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Setmanari d’informació local

  Fotografia per a la història: els primers bombers voluntaris de Castellar en una imatge de l’any 1987 amb la Mola al fons. || cedida

L’atur es situa a nivells de 2009
ACTUALITAT P2

L’atur continua baixant a Castellar: el març s’ha tancat amb 
1.612 desocupats, xifra molt similar a la de març de 2009

La mesa d’ocupació fa públic que la subvenció a empreses 
que contracten castellarencs ja ha donat feina a 16 persones

Els bombers voluntaris compleixen 
en aquestes dates tres dècades  
d’existència. Repassem la seva 

història amb els tres caps que ha 
tingut el parc de bombers local

ACTUALITAT P4

30 anys 
servint el 

poble

expedient a l’empresa que porta 
runes a la pedrera de Vallsallent
L’Ajuntament demana l’aturada de l’activitat arran d’una denúncia de L’Altraveu

ACTUALITAT P5
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ACTUALITAT OCUPACIÓ

  Moment durant la constitució de la Mesa d’Ocupació.  || cedida

EMPRESES  |  RECUPERACIÓ ECONÒMICA

La subvenció que l’Ajuntament va 
aprovar per beneficiar empreses de 
la vila que contractessin vilatans en 
situació d’atur comença a donar el 
seu fruit. 12 empreses han sol·licitat 
aquest ajut per haver contractat 16 
castellarencs i castellarenques en si-
tuació d’atur inscrits al Servei Local 
d’Ocupació. “Aquesta mesura de 
foment actiu d’ocupació impulsa-
da enguany ha començat amb xi-
fres superiors a les previstes. Les 
sol·licituds s’han rebut durant els 
dos primers mesos”, va assegurar 
Joan Creus, tinent d’alcalde de Pro-
moció Econòmica.

Aquesta nova línia d’ajut, ober-
ta des d’aquest 2015, preveu que la 
corporació local aporti per cada per-
sona contractada durant un mínim 
de quatre mesos un import d’entre 
645 € i 968 € (és a dir, entre una men-
sualitat i una mensualitat i mitja del 
Salari Mínim Interprofessional). 

Dels 16 contractes realitzats 
fins al moment, 12 són a jornada sen-
cera i 4 a jornada parcial. La mitjana 
d’edat de les persones contractades 
(nou homes i set dones) és de 40 anys. 
“Altres dotze empreses del muni-
cipi tenen interès a fer-ho en breu. 
Esperem, doncs, que la tendència 
segueixi aquesta línia positiva”.

Des del Centre de Serveis de Castellar han 
manifestat en un balanç el canvi de tendèn-
cia de l’activitat econòmica, a través de dife-
rents dades que han analitzat.

La primera dada que destaquen és la de 
l’atur: “Tot i que la taxa d’atur i el nominal 
es redueix des del març del 2013, el nom-
bre d’assalariats al municipi no inicia un 
procés de millora fins el primer trimestre 
de l’any 2014. Finalment, aquest any sí que 
es tanca amb un creixement de 216 perso-
nes assalariades en el municipi respecte 
al final del 2013. Per tant, l’any 2014 és el 
primer exercici que es crea ocupació des 

Dotze empreses s’acullen 
als ajuts per contractació

El Centre de Serveis albira un canvi de tendència

  Cristina Domene 

Segons Creus, la previsió és 
que en sis mesos s’esgoti la dota-
ció de 40.000 euros destinada a 
aquests ajuts. Val a dir, però, que 
si la demanda de les empreses su-
pera la consignació pressupostària, 
el pagament es realitzarà amb càr-
rec al pressupost de l’exercici 2016. 
Aquesta iniciativa pretén reduir la 
tipologia de contractes de curta du-
rada (d’entre un i tres mesos). 

mesa d’ocupació || Aquestes dades 
es van donar a conèixer en la cons-
titució de la Mesa per a l’Ocupació 
i la Promoció Econòmica del muni-
cipi, que va tenir lloc dimecres, 25 
de març, a la Sala Lluís Valls Areny 
d’El Mirador. L’acte es va iniciar 
amb unes paraules de l’alcalde, Ig-
nasi Giménez, que va assenyalar la 
importància de la mesa a l’hora de 
“debatre i valorar propostes que 

de l’inici de la crisi econòmica”, assegura 
l’informe del Centre. Tot i això, expliquen que 
encara s’està lluny de les dades màximes del 
primer trimestre del 2007 -amb 7.445 assala-
riats i 929 comptes de cotització d’empreses.

Altres dades que permeten veure el 
futur amb més optimisme, són les de contra-
ctació. Segons detallen, segueix augmentant 
el nombre de contractes laborals realitzats, 
en uns 500 respecte l’any 2013. El sector Ser-
veis continua sent el que fa la major part de 
la contractació, amb un 75%, però cal desta-
car que el sector industrial ha doblat percen-
tualment el nombre de contractes, arribant 
al 20% respecte el 10% de l’any 2013 i, el més 
important, presenta també un canvi de ten-
dència, ja que portava pràcticament 8 anys 

permetin sumar esforços” en les 
polítiques actives de foment de l’ocu-
pació, el suport a l’emprenedoria i la 
revitalització econòmica.

Recordem que aquesta Mesa 
d’Ocupació es va aprovar al ple, de 
manera unànime. “Així, la seva cons-
titució també va suposar un acte de 
consens, tant per la participació de 
tots els agents socials que tenen in-
fluència al desenvolupament eco-
nòmic del territori (empresariat, 
comerciants, sindicats, instituts, 
Creu Roja, Via Solidària, Consell 
Comarcal), com per la representa-
ció de les forces polítiques de Cas-
tellar”, va destacar el tinent d’alcal-
de de Promoció Econòmica.

D’entre les mesures realitza-
des, es va posar en valor la contra-
ctació de 53 persones en els dar-
rers dos exercicis (2014 i 2015) en 
el marc dels plans d’ocupació fi-

Han sol·licitat 
subvencions a 
l’Ajuntament per la 
contractació de 16 
castellarencs aturats

reduint el seu pes. També destaquen, però, 
que el motiu pel qual hi ha un gran nombre 
de contractes és per la durada: “Són molt, 
molt curts. Gairebé un 50% dels contractes 
tenen una durada màxima d’un mes. Si a 
aquesta dada hi sumem els de durada inde-
terminada, arribem al 75% dels contractes 
realitzats. Això vol dir que, tot i crear ocu-
pació neta, la precarietat laboral és altíssi-
ma, condicionant clarament preocupant”. 

Tot aquest conjunt d’indicadors, doncs, 
fa que el Centre de Serveis s’atreveixi a con-
firmar un canvi de tendència. “Ara, només 
falta consolidar-la i que aquesta empenta 
sigui suficient per recuperar nivells ante-
riors i permetre resoldre la greu proble-
màtica econòmica i sobretot, la problemà-

La contractació laboral creix i el sector industrial torna a guanyar pes a la vila. Castellar té ara 83,5 empreses per cada 1.000 habitants

  C. D.
tica social. Això sí, aquesta recuperació és 
només gràcies a l’esforç de les persones i 
de les empreses, no de les polítiques eco-
nòmiques ni de les facilitats d’accés al fi-
nançament”, matisen.

densitat d’empreses a castellar || D’altra 
banda, alguns mitjans d’àmbit estatal han 
publicat dades sobre la densitat empresari-
al dels municipis espanyols. Per municipis de 
més de 20.000 habitants, Castellar del Vallès 
amb prop de 2.000 empreses ocupa la posició 
número 10 de Catalunya i la 35 en el global de 
tota Espanya (83,58 empreses per cada 1.000 
habitants). També la seva densitat empresa-
rial està per sobre de la mitjana provincial 
(80 empreses per cada 1.000 habitants).  

nançats per administracions supe-
riors. També es va fer un repàs d’al-
tres ajuts de foment de l’economia, 
entre els quals destaca l’exempció 
de la taxa d’activitats (que des de 
l’any 2012 suposa un estalvi total 
d’uns 40.000 € per a les empreses).

En relació amb el suport a 
l’emprenedoria, es va destacar que 
els locals del Centre de Serveis i 
d’El Mirador destinats a empreses 
estan ocupats al 100%. També en el 
mateix àmbit, el servei de suport a 
emprenedors va assessorar l’any 
passat 87 projectes, amb un resul-
tat de 21 plans d’empresa finalitzats 
i 15 empreses creades, la xifra més 
alta des del 2007.

A més, es va donar la dada ac-
tualitzada del cens de comerços, 
amb un total de 606 locals, dels 
quals un 66% estan ocupats, men-
tre que el 34% estan buits.  

L’atur baixa en 
50 persones 
a Castellar

La taxa d’atur a la vila ha tor-
nat a baixar durant el mes de 
març. En concret, la xifra total 
s’ha reduït en 50 persones res-
pecte al febrer passat i s’ha si-
tuat en 1.612 persones desocu-
pades. Si comparem la xifra 
amb el mes de març de 2014 el 
descens és notable perquè ara 
hi ha 320 persones menys a les 
llistes de l’atur que fa exacta-
ment un any. Cal tenir en comp-
te que l’any 2014 es va tancar 
amb 1.713 aturats, el que signi-
fica que un centenar de perso-
nes han trobat feina en els pri-
mer trimestre de l’any.  “Per 
trobar dades similars a les 
d’aquest març, a nivell per-
centual i en valor nominal, 
hem d’anar al març de 2009, 
on l’atur registrat era de 1.651 
persones”, recorda el regidor 
d’Ocupació i Promoció Econò-
mica, Joan Creus. 

Març acostuma a ser un 
mes on l’atur descendeix a causa 
de les contractacions que es re-
alitzen per Setmana Santa. En-
guany, però, sembla que l’esta-
cionalitat afectarà relativament 
“i la tendència en els propers 
mesos hauria ser de descens”, 
explica Creus.

Tot i les bones dades de 
l’atur, per donar una altra visió 
de la situació, Creus ha volgut 
recordar algunes dades “preo-
cupants”. “Ja fa anys que els 
salaris estan congelats i la 
taxa de cobertura de subsidis 
ha baixat a Espanya d’un 80 
a un 60%, és a dir que la gent 
que està a l’atur, cada vegada 
té menys prestacions”.  

MARÇ  |  DADES

  C.D.



del 10 al 16 d’abril de 2015 03

ACTUALITATTEMPORAL DE VENT

248.000 € per a Castellar

  Cristina Domene

El president de la Diputació, Sal-
vador Esteve, va presentar dilluns 
30 de març, a Matadepera, els ajuts 
que la Diputació de Barcelona dona-
rà als municipis pels danys produïts 
per les ventades del passat 9 de de-
sembre, una xifra que ascendeix a 
3.034.000 euros i que anirà a parar 
a 28 municipis del Vallès Occidental, 
Vallès Oriental, Osona i Maresme.

Tot i que des de l’Ajuntament 
de Castellar es demanava 600.000 
per pal·liar els efectes de la venta-
da, finalment, la Diputació desti-
narà 248.635 euros a la nostra vila. 
“Som dels municipis més afec-
tats i per tant, som dels munici-
pis que més ajuda rebem per part 
de la Diputació. És molt ben rebu-
da, però també dir que hi ha al-
tres administracions que també 
s’han compromès a ajudar-nos i 
que, en aquests moments, encara 
estem esperant resposta”, va va-
lorar l’alcalde de Castellar del Va-
llès, Ignasi Giménez, que va agrair 
la celeritat amb la qual ha treballat 
la Diputació.

“Ens vam comprometre a 
tenir els ajuts a finals de març, i 
encara que ha suposat una feina-
da pels tècnics, hi hem arribat a 
temps”, va manifestar Salvador Es-
teve, president de la Diputació. Da-
vant dels diferents alcaldes i alcal-
desses dels municipis beneficiaris 
dels ajuts, el president va explicar 
que la Diputació només s’encarre-
ga dels desperfectes en zones pú-
bliques, “dels ajuts de les zones 
forestals privades, s’encarre-
guen altres administracions”. 
Respecte a la xifra, Esteve va afir-
mar que no han pogut arribar a co-

La Diputació dóna 3 
MEUR a 28 municipis 
pels danys ocasionats 
per la ventada 
del desembre

brir el 100% del que es demanava, 
“però creiem que aquesta quanti-
tat pot ajudar a arreglar els des-
perfectes d’aquesta ventada que 
ha afectat la nostra riquesa me-
diambiental”.

La línia d’ajut als municipis 
afectats per les ventades s’emmar-
ca en el protocol d’accions de suport 

  En la imatge superior, treballs de la brigada forestal als boscos de Castellar. A baix, alcaldes i alcaldesses vallesans amb el president de la Diputació a Matadepera. || q. p. / B. T.

als ens locals per poder fer front a 
contingències de situacions excep-
cionals i d’urgència, ocasionades 
per inclemències meteorològiques 
o fenòmens naturals, aprovat per 
la Diputació de Barcelona i publi-
cat al BOPB el passat 23 de febrer. 
“Aquest episodi ens ha fet veure 
que cal estar preparat, per això 

hem creat aquest fons per a con-
tingències excepcionals”, va afe-
gir Esteve. 

Els ajuntaments amb zona fo-
restal pública més afectada i, per 
tant, els que han rebut una ajuda 
més important han estat: Sabadell 
amb 580.949 euros; Sentmenat, 
314.731 euros;  Matadepera, 249.648 

euros; Castellar del Vallès, 248.635 
euros; la Garriga, 226.610 euros; 
l’Ametlla del Vallès, 180.254 euros; 
Rubí, 116.193 euros i Caldes de Mont-
bui, 111.540 euros.

plans d’ocupació || D’altra banda, 
les feines per normalitzar la situació 
dels boscos de Castellar continuen 
endavant, gràcies, en part, a les dues 
brigades formades a través de Plans 
d’Ocupació de la Diputació de Bar-
celona. “La prioritat de la brigada 
forestal és netejar els camins. Han 
avançat molt en els camins prin-
cipals, que s’han de tenir nets per 
l’època d’incendis, i ara estan tre-
ballant a la zona nord, per Caste-
llar Vell”, va explicar el regidor co-
missionat per les ventades, Aleix 
Canalís. La brigada d’obres està tre-
ballant en la reparació de voreres i 
mobiliari urbà del nucli urbà. “Totes 
dues brigades estan formades per 
gent que s’ho ha pres molt serio-
sament i que treballen molt bé”, 
apunta Canalís.  
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REPORTATGE

  Rocío Gómez 

Tres dècades de Bombers Voluntaris

E
l maig de 1985 es va constituir 
el cos de Bombers Voluntaris de 
Castellar del Vallès. Han passat 30 
anys, i l’aventura que va comen-

çar amb només un vehicle Santana 2000, 
amb més il·lusió que mitjans, commemora 
tres dècades amb un Parc renovat i amb un 
equip d’una trentena de bombers voluntaris. 

El primer Parc i seu social dels Bom-
bers Voluntaris es va instal·lar a l’antiga 
casa d’en Trullàs. “Inicialment no tení-
em vehicle. Quan en vam tenir, l’Ajun-
tament ens va traslladar i va condicio-
nar Cal Ros, l’antic escorxador. Allà hi 
havia dues cotxeres. El primer vehicle 
que vam tenir era un Santana 2000 de 
tres places, amb una capacitat de 1.000 
litres d’aigua. Era el VLR 557”, recorda 
Cisco Altarriba, l’actual cap de Parc des 
de novembre de 2013 i membre fundador 
dels Bombers Voluntaris. Com la majoria 
de bombers que es van incorporar a la vila, 
Altarriba provenia del SERNA. “L’arriba-
da del vehicle va significar tot un canvi. 
Abans  anàvem sense cotxe, amb motxil-
les d’aigua de 25 litres. Feia falta molta 
gent per transportar-les”, rememora 
Pere Oller, el primer cap de Parc, des de 
1985 fins el 1999. Oller també va fundar el 
SERNA i l’ADF de Castellar. 

D’altra banda, Pepe Casajuana, que 
també va ser un dels fundadors del cos i 
cap de Parc entre 1999 i 2013, explica que 
un dels primers focs que va assistir com a 
bomber voluntari, encara sense cotxe, va 
ser a Gelida el 1985. “Ens vam desplaçar 
amb els nostres cotxes. Encara recordo 
la muntanya encesa. Quan vam arribar, 
em van assignar una equip de 30 perso-
nes voluntàries. Era molta responsabi-
litat. No teníem formació però sí expe-
riència al SERNA”, diu Casajuana. Tot i 
les limitacions de l’equip, el primer vehi-
cle d’aigua dels bombers castellarencs, el 
Santana 2000, va fer sortides de suport a 
focs importants, ja ens els primers anys del 
parc, com en el cas de la Jonquera. “Anà-
vem com sardines però va ser tota una 
aventura. Vam passar 5 dies seguits en 
aquell foc”, rememora Casajuana.  Quant 
a la manca de formació, Cisco Altarriba re-
coneix que el servei era precari. “Ens van 
donar l’uniforme i el camió i ens van dir 
que ja érem bombers. Al cap de dos anys 
ens van fer la primera formació. Els pri-
mers dos anys apreníem dels bombers de 
Sabadell i fèiem el que bonament podí-
em”, assegura l’actual cap de Parc. 

Un punt i a part en la trajectòria del 
Parc va ser quan el 2001 els Bombers van 
estrenar les noves instal·lacions al Pla de 
la Bruguera. Pere Oller encara s’emociona 
quan parla de la seva jubilació que va co-
incidir amb la inauguració del parc.“Vaig 
marxar amb l’orgull i joia de veure com 
els Bombers Voluntaris feien un pas enda-
vant amb les noves instal·lacions”, comen-
ta Oller.  A hores d’ara, a les cotxeres del Pla 
de la Bruguera dormen dos camions i dos ve-
hicles lleugers. El 2014 van realitzar 460 sor-
tides. En el que portem de 2015 ja han fet gai-
rebé un centenar d’actuacions: “Hem anat 

  Maniobres d’excarceració en la festa del patró dels Bombers de Castellar, el març passat || o.Moreno

  Unes pràctiques dels Bombers Voluntaris de Castellar realitzades fa alguns anys. || cedida

Els tres caps que ha tingut el parc de Castellar -Pere Oller, Pepe Casajuana i Cisco Altarriba- recorden els 30 anys al capdavant del cos 

millorant els vehicles i ampliant l’equip, 
que amb la nova convocatòria de Bombers 
Voluntaris es completarà. Serem 31 bom-
bers, i tenim la mateixa formació que els 
bombers funcionaris de la Generalitat”, 
explica Altarriba. 

Els Bombers de Castellar han participat 
en tasques d’extinció a incendis encara pre-
sents a la retina de molts catalans com els de 
Montserrat el 1986 i el 1994, el Bages el 1998,  
o més recentment el foc de Sant Llorenç de 
2003 o el que va cremar bona part de l’Em-
pordà el juliol de 2012. “El foc de Montser-
rat va ser molt caòtic, teníem molts fronts 
i pocs recursos”, afegeix l’actual cap del 
Bombers Voluntaris de la vila. 

Però sense cap mena de dubte, els tres 
caps de Parc coincideixen que el pitjor mo-
ment en els 30 anys com a bombers va ser 
el 2008 quan es va produir un accident amb 
un camió del parc en què va morir el bom-
ber David Expósito. “Diuen que som d’una 
pasta especial però no és cert, som com 
qualsevol altra persona. Has d’estar dis-
posat a donar-ho tot a canvi de res, però 
res més”, explica Casajuana. “Només he vist 
bombers tremolar quan hem tornat d’una 
sortida, quan ets conscient del que podia 
haver passat, de com has posat en risc la 
teva vida”, puntualitza Altarriba. “Els Bom-
bers no només apaguen focs sinó que fan 
molts altres serveis. Els  bombers volun-
taris vetllen pel poble”, conclou Pere Oller.  

el grup de recerca caní || Castellar del Va-
llès ha estat un dels municipis pioners quant 
a la recerca de persones amb gossos ensinis-
trats. Pepe Casajuana és un dels 12 bombers 

que a Catalunya comanden un Grup de Recer-
ca Caní. En els últims 12 anys, des de que va 
fundar el Grup de Recerca de Castellar, ha tro-
bat 9 persones. “Actualment tenim tres gos-
sos operatius: el Fum, que ha trobat dues 
persones, el Gel i el Nil. El Buf, el primer 
dels nostres gossos, que era una golden com 
el Fum i que va morir l’any passat, va arri-
bar a trobar fins a 7 persones. Era el gos in-
sígnia i va venir d’una protectora”,  explica 
el bomber. “Sempre recordes totes les re-
cerques que has fet. Per només una perso-
na que trobis, ja val la pena totes les hores 
que has invertit per ensinistrar un gos. És 
la millor recompensa”, conclou Casajuana. 

reptes de futur || “De vegades estem poc 
valorats i encara estem molt desempa-
rats”, diu Casajuana.  “Hem de lluitar per 
la dignificació del cos de Bombers Volun-
taris, perquè se’ns equipari amb els funci-
onaris”, afegeix Altarriba. En aquest sentit, 
ambdos caps de Parc asseguren que cal lluitar 
per aconseguir una assegurança “digna” que 
els “cobreixi com cal perquè és una feina 
de risc i ara mateix aixó no es té en comp-
te”, apunta Casajuana. “És una reivindica-
ció històrica. Ara mateix l’única diferència 
entre un bomber voluntari i un funcionari 
és la categoria, però no la professionalitat”, 
conclou l’actual cap de Parc. 
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Expedient a la UTE que 
aporta runes a Vallsallent

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha obert un expedient informatiu 
per determinar si l’empresa gesto-
ra -formada per una UTE- del dipò-
sit controlat de terres i runes de la 
construcció ubicat a la pedrera de 
Vallsallent ha comès irregularitats 
en les aportacions de materials. 

Aquesta mesura s’ha pres 
arran d’una denúncia que ha pre-
sentat L’Altraveu dimarts passat al 
consistori i a on el grup polític de-
nuncia que la pedrera ha esdevingut 
“un abocador de deixalles sense 
un control adequat”. “S’hi estan 
abocant materials no autoritzats 
per la llicència ambiental atorga-
da per l’Ajuntament i el material 
impropi no és separat, i per tant, 
s’hi aboquen una àmplia gamma 
de residus, que provenen d’ender-

Arran d’una denúncia 
de L’Altraveu s’ha 
demanat l’aturada de 
l’activitat a la pedrera

 Cristina Domene

  L’Altraveu denuncia que s’estan abocant materials no autoritzats a la pedrera de Vallsallent .  || cedida

PATRIMONI

A finals de març l’Ajuntament 
va posar en marxa unes obres al 
carrer Josep Maria Valls per tal 
de “reduir la mida dels parterres i 
deixar-los com escocells”, explica 
el tinent d’alcalde de Territori Aleix 
Canalís. Canalís assegura que les 
obres obeeixen a les demandes 

Polèmica per les 
obres els parterres
de Josep Maria Valls

que alguns veïns del carrer 
havien expressat al consistori.
Per la seva banda, des de L’Altra-
veu han recordat en un comunicat 
que el carrer Josep Maria Valls, 
i els seus parterres, figuren 
al catàleg de Béns a Protegir 
recentment aprovat al ple i que, per 
tant, són elements arquitectònics 
que no es poden modificar. La 
zona, coneguda com les cases del 
Tolrà, són pròpies de les colònies 
industrials que el segle passat es 
van instal·lar a la vila. En aquest 
sentit, L’A demana que “es depurin 
responsabilitats polítiques”.  El 

regidor de L’A, Dani Sagrera 
ha explicat que el seu partit ha 
recollit la reivindicació dels veïns 
que “no tenien coneixement que 
s’iniciarien aquest obres”. Quant 
a les acusacions de L’A, el tinent 
d’alcalde reconeix que hi ha hagut 
“descoordinació” en les obres. El 
passat 30 de març, l’associació 
de veïns i Aleix Canalís es van 
reunir i van acordar paralitzar 
les obres i reparar els parterres 
afectats. El tinent d’alcalde ha 
assegurat que s’estudiarà fer un 
projecte de millora de l’enjardi-
nament del carrer.  || r.góMez

rocs, però sense que es puguin des-
cartar altres orígens”, ha explicat 
el regidor de L’A, Dani Sagrera, en 
una roda de premsa. El grup polí-
tic també assegura que l’empresa 
gestora actua de forma “totalment 
premeditada”, tapant la runa amb 
grava neta i seleccionada per evitar 
que es pugui veure el contingut del 
que s’hi aboca. “Amb aquesta de-
núncia volem aturar els aboca-
ments, sancionar l’empresa i que 
es restauri el mal fet”, ha assegu-
rat l’altre regidor de L’A, Marc Serrà.

Així, després de rebre la denún-
cia de L’Altraveu, el consistori va sig-
nar dimarts mateix un decret d’al-
caldia on es requereix al titular de la 
llicència que lliuri còpies del registre 
d’entrada de materials de la planta 
en els darrers sis mesos. Concreta-
ment se li demana que especifiqui el 
pes dels mateixos i la seva tipologia, 

d’acord amb el Catàleg Europeu de 
Residus (CER). “Ara s’obre aquest 
expedient per determinar si l’em-
presa ha comès irregularitats, re-
copilant tota la informació i fent 
una visita in situ amb els tècnics de 
l’Agència de Residus de Catalunya, 
a qui ja hem tramès la denúncia. 
Segons els resultats, es determina-
rà quines mesures s’han de pren-
dre”, ha explicat el regidor de Medi 
Ambient, Aleix Canalís. Així, men-
tre no s’esclareixin els fets denunci-
ats, l’Ajuntament ha instat l’empresa 
“a cessar temporalment l’aboca-
ment de runes i altres materials”, 
segons una nota que ha fet pública 
l’Ajuntament.

D’altra banda, L’Altraveu també 
ha volgut denunciar les possibles res-
ponsabilitats de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
per “manca de control” de l’acti-
vitat. Segons el pla de restauració 
aprovat i acordat entre ambdues 
parts, s’havia de constituir una taula 
de seguiment del procés de restaura-
ció de la pedrera, “que creiem que 
no ha realitzat cap visita a la zona 
per controlar el correcte funciona-
ment de l’activitat”. 
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la pedrera
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ACTUALITAT SALUT

Segur que no t’agrada que la gent que t’estima 
et digui repetidament que deixis de fumar o, si 
estàs en un restaurant, haver de sortir a fora per 
encendre una cigarreta mentre els teus amics 
segueixen animadament una conversa. Segur 
que tampoc t’agrada que la gent s’aparti del 
teu davant perquè els molesta l’alè de fuma-
dor o que la teva parella et deixi perquè prefe-
reix petons sense regust de tabac. I segur que 
encara t’agrada menys haver de fumar amagat 
dels teus fills o de la teva família perquè no vols 
que et vegin fer-ho. 
Si sabem que el fum del tabac conté més de 
4.000 components altament tòxics no és millor, 
doncs, respirar aire net? Fins i tot la pol·lució 
a les ciutats és 400 vegades inferior a la con-
centració de contaminants que és desprenen 
del fum del tabac. Sense excuses, hi ha moltes 
bones raons per ser un ex fumador feliç però la 
gent continua fumant, perquè? La concentra-
ció de la nicotina a la sang dura menys de dos 
hores i ràpidament apareixen els símptomes 
que desperten el desig per una nova cigarreta. 
El poder addictiu de la nicotina accelera l’habi-
tuació i s’arriba ràpidament a la “dependència”, 
quan ja no es fuma pel plaer de fumar, sinó que 

Que feliç sóc 
sense fumar
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El CAP s’amplia amb un metge

El Centre d’Atenció Primària (CAP) 
de Castellar del Vallès incorpora 
des del dia 1 d’abril  un nou profes-
sional de medicina familiar i comu-
nitària. Segons informa l’Institut 
Català de la Salut (ICS) del depar-
tament de Salut de la Generalitat, 
“l’ampliació de l’equip assisten-
cial permetrà millorar l’atenció 
a les necessitats de salut de la 
població”. La nova incorporació 
comportarà que “s’hagin d’assig-
nar de manera aleatòria al nou 
professional pacients que actu-
alment són atesos per altres pro-
fessionals mèdics de l’equip”, se-
gons indiquen des del Departament 

L’equipament sanitari 
compta ara amb 11 
metges de família 
i 4 pediatres

 Redacció

de Salut. Amb l’arribada d’aquest 
nou metge de família l’equipament 
sanitari de Castellar podrà baixar 
la ràtio de pacients per facultatiu.

L’ICS explica en el comunicat 
que la reassignació dels pacients 
permetrà “millorar la satisfac-
ció dels usuaris i dels professi-
onals, perquè es podrà augmen-
tar l’accessibilitat dels pacients 
als seus professionals mèdics de 
referència i disminuir el temps 
des que els usuaris sol·liciten vi-
sita fins que es realitza”. També 
permetrà que els professionals pu-
guin dedicar més temps a l’atenció 
dels pacients.

El centre d’atenció primà-
ria atén els municipis de Caste-
llar del Vallès i Sant Llorenç Sa-
vall, que sumen una població de 
25.221 habitants. Al CAP treba-
llen 11 metges de família, 10 in-
fermeres d’adults, 4 pediatres, 3 
infermeres de pediatria, 1 odontò-
leg, 1 auxiliar d’odontologia, 1 tre-
balladora social i 9 professionals 
d’atenció a les persones. 

DIA DE L’ACTIVITAT FÍSICA

Interès pels beneficis 
de l’exercici físic

Una trentena de persones van celebrar 
el Dia Mundial de l’Activitat Física 
participant en dues activitats que va 
organitzar el Centre d’Atenció Primària 
de Castellar i la Comissió d’Hàbits 
Saludables. Tot i que aquesta jornada se 
celebra el dia 6 d’abril, les activitats es 

es fuma per evitar el malestar que produeix la 
seva abstinència. La indústria ens fa creure que 
és “molt difícil deixar-ho” i fomenta l’esperit de 
transgressió i d’escepticisme contra els missat-
ges preventius. L’únic que volen es seguir gau-
dint dels ingressos econòmics que genera el 
tabac a costa de malmetre la salut dels fuma-
dors. Però superar aquesta addicció no és difí-
cil, els efectes físics que produeix l’abstinència 
de la nicotina són passatgers i amb ajuda poden 
arribar a ser lleus, només hem de saber eliminar 
el sentiment de sacrifi i de privació que acom-
panya gran part dels intens per deixar de fumar. 
El problema apareix quan un mateix no es creu 
capaç de deixar-ho per falta de voluntat, però 
si s’està convençut de que es pot viure feliç-
ment sense nicotina circulant per la sang segur 
que acabes trobant la voluntat necessària per 
deixar-ho. Com deia Alen Carr en el seu llibre 
“Deixar de fumar és fàcil, si saps com”, es pot 
deixar el tabac més fàcilment del que sembla, i 
que ningú ho dubti, les recaigudes formen part 
d’aquest procés, mai s’han de viure com una 
derrota per aconseguir ser un exfumador feliç.
Per què fumar si ja no queda bé? Quan pregun-
to als pacients fumadors que em diguin algu-
na bona raó per seguir fumant normalment es 
queden pensant en silenci i després diuen que 
fumar els relaxa. Però això no és veritat, la ni-
cotina fa l’efecte contrari, puja la tensió arterial 
i augmenta les pulsacions del cor, però s’esta-

bleix erròniament un vincle de benestar entre 
encendre una cigarreta i un moment de plaer 
que podrien tenir igual, fins i tot millor, si no 
fumessin. 
No parlaré dels efectes beneficiosos de dei-
xar de fumar perquè tothom els coneix de so-
bres però sí que m’agradaria recordar que als 
15 anys de deixar el tabac el risc de tenir un 
infart o una angina de pit és gairebé el ma-
teix que una persona que no fuma i quan por-
tes 10 anys sense fumar el risc de morir per 
càncer al pulmó és redueix a la meitat d’una 
persona que segueix fumant. Molts fumadors 
utilitzen l’excusa “d’alguna cosa ens hem de 
morir” i sí, és clar, tots ens morirem en algun 
moment però alguns ho faran molt abans del 
què els hi tocaria, la majoria de vegades patint 
dolor i ofegant-se. El 50% de les persones que 
fumen moriran com a conseqüència del tabac, 
el qual és responsable del 30% dels càncers, 
del 20% de les malalties cardiovasculars i del 
80% de les malalties pulmonars obstructives 
cròniques. La vida és molt curta però si fumes 
encara ho és més… Pensa “cada cigarreta fu-
mada són 7 minuts menys de vida”. 
Una reflexió final: imagina’t que estàs vivint 
l’últim dia de la teva vida. Si algú et donés la 
possibilitat de tornar enrere en el temps, dei-
xar de fumar, i així poder viure uns anys més, 
li diries que no? Pren una decisió encertada i 
sigues un exfumador feliç i orgullós de ser-ho. 
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Són els metges
de família que 

té des de l’1 
d’abril el CAP 
de Castellar

van traslladar a dimecres dia 8. Així, a les 
9.30 h, la doctora de família Laura Llobet 
va conduir un col·loqui on va explicar els 
beneficis de l’exercici físic. “Es recomana 
fer 30 minuts, 5 dies a la setmana, 
d’exercici aeròbic moderat i que no cal 
que siguin seguits, es poden distribuir al 
llarg del dia”. Després de la xerrada, els 
participants van realitzar la ja habitual 
caminada saludable de cada dimecres, 
Camina i fes salut, un itinerari urbà de 
baixa dificultat. Tot plegat per lluitar 
contra un dels avisos de la campanya: 
“sedentarisme igual a malaltia”. 

  Imatge des del carrer Jaume I de la façana del CAP (Centre d’Atenció Primària) de Castellar del Vallès.  || j. graells
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+Sige Sport

L’activitat a la piscina de les 
instal·lacions de Sige Esport 
comença l’any amb força. Segons 
expliquen des de Sige, actualment, 
a la piscina Puigverd s’hi fan 
activitats molt variades i per a tots 
els públics. A part de poder fer ús de 
la piscina esportiva per fer natació 
lliure i activitats dirigides dins 
l’aigua, s’hi fan cursets de natació 
d’aprenentatge i tecnificació per 
nens i per adults, amb el Club Fit 
Jove s’hi desenvolupa, a més, l’equip 

L’activitat de 
piscina arrenca 
amb força

Sige Esport celebra el 
seu cinquè aniversari

Aquest any Sige Esports fa 5 anys i 
per celebrar-ho ofereixen un com-
plet programa d’activitats especials 
durant tot el mes d’abril que s’arrodo-
nirà amb una festa final oberta a tota 
la població de Castellar del Vallès. Se-
gons expliquen des de Sige, han vol-
gut enfocar l’aniversari amb activitats 
adreçades als socis, “des dels més pe-
tits als més grans, proposant acti-
vitats especials durant tot el mes 
d’abril, on també podran convidar 
puntualment a familiars o amics”. 

La festa final tindrà lloc el 
dissabte 9 de maig a l’Espai Tolrà 
“perquè hi pugui participar tot el 
poble”, segons informen.  Aquest 
final de festa ofereix una matinal 
amb divertides activitats físiques 

L’entitat esportiva ha
organitzat un mes 
ple d’activitats per 
celebrar l’aniversari

 Redacció

com ‘B Combat’, Zumba, un circuït 
‘Sapartam-crono per temps’, ‘cros-
fitness’, maquillatge artístic, volei 
per a pares i fills i una botifarrada. 
Les activitats de la festa final són 
obertes a tothom de manera gra-
tuïta i la botifarrada té un cost de 
3 euros per persona i inclou també 
una samarreta de regal i la partici-
pació en el sorteig d’un trimestre 
gratuït d’abonat a Sige Sport.

També dins del context de l’ani-
versari Sige es suma al Dia Mundial 
de l’Activitat Física. En aquest sen-
tit, proposen un repte als abonats i no 
abonats de Sige que consisteix acu-
mular minuts d’activitat física. Per 
això cal inscriure’s a recepció de Sige, 
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Són les activi-
tats organitza-
des per Sige pel 
seu 5è aniversari

de waterpolo, l’equip de natació i 
l’equip de natació sincronitzada. 
L’ equip de Waterpolo, que entrena 
cada dimarts, dijous i divendres, va 
fer una exhibició el passat dissabte 7 
de març a la piscina, on pares mares 
amics i familiars van poder viure a 
peu de piscina un partit amistós. El 
dissabte 25 d’abril disputaran un 
partit amistós a les 16h a les instal-
lacions del CN Caldes de Montbui. 
L’equip de Natació Sincronitzada, 
que entrenen cada dimarts i dijous, 
faran una exhibició a les piscines 
de Sige Sport el dia 10 d’abril a 
les 19’30h, obert tot el públic.
També l’equip de natació va 
participar el dissabte 14 de març 
a la segona de les Trobades 
d’Interclubs de Natació No federats 
que va tenir lloc a Sabadell.

i a partir del dia 7 d’abril s’ha posat 
el comptador de minuts en marxa. 
“Si el 30 d’abril algú ha acumulat 
més de 10h d’esport entrarà en el 
sorteig d’un sopar o dinar al res-
taurant Nigromante, aquells que 
s’apuntin a Sige per participar en 
el repte li regalarem la matrícula 
si l’assoleixen”, informen des de Sige.  
A més, durant tot el mes d’abril re-
galen la matrícula a tots aquells que 
també facin anys aquest mes d’abril.

agenda d’activitats || Les activitats 
organitzades inclouen una exhibi-
ció de natació sincronitzada i màs-
ter class de disciplines com ‘cycling’, 
‘Aquatono Zumba’, Zumba infantil, 
‘Aerostep’, ‘Aquacros’ entre d’altres 
i es faran sessions de portes obertes 
a Ioga i Tai-Txí (totes les sessions).

També s’han previst sortides 
com la caminada a la Soleia-Can Ca-
samada el 14 d’abril, una excursió al 
Puig de la Creu el 16 d’abril i una sor-
tida en bici del Club Fit Jove a Can 
Casamada el 29 d’abril. Es pot con-
sultar l’agenda complerta de tots els 
actes al seu portal http://www.siges-
portpuigverd.com/ 
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· Qui era Blanca de Centelles?
Blanca de Centelles va viure a Catalunya 
a finals del segle XIII i durant la prime-
ra meitat del segle XIV. Va ser senyora 
de Vallparadís i també castlana de Ter-
rassa, Eramprunyà, al Baix Llobregat, i 
Sitges. Era filla de Bernat de Centelles i 
Saurina de Terrassa.

· Va ser propietària del castell de 
Clasquerí. Tenia més propietats a 
Castellar?
És el que hem d’investigar. Blanca de 
Centelles no era senyora de Castellar, 
però amb l’accés a la documentació de 
l’arxiu Fontcuberta investigarem les 
seves connexions amb la vila. Encara 
hem d’obrir aquesta porta!

· Per què estaven enfrontats Blanca 
de Centelles i el rei Jaume II?
No tenien bona relació perquè ella era se-
nyora d’uns feus que eren propietat del rei. 
En algunes etapes de la seva vida les rela-
cions no van ser bones perquè el rei l’acu-
sava de no administrar bé i no tenir cura 
d’aquestes propietats reials, en especial 
del castell d’Eramprunyà. No sempre van 
estar enfrontats. De fet, Blanca de Cente-
lles va acompanyar en un viatge molt llarg 

S’obre 
una porta 
en el temps

 Rocío Gómez

La I Jornada d’Història Local, que va tenir lloc a 
l’auditori municipal dijous 26 de març, reivindica 
la importància dels arxius privats 

  Albert Antonell, Pepa Martínez i Daniel Piñol, en la inauguració de la I Jornada d’Història de Castellar. || a. pérez

Els arxius privats d’història local 
són testimonis muts que custo-
dien la lletra petita del pas del 
temps que ha quedat atrapat en 
documents, en fotografies, en 
cartes que han estat conserva-
des gràcies a la iniciativa priva-
da. Justament la tarda el passat 
26 de març l’Auditori Municipal 
Miquel Pont va acollir la la I Jor-
nada d’Història de Castellar, que 
es va centrar en els arxius privats 
i la seva importància per preser-
var aquests testimonis que ens 
ajuden a construir el retrat de di-
ferents èpoques. 

La trobada, organitzada per 
la Universitat de Barcelona, l’Ar-
xiu d’Història de Castellar i l’Ajun-
tament, va atraure l’atenció d’una 
seixantena de persones i va ofe-
rir a través de tres xerrades una 
panoràmica sobre el passat, pre-
sent i futur de la història local per 
mitjà dels fons documentals pri-

vats. La trobada també va dibui-
xar la figura d’una noble catala-
na, Blanca de Centelles, vinculada 
amb Castellar per les seves propi-
etats. “Hem fet palès la impor-
tància dels arxius privats per  
a la recerca local a través dels 
tres estudis que s’han presen-
tat a la jornada. D’altra banda, 
ha estat un èxit poder mostrar 
la col·laboració a tres bandes 
entre l’Ajuntament, l’Arxiu i la 
Universitat”, va explicar Oriol 
Vicente, arqueòleg i membre de 
l’Arxiu d’Història.  De fet, aquesta 
jornada sorgeix gràcies al conveni 
que signaran aquestes tres insti-
tucions per estudiar el fons docu-
mental de l’arxiu de Fontcuberta, 
que es refereix a les possessions 
d’aquesta família a Castellar del 
Vallès i altres poblacions de l’en-
torn, i també al fons de Sentme-
nat. “Castellar encara té molt 
potencial històric per descobrir. 
Tenir a l’abast dels estudiosos 
el fons documental de Fontcu-
berta aportarà molt a la història 

local”, va assegurar Albert An-
tonell, president de l’Arxiu d’His-
tòria de Castellar. “El conveni té 
per objectiu promoure estudis 
i recerques històriques, apro-
par els historiadors als papers 
vells que de vegades algú pensa 
que no serveixen per res. Els ar-
xius, per modestos que siguin, 
són importants”, va  puntualit-
zar Antonell. 

testimonis de la història|| El doc-
tor Daniel Piñol, del Departament 
d’Història Medieval, Paleografia i 
Diplomàtica de la UB, va ser l’en-
carregat d’inaugurar la I Jorna-
da d’Història amb una conferèn-
cia sobre els límits, oportunitats 
i perspectives dels arxius privats 
i d’història local. Piñol va desta-
car que fins els anys 80 la histò-
ria local no va tenir “un lloc pre-
eminent en el món acadèmic”. 
“En els anys del franquisme la 
història local malentesa es va 
centrar en l’àmbit folklòric”, va 
reconèixer Piñol, que va reivindi-

Blanca de Centelles 
era de caràcter fort, 
tenaç i constant

car la diversitat de “subjectes, de 
protagonistes i de perspectives 
que poden aportar els pocs ar-
xius que s’han conservat i que 
gràcies a la digitalització cada 
cop són més accessibles. Arxiu 
privat no vol dir secret”.

Quant a  la segona ponència 
que va estar dirigida per l’histori-
ador castellarenc Esteve Canya-
meres, es va centrar en la destruc-
ció de fons documentals. Castellar 
del Vallès n’és un exemple: l’arxiu 
parroquial es va destruir durant 
la Guerra Civil.  “Malgrat que a 
Catalunya s’han cremat molts 
arxius, conservem molta docu-
mentació. El seny ens ha fet es-
criure i la rauxa destruir”, va 
assegurar l’historiador, que també 
va apuntar que tradicionalment 
“les dones han estat les encar-
regades de conservar i de trans-
metre” aquesta documentació.

La recta final de la trobada 
històrica es va centrar en l’èpo-
ca medieval, en el personatge de 
Blanca de Centelles. La professo-

ra d’Història Medieval de la UB, 
Mireia Comas, ha pogut recons-
truir la biografia d’aquesta noble 
catalana gràcies als fons de Font-
cuberta, Perramon i Sentmenat, 
i de l’arxiu de la baronia d’Eram-
prunyà. Entre d’altres possessi-
ons, Blanca de Centelles va acu-
mular el castell de Vallparadís a 
Terrassa, i el castell de Clasque-
rí, a Castellar. Entre 1300 i 1310 els 
documents del fons de Fontcuber-
ta assenyalen que Blanca de Cen-
telles va donar o vendre el Castell 
de Castellar. Fins ara es desconei-
xien totes les connexions d’aques-
ta noble catalana amb Castellar 
del Vallès. L’accés al fons docu-
mental de l’arxiu de Fontcuberta 
permetrà investigar-ho. En aquest 
sentit, Roger Rocavert, arxiver de 
l’Arxiu d’Història, va anunciar en 
la cloenda de la I Jornada d’Histò-
ria Local que gràcies a aquest fons 
es podrà “conèixer el passat me-
dieval de Castellar,  la configu-
ració de l’espai rural, la toponí-
mia o la situació dels masos”.  

ENTREVISTA

Mireia Comas
Professora d’Història UB

  R.Gómez la filla del rei, la infanta Elisabeth, perquè es 
casés amb un príncep alemany.  

· Va tenir descendència?
Va tenir dos marits. Era molt habitual a l’edat 
mitjana. Les dones que sobrevivien es casa-
ven més d’una vegada. En el seu cas, primer 
es va casar amb Galceran de Cabrenys i des-
prés amb Bernat de Calders, amb qui va tenir 
fills, però que van morir abans que ella. Les 
propietats de Blanca de Centelles venien ma-
joritàriament per part de la seva mare. El pa-
trimoni del marit es va quedar a la família del 
seu marit quan va enviduar. Com que no va 
quedar descendència viva, va deixar les seves 
propietats als cartoixans, com el cas del cas-
tell de Vallparadís. 
   
· Quins arxius has consultat per recons-
truir la seva biografia?
Vaig començar amb la recerca el 2012, i he 
consultat l’arxiu de la baronia d’Eramprunyà, 
l’arxiu de Fontcuberta, l’arxiu de la Corona 
d’Aragó i l’arxiu notarial.
   
· Com descriuen aquests documents a 
Blanca de Centelles?
Destacaria el caràcter d’aquesta dona, tenaç 
i constant, que va lluitar per defensar els 
seus drets. A l’edat mitjana tothom era molt 

conscient del seus drets i de les seves obliga-
cions. Per tant, si creien que havien de defen-
sar les seves propietats, ho feien davant de 
les autoritats judicials o d’àrbitres perquè di-
rimissin sobre els conflictes que tenien amb 
altres persones. Aquesta tenacitat i aquesta 
constància la trobem sovint a molta de la do-
cumentació relacionada amb Blanca de Cen-
telles. També, com a hereva del seu pare Ber-
nat de Centelles, com ell, era una persona de 
caràcter fort que s’enfrontava amb qui anés 
en contra seva.

· Gràcies a aquests litigis, que queda-
ven per escrit, hem pogut reconstruir la 
seva vida?
Sí, però ens limiten a una qüestió molt concre-
ta com són les lluites d’interessos i de drets 
entre dos senyors nobles. Podem anar més 
enllà i fer una lectura als documents del seu 
caràcter, però falten peces de la seva vida.

· Quina informació sobre ella t’agrada-
ria descobrir?
M’agradaria tenir més dades sobre els seus 
fills. Els arbres genealògics parlen d’un fill, 
però la documentació a la qual he accedit 
parla de “fills”, en plural. També m’agrada-
ria disposar de més informació sobre els ca-
pítols matrimonials.  

ACTUALITAT I JORNADA D’HISTÒRIA LOCAL
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ACTUALITAT

La cantant Mone, a les aules

Marro’s busca “La Veu” de la vila

Dilluns 23 de març de 2015 l’actriu 
i cantant Mone Teruel  va visitar 
l’INS Castellar. De fet, era  el segon 
any consecutiu que la Mone anava 
a l’institut castellarenc a fer una 
xerrada-taller amb els alumnes. En 
aquesta ocasió, van ser els alumnes 
de 3r B i D (ESO) i de 2n A (batxi-
llerat) els que van poder gaudir dels 
seus dots comunicatius tant en la 

La braseria Marro’s, al carrer Gar-
rotxa 80, al polígon industrial del 
Pla de la Bruguera, és una de les 
60 sales seleccionades de tot l’Es-
tat per l’empresa Karaokemedia 
per participar al concurs nacional 
de karaoke. La intenció és acon-
seguir la màxima participació de 
castellarencs i castellarenques a la 
selecció que es farà a Marro’s. Per 
això, hi haurà quatre fases de se-
lecció, com una mena de càstings,  
al local del carrer Garrotxa i una 
final que es farà al maig. D’aquí sor-
tirà el representant castellarenc al 
concurs per disputar la final nacio-
nal que se celebrarà a Toledo al no-
vembre amb una gran gala de tres 
dies de durada. “Els únics requi-
sits per participar són ser major 
d’edat i no tenir cap disc editat 
com a professional”, explica Rosa 
Fuster, la propietària de Marro’s. 
El guanyador de Castellar anirà a 
Toledo amb totes les despeses pa-
gades pel mateix Marro’s.

 Redacció

 J. R.

primera part de la trobada, que va 
dedicar a parlar de la seva trajectò-
ria artística, com en la segona part, 
en què els alumnes van escalfar la 
veu i van poder cantar amb ella un 
parell de cançons: I got rhythm, de 
George i Ira Gershwin, i Caic, escri-
ta per ella mateixa.

La Mone, una autèntica mes-
tra de la comunicació en tots els 
seus àmbits i “ens ho va demos-
trar durant les dues hores que 
vam passar amb ella”, explica el 

professor César Aparicio. Segons 
l’institut, Moné va transmetre de 
manera planera i propera moltes de 
les seves idees a l’hora d’afrontar el 
seu art, “que són autèntiques lli-
çons de vida tant si triem el camí 
de l’art per a nosaltres mateixos 
com si dediquem la vida a altres 
parcel·les de la dimensió huma-
na”. Segons Aparicio, “va ser un 
gust poder acostar-nos una mica 
més a una gran artista i una excel-
lent persona”.  

L’actriu i cantant és el segon any consecutiu que visita l’INS Castellar

  Mone, a la darrera fila, envoltada dels alumnes de batxillerat i ESO de l’INS Castellar. || cedida

  Imatge d’arxiu del karaoke de la braseria Marro’s. || cedida

El ritme de recollida de sol-
licituds per participar als càs-
tings avança a bon ritme però Fus-
ter aclareix que desitjaria que “el 
nostre representant fos de Cas-
tellar, que aquí a la vila hi ha 
gent preparada per represen-
tar-nos”. Fuster es mostra molt 
satisfeta perquè Marro’s hagi estat 
seleccionat per al concurs d’entre 
més de 300 locals de tota Espanya. 
“Crec que hem estat valorats 
pel so, l’organització i l’histori-
al del local”, argumenta Fuster. 

Si el participant castellarenc gua-
nya el campionat nacional, llavors 
gaudirà d’una setmana a Singapur 
per disputar el campionat inter-
nacional, i es pot endur un premi 
de 25.000 euros. En aquest cas, de 
resultar premiat el representant 
de Castellar, també l’acompanya-
ria el local Marro’s aquesta vegada 
amb les despeses pagades per Ka-
raokemedia. El concurs internaci-
onal es fa cada dos anys i a l’edició 
de 2013 la va guanyar l’alacantina 
Sarah Ramos. 
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  Alguns dels integrants de RAF, que serà premiada el dia 14.  || c. doMene

Millor gestió del pressupost 
i fer possible el rescat social

Una millor gestió del pressu-
post municipal, eliminar des-
peses supèrflues i aconseguir 
mesures perquè es pugui fer 
un rescat social de famílies da-
vant d’una situació d’autèntica 
emergència són els eixos bàsics 
en què s’estructura el programa 
marc d’ICV-Entesa per a aques-
tes eleccions municipals. El pro-
grama s’inspira en la campanya 
#RescatSocial que la formació 
ha iniciat a nivell de tot Cata-
lunya amb 10 mesures per fer 
front a aquesta situació d’emer-
gència social.

El cocandidat dels ecosoci-
alistes de Castellar, Francesc Lo-
rente, va explicar dimecres que 
el programa d’ICV es basa en 10 
eixos: fiscalitat progressiva, jo-
ventut, ocupació, municipalit-
zació de serveis, cultura i lleure, 
medi ambient, mobilitat i terri-
tori, rescat ciutadà, habitatge i 
anticorrupció/transparència.  
Una de les propostes estrella 
d’ICV-E és “crear una empre-
sa municipal de serveis per 
gestionar la gestió de l’aigua, 
l’habitatge, la neteja i la reco-
llida de residus”, admet Loren-
te. A l’apartat de medi ambient, 
els ecosocialistes són partida-
ris de l’arribada del tren i apos-
ta per crear “una Anella Verda 

ICV  |  PROGRAMA

  La diputada Marta Ribas i el cocandidat 

d’ICV, Francesc Lorente. || j. rius

 Redacció

Decidim presenta el 
programa electoral

A la passada assemblea de Decidim 
Castellar es va presentar el progra-
ma electoral després d’haver estat 
un mes en exposició pública perquè 
la ciutadania hi fes aportacions. Se-
gons un comunicat de la formació, 
“les aportacions han estat nom-
broses i de temàtiques diverses”. 
El programa electoral s’estructu-
ra en 9 grans capítols: participa-
ció, governació, política socioeco-
nòmica, gestió econòmica, empresa 
i treball, educació, cultura i lleure, 
joventut, i territori, urbanisme, mo-
bilitat i mediambient.

Decidim Castellar aposta per 

un programa on la participació i 
la transparència “mantenen una 
transversalitat en tots els punts 
i on la implicació de la ciutadania 
ha de ser clau per a portar-lo a la 
pràctica”. Entre d’altres aspectes, 
es defensa una remunicipalització 
de serveis com a una de les accions 
necessàries per a un bon funciona-
ment municipal. Es pretén realit-
zar un estudi per millorar la gestió 
de l’aigua, tant des del vesant me-
diambiental com de taxes. El pro-
grama de Decidim presenta solu-
cions a problemes concrets sobre 
mobilitat, territori i mediambient. 
S’han incorporat també esmenes 
relatives a la defensa del patrimo-
ni històric industrial de la vila, així 

DECIDIM  |  PROPOSTES

  El cap de llista, Joan Moyà, amb la número 2 Conxi Gracia. || cedida

per preservar el conjunt d’espais 
lliures al voltant del municipi en 
un intent de blindar-los”. ICV ha 
obert un espai a www.jofaigpoliti-
ca.cat/municipals/castellardelva-
lles on es podrà recollir les deman-
des de la ciutadania i els agents 
socials del municipi.

La diputada comarcal d’ICV, 
Marta Ribas, va acompanyar Lo-
rente en la presentació del pro-
grama i va apuntar que “un país 
lliure és un país que lluita per 
eliminar la desigualtat de la seva 
gent”. Per tant, ICV està oberta a 
la negociació amb altres forces po-
lítiques si es compleixen les prio-
ritats de rescat social.  || j. rius

L’entitat RAF 
rebrà el dia 14
el premi als
Valors Republicans

La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya de 
Castellar ha decidit atorgar el Premi als Valors Republi-
cans 2015 a l’entitat Recerca Activa de Feina per la seva 
tasca. Segons l’organització dels premis, l’entitat, de poc 
més d’un any de vida, “és un exemple de suport mutu 
i solidaritat entre les persones que han patit l’efecte 
més dur de la crisi”. És per això que es vol “reconèixer 
amb el premi el seu compromís amb el bé comú, la seva 
tasca de no resignar-se i passant a l’acció en benefici 
de la col·lectivitat”. L’entrega del premi es farà el pro-
per dimarts 14 d’abril -aniversari de la proclamació de la 
República Catalana per part del president Macià- a les 
20h a la terrassa d’El Mirador. Per assistir als premis, cal 
confirmar la presència a castellarvalles@esquerra.org o 
bé al 620434187.  || redacció

ERC |  VALORS REPUBLICANS 2015

com propostes per obrir de mane-
ra decidida Castellar al Riu Ripoll i 
fer del municipi una porta d’entra-
da del parc natural fomentant el tu-
risme sostenible. Un dels punts clau 
del programa està en l’àmbit de Go-
vernació, on es defensa una creació 
d’un codi ètic per a càrrecs públics 
“i que els regidors de govern co-
brin una màxim de tres vegades 
el sou mínim interprofessional”. 
Decidim Castellar posarà a disposi-
ció de tota la ciutadania el seu pro-
grama electoral, i és per això que ha 
posat en marxa també una roda de 
converses amb entitats. 

actes divendres i dissabte|| Te-
nint en compte que la remunici-
palització és un dels punts forts 
del seu programa, Decidim Caste-
llar planteja estudiar quins serveis 
podrien ser susceptibles d’aquesta 
política i ha convidat Jordi Colo-
mer, tècnic responsable de la mu-
nicipalització de serveis de l’Ajun-
tament d’Arenys del Munt per 
aprofundir sobre la proposta apli-
cada a Castellar del Vallès en una 
xerrada que tindrà lloc aquest di-
vendres a les 18 h a la Sala Lluís 
Valls Arenys. Joan Moyà, cap de 
llista, ha posat com a exemple la 
municipalització de l’aigua desta-
cant que “el preu de l’aigua a Cas-
tellar s’ha disparat els últims 
anys perquè no ens hem plantat 
a vendre’ns el que és públic”. 

D’altra banda, la candidatu-
ra presenta dissabte la seva llista 
a partir de les 12 h en un acte a la 
plaça Calissó, que anirà acompa-
nyat d’un vermut musical. 
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CASALS DE 
VACANCES 
D’ESTIU

Més informació a: Regidoria d’Esports  -  C. Portugal, 2 D  -  Tel. 937144040  -  www.castellarvalles.cat

Sol·licitud d’ús 
d’equipaments municipals 
per a la realització de Casals 
d’Estiu per part d’entitats 
sense afany de lucre.

Presentació de sol·licituds:
al Servei d’Atenció Ciutadana 
d’El Mirador
(en horari d’obertura)
del 7 al 17 d’abril, inclòs.

Consulta les bases de la 
convocatòria i documentació a 
presentar a www.castellarvalles.
cat (inclou la difusió en un 
suplement especial de L’Actual 
del dia 15 de maig).

Sol·licitud de difusió de 
Casals d’Estiu a L’Actual 
per part d’entitats i 
empreses 

Presentació de sol·licituds:
a través del formulari web
que trobareu a
www.castellarvalles.cat
fins al 17 d’abril, inclòs.

Publicació al suplement 
especial de L’Actual del
dia 15 de maig.

ACTUALITATELECCIONS MUNICIPALS 2015

Gratuïtat del primer any de 
la quota als nous autònoms

La creació d’ocupació serà una 
de les prioritats del nou govern 
que és constituirà després de les 
eleccions municipals previstes 
per al 24 de maig. En aquest sen-
tit, la candidatura Som de Caste-
llar-PSC, encapçalada per l’actu-
al alcalde de Castellar del Vallès, 
Ignasi Giménez, es compromet 
a seguir i potenciar el programa 
d’ajuda a la contractació i a la cre-
ació d’empreses.

De les mesures previstes 
per reduir l’atur i donar oportuni-
tats a les persones que s’incorpo-
ren al mercat de treball, en desta-
quen dues. En primer lloc, segons  
una nota emesa per Som de Cas-
tellar-PSC, l’Ajuntament garanti-
rà la gratuïtat del primer any de la 
quota d’autònoms a tots els caste-
llarencs i castellarenques que optin 
per l’autoocupació. En segon lloc, 
finançarà amb 1.500 euros l’inici de 
noves activitats empresarials, prè-
via aprovació del pla d’empresa per 
part del serveis municipals d’asses-
sorament d’empreses.

Aquestes mesures comple-
mentaran altres que ja estan en 
marxa i que tenen com a objec-
tiu potenciar i dinamitzar l’activi-
tat comercial de la vila, millorar la 
formació i la qualificació profes-
sional dels castellarencs i caste-

SOM DE CASTELLAR-PSC |  PROGRAMA ECONÒMIC

 Giménez, enmig de la número 9 i 3 de la llista, Anna Mármol i Joan Creus. || cedida

Una de les mesures serà finançar amb 1.500 euros l’inici de noves activitats 

 Redacció

llarenques, reforçar el paper del 
Centre de Serveis i El Mirador 
com a espais de suport a la creació 
d’empreses o ajudar amb subven-
cions a les empreses que contrac-
tin persones de Castellar desocu-
pades.

premiar la capacitat d’emprendre || 
Segons ha assenyalat el candidat 
Ignasi Giménez, “amb aquestes 
mesures apostem per les perso-
nes que tenen una actitud acti-
va davant les dificultats que ac-
tualment presenta el mercat de 
treball. Volem premiar la inici-
ativa i la capacitat d’emprendre 

perquè és una de les millors op-
cions de crear ocupació”.

De la seva banda, el núme-
ro 3 de la llista i actual regidor de 
Promoció Econòmica i Innovació, 
Joan Creus, afirma que “aques-
tes ajudes són l’empenta que 
necessiten moltes persones per 
decidir-se a crear la seva pròpia 
empresa”. A més, segons afegeix 
Creus, “seguirem acompanyant 
molts emprenedors en el seu 
projecte, ja que reforçarem els 
serveis d’assessorament d’em-
preses en tots els àmbits: estra-
tègic, financer, laboral, comerci-
al, internacional, innovació...” 

CiU obre espai per dissenyar 
“un poble ple d’oportunitats”

Des del dijous 2 d’abril i al llarg 
de tot el mes, CiU de Castellar 
ha obert un espai on es convida 
els castellarencs i castellaren-
ques a que facin les seves apor-
tacions per fer de Castellar “un 
poble ple d’oportunitats”, se-
gons es destaca en un comunicat 
de la formació. L’adreça d’aquest 
nou espai participatiu és http://

CiU |  PROGRAMA ELECTORAL

 El candidat Antonio Carpio.  || cedida

Acusen el PSC de fer campanya 
“a costa del govern Rajoy”

El cap de llista del Partit Popular 
Antonio Carpio demana al can-
didat a l’alcaldia de Som de Cas-
tellar-PSC, Ignasi Giménez, que 
“eviti el triomfalisme” i sigui 
“més modest” a l’hora de par-
lar del sanejament dels comptes 
municipals. A través d’un comu-
nicat, Carpio ha volgut així repli-
car Giménez, qui la setmana pas-
sada va declarar que el seu equip 
de govern havia “donat la volta 
a la greu situació econòmica 
que patia l’Ajuntament” i que 
ara Castellar disposa d’un ajunta-
ment “solvent que pot afrontar 
el futur amb totes les garanti-
es”. El candidat popular consi-
dera que la candidatura Som de 
Castellar-PSC està fent “campa-
nya gratuïta a costa del govern 
de Mariano Rajoy, ja que grà-
cies al pla d’ajust del govern 

PP  |  ECONOMIA

participa.ciu.cat/castellardelvalles. 
D’altra banda, CDC Caste-

llar ha organitzat per aquest di-
vendres un nou cafè-tertúlia per 
seguir copsant les aportacions de 
ls castellarencs i castellarenques 
per millorar el municipi. En aques-
ta ocasió, el cafè tertúlia es farà al 
Bar El Racó d’en Marin, a la plaça 
Europa, 11.  || redacció

central és com s’ha pogut sane-
jar les finances d’aquest ajunta-
ment i pagar les més de 1.800 fac-
tures que tenia endarrerides al 
calaix” amb la concessió d’un crè-
dit a l’ajuntament de 7,3 milions 
d’euros. Finalment, el PP també vol 
assenyalar que aquesta situació fi-
nancera també s’ha assolit gràcies 
a la contribució dels castellarencs 
“suportant un augment dels nos-
tres impostos, especialment un 
25% en l’IBI”.  || redacció
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ACTUALITAT COMERÇ

Una plataforma virtual
per organitzar-se el viatge

Comprant a Londres

Tres mètodes 
a Mima’t per 
a la depilació 
definitiva

EMPRENEDORIA  |  VIATGES

CONCURS L’APARADOR  |  LONDON RETAIL TOUR

BELLESA  |  PLAÇA EUROPA

Comerciants castellarencs viatgen a la capital britànica per conèixer el seu comerç

Els propietaris de Brodats Mari-
ona, Pastisseria Villaró, Pastis-
seria Andreví, Floristeria Duran, 
Cárnicas Merche, Luque & Luque 
Sabaters, Disscopi van viatjar el 
24 de març a Londres per co-
nèixer de primera mà com és el 
comerç de la capital britànica i 
prendre’n model. De fet, el viat-
ge era el premi que havia con-
cedit l’Ajuntament de Castellar 
als tres guanyadors del concurs 
d’aparadors de Nadal 2014, - Bro-
dats Mariona, Floristeria Duran i 
Pastisseria Villaró- que consistia 
en un curs de management comer-
cial titulat “London Retail Tour” 
La resta d’establiments anaven a 
Londres a títol personal i fent-se 
càrrec de les despeses.

Acompanyats pel forma-
dor Oriol Cesena, que també va 
fer les funcions de guia per Lon-
dres, els comerciants van estar a 
la ciutat anglesa durant 12 hores. 
Durant la seva visita, van visitar 

Voleu anar de viatge a Kuala Lum-
pur aquest estiu i no sabeu com pla-
nificar el viatge, quins llocs visitar i 
quins són els allotjaments més ade-
quats? Sovint part d’aquesta infor-
mació es troba a les guies de viatge 
i la reserva del vols i l’allotjaments o 
restaurants es pot buscar a diverses 
pàgines web. Un grup de joves em-
prenedors que es van conèixer a la 
universitat, entre ells el castellarenc 
Ferran Plana, han creat i llançat a la 
xarxa Enodius, un portal virtual que 
permet programar el nostre viatge.

L’usuari, després de regis-
trar-se a la pàgina -www.enodius.
com- haurà de posar algunes dades 
bàsiques del viatge com les dates i la 
destinació i fins i tot “pot convidar 
familiars i amics perquè compar-
teixin la planificació del viatge en 

 Jordi Rius

 J. R.

 Redacció

diferents recintes com el Covent 
Garden i carrers i eixos comer-
cials com Oxford Street i  Seven 
Dials. En total, es van visitar una 
cinquantena de comerços londi-
nencs que destaquen per introdu-
ir idees noves i senzilles que pro-
picien la millora de les vendes i la 
rendibilització dels estocs. “Vam 
poder veure diferents tipus de 
venda al mateix temps que vam 
poder conèixer diferents for-
mes de presentar el producte 
als aparadors”, explica Mario-
na Sánchez, de Brodats Mariona.

nova trobada el 20 d’abril|| Gai-
rebé un mes més tard del viat-
ge, concretament el 20 d’abril, hi 
haurà una nova trobada entre els 
comerciants i el formador en què 
es posaran en comú aquells aspec-
tes que hagin resultat més relle-
vants de la visita.  “Reconec que 
el que es fa a Londres no es pot 
fer aquí, però com  mínim captes 
idees”, assegura Estel Pons, de la 
pastisseria Villaró.

De tota manera, la primera 

impressió que s’emporten els bo-
tiguers del viatge a Londres és que 
“vam conviure comerciants que 
potser a Castellar no tenim gaire 
relació i vam poder compartir 
experiències”, explica el pastis-
ser Marc Andreví. També ho cor-
robora Sánchez, que per la ubica-
ció del seu establiment a Castellar 
-al carrer Catalunya 7A- “quedo 
una mica deslligada de la resta 
de comerciants”  i amb aquest vi-
atge ha aconseguit  que la coneguin 
una mica més i “fer pinya”.

D’aquesta relació amb els 
companys de viatge és potser “del 
que treus més profit ja que tro-
bes gent que no coneixies”, asse-
gura Antonio Gálvez, de Cárnicas 
Merche, que s’ha aventurat a dir 
que “és possible que repetim l’ex-
periència pel nostre compte en 
alguna altra ciutat”. Pons subrat-
lla que el més li ha agradat del vi-
atge a la capital britànica ha estat 
el “poder relacionar-se amb al-
tres comerciants d’altres sectors 
que potser a Castellar només els 
hi dius hola i adéu”.    Els comerciants castellarencs durant la seva visita al Covent Garden. || cedida

  L’equip impulsor d’Enodius amb el castellarenc Ferran Plana al centre. || cedida

Quatre socis, entre 
ells el castellarenc 
Ferran Plana, 
creen Enodius

una zona comuna”, constata Plana.
El tret diferencial d’Enodius 

respecte als seus competidors és 
que “és una eina col·laborativa on 
pots organitzar fàcilment el teu 
viatge i convidar els altres a par-
ticipar-hi”. Enodius bàsicament 
ofereix informació de vols, allotja-
ment, monuments i on menjar i “no 
es basa tant en les opinions”. 

El portal es divideix en dos 
blocs, l’adreçat al consumidor i a 
l’usuari i un altre adreçat a les em-

El centre de bellesa Mima’t 
Vallès, ubicat a la plaça Eu-
ropa 11 baixos local 2, és un 
dels únics locals de Castellar 
que ofereix tres mètodes per 
aconseguir la depilació defi-
nitiva. “Combinem la depila-
ció amb làser de díode, amb 
IPL Fotodepilació i elèctri-
ca”, explica la propietària de 
Mima’t Vallès.

El primer cas, el del làser 
de díode, és per a extensions 
grans de pèl , la IPL “servi-
ria per eradicar el pèl i tin-
dria utilitat per fer cares, per 
problemes de barba o a la zona 
del coll”, admet Montserrat. 
La depilació elèctrica és idònia 
per eliminar el pèl blanc o ros. 
A més, Mima’t Vallès ofereix en 
exclusiva a Castellar quatre ca-
bines diferents de solàrium d’al-
ta pressió: verticals, horitzon-
tals i dues de facials. Mima’t 
també ofereix tres tipus de mas-
satges: limfàtic, ayurvèdic i cali-
fornià. El centre també dissenya 
un estudi personalitzat segons 
la pell.  

preses turístiques.  En aquest segon 
cas “oferim una marca blanca” 
d’Enodius “perquè els hotels pu-
guin oferir una mena de guia de 
la seva ciutat  com serveis del ma-
teix hotel, que es puigui reservar 
i que es pot amotllar als hotels”.

Enodius treu profit econò-
mic de la plataforma en la bran-
ca de clients “en les comissions 
de reserves d’hotels, vols i entra-
des”. Quant a les empreses turísti-
ques,  “Enodius cobra el lloguer 

pel software”.
El portal fa gairebé dos mesos 

que està en marxa i ja ha s’han fet 
les primeres planificacions de viat-
ge   a destinacions properes com el 
Marroc o ciutats europees.

 En un futur no gaire llunyà, 
els impulsors d’Enodius “volen 
obrir els grups privats de viat-
ge que s’hagin creat a la resta i 
convertir-se en plataforma  per 
conèixer viatgers i fer el viatge 
junts”, afegeix Plana.  
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Un blog 
per a amants 
del surf

Els joves Àngel Gil i Albert Carava-
ca (aquest últim de Castellar) han 
creat el blog Be a surfer (www.be-
asurfer.tk)  com a treball d’una as-
signatura de la universitat on estu-
dien encara que tenen la intenció 
que esdevingui “un portal on la 
gent tant els experts com els que 
ara tot just comencen es poden 
informar de materials que són 
necessaris per començar l’acti-
vitat esportiva, de l’estat de les 
platges o la previsió meteoròlo-
gica”, subratlla Caravaca. El blog 
també incorporarà entrevistes a 
professors d’escola de surf, una 
feina molt fàcil perquè “en aquest 
món ens coneixem tots”, apun-
ta el jove castellarenc. També hi 
haurà material audiovisual com 
fotografies o vídeos filmats amb 
una càmera GoPro des de dins 
mateix de les onades. El blog s’ac-
tualitzarà tres vegades a la setma-
na. D’aquesta manera, els dilluns 
es farà un petit repàs de les notí-
cies o esdeveniments que hagin 
succeït durant el cap de setmana, 
els dimecres es parlarà de l’equip 
bàsic per a la pràctica esportiva i 
divendres es farà un repàs de la si-
tuació de les platges catalanes i es-
panyoles per a la pràctica del surf. 
Al bloc s’hi han enllaçat webcams 
de les platges de diferents munici-
pis on es pot veure en temps real el 
seu estat i les ones. “Pel surf, si no 
mires la previsió que hi ha abans, 
pot ser que vagis a la platja i et 
trobis el mar totalment pla”, 
constata Caravaca, que afegeix que 
cal informar-se de l’estat de la mar 
abans d’agafar la planxa.

 J. R.

  Albert Caravaca. || j. rius

La plaça Calissó va estrenar 
el primer Mercat de 2a Mà 

La plaça Calissó va convertir-se 
diumenge al matí, des de les 10 fins 
les 14 hores, en un Mercat de Sego-
na Mà, per primera vegada. La ini-
ciativa estava prevista per diumen-
ge 22 de març, però la pluja va fer 
que els organitzadors aplacessin 
l’activitat i decidissin realitzar-la 
el diumenge següent, 29 de març.

La fira estava constituïda 
per 23 parades. Hi predominaven 
la roba, els complements i el cal-
çat, però també s’hi podien tro-
bar molts altres objectes, com per 
exemple, llibres i guies de viatge, 
elements de decoració, peces de 
col·lecció, joguines i coses per a la 
llar. L’oferta dels paradistes era va-
riada, a bons preus i també amb ob-
jectes que tenien un bon estat per 
a poder donar-los un ús. A prime-
ra hora l’afluència de gent va ser 
fluixa i va ser llavors quan els ma-
teixos participants del mercat van 
aprofitar per comprar o intercan-
viar-se coses entre ells. Al migdia, 
en canvi, força gent va passejar i va 
mirar el que oferien les diverses pa-
rades. Segons Montserrat Fíguls, 
una de les organitzadores, “al prin-
cipi semblava que no s’atrevien 
a remenar les taules o les cai-
xes, però els paradistes són sim-
pàtics i fan animar una mica la 
gent”, encoratjant els assistents a 
remoure i a buscar entre les coses 
que venien.

La idea del mercat era que 
cada paradista portés “coses que 

 Anna Parera

  Primera edició del Mercat de Segona Mà de la plaça Calissó. || q. pascual

ja no utilitza i que més aviat et 
fan nosa. Per això la gent ajusta 
els preus, perquè el que vols és 
treure-t’ho i que ho aprofiti una 
altra persona”, va explicar Fíguls. 
La reutilització doncs era l’objec-
tiu de la proposta, permetre que els 
paradistes poguessin vendre aque-
lles coses que ja no volen i, al ma-
teix temps, poder aconseguir-ne 
d’altres que els poden fer servei. 
Segons sembla, “hi ha qui més i 
hi ha qui menys, però tothom ha 
anat venent cosetes i la sensació 
és que la gent està contenta, o al-
menys és el que ens diuen”, va as-
segurar Fíguls.

A l’activitat de les parades s’hi 
van sumar també d’altres activitats 

La iniciativa, que 
es repetirà, va tenir 
lloc diumenge 29 de 
març amb la partici-
pació de 23 parades 

paral·leles per cridar l’atenció de 
la gent. D’una banda, es tracta de 
la narració de contes infantils i un 
concert, que va durar aproximada-
ment 1 hora i mitja. D’altra banda, 
des de l’organització també es van 
promoure dos concursos. Un con-
curs per optar a la parada més 
original de la fira, que finalment 
va quedar en un empat i el premi 
es va repartir entre dues parades. 
Una va guanyar la votació per la 
seva bona organització, en cistells i 
capses. I l’altra, per l’estructura de 
fusta que la caracteritzava i que se-
gons el paradista, Pau Castellví, la 
van pensar perquè tenien “moltes 
coses i poc espai on posar-les”. I 
l’altre concurs, és la foto més vo-

tada a Instagram i que es va allar-
gar fins dimecres 1 d’abril perquè 
la gent tingués temps de votar. El 
guanyador del concurs s’anunciarà 
llavors mitjançant Facebook.

Els organitzadors del Mer-
cat de Segona Mà, cal Calissó i 
Montserrat Fíguls, van qualificar 
d’èxit el primer Mercat de Sego-
na Mà. Unes impressions que 
comparteixen amb els paradistes 
i també amb els assistents que els 
van demanar que més endavant 
es repeteixi l’activitat. La bona 
resposta obtinguda doncs, ha ani-
mat a l’organització a tornar a fer 
un altre Mercat de Segona Mà en 
el futur, tot i que encara han de 
concretar per quan. 
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  Usuaris del Servei Wi-Fi de l’Opensurf d’El Mirador.  || i. MarTínez

21.000 sessions amb Wi-Fi

  Rocío Gómez 

El 2014 es van sumar 310 nous usuaris als 3.564 usuaris ja registrats de servei municipal de Wi-Fi gratuït 

Castellar Jove 
organitza dos 
nous cursos 

JOVENTUT  |  FORMACIÓ

 Redacció

L’Ajuntament de Castellar, a tra-
vés de Castellar Jove, ha obert a 
principis d’aquesta setmana les 
inscripcions a dos cursos adre-
çats als joves castellarencs d’en-
tre 12 i 29 anys que tindran lloc 
a l’Espai Tolrà entre els mesos 
d’abril i juny. Els cursos són “Te-
atre social i de les emocions”, 
que es farà els dimecres de 18.30 
a 19.30 hores, i “Kundalini ioga 
i mindufullness”, programat els 
dijous de 17 a 18.30 hores. Les 
persones interessades a apun-
tar-se a algun d’aquests cursos 
poden formalitzar la inscripció 
des d’avui, 7 d’abril, i fins al dia 
17 del mateix mes a la Regido-
ria de Joventut (Espai Tolrà - c. 
Portugal, 2), de dilluns a dijous 
de 9 a 13 hores i de dimarts a di-
jous de 17 a 21 hores.

Cadascun dels cursos té 
un preu de 20 €. Per a més in-
formació, podeu enviar un cor-
reu electrònic a castellarjove@
castellarvalles.cat, consultar 
l’adreça web www.facebook.
com/castellarjove o trucar al 
telèfon 93 714 40 40.   

Per estudiar, per realitzar gestions 
administratives, per reservar un vi-
atge o comprar entrades al cinema, 
per revisar els titulars de les prin-
cipals capçaleres o simplement per 
compartir una conversa a través de 
les xarxes socials. Ara més que mai, 
estar connectats a la xarxa ha esde-
vingut vital en el nostre dia a dia, on 
la frontera de la virtualitat cada cop 
es difumina més. En aquest sentit, 
l’accés  gratuït a la xarxa sense fils 
amb un ordinador portàtil, un telè-
fon de nova generació o una tablet, 
ha deixat de ser una novetat per ser 
una reivindicació dels ciutadans. 

A Castellar del Vallès, la uti-
lització del servei Wi-Fi a diversos 
equipaments municipals va arri-
bar el 2014 a 20.994 sessions rea-
litzades per 4.914 usuaris.  Aquesta 
xifra engloba, d’una banda, les ses-
sions que han dut a terme els usu-
aris registrats, és a dir, aquells que 
s’han inscrit al sistema de control 
i accés d’usuaris Punt Xarxa. En 
aquest sentit, s’han comptabilitzat 
10.818  sessions realitzades per 645 
usuaris que han utilitzat el servei 
l’últim any. Val a dir que l’any pas-

sat van ser 310 les persones que es 
van inscriure al sistema, fent aug-
mentar el nombre total d’usuaris 
registrats fins a 3.564. A les con-
nexions realitzades pels usuaris re-
gistrats cal sumar les 10.176 sessi-
ons dutes a terme pels 4.269 usu-
aris anònims que ha computat el 
servei durant l’any 2014.

Des que es va crear el servei 
l’any 2007, ja són 77.798 les sessi-
ons dutes a terme per la ciutada-
nia, entre les realitzades per usua-
ris registrats i per usuaris anònims 

(55% i 45% respectivament).El mu-
nicipi compta actualment amb 26 
punts de connexió Wi-Fi, el que su-
posa una ràtio d’un punt per cada 
900 habitants. Així, els punts de 
connexió es distribueixen en els 
següents equipaments: Cal Calis-
só, l’Espai Tolrà, el Complex Es-
portiu de Puigverd-pl. Catalunya, 
El Mirador, l’antic Ajuntament, la 
Biblioteca Antoni Tort, Ca l’Albe-
rola, Cal Botafoc, la Casa Massa-
veu, el Casal Catalunya, el Centre 
de Serveis per a empreses, l’Esco-

la d’Adults, l’Escola de Música, el 
local social de Can Carner, la Ludo-
teca Les 3 Moreres, el Mercat Mu-
nicipal, els pavellons de Puigverd, 
Dani Pedrosa i Joaquim Blume, el 
Palau Tolrà, el Parc de Bombers, 
l’edifici de Ràdio Castellar-L’Actual, 
la Regidoria de Via Pública, el Cen-
tre Feliuenc, el restaurant de l’Ai-
resol D i el local de l’associació de 
veïns de Can Font-Ca n’Avellaneda.

nous usuaris ||El servei funcio-
na dins l’horari de cada espai, i és 
obert a qualsevol persona que tin-
gui un dispositiu amb servei de con-
nexió Wi-Fi. El sistema permet con-
nectar-se anònimament a la xarxa 
un màxim de  sessions de 120 minuts 
cadascuna, tot i que si es vol utilitzar 
habitualment és més recomanable la 
inscripció prèvia. Així, els usuaris re-
gistrats disposen d’un total de 15 ses-
sions mensuals de 120 minuts cadas-
cuna. Per formalitzar la inscripció, 
l’usuari s’ha de donar d’alta presenci-
alment a El Mirador o a la Biblioteca. 
Els menors de 14 anys han d’aportar 
una autorització signada pels pares o 
tutors. La utilització del servei com-
porta l’acceptació d’unes condicions 
generals d’ús que es poden consultar 
al portal d’accés. 

Aquest diumenge arriba
la XII edició del Cinc Cims

 Redacció

La XII edició dels Cinc Cims se  celebrarà 
aquest diumenge. Com a novetat d’enguany, 
aquesta edició forma part de la Copa Ca-
talana de Caminades de Resistència amb 
una puntuació de 21 punts. Es tracta d’una 

CAMINADES  |  EXCURSIONISME

prova de resistència, no competitiva, amb 
sortida i arribada a Castellar del Vallès i 
que uneix seguint camins de muntanya, els 
pics de la Mola de Sant Llorenç del Munt, el 
Montcau, Sant Sadurní de Gallifa, el Farell 
i el Puig de la Creu. Té com a objectiu rea-
litzar a peu aquest recorregut, de poc més 
de 52 quilòmetres de llargada i un desnivell 

tant positiu com negatiu de 2.282 metres en 
un temps màxim de 14 hores.

Amb aquest itinerari bianual, que es 
procura alternar amb el de la Ruta de les 
Ermites, es pretén reivindicar un excursio-
nisme d’esforç però sense presses. Es trac-
ta d’una prova de certa duresa que demana 
un notable esforç. Hi haurà vuit punts dife-
rents d’avituallament líquids i sòlids, adequats 
i suficients per completar la prova sense cap 
proveïment addicional. Els controls estaran 
situats a tots i cadascun dels cims de pas obli-
gatori i acompliran, rigorosament, els horaris 
d’obertura i tancament indicats. El fet de pas-
sar per tots ells, dins del límit horari establert, 
dóna la classificació. També hi haurà un con-
trol secret que comprovarà que cada partici-

pant porti el material demanat per la FEEC 
als participants a la Copa Catalana de Cami-
nades de Resistència (manta tèrmica, mòbil 
amb bateria i reserva d’aigua). El no compli-
ment d’aquest punt comportarà l’automàtica 
desqualificació de la classificació de la prova.
Es recomana portar sempre una cantimplo-
ra plena o alguna menudalla sòlida per tal de 
cobrir les necessitats que puguin sorgir entre 
els punts d’avituallament.

Els organitzadors no faran cap mena 
de distinció entre el primer i l’últim arribat. 
Totes les persones que participen a la ruta, al 
control d’arribada podran recollir un record 
col·leccionable. També es lliurarà un petit di-
ploma, que certifica l’horari que cadascú ha 
fet amb tots els controls segellats. 
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 Òscar Moreno

Els castellarencs, fidels 
al Diumenge de Rams
La celebració religiosa de Setmana Santa va arrencar  amb la be-
nedicció de Rams. Seguint la tradició, molts castellarencs  es van 
aplegar al punt de les 12 del migdia a la plaça i al carrer de l’Esglé-
sia perquè el Diaca, Mossèn Pedro Luis Iglesias, beneís les palmes, 
els palmons i els rams d’olivera i llorer que portaven. 

La cerimònia va començar amb una oració del rector, Mossèn 
Joaquim Fluriach, per beneir els rams. Tot seguit, el Diaca va avan-
çar des de les escales d’entrada a l’Església cap a la plaça i fins arri-
bar al final del carrer de l’Església per anar ruixant amb aigua bene-
ïda totes les palmes, palmons i rams que duien els assistents. El van 
acompanyar Mossèn Fluriach i un grup d’infants que estan fent la 
catequesi i que van portar un crucifix. Durant la benedicció els cas-
tellarencs van alçar les palmes, els palmons i els rams, de la mateixa 
manera que, segons l’Evangeli, la gent de Jerusalem va rebre a Jesús.

La celebració va reunir gent de totes les edats i va omplir la 
plaça i el carrer de l’Església de tradició i també de festa. El músic 
Pau Tarruell va animar la commemoració cantant cançons amb la 
seva guitarra. No va faltar  l’himne del Diumenge de Rams, Hosan-
na, que va acompanyar  musicalment la benedicció i va fer que la 
gent cantés i mogués els rams al ritme de la cançó. 

La celebració de Diumenge de Rams va finalitzar amb una 
missa dins la Parròquia de Sant Esteve i amb una actuació del Ball 
de Bastons al carrer de l’Església.  || a. parera

TRADICIÓ  |  DIUMENGE DE RAMS

  L’ambient durant la benedicció dels rams. || quiM pascual

Emoció i tradició en la XIII 
Trobada de la Primavera  

Com és tradició al Divendres Sant els 
Amics del Puig de la Creu van orga-
nitzar la 13a Trobada de Primavera 
a l’ermita. Des de primera hora del 
matí i fins a les 14 hores, el recinte va 
obrir les seves portes perquè els seus 
visitants poguessin visitar la capella 
romànica, la seva torrassa i les mura-
lles, amb un dia esplèndid i amb unes 
vistes excepcionals.

Com cada any, s’hi van progra-
mar diferents activitats. La jorna-

da va donar el tret de sortida a les 
9 hores, en què es van realitzar les 
típiques ofrenes de llànties, palmes, 
rams d’oliveres i flors boscanes, que 
es van allargar durant tot el matí. 
També, a la mateixa hora, l’ermita 
romànica, la torrassa i les muralles 
van obrir les seves portes al públic 
per visitar el recinte fins al migdia. 
“Obrim les portes perquè molts 
castellarencs tenen l’hàbit de pujar 
a aquesta muntanya i així donar-la 
a conèixer. A més, aquestes troba-
des fomenten la convivència dels 
castellarencs en un lloc emblemà-

Un temps assolellat va acompanyar el matí de Divendres Sant de la muntanya

SETMANA SANTA  |  TROBADA PRIMAVERA

tic per a tots”, explica Gener Martí, cuida-
dor del recinte. Tot seguit, a les 9:30 hores, 
va tenir lloc la Passió del Crist a l’interior de 
l’ermita amb la participació dels assistents. 
A les 10:30 hores, es va fer una petita pausa 
per l’esmorzar que va incloure pa torrat, oli 
i sal. Cap a les 11:30 hores, va arribar el plat 
fort de la jornada, amb el tradicional Cant 
de la Passió, a càrrec del Cor de Cavallers de 
Castellar, que va omplir l’interior de l’ermita 
de visitants. “És un cant tradicional que 
es fa a Castellar des de temps immemo-
rials, que els fem pujar a l’ermita des de 
fa deu anys i així mantenir una tradició”, 
assegura Martí. Finalment, per concloure el 
dia, es va projectar l’audició Stabat Mater a 
l’interior de la capella i es va donar un recor-
datori de la trobada a tothom. Més de 300 
persones, de totes les edats i procedents de 
Castellar, Sentmenat i Sabadell, durant tot 
el matí van participar a la trobada. 

Al finalitzar la trobada, cap a les 14 
hores, es va produir un accident en què 
una dona es va veure implicada en una cai-
guda en un sender del Puig de la Creu. Els 
Bombers de la Generalitat es van desplaçar 
al lloc dels fets a peu i amb un helicòpter 
de la unitat dels GRAE (Grup de Recolza-
ment d’Actuacions Especials dels Bombers), 
ja que era un camí en què era inaccessible 
desplaçar-se amb vehicle. La persona afec-
tada va ser rescatada i evacuada a l’Hospi-
tal Parc Taulí de Sabadell en el mateix heli-
còpter dels Bombers. 

  Diversos assistents a la Trobada de la Primavera || o.Moreno

Enguany, per tercer any consecu-
tiu, L’Actual va fer una crida als 
seus lectors perquè enviessin a 
través d’Instagram, Twitter i Face-
book les seves postals de les vacan-
ces de Setmana Santa. Així, amb 
el hashtag #setmanasantalactu-
al15 hem compartit les vacances 
de molts castellarencs que com la 
Bàrbara Martínez va anar amb la 
seva família al parc Warner de Ma-
drid. Una mica més a prop, al Ti-
bidado, la Marta Michisi també va 
decidir passar les seves vacances a 
un parc d’atraccions. L’Òscar Mo-
reno va decidir visitar Banyoles, 
mentre que @jninerola va apostar 
per Torà,  @rec1979 per una dia de 
platja a l’Escala i @tsegui una es-
capada a Cotlliure. 

Fins a Londres va marxar en 
Bernat Mumbardó. Des del British 
Museum ens envia la seva postal. 
En Jeroni Oller, però, canvia el 
bullici de la capital anglesa pel cel 
canviant i primaveral de Castellar, 
i la Marta de la Rosa, per un matí 
de jocs al parc Francesc Macià de 
Premià de Mar.  ||  l’acTual

Les postals de les 
vacances de Setmana 
Santa dels lectors 

L’ACTUAL  |  LECTORS
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uan l’activitat extrac-
tiva de la pedrera de 
Vallsallent va finalit-
zar, l’empresa explo-
tadora tenia l’obliga-

ció de restaurar la zona segons un 
pla de restauració aprovat el 1990, 
i que havia d’haver estat executat 
i acabat el 2005.

Q

 L’Altraveu

L’Alcalde Ignasi 
Gimenez no ha con-

trolat abocaments 
il·legals a la pedrera 

durant anys

P

 Grup Municipal PP

La cuentas 
municipals

LA BÚSTIA podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cog-
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Presència castellarenca al Cap de Creus

Nombrosos castellarencs van participar el cap de setmana passat a la 11a 
Marxa 24 hores de Cap de Creus. Es tracta d’una marxa de resistència 
per muntanya individual de 87 quilòmetres amb un itinerari d’alta exi-
gència. La filosofia de la marxa és fer un recorregut que transcorri per la 
regió de la Mar d’Amunt, incloent parts dins o properes als dos entorns 
protegits que tenim a la zona: el Paratge Natural Protegit de l’Albera i el 
Parc Natural del Cap de Creus.   || MonTse Vendrell

MonTse Vendrell

LA FOTO DE LA SETMANA

El 3r d’ESO de FEDAC Castellar presenta una exposició
a “El Mirador”

Els alumnes de 3r d’ESO de 
FEDAC Castellar- La Immacula-
da presentaran a “El Mirador”, el 
proper dimecres dia 15 d’abril  a 
les 17’15 de la tarda, una exposició 
titulada “Del sòl a la taula”. L’han 
elaborat com a treball de síntesi 
i consta de 9 plafons on es fa una 
breu presentació  del paisatge agrí-
cola del nostre municipi, una refle-

 Fedac castellar - la immaculada xió entorn els avantatges i inconve-
nients de l’agricultura ecològica i la 
convencional, una anàlisi de les vies a 
través de les quals els productes arri-
ben a la nostra taula (mercats, grans 
àrees, agrobotigues, cooperatives de 
consum…) i  una valoració final dels  
hàbits dels consumidors.
Gràcies a les xerrades que han 
rebut, les visites que han fet i les 
pràctiques que han realitzat, els 
alumnes s’han plantejat molts 

temes en relació a l’alimentació 
saludable, a la producció sosteni-
ble i al consum responsable.  Se-
gurament aprofundir una mica 
sobre aquestes qüestions afavo-
rirà que tinguin  una mirada di-
ferent davant la pagesia i l’en-
torn agrícola del nostre municipi 
i hagin pres consciència de tot el 
que implica la producció i la dis-
tribució que de l’hort arriben a 
les nostres taules. 

asada la semana Santa 
empiezan a calentar 
motores de cara a  las 
próximas elecciones 

municipales del mes de mayo. Pre-
sentados los candidatos, llega el 
momento de escuchar propuestas 
y, si es el caso, de hacer balance de 
estos cuatro intensos años de legis-
latura. Se va a oír de todo, pero ya 
ha habido algún caso de salida de 
pata de banco digno de mención.
Tras la celebración del último 
Pleno, nos obsequiaron el Sr. Alcal-
de y el Teniente de Alcalde de Eco-
nomía con un panegírico sobre lo 
bien que han gestionado las arcas 
municipales, ya que según gracias 
a ellos se han saneado  las cuen-
tas del consistorio. Tras las salvas 
de aplausos habituales, convendría 
hacer algunas matizaciones a este 
triunfalismo, con más sombras que 
luces.
Para empezar, conviene recordar 
que hubo de solicitarse una finan-
ciación especial que estableció el 
Gobierno Central (PP) sí, ese al 
que tanto gusta criticar y que por 
lo visto lo hace todo mal para poder 
liquidar las más de 1.700 facturas 

pendientes a proveedores. En el 
caso de Castellar eran “sólo” más 
de siete millones de euros, y no es-
taría de más recordar que la tota-
lidad de dichas facturas fueron ge-
neradas durante la legislatura de 
2007 a 2012, cuando ya goberna-
ba (Som de Castellar-PSC). Pero 
es que, además, para poder acoger-
se a dicha financiación era impres-
cindible acometer toda una serie de 
cambios en la gestión para, entre 
otras cosas, evitar un temible efec-
to boomerang. Por tanto, si han te-
nido que empezar a gestionar ade-
cuadamente cabe preguntarse si ha 
sido a pesar suyo.
Y ello sin mencionar el brutal in-
cremento de los impuestos munici-
pales, acción de competencia exclu-
siva del actual equipo de gobierno, 
pero eso es ahora poco relevante. 
Lo curioso es que, con posteriori-
dad, también el Gobierno central 
facilitó una mejora en el tipo de in-
terés de la financiación reseñada, lo 
cual comportaba aligerar la carga 
financiera de la operación y ahor-
rar algún que otro euro. Y si ello 
no bastaba, en el Pleno municipal 
celebrado el pasado mes de febre-
ro se acordó acogerse a la carencia 
que vuelve a establecer el Gobierno 
central, lo cual permite un ahorro 
de 1,1 millones de euros para este 
año 2015. Si con todas estas ayudas 
no se mejoran las cuentas munici-
pales, apaga y vámonos.

Se han saneado las finanzas muni-
cipales, ¡faltaría más! con todas las 
facilidades recibidas. Que hasta es 
posible que hayan empezado a ac-
tuar con sentido común, porque  no 
les quedaba otro remedio. Lo que 
resulta graciosísimo es que ahora 
alguien saque pecho por haber sol-
ventado una situación económica 
crítica que él mismo había provoca-
do, y echarle la culpa a la crisis, ya 
no cuela. Y es que, ya se sabe, por 
la boca muere el pez, y alguien se le 
ha llenado de palabras que, para su 
pesar, se han vuelto en su contra.

Lluny de complir amb els terminis 
establerts, l’empresa explotado-
ra va sol·licitar l’any 2005 recon-
vertir la pedrera en un abocador 
controlat de terres i runes de la 
construcció, per així restaurar el 
forat realitzat. L’Altraveu es va 
oposar a la instal·lació de l’aboca-
dor, entre moltes altres raons, per-
què és molt difícil realitzar un bon 
control del que s’hi acaba abocant 
per les grans empreses que l’esta-
ven promovent. Però per part de 
l’equip de govern del PSC, ho van 
aprovar amb el vot favorable del 
transfuga de CiU. En aquell mo-
ment tot eren bones paraules i in-
tencions, i fins i tot es va prome-
tre fer un control periòdic amb 
una comissió de seguiment.
Actualment els fets ens donen la 
raó, com en tantes altres coses que 
hem anat denunciant i votant en 
contra mentre tothom hi votava a 
favor, Can Bages, connexió Ter Llo-
bregat, pisos de protecció oficial...
I és que des de L’Altraveu dispo-
sem de material gràfic d’on es pot 
deduir que els abocaments irregu-
lars fa anys que es produeixen, i da-
vant d’aquests fets ens preguntem 
com pot ser que des l’ajuntament 
s’hagin deixat de fer els controls 
que es feien a l’inici del què s’esta-
va abocant.
I malgrat la denuncia posada per 
l’Altraveu, l’activitat a la pedrera 
de Vallsallent continua sense im-

pediments. El decret signat per l’al-
calde Ignasi Giménez així ho per-
met. L’alcalde s’ha limitat a obrir 
un expedient informatiu per inves-
tigar els fets, requerir documenta-
ció a l’empresa sobre el material 
abocat, i demanar a l’empresa que 
aturi els abocaments si ho creuen 
oportú per a poder investigar els 
fets. L’Alcalde podria haver dictat 
una ordre cautelar de suspensió 
de la llicència, tal i com reclamà-
vem a la denúncia, per així evitar 
que el gestor elimini proves o tingui 
temps d’adequar-se a la llei abans 
de les inspeccions que es realitza-
ran. Perquè aquesta permissivitat?
Fins ara, malgrat el que es pugui 
mal interpretar dels titulars 
d’aquest setmanari, només s’ha 
obert un expedient informatiu per 
determinar si hi ha irregularitats, 
i no un expedient de disciplina, per 
tal de poder sancionar l’empresa 
si es demostren les irregularitats. 
Tan és la covardia de l’alcalde i el 
regidor de medi ambient Aleix Ca-
nalís, que han traslladat la denun-
cia a l’agència de residus de Cata-
lunya, perquè siguin ells els que 
realitzin les inspeccions, malgrat 
que la llicència ambiental que per-
met l’activitat i que s’està incom-
plint és competència i va ser ator-
gada per aquest Ajuntament, amb 
la firma de l’actual alcalde.

continua a la pàgina 17
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l cuidador del pacient 
amb demència és la per-
sona que assumeix la 
responsabilitat  total o 

parcial en l’atenció i el suport diari 
d’aquest tipus de pacients. La cura 
del pacient amb demència és un 
procés dinàmic que va adquirint 
un progressiu increment d’atenci-
ons i tasques per diversos motius: 
la llarga duració de la malaltia (en 
més del 70% es tracta d’un procés 
superior als 6 anys), la pèrdua pro-
gressiva de capacitat física i cogni-
tiva per part del pacient  i la seva 
creixent dependència de l’entorn 
familiar.
La tasca de cuidar comporta sovint 
l’aparició d’una amplia varietat de 
problemes d’ordre físic, psíquic i 
socio-familiar constituents d’una 
autèntica síndrome que es neces-
sària conèixer, diagnosticar precoç-
ment i tractar de prevenir: la Sín-
drome del cuidador.  
Diversos factors (edat, gènere, 
parentiu, co-residència, temps 
de dedicació i existència d’altres 
càrregues familiars) han demos-
trat la seva influència en l’aparició 

  Sense titol 917. || joan MundeT

Què és la Síndrome
del cuidador?

tar-se a la situació de cura i de la 
capacitat per superar moments 
complicats. 
Associació Vallès Amics de la Neu-
rologia pretén millorar la qualitat 
de vida de les persones que patei-
xen alguna malaltia neurològica. 
Per més informació no dubteu en 
contactar amb nosaltres: 655 551 

E

d’aquesta síndrome, caracteritzada 
principalment per un esgotament 
físic i mental.
El benestar del cuidador depèn de 
la pròpia salut, del suport emocio-
nal i reconeixement que rebi d’al-
tres familiars i institucions, de la 
informació que tingui sobre la ma-
laltia, de la seva forma d’afron-

Gràcies als
Amics del

Puig de la Creu

 Ignasi Giménez*

U
na de les tradicions 
lligades a l’ermita de 
Santa Maria del Puig 
de la Creu era que, el 

matí de Divendres Sant, molts 
castellarencs i sentmenatencs 
pugessin a l’emblemàtic cim 
mentre pel camí recollien farigo-
la i flors del bosc. Aquesta tra-
dició es va recuperar l’any 2002, 
coincidint amb la restauració que 

No calia tanta 
pressió fiscal...

 Grup Municipal CiU

E

  AVAN-Castellar*

PLAÇA MAJOR

es va fer de l’edifici i el seu entorn, 
gràcies a la iniciativa dels Amics 
del Puig de la Creu. Des d’aleshores 
cada anys s’organitzen dues troba-
des, la de primavera i la de tardor, 
que reuneixen centenars de perso-
nes de totes les edats.
Aquestes trobades serveixen per 
promoure d’una banda un itinera-
ri habitual d’excursionistes i ciclis-
tes de Castellar i les poblacions del 
seu entorn. El Puig de la Creu, d’al-
tra banda, ens ofereix un important 
patrimoni arquitectònic i natural 
que cal conservar.
Al marge de poder participar a tots 
els actes organitzats com ara l’es-
morzar amb pa torrat, pa i oli o el 
Cant de la Passió a càrrec del Cor 
de Cavallers de Castellar, la Troba-
da de Primavera permet gaudir de 
la visita l’ermita romànica, el tor-
reó i les muralles, que normalment 
estan tancades al públic.
Els Amics del Puig de la Creu, l’en-
titat organitzadora de les trobades, 
fa un esforç molt important per la 
conservació i la promoció d’aquest 
indret. Cal agrair-li tot el seu tre-
ball, no solament pel fet d’organit-
zar ambdues trobades, sinó també 
per preservar un espai que hem fet 
nostre i del que tots gaudim.
La propera trobada, la de tardor, 
està prevista per al mes de setem-
bre. El millor reconeixement que 
podem fer als organitzadors serà 
anotar-ho a l’agenda i, arribat el 
dia, participar-hi. Ens trobem al 
Puig de la Creu. 

*Alcalde

n el Ple Municipal del 
passat 24 de març de 
2015, l’equip de go-
vern va donar compte 

de la liquidació del pressupost de 
l’any 2014 amb un resultat posi-
tiu de 2.320.000 euros. L’any 2013 
també va donar un resultat posi-
tiu, de 1.940.000 euros. Per altre 
banda, el romanent de tresore-
ria del tancament de l’exercici 
2014 (el que quedaria al calaix si 
es cobrés i pagués tot) ha estat 
de 7.150.000 euros, quan en el 
2013 va ser de 5.650.000 euros. 
Les dues dades són bones i de-
mostren que el titular “Tenim un 
ajuntament solvent per afrontar 
el futur” que manifestava l’equip 
de govern a l’Actual número 329 

del darrer 27 de març no anava de-
sencaminat. Triomfalista,  però no 
per això menys cert.
El que ja no és veritat i no calia, és 
el següent titular on hem llegit: “El 
candidat Ignasi Giménez diu que el 
govern ha sanejat les finances muni-
cipals”. Des de la nostra modesta opi-
nió, entenem que els principals fets 
econòmics que han provocat aquest 
canvi de situació han estat tres i sols 
el darrer es pot imputar directament 
a l’actual equip de govern.
El primer, la prohibició d’endeu-
tar-nos més si ens adheríem al pla 
d’ajust imposat pel govern central 
de Madrid, que teníem que accep-
tar obligatòriament, si volíem acce-
dir al préstec per poder pagar les 
factures que es devien als proveï-
dors. Aquesta no ha estat cap me-
sura de l’equip de govern municipal 
però sí que ha permès reduir l’en-
deutament del nostre ajuntament 
i pagar menys interessos cada any.
El segon fet que ha permès fer més 
solvent el nostre ajuntament, ha 
estat el préstec de més de 7 mili-
ons d’euros, que fèiem referència 
en el punt anterior i que va ser-
vir per pagar una gran part dels 
12,6 milions d’euros pendent a pro-
veïdors, que s’havien acumulat a 
mitjans de l’any 2011, després de 
quatre anys d’acció de l’equip de 
govern del PSC.   
Per últim, el tercer fet econòmic 
que ha permès donar la volta als 
primers quatre anys de govern so-
cialista, i l’únic que sí ha estat una 
acció directament imputable a l’ac-
tual equip de govern municipal, és 

901. Correu electrònic: castellar@
amicsdelaneurologia.org www.
amicsdelaneurologia.org  Ens tro-
bareu a la plaça Major de Castellar 
del Vallès s/n (Punt d’atenció Dis-
capacitat).

*Associació Vallès
Amics de la Neurologia de Castellar

l’augment de més del 23% de l’IBI 
(Impost Bens Immobles) que hem 
patit tots els castallarencs. Titllar 
aquest darrer fet de que “el govern 
ha sanejat les finances municipals” 
és prou més que deslleial amb tots 
els vilatans que han tingut que fer 
grans esforços per pagar aquest 
desmesurat increment.
No calia penjar-se una medalla que 
correspon a cadascun dels ciuta-
dans de Castellar ni calia pujar la 
pressió fiscal de manera tan des-
mesurada, tal com demostren els 
astronòmics beneficis que hem co-
mentat en el principi d’aquest ar-
ticle i tal com ha denunciat el nos-
tre grup municipal al llarg de tota 
la legislatura. 

No podem entendre com davant les 
evidències presentades per l’Altra-
veu, un regidor i un alcalde respon-
sables no s’han presentat de forma 
immediata a l’abocador, per com-
provar en persona si s’està incom-
plint alguna cosa, i en el cas de ser 
així retirar a l’instant i de forma 
imperativa la llicència d’activitat, 
alhora d’iniciar els tràmits sanci-
onadors pertinents i els processos 
de restauració dels danys causats.
Des de L’Altraveu seguirem exi-
gint des de tots els mitjans al nos-
tre abast, explicacions deperquè no 
ho han actuat amb contundència, 
perquè han permès que l’empresa 
segueixi abocant un cop coneguts 
els fets, perquè se’ls han concedit 
dies de marge abans de que es faci 
una inspecció, perquè no s’ha con-
trolat que s’abocava durant anys, i 
perquè no se’ns està facilitant tota 
la informació que hem sol·licitat 
amb la denuncia.
Si realment es vol el millor pel poble 
i el nostre entorn natural, s’ha d’ac-
tuar amb la màxima transparència 
amb el tema, s’ha de facilitar tota la 
informació als castellarencs, i deixar 
d’amagar-la i gestionar-la segons els 
seus interessos partidistes i electo-
ralistes.
Finalment volem agrair a les tres 
fonts diferents que ens han comuni-
cat el que estava passant a la pedre-
ra. Al mateix temps ens preguntem 
el perquè venen a dir-nos-ho als de 
l’Altraveu i no al l’alcalde o al regi-
dor corresponent. Creiem que les ac-

tituds que han tingut anteriorment 
amb temes semblants ha generat 
una desconfiança en la població que 
els considera incompetents per ges-
tionar problemes com aquests.
Aquesta col·laboració ciutadana, 
al mateix temps, deixa clar que la 
participació de la població és im-
portantíssima.. Només cal confi-
ança i s’han d’obrir els canals ne-
cessaris perquè entre tots decidim 
Castellar.

ve de la pàgina 16

17

OPINIÓ



del 10 al 16 d’abril de 201518

ACTUALITAT

ENTITATS

Aires Rocieros Castellarencs Comerç CastellarBall de Gitanes de Castellar

5a FERIA D’ABRIL VOLS PARTICIPAR A 
LA FIRA
DE SANT JORDI?

40 ANYS DE
BALL DE GITANES

+ INFO:
a/e. airesrocieroscastellarenc@gmail.com
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
Comerç Castellar, tel. 937 146 739

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dates: 10 (a partir 20 h), 11 (tot el 
dia) i 12 (a partir 12 h) d’abril
Lloc: Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Presenta: Xavi Sànchez

Grups rocieros, solistes, grups de ball 
per sevillanes, flamenc, ball de gitanes, 
ball de bastons, sardanes i poesia són al-
gunes de les activitats programades. A 
més, diumenge 12 al matí es farà la rua 
de carrosses i cavalls rocieros. També hi 
haurà migas i “potaje rociero”.

Fira St. Jordi
Dijous 23 d’abril de 2015
Pl. d’El Mirador - de 10 a 20 h

Ets un comerciant? Vols formar part 
d’aquesta activitat comercial i cultu-
ral? Omple el formulari que troba-
ràs al web www.castellarvalles.cat 
o sol·licita’l a l’a/e comercastellar@
comercastellar.cat o a Cal Botafoc 
(c. Sant Llorenç, 7).

Dia: diumenge 19 d’abril
Hora: 11.30 h
Sortida: pl. d’El Mirador

El Ball Gitanes de Castellar fa 40 anys i 
ho celebra amb la 1a cercavila gitane-
ra, que des de la pl. d’El Mirador recor-
rerà el c. Sala Boadella, l’av. St. Esteve, el 
c. Lleida i el c. Portugal per acabar a l’Es-
pai Tolrà. Allà es farà un dinar amb les 
colles assistents i una ballada posterior.

Vine a l’aniversari!

Cal Gorina, CCCV i L’Aula Esbart Teatral de Castellar

EL DOCUMENTAL
DEL MES

CARPE DIEM

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

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

The Special Need
Dia: divendres 10 d’abril
Hora: 20 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Preu: general, 3 €; socis CCCV,
Cal Gorina i L’Aula, gratuït

Història de tres joves italians que de-
cideixen ajudar-ne un d’ells, Enea, de 
29 anys, a tenir la seva primera relació 
amb una noia. No saben exactament 
com fer-ho, ja que Enea és autista.

Dia: divendres 10 d’abril
Hora: 21.30 h
Lloc: Ateneu, Sala de Petit Format

 Espectacle de Kakaiba Associació 
Artística basat en la novel·la El club 
dels poetes morts i dirigit per Cristi-
na Tiana i Pere Campoy.
 
Gaudeix, reflexiona i...
viu el moment!

Festa per recuperar 
espais de Sant Feliu

 Redacció

Els veïns i veïnes de Sant Feliu del 
Racó celebren l’arribada de la pri-
mavera aquest cap de setmana  
amb la recuperació d’espais pú-
blics del poble tot gaudint-ne fes-
tivament. En primer lloc, el dissab-
te 11 d’abril a les cinc de la tarda es 
convida a tothom que ho vulgui a 
un bon berenar per agafar forces, 
a les antigues escoles. A continua-
ció, mentre els nens i nenes gaudi-
ran d’una activitat infantil sorpre-
sa, es demana a joves i adults que 

El castellarenc Deme Lomas, xef 
del restaurant Niu Kitchen Restau-
rant de Miami, a Florida, està no-
minat per convertir-se en el xef re-
velació dels Estats Units. Es tracta 
d’un concurs que organitza la revis-
ta gastronòmica FOOD&WINE, en 
el qual es nomena, cada any, el xef 
més brillant d’Amèrica del Nord. 
La prestigiosa publicació el situa 
com un dels 100 millors cuiners 
revelació dels Estats Units, i per 
aquest motiu, Lomas opta a gua-
nyar el concurs The People’s Best 
New Chef in USA amb un procés 
de votació que va acabar aquest di-
mecres. 

Deme Lomas que anterior-
ment ha treballat a Barceloneta 
(Miami Beach); Fishop i El Xalet 
de Montjuïc, a Barcelona, ha acon-
seguit aquest reconeixement en 
només 9 mesos, temps que porta 
obert el Niu Kitchen Restaurant 
i és que aquest establiment està 
causant furor al centre de Miami.

Deme Lomas, entre els 
xefs revelació dels EUA

  Cristina Domene 

El que diferencia NIU de la gran 
varietat de restaurants espanyols 
al sud de Florida és que se centra 
en la gastronomia de Barcelona, 
on es posa més èmfasi en els plats 
de marisc, lleugerament cuits i a 
la planxa. 

El restaurant serveix dinars i 
sopars mitjançant un menú concís 

però eclèctic que ofereix tapes tra-
dicionals com el gaspatxo i el tàrtar 
però amb una textura i gustos dife-
rents juntament amb especialitats 
que van canviant cada pocs dies. La 
cuina de Lomas ha despertat l’inte-
rès de molts mitjans especialitzats 
com Chat Chow Tv, una pàgina web 
especialitzada en gastronomia.

  Deme Lomas, al saló del seu restaurant Niu Kitchen. || cedida

La revista FOOD & WINE l’inclou entre els millors gastrònoms de la zona de Miami

participin a netejar i condicionar el 
pati de les escoles per tal d’anar re-
cuperant aquest indret emblemàtic i 
que mica en mica esdevingui un local 
d’ús i gaudi de tothom. 
L’endemà, diumenge 12 a les 12,30h, 
hi haurà un concert de gospel amb 
la Coral Jubilo de Sabadell. L’únic 
requisit que es demana per assis-
tir-hi és el de fer una aportació de 
menjar per a Via Solidària-Cari-
tas. A continuació, a partir de les 
13,30h, i ja a la plaça, tindrà lloc un 
vermut popular mentre es fa una 
plantada de vegetació als parter-
res de la plaça.  

  Imatge de la passada festa major de Sant Feliu. || q. pascual
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Dani Pedrosa ‘entre cotons’ 
El pilot castellarenc va optar finalment per operar-se del seu braç dret i encara no té una data fixada pel seu retorn als circuits

Dies després d’anunciar la seva re-
tirada temporal dels circuits a la 
finalització de la cursa de Losail 
(Qatar), Dani Pedrosa va decidir 
passar pel quiròfan aquest passat 
divendres dia 3, per solucionar els 
seus problemes amb el braç dret. 
El doctor Ángel Villamor, trau-
matòleg i director mèdic de iQtra 
Medicina Avançada, va ser l’encar-
regat de dur a terme aquesta ope-
ració a Madrid. La intervenció pre-
vista per solucionar els problemes 
de la síndrome compartimental de 
Dani Pedrosa va ser tot un èxit.

“Després de parlar amb al-
guns experts doctors i professi-
onals metges en els quals con-
fio, tots ells coincideixen que és 
l’única opció per a mi. Passaré 
pel quiròfan i utilitzaran una 
tècnica especial per ajudar a tan-
car la ferida per tractar d’evitar 
que aquest problema em conti-
nuï afectant”, va declarar el pilot 
abans de passar pel quiròfan.

Amb una durada aproximada 
de 2 hores, durant la microcirur-
gia, es van disseccionar i extirpat 
les fàscies musculars, que és el tei-
xit que envolta el múscul i li dóna 
forma, i que eren el motiu principal 
dels problemes del Dani Pedrosa.

Aquesta dolència, molt co-
muna entre els pilots de motos, 
consisteix en una acumulació de 
pressió en l’avantbraç, que fa que 
pilotar una moto sigui excepcional-
ment difícil, ja que el múscul creix 
massa per a la membrana que ho 

  Albert San Andrés

conté i provoca el fort dolor que el 
Dani ha estat patint fins ara.

Poc després de la interven-
ció, el pilot va rebre l’alta mèdica, 
després de confirmar que el pos-
toperatori era el correcte. El cas-
tellarenc visitarà al Dr. Villamor 
regularment en les properes set-
manes per seguir la seva evolució 
i iniciar un protocol de recupera-
ció personalitzat. 

El Dr. Villamor molt satisfet 
després de la intervenció va de-
clarar que “ha estat complicada 

i agressiva; s’ha realitzat mit-
jançant la tècnica de microci-
rurgia i s’han utilitzat lents mi-
croscòpiques. S’ha dut a terme 
sota anestèsia local i ha tingut 
una durada d’aproximadament 
dues hores. En ella s’han revisat 
exhaustivament les fàscies mus-
culars que es trobaven hiper-
trofiades i engrossides, el que 
suposava un ‘estrenyiment mus-
cular’. Han estat disseccionades 
i extirpades. Aquestes fàscies 
eren les que originaven dolors, 

Oriol Alcaraz torna a guanyar
al Open Barcelona BTT

el ciclista oriol alcaraz va tornar 
a aconseguir una victòria a 
l’open Barcelona BTT celebrat a 
santa perpètua de la Mogoda. a 

la segona prova del campionat, 
alcaraz amb un temps de 15’20” 
va acabar les tres voltes al circuit 
(7km), 9 segons abans que la 
seva perseguidora, sara Méndez, 
impossant-se per davant de pilots 
amb més edat i experiència.

Ian Morillo aconsegueix dos 
podis a Ricla 

el jove ciclista de BMX, ian Morillo, 
va pujar al podi a les dues curses 
celebrades al circuit de ‘el arañal’ a 
ricla (saragossa), en la que va ser 

la segona cita del campionat nacional 
de BMX, lliga lcr. Morillo va acabar 
en segona posició en la cursa de 
dissabte i en tercera a la de diumen-
ge. gràcies a aquests dos podis, el 
ciclista castellarenc es col·loca tercer 
a la general del campionat.

esgotament immediat i impotèn-
cia d’aquests músculs de l’avant-
braç al poc temps d’exercitar-ho 
sobre la moto”.

Es preveu un període de con-
valescència de 4 a 6 setmanes, en-
cara que el seu retorn a la competi-
ció no es confirmarà fins que el Dr. 
Villamor pugui determinar l’èxit 
de la cirurgia.

El ‘26’ és un dels pilots més 
castigats per les lesions al Mundi-
al, ja que en un període de 12 anys 
ha sofert 20 lesions, que han frenat 

en part la seva projecció a la mà-
xima categoria del motociclisme.

Intervencions, esguinços, tren-
caments o talls han estat part del 
seu calvari esportiu, que va comen-
çar al 2003 amb la fractura dels dos 
turmells i de la tíbia de la cama es-
querra i que va acabar amb la pri-
mera operació de la síndrome com-
partimental de l’avantbraç dret al 
maig del 2014 i que ara ha obligat al 
pilot a tornat a passar per quiròfan.

Pedrosa va contestar al seu 
blog totes les mostres de suport 
dels fans i en la seva segona pu-
blicació referent a la lesió escrivia 
“vull donar les gràcies a tots els 
que heu estat recolzant-me en 
tot moment. Em sento aclapa-
rat per les mostres d’afecte que 
he rebut. Vull que sapigueu que 
us agraeixo de cor tots aquests 
missatges d’ànim. Com us vaig 
explicar havíem de prendre una 
decisió, i finalment pensem que 
el millor era operar-me. L’opera-
ció ha anat bé i ara toca descan-
sar i fer les revisions. Aquests 
dies realitzaré una rehabilita-
ció molt suau”. 

A la segona cursa de la tem-
porada, el GP de les Amèriques a 
Austin (EUA), Pedrosa serà subs-
tituït pel pilot japonès Hiroshi Ao-
yama, després de que l’equip HRC 
declinés l’oferiment de l’australià 
Casey Stoner. Amb això, el Rep-
sol-Honda busca un major pro-
tagonisme de Marc Màrquez, 
cinquè a Losail, que tractarà de 
guanyar un Gran Premi en el ha 
aconseguit dues victòries en les 
seves dues participacions. 

 Dani Pedrosa no esperava començar el Mundial amb els problemes que han causat la seva retirada temporal || repsol Media



del 10 al 16 d’abril de 201520

PUBLICITAT



del 10 al 16 d’abril de 2015 21

ESPORTS

FUTBOL SALA  |  DIVISIÓ D’HONOR

L’Athlètic 04 i el FS Castellar a per totes

Les golejades encaixades a l’última jornada de lliga pels dos equips de 
la vila (11 a 2 l’Athlètic i 2 a 9 el FS Castellar) han de servir com a revul-
siu per començar la recta final de la temporada amb un punt i a part 
esportiu. L’Athlètic 04 immers en la lluita contra el descens, rep al Joa-
quim Blume al CN Sabadell, el penúltim classificat i rival directe. D’al-
tra banda el FS Castellar visita la pista del Premià de Dalt, equip en po-
sicions de descens i un punt per sobre de l’Athlètic 04.  || a.s.a.

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

Amb ganes d’una 
nova victòria en lliga

  A. San Andrés

  La UE Castellar jugará a casa contra el San Cristóbal || q. pascual

La UE Castellar torna de les vacances amb la intenció de sumar els tres punts

HOQUEI  |  PRIMERA CATALANA

  A. San Andrés

L’HC Castellar vol 
seguir sumant
Els d’A. Ruglio busquen la victòria contra el Valls

Després d’ajornar el partit de la 
jornada anterior a la Setmana 
Santa, contra el Molins de Rei 
(es jugarà el dia 17), l’HC Caste-
llar s’enfronta al HC Valls aquest 
divendres a les 22:00h al Pavelló 
Dani Pedrosa.

Els tarragonins arriben a 
Castellar en 11a posició i cinc 
punts per sobre del descens de 

categoria. El Valls, immers en la 
lluita contra el descens serà un 
complicat rival pels locals, que en 
setena posició i a sis punts del sisè 
classificat, estan situats a la zona 
tranquil·la de la classificació.

Els granes van golejar a l’Sfè-
ric per 9 a 2 al Pedrosa a l’ultima 
jornada de lliga i els de Valls, que 
també van descansar a l’última 
jornada per aplaçament del par-
tit contra l’Amposta, venen d’em-
patar a 3 contra el Cornellà. 

Després de marxar de vacances 
amb un empat al difícil camp de la 
Peña San Pedro, la UE Castellar vol 
seguir sumant en lliga, però aques-
ta vegada amb una victòria que per-
meti l’equip de Juan Antonio Roldán 
escalar posicions i no perdre les po-
sicions capdavanteres de la lliga.

Per poder seguir somiant amb 
l’ascens, els blanc-i-vermells han de 
puntuar obligatòriament contra el 
San Cristóbal, un rival que tot i 
ocupar la vuitena posició a la lliga, 
no coneix la victòria des del 10 de 
gener quan va guanyar a la Sabade-
llenca per 2-0. Els terrassencs amb 
un balanç de sis empats i quatre 
derrotes des de llavors, no han de 
ser, a priori, un rival complicat pels 
de Juan Antonio Roldán, que recu-
perats física i mentalment dels úl-
tims partits, afrontaran la jorna-
da a casa amb l’ambició de seguir 
sumant una jornada més i no des-

penjar-se del capdavant de la lliga. 
S’ha de tenir en compte però, que 
els castellarencs van caure a la pri-
mera volta contra el San Cristóbal 
per 1-0, quan l’equip jugava enca-
ra sota les ordres de Toni Centella.

El Castellar, en cinquena po-
sició, és a només tres punts de la 

segona plaça, que dóna dret a pro-
moció d’ascens i tot i que el Sallent 
i el  Gironella estan per davant (em-
patats a 45 punts i només un per 
sobre de la UE Castellar), els de la 
vila depenen dels seus resultats a 
falta de vuit jornades per acabar la 
lliga i amb 24 punts en joc. 

  Victor Bonilla en una jugada atacant contra l’Sfèric || a. san andrés

BASQUET  |  COPA CATALUNYA

Al CB Castellar només li queden 
cinc jornades  per acabar la lliga i 
per aconseguir sortir de les posici-
ons de promoció de descens, una 
fita que els jugadors groc-i-negres 
tenen al cap des de fa moltes jor-
nades i que després del descans 
d’aquesta passada setmana, els ha 
servit per recuperar als lesionats 
Sergio García i Albert Cadafalch. 

Després de la derrota enfront 

Cinc jornades 
per la salvació 

el cuer de la categoria, el CN Saba-
dell, l’equip de Dídac Herrero visita 
la difícil pista del Baricentro Barbe-
rà, segon classificat, en un dels der-
bis vallesans del grup 1 de la Regal 
Copa Catalunya amb més rivalitat.

El CB Castellar confiat a donar 
la sorpresa a Barberà no es pot per-
metre més derrotes contra rivals de 
la part baixa de la taula, ja que amb 
un balanç de 10 victòries i 15 der-
rotes la resta de partits seran en-
frontaments directes en la lluita per 
la salvació. Aquest diumenge a les 
18:30, començarà la lluita per evi-
tar la promoció de descens a Bar-
berà del Vallès.  || a.s.a
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El ‘Quilòmetre 
llançat’ de la 
Penya Rhin

La Penya Rhin va sorgir a principis del segle 
XX al conegut cafè Rhin ubicat al numero 
2 de la Plaça Catalunya de Barcelona. Del 
grup de joves tertulians que s’ajuntaven al 
cafè-restaurant per parlar de motor es va 
convertir en un dels més importants grups 
organitzadors de curses de la història naci-
onal i van ser els instigadors de l’arribada 
de la Fórmula 1 a Barcelona.

En els anys en què els automòbils es-
taven reservats als milionaris i als valents, 
l’afició a Catalunya per les proves organit-
zades per la ‘Rhin’ anava en augment i, fins i 
tot, a l’any 1923, Catalunya estrenava un dels 
primers circuits permanents del món a Sant 
Pere de Ribes: l’Autòdrom de Terramar, que 
després de Brooklands (1907, Anglaterra) i 
Monza (1922, Itàlia) és avui dia el tercer més 
antic d’Europa i el quart del món, si afegim 
Indianapolis (1909, Estats Units), un traçat 
oval avui dia encara molt desconegut i que 
manté el seu traçat intacte.

Aquesta bogeria pel motor de principis 
de segle, juntament amb la Penya Rhin va 
propiciar les primeres curses de Cyclecars, 
sense deixar de banda les curses del ‘Moto 
Club Deportivo Barcelona’ que organitzava 
carreres de motos des de ja feia un temps.

Començant per les curses de circuit 
com les del Baix Penedés (del 1916 al 1919), 
passant pel circuit de Cardedeu (1920), el de 
Vilafranca (del 1921 al 1923) o les de Terra-
mar, la Penya Rhin també organitzava curses 
en carreteres obertes i una de les primeres 
organitzades per aquesta societat va ser el 
‘Quilòmetre llançat Sabadell-Castellar’.

El 28 de desembre de 1924, tota la afi-
ció motorista de Catalunya estava pendent 
d’aquesta prova, consistent en creuar el 
tram del quilòmetre 5 al 8 de la carretera 
de Sabadell a Castellar, l’únic en bon estat 
i totalment recte.

En un “matí típic de desembre amb 
el sol esblaimat i un ambient gèlid”, tal i 
com remarca Joan Blanquer al llibre ‘Cas-
tellar en el meu record’, la gent s’aplegava a 
la tribuna del quilòmetre 6,300 on les auto-
ritats es disposaven a presenciar l’especta-
cle motorista i preparats per veure córrer a 
l’as de la velocitat, Fernando de Vizcaya, el 
pilot basc que participava amb Bugatti ‘Typ 
35’, amb carrosseria ‘torpedo’ de competició. 
Aquest ‘Typ 35’ era un dels tres Bugatti que 
l’importador oficial de la marca francesa a 
Barcelona, ‘Bertrand i Serra’, va inscriure a 
la cursa. El mateix Manuel Bertrand, a la ve-
gada membre de la Penya Rhin, va participar 
amb un dels seus cotxes a la cursa.

A les acaballes del 1924, la 
coneguda Penya Rhin va 
celebrar una pujada en costa 
entre Sabadell i Castellar

  Albert San Andrés/Anna Parera

Tal i com descrivien les cròniques peri-
odístiques de l’època, “pel camí de la Rabas-
sada, anaven en processó des de les set del 
matí un crescut numero de cotxes, motos 
i cicles, e inclús autocars. Els trens de la 
línia dels elèctrics van transportar un bon 
contingent d’afeccionats del motor” (La 
Vanguardia, 30 de desembre de 1924).

Un total de 48 participants inscrits amb 
noms tan il·lustres com els ja esmentats De 
Vizcaya o Bertrand, als que feien costat joves 
promeses del motor, com un tal Wilfredo Ri-
cart, un jove enginyer de Barcelona, que anys 
després provocaria la sortida d’Enzo Ferra-
ri de l’Scuderia Alfa Romeo i que més tard 
també dissenyaria els superesportius Pegaso 
Z-102 a la fabrica de La Sagrera que la marca 
del cavall alat tenia a Barcelona.

La Penya Rhin no deixava res a l’atzar 
i s’anunciaven més de 100 controls per asse-
gurar el cronometratge de la cursa i la pre-
sència d’una ambulància de la Creu Roja amb 
el Doctor Solé i Roig al front. 

Tot i la bona organització, amb gaire-
bé un hora de retard –la cursa havia de co-
mençar a les 11 del matí– les primeres motos 
prenien la sortida en direcció a Castellar i 
la gent veia passar les andròmines amb ad-
miració: com ho descrivien els castellarencs 
de l’època ‘bicicletes amb motor’. Segui-
dament torn pels ‘side-cars’, motocicletes 
amb un seient al costat i dos ocupants i per 
últim els esperats cotxes.

Després de l’aparició dels primers 
cotxes, i citant de nou a Blanquer, “el pas 
del segon cotxe i el tercer i el quart es va 
produir davant la més absoluta indife-
rència de la gent que deia que no corrien 
pas gaire més del que ho feien els Hispa-
no Suiza de ‘La Vallesana’. El públic, de-
fraudat, cansat i glaçat acabava d’iniciar 
una desbandada”. Una curiosa anècdota de 
com veien els castellarencs de l’època els ve-
hicles participants.

La festa de motor però continuava i co-
mençava a veure els primers vencedors de la 
prova: Ignacio Macaya s’imposava en motos 
de carrera fins a 1.000cc amb la seva Indi-
an i Joaquin Vidal ho feia en la categoria del 
mig litre amb la seva Norton. Florencio Fu-
ertes s’imposava en ‘side-cars’ amb la seva 
Harley Davidson.

Un altre de les fites més esperades del 
dia va ser el debut en competició de la moto 
‘Patria’ una motocicleta fabricada a Badalona 
i que va tenir una gran actuació, quedant se-
gona a la categoria ‘motos sport fins a 350cc’ 
pilotada per Antonio Riba.

Però el plat fort encara no havia arribat 
i tots els castellarencs que encara hi eren al 
Pla de la Bruguera esperaven a Fernando de 
Vizcaya i el seu flamant Bugatti. Va ser l’últim 
en sortir i com no es podia esperar menys, es 
proclamava vencedor absolut amb una mit-
jana de velocitat de 138,97 km/h. Els tres Bu-
gatti guanyaven sense pal·liatius en les seves 
respectives categories: Manuel Bertrand en 
‘automòbils sport fins a 1.500cc’ i Arturo Gas-
tón en ‘automòbils sport fins a 2.000cc. 

  El guanyador absolut va ser el Bugatti ‘Typ 35’ conduït per Fernando De Vizcaya (de negre a la dreta). || cedida

  El Lancia numero 14 va ser pilotat per J. Sans guanyador de la categoria fins a 3000 c.c. || cedida

  Un dels tres Bugatti que l’importador Manuel Bertrand va inscriure a la cursa. || cedida

  El tercer Bugatti dels Bertrand que va pilotar Arturo Gastón, guanyador de la seva categoria  || cedida
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DEL 10 AL 16 D’ABRIL 2015

SÈNIOR B · Tercera, grup 4

sant cugat - cB castellar  69 - 81

SOTS 25 FEMENÍ · grup 2

llinars - cB castellar 29/3

JUNIOR · nivell c, grup 3 

cB castellar - clínica abad  77 - 58

CADET MASC. · nivell c, grup 04

cn sabadell - cB castellar 49 - 57

INFANTIL · nivell B1, grup 4 

sant jordi - cB castellar  62 - 73

PREINFANTIL · nivell B2, grup 2 

Manresa - cB castellar  65 - 49

AGENDA

VETERANS · 
ue castellar - decano suspès
SÈNIOR B · Tercera catalana, grup 6 
ue castellar B - can rull 0 - 4
JUVENIL A · primera, grup 7 
sant cugat - ue castellar 3- 3
JUVENIL B · segona, grup 27 
ue castellar  descansa
CADET A · primera, grup 6
sabadell - ue castellar  3 - 0
CADET B · segona, grup 29
ue castellar - Mirasol 4 - 0
CADET C · segona, grup 30
ue castellar - sabadellenca 1 - 2
INFANTIL A · primera, grup 5
Barberà - ue castellar 0 - 0 
INFANTIL B · segona, grup 43
ue castellar - la Torreta  1 - 12
INFANTIL C · segona, grup 39
oar gràcia - ue castellar  0 - 3
ALEVÍ A ·primera, grup 4
Badalona - ue castellar 3 - 2
ALEVÍ B · segona, grup 13
ue castellar - ripollet 2 - 8
ALEVÍ C · Tercera, grup 37 
ue castellar - Montcada 1 - 2
ALEVÍ D · Tercera, grup 38
sabadellenca - ue castellar 3 - 10
ALEVÍ E · Tercera, grup 39 
ue castellar - sabadell 4 - 4
ALEVÍ F · Tercera, grup 41
ue castellar - jàbac 5 - 1
FEMENÍ · segona aleví/benj. grup 2
Torelló - ue castellar  12/3
BENJAMÍ A · segona, grup 18
joan XXiii - ue castellar 2 - 4
BENJAMÍ B · segona, grup 16 
ue castellar - sabadellenca 3 - 4
BENJAMÍ C · segona, grup 6 
ue castellar - rubí 2 - 3
BENJAMÍ D ·Tercera, grup 23 
can rull - ue castellar                    1 - 4  
BENJAMÍ E · Tercera, grup 24 
oar gràcia - ue castellar  1 - 3
BENJAMÍ F · Tercera, grup 25 
Barberà - ue castellar  2 - 1
PREBENJAMÍ A · grup 34
can rull - ue castellar  4 - 2
PREBENJAMÍ B · grup 35
ue castellar - Montcada  4 - 0
PREBENJAMÍ C · grup 36 
ue castellar - can rull 2 - 7
PREBENJAMÍ D · grup 37
roureda - ue castellar  0 - 4

SENIOR · 2a cat. g2
Vilanova - Hc castellar 5 - 5
JUNIOR P2 · campionat catalunya
Hc castellar - caldes de M. 3 - 4
INFANTIL F4 · copa Federació
olesa - Hc castellar  7 - 19

cedida

DISSABTE 11 d’abril
Pepín Valls
09:00 cadet A – F. Base Terrassa CE
10:45 benjamí A – Mercantil CE
12:15 benjamí D – Llano Sabadell CD
12:15 benjamí F – C. Sabadellès 1856
13:15 escola– EF Base Sentmenat
13:15 prebenjamí D – EF Montcada
14:15 prebenjamí A – EFB Ripollet AD
14:15 prebenjamí E – Sant Cugat ECF
15:30 infantil A – Sant Cugat Esport CF
18:00 infantil C – Cerdanyola Vallès FC
19:45 juvenil A – Montcada CD

Partits a fora
10:25 EF Barberà Andalusia - aleví F
11:00 Cercle Sabadellès 1856 - aleví C
11:30 Tibidabo TR - prebenjamí C
11:30 Can Rull R. T. CFU - benjamí B
11:45 Sabadellenca UE - prebenjamí B
12:45 Badia del Vallès CD - aleví B
14:00 Caldes Montbui CF - infantil B
14:15 EF Barberà - benjamí C
16:00 Sabadellenca UE - juvenil B
17:00 EF Barberà Andalusia - cadet B

DIUMENGE 12 d’abril 
Pepín Valls
08:15 veterans - Ripollet CF 
10:00 benjamí E - Ripollet CF 
10:00 aleví A - Sabadell FC 
12:15 sènior A - San Cristobal CP 

Partits a fora
12:00 Torelló CF - aleví benjamí femení
14:00 Montcada CD - cadet C
16:15 Joanenc FC - sènior B 

FUTBOL (ue castellar)

BÀSQUET (cB castellar)

FUTBOL SALA (Fs castellar i athletic)

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 11 d’abril  
Pavelló Puigverd
09:00 preinfantil fem.–  E. del Carme
10:30 preinfantil masculí – CB Manlleu
16:00 premini masculí – CB Masquefa
17:30 cadet femení – CB Alisos

Partits  a fora
10:45 SE Sant Joan de Mata - mini 
12:00 CB Sant Andreu - preinfantil 
17:45 BM Viladecans - júnior 

DIUMENGE 12 d’abril  
Pavelló Puigverd
09:00 premini – CEB Pallejà
10:30 cadet – Europa I.E.
12:30 sots 25 femení – BC Sant Quirze

Partits  a fora
16:30 UE Barberà - sènior B 
18:30 Barberà - sènior A 

DIVENDRES 10 d’abril
Pavelló Dani Pedrosa
22:00 sènior A – HC Valls
   
DISSABTE 11 d’abril 
Pavelló Dani Pedrosa
16:15 prebenjamí B – UEH Barberà
17:30 benjamí B – CP Sant Ramon
18:30 benjamí A – CP Vilanova 

Partits a fora
09:00 CP Manresa – benjamí C
09:00 CT Barcino – aleví B
09:30 Capellades HC – prebenjamí A
19:30 PHC Sant Cugat – júnior
   
DIUMENGE 12 d’abril  
Pavelló Dani Pedrosa
11:30 infantil – Andorra
12:30 sènior B – HC Piera

DISSABTE 11 d’abril
Pavelló Joaquim Blume
09:30 benjamí – Montcada FS
17:30 Athlètic 04 – Natació Sabadell

Partits a fora
13:15 Vic CFS – infantil A
13:30 Franciscans – juvenil B
17:00 UFS Mollet – aleví A
17:30 Escola Pia – juvenil cadet fem.
18:00 CFS Premià de Dalt – sènior A
20:00 Ripollet FS – juvenil A
   
DIUMENGE 12 d’abril  
Pavelló Joaquim Blume
11:00 aleví B – Martorelles CFS
12:30 infantil A – Olímpic Floresta

Partits a fora
19:30 Viladecavalls CF – sènior B

SEGONA A PROVINCIAL · grup 1

aTT castellar - TT pep palés 3 - 4

SEGONA B PROVINCIAL · grup 1

aTT castellar - ue sant cugat  4 - 2

TENNIS TAULA
TERCERA  PROVINCIAL · grup 2

aTT castellar a - T.claramunt     2 - 4 

TERCERA PROVINCIAL · grup 3

aTT castellar B - cTT ripollet    2 - 4  

en una última setmana on els èxits 
esportius en el ciclisme castellarenc  
han estat la tònica, l’alan rovira 
també es suma al oriol alcaraz 
(BTT) i a l’ian Morillo, amb una nova 

victòria en trial. aquesta vegada el 
torn era pel campionat d’espanya de 
Bike-trial i a les deu del matí del passat 
dia quatre, rovira prenia la sortida a la 
primera prova del campionat nacional 
celebrada a la localitat de zalamea la 
real (Huelva).
l’alan va guanyar a la categoria d’ale-
vins en fer només un peu de penalit-

Alan Rovira campió 
a Zalamea la Real

zació en les tres passades al circuit 
marcat. el segon classificat, arturo 
richart va acabar amb 21 peus. no 
content amb la seva victòria també 
va participar a la categoria ‘open 
Blanco’ on també va guanyar amb 
un sol peu de penalització, deixant 
el segon classificat amb set peus i 
el tercer amb 26.  || a.s.a

lliçà d’avall - sabadellenca 2 - 1

cardedeu - san lorenzo 0 - 1

caldes de Montbui - súria  3 - 2

sallent - Tona 1 - 2

Bellavista M. - llerona 1 - 1

Tibidabo T.r. - gironella 0 - 3

P.San Pedro - UE Castellar 3 - 3

san cristóbal - sant quirze 1 - 2

sabadell nord - Taradell 4 - 1 

SEGONA CATALANA · grup iV jornada 26

FUTBOL
DIVISIÓ D’HONOR · grup i, jornada 22

Martorelles - Athlètic 04 11 - 2

cn sabadell - Mollet 1 - 7

rosario central - santvicentí 4 - 7

cn caldes - palafrugell 7 - 4

arenys de Mar - j. centelles 5 - 8

palau-solità - iris Badalona suspès

can calet - premià de dalt 5 - 0

FS Castellar - PB Johan 2 - 9

FUTBOL SALA
COPA CATALUNYA · grup i, jornada 25

BÀSQUET HOQUEI PATINS

reus ploms - Bell lloc 8 - 9

juneda - cambrils 4 - 6

sfèric - capellades 1 - 8

Vilafranca - riudebitlles 3 - 4

Martinenc - sant cugat 2 - 8

piera - cornellà 11 - 4

Molins de rei - Hc castellar ajornat

Valls - amposta ajornat

PRIMERA CATALANA · grup B, jornada 23

Tona
peña san pedro
sallent
gironella 
UE Castellar
lliçà d’avall
cardedeu
san cristóbal
Bellavista Milán
sabadell nord
caldes Montbui
san lorenzo
sant quirze
llerona
súria
Tibidabo T.r.
sabadellenca
Taradell

56
47
45
45
44
43
38
38
37
36
36
35
32
27
24
22
21
19

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
12
13
14
13
12
11
10
10
10
11
9
9
6
6
5
5
4

5
11
6
3
5
7
5
8
7
6
3
8
5
9
6
7
6
7

4
3
7
9
8
7

10
8
9

10
12
9

12
11
14
14
15
15

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

el Masnou

Barberà

Boet Mataró

gaudí Mollet

one ceset

platges de Mataró

la llosa artés

sant cugat

cB Vic

argentona 

CB Castellar

granollers

la salle Manresa

Tanino cerdanyola 

onyar 

cn sabadell

24

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

24

25

21

20

16

15

14

13

13

13

11

11

10

10

9

8

8

7

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

3

5

9

10

11

12

12

12

14

14

15

15

16

17

16

18

cambrils

capellades 

riudebitlles

sant cugat

piera

reus ploms

HC Castellar

Bell-lloc

juneda

Martinenc

Hc Valls

Vilafranca

cornellà

amposta

Molins de rei

sferic

53

52

52

43

42

41

35

35

34

24

24

22

21

20

19

8

CLASSIFICACIÓ

23

23

23

23

23

23

22

23

23

23

22

23

23

22

22

23

PJPT

17

16

17

13

13

13

11

11

11

7

7

6

6

6

5

2

PG PE

2

4

1

4

3

2

2

2

1

3

3

4

3

2

4

2

PP

4

3

5

6

7

8

9

10

11

13

12

13

14

14

13

19

jamones centelles

pB johan

palafrugell 

can calet

arenys de Mar

rosario central

cn caldes

FS Castellar

Martorelles

iris Badalona

unió Mollet

premià de dalt

Athletic 04

santvicentí

cn sabadell B

palau-solità 2007

50

49

42

41

41

35

34

34

33

27

25

24

23

22

16

8

22

22

22

22

22

22

22

22

22

21

22

22

22

22

22

21

16

15

13

12

13

11

10

11

11

8

7

7

7

6

5

2

2

4

3

5

2

2

4

1

0

3

4

3

2

4

1

2

4

3

6

5

7

9

8

10

11

10

11

12

13

12

16

17

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

gaudí Mollet - granollers 80 - 84

platges Mataró - onyar 109 - 92

cB Vic - Tanino cerdanyola 109 - 74

el Masnou - argentona 74 - 63

CB Castellar - CN Sabadell 69 - 73

one ceset - Barberà 62 - 64

la salle - Boet Mataró 61 - 73

la llosa - sant cugat 76 - 69

SÈNIOR B · segona catalana, grup 4 
Fs castellar - riudebitlles 5 - 2  
JUVENIL A · primera, grup 1
Fs castellar - Montmeló 8 - 0
JUVENIL B · Tercera, grup 4 
Fs castellar - g. arrahona                 0 - 3 
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EL TAULER

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

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

PLA ESPECIAL
DEL CATÀLEG

CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A PROJECTES
DE COOPERACIÓ

els documents del pla especial 
del catàleg de Béns a protegir de 
castellar estan a disposició del 
públic a la secretaria de l’ajun-
tament (pg. Tolrà, 1) i a www.
castellarvalles.cat. Fins al 8 de 
maig s’hi poden presentar al-
legacions i suggeriments al re-
gistre d’entrades de l’ajuntament 
i a través de la plataforma digital 
e-Tram o d’altres formes adme-
ses en dret.

l’ajuntament ha aprovat la con-
vocatòria i les bases específiques 
reguladores del procediment 
d’atorgament de subvencions a 
projectes de cooperació interna-
cional per al desenvolupament 
per a l’any 2015. 

les sol·licituds es poden presen-
tar fins al 2 de juny al servei 
d’atenció ciutadana (sac), situ-
at a l’edifici el Mirador.

AVÍS
ACTIVITATS RISC 
D’INCENDI FORESTAL

us recordem que fins al 15 d’oc-
tubre queda totalment prohibit en 
els terrenys forestals i en la fran-
ja dels 500 metres que els envol-
ta realitzar les activitats amb risc 
d’incendi forestal que la normati-
va sectorial recull.

amb tot, en alguns casos (fei-
nes forestals, tasques agrícoles, 
focs d’esbarjo) es pot sol·licitar 
una autorització extraordinària, 
almenys amb 10 dies d’antelació.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

RESERVA VISITA
SERVEIS MUNICIPALS

a través del web www.castellarva-
lles.cat/reservahora pots reser-
var hora de visita als següents 
serveis municipals: petició d’ho-
ra de tramitació del dni, oficina 
d’immigració, servei d’assesso-
ria jurídica per a dones, visita amb 
els tècnics d’activitats, visita amb 
els tècnics de llicències d’obres, 
visita amb els tècnics del servei 
de creació d’empresa. 

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

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 2012.

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)
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Concert solidari de Gospel 
amb la Bella Quirze Band

aquest diumenge el cor de gospel 
Bella quirze Band oferirà un con-
cert solidari en benefici de càritas. 
serà a l’església de sant esteve a 

les 18 h (donatiu: 5 euros). la forma-
ció, de sant quirze del Vallès, la inte-
gren una cinquantena de cantaires, 
i vindrà acompanyada d’un conjunt 
instrumental. sota la direcció d’Òs-
car altide, interpreten temes de gos-
pel, musicals i ètnics.

Presentació del llibre 
‘El Fossar de la Pedrera’ 

divendres 17 d’abril es presentarà 
‘el Fossar de la pedrera’, de jaco-
bo lajara. l’acte tindrà lloc a la Bi-
blioteca antoni Tort a les 19.30 h. 

el llibre parla de la fossa comú del 
cementiri de Montjuïc que va  uti-
litzar-se durant la repressió fran-
quista. durant la guerra civil s’hi 
van enterrar 4.000 víctimes de les 
milicies antifeixistes i dels bombar-
dejos de l’aviació insurgent. 

Arriba la 5a Feria de Abril

Aquest vespre comença la 5a Feria 
de Abril de Castellar del Vallès. 
Seran tres dies d’actuacions en què 
els organitzadors, l’Associació Cul-
tural Andalusa Aires Rocieros Cas-
tellarencs, calculen que entre 500 i 
600 artistes passaran per l’escena-
ri del recinte firal de l’Espai Tolrà. 

El primer dia està dedicat a 
“ajuntar les cultures catalana i 
andalusa”, ja que, segons explica 
Montserrat Da Silva, presidenta 
de l’entitat, “creiem que les cultu-
res han de caminar juntes”. Per 
això hi haurà actuacions de música 
i balls andalusos i també els grups 
locals de sardanes, ball de bastons, 
i de gitanes, així com el grup Aires 
Rocieros. També hi haurà Danses 
del món, de Barberà del Vallès.

Dissabte i diumenge conti-
nuaran les actuacions amb dife-
rents grups de cant i ball, i solis-
tes de cançó espanyola i flamenc. 
Enguany, entre d’altres, s’estrena-
ran a la Feria de Abril els solistes 
Antonio Mengual i Joaquín Isido-
ro. Una altra de les novetats serà 
el Grup Unión Extremeña de Ter-
rassa, que interpretarà cançons po-
pulars d’Extremadura, una mostra 
que “aquí hi tenen cabuda altres 
cultures d’altres províncies o co-
munitats”, explica José Moya, vi-
cepresident de l’associació orga-
nitzadora. Per a Moya, “la cultura 
no té fronteres”, per això a la Casa 
d’Andalusia “acollim a totes les 
que vulguin venir a participar a 
la Fira”, no només flamenc i ‘rocío’. 

Més de 500 artistes de cors rocieros, grups de ball i cantants solistes passaran per l’Espai Tolrà entre divendres i diumenge

 Clara Calbet
Una altra de les actuacions que es 
podrà veure és el ball de cavall, en 
què l’animal balla, acompanyat de 
bailaoras, al ritme de pasdobles i 
sevillanes. El públic també podrà 
tornar a gaudir amb el flamenc que 
oferirà el grup Pas de Dans i el grup 
de sevillanes de Castellar. També 
hi haurà actuacions de grups de 
Barcelona, Santa Coloma, Saba-
dell, Manresa... “Quan parlem de 
grups i cors rocieros, cada un té 
el seu estil”, explica José Moya. 
No només el repertori és diferent: 
“Cada un li dóna un color parti-
cular”, afegeix.

I entremig de cant i ball sona-
ran “sevillanes perquè el públic 
també pugui ballar, no només 
veure l’espectacle, sinó també 
participar-hi”, explica Da Silva.

Diumenge al matí les activitats 
sortiran del recinte firal de l’Espai 
Tolrà i cavalls i carrosses rocieras 
es traslladaran als carrers de la vila 
per fer una rua. I, per agafar ener-
gia, diumenge al migdia hi haurà 
potaje rociero i dissabte, migas. El 
menjar i el servei de bar (a preus 
populars) és l’únic pel que caldrà 
comprar tiquet, la resta d’activitats 
i actuacions són gratuïtes. Da Silva 
destaca que tots els artistes vénen 
gratuïtament, fins i tot els professi-
onals, que en aquest cas fan una ex-
cepció. De fet, la Feria ja està conso-
lidada i té renom, fet que fa que els 
mateixos artistes demanin de venir. 
L’organització costa molt, i Da Silva 
agraeix que “hi hagi molts col-
laboradors i voluntaris”, així com 
el suport de l’Ajuntament, sense el 
qual, diu, no es podria fer la Feria. 

AMALIA DE TRIANA

El Casal Catalunya es va vestir 
de gala dissabte 28 de març en 
honor a la cantaora castellarenca 
Amalia de Triana. Unes 150 persones 
van assistir a l’esdeveniment, 
que es va celebrar per fer un 
homenatge a l’artista pels anys 
que fa que es dedica a la música.
L’actuació d’Amalia de Triana es 
va intercalar amb altres disciplines 
artístiques. Així, a l’escenari, hi 
van haver danses flamenques de 

Gala festiva al Casal

la mà del Grup Azahar i del grup 
Hierbabuena. La parella de ball Elvira 
i Antonio van oferir diversos balls de 
saló. Tampoc hi va faltar l’humor, 
amb un monòleg d’Antonio Carreras, 
imitant a Joan Capri, que ja va pro-
vocar riures des que va aparèixer a 
l’escenari vestit amb roba estripada.
D’altra banda, Francisco Espinosa, 
que és qui va tenir la idea de 
celebrar aquest homenatge, va fer 
de conductor de la gala, presentant 
les diferents actuacions.  La gran 
protagonista va ser però, Amalia de 
Triana. La cantaora va inaugurar la 
gala i va anar intervenint al llarg de 
l’esdeveniment. Va oferir rumbes, 

boleros, un pas doble i una cobla. 
Durant la seva actuació, va haver de 
superar alguns problemes tècnics 
de sonoritat del micròfon, però va 
saber encarar-los amb humor, fent 
bromes i, així, va demostrar el per 
què de la seva llarga trajectòria 
com a artista. “Sempre que surto 
en públic em sento contentíssima, 
per donar tot el que tinc dins i més. 
Als meus seguidors els agrada que 
jo surti i canti i em sento molt a 
gust”, va afirmar Amalia de Triana. 
Els organitzadors, satisfets amb la 
gala, lamenten però els problemes 
de so i que  la sala els va quedar 
petita. || TeXT: a. p. /  FoTo: q. p.
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TEATRE

Un grup de tres estudiants de 
postgrau han de fer presenci-
alment l’última sessió del curs, 
amb la supervisió d’un cate-
dràtic que els dirigeix. Durant 
aquesta sessió “passaran mol-
tes coses, es descobriran se-
crets de la vida de cadascú, i 
evolucionarà la personalitat 
dels estudiants”, explica Gabi 
Ruiz, director de la companyia 
Alcavot. Demà dissabte (21.30 
h) i diumenge (18.30 h) repre-
sentaran a la Sala de Petit For-
mat de l’Ateneu l’espectacle 
Màsters, que està “farcit de si-
tuacions còmiques i diverti-
des, i gags”, explica, fins a arri-
bar a un final inesperat “i molt 
sorprenent”.

divertiment amb reflexió || 
Malgrat és un espectacle pen-
sat per divertir, també s’hi en-
treveuen temes “que permeten 
rumiar i reflexionar-hi”, com 
la bulímia i l’anorèxia, l’homo-
sexualitat, els problemes que un 
pot tenir pel fet de ser diferent, 
i la influència del tracte rebut a 
la infantesa a l’hora de desen-
volupar la pròpia personalitat. 

Alcavot presenta ‘Màsters’, 
una comèdia fresca amb rerefons

  Una escena de ‘Màsters’, representada el 2012. || arXiu

  Clara Calbet

‘Carpe Diem’,
una reflexió al canvi
La Sala de Petit de Format acollirà 
aquest divendres a les 21.30 hores 
l’obra Carpe Diem de Kakaiba Asso-
ciació Artística. Es tracta d’un text 
inspirat en la novel·la El club dels poe-
tes morts, que va ser adaptat per Joan 
Gallart i que Cristina Tiana va decidir 
dirigir-ne un muntatge teatral quan 
va arribar a les seves mans.

Carpe Diem se situa en un col·legi 
de prestigi de Londres on les bases 
que hi ha són “la tradició, l’honor i 
la disciplina”, explica la directora, 
Cristina Tiana. Tot això canvia quan 
arriba el professor John Keating que 
modifica l’estil de les classes “perquè 
vol que els seus alumnes tinguin lli-
bertat de pensament”, detalla Tiana. 
Aquests canvis en la metodologia xo-
quen amb les idees del centre i desen-

  Els actors de ‘Carpe Diem’. || cedida

 Imatge de finals dels anys cinquanta d’una representació dels Pastors cantaires que ara es vol recuperar.  || cedida

S’obre un càsting 
per ‘Els pastors
cantaires de Betlem’

  J. G. 

‘Els Pastors Cantaires de Betlem’, de 
mossèn Joan Abarcat, és un clàssic 
musical i escènic castellarenc que el 
2016 farà 100 anys. El Nadal passat, 
sota el paraigua de l’entitat Pedra 
Fina i la col·laboració de les corals 
Xiribec i Sant Esteve i de l’orques-
tra de cambra Artcàdia, es va poder 
gaudir a l’auditori municipal d’un 
concert que recuperava les partitu-
res d’aquesta opereta adaptades pel 
músic Carles Miró. Ara, ja amb els 
ulls posats en el centenari del 2016, els 
promotors del projecte volen donar 
un pas més i de cara al Nadal del 2015 
fer un espectacle que també incorpo-
ri la part de dramatúrgia i que comp-
ta amb la direcció de Jeroni Oller. Per 
això, ara es fa una convocatòria po-
pular oberta a totes les persones que 
vulguin col·laborar en la representa-
ció. Només cal que s’apuntin a un càs-
ting que tindrà lloc els dies 16 i 17 de 
maig, a l’auditori Miquel Pont.

Per participar en aquest càs-
ting només caldrà omplir un formu-
lari on line a l’adreça http://goo.gl/
forms/tsquY2QQ5J o de forma pre-
sencial a l’oficina del SAC a El Mi-
rador fins al 3 de maig, data de tan-
cament de la inscripció. Els organit-
zadors també ofereixen un correu 
electrònic per respondre qualsevol 
dubte als interessats (pastorscantai-
resdebetlem@gmail.com). Per portar 
a terme el muntatge, calen unes 30 o 
35 persones per interpretar els 11 pa-

pers dramàtics com els de Llucifer, avi 
Simón, Xiribe c o Neftalí, etc. i formar 
part dels cors de pastors i d’àngels i 
dimonis.

“Convidem a totes les perso-
nes que tinguin interès a partici-
par en aquests Pastorets que for-
men part del patrimoni cultural de 
Castellar”, comenta Daniel Rocavert, 
de la Pedra Fina. Després de revisar 
les partitures ara toca posar al dia el 
text i poder representar “una opere-
ta semiescenificada amb actors que 
donaran peu a les cançons”, explica 
el director d’escena Jeroni Oller. 

L’objectiu és tenir l’opereta sen-
cera el 2016 coincidint amb el cente-
nari de l’obra del mossèn  Joan Abar-
cat, un tortosí que es va establir a 
Castellar a finals del segle XIX fins a 
la seva mort el 1943 i que va estrenar 
el 1916 aquesta sarsuela que va arre-
lar al poble amb molta força. De fet, 
segons recorda Rocavert, l’any 1962 es 
va fer la darrera representació. Va ser 
a mitjans dels vuitanta quan des de 
l’esplai Xiribec s’agafa la part musical 
i va “mantenint la flama” d’aquesta 
emblemàtica obra nadalenca fins ari-
bar al projecte actual que vol produ-
ir una adaptació per “dignificar-la 
al màxim”. 

De fet, ‘Els pastors cantaires 
de Betlem’ són considerats els pasto-
rets autòctons de Castellar. “És pa-
trimoni castellarenc i musicalment 
és una obra excelsa i molt valuosa”, 
opinen els promotors del projecte que 
confien que la producció acabi atra-
ient també gent de la comarca. 

Es prepara una representació de l’obra de mossèn Joan Abarcat pel Nadal

cadenen un seguit de fets.
L’obra pretén que l’espectador 

passi “una bona estona, amb mo-
ments de riure i moments de ten-
sió”, afirma Tiana. Sobretot, però, el 
farà reflexionar davant la confronta-
ció entre dos tipus d’educació. Una, 
que vol ensenyar “la idea de dei-
xar-se portar, de seguir el que tu 
penses, les teves pròpies convicci-
ons, que és el que intenta inculcar 
el professor als seus alumnes” i, l’al-
tra, que es manté fidel a la tradició de 
voler que tothom pensi el mateix.

El públic assistent també podrà 
gaudir d’una part poètica i literària que 
vindrà donada pel personatge del pro-
fessor Keating. A més a més, entre el re-
partiment hi haurà la presència de qua-
tre actors castellarencs.  ||  a.parera

L’espectacle ja es va repre-
sentar a Castellar la tardor del 
2012. Ara, però, arriba amb algu-
na novetat, com el canvi de dos 
dels quatre actors que pugen a 
l’escenari, que “aporten un estil 
diferent”, explica Ruiz. A més, 
Màsters dóna peu a introduir 
modificacions, nous gags i im-
provisacions, que també modifi-

quen el producte final. Per això, 
el director del muntatge convi-
da tothom a veure l’espectacle, 
també els que ja l’hagin vist: 
“s’ho passaran bé i descobri-
ran coses noves”. 

La companyia té la intenció 
d’oferir descomptes i entrades do-
bles per tal de promocionar l’assis-
tència als dos passis previstos.  
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El Club Cinema Castellar Vallès 
(CCCV) enceta el trimestre amb 
una nova programació on desta-
quen pel·lícules multipremiades i 
amb gran ressò internacional que 
encara no s’han projectat a la vila. 
La qualitat dels films és un altre 
dels criteris de selecció, així com 
el fet que tinguin contingut social.

D’entre les propostes del ci-
nefòrum dels divendres desta-
quen Ida i Mommy. La primera, 
que es projectarà el pròxim dia 17, 
segueix la vida d’Anna, una jove 
òrfena a punt de fer-se monja que 
descobreix que té una germana 
viva. Està ambientada a Polònia 
als anys 60 i en destaca una foto-
grafia en blanc i negre molt tre-
ballada. Mommy arriba del Cana-
dà de la mà de Xavier Dolan, que 
imagina la història de Diane, una 
mare vídua amb caràcter que de-
cideix educar ella mateixa el seu 
fill adolescent, que pateix TDAH 
i que pot arribar a ser violent. El 
següent cinefòrum serà amb Tim-
buktu (Mauritània, 2014).

Els diumenges d’estrena pro-
posen Birdman (EUA, 2014) i Ca-
mino a la escuela (França, 2013), un 
documental sobre la història real 

Cine social i 
multipremiat

  Fotogrames de ‘Camino a la escuela’ (esquerra i dreta inferior) i ‘Ida’ (dreta superior). || cedides

i extraordinària de quatre nens 
de l’Índia, l’Argentina, el Marroc 
i Kènia que han d’enfrontar-se di-
àriament a nombroses dificultats 
i perills per arribar a l’escola.

per estrenar || La novetat més 
destacada del CCCV és l’adhesió a 
“Per estrenar”, un projecte impul-
sat per la Federació Catalana de 
Cineclubs que ofereix la possibili-
tat de projectar, un cop al trimes-
tre, un treball no estrenat en cir-
cuits comercials de l’Estat, amb la 
intenció de donar a conèixer pel-
lícules reconegudes per la críti-
ca i els festivals. “Ens va semblar 
molt interessant la proposta”, 
explica Joana Zoyo, del CCCV, 
ja que “es tracta de pel·lícules 
molt interessants”. La Filmoteca 
de Catalunya i els diversos cine-
clubs que participen a “Per estre-
nar” també poden comptar amb la 
presència, a les projeccions, de di-
rectors o personalitats relaciona-
des amb els films. 

La primera pel·lícula que 
es podrà veure a Castellar és Els 
terrats, en què Merzak Allouache 
mostra els terrats d’Alger, espais 
confinats, convertits en miralls 
de les contradiccions, la violèn-
cia, la intolerància i els conflictes 
sense fi que pateix la societat al-

  Clara Calbet

  Cristina Domene

Els films ‘Ida’ i ‘Mommy’, entre les noves 
projeccions del Club Cinema Castellar Vallès 

geriana. La cinta va ser aclamada 
i premiada a la Mostra de Cinema 
Àrab i Mediterrani; precisament 
per això la directora de la Mostra, 
Txell Bragulat, serà a la projec-
ció que es farà a Castellar al juny. 

convidats especials || I és que 
una de les voluntats del CCCV és 
potenciar encara més la presèn-
cia de persones relacionades amb 
els films projectats. Des del CCCV 
estan convençuts que “aporta un 
valor afegit al cinefòrum”. Zoyo 

explica que “les experiències que 
hem tingut amb convidats han 
sigut molt bones, a la gent li in-
teressa molt fer preguntes i els 
cinefòrums han sigut molt en-
riquidors”. Això dóna la possibi-
litat, per exemple, de preguntar 
directament al director com ha 
estat la seva experiència a l’ho-
ra de realitzar preses concretes, 
desenvolupar una idea o enca-
rar un aspecte concret del rodat-
ge. A finals de maig es projectarà 
Escòcia amb la presència del di-

rector, Jorge Peña. El documen-
tal segueix la vida de la Montse, 
malalta de càncer i amb un somni 
per complir. 

La programació del CCCV 
es completarà amb el Documen-
tal del Mes, organitzat conjun-
tament amb Cal Gorina i l’Aula 
d’Extensió Universitària, i que 
just avui divendres (20 h, Sala 
d’Actes d’El Mirador) oferirà The 
special need (Itàlia, 2013). Al maig, 
el documental serà Art and Craft 
(EUA, 2014).  

BIBLIOTECA  |  DIA LLIBRE INFANTIL

El 2 d’abril es va commemorar el 
Dia Mundial del Llibre Infantil. Un 
any més, la Biblioteca Municipal es 
va sumar a la celebració d’aquest 
dia, però per raons de vacances de 
Setmana Santa ho va fer un dia 
abans de l’habitual, és a dir, el di-
mecres 1 d’abril. Enguany, per pri-
mera vegada, la jornada literària 
es va realitzar al Pati de les Tres 
Moreres, aprofitant el bon temps. 
16 nens i nenes, d’entre 6 i 14 anys, 
van llegir les seves creacions li-
teràries, contes i poesies, davant 
d’unes 25 persones, un públic for-
mat sobretot, per familiars i amics 
dels petits rapsodes.

Abans, però, Suriol Avella-
neda va recitar el manifest, que es 
va llegir arreu del món. Enguany, 
la seva autora ha estat Marwa Al 

Un pati ple de paraules
Aqroubi, que ha reivindicat que 
totes les cultures compartim les 
mateixes històries.

Aquesta activitat literària 
guanya força any rere any. “Vam 
començar amb set nens i aquest 
any hi han participat 18. Estem 
molt contents, perquè es van en-
ganxant, veus que a poc a poc la 
cosa millora i els textos estan 
força bé. És una manera de re-
ivindicar la canalla i cal valo-
rar-ho”, va assegurar Mònica 
Mimó, tècnica de la Biblioteca.

Després de les lectures, els 
nens i nenes van participar fins a 
quarts de vuit de la tarda en una 
tertúlia dirigida per Joana Zoyo, 
on van parlar de llibres i histò-
ries. “He anat agafant apunts 
mentre llegien les seves crea-
cions perquè han tocat temes 
de la literatura universal: el 
temps, la infantesa, carpe diem, 
els monstres... i parlarem del 
que han escrit ells”.

Aquesta jornada se celebra 
des de 1967, el 2 d’abril, per re-
cordar el naixement de l’escriptor 
danès Hans Christian Andersen, 
autor d’algunes de les històries in-
fantils més reconegudes com L’ane-
guet lleig o La sireneta.   Enguany la llegida de contes i poesia es va fer al pati de les Tres Moreres. || c. d.

Gisela Pou presenta 
‘La veu invisible’ 
a la Bilioteca 
Municipal

L’escriptora castellareca Gisela 
Pou presenta a Castellar la seva 
darrera novel·la La veu invisible  
(Columna en català, Planeta en 
castellà). La presentació tindrà 
lloc a la Biblioteca Municipal An-
toni Tort, dijous vinent, a les 19.30 
hores. A l’acte, Pou compartirà 
amb els assistents com, a partir 
de la idea que un sol instant pot 
canviar tota la vida, va anar de-
senvolupant el llibre. Un fet que va 
passar el 1987 canvia dràsticament 
la vida de tres noies que havien 
decidit tenir un futur juntes. A 
mesura que avança la novel·la, 
el lector anirà descobrint què va 
passar mentre va coneixent amb 
més profunditat els personatges 
principals.  De fet, els personatges 
és el que més interessa l’escriptora 
castellarenca; definir-los bé i “amb 
moltes capes, com una persona 
real”, ha dit Pou  || redacció

LITERATURA  |  PRESENTACIÓ

La Biblioteca celebra el Dia Mundial del Llibre Infantil amb la lectura de 18 històries 
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‘la lliçó’, d’eugène ionesco, va ser 
la funció que va acollir la sala de 
petit Format divendres i dissabte 
passat a la nit. es tractava d’una 
nova lectura dramatitzada del cicle 
“llegides” aquesta vegada dirigi-
da, per primer cop, per jaume cla-
pés.

la música i la lletra potents 
de la cançó ‘joventut’, de The 
Mamzelles, van donar l’inici de la 
representació, mentre els llums 
del públic s’anaven apagant i 
s’engegaven els de l’escenari. pri-
mer va aparèixer a escena un per-
sonatge, la criada, interpretada 
per clara sellés, caminant d’una 
banda a l’altra. Moments més tard 
va arribar l’alumna, encarnada per 
joana Meler, i aleshores l’especta-
dor es va situar a casa de la profes-
sora, interpretada per núria san-
tander, i que tot seguit va entrar 
també a l’escenari.

les dues protagonistes, 
alumna i professora, es van posi-
cionar i va començar la lectura del 
text de ionesco. una taula d’es-
criptori les separava. l’alumna va 
seure en una cadira, i la mestra en 
un tamboret, que estava rere un 
faristol. aquests elements esce-
nogràfics eren els únics que am-
bientaven la funció, però van ser 
suficients per introduir visualment 
als espectadors en una classe. la 
resta va venir donat pel text que 
anaven llegint i també per la in-
terpretació de les actrius, que no 
només llegien, sinó que expres-
saven allò que deien i, fins i tot, 
van representar algunes accions. 

  Les tres actrius durant la lectura de ‘La lliçó’. || q. pascual

Comèdia crítica de Ionesco
  Anna Parera

dia: 28 de març

Títol: La lliçó

director: Jaume Clapés

La Crònica

intèrprets: Clara Sellés, Joana Meler,
                   Núria Santander

és receptiva i es posa a la disposi-
ció de l’alumna, però que a mesura 
que avança el text es tanca i no es-
colta, tan sols es centra en el seu 
propi discurs unidireccional i no 
busca la reciprocitat de l’alumna.

‘la lliçó’ va protagonitzar una 
lectura còmica, però amb un rere-
fons molt crític. Va voler mostrar 
l’ensenyament adoctrinant, pla i 
arcaic que encara existeix en el sis-
tema educatiu i que, segons cla-
pés, sembla inamovible. així ho va 
plasmar el final de la funció, que va 
acabar de la mateixa manera que 
va començar, amb una alumna tru-
cant a la porta de casa la mestra. 
un final amb què clapés va voler 
que l’espectador es preguntés “no 
acabarà mai, això?” 

Hora: 21.30 h 

lloc: Sala de Petit Format

aquest fet va aconseguir que la 
lectura fos viva i arribés amb més 
facilitat al públic assistent.

un altre punt fort de l’obra va 
ser la pròpia interpretació del text 
que va fer el director, jaume cla-
pés, i que fins i tot es va atrevir a 
introduir-hi alguna frase de colli-
ta pròpia. per a ell ‘la lliçó’ és una 
comèdia absurda sobre l’educació 
i això és el que va voler plasmar a 
l’escenari, aconseguint que “fos 
de riure realment”. i, sobretot en 
la lectura de dissabte, així va ser. 
el públic va anar esclatant a brots 
de riure en sentir les lliçons primer 
d’aritmètica i després de filologia, 
buides de contingut, que la pro-
fessora anava exposant a l’alum-
na. una professora que d’entrada 

‘The Special Need’ 
convida a viatjar 
amb tres amics

 CINE  |  DOCUMENTAL DEL MES

  El cartell del documental. || cedida

Aquest divendres a les 20 h s’es-
trena a la Sala d’Actes d’El Mira-
dor el documental del mes ‘The 
Special Need’, del director Carlo 
Zoratti. És un film intens i emotiu 
sobre l’amistat, l’amor i el desig 
sexual. Una road movie italiana, 
que recull l’esperit del neorealis-
me i l’incorpora al documentalis-
me. El protagonista és l’Enea, un 
noi autista de 29 anys i que mai ha 
tingut una relació amb una noia. 
Els seus amics, l’Alex i en Carlo, 
pensen que tothom té dret a sen-
tir-se estimat i a tenir relacions 
sexuals. Per aquest motiu, tots 
tres emprenen un viatge que els 
portarà a viure situacions inten-
ses i emocionants. ‘The Special 
Need’ és una pel·lícula que sor-
prèn per la sinceritat amb què es 
presenta i pel seu plantejament 
innovador.  || redacció
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* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

Il·lustracions de Sara García
Fins al 30 d’abril, de dt. a dj. de 9 a 21 h, dv. de 9 a 1 de la nit, ds. de 9 
a 15 i de 18 a 1, dg. de 9 a 15 i de 18 a 21 h.
cal calissó, c/Major 65 (plaça calissó)

“Contes Infantils de la Guerra”
Fins al 10 d’abril, 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

Art digital: pintures de Blanca Gibert Beotas
Fins al 30 d’abril, de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30 h
el Mirador (vestíbul del servei d’atenció ciutadana)

Pintures de Blanca Gibert Beotas
del 10 al 30 d’abril de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala polivalent d’el Mirador

destaquem

aquest divendres a les 19 h 
s’inaugura a la sala poliva-
lent d’el Mirador una expo-
sició de pintures de Blanca 
gibert, sota el nom “Horit-
zons”. l’acte d’inauguració 
comptarà amb l’actuació de 
la violinista canòlich prats i 
charlietrons, selecció musi-
cal. les obres es podran vi-
sitar fins el 30 d’abril.

Exposició
“Horitzons”

10 d’abril

Jornada 
ecoinnovació*

+ info. (anunci) pag. 24

Presentació llibre 
la veu invisible, 

de gisela pou
Biblioteca · 19.30 h

Org.: Biblioteca

Presentació llibre
el fosar de la 

pedrera. Barcelona 
Término,

de jacobo lajara
Biblioteca · 19.30 h

Org.: Biblioteca

Conferència
“la reforma del 

codi penal, com 
garanteix els drets 

del col·lectiu de 
salut mental?”

a càrrec de 
l’advocat sr. jaime 

lapaz castillo
sala actes Mirador

18 h
Org.: Suport Castellar

Cicle Converses
per entendre el 

món actual
amb joan sellent, 

traductor i
professor de la uaB
sala actes Mirador · 19 h

Org.: INS Castellar

Caminada
saludable*

camina i fes salut
 sortida: cap · 9.30 h

Org.: Àrea Bàsica de Salut

40è aniversari del 
Ball de gitanes

1r cercavila gitanera
sortida pl. Mirador

11.30 h
Org.: Ball de Gitanes

Vermut musical
cal calissó · 12 h

Org.: Cal Calissó

Trobada de
plaques de cava

pl. Fàbrica nova · Matí
Org.: Cercle Col·lec. Castellar

Hora Conte Infantil
Biblioteca · 11.30 h

Org.: Biblioteca

Juguem amb els 
contes

ludoteca · 12 h
org.: ludoteca

Ball · grup liberty
sala Blava · 18 h

Org.: Amics del Ball de Saló

Ball · grup shakata
sala Blava · 22.30 h

Org.: Pas de Ball

Teatre
silenci, es roda

a càrrec de l’eTc
sala petit Format · 18.30 h

Org.: ETC

Teatre
silenci, es roda

a càrrec de l’eTc
sala petit Format · 21.30 h

Org.: ETC

Cinefòrum
ida

sala actes Mirador
21 h

Org.: CCCV
Festa Country

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

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3

Farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. 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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

Petronila Cubero Hidalgo 78 anys 25/03/2015

Maria Rosa Mañà Albareda 91 anys 26/03/2015

Dolors Planchart Bayés 88 anys 27/03/2015

Salomé Rubies Merigó 83 anys 27/03/2015

Estrella Ferriroa Castro 84 anys 28/03/2015

Francisca Baltanas Nadales 94 anys 30/03/2015

Francisca Gómez Gómez 78 anys  01/04/2015

ajuntament 
Fax ajuntament
policia local
Whatsapp policia local

(urgències)
avaries enllumenat 
Bombers
ràdio castellar
casal catalunya
casal plaça Major
cap (ambulatori)

servei de català
centre de serveis
ambulància
Funerària castellar
Tanatori
Mossos d’esquadra
jutjat de pau
osB 
acc
recollida de mobles
Taxis castellar

937 144 040
937 144 093
937 144 830
696 462 050
092
900 131 326
937 144 951
937 144 340
937 158 998
937 143 655
937 4711 11

937 143 043
937 471 055
061
937 277 400
937 471 203
112
937 147 713
937 145 389
937 146 739
901 120 214
937 143 775

Telèfons d’interèsFarmàcies de guàrdia - abril defuncions

The Afterwork 
Electronic Party

centre Feliuenc
de 20 a 00 h

Org.: Centre Feliuenc

Cinema*
+ info. (anunci) pag. 31

5a Feria d’abril
+ info. (anunci) pag. 18

5a Feria d’abril
+ info. (anunci) pag. 18

Once Upon a Time
saint george 

and the dragon
ludoteca · 11.30 h
Org.: Idiomes Castellar 

i Ludoteca

Fira del Trasto
pl. Mirador · 10 a 13 h

Org.: Lluís Alforja i Ajuntament

XII Els Cinc Cims
sortida 6 a 6.30 h

c. colom, s/n
Inscripcions obertes

Org.: CEC

Open Vallès 
de Bike Trial

c. Berguedà · 9 a 14 h
Org.: Associació Elitcycle

Ball
amb duet platinum

sala Blava · 22.30 h
Org.: Associació Tot Ballant

Ball · Xarop de nit
sala Blava · 18 h

Org.: Amics del Ball de Saló

Concert
gospel benèfic

església st. esteve · 18 h
Org.: Parròquia Sant Esteve

Espectacle Màsters
amb cia. alcavot

sala petit Format 
21.30 h

Org.: APEIJ Castellar

Espectacle Màsters
amb cia. alcavot

sala petit Format 
18.30 h · Org.: APEIJ Castellar

Presentació
llista electoral 

decidim castellar
+ Vermut

plaça calissó · 12 h
Org.: Decidim Castellar

Inauguració expo-
sició “Horitzons”*
Blanca gibert Beotas

+ info. (anunci) pag. 13

Documental del mes
The special need

+ info. (entitats) pag. 18

5a Feria d’abril
+ info. (entitats) pag. 18

Teatre
carpe diem

+ info. (entitats) pag. 18

Conferència sobre 
municipalització 

de serveis
sala lluís Valls areny

18 h
Org.: Decidim Castellar

Presentació
cotxe ral·li FocuXtrem

jardins palau Tolrà
16.30 h

Org.: Ivan Alba

Cinema*
+ info. (anunci) pag. 31

Col·loqui amb 
Bernardo Souvirón

generació i corrup-
ció de la democràcia

cal calissó ·20 h
Org.: Decidim Castellar
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19 Abril12 Abril 26 Abril19 Abril
18h3016h00 i 18h30 16h00 i 18h3012h00 i 16h00

i pròximament...

Organització: Ajuntament i
Club Cinema Castellar Vallès*

Més informació:
www.castellarvalles.cat

Birdman*
Vose

Perdiendo el norte La jaula doradaBob Esponja.
Un heroi fora de l’aigua

aquesta setmana

El més important no és romandre viu, sinó romandre humà
George Orwell

dijous 2 d’abril
@Audald
Estic absolutament a favor de la 
@ReformaHoraria. Pot canviar 
més la vida dels ciutadans del 
que sembla. 

dijous 2 d’abril
@montsegatell1
És un bon moment per veure el 
compromís amb drets de dones 
dels partits. Només cal repas-
sar fotos, presentacions i actes 
campanya. #onsónlesdones

dimarts 7 d’abril
@DaniRoviraTwits
Táchenme de romántico,
pero soy de esos que cierra los 
ojos cuando muerde a su
hamburguesa.

dimarts 7 d’abril
@Optimot
Ja pots fer la declaració de la 
*renta.
Jo no rento res. És ‘renda’, de 
‘rendir’.
Es nota que vius de renda!
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@mireiaclapers
la mona de xocolata

@florinatta
Malgrat de Mar

@jonasribo
Balconing

FISIOTERÀPIA MIREIA VIDAL
Tel. 937 146 921

www.fisioterapiamireiavidal.com

Els trastorns del sòl pelvià afecta moltes 
dones joves, de menys de 50 anys i pensen 
que és normal o inevitable. Creuen que 
portar una compresa o no tenir orgasmes 
no és un trastorn de salut i desconeixen 
que es pot prevenir i tractar. Les pèrdues 
d’orina i les disfuncions sexuals coitals 
(dolor vaginal i falta d’orgasmes o dificultat 
per aconseguir-ho) són els problemes més 
freqüents que ens podem trobar si tenim 
una debilitat dels músculs abdominals i 
dels músculs del perineu. Aquesta debilitat 
muscular i un estrenyiment no causat per 
la dieta pot afavorir la caiguda de l’úter o de 
la bufeta (prolapse). També podem trobar 
uns altres trastorns com el vaginisme que 
és una contractura d’aquest múscul que 
converteixen en doloroses o impossibles les 
relacions coitals i, fins i tot, utilitzar tampons.

Per això és molt important que durant el 
procés de l’embaràs i el postpart comptis 
amb una fisioterapeuta especialitzada en 
obstetrícia, uroginecologia i fisiosexologia.

Els trastorns del
sòl pelvià són tractables!

Recoma-
nacions!

l’aBans

A dalt, J. M. de Sagarra recita a la pista de l’Ateneu el 3 de juliol de 1954; 
a l’esquerra, S. Ragué (secretari de l’Ateneu); a la tarima, Joan Arús, el 
gerent de l’empresa Tolrà Domènech Valls i Taberner, l’alcalde Vicenç 
Corominas i el president de l’Ateneu Amadeu Casanovas, entre d’altres.

Col·lecció L’Abans
Fascicle del 8-04-15

auTor: desconeguT 
Fons: Margarida guBern clapés

cada seTMana, un nou Fascicle del col·leccionaBle
al Teu quiosc, papereria o lliBreria



LA CONTRA
del 10 al 16 d’abril de 2015

·  Com arribes al tercer sector?
Per casualitat. Tenia experiència 
com a educadora, i havia treballat 
durant un temps a centres de me-
nors. Va sorgir l’oportunitat a Su-
port Castellar i no me’n penedeixo. 
He après molt, sobretot a relativit-
zar els problemes i a valorar el dia 
a dia i la gent que m’envolta. 

· Com van ser els primers dies a 
Suport Castellar? 
Deixes de generalitzar, et canvia la 
perspectiva sobre la salut mental. 
Coneixes a moltes persones amb 
característiques molt diferents. 
Van ser dies de ser espectadora, 
de molta observació, d’empatitzar, 
de deixar-te guiar pels altres edu-
cadors i usuaris. Comences a veure 
la persona i no només la malaltia.  

Sandra López 

· Quina és la filosofia de treball 
a l’associació?
Nosaltres treballem en positiu, 
sempre! Intentem potenciar les 
seves habilitats, les que saben que 
tenen i les que tenen però no ho 
saben, o no estan preparats per 
posar-les en marxa.  Es tracta de 
treballar i millorar les capacitats.

· Quina és la funció d’un pis 
supervisat?
A Castellar només hi ha un pis su-
pervisat amb dues places, on els 
usuaris són totalment indepen-
dents. Aquest pisos són molt im-
portants per a la seva recuperació, 
que toca sostre si es queden a casa 
dels pares. Com qualsevol persona, 
necessiten emancipar-se per seguir 
progressant. Això també millora la 
salut mental de les mateixes famí-
lies, que han patit molt, i que sovint 
tenen una cura excessiva d’ells ba-

sada en la por. Els rols de família, 
amb  qualsevol malaltia greu, can-
vien. 

· Quins són els principals reptes 
per la salut mental?
Sobretot normalitzar les malalties 
mentals. Hem de començar a veure 
les persones i no les malalties. Per 
què costa tant la integració al món 
laboral? La salut mental està envol-
tada d’estigmes. Ara, sense anar 
més lluny, si tens depressió sembla 
que hagis d’estavellar un avió. 

· Què opines del tractament in-
formatiu dels mitjans sobre la 
depressió que patia el pilot de 
Germanwings?
He deixat de mirar la televisió per-
què em posava molt nerviosa veure 
com es criminalitzava la malaltia. 
Com es pot fer una associació di-
recta de la depressió i l’accident? 

Segons el meu parer, no va ser un 
suïcidi sinó un assassinat. Una de 
cada 4 persones patirà una malal-
tia mental durant la seva vida. Tot-
hom pot tenir un atac d’angoixa o 
depressió, i no vol dir que hagis de 
tenir un comportament agressiu i 
ni molt menys assassinar 150 perso-
nes. Com sempre, la desconeixença 
fa que s’associïn característiques a 
la depressió que no tenen cap tipus 
de sentit.  

· En aquest sentit, els mitjans 
tenen una assignatura pendent 
en el tractament de notícies 
sobre salut mental, oi?
Els mitjans de comunicació sem-
pre van a la categoria. No només 
passa amb la salut mental sinó 
també amb altres col·lectius com 
la immigració. A la notícia primer 
es posa l’etiqueta, i a partir d’això 
tot té una explicació. 

· Quins han estat els millors mo-
ments a Suport Castellar?
N’hi ha molts. De fet, els usuaris 
cada dia et donen una lliçó de vida. 
Són herois de la seva pròpia vida. 
Ho donen tot per superar-se dia 
a dia. És increïble veure’n la cara 
quan fan coses que pensaven que 
no podrien fer mai més per la ma-
laltia. Recordo quan vam anar a un 
concert de Sergio Dalma. Veure la 
il·lusió que tenien per fer una sor-
tida així va ser un moment per re-
cordar. És molt important per ells 
sentir-se i ser independents. 
 
· I els pitjors moments? 
Tenen a veure amb la crisi. La si-
tuació econòmica fa que hagis de 
paralitzar projectes que són impor-
tants, o que directament no sàpi-
gues si els podràs posar en marxa. 
Manquen molts recursos econò-
mics per la salut mental. 

Hem de veure les 
persones i no les 
malalties mentals

Psicòloga i educadora de Suport Castellar  

  Rocío Gómez 
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Fa 5 anys que treballa a Suport Castellar com educadora 
del Club Social, responsable del pis supervisat i del pro-
grama ‘Amb experiència pròpia’. Lluitar contra l’estigma 
que envolta la Salut Mental és una de les seves prioritats.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
entusiasta
Un defecte que no pots dominar?
sóc molt capquadrada
Una persona que admires?
gregoire ahogbonon
La teva paraula preferida?
Fantàstic!
Quin plat t’agrada més?
les patates amb ou de la meva mare
Un animal?
el gat
Un viatge pendent?
gàmbia
Un grup de música?
extremoduro
Una pel·lícula?
‘Memento’
Un llibre?
‘la maternitat d’elna’
Un comiat?
ens veiem
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