000 partits setmanals- de futbol 
i futbol sala, fins al mes de juny”.

Aquesta jornada de vaga arri-
bava a Catalunya després que la set-
mana anterior la Federació Asturiana 
aturés la competició amb el suport de 
tots els seus clubs i en aquesta jorna-
da, juntament amb la catalana, també 
es van sumar Cantàbria, Castella i 
Lleó, Ceuta, Extremadura, La Rioja, 
Melilla, Euskadi, Tenerife, Las Palmas 
i la Comunitat de Madrid que ho farà 
aquesta mateixa setmana. La resta de 
federacions estan en “posició d’inde-
cisió” com declarava Antonio Suárez, 
president de la Federació Interinsular 
de Las Palmas, l’ultima a sumar-se a 
la vaga d’aquesta passada setmana.

El president de la Federació, 
Andreu Subies reclamava en roda 
de premsa que la intenció era de-
manar per al món de l’esport “un 
règim especial amb la sensibilitat 
corresponent en l’àmbit de la re-
gulació de la Seguretat Social, la 

llicència única, la Llei de Transpa-
rència fiscal, la llei reguladora del 
impost sobre el valor afegit (IVA), 
el blanqueig de capitals i promou-
re la llei de mecenatge adequat pel 
finançament de l’esport”.

D’altra banda els tres clubs 
de casa nostra, la Unió Esportiva 
Castellar, el Futbol Sala Castellar i 
l’Athlètic 04 recolzaven aquesta po-
sició, els dos primers però no van 
tenir partits aquesta jornada.

L’unic club afectat va ser 
l’Athlètic 04, que dissabte devia 
jugar el partit aplaçat de la 16a jor-
nada contra l’Iris Badalona i que no 
es va disputar per aquesta adhesió. 
Segons explicava el president del 
04, Eduard Solé, “a nosaltres ens 
ha sorprès una mica aquesta deci-
sió de la vaga, ja que s’ha pres gai-
rebé d’un dia per l’altre. Evident-
ment estem d’acord perquè som 
un club d’amics que juguem per 

passar l’estona i aquesta llei ens 
complica molt la vida als clubs pe-
tits”, opinió que compartien els al-
tres presidents, com el del FS Caste-
llar, Josep Tous: “Crec que la vaga 
està ben feta, però s’hauria d’ha-
ver celebrat en una jornada amb 
més repercussió i no en una jor-
nada festiva com aquesta”.

Joan Homet president de 
la UE Castellar també hi esta-
va d’acord i afegia, però, que “no 

servirà per res, perquè era una 
jornada on no es jugava cap par-
tit, només a Tercera Divisió. La 
vaga s’ha de fer en una jornada 
que jugui tothom”. Tous també 
feia la mateixa afirmació que 
Homet i afegia que “és un pro-
blema d’alçada, no només dels 
clubs petits, sinó un tema dels 
clubs grans que són els que han 
rebut les inspeccions”.

Han estat moltes les crítiques 
rebudes d’arreu de Catalunya per 
la Federació Catalana de Futbol per 
aquesta jornada de vaga i molts asso-
cien aquesta decisió a la deficient co-
municació de la mateixa Federació. El 
president del Consejo Superior de De-
portes (CSD), Miguel Cardenal, deia 
dijous passat que “les vagues convo-
cades estan fetes sobre un fals pro-
blema” i que “la regularització la-
boral de les persones que treballen 
en l’àmbit esportiu és una falsa po-
lèmica”, però la realitat és que amb 
aquestes mesures, el govern espanyol 
el que aconseguiria seria una baixa-
da de l’atur en el cas de que aquestes 
cotitzacions fossin de gent en situació 
de desocupació, a més d’una major re-
captació d’impostos.

Aquesta situació pot desem-
bocar en la desaparició de molts 
clubs i Entitats que no puguin fer 
front a aquest pagaments.

El futbol ha estat el primer es-
port en reivindicar el seu malestar en 
contra d’aquesta llei però encara és a 
l’aire que d’altres com el bàsquet, el 
handbol o l’hoquei ho facin i segura-
ment en properes dates també poden 
mobilitzar-se en contra de la llei. 

  La Unió Esportiva Castellar cel·lebrant un gol al Pepín Valls || q. pasqual

Els clubs de Castellar secunden l’atur de la Federació Catalana de Futbol i es van unir a la resta dels equips de futbol catalans
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  Els jugadors de L’HC Castellar cel·lebrant un gol en una imatge d’arxiu || q. pascual

HOQUEI  |  PRIMERA CATALANA 

L’Hoquei Club Castellar aconse-
gueix la seva segona victòria con-
secutiva en lliga després de vèncer 
al Club Esportiu Cornellà a domi-
cili per 6 a 7 en un dur i difícil par-
tit al Baix Llobregat. L’equip d’Ale-
jandro Ruglio ens té acostumats a 
patir i a Cornellà no ha estat menys 
que en d’altres partits. 

Els del Baix començaven 
marcant després de gairebé 19 
minuts de joc després de fer tre-
ballar de valent al porter del Cas-
tellar, Gerard Estrany. Un minut 
després, el capità Oriol Togores 
igualava el marcador a la pista 
cornellanenca tot i que el rival 
desfeia la igualada dos minuts més 
tard. Repetint la mitja part de l’an-
terior jornada enfront el Bell-Lloc, 
Xavi Blanco aconseguia a les aca-
balles de la primera part l’empat 
pel seu equip i amb l’empat a 2 
s’arribava al descans.

A la represa, una vegada més 
tornava a portar la iniciativa al partit 
l’equip de Cornellà i després de poc 
més d’un minut i mig s’avançaven de 
nou al marcador havent batut aques-
ta vegada a Gerard Estrany.

Però els visitants no dona-
ven el partit per perdut tot i anar 

Victòria a Cornellà (6-7)

  Redacció

ATLETISME  |  CAC

El passat cap de setmana als cam-
pionats de pista coberta de Sa-
badell, l’atleta castellarenc del 
CAC, Joan Losada aconseguia 
el subcampionat de Catalunya a 
la prova de 1500 metres amb un 
temps de 4 miunts i 7 segons.  A 
més, Losada aconseguia la míni-
ma pels propers Campionats d’Es-
panya junior que se  celebraran a 
València.  D’altra banda, Guillem 
Arderius aconseguia un gran ter-
cer lloc a la prova de salt d’ alçada 
amb una marca de 1.84 cm.

El CAC també va ser pre-
sent   als Campionats de Cata-
lunya de Duatló celebrats al Prat 
de Llobregat, on l’equip partici-
pant a la categoria Èlit (Oscar 
Bertran, Josep Blasco, Dani Ro-
driguez, Pedro Perez i Antonio 
Torres) va completar els 5 km 
de cursa i els 20 de bicicleta fi-
nalitzant a la 36a posició d’un 
total de 100 equips. L’equip B de 
la categoria Open (Eliseu Alos, 
Pere Roca, Albert Lopez i Dani 
Pardo) van acabar en 32a posi-
ció de 98 equips.   rEdacció

Losada, 
subcampió 
de Catalunya

pel darrere al marcador i Cristian 
Blàzquez feia valer l’empat a 3 al 
minut 5 i deu minuts després al 15, 
avançava al Castellar per primera 
vegada. Poc durava l’alegria caste-
llarenca ja que dos minuts després 
tornava a empatar el Cornellà,

Els locals no esperaven a Xavi 
Blanco que una vegada més trans-
formava dos faltes directes en poc 
més de 2 minuts i decantava la ba-
lança pel seu equip d’una manera 
més justa pel joc que s’estava ve-
ient per part dels dos equips.

Els verds ho seguien intentant 
tot i que fallaven dos directes -un per 
cicle de 10 faltes i l’altre després d’una 
targeta a Togores- i un penal inexis-
tent que Estrany aturava de manera 
magistral, i amb una actuació digna 
de remarcar pel porter castellarenc.

Al minut 21, el Cornellà es tor-
nava a apropar al marcador amb el 
seu cinquè gol, però el mateix Blan-
co s’encarregava de fer el setè gol 
pel Castellar, que tornava a donar 
una mica de tranquil·litat als homes 
de Ruglio. El marcador encara hau-
ria de canviar, ja que els locals en-
cara feien el sisè gol del seu compte, 
i que significaria el marcador final 
de 6 a 7 a favor dels castellarencs.

Amb aquest resultat i amb 
un partit més, el Castellar puja 
a la cinquena posició momentà-
nia a la taula, empatats a 31 punts 
amb el Capellades i el Sant Cugat 
i dona un pas més pel seu objectiu 
d’aquesta temporada: la salvació.

La propera jornada l’HC Cas-
tellar rebrà al Dani Pedrosa de Cas-
tellar, al CHP Amposta, 14è classi-
ficat i rival directe per les aspira-
cions castellarenques. 

  J. Losada, a l’esquerra || cEdida

Gerard Estrany i Xavi 
Blanco decisius en la 
victòria del seu equip 
a la complicada visita 
al Baix Llobregat
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SÈNIOR B · tercera, grup 4

cB castellar - sant perel 76 - 56

SOTS 25 FEMENÍ · Grup 2

ramón llull - cB castellar  30 - 55

JUNIOR · nivell c, grup 3 

cB castellar - Europa i.E. ajornat

CADET · nivell c1, grup 3

cB castellar - sant cugat   73 - 66

CADET FEM. · nivell c2, grup 4 

cB castellar - safa Horta 63 - 29

INFANTIL · nivell B1, grup 2 

cB castellar - montgat 38 - 46

MINI A · nivell a 

nou Barris - cB castellar 35 - 85

súria - tona 1 -1

san lorenzo - llerona 1 -2

sabadellenca - Gironella 0 - 2

Lliçà d’Avall - UE Castellar 1 -0

cardedeu - sant quirze 3 -0

caldes m. - sabadell nord 1 - 1

sallent - sant cristóbal 1 - 1

Bellavista milán - peña san pedro 1 - 1

tibidabo t.r. - taradell 3 - 2 

SEGONA CATALANA · Grup iV jornada 20

FUTBOL
DIVISIÓ D’HONOR, grup 1 · jornada 17

pB johan - sanvicentí 6 - 0

palafrugell - mollet 3 - 1

J. Centelles - Athlètic 04 Ajornat

iris Badalona - martorelles 4 - 3

premià de dalt - n. sabadell 4 - 3

FS Castellar - Rosario Central 5 - 7

can calet - cn caldes 3 - 3

palau solità - arenys de mar 1 - 2

FUTBOL SALA

mollet - El masnou 66 - 74

CB Castellar  - CB Vic 90 - 83

one ceset - p. de mataró 63 - 58

la salle - Granollers 74 - 56

la llosa - onyar 80 - 81

sant cugat - cerdanyola 75 - 63

Boet mataró - argentona 79 - 71

Baricentro - Barberà 67 - 59

COPA CATALUNYA · Grup i jornada 19

BÀSQUET

SÈNIOR B · tercera catalana, grup 6 
uE castellar B - cerdanyola 2 - 0
JUVENIL A · primera, grup 7 
mercantil - uE castellar 5 - 2
JUVENIL B · segona, grup 27 
uE castellar - ripollet 1 - 4
CADET A · primera, grup 6
uE castellar - sant cugat 0 - 2
CADET B · segona, grup 29
uE castellar - pB sant cugat 2 - 0
INFANTIL A · primera, grup 5
uE castellar - sabadell  1 - 2
INFANTIL B · segona, grup 43
uE castellar - u. s. perpètua 3 - 10
INFANTIL C · segona, grup 39
sant quirze - uE castellar 0 - 1

HOQUEI PATINS

sant cugat - Valls 8 - 3

cambrils - molins de rei 6 - 3

Bell-lloc - capellades 2 - 3

Vilafranca - reus ploms 2 - 4

juneda - piera 4 - 5

amposta - martinenc 5 - 7

riudebitlles - sfèric 9 - 1

Cornellà - HC Castellar 6 - 7

PRIMERA CATALANA · Grup B jornada 18

SÈNIOR B · segona catalana, grup 4 
Fs castellar - Baganés                    7 - 4 
JUVENIL A · primera, grup 1
Fs castellar - sant andreu            8 - 4 
JUVENIL B · tercera, grup 4 
santa perpètua - Fs castellar  2 - 7

SÈNIOR B · segona catalana, grup 1
Hc castellar - palau 4 - 5
ALEVÍ F11 · campionat catalunya
sabadell - Hc castellar 3 - 7
INFANTIL F4 · copa tBcm 
Vic - Hc castellar 6 - 2

tona
peña san pedro
UE Castellar
Gironella
sallent
san cristóbal
caldes montbui
cardedeu
lliçà d’avall
Bellavista milán
sabadell nord
san lorenzo
llerona
sant quirze
tibidabo t.r.
taradell
sabadellenca
súria
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11
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

El masnou

Barberà

Boet mataró

one ceset

Gaudí mollet

platges de mataró

la llosa artés

argentona 

Granollers

sant cugat

cB Vic

onyar 

la salle manresa

tanino cerdanyola

CB Castellar 

cn sabadell

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

16

14

13

12

12

9

9

9

9

9

8

7

7

7

7
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3

5

6

7

7

10

10

10

10

10

11

12

12

12

12

15

cambrils

riudebitlles

capellades

sant cugat

HC Castellar 

juneda

piera

reus ploms

Bell-lloc

Hc Valls

martinenc

Vilafranca 

cornellà

amposta

molins de rei

sferic

46

43

31

31

31

30

30

29

25

22

21

15

14

13

12
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18

16
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17

17

17
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18

17
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16
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15

14

9

9
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9

8

7

6

4

4

4

3

2

PG PE

1

1

4

4

1

0

3

2

1

1

3

3

2

1

3

2

PP

2

3

3

4

7

7

5

6

9

9

9

10

12

11

12

14

pB johan

jamones centelles

rosario central

arenys de mar

FS Castellar

palafrugell

can calet

martorelles

cn caldes

unió mollet

iris Badalona

premià de dalt 

cn sabadell B

Athletic 04

santvicentí

palau-solità 2007
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9
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5
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8

9
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9
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14
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SEGONA A PROVINCIAL · Grup 1

sant cugat - att castellar 1 - 5

SEGONA B PROVINCIAL · Grup 1

ripollet - att castellar  4 - 2

TENNIS TAULA
TERCERA  PROVINCIAL · Grup 2

poblenou B - att castellar a  0 - 6

TERCERA PROVINCIAL · Grup 3

poblenou c - att castellar B  4 - 3

després d’aconseguir el títol d’àrbitre nivell 1 de rugbi league a Gua-
dassuar (València), el president del rubgi club castellar, arturo cuesta, 
va aconseguir aquest cap de setmana el títol d’entrenador europeu 
d’aquesta variant de rugby en la qual el rc castellar serà un dels equips 
pioners a l’estat.  || rEdacció

després d’aconseguir el subcampionat de catalunya absolut de 3000 
metres en pista coberta i de la seva victòria al campionat català de cros 
junior, torrents viatja a antequera (màlaga) al campionat d’Espanya 
absolut en pista coberta, en el que serà el seu segon estatal absolut, el 
primer a pista coberta.  || rEdacció

Arturo Cuesta, entrenador europeu de Rugbi Jordi Torrents a l’estatal d’Antequera

DEL 20 AL 26 DE FEBRER 2015

AGENDA

DISSABTE 21 febrer
Pepín Valls
09:00 benjamí a – natació terrassa
09:00 benjamí d – sabadell Fc
10:0 prebenjamí B – Badia
10:00 prebenjamí E – matadepera Fc
11:00 benjamí E – sabadell Fc
12:15 sènior B – navarcles cF
14:00 prebenjamí a – montcada cd
14:00 aleví a – premià de dalt cd

Partits a fora
09:00 mirasol Baco unió cF - aleví c
09:00 cerdanyola Vallès Fc - cadet c
10:00 la llagosta cE - benjamí B
10:30 sabadellenca uE - benjamí F
11:45 sabadellenca uE - prebenjamí c
13:15 sabadell nord cF - prebenjamí d
15:00 FE Grama - aleví benjamí femení
15:00 mercantil cE - infantil B
15:15 sant quirze Vallès Fc - infantil a
17:15 mirasol Baco unió cF - juvenil B
18:45 pB ramon llorens - cadet B

DIUMENGE 22 febrer
Pepín Valls
10:15 infantil c – pB ramon llorens
12:15 sènior a – cardedeu Fc

Partits a fora
09:30 sabadellenca uE - aleví B
10:00 ripollet cF - benjamí c
12:00 la planada ud - sènior B 
15:00 cerdanyola Vallès Fc - aleví E
15:30 manresa cE - cadet a

FUTBOL (uE castellar)

BÀSQUET (cB castellar)

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 21 febrer
Pavelló Puigverd
09:00 preinfantil– sant Gabriel ripollet
10:30 infantil– Escola sant Gervasi
17:00 mini a– palcam
18:30 cadet– cE sant nicolau
 
Partits a fora
10:15 nou Bàsquet olesa - premini a 
10:30 uB mir - preinfantil femení
12:00 Bc sant quirze - premini B mixte
17:30 cB solsona - sènior B 

DIUMENGE 22 febrer  
Pavelló Puigverd
10:00 mini B masculí – uE claret
12:00 sots 25 femení – cB imma

Partits a fora
10:30 uE Barberà - júnior masculí
17:00 Voramar  - cadet femení
18:30 platges mataró - sènior a 

DISSABTE 21 de febrer
Pavelló Dani Pedrosa
16:00 aleví B – cp congrés 
17:15 aleví a– cerdanyola cH
18:30 benjamí a – Hc sant just
19:45 infantil– cE molins de rei
 
Partits a fora
16:00 mollet – escola
16:30 santa perpètua – benjamí B

DIUMENGE 22 de febrer
Partits a fora
10:45 uE Horta –aleví B
12:00 uE Horta – benjamí a
12:30 cp Vic – júnior
16:00 cp torrelles – prebenjamí a
17:00 cp torrelles – iniciació
17:30 igualada Hc – benjamí c

FUTBOL SALA (Fs castellar i athletic)

DISSABTE 21 de febrer
Pavelló Joaquim Blume
09:30 benjamí – martorell aE
17:30 athlètic 04  – palafrugell Fs

Partits a fora
11:30 montsant Fs – aleví B
13:15 arenys – juvenil cadet femení
16:00 cn caldes Fs – sènior a
18:00 Font rubí cE – sènior B
18:30 Escola pia – cadet
19:45 Fs lliça d’amunt – juvenil a

DIUMENGE 22 de febrer
Pavelló Joaquim Blume
11:00 infantil a – isur Hnos. sánchez
12:30 juvenil B – Escola pia Granollers

Partits a fora
09:15 montornès – infantil B
09:15 Futsal arenys de mar – aleví a
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organització: amb la col·laboració de:

amb el suport de:

23/02 24/02 26/0225/02

20/02

27/02

21/02

28/02

22/02

01/03
dl dt djdc

dv

dv

ds

ds

dg

dg

Sala d’Actes
d’El Mirador

16.00 a
19.00 h

PREBRAM!
Programa especial de
La Tarda de La Xarxa amb 
Marina Romero i Jordi Rius

Auditori Municipal
Miquel Pont20.30 h
VOC

Acte d’obertura del BRAM!
amb l’assistència del
director, Josep Vidal

La poma i el 
piano de cua
A continuació, Diàleg mu-
sical amb Sebastià Soley

Auditori Municipal
Miquel Pont

Reserva d’entrades exhaurida

21.30 h

El BRAM! sonor.
Un concert de
cinema
Corals Musicorum, SOM-
night i El Cor de la Nit
Arranjament i piano:
Xavier Torras
Direcció: Sònia Gatell

Auditori Municipal
Miquel Pont18.30 h
VOSE

VOSC

VOC

VOSE

VOSE

VOSE

VOSE

VOSE

VOSE

VOSE

VOE

Across the 
Universe

Les costures 
de la pell Sobre la marxa

“Vila Hosta: 
una vocació 
audiovisual”

Loreak (Flores)

Leviatán

Jimmy’s Hall

Dos días, 
una noche

La sal de
la tierra 

Boyhood 

Pride (Orgullo)

“Pere Koniec, 
cineasta sen-
sacional”

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Més informació i preus:
www.castellarvalles.cat/bram
www.clubcinemacastellar.com

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

Auditori Municipal
Miquel Pont

20.30 h

20.30 h

20.00 h

20.30 h

22.00 h

17.00 h

19.30 h

18.00 h

22.00 h

21.00 h

20.30 h

Amb l’assistència dels direc-
tors Enric Escofet i Cèlia Vila

Amb l’assistència del
director Jordi Morató

Amb l’assistència de
Joan Vila Hosta

Inauguració de la secció ofici-
al, amb l’assistència del direc-
tor José María Goenaga

Amb l’assistència del
director Pere Koniec

Projecció dels mig-
metratges Policro-
mía + Difuminado

10.30 h

11.00 h

12.00 h

12.15 h

Doblada al català

Doblada al català

Vestíbul de
l’Auditori

Auditori Municipal
Miquel Pont

Tallers infantils

Perdut i trobat

Actuació Coral 
Sant Esteve

El secret del
llibre de Kells

17

BRAM!   7a MOSTRA DE CINEMA
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De dalt abaix i d’esquerra a dreta, les comparses 

La mar de guapos, la de l’escola Sol i Lluna i 

les Zumberes de Castellar. || q. pascual

Disfresses, música i festa

La puntualitat va marcar el tret de 
sortida de la rua de Carnestoltes 
d’aquest any. A dos quarts de sis de 
la tarda la comitiva d’enguany, for-
mada per un miler de persones re-
partides en 13 comparses que par-
ticipaven a concurs, va començar a 
avançar des de l’Espai Tolrà per se-
guir el recorregut programat. 

El rei Toltes Papallongues 
anava al capdavant dalt de la seva 
carrossa. El seguia el col·lectiu de 
joves Vilabarraques acompanyats 
per la batucada de Tucantam 
Drums. Anaven disfressats amb 
bates d’escola i els instruments 
de percussió animaven i donaven 
ritme al seguici.

A continuació hi havia Colò-
nies i Esplai Xiribec, disfressats de 
ramat d’ovelles i que s’anaven des-
plaçant per poder recollir els ous 
que els anaven donant els castella-
rencs. Seguidament venia la carros-
sa dels Minecraft, fets amb cartró; 
Les Tres Bessones acompanyades 
de mussols, ratolins i bruixes avorri-
des; l’Escola El Sol i la Lluna disfres-
sats de ninots de neu elaborats amb 
gots de plàstic; La Immaculada que 
ha tractat el seu 120è aniversari dis-
fressant-se de pastís i d’ampolles de 
cava; L’Emili Carles Tolrà que sota 
el títol “La mar de guapos” anaven 
de peixos; El Casal que s’han con-
vertit en pirates amb un vaixell; l’Es-
cola Sant Esteve que era una atrac-
ció d’autos de xoc, amb la pista i la 
taquilla, i els participants disfres-
sats de cotxes de xoc, i el Bonavis-
ta, que eren globus aeroestàtics. Hi 
havia també un grup de fregadores 
i, a darrere, “Els egipcis del Racó”, 
on convivien els faraons i els esclaus, 
que tibaven el carruatge on anaven 
Cleopatra i Juli Cèsar. L’Escola Joan 
Blanquer anaven disfressats de fons 
marí amb meduses, pops i onades; 
les Zumberes de Castellar eren una 
barreja de Madonna i Lady Gaga i, 
finalment, un grup de troglodites. 

La música i l’ambient festiu i 
diferent han caracteritzat els car-
rers de Castellar durant la rua. 

discurs i premis || El recorregut 
ha finalitzat a l’Espai Tolrà. El rei 
Carnestoltes ha fet el discurs habi-
tual, que aquest any s’ha centrat en 
la crítica a la política, i ha transmès 
el següent missatge: “Feu-me cas i 
disfresseu-vos sempre. Teniu tot 
lo dia d’avui per celebrar el car-
naval, que en un dia com el d’avui 
tot s’hi val”. Tot seguit, ha atorgat 
els cinc primers premis per l’Esco-
la Sant Esteve, l’Emili Carles Tolrà, 
El Sol i la Lluna, l’Escola Joan Blan-
quer i les Zumberes de Castellar. 
Segons ha explicat Rosa Lladós, 

  Anna Parera

Tretze comparses 
participen a la rua 
de Carnestoltes 
d’enguany

+ CARNAVAL

El PP reprova el 
discurs de Toltes 
Papallongues

Al PP de Castellar no li va 
agradar el discurs de carnaval 
que el personatge Toltes 
Papallongues va fer al final de 
la rua de dissabte passat.
Segons la secció local, s’ha utilit-
zat els menors d’edat amb finalitat 
política, en un acte cultural. “L’ús 
d’una festivitat per fer consignes 
polítiques i utilitzar un llenguatge 

mal sonant està fora de lloc, a més 
a més, quan aquestes paraules 
van dirigides a un públic infantil i 
familiar, que més enllà de gaudir 
d’una jornada festiva denuncien la 
seva indignació davant d’aquests 
fets”, ha condemnat Antonio 
Carpio, portaveu del PP.
El portaveu ha explicat que han 
estat molts els pares i mares  que 
l’han traslladat aquesta queixa 
i que, per aquest motiu, en el 
proper ple demanaran explicaci-
ons a la regidora de cultura, Pepa 
Martínez, “ja que l’Ajuntament 
és el responsable de la festa i 
volem conèixer quines són les 
mesures que es prendran”. || c.d.

membre del jurat d’enguany, han 
valorat l’animació, el maquillatge, 
la participació, la cohesió i la coor-
dinació del grup. Tot i això, han tro-
bat a faltar que les carrosses fossin 
més vistoses.

truitada i ball || La festa va con-
tinuar amb la 28a truitada popu-
lar a càrrec de Colònies i Esplai Xi-
ribec. Enguany s’han recollit 980 
ous i se n’han repartit 700 raci-
ons. “L’important és que s’hagi 
repartit i que la truitada s’hagi 
pogut tornar a repetir”, ha afir-
mat Gener Martí, responsable de 
l’entitat. D’altra banda, els Deejays 
del Revés van oferir un ball que no 
va tenir gaire assistència, segons 
els seus organitzadors. 
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Un recorregut per 
la història del jazz 

Sonaswing i Cal Calissó van or-
ganitzar divendres a la nit una 
xerrada en forma de masterclass 
sobre el jazz. L’acte va anar a càr-
rec del músic i expert en aquest 
gènere Pau Fuster, que defineix el 
jazz com “la música negra ame-
ricana per antonomàsia, la mú-
sica més important del segle XX 
i una música d’una varietat que 
no té límits”. Per això va convidar 
tot el públic assistent a recórrer 
des dels precursors del jazz, a fi-
nals del segle XIX, fins els canvis 
que es van anar produint a la dè-
cada dels 80, ja que “cada estil té 
molta història, moltes diferèn-
cies i moltes coses a explicar. I 
com més avança la història del 
jazz, més gravacions hi ha, més 
diferències i més per explicar”.

  Pau Fuster durant la xerrada sobre la història del jazz || sonasWinG

Des de l’inici Fuster va deixar 
clara la seva intenció: parlar del jazz 
des d’una altra perspectiva i, sobre-
tot, escoltant música per poder-lo 
entendre. La seva passió es palpava 
des del primer instant, és per això 
que el públic va deixar-se guiar per 
Fuster que els explicava amb detall 
la història, les cançons, els estils i els 
instruments que tocaven en les re-
produccions que anava posant.

Fuster va destacar el que defi-
neix aquest estil musical: ritme, im-
provisació i armonia, que “en les 
músiques anteriors no existia amb 
aquestes característiques”.

El jazz va crear una harmo-
nia nova amb acords nous. Això 
va sorgir dels esclaus negres que 
hi havia als Estats Units que can-
taven les anomenades work songs, 
és a dir, cançons de treball. D’aquí, 
va començar a barrejar-se la músi-
ca negra i la música espiritual blan-
ca, que es van convertir en les pre-
cursores del jazz.

Cap a quarts de dotze Pau 
Fuster va convidar els assistents, 
vinguts de Sabadell, de Terrassa i 
també de Castellar, a ballar. Sobre-
tot, cançons de Swing, però Fuster 
també els va sorprendre amb d’al-
tres temes. 

 A. P.

Pau Fuster va oferir 
una masterclass i 
posterior sessió de 
ball d’aquest estil 
musical

MÚSICA  |  CICLE SONASWING A CAL CALISSÓ

  Els pallassos, de la pastisseria Villaró, un dels números del ‘Gran Circ’. || q. pascual

Gran Circ a Castellar

  A. P.

Els carrers Major i Colom i la pl. del Mercat van engalanar-se per Carnestoltes

Charlie Rivel, l’Amo del Circ, la 
trapezista russa i el Gran Mag van 
ser els encarregats d’inaugurar el 
Gran Circ del carrer Major dissab-
te al matí. “Aquests quatre perso-
natges han passat per tot el car-
rer, han anat saludant als avis i 
als nens i així hem fet la inaugura-
ció”, va explicar Maria Consol Ca-
sajuana, una de les organitzadores 
d’aquest esdeveniment de carna-
val. Acte seguit, es van dirigir cap 
al Mercat Municipal on van posar 
una banda al nou president de l’As-
sociació de paradistes del Mercat, 
l’Esteve Torras.

Després del tret d’inici, tots 
els personatges van posar-se en el 
seu paper perquè “la gent veiés 
animació”, va destacar Casajua-
na. D’aquesta manera, tot el car-
rer Major, el carrer Colom i una 
part de la plaça del Mercat havi-

en de complir la missió de repre-
sentar un circ. L’ambientació hi 
ajudava, ja que totes les façanes 
estaven decorades amb globus i 
formes que recordaven els perso-
natges del circ. També hi havia di-
buixos d’animals, com les girafes, 
els lleons i els tigres, que queda-
ven rere les persianes d’una boti-
ga. D’altra banda, un tren de cartró 
que de tant en tant treia fum per la 
xemeneia ocupava un bon tros del 
carrer Major, ja que duia diversos 
vagons que transportaven els ani-
mals del circ. Tampoc faltaven les 
paradetes de venda de crispetes, 
de cotó de sucre i un Photocall, si-
tuat a la plaça del Mercat.

Tot i que les diferents inter-
vencions quedaven una mica se-
parades, hi havia ambient i els as-
sistents podien anar passejant per 
anar veient les actuacions de tots 
els personatges. Hi havia les fo-
ques amb el seu domador que feien 
jocs dins una piscina inflable i que 

com a premi volien que els dones-
sin un peix. També hi havia l’atrac-
ció de l’home bala i un il·lusionista 
que convidava a la gent a fer acti-
vitats. El carrer Colom estava ple 
de figures estàtiques, d’entre les 
quals hi havia pallassos i un goril-
la, als quals la gent els podia tirar 
monedes “que aniran pel Rafael 
Aguilar, que és qui va fer el tren”, 
va apuntar Casajuana. Al llarg del 
matí també hi va haver actuacions 
musicals de l’orquestra del circ, 
que eren una vintena d’alumnes 
d’Artcàdia.

Aprofitant el carnaval els car-
rers Major i Colom, que són un eix 
comercial de la vila, van conver-
tir-se per un dia en peatonals i, so-
bretot, en un circ. Joan Pujals, Cati 
Sans, Antònia Fernández i Maria 
Consol Casajuana es van encarre-
gar de l’organitzarció, i un centenar 
de persones, entre les quals hi havia 
els botiguers i veïns, es van animar 
a participar de la proposta. 
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El BRAM! 
Gastronòmic

Una de les novetats de la Mostra 
de Cinema d’enguany és el BRAM! 
Gastronòmic, una iniciativa que 
“integra els bars i restaurants 
que tenim al municipi amb el 
BRAM, que és molt popular”, 
explica la regidora de Comerç i 
Consum, Anna Màrmol. Enguany, 
doncs, els espectadors del BRAM 
podran combinar-ho i menjar al-
guna cosa, fer un entrepà o una 
copa abans de veure la pel·lícula 
o després de la sessió. La inten-
ció és “que la restauració de Cas-
tellar s’hi impliqui i faci menús 
i descomptes per poder combi-
nar-ho”, explica Màrmol. 

Catorze establiments caste-
llarencs s’han adherit a la inicia-

  Clara Calbet

  Representants d’alguns dels establiments que participen en l’oferta gastronòmica del BRAM!.  || cEdida

tiva, cadascun amb una proposta 
personalitzada. 

Al bar restaurant Cal Crus-
tó, per exemple, oferiran un as-
sortit de tapes diferent per cada 
un dels dies, i una tapa amb be-
guda costarà quatre euros. “Ens 
encanta aquesta iniciativa, per 
poder participar amb el poble 
i les activitats que s’hi fan”, 
diu Jordi Alsina, de Cal Crustó. 
Duli Hernández, del Frankfurt 
Ruta Quatre, explica que oferi-
ran “un menú de patates, be-
guda i frankfurt a 4,95 euros”. 
Siscu Martínez, del Restaurant 
Stewart, explica que “la nostra 
proposta és un 5% de descompte 
en tots els sopars i dinars, còc-
tels i gintònics premium, amb 
copeta de cava”. Troba molt inte-
ressant la iniciativa “per fer una 
mica de poble i que la gent no 
se’n vagi de Castellar”.

Des de la regidoria de Co-
merç i Consum estan satisfets 
amb la resposta dels establiments, 
sobretot tenint en compte que és 
el primer any. Estan convençuts 
que, després de l’experiència, de 
cara a properes edicions la respos-
ta serà encara millor. 

El BRAM! 
Musical arriba 
aquest cap 
de setmana 

Avui comença oficialment la 
Mostra de Cinema de Castellar 
del Vallès BRAM! 2015, i ho fa 
amb el Bram! Musical i la projec-
ció de La poma i el piano de cua, 
un documental de Josep Vidal 
que narra una etapa de la vida 
del músic castellarenc Sebas-
tià Soley, en què va viure a Lon-
dres i va passar de la indigència 
a la vida de pianista de grans ho-
tels. Després de la projecció hi 
haurà un “diàleg musical” amb 
el mateix Soley. La música con-
tinuarà demà amb “Un concert 

de cinema” a càrrec de Musico-
rum, SOM·night i El Cor de la 
Nit. Les tres formacions corals 
interpretaran obres del compo-
sitor de cinema Alan Menken, 
un repertori bandes sonores que 
transportaran els espectadors a 
la infantesa, el romanticisme, la 
il·lusió i la fantasia del cinema. 
El concert es complementarà 
amb explicacions del composi-
tor i la importància de la música 
en el cinema. El Bram Musical 
acabarà diumenge amb Across 
the Universe. 

Dimecres, sessió 
amb Pere Koniec
A la secció Finestra oberta, di-
mecres a les 20.30 a l’Audito-
ri Municipal es farà una sessió 
centrada en el cineasta Pere 
Koniec, en què Joan Ripollès 
i Emili Miró entrevistaran el 
director. També es projecta-
ran dos dels seus migmetrat-
ges: Policromía i Difuminado. A 
aquest últim hi intervé l’actriu 
Jenni Alarcón, veïna de Caste-
llar  || rEdacció

Bars i restaurants 
oferiran descomptes 
i menús especials 
combinats amb les 
sessions del BRAM!

BARS I RESTAURANTS ADHERITS AL BRAM! GASTRONÒMIC

Bar Stewart
c. torras, 10 - tel. 937 159 664

Bar TBO
ctra. sentmenat, 27-29

Bar Uday
c. tarragona, 33

Boston Coktail Bar
c. tarragona, 27

Cal Calissó
c. major, 65

Nigromante Gastro-Bar
c. dr. carretero i coll, 5

Passaparola
c. montcada, 5 local 7

Picàpa’t
c. montcada, 17

Restaurant Garbí
c. Barcelona

Cal Crustó
c. major, 38

Casa Pepe
c. itàlia, 15

El Racó del Mercat
pl. major, 5

Frankfurt Ruta Quatre
c. portugal, 3

Marro’s
c. Garrotxa, 80

+ BRAM!

BRAM!   
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La Biblioteca fa 30 anys

La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
ha arribat als seus 30 anys d’història. 
Per commemorar l’aniversari s’han 
preparat un seguit d’actes per aquest 
dissabte. La celebració començarà a 
les 11 amb una activitat infantil, L’ho-
ra del Pati, que consistirà en l’expli-
cació del conte Gina Ginger, a càr-
rec de personal de l’escola d’idiomes 
Kids&Us, i que compta amb la col-
laboració de la Ludoteca Municipal. 

L’acte institucional serà a les 

  Dos usuaris en una imatge recent de la biblioteca Antoni Tort. || q. pascual

12.30, i comptarà amb la presèn-
cia, entre d’altres autoritats, de l’al-
calde de Castellar, Ignasi Giménez. 
A continuació la Coral Sant Esteve, 
que també celebra 30 anys, oferirà 
el concert Cançons del món. El progra-
ma que el Cor de Noies presentarà 
està format per cançons molt diver-
ses, tant pel que fa a l’estil com pel seu 
origen. Són cançons que han acom-
panyat el cor al llarg d’aquests anys i 
que ara interpretaran amb un format 
més directe i més proper.  

A més, durant tot el dia es pro-
jectarà un audiovisual amb fotogra-

  Clara Calbet

Dissabte es farà l’acte institucional, una activitat infantil i un concert coral

fies de la història de la Biblioteca, les 
seves col·leccions i els seus serveis. 

redistribució || Coincidint amb el 
30è aniversari la Biblioteca ha fet una 
redistribució els seus espais i materi-
als amb l’objectiu de millorar els ser-
veis que s’ofereixen i la comoditat dels 
usuaris. La secció infantil s’ha dotat 
de mobiliari nou, s’han reubicat d’al-
tres mobles i s’han reagrupat els or-
dinadors de catàlegs amb la zona de 
música. D’altra banda, la Biblioteca 
treballa en una nova senyalització, 
que es posarà en marxa aviat. 

Exposició sobre el 
Voluntariat Lingüístic

La Biblioteca Municipal Antoni 
Tort acull fins al 6 de març l’expo-
sició 10 anys de Voluntariat per la 
llengua: un tast, una petita mostra 
dels primers deu anys d’aquest 
programa. La mostra, creada per 
la Direcció General de Política 
Lingüística amb la col·laboració 
del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, té per objectiu fer 
visible la riquesa i la diversitat de 
participants en el Voluntariat per 
la llengua, i apropar la iniciativa a 
la ciutadania que encara no la co-
neix. També s’hi explica de quina 
manera el programa s’ha estès a 
diferents àmbits de la societat ca-
talana al llarg d’aquests anys. 

L’exposició consta de sis pla-
fons que contenen imatges, infor-
macions i dades del programa 
que recullen la tasca que s’ha fet 
al llarg d’aquests deu anys. Junt 

 Redacció
a l’exposició hi ha un Punt d’inscrip-
ció del Voluntariat per la llengua, 
on totes les persones interessades 
a participar-hi poden informar-se’n 
i inscriure-s’hi.

A Castellar el programa es va 
implantar el 2004, i des d’alesho-
res hi han passat 362 parelles lin-
güístiques. A més, onze entitats 
castellarenques han signat acords 
amb el Servei Local de Català 
per sumar-se a aquest programa. 
D’aquesta manera aposten per la 
promoció i la difusió de la tasca de 
les parelles lingüístiques tot infor-
mant del programa els seus mem-
bres i associats.

El Voluntariat per la llengua és 
un programa de la Secretaria de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat i 
el Consorci per a la Normalització 
Lingüística que fomenta l’ús del ca-
talà, posant en contacte una persona 
que el parla habitualment amb una 
altra que en té coneixements bàsics 
i que vol practicar-lo.  

  Una de les parts de l’exposició ubicada a la Biblioteca. || a. pérEz
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* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès
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* 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 malencònic”
de mina mohebby
Fins al 20 de febrer, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala polivalent d’El mirador

“10 anys de Voluntariat per a la llengua: un tast!”
Fins al 6 de març, de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h
i dissabtes de 10 a 13 h  ·  Biblioteca municipal antoni tort

destaquem

comença el club de lectura 
de viatges de la Biblioteca: 
“Viatjar ben acompanyat”, 
i ho fa amb el llibre ‘Viat-
ge al centre de la terra’, de 
jules Verne. la sessió serà 
a les vuit del vespre a la Bi-
blioteca municipal i la con-
duirà joan Vilardebò. la 
següent sessió serà a fi-
nals d’abril i es comentarà 
‘paradisos oceànics’. 

Club de lectura 
de viatges 

dilluns 23 de febrer

The Afterwork 
Electronic Party

chill & Forest & 
dark & psytrance
mëndun vs Huan

centre Feliuenc
de 20 a 00 h

Org.: Centre Feliuenc

Escola de Pares 
i Mares

+ info. (El tauler) pag. 12
Org.: Ajuntament i PLEC

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

Club de lectura 
de Viatges:

Viatge al centre 
de la terra

de jules Verne
Biblioteca · 20 h

Org.: Biblioteca

Ple Municipal*
ca l’alberola · 20 h

Caminada
saludable*

 camina i fes salut
sortida: cap

9.30 h
Org.: Àrea Bàsica de Salut

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

30 aniversari de la 
Biblioteca municipal 
+ info. (anunci) pag. 23

Org.: Biblioteca

Presentació 
del llibre

El acuerdo del seny
de juan milián querol

Biblioteca · 18 h
Org.: PP

Actuació Pallassos
mercat · 12 h

Org.: Mercat Municipal

Racó 0-3 anys
“Fem soroll” 

ludoteca · 11.30 h
Org.: Ludoteca

Assemblea de 
L’Altraveu

sala actes mirador · 11 h
Org.: L’Altraveu

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

Ball
duet tempo

sala Blava · 22.30 h
Org.: Associació Tot Ballant

Ball
almas Gemelas

sala Blava · 18 h
Org.: Amics del Ball de Saló

Ball especial de 
Carnestoltes

+ info. (Entitats) pag. 08
Org.: Pas de Ball

Festa Country 
sala Blava · 18 h

Org.: Amics del Ball de Saló

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

Festa de Sant 
Antoni Abat

+ info. (anunci) pag. 08
Org.: Amics de

Sant Antoni Abat

38è Aplec de 
la Sardana

la pral. de la Bisbal,
jovenívola de sabadell

i sant jordi-ciutat 
de Barcelona

plaça de la
Fàbrica nova · 16.30 h

Org.: ASAC i Federació 
Sardanista de Catalunya

Fira Fora Estocs 
i molt més

+ info. (Entitats) pag. 08
Org.: Comerç Castellar

1a Passada de tapes
del mercat municipal

+ info. (anunci) pag. 12
Org.: Mercat Municipal, 
Ajuntament i Diputació 

de Barcelona

Vermut musical
cal calissó · 12 h

Org.: Tam Músic

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

BRAM! 2015
+ info. (anunci) pag. 17

Org.: Comissió BRAM! 2015

Farmàcies de guàrdia - Febrer
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

20
21
22
23
24
25
26
27
28
01

ros
permanyer
permanyer
Germà
Vilà
Europa
Yangüela
casanovas
ros
ros

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

Feliu Sebarroja Alsina
88 anys  ·  09/02/2015

Rafael Pérez García
87 anys  ·  11/02/2015

Teresa Gamisans Moncunill
89 anys  ·  12/02/2015

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’interès defuncions
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30è
aniversari 
Biblioteca Municipal Antoni Tort

dimarts 17 de febrer
@juanpere_escacs
Frase d#escacs:
“Vàrem governar els homes amb 
el cap, no vàrem jugar als escacs 
amb un bon cor” de Sebastian-
Roch Nicola de Chamfort

dimarts 17 de febrer
@pereserafi
@elpaiscat: Va passar a l’hospi-
tal Parc Taulí: “Em van enviar a 
casa perquè el quiròfan estava 
saturat” http://cat.elpais.
com/cat/2015/02/16/catalu-
nya/1424117713_658493.html 

dimarts 17 de febrer
@anna_munyoz
@PreBRAM! 2015: Programa 
especial de La Tarda de La 
Xarxa: http://www.castellar-
valles.cat/14352/acte/626  @
lactual 8/#.VOL7kQFXzY8.
twitter via @estimacastellar

dimart 17 de febrer
@EBMElCoral
ves.cat/maCf  Ja podeu llegir la 
frase de la setmana des del bloc 
de l’escola
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@jonasribo
Finestra amb cors

@florinatta
Església de sant Esteve

@lrv_28
per carnaval tot s’hi val!

FISIOTERÀPIA
MIREIA VIDAL

Telèfon 937 146 921

www.fisioterapiamireiavidal.com

El Mètode Mézières és una teràpia 
de reeducació postural individual i 
personalitzada que equilibra les cadenes 
musculars i millora la postura, d’una 
manera progressiva a través de les postures 
globals, la consciència corporal, les teràpies 
manuals, els moviments i el ritme.

Què notem? Cos flexible, esquena sana, 
postura equilibrada, elimina les tensions i 
el dolor.

Indicat per a: contractures, artrosi, hèrnies 
discals, escoliosi, ciàtica, lumbàlgies, dolor 
crònic, fibromiàlgia, esportistes, ballarins 
i músics, sotmesos a sobrecàrregues 
posturals i de moviment.

Millora la teva postura i vés amb l’esquena 
recta i sense dolor!

Reeducació Postural
amb el mètode Mézières

Recoma-
nació

l’aBans

Imatge de la sessió històrica de constitució del primer consistori democrà-
tic el 19/4/1979. D’esquerra a dreta, E. Mas, J. Miró, F. Llobet, J. Ferrarons, 
I. Tort, A. Miralles, A. Castillero, S. Gázquez, l’alcalde M. Pont, J. Escuder, 
F. Farriol, P. Garcia, J. Sales, J. R. Recordà, G. Calvo, T. Ferreres i J. Lluch.

Col·lecció L’Abans
Fascicle del 18-02-15

autor: dEsconEGut 
Fons: FamÍlia aVEllanEda-cos

cada sEtmana, un nou FasciclE dEl col·lEccionaBlE
al tEu quiosc, papErEria o lliBrEria

Es pinta amb el cervell, no amb les mans
Miquel  Àngel Buonarroti
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· En quin moment vas saber què 
paties un càncer?
El 2013. Ho sospitava perquè em no-
tava el pit inflamat. Sempre m’he 
fet mamografies des de ben jovene-
ta perquè tenia antecedents de fami-
liars amb càncer. El problema és que 
tenia el pit tan fibrat que a les mamo-
grafies no me’l van detectar fins que 
no va ser molt gran, de 9 cm. Només 
feia 6 mesos que m’havia fet una ma-
mografia i una ecografia, quan me’l 
van detectar, i fins aquell moment no 
l’havien vist. Va ser una època com-
plicada perquè la meva mare justa-
ment en aquell moment també tenia 
càncer. Com ella, els seus germans 
també van morir de càncer. 

· Tot i tenir familiars tan direc-
tes que havien passat pel càn-

Montse Ollé

cer, imagino què no va ser fàcil 
d’encaixar.
Gens fàcil. En aquell moment no 
podia pensar en mi, havia de pensar 
en la meva mare que també tenia 
càncer, en el meu fill petit, de dos 
anys, i el meu fill gran, que tenia 15. 

· Com vas conèixer Oncolliga?
A través de l’escultora Mar Hernàn-
dez. Ella n’era usuària i em va reco-
manar que hi anés, per parlar amb 
la psicooncòloga d’Oncolliga a Ter-
rassa. Les primeres sessions van 
ser molt dures, anava amb el mo-
cador a la mà per plorar. De vega-
des només necessites que t’escoltin. 
Allà em sentia acollida, que m’ente-
nien, i podia explicar pel que estava 
passant. La Mar em va guiar i em va 
donar la força, l’energia i l’empen-
ta per tirar endavant, amb la malal-
tia i començar a fer esport. Primer 
només podia caminar perquè esta-

va molt dèbil i poc a poc vaig arren-
car  a còrrer. La Mar sempre em va 
animar, i em va dir que si ella podia 
amb la bicicleta, jo també. Els límits 
ens els posem nosaltres.  Ets tu la 
que diu no puc.

· L’actitud és una part més del 
tractament, oi?
L’actitud ha de ser que tiraràs en-
davant, que ho superaràs. No sé si 
més endavant tornaré a patir càn-
cer, i si serà amb metàstasi. Ara 
per ara no en tinc i visc el moment. 
Vaig dir que no viuria amb por mai 
més. El meu tumor era molt gran. 
La meva ‘quimio’ no va funcionar, 
em van operar i tampoc va servir 
de molt. Després vaig fer ‘quimio’ 
i finalment ‘ràdio’. Després d’ope-
rar-me, li vaig preguntar a la meva 
oncòloga si jo podia fer alguna cosa 
per ajudar al tractament, i em va dir 
que no. Això em va xocar tant que 

va ser una de les coses que em van 
impulsar a investigar i a descobrir 
que no tenia raó. 

· En aquest sentit, què és el que 
podies fer però no ho sabies?
Alguns metges et diuen que pots 
menjar el que vulguis, afartar-te de 
dolços... I no és veritat! Quin cos es 
recupera abans, un de sa, amb una 
dieta sense greixos, que fa esport, 
o un cos que no cuides? És pura lò-
gica. Sempre pots fer alguna cosa. 
La solució no és quedar-te a casa-
fins que arribi la metàstasi. El trac-
tament ha de ser integral perquè la 
malaltia també afecta tots els aspec-
tes de la salut de la persona, fins i 
tot l’emocional. Vaig visitar altres 
metges com els de l’Institut Khuab 
d’oncologia integrativa, amb tècni-
ques terapèutiques no convencio-
nals. S’ha d’investigar perquè hi ha 
tractaments complementaris, diri-

gits per metges especialistes que et 
poden ajudar.

· De fet, l’objectiu d’Oncolliga 
Castellar és aconseguir un psi-
cooncòleg i un nutricionista que 
visiti a la vila.
Sí! Hi ha dubtes que no es resolen a 
l’hospital. A les persones que passen 
per un càncer els sorgeixen molts 
dubtes, i des d’Oncolliga volem aju-
dar-los . Hi ha programes de volun-
tariat molt diversos, per exemple, 
per deixar material clínic, assesso-
rament d’especialistes... No han de 
passar per aquest tràngol sols. 

· Què li diries a algú que tot just 
s’acaba d’assabentar que té 
càncer. 
Que és el seu moment i que es cuidi. 
Si li agrada cuinar, llegir, veure pel-
lícules, que ho faci. Has de ser valent 
i fer allò que vulguis fer. 

La solució no és 
quedar-te a casa 
esperant la metàstasi

Presidenta d’Oncolliga Castellar 

  Rocío Gómez 
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Té 45 anys. Li ha perdut la por al càncer. Fa dos anys 
que va superar-ne un de pit, una malaltia que també 
van patir la seva mare i la seva tieta. L’esport, la seva 
família i Oncolliga Castellar ocupen ara el seu dia a dia.

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
tossuda
Un defecte que no pots dominar?
introvertida
Una persona que admires?
la meva mare
La teva paraula preferida?
Força de voluntat
Quin plat t’agrada més?
Els canelons de la meva mare
Un color?
El blau cel
Un esportista?
martín tornay, el meu company
Un músic?
lax’n’Busto
Una pel·lícula?
‘memòries d’Àfrica’
Un llibre?
‘aloma’ de mercè rodoreda
Un comiat?
Fins aviat!

”

“


