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La Unió Esportiva Castellar rep 
l’homenatge de la vila en els actes 

centrals del seu centenari

ESPORTS  P13

1,7 milions en inversions

ACTUALITAT P3

 Aquesta setmana els vehicles ja podien circular per una part de la nova rotonda que s’està fent a la B-124, que comptarà amb desdoblament. JOSEP GRAELLSCULTURA P19

Les Nits d’Estiu  
apadrinen la 
nova entitat 
Club Cinema 
Castellar

La resta de partides recullen l’ampliació 
del CAP -ara en obres- o la connexió 
d’aigües Ter-Llobregat, entre d’altres

Els pressupostos de la Generalitat inclouen 
804.000 € per al desdoblament de la 
B-124, on s’està fent una rotonda 

ACTUALITAT P7

Homenatge
a dos 
veïns de 
Castellar 
per salvar 
una vida

 José Martínez i Félix Sánchez

ACTUALITAT P4 i 5  

Demà s’obre el 
9è mandat de 
la democràcia
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L’atur descendeix a Castellar per 
primera vegada durant el 2011 
trencant així la tendència nega-
tiva dels darrers mesos. Al mes 
de maig la taxa de desocupats 
ha baixat mig punt i es situa al 
14,6%. A hores d’ara hi ha 1.801 
aturats a la vila, 61 menys que 
el mes anterior. “Si ho compa-
rem amb la taxa d’atur intera-
nual del mes de maig del 2011, 
la desocupació ha baixat en 4 
punts i mig. Són dades de des-
cens que segurament tindran 
continuïtat perquè coincidi-
ran amb la temporada esti-
val”, explica Joan Creus, regi-
dor en funcions de Promoció 
Econòmica i Ocupació. “Quan 
el PIB creixi amb més força 
i no pas tímidament com en 
aquests moments, i acompa-
nyi aquesta tendència positi-
va de l’atur, la creació d’ocu-
pació serà molt més evident”, 
puntualitza Creus.

La tendència positiva es 
consolida a la resta de la co-
marca. L’atur al Vallès Occiden-
tal també ha descendit passant 
dels 79.319 aturats registrats 
a l’abril, als 78.395 del mes de 
maig. A Catalunya l’atur baixa 
per segon mes consecutiu amb 
6.199 persones, cosa que signifi-
ca que el nombre total de deso-
cupats al país es de 595.342. La 
Secretària d’Ocupació i Relaci-
ons Laborals, Esther Sànchez, 
ha manifestat que la valoració 
que fa de la reducció de l’atur 
el mes de maig és “necessària-
ment de prudència”. 

Castellar del Vallès va ser durant 
el 2008 el quart municipi més ric 
de la comarca, només superat per 
Matadepera, Sant Cugat del Va-
llès i Sant Quirze. Així es desprèn 
de l’informe de Renda familiar 
disponible bruta de les economi-
es comarcals i locals del 2008 de 
l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya. La renda familiar disponible 
bruta de Castellar era aleshores 
de 17.500 euros per habitant, més 
de 900 euros més que la mitjana 
de la comarca (16.600 euros) o de 
600 euros per sobre de la mitjana 
catalana (16.900 euros). Quant al 
conjunt de Catalunya, Castellar fi-
gura en el lloc 54è dels municipis 
de més de 5.000 habitants, passant 
per davant de ciutats com Tarrago-
na (16.700 euros), Sabadell (16.400 
euros) o Terrassa (15.700 euros).

El regidor d’Hisenda en fun-
cions, Òscar Lomas, ha destacat 
que respecte a l’índex de 2007 hi 
ha un creixement en termes abso-
luts, tot i que “hem perdut algun 
punt de percentatge respecte a 
l’índex total de Catalunya: si al 
2007  teníem un 4,1 per sobre de 
la mitjana catalana, ara el per-
centatge és del 3,2%”.

Respecte als municipis del 
Vallès amb una renda familiar dis-
ponible més alta, Lomas ha desta-
cat que Matadepera i Sant Cugat 
del Vallès “tenen un perfil molt 
residencial, segurament derivat 
de molta gent de Barcelona que 
va a viure-hi” i que Sant Quirze té 
similituds amb Castellar. Malgrat 
la crisi, la tendència en els pro-

 Rocío Gómez 

 Jordi Rius

L’atur baixa 
per primera 
vegada 
durant el 
2011

L’indicador de Renda familiar disponible de l’Idescat el situa com el 54è més ric de Catalunya

Castellar, quart municipi 
més ric de la comarca

pers anys és que “el nostre mu-
nicipi es mantindrà per sobre de 
la mitjana catalana”, assegura el 
regidor d’Hisenda. 

Amb les dades a les mans, la 
renda familiar disponible bruta 
per habitant “ens serveix per 
a saber quin nivell de serveis 
podrà soportar la població”, 
conclou Lomas. És a dir,  “en un 

municipi on la renda disponible 
sigui molt baixa ens està indi-
cant que no podrà soportar per 
molt temps la prestació de tants 
serveis com un municipi que tin-
gui la renda més alta”. 

serveis socials || L’alcalde en fun-
cions de Castellar, Ignasi Giménez, 
afirma que aquest indicador dóna 

una realitat molt desigual. “A Caste-
llar hi ha gent que té rendes altes, 
però és evident que hi ha molta 
gent que ho està passant molt 
malament i que tant de bo pogu-
és arribar a tenir una renda mit-
jana de 17.500 euros perquè segu-
rament no tindríem els problemes 
que tenim i que mirem de resoldre 
a través de Serveis Socials”. 

  Diversos visitants de la Fira de Sant Josep davant del Mercat municipal. || J.GRAELLS

MAtAdEPERA

32.300 €

SANt CuGAt
dEL vALLèS

22.500 €

SANt QuIRZE 
dEL vALLèS

20.800 €

CAStELLAR
dEL vALLèS

17.500 €

PALAu-SOLItÀ
I PLEGAMANS

17.200 €

CERdANyOLA
dEL vALLèS

16.900 €

ELS 6 MUNICIPIS MÉS RICS DEL VALLÈS OCCIDENTAL
NIVELL DE RENDA PER HABITANT (dades 2008)*

*Font: Institut d’Estadística de Catalunya
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Els pressupostos inclouen “totes 
les coses que estaven previstes”  

INVERSIONS DE LA GENERALITAT  |  GRANS PROJECTES

La Generalitat de Catalunya ja ha donat 
a conèixer els pressupostos d’aquest any 
2011. A l’annex amb les inversions reals 
que ha presentat l’administració, es dedi-
quen cinc projectes a Castellar del Vallès 
per 1.690.000 euros. D’aquests projectes, 
alguns ja estan acabats i d’altres s’estan 
duent a terme en aquests moments. “O 
són obres que s’han executat aquest any 
i s’han inclòs dins el pressupost que ara 
s’aprova pel 2011 o són obres que esta-
ven compromeses d’exercicis anteriors 
com la partida que preveu l’ampliació del 
CAP. També hi ha una partida important 
que constitueix una part dels pagaments 
que havia de realitzar la Generalitat a 
través de la connexió d’aigües Ter-Llo-
bregat i una altra que ja està executada 
que és el camí de Can Casamada-La So-
leia”, va explicar Aleix Canalís, regidor en 
funcions de l’Àrea de Territori.

Concretament, es preveuen 434.000 
euros per a l’ampliació del Centre de Salut, 
21.738 per a millores en el subministrament 
elèctric de mitja tensió al Polígon industri-
al del Pla de la Bruguera, 207.000 per a la 
connexió per l’abastament d’aigua amb la 
xarxa Ter-Llobregat i 221.938 € per la mi-
llora i condicionament del camí de Can Ca-
samada  i La Soleia.

A més d’aquests, un aspecte a des-
tacar és que continua endavant el procés 
del desdoblament de la B-124. Els 804.000 
euros es destinen a l’execució de la roton-
da, unes obres que ja estan bastant avan-
çades. Canalís va assegurar que encara 
que ja s’ho esperaven, “és una tranquil-
litat que aparegui el desdoblament dins 
les inversions”.

 Cristina Domene

Segona fase de la construcció de la nova rotonda 

Aquesta setmana s’ha iniciat 
la segona fase de les obres 
de construcció de la nova 
rotonda de la carretera B-124, 
a la intersecció amb els carrers 
del Bages (Pla de la Bruguera) i 
del Baix Camp (Can Carner).
La setmana passada es va enllestir 
la primera fase de les obres, durant 
la qual s’ha urbanitzat la meitat 
de la rotonda situada a la banda 
oest, al costat de Can Carner i 
Can Bages. Així, dimecres passat 
es va iniciar l’asfaltat d’aquesta 
mitja rotonda, i dijous els vehicles 

ja hi podien passar. Unes feines 
que es completaran amb la se-
nyalització vertical i horitzontal 
provisional d’aquesta zona. 
En aquests moments està tallat al 
trànsit la banda est de la carretera. 
Durant aquesta etapa, també es 
restringirà l’accés al carrer del 
Bages, tot i que es mantindrà 
l’entrada a la benzinera. Pel que 
fa al transport públic, les línies 
C1 (Castellar-Sabadell), la N65 
(Barcelona–Castellar) i la C3 
(Castellar–Sant Llorenç) mantin-
dran els seus itineraris actuals.

La Generalitat ha previst inversions per un valor de 1.690.000 euros a Castellar, que recullen el desdoblament de la B-124

Respecte si troben a faltar cap inver-
sió, el regidor assegura que hi són totes les 
coses previstes: “Tenint en compte les ca-
racterístiques dels pressupostos que en-
guany presenta la Generalitat, que són 
francament restrictius, hi són totes les 
coses que estaven previstes que hi fossin. 
A veure si l’any vinent podem aconseguir 
més inversions per part de la Generalitat 
en el nostre terme municipal”.

ampliació del cap || Precisament un 
d’aquests projectes, l’ampliació del centre 
de salut, es va posar en marxa dilluns pas-
sat.  En una primera fase, els treballs se 
centraran en la reforma de l’edifici, i supo-
saran la reducció de l’espai destinat a l’ar-
xiu d’històries clíniques, una part del qual 
es transformarà en una sala de treball d’ad-
ministració, de manera que es podrà habi-
litar una nova consulta a l’àrea d’urgènci-
es del centre.  A més, es transformaran en 
dues noves sales de consulta els vestidors 
de la sala d’educació sanitària, i s’eixampla-
rà el passadís d’accés a aquests espais per 
encabir-hi una nova sala d’espera. Una altra 
de les millores previstes és la instal·lació 
d’una porta automàtica de vidre a la façana 
que dóna a l’escola Joan Blanquer.

Provisionalment, mentre durin aquests 
treballs, el mostrador situat a l’entrada del 
centre es traslladarà a l’actual sala d’espe-
ra, però no hi haurà afectacions al funcio-
nament habitual del centre.

Si es compleixen els terminis previs-
tes, al mes de setembre començarà la fase 
d’ampliació, que permetrà generar qua-
tre noves consultes i sales d’espera, i su-
posarà la reorganització de les sortides 
d’emergència. 

Les obres tenen una durada prevista 
de sis mesos.  

 Aquesta setmana els vehicles ja podien circular per una part de la nova rotonda de la B-124 || J. G.
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“Faré oposició
pensant en el poble”

  Jordi Rius

El cap de llista de CiU, Josep Carreras, torna a
l’Ajuntament com a cap de l’oposició i promet ser fidel
al seu programa electoral

“Col·laborarem 
entre tots”
El cap de llista del PP, 
Antonio Carpio, preveu que 
aquest mandat no es faran 
grans obres i que el PSC 
escoltarà els partits

Martí Llobet, de L’Altraveu, 
creu que l’oposició té 
el repte de presentar 
propostes davant la majoria 
absoluta del PSC

“El mandat 
serà complicat”

· S’ha reunit amb el PSC o els grups de 
l’oposició? 
Els dos regidors del PP vam reunir-nos 
amb l’Ignasi Giménez i ens vam informar 
del calendari de plens que ens vénen. Va ser 
una mica una presa de contacte amb el món 
municipal. Tenim pendent una conversa 
amb el candidat de CiU, Josep Carreras.

· Com preveu que serà el pròxim 
mandat? 
Serà un mandat de total col·laboració 
entre tots els partits. Seran quatre anys 
complicats. Serà un temps d’austeritats i 
no es podran fer gaire obres.

· El candidat del PSC va oferir mà este-
sa a tots els grups polítics abans de les 
eleccions. Com es pot comptabilitzar 
això amb la majoria absoluta del PSC? 
És una majoria molt còmoda però no crec que 
n’abusin.  El PSC escoltarà tots els partits.

· Com serà la seva tasca a l’oposició? 
Escoltarem, proposarem i col·laborarem.

· Quins temes són prioritaris per al PP? 
Lluitar contra l’atur i veure si es poden re-
duir els impostos.  

· S’ha reunit amb el PSC o els grups de 
l’oposició? 
La setmana passada ens vam reunir amb 
el grup municipal del PSC. Amb la resta de 
grups hem mantingut contactes informals.

· Com preveu que serà el pròxim mandat? 
Complicat per diversos motius. D’una banda, 
la crisi. A nivell municipal, l’actuació és limita-
da. Quant a la qüestió estrictament política, 
els socialistes tenen 13 regidors i no els caldrà 
ningú per governar. 

· El candidat del PSC va oferir mà estesa 
a tots els grups polítics abans de les elec-
cions. Com es pot comptabilitzar això 
amb la majoria absoluta del PSC? 
Ja ho veurem. Com a oposició, tenim un repte 
important. Tenim l’oportunitat de no enrocar-
nos en l’oposició estricta.

· Com serà la seva tasca a l’oposició? 
Hem estat capaços de portar competència 
tècnica a molts temes. Seguirem així.

· Quins temes són prioritaris per a 
L’Altraveu? 
Aturar els efectes de la crisi, millorar la mobili-
tat i les infraestructures i la revisió del PGO.  

· S’ha reunit amb el PSC o els grups de 
l’oposició? 
Durant la nit electoral, vam visitar tots 
els grups i vam felicitar el PSC i L’Altra-
veu. També vam visitar ERC per lamen-
tar una mica la situació que no tenen re-
presentació.

· Tenen decidit el sentit del seu vot en 
el ple d’aquest dissabte? 
I tant. Votarem el candidat de CiU, Josep 
Carreras. Per coherència amb el nostre 
programa, mantindrem que la nostra pro-
posta segueix sent vigent.

· Com preveu que serà el pròxim mandat? 
S’haurà de treballar de valent i penso que 
el govern s’haurà d’arremangar. Un dels 
problemes que tindrem a sobre la taula és 
el tema econòmic i financer.  

· El candidat del PSC va oferir mà este-
sa a tots els grups polítics abans de les 
eleccions. Com es pot comptabilitzar 
això amb la majoria absoluta del PSC? 
Aquesta mà estesa no és necessària. Tam-
poc ho entendria la gent que els ha votat. 
Amb aquests resultats tan importants, el 
PSC ha de liderar el mandat i governar.

· Com es notarà el segell de CiU en 
aquest mandat? 
El nostre full és el nostre programa. 
Aquells temes que creiem importants, els 
anirem recordant. CiU ha estat quatre 
anys a l’oposició, però aquest cap de llis-
ta no hi ha estat mai. No per ser a l’altre 
cantó de l’equip de govern, sempre direm 
que no. Penso fer una oposició noble, pen-
sant en el poble.

· Quins temes són prioritaris per a 
CiU? 
A més del tema econòmic, hem de resol-
dre el tema del tercer institut. No s’ha fet 
la cessió dels terrenys, cosa que s’ha de 
fer en els pròxims plens. Mentre no tin-
guem el tercer institut, hem d’intentar 
donar suport a l’equip de govern perquè 
no hi hagi problemes d’escolarització el 
curs que ve. 
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El nou consistori es 
constitueix dissabte 
El ple renova aquest mandat 14 dels 21 càrrecs 
electes i comptarà amb quatre grups municipals

Els jardins del Palau Tolrà acolliran 
aquest dissabte, a les 12 del matí, l’ac-
te de constitució del nou consistori 
de Castellar del Vallès, després de 
les eleccions que es van celebrar el 
22 de maig i que van donar la victò-
ria al PSC per majoria absoluta, un 
fet que permetrà a l’actual alcalde en 
funcions, Ignasi Giménez, repetir en 
el càrrec quatre anys més.

 Redacció

“Volem rebaixar 25 
punts l’endeutament”
El cap de llista del PSC i alcalde en funcions, Ignasi Giménez, afirma que la 
lluita contra la crisi és la prioritat del seu govern, que tindrà majoria absoluta

· El PSC de Castellar ha aconseguit uns 
resultats a contracorrent del que li ha 
passat al seu partit arreu de Catalunya. 
Sí. Anàvem una mica a peu canviat: mentre 
s’ha donat una dinàmica desfavorable per al 
PSC, aquí a Castellar hem tingut uns resul-
tats absolutament inesperats i molt positius. 
S’ha de dir també que som conscients que 
més enllà de l’electorat que comparteix uns 
mateixos valors és veritat que ens ha votat 
un grup de gent que potser no coincideix en 
aquesta ideologia però sí que ens ha votat per 
la manera com som. I això no es pot oblidar. 
Segur que la gent no ens perdonaria que can-
viéssim la manera de ser.

· S’ha reunit el PSC amb els grups de 
l’oposició? 
Sí. Cal subratllar que hi ha molts regidors de 

l’oposició que són nous i cal 
donar-los orientacions bà-
siques en aquests primers 
moments. He trobat acti-
tud de col·laboració i espe-
ro que es mantingui durant 
la resta del mandat perquè 
també serà la de l’equip de 
govern que represento.

· Com preveu que serà 
el pròxim mandat? 
Des de l’equador de la pas-
sada legislatura la crisi ha 
estat el tema al qual hem 
abocat més esforç i hem 
proposat més programes 
i projectes i això continua-
rà sent així. L’agenda polí-
tica també estarà marcada 
perquè no hi haurà tanta 
inversió pública i no par-
larem tant d’equipaments 
i, en canvi, més de contin-
guts. I uns dels espais de 
major atracció, El Mira-
dor, ha de fer un salt enda-
vant i treure-li més profit. 
Una altra qüestió és la dels 
cabals públics: hi ha unes 
cotes d’endeutament que 
són viables però que són 
altes. Ens hem marcat re-
baixar en quatre anys en 25 
punts i situar-nos al voltant 
del 75% d’endeutament 
municipal. El Pla General 
també marcarà el mandat, 
que volem fer amb consens 

L’acte s’iniciarà amb la cons-
titució de la Mesa d’Edat, que 
formaran els regidors de major i 
menor edat, Josep Carreras (CiU) 
i Víctor Cuervo (PSC) respectiva-
ment, assistits pel secretari muni-
cipal Juli Boadella. 

A continuació, tindrà lloc la 
presa de possessió dels nous regi-
dors, que ho faran seguint l’ordre 
de menor a major llista més votada. 
Un cop finalitzada la presa de pos-
sessió dels 21 regidors que confor-

maran el Ple de l’Ajuntament entre 
2011 i 2015, la Mesa declararà cons-
tituïda la Corporació si concorren la 
majoria absoluta dels regidors elec-
tes, i es procedirà a portar a terme 
l’elecció de l’alcalde, que haurà de 
comptar amb 11 o més vots, nombre 
de vots que té garantits el candidat 
del PSC ja que va obtenir 13 regidors 
en els comicis del 22 de maig; CiU 
en va obtenir 4, i L’Altraveu i el Par-
tit Popular en van obtenir 2 cadas-
cun. El consistori renovarà en total 
14 dels 21 càrrecs electes.

En el cas que cap regidor ob-
tingui la majoria absoluta, la Mesa 
proclamaria alcalde el cap de la 
llista més votada en les passades 
eleccions municipals. Els porta-
veus municipals que ho desitgin 
podran intervenir en aquest pri-
mer ple del mandat. 

i amb la participació de les entitats i 
de la ciutadania.

· Un altre tema prioritari que es 
va comentar en campanya va 
ser el tercer institut. En quina 
situació es troba. 
Nosaltres tenim les competències 
que tenim. Sí que hi ha un acord ple-
nari sobre la problemàtica que tenim 
de cara al curs 2012-13. La decisió l’ha 
de prendre la Generalitat sobre si cal 
un institut o un institut escola i caldrà 
fer pressió. Des de l’Ajuntament ja no 
hem d’aprovar res més, és el govern 
de la Generalitat qui ha de prendre 
una decisió al respecte.

· Com serà el cartipàs? 
Treballarem en cinc àrees, una d’elles 
nova que agruparà els temes de pro-
moció econòmica, comerç, indústria 
i innovació. Tindrem 5 tinents d’alcal-
de com a mínim i seran ells qui regi-
ran aquestes  àrees: urbanisme, ser-
veis a les persones, presidència, ser-
veis centrals i economia.

· Com es pot comptabilitzar la 
majoria absoluta del PSC amb la 
seva voluntat de mà estesa? 
Aritmèticament no és necessari però 
serà positiu per als vilatans i vilatanes 
que hi hagi mà estesa per part del go-
vern. Hi haurà comissions de treball 
que es crearan, la revisió del Pla Ge-
neral... I el que volem és que tots els 
regidors puguin dir la seva i arribar 
a consens.  || J. R. 
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 Alba González

Els cogombres espanyols, un restaurant 
ubicat a Lubeck prop de la ciutat alemanya 
d’Hamburg o brots de soja també alemanys, 
han estat presumptament durant uns dies els 
causants de la mort de més de 20 persones. 
Unes informacions que no eren certes i que 
han perjudicat molt durament el sector agrí-
cola espanyol. De fet, l’estat ha calculat que 
les pèrdues d’agricultors i pagesos a partir 
de la crisi del cogombre han arribat als 200 
milions d’euros setmanals. Aquestes xifres es 
tradueixen en la destrucció d’un sector que 
ara costarà molt més d’aixecar, ja que durant 
l’any 2010 Alemanya va ser la primera desti-
nació de l’exportació espanyola de verdures 
amb una quantitat equivalent a 870 milions 
d’euros, ara, aquestes exportacions no arri-
ben ni al 20% del que eren fa un any. La Unió 
Europea ha demanat a Alemanya que deixi 
de llençar alarmes innecessàries fins que no 
hagin determinat d’on arriba el brot sense 
tenir les proves científiques necessàries, ja 
que amb aquesta actitud el que aconseguei-
xen es perjudicar als productors europeus 
d’aliments i a la seva exportació.

afectats || Però els problemes no només els 
tenen els agricultors i els pagesos, hi ha molta 
gent que es guanya la vida gràcies a aquests 
productes, és el cas per exemple, de les frui-
teries. L’ACTUAL ha sortit al carrer per com-
provar si ha afectat d’alguna manera aquesta 
crisi del cogombre a les fruiteries de la vila. 
Dolors Pancorbo, propietària de la botiga 
Els 3 nens comenta que “una mica sí que es 
nota, perquè la gent compra menys i sobre-
tot van amb més cautela, però a banda del 
cogombre ho notem amb d’altres produc-
tes com el tomàquet i el pebrot”.

En canvi, per a la Mònica Vic, de Fres-
cuore, aquesta problemàtica no ha afectat el 

  Punt de venda de cogombres a Castellar del Vallès. || J.G.

La crisi del cogombre es tradueix en 200 milions de pèrdues setmanals en el sector agrícola 
espanyol, unes pèrdues que també es deixen notar als comerços locals de fruita i verdura

“Hem hagut de rebaixar 
el preu dels cogombres”

seu negoci: “No hem notat la crisi del co-
gombre, però sí que hi ha molts comenta-
ris, perquè la gent veu les notícies i s’in-
forma i saben tot el que està passant. Tot 
i això, hem hagut de rebaixar el preu dels 

cogombres per tal de poder continuar ve-
nent-ne”. Tant Pancorbo com Vic creuen que 
s’ha d’indemnitzar els agricultors, perquè a 
banda de les enormes pèrdues ara els costa-
rà molt revifar els seus negocis. 

L’Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran finalitzarà el curs 2010-2011 
el proper dimarts 14 de juny, amb un es-
pectacle de dansa i una xerrada sobre la 
història d’aquesta disciplina artística. 
L’acte, obert a tota la ciutadania, tindrà 
lloc a les 6 de la tarda a l’Auditori Mu-
nicipal Miquel Pont. La ballarina, coreò-
grafa i guionista Carme Martí González, 
amb la col·laboració del tècnic d’imatges 
visuals, János Loránd, realitzarà una ex-
hibició de dansa. 

Durant l’acte de cloenda també s’ha 
programat per l’acte de cloenda de l’Au-
la d’Extensió Universitària una xerra-
da sobre la història  de la dansa a càrrec 
del professor Roberto  Fratini  Serafide, 
que es realitzarà després de l’exhibició de 
Carme Martí González.

Fi de curs a les 
entitats de gent 
gran de la vila 

D’altra banda, l’Associació de Pensi-
onistes i Jubilats de Castellar del Vallès 
també celebrarà la festa de fi de curs al 
mes de juny. Serà el proper dijous dia 16 
a partir de dos quarts de cinc de la tarda 
a l’Espai Tolrà. Durant l’acte s’homenat-
jarà els monitors que han col·laborat amb 
l’entitat durant tot el curs i després tindrà 
lloc un berenar de germanor. A partir de 
dos quarts de 7 de la tarda i fins a les 8 
del vespre tindrà lloc un ball de fi de festa 
amb música en viu. || ROCíO GóMEZ

  Dia de la Gent Gran 2011 a l’Espai Tolrà || J.G.
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reconeixement oficial || A les dues set-
manes, els Mossos d’Esquadra els van 
trucar per comunicar-los que volien con-
cedir-los, en  el Dia de les Esquadres, una 
felicitació pública per evitar l’intent de 
suïcidi d’un jove. “Em va fer molta il-
lusió perquè és una cosa que no espe-
rava. Quan ajudes algú, ho fas sense es-
perar res a canvi”, diu José Martínez.

Dijous 2 de juny, els dos castella-
rencs van rebre la felicitació a l’Espai 
Kursaal de Montcada i Reixac, en el 
marc del Dia de les Esquadres organit-
zat per l’Àrea Bàsica Policial (ABP) dels 
Mossos de Cerdanyola, Ripollet, Mont-
cada i Reixac i Barberà.

Félix va ser el primer en pujar: “Es-
tava molt nerviós i emocionat. Es el més 
gran que m’ha passat, que em recone-
guin que he salvat una persona”. 

Els homenatjats van estar acompa-
nyats per les seves famílies que no es 
van voler perdre un acte tan important. 
“Faltava però, l’Álvaro, ens vam re-
cordar molt d’ell”, diu Martínez. Félix 
afegeix: “Al nostre costat hi havia una 
cadira buida, va ser com si fos amb 
nosaltres”.

En el mateix acte es va homenat-
jar agents de les quatre comissaries que 
configuren l’ABP així com policies lo-
cals i diverses persones civils que, com 
Sánchez i Martínez, han col·laborat en 
tasques policials en l’àmbit d’aquesta 
demarcació policial.

En Félix i en José, ja herois de Cas-
tellar, continuaran passejant amb la 
seva bici.

  Cristina Domene

Uns herois de Castellar 
José Martínez i Fèlix Sànchez han rebut un reconeixement públic dels Mossos per haver salvat la vida d’una persona a Montcada

Fa uns mesos, en José, en Fèlix i l’Ál-
varo sortien, com moltes tardes, a fer 
un tomb amb la bicicleta, la seva gran 
passió. Quan anaven per un camí del 
terme municipal de Montcada i Reixac, 
van veure el que semblava un ninot pen-
jat d’un arbre.  “Pensàvem que era una 
broma que estava fent algú”, recorda el 
castellarenc Fèlix Sánchez. Però l’Álva-
ro Herrera, que ara viu a l’Amèrica del 
Sud, es va adonar que era una persona i 
ràpidament s’hi van apropar. 

“Vam intentar despenjar-lo –ex-
plica José Martínez- però al principi no 
podíem. Finalment entre tots tres el 
vam baixar i li vam treure del coll els 
cables de la llum que va fer servir com 
a corda. Mentre el Fèlix trucava al ser-
vei d’emergència, jo li feia la respira-
ció assistida”.

El noi, de 21 anys, estava inconscient i 
al principi, els castellarencs tenien el dubte 
de si serviria per res el que havien fet.

L’ambulància i la policia van trigar 
bastant perquè per accedir al lloc on eren 
s’havien d’obrir unes cadenes que restrin-
gien el pas. “La sort o la casualitat va 
ser que en aquell moment va passar un 
tractor que duia les claus per obrir les 
cadenes”, explica Martínez.

Els serveis mèdics el van traslladar 
i fins als dos dies no van saber com es-
tava el jove. “Em va trucar la policia i 
ens va dir que la persona es trobava 
bé”, diu Sánchez.  Recollida de diplomes de José Martínez, imatge superior, i de Félix Sánchez. || CEdIdES
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  Rocío Gómez 

Fa una setmana que el col·lectiu 
d’indignats de Castellar va instal·lar 
una acampada indefinida a la plaça 
d’El Mirador. De moment s’ha orga-
nitzat el campament base, format 
per vuit tendes de campanya, les 
primeres pancartes de protesta i di-
ferents espais com un punt d’infor-
mació per a tothom qui vulgui par-
ticipar a l’acampada o bé conèixer 
l’origen d’aquest moviment. 

Des dels col·lectius d’indignats 
s’assegura que “el campament res-
pectarà la zona destinada per al 
mercat a l’aire lliure del cap de 
setmana i no obstaculitzarà el pas 
dels vianants ja que la intenció és 
conviure amb tothom i ensenyar 

  Campament base dels indignats de Castellar a la plaça d’El Mirador || JOSEP GRAELLS

que un món millor és possible”.
Les propostes dels indignats 

van més enllà de lluitar contra les 
retallades del govern de la Genera-
litat i de la greu crisi econòmica que 
pateix el país. Per indignats com la 
Teresa, la imatge que es transmet 
de l’acampada és “indignant”. “No 
som un moviment juvenil, ni d’es-
plai i porros, i m’indigna que ens 
tractin com si tots fóssim hippies, 
i ser hippy o no és a part”, assegu-
ra la Teresa. “M’indigna la classe 
política que ha oblidat que està al 
servei del poble”, afegeix la indig-
nada. “Estem aquí per canviar el 
món i la societat no se n’adona”, 
confessa en Josep Maria, un dels in-
dignats castellarencs. 

L’esplai Sargantana s’ha soli-
daritzat amb els indignats i ha col-

laborat aportant aliments i altres 
articles de primera necessitat, a 
banda de donar suport a les acti-
vitats que s’estan programant com 
és el cas de tallers de manualitats 
per als més menuts. La Unió Es-
portiva Castellar, que va celebrar 
els seus actes del centenari el pas-
sat cap de setmana al camp de fut-
bol Pepín Valls, va cedir un espai al 
camp pel col·lectiu perquè donessin 
a conèixer les seves idees. 

Els indignats de Castellar 
avança dues hores la cassolada di-
ària amb la intenció de tenir més 
poder de convocatòria. La cassola-
da i la posterior assemblea tenen 
lloc a les 7 de la tarda. L’assemblea 
també ha decidit realitzar una acció 
simbòlica a l’acte de constitució de 
l’Ajuntament de demà 11 de juny. 

Acampats davant El Mirador
Els indignats de la vila instal·len un campament base a la plaça d’El Mirador

Cassolada a l’escola El Sol i La Lluna 

El passat diumenge l’escola El Sol i La Lluna va organitzar un berenar po-
pular i reivindicatiu al pati del centre en contra de les retalles de la Genera-
litat al Departament d’Ensenyament. El berenar, en el qual van participar 
pares i mares, professors i alumnes, va culminar amb una cassolada i una 
pitada. “Hem de donar a conèixer quines podrien ser les conseqüències 
de les retallades a banda de mantenir i millorar la qualitat de l’ense-
nyament” assegura Pere Vilà, el president de l’AMPA de l’escola. || R.G.

Darrera sessió del Consell de Comunicació

Dimarts es va celebrar el darrer Consell de Comunicació del mandat. 
A la sessió, es va donar compte del reglament de mitjans de comu-
nicació municipals, que posteriorment ha de ser aprovat pel ple mu-
nicipal. També es va fer balanç de l’activitat de Ràdio Castellar, del 
setmanari L’ACTUAL i el portal d’actualitat LACTUAL.cat. Ara, el 
Consell es dissol i el nou Ajuntament sorgit de les eleccions s’encar-
regarà d’escollir els nous membres. || J.R.

JOSEP GRAELLS

JOSEP GRAELLS
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  Rocío Gómez 

El dimarts 7 de juny es va celebrar 
l’acte de cloenda de l’Escola de Pares 
i Mares de Castellar, amb una confe-
rència a la Sala d’Actes d’El Mirador 
sobre com prevenir el fracàs escolar 
a càrrec de llicenciat en matemàti-
ques i pedagog Ramon Casals. 

El balanç del cicle de xerrades 
és “molt positiu” segons assegura 
Núria Altimira, tècnica de la regidora 
d’Educació. “Han participat gaire-
bé 40 pares i mares tant de primà-
ria com de secundària a les nostres 
xerrades. Tothom s’ha implicat en 
la programació i hem aconseguit 

l’objectiu d’acompanyar els pares i 
mares en l’educació dels seus fills”, 
afegeix Altimira. 

Una de les activitats estrella 
del curs 2010-2012 ha estat, segons 
Altimira, el taller cuina en directe a 
càrrec d’Ada Parellada. “Ens agra-
daria tornar a repetir un taller de 
cuina perquè vam gaudir molt amb 
la classe de l’Ada Parellada. Ens 
va ensenyar que cal fer gaudir als 
nens a l’hora de dinar, i no només 
cal alimentar sinó educar en l’ali-
mentació”, confessa Altimira.

  
cloenda a les tres moreres || Unes 
80 persones van assistir el passat 
dissabte, dia 4 de juny, a la festa de 

cloenda del projecte materno-in-
fantil La Casa de les Tres Moreres, 
que es va celebrar a l’Escola Bressol 
Municipal Colobrers. L’acte va in-
cloure una sessió de contes a càrrec 
de la rondallaire Rosa Fité. Tot se-
guit es va servir un berenar elabo-
rat per les famílies que han assistit, 

Cloendes 
extraescolars
L’escola de Pares i Mares i la Casa de les Tres 
Moreres tanquen temporada

  El pedagog Ramon Casals, durant la conferència sobre com prevenir el fracàs escolar de l’Escola de Pares i Mares || J.G.

enguany, a l’Espai Familiar. 
La Casa de les Tres Moreres 

és un espai d’atenció a la petita in-
fància on s’ofereix suport a la crian-
ça i educació dels fills i filles. El ser-
vei, que existeix des de l’any 1999, va 
traslladar el passat mes de gener la 
seva ubicació de la Ludoteca a l’Es-

cola Bressol Municipal Colobrers. 
Durant el mes de juliol, les ac-

tivitats de La Casa de les 3 More-
res continuaran tots els dimarts i 
dijous, de 10 a 12 hores. Per a més 
informació us podeu adreçar a la 
Regidoria d’Educació o a l’Escola 
Bressol Municipal Colobrers. 

El Mirador acaba de rebre el vist-i-plau per 
ser un Centre Acreditat per poder fer l’exa-
men oficial de la Generalitat que acredita les 
competències en Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (ACTIC). Fins ara calia fer la 
certificació a Sabadell. “És molt important 
poder examinar-se a Castellar de l’examen 
d’ACTIC  ja que posa a l’abast de tothom 

El Mirador atorgarà certificats ACTIC

TECNOLOGIES  |  FORMACIÓ

L’Escola Municipal d’Adults obrirà di-
marts, dia 14 de juny, el període d’inscrip-
cions a les disciplines de l’oferta formati-
va que s’impartirà al centre el proper curs 
2011-2012. Totes les persones interessades 
a cursar algun dels estudis que s’ofereixen 
s’hauran d’adreçar a l’escola, situada al 
carrer dels Pedrissos, 9 (tel. 93 714 83 55), 

Inscripcions per a l’Escola d’Adults 

CURS 2011-12  |  FORMACIÓ

fins al 23 de juny. Del 14 al 22 de juny, l’hora-
ri d’atenció serà de 9.30 a 12.30 h i de 19 a 22 
hores, mentre que el 23 de juny només serà 
oberta en horari de matí.

L’oferta per al curs 2011-2012 inclou di-
ferents àmbits que passen per la formació 
bàsica, la formació per al món laboral i la 
formació per al lleure i la cultura.

ACTIVITATS  |  PEDAGOGIA

tenir aquesta titulació i per tant contribueix 
a difondre i apropar a la ciutadania la for-
mació en les tecnologies de la informació i la 
comunicació”, assegura Jéssica Fillol, tècnica 
d’El Mirador. “Les noves tecnologies són un 
dels eixos de la programació de cursos d’El 
Mirador i seguirem lluitant per esdevenir 
un centre de referència”, afegeix Fillol.  
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LA FOTO DE LA SETMANA

M

Amb L’ACTUAL a l’acampada de Puerta de Sol

  Pedro Pareja Arenas

uy buenas, este fin de semana pasee nuestro periódico ‘L’AC-
TUAL’ por el concierto de Melendi en la acampanda de Ma-
drid y por supuesto por la Puerta del Sol. Mi gran amiga DA 

y yo fuimos testigos de lo que ocurre en el quilómetro 0 y, la verdad, 
deja mucho que desear. Un saludo.

El claustre de professors i el PAS de 
l’Institut Puig de la Creu volem dei-
xar constància de la nostra adhesió al 
manifest que els nostres companys de 
l’Institut de Castellar han publicat re-
centment i a les mobilitzacions pacífi-
ques que s’organitzen cada dimecres a 
les 13’30 h.
Com ells, i com tants claustres que 
s’estan manifestant a les seves locali-
tats respectives, també estem indig-
nats per:
1.La dràstica reducció dels pressupos-
tos anuals dels centres
2.La retallada en l’assignació de plan-
tilles. És una qüestió de dignitat i de 
respecte. Respecte per la labor que re-
alitzem dia a dia i que ara es veurà seri-
osament dificultada. Les retallades del 
curs vinent són una negació clara dels 
recursos necessaris per al desenvolu-
pament de la nostra feina. No és indig-
ne que les traves vinguin d’uns òrgans 
de govern i d’uns polítics que no paren 
de proclamar la seva preocupació per 
la millora de l’ensenyament com a base 
per al futur? Qui se’ls pot creure? Reta-
llen en ensenyament i sanitat mentre 
són incapaços de retallar les seves des-
peses sumptuàries i determinats privi-
legis. Estem indignats.
És indigne també per als nostres fills i 
alumnes: ells es mereixen una conside-
ració de primera i no un tracte de se-

Deixeu-nos fer 
la nostra feina

Qui som 
Acampada 
Castellar?

  Acampats de Castellar del Vallès

Correllengua 2011

Set casals d’estiu i 
un English Day

Agraïment de la 
UE Castellar

 CAL Castellar del Vallès

 Comissió del centenari de la Unió

Som gent que hem vingut lliurement 
i de forma voluntària, que després 
de veure les Acampades d’arreu del 
món i del nostre estat hem decidit 
ajuntar-nos i créixer en quantitat 
i qualitat per lluitar conjuntament 
per la dignitat. No representem a 
cap partit ni associació. Tampoc 
ningú ens representa.
Ens uneix el malestar per unes vides 
precàries per la desigualtats, però 
sobretot ens uneix una vocació de 
canvi. Estem aquí perquè volem una 
nova societat que doni prioritat a la 
vida per sobre del interessos ecòno-
mics i polítics. Ens sentim trepitjats 
per l’economia capitalista, i ens sen-
tim exclosos del sistema polític actu-
al, que no ens representa. Apostem 
per una transformació profunda de 
la societat. I sobretot apostem per-
què sigui la pròpia societat la prota-
gonista d’aquest canvi.
Creien que estàvem adormits. Que 
ens podien seguir retallant els drets 
sense que oposéssim resistència. 
S’equivocaven: estem lluitant  –pa-
cificament però amb determinació- 
per la vida que tots mereixem.
Hem après del Caire, d’Islàndia, de 
Madrid i Barcelona.
Ara toca estendre la lluita i pendre 
la paraula.
Ens pots trobar al blog: http://acam-
padacastellar.blogspot.com, al face-
book com acampadacastellar i a la 
Plaça Major del poble.

En el número d’aquesta setmana hi 
ha dues notícies que ignoren El Casal. 

La Comissió organitzadora dels 
actes del centenari vol agrair a totes 
les entitats que han participat per la 
dedicació, esforç il·lusió i ganes en la 
preparació d’activitats, a les AMPA i 
direcció de les escoles i Instituts de 
Castellar per difondre i promoure la 
participació, als regidors i personal 
de l’Ajuntament que han estat sem-
pre amb plena disponibilitat per su-

  Institut Puig de la Creu

gona com sembla que se’ls vol ator-
gar. És una manca de respecte que es 
traduirà en una baixada de l’educació 
que rebran: menys mitjans, menys 
hores d’atenció per part d’un profes-
sorat que es veurà desbordat, més 
massificació a l’aula, una oferta cur-
ricular retallada i desigual.  
Per això demanem a l’actual govern 
i als òrgans de decisió i gestió perti-
nents: deixeu-nos fer la nostra. L’edu-
cació no és una moneda de canvi per 
a la negociació política. L’educació 
pública de qualitat que hem arribat 
a tenir (i que encara era perfecti-
ble), igual que els serveis de salut, no 
s’han de poder devaluar d’un cop de 
decret generalista i a conseqüència 
d’un model privatitzador global que 
no analitza o discrimina prioritats so-
cials i humanes. Per la dignitat dels 
nostres alumnes, i per la dignitat de 
la nostra professió, demanem, amb 
l’Institut de Castellar, la comprensió i 
la col·laboració activa de tothom, atès 
que tenim un objectiu comú: la defen-
sa dels serveis públics, d’un ensenya-
ment públic de qualitat.

El Correllengua 2011 començarà a 
caminar el proper dissabte 2 de juli-
ol a Sant Llorenç Savall (Vallès Oc-
cidental) i enguany està dedicat al 
poeta i escriptor Joan Oliver “Pere 
Quart”, del qual commemorem el 
25è aniversari de la seva mort.
És per això que des de la CAL de 
Castellar farem un seguit d’arti-
cles on explicarem la vida i obra 
de Joan Oliver i, com no, en altres 
parlarem del Correllengua.
Joan Oliver (Sabadell, 1899-Bar-
celona, 1986). Conegut pel nom 
de Pere Quart, amb el qual signa 

l’obra poètica. Poeta, dramaturg, 
narrador, traductor i periodista. 
És considerat un dels cinc po-
etes catalans més importants 
del segle XX. La seva poesia 
ha estat vista com la més ori-
ginal de totes. El seu primer 
recull poètic, Les decapitacions 
(1934), avança el que serà des-
prés la seva poesia: àgil, anecdò-
tica i atreta pel realisme, reflex 
de la traumàtica experiència de 
la guerra civil espanyola i l’exili, 
amb una visió del món desolada 
i escèptica. Provinent d’una fa-
mília de la burgesia industrial, 
cofundador del Grup de Saba-
dell, amb Francesc Trabal i Ar-
mand Obiols, manté com a es-
criptor un estil marcat per la 
ironia contra les convencions. 
Com a traductor, rep a la dècada 
dels cinquanta, el Premi del Pre-
sident de la República France-
sa per la versió d’El misantrop, 
de Molière. L’any 1970 és distin-
git amb el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes. Als vuitanta 
rep els premis Ciutat de Barce-
lona, Josep Maria de Sagarra de 
Traducció i el de la Generalitat 
de Catalunya de poesia. Però 
fidel al seu inconformisme i a la 
seva actitud crítica, rebutja la 
Creu de Sant Jordi. 
Va ser membre i Soci d’Honor de 
l’Associació d’Escriptors en Llen-
gua Catalana. 

 L’Equip Directiu d’El Casal

Una és l’activitat English Day, per la 
qual no han comptat amb nosaltres i 
l’altra és la dels set casals d’estiu que 
s’ofereixen en el poble.
Aquest any El Casal ha cantat nada-
les i ha recitat poemes per les resi-
dències d’avis, ha fet un concert de 
Nadal a l’església, ha fet una campa-
nya solidària per a Padrins Solida-
ris, ha fet dues trobades familiars, 
una arrossada i una calçotada, ha 
fet quatre obres de teatre a l’Audi-
tori, ha fet un torneig de futbol sala 
solidari, ha fet una festa d’exalumnes 
per homenatjar quatre professors de 
l’escola, ha rebut la placa commemo-
rativa del programa europeu Comè-
nius (des de diumenge els alumnes 
de 3r d’ESO estan fent un intercan-
vi amb Polònia) i en aquests mo-
ments els alumnes de 4t d’ESO es-
tant fent el seu viatge de fi de curs a 
Nova York. De totes aquestes activi-
tats, només s’esmenta a l’Actual que 
el Casal no participarà en l’activitat 
d’English Day, una activitat a la qual 
no ens han convidat a participar. Us 
preguem que no ens ignoreu, mal 
que per una vegada que esmenteu 
El Casal sigui per comentar una ac-
tivitat que no fa. També, que us infor-
meu i comenteu tot allò que El Casal 
també fa al poble i per al poble.
A més, El Casal també segueix fent 
el Casal d’estiu, des de fa ja 15 anys.

perar qualsevol incidència, als tèc-
nics, responsables i coordinadors 
de les diferents seccions de la Unió 
Esportiva Castellar, als mitjans de 
comunicació local per la difusió, als 
tècnics de so per la seva professi-
onalitat, dedicació, esforç i impli-
cació, i, en definitiva a tot el poble, 
que malgrat la incertesa de les con-
dicions meteorològiques van assis-
tir massivament a les activitats, fent 
possible que el lema “100 del poble” 
fos una realitat.
També, recordar que els actes del 
centenari continuen, els dos pro-
pers caps de setmana amb el tro-
feig Joan Cortiella de futbol base, 
més tard amb el Torneig del Va-
llès amb participació dels primers 
equips del Sabadell i Terrassa, a la 
Festa Major amb un partit entre 
veterans del Barça i del Castellar i 
amb el sopar de cloenda a princi-
pis d’octubre.
Nota: Si alguna de les entitats par-
ticipants no va poder assistir a l’en-
trega de la pilota-obsequi, agrairíem 
es posés en contacte amb nosaltres, 
mitjançant missatge a:
centenariuec@hotmail.es
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Michael Allred
Escriptor i dibuixant de còmicsHe perdut la comoditat de la ignorància

na vegada “celebrats” 
els comicis electorals 
i debatuts els temes 
de futur per Caste-

llar toca encarar-los, de nou, als ac-
tuals responsables polítics, amb la 
col·laboració de tots. Les urgències 
que imposa l’actual conjuntura per 
fer-se càrrec de les preocupacions 
dels ciutadans -bàsicament l’econo-
mia, l’atur i el descrèdit de la classe 
política- no permet somiar en grans 
projectes estratègics, inversions mi-
lionàries i mobilització d’extenses su-
perfícies de sòl industrial. 
Segons com es miri, Castellar té un 
gloriós passat industrial (la Tolrà!), 
que va definir el monocultiu del tèx-
til i la fisonomia dels nostres edificis 
públics. Això ens ha marcat molt, ja 
que sabem que avui la indústria se-
gueix uns altres camins i sense nu-
clis potents d’especialització i d’in-
novació anem a la deriva. 
En aquest sentit, el comportament 
de les diverses comarques enfront 
de la crisi econòmica ens dóna lli-
çons sobre el que està passant a casa 
nostra, on comarques com el Bar-
celonès, que tradicionalment havien 
patit una gran pèrdua de llocs de tre-
ball per la concentració industrial en 
altres èpoques de crisi, han resistit 
millor que d’altres comarques de la 
segona i tercera corona de la RMB 
(Regió Metropolitana de Barcelona), 
bàsicament gràcies al desenvolupa-
ment d’una economia de serveis més 
avançada i d’una indústria capaç de 
generar més valor afegit.
Així, a l’inici del que sembla un re-
punt de l’activitat econòmica a Ca-
talunya i al Vallès Occidental en par-
ticular, amb un creixement estimat 
del PIB del 0,8% i de l’1,1% respec-
tivament durant l’any 2011, segons 
previsions de Catalunya Caixa (in-
suficient encara per reduir les altís-
simes taxes d’atur), és oportú pre-
guntar-se com ha afectat la crisi a 
Castellar en comparació a l’àmbit 
comarcal de referència. 
Les males impressions de la gent es 
constaten, encara amb més força, 

U

  Reunió sobre les corones de la RMB. || JOAN MuNdEt

Crisi i indústria 
a Castellar (1)

PLAÇA MAJOR

  Daniel Baldrís Vila*

municipis veïns i una certa descon-
nexió respecte la pròpia realitat pro-
ductiva, si bé apuntaria cap a una po-
blació més formada.
La sobreexposició de l’estructura pro-
ductiva a la crisi queda palesa en el 
fet que l’any 2011 els afiliats i les em-
preses industrials del municipi (43% 
i 31% respectivament) se situen 16 i 
13 punts percentuals per sobre del 
Vallès Occidental, i en el sector de la 
construcció (8% d’afiliats i 14% d’em-

preses) 2 punts percentuals per sobre 
de la comarca respectivament. 
Amb més detall, podrem analitzar que 
les proporcions de la indústria auxili-
ar a la construcció residencial i d’obra 
civil són molt superiors, amb una gran 
exposició al cicle econòmic (fusta, ser-
ratge, estructures metàl·liques i moble, 
fabricació de maquinària, instal·lació i 
reparació de maquinària, vidre i ele-

ments per a la construcció), amb l’exis-
tència d’activitats d’especialització tra-
dicional (tèxtil i confecció), i algunes 
activitats amb possibilitats de gene-
rar nuclis d’especialització (envasos 
i embalatges, fabricació alimentària, 
maquinària per a certes branques de 
la indústria, colorants, plàstics i caut-
xú). Altres elements que compartei-
xen són nivells tecnològics, d’ingres-
sos i de treballadors per empresa més 
aviat baixos. 

Fins aquí la descripció de la base eco-
nòmica existent, sobre la qual cal in-
cidir, mentre en els debats públics es 
discuteix precisament sobre la cara 
visible d’un endeutament de l’Ajunta-
ment excessiu i els detalls dels nous 
equipaments. Per la seva banda, ama-
tents a la competitivitat internacional 
i a les implacables pressions macroe-
conòmiques, Associacions d’Empre-

saris, sindicats, institucions públi-
ques i ciutadans miren per preservar 
el que tenen, que s’està erosionant, 
resultant-ne un augment de les desi-
gualtats de renda.  
A nivell municipal, les accions en ma-
tèria de desenvolupament local –que 
tracten d’imitar bé allò que d’altres 
ja fan bé-, s’adrecen a una gran vari-
etat d’objectius i no existeixen recep-
tes màgiques per crear ocupació i ge-
nerar activitat, per bé que cal valorar 
positivament les iniciatives endega-
des a Castellar en matèria d’associa-
cionisme empresarial, fixació d’eixos 
comercials, estratègies d’inserció la-
boral, suport a l’emprenedoria, Cen-
tre de Serveis a les Empreses del po-
lígon, formació professionalitzadora, i 
en conjunt l’increment de la inversió 
pública realitzada. 
Tanmateix, partint de la base que cal 
desenvolupar una economia més di-
nàmica i apostar per sectors de futur 
(renovables, tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació, investiga-
ció i recerca, turisme històric i cultu-
ral, serveis socials a la dependència, 
etc), alguns dels quals amb projectes 
en marxa, es troba a faltar un full de 
ruta per Castellar, originat des del 
mateix municipi.

* Llicenciat en Economia

perquè en el període llarg de la crisi 
l’evolució de Castellar ha estat pit-
jor que la del Vallès Occidental, so-
bretot en termes de pèrdua de llocs 
de treball. Així, en el període 2007-
2011, l’afiliació de règim general, 
autònom i les empreses a Castellar 
han caigut un 23%, un 7% i un 17% 
respectivament, essent en l’àmbit 
comarcal del 15%, del 10% i del 17% 
respectivament (Idescat). 
A simple vista, es podria dir que em-
preses més petites (7 treballadors de 
promig per empresa a Castellar en 
comparació a 11 treballadors per em-
presa en l’àmbit comarcal), sobretot 
de la construcció residencial i d’al-
gunes branques de la indústria, han 
expulsat força de treball en major 
mesura que en l’àmbit comarcal en 
resposta a la crisi que viu el sector. 
En aquest sentit, un dels titulars eco-
nòmics locals era el canvi del perfil 
d’aturat, actualment home d’entre 30 
i 45 anys per feines de peonatge. 
Rebem com una (relativament) bona 
notícia el fet que l’augment de l’atur a 
Castellar, que ha estat d’un 113% entre 
2007 i 2011, amb 1.862 aturats l’abril 
del 2011, hagi estat 11 punts percen-
tuals inferior respecte el promig co-
marcal, donades les característiques 
del nostre mercat de treball, amb una 
alta mobilitat de treballadors cap a 

L’evolució de Castellar 
ha estat pitjor que la de 
la comarca en termes de 
pèrdua de llocs de treball

Cal valorar positivament 
les iniciatives endegades 
a Castellar com la fixació 
d’eixos comercials

Cavalleria i arqueria 
al segle XII:  

la literatura... 

El 31 de maig, la llicenciada en Be-
lles Arts, Laura de Castellet, va 
transportar el públic de l’Auditori 
a l’època medieval, per una esto-
na.  És una persona implicada en 
la divulgació i preservació del pa-

trimoni medieval i també membre 
de grups que recerquen i canten la 
música d’aquell temps.  
El punt de partida fou la literatura 
medieval en prosa o novel·les de ca-
valleries franceses dels segles XII 
i XIII, que s’endinsaven en alguns 
aspectes de la vida quotidiana, 
amb un rerafons documental per 
a transmetre la realitat de l’època.  
Les obres de Chrétien de Troyes,  
els contes del Greal, les històries 
de Lancelot i del rei Artur i mol-
tes altres, constituïren una litera-

tura imaginativa i fantasiosa que, 
anys després, fou motiu de mofa 
per part d’en Quixot.  En canvi, els 
fets d’armes, encara que ostento-
sos, solien ser més precisos i el pú-
blic que escoltava aquestes novel-
les s’aplegava al castell, al voltant 
del lector que, en disposar d’un sol 
llibre manuscrit, en llegia una part 
cada dia, per a distreure’ls.
“Le roman d’Eneas” –una versió 
medieval de l’Eneida de Virgili–, fa 
una acurada i fantasiosa descripció 
d’un cavaller versemblant i de les 

armes, tant defensives com ofensi-
ves, emprades en les batalles.  Val a 
dir que, el detall és tan exacte, que 
encaixa perfectament amb els di-
buixos d’aquest període.  
Els arcs s’utilitzaven per anar de 
cacera.  Es feien amb la part ex-
terna d’un tronc de fusta d’aubor 
–dura a l’interior i flexible a l’ex-
terior–.  Al buirac portaven di-
ferents tipus de fletxes, amb la 
punta d’acord amb l’ús que se 
n’havia de fer.  Durant l’època me-
dieval, els tirs d’arc i de ballesta es 

convertiren en mesures de longi-
tud, i això depenia de les distànci-
es que abastaven  cadascun:  70m  
el tir d’arc i 100-120m el de balles-
ta.  La professora va ensenyar i 
deixar tocar als assistents un arc 
d’una canya exòtica, dissenyat 
com els del segle XII.
Com a comiat, la Laura va can-
tar, a cappella, una cançó escrita 
com a testament, per Guillem, duc 
d’Aquitània i comte de Poitiers, el 
segle XI, després de resultar ferit 
en una batalla. 

  Aula d’Extensió Universitària
     Victòria Martí Candini
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EL TAULER

HORARI
EL MIRADOR
PER SANT JOAN

ASSESSORAMENT
A HORTOLANS

El dia 23 de juny, amb motiu de 
la revetlla de Sant Joan, i tenint 
en compte que no hi ha activi-
tats programades a l’edifici, El 
Mirador tancarà a les 15 hores.

Dia: dissabte 11 de juny

Lloc: Horts del Brunet
(punt de trobada al costat de la 
bassa rodona)

Horari: de 10.30 a 12 h

taller impartit per la
Cooperativa Agrària de Sabadell 
i Comarca, SCCL (COAGSA).

+ INFO: 
Tel. 937 144 040

+ INFO: 
Tel. 937 144 040
(Regidoria de Medi Ambient)

SUBVENCIÓ
PER A FAMÍLIES
AMB INFANTS DE 
0 A 3 ANYS

La poden sol·licitar totes les famí-
lies residents a Castellar del vallès 
amb infants de 0 a 3 anys escola-
ritzats en llars d’infants. L’import 
és de 100 euros per infant, i només 
es pot presentar una sol·licitud per 
curs escolar i infant.

data límit per sol·licitar la
subvenció:
29 de juliol de 2011, al SAC
El Mirador o a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Espai tolrà.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

RESERVA HORA 
DE VISITA PER
INTERNET

La ciutadania pot concertar cita 
per Internet, a través del web 
www.castellarvalles.cat, amb 
l’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC), l’Ofici-
na d’Immigració i l’Oficina Local 
d’Habitatge. també per tramitar 
el dNI i per a les agendes dels 
tècnics de la Regidoria d’urba-
nisme responsables d’activitats, 
llicències d’obres i de primera 
ocupació, i retorn d’avals.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

PQPI

Si tens entre 16 i 21 anys i no 
t’has tret l’ESO, pots formalitzar 
fins al 23 de juny
la preinscripció al
Programa de Qualificació
Professional Inicial (PQPI),
al dPEiO
(Sant Llorenç, 7, tel. 937 144 206)
o a la Regidoria d’Educació
(Portugal, 2 baixos,
tel. 937 159 035).

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

emà dissabte, es posarà 
a caminar la 9a legisla-
tura dels ajuntaments 
democràtics. Sembla 

que era ahir quan a l’any 1979 a Cas-
tellar vàrem gaudir del primer ajun-
tament democràtic encapçalat pel 
desaparegut Miquel Pont. 

Una nova 
legislatura

 Josep Carreras

D

Fent cas de la reflexió “el temps 
pot amb tot perquè té temps” ens 
adonem que han passat 32 anys de 
normalitat democràtica en el nostre 
poble. Sens dubte, un èxit que ha 
comptat amb l’aportació personal 
d’un gran nombre de castellarencs 
i castellarenques que han participat 
de les diferents legislatures.
Personalment, he tingut la possi-
bilitat de posar el meu granet de 
sorra en la 3a i 4a legislatura, es-
sent regidor de l’ajuntament en els 
mandats dels alcaldes Albert Anto-
nell i Lluís Maria Corominas. Però, 

també vull deixar constància que 
va ser el traspassat alcalde Josep 
Arderius qui em va animar que 
em fiqués en la política local l’any 
1987, just quan vaig deixar la pre-
sidència del bàsquet local. Al cap 
i a la fi era una altra manera de 
seguir treballant pel meu poble 
després d’una llarga estada de 
més de vint anys a la directiva 
del CB Castellar.
Entusiasmat, il·lusionat i disposat 
a seguir treballant pel meu Caste-
llar, m’incorporo de nou a la políti-
ca local encapçalant el grup muni-

cipal CiU del qual en sóc militant 
des de fa 24 anys.
Al llarg d’aquesta nova legislatura 
farem una tasca noble, amb acti-
tud positiva i  amb el desig d’acon-
seguir el millor pel nostre poble. 
Sempre tindrem com a nord que 
els interessos de Castellar i de la 
seva gent són prioritaris i que han 
d’anar per davant dels interessos 
polítics o de partit. Tenim un pro-
grama elaborat amb la participació 
de tot l’equip convergent que serà 
el nostre full de ruta al llarg dels 
propers quatre anys.

Des de la nostra formació entenem 
que el partit que lidera Ignasi Gi-
ménez, després dels resultats ob-
tinguts a les eleccions municipals 
amb la consecució de la majoria ab-
soluta amb 13 regidors, té la total 
responsabilitat de governar.
El grup municipal CiU, com ja va 
fer la mateixa nit electoral, felicita 
al PSC per haver aconseguit aquest 
alt nivell de confiança de l’electorat 
castellarenc i li desitja molta sort en 
aquesta nova legislatura. 

*Cap de llista de CiU

Ocupació, 
desenvolupament 

econòmic i formació

 Joan Creus

es dades del mes de maig han 
suposat un descens del 3’28% de 
l’índex d’atur registrat al nostre 
municipi respecte del mes ante-

rior. Si bé aquestes són un indicador impor-
tant, no podem parlar que el primer quadri-
mestre de l’any hagi confirmat la millora de 
la tendència iniciada al final de 2010.

L

El 2010 va ser l’any més cruent de la crisi, 
en quant a dades d’ocupació. Al nostre mu-
nicipi, el punt més dolent va arribar als 
voltants de la Setmana Santa de l’any pas-
sat, amb 1919 persones (15,62%) en situació 
d’atur. A l’actualitat, aquesta dada ha dis-
minuït fins a situar-se al 14,6%, amb 1801 
persones desocupades.
Les dades generals de Catalunya i el 
conjunt de les comarques de Barcelona 
són lleugerament més altes, per tant, 
objectivament pitjors respecte les de 
Castellar, amb un 15’8 i un 15’4% respec-
tivament. A l’estat espanyol s’eleven per 
sobre del 20’5 %.
Aquí cal fer un parell de consideracions: 
els propers mesos d’estiu s’acostuma a ge-

nerar ocupació estacional que probable-
ment faci millorar les dades generals. De 
totes maneres, fins que a Catalunya i a 
l’estat espanyol no augmenti significati-
vament el Producte Interior Brut (l’any 
2010 va créixer un imperceptible 0,1% i les 
previsions fetes pel govern de la Genera-
litat als pressupostos pel 2011 es situen al 
0’9%), la generació de llocs de treball de 
qualitat no serà una realitat fins que el PIB 
creixi a nivells del 2%.
Des dels municipis de la comarca, i des de 
Castellar en particular, seguirem treba-
llant en la línia d’afavorir el desenvolupa-
ment del teixit industrial, l’emprenedoria 
i el comerç. Projectes com el Pla d’Innova-
ció de la conca del Ripoll, pel foment dels 

clústers amb valor afegit, o la potencia-
ció d’empreses amb valor tecnològic seran 
claus en el disseny econòmic dels propers 
anys. I per això comptem amb eines com 
el Dispositiu Local d’Inserció i el Cens ac-
tualitzat d’Empreses.
La qualificació dels i les nostres joves, dels 
i les nostres professionals i de la ciutadania 
que vol reinserir-se al mercat laboral és de 
prioritat màxima. Així, des de Cal Botafoc, 
el Centre de Serveis i El Mirador, es segui-
rà augmentant any rere any les possibilitats 
de formació al nostre municipi.
El valor de la formació al llarg de la vida és 
i serà una possibilitat a la nostra vila. 

* Regidor de  Promoció Econòmica en funcions 



ESPORTS

dEL 10 AL 16 dE JuNy dE 2011 13· CAStELLAR dEL vALLèS

 Jordi Mas

Un gran centenari. La Unió Espor-
tiva Castellar va celebrar, el cap de 
setmana passat, el gruix dels actes 
de celebració dels seus cent anys 
en col·laboració amb desenes d’en-
titats de Castellar del Vallès, que 
es van sumar a la festa amb diver-
ses activitats.

La festa del centenari va co-
mençar divendres amb la pujada al 
Puig de la Creu. Des del cim van il-
luminar la muntanya i es va poder 
veure des del camp de futbol, on 
s’havien apagat els llums per po-
der-ho presenciar. El mal temps i 
l’amenaça de pluja constant van 
condicionar alguns dels actes pre-
vistos, però la gran majoria han 
pogut transcórrer amb total nor-
malitat. “Estem orgullosos de 
ser de Castellar. Tothom ha col-
laborat moltíssim”, destacava el 
president Joan Homet Comas.

És el cas de la cursa dels 
camps de dissabte o del concert 
de Macedònia, que va començar 
diumenge amb mitja hora de re-
tard, i on van interpretar el nou 
himne del club. “Els himnes 
tenen quelcom especial, arre-
len, i és difícil versionar-los. Per 
això només l’hem restaurat, l’hi 
hem canviat la pintura”, comen-
tava Dani Coma, de Macedònia, 
autor dels arranjaments. L’autor 
de la lletra originària, Lluís Subi-
rana, també va ser present en 
l’estrena de la nova versió. L’him-
ne va ser cantat per les corals de 
Castellar: Xiribec, Casal Catalu-
nya, Sant Esteve i Sant Josep, 
mentre que al matí es va estre-
nar la sardana ‘Cent del poble’, 
especial del centenari.

Oda a un gran centenari
La Unió Esportiva Castellar celebra els 100 anys en un cap de setmana especial amb la col·laboració de la majoria de les enti-
tats de la vila. Les noies del Grup Macedònia i les corals de Castellar van interpretar, diumenge, una versió de l’himne del club

Les noies del Grup Macedònia interpreten, amb 

la samarreta de la unió Esportiva Castellar, el 

nou himne del club.

La Comissió del centenari eleva una samarreta 

pel cel de Castellar en la clausura dels actes.

La cursa dels camps de futbol, una de les

activitats centrals del cap de setmana.

El futbolí humà al camp de futbol Pepín valls.

JOSEP GRAELLS

1.

2.

3.

4.

1

2

43
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Un dels somnis d’Alfonso Zafra es 
va complir aquest mes de maig. 
El castellarenc tenia, des de feia 
temps, la mirada posada a la Titan 
Desert, una mítica prova de 600 
quilòmetres que es fa cada any al 
Marroc que enguany ha augmen-
tat fins a 500 la xifra de partici-
pants, incrementant-la en gaire-
bé 150 places respecte l’edició de 
l’any passat.

La duresa de la prova es feia 
palès a la tornada cap a Castellar 
en aquest ciclista del Bike Tolrà. 
“Ara mateix no hi tornaria, però 
això ho diu tothom. Potser d’aquí 
uns mesos ja penso diferent”, ex-
plica Zafra, que pensa que el prin-
cipal repte “és una qüestió men-
tal, moments molt durs que 
només se’t passa pel cap aban-
donar”.

Alfonso Zafra va finalitzar al 
lloc 127 amb un temps de set 28 
hores i 48 minuts, una bona posi-
ció tenint en compte que hi havia 
500 participants. “L’objectiu era 
acabar la cursa i encara més 
amb la duresa d’aquesta edició. 
Tothom, fins i tot l’organització, 
comentava que havia estat de les 
més dures”. La cursa es dividia en 
sis etapes d’uns 100 quilòmetres 
de mitjana a ple sol i amb final a 

 Jordi Mas

Apte per a Titans
El castellarenc Alfonso Zafra finalitza la Titan Desert nordafricana al lloc 
127 en una competició ciclista duríssima amb 500 corredors

CICLISME  |  TITAN DESERT

 Zafra amb el guardó que l’acredita com a participant de la Titan. || CEdIdA

ATLETISME  |  CAMPIONAT DE CATALUNYA

Granada. “És una gran aventura. 
Et quedes sobretot amb aques-
ta sensació més que no pas una 
competició pura i dura. Et pas-
ses tot el dia a ple rendiment”, 
explica Alfonso Zafra. 

El guanyador de la Titan De-

sert va ser el tres vegades cam-
pió de la Vuelta a España Roberto 
Heras amb un temps de 21 hores 
i 40 segons. A la cursa també hi 
participaven exciclistes professi-
onals com Óscar Pereiro o Mano-
lo Beltran.

Irene Sánchez va fer als Cam-
pionats de Catalunya d’Ampos-
ta un dels millors resultats juve-
nils de l’història del Club Atlètic 
Castellar amb un temps de 27 
segons i 10 centèsimes a la prova 
de 200 metres, finalitzant al ter-
cer lloc per només una centèsi-
ma respecte la quarta.

Marta Bayo va repetir la 
gesta de pista coberta, i aques-
ta vegada a l’aire lliure, va repe-

 Redacció

Gran jornada dels 
juvenils a Amposta
Irene Sánchez, Marta Bayo i els equips de relleus 
protagonitzen la final catalana a l’aire lliure

tir bronze en salt de perxa amb un 
salt de 2’50 metres.

Una altra fita destacable va 
ser als relleus, on els castellarencs 
van aconseguir podi amb 4x100 i 
4x400 masculí i femení.

castellarencs d’èxit || També a 
Amposta, Marc Vela, a les files 
del Barça, va guanyar en perxa. 
Àngel Vilalta va fer bronze abso-
lut en salt d’alçada als campionats 
catalans de Mataró. A Serrahima, 
Marc Gómez va quedar sotcampió 
català de decatló.

 Els juvenils del CAC en acabar els campionats d’Amposta. || CEdIdA

Carmelo Morales ha finalitzat 
al divuitè lloc de la categoria de 
Moto2 al Gran Premi de Catalu-
nya de motociclisme en la seva pri-
mera participació com a pilot per-
manent de l’equip Desguaces La 
Torre G22. El pilot de Castellar del 
Vallès participarà en totes les cur-
ses de la cilindrada fins a final de 
temporada i tornarà a competir a 
Silverstone diumenge.

 Jordi Mas

Morales és 18è al 
GP de Catalunya
El pilot de Castellar del Vallès repetirà aquest cap 
de setmana al Gran Premi de la Gran Bretanya

MOTOR  |  MUNDIAL DE MOTOCICLISME

Morales va firmar per l’es-
cuderia dels germans Gelete 
i Pablo Nieto fa uns 10 dies i ha 
hagut d’adaptar-se ràpidament a 
la nova moto Moriwaki i als pneu-
màtics Dunlop, unes característi-
ques totalment diferents a la Suter 
que estava pilotant al Campionat 
d’Espanya de Velocitat. Mora-
les va quedar-se molt a prop diu-
menge de la zona dels punts, a un 
segon i mig, en una cursa conser-
vadora en què va preferir acabar 
la cursa i sumar quilòmetres amb 

la seva nova moto.
Avui el castellarenc ja és al 

Regne Unit per tornar a dispu-
tar una cursa al Mundial de Mo-
tociclisme. En aquest cas correrà 
al circuit de Silverstone, corres-
ponent al Gran Premi de la Gran 
Bretanya. 

pedrosa espera || Dani Pedrosa ha 
decidit no disputar tampoc del GP 
de la Gran Bretanya. El castella-
renc, que ja s’ha perdut la cursa a 
Montmeló d’aquest cap de setma-
na, ha preferit esperar per acabar-
se de recuperar de la seva lesió a 
l’espatlla. “He fet tot el que he 

pogut per arribar a temps a Sil-
verstone, però les condicions 
no són les adequades per tor-
nar a competir amb garanties”, 
comenta el castellarenc. Un cop 
acabi la cursa Pedrosa tindrà 15 
dies per posar-se a punt pel Gran 
Premi d’Holanda.

 El castellarenc Carmelo Morales amb la seva moto Moriwaki aquest cap de setmana al Circuit de Catalunya. || CEdIdA
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ÀREA POLIESPORTIVA

L’Athlètic 04 Castellar ha acabat 
quart de Preferent Catalana des-
prés d’haver-se disputat l’última 
jornada de lliga aquest cap de set-
mana. Els castellarencs han gua-
nyat a la pista del Llagostense, 
però ho han fet per 3 a 4, resultat 
insuficient per pispar-li la tercera 
plaça a l’equip de la Llagosta.

L’equip de Castellar, però, va 
estar a punt d’aconseguir-ho. Ne-
cessitava guanyar per més de dos 

 Jordi Mas

 Els números demostren que l’Athlètic 04 Castellar ha millorat en defensa aquesta temporada. || JOSEP GRAELLS

L’Athlètic 04 és el menys 
golejat de Preferent
L’equip de Ferran Marta tanca la temporada a la quarta posició amb 81 gols 
encaixats i es converteix en l’equip que ha rebut menys gols del seu grup

FUTBOL SALA  |  PREFERENT CATALANA

gols i en els darrers minuts domi-
nava per 2 a 4. “En els últims dos 
minuts vam tenir el cinquè gol a 
l’abast i ocasions durant tot el 
partit però al final ells van acon-
seguir escurçar diferències”, co-
menta el tècnic Ferran Marta, que 
està satisfet per finalitzar la tem-
porada amb victòria: “Sobretot 
pels jugadors, ja que significa 
acabar bé la lliga”.

El Castellar ha acabat la tem-
porada a la quarta posició amb 55 
punts, els mateixos que el Llagos-
tense, tercer. L’Athlètic 04 ha que-

Aquest dissabte a partir de les 9 del matí es disputa el torneig de ten-
nis taula Memorial Carles Simón i Ventura. La competició es farà du-
rant tot el matí a l’Espai Tolrà.

JOSEP GRAELLS

A punt el Memorial Carles Simón

TENNIS TAULA  |  MEMORIAL SIMON VENTURA

dat com a equip menys golejat del 
grup amb 81 gols encaixats, una 
mitjana de menys de tres gols per 
partit. “Quan vas perdent de ve-
gades et poses a pressionar i 
com que no hi estàs acostumat 
comets errades. Nosaltres hem 
pressionat a dalt durant tot l’any 
i això ens ha ajudat molt per no 
encaixar gols innecessaris”, co-
menta Marta.

L’Athlètic 04 seguirà un any 
més a Preferent Catalana. La plan-
tilla es definirà a partir d’aquests 
dies i fins a Sant Joan.

Pere Fernández domina el rànking

Pere Fernández domina el tor-
neig rànking del Club Tennis 
Castellar en l’últim mes de com-
petició, seguit de Raül Roldrán 

i Oriol Baldó. Quan acabi aquest 
torneig començarà el torneig Màs-
ter on hi participaran els jugadors 
més destacats.

TENNIS  |  RÀNKING CT CASTELLAR

El Cyclesport va a la Superbonaigua

Joan Luque i David Pérez, del 
Cyclesport Team Castellar, han 
participat a la Superbonaigua, 
una prova de 200 quilòmetres i 

3.400 metres de desnivell acumu-
lat que es fa a la Pobla de Segur 
i és puntuable pel Circuit Ciclo-
pirineus.

CICLISME  |  MARXA LA BONAIGUA
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FUTBOL SALA
DEL 10 AL 17 DE JUNY DE 2011

FUTBOL (uE Castellar)

DISSABTE 11 de juny

Pepín Valls - Torneig benjamí
09:30  Benjamí d - terrassa
09:30  Benjamí C - Horta
10:00  terrassa - Sabadell
10:00   Horta - Sant Gabriel
10:30   Benjamí d - Sabadell
10:30   Benjamí C - Sant Gabriel
11:10     Benjamí A - Sant Andreu
11:10     Benjamí B - Mercantil
11:40     Sant Andreu - Badalona
11:40     Mercantil - Júpiter
12:10     Benjamí A - Badalona
12:10     Benjamí B - Júpiter
13:00    Semifinals
13:40    Final

Pepín Valls - Escola i prebenjamí
15:30  Escola - Mercantil
16:00  Sabadell Nord - Mercantil
16:30  Escola - Sabadell Nord
17:00   Prebenjamí d - Sabadell
17:00   Prebenjamí B - terrassa
17:30   Sabadell - Mercantil
17:30   terrassa - Sant Andreu
18:00   Prebenjamí d - Mercantil
18:00   Prebenjamí B - Sant Andreu
18:30    Prebenjamí A - Júpiter
18:30   Prebenjamí C - Horta
19:00   Júpiter - Badalona
19:00   FC Barcelona - Horta
19:30   Prebenjamí A - Badalona
19:30   Prebenjamí C - FC Barcelona
20:20  Semifinals prebenjamí
21:00   Final prebenjamí

DIUMENGE 12 de juny

Pepín Valls - Torneig aleví
10:00  Aleví d - terrassa
10:00   Aleví C - Europa
10:35   terrassa - Riuprimer
10:35   Europa - Riuprimer
11:10     Aleví d - Riuprimer
11:10     Aleví C - Riuprimer
11:50     Aleví A - Sant Gabriel
11:50     Aleví B - Mercantil
12:25     Sant Gabriel - RCd Espanyol
12:25     Mercantil - Europa
13:00    Aleví A - RCd Espanyol
13:00    Aleví B - Europa
13:50    Semifinals aleví
14:45    Final aleví

AGENDA

Llagostense - Athlètic 04 3 - 4
viladecans - Cervelló 3 - 4
Ripollet - Santo Angel 5 - 4
Alheña - Sang Culé 8 - 3
P. Esplugues - Sant Just 6 - 2
Mampar - SanSur 3 - 0
Sporting Prat - Cornellà suspès

PREFERENT CATALANA, 3 · JOR. 29

Ripollet B
Alheña
Llagostense
Athlètic 04
Santo Angel
Sant Just
SanSur
Cervelló
Cornellà
Xarxa
Sang Culé
Esplugues
viladecans
Mampar Bruc
Sporting Prat

66
63
55
55
50
43
41
40
35
35
30
30
28
16
4

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
27

CLASSIFIC. PT PJ PG PE PP

21
20
17
18
15
13
12
12
10

9
8
8
8
4
0

3
3
4
1
5
4
5
4
5
8
6
6
4
4
4

4
5
7
9
8

11
11
12
11
11
14
13
16
20
23

ATHLÈTIC 04 CASTELLAR

INFANTIL A
HC Castellar - Manlleu 3 - 5
ALEVÍ 
HC Castellar - Andorra HC 9 - 1

HOQUEI PATINS

FUTBOL SALA

DISSABTE 11 de juny

Pavelló Joaquim Blume
08:00   16 hores del FS Castellar

TENNIS TAULA

DISSABTE 11 de juny

Espai Tolrà
09:00   torneig Carles Simón ventura

PATINATGE

DIUMENGE 12 de juny

Pavelló Joaquim Blume
09:00   trofeu Promoció Federació

FUTBOL

DIMARTS 14 de juny

Torneig Consell d’Infants
17:00   Equips de 6è de primària

DIMECRES 15 de juny

Pavelló Joaquim Blume
17:00   Equips de 5è de primària

BITLLES CATALANES

DIUMENGE 12 de juny

Lloc a determinar
09:00   Campionat de Catalunya de Clubs

ATLETISME

DISSABTE 11 de juny

Parc de Colobrers
09:00  Control de marques per la classifi-
cació al Campionat d’Espanya. Categoria 
de cadet en amunt

Barça, Espanyol, Júpiter, Bada-
lona o Terrassa són alguns dels 
equips que formen el cartell de 
luxe de l’edició d’enguany del Tor-
neig Joan Cortiella, especial del 
centenari. Els partits començaran 
aquest cap de setmana però també 
se’n disputaran el cap de setmana 

 Jordi Mas

 Un partit de la base de la Unió Esportiva Castellar. || JOSEP GRAELLS

Espanyol i Barça 
al Joan Cortiella
Equips centenaris se citen el cap de setmana al 
Pepín Valls en un torneig especial del futbol base

FUTBOL  |  TORNEIG JOAN CORTIELLA

següent, amb les categories més 
grans de base: femení, cadet, in-
fantil, juvenil i filial.

Dissabte el matí es disputa-
rà el torneig benjamí i a la tarda 
el prebenjamí, amb la presència 
del FC Barcelona. Els alevins de 
l’Espanyol visitaran diumenge 
el Pepín Valls. Més d’una desena 
d’equips centenaris estan convi-
dats a aquesta edició.

FUTBOL SALA
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ENTITATS

Casino del RacóClub Atlètic Castellar

Del 27 de juny al 29 de juliol
Adreçat a infants de 4 a 12 anys

Diferents opcions horàries de 9 a 18 h, 
amb possibilitat d’acollida de 8 a 9 h.

Inscripcions: Fins al 20 de juny
al Casino (c. Brutau, 19 - Sant Feliu del 
Racó), dimarts i dijous, de 17 a 20 h, 
dissabtes, de 10 a 20 h i diumenges de 
10 a 14 h. També al web www.casinodel-
raco.cat, descarregant full d’inscripció i 
enviant-lo a info@casinodelraco.cat.

Adreçat a infants de P4 a 1r d’ESO 
i de 2n d’ESO a 2n de Batxillerat

Del 27 de juny al 22 de juliol

Horari: de 18 a 20 h

Preu petits: 12 euros/setmana
Preu grans: 30 euros total
o 15 euros/setmana

Inscripcions: fins al 23 de juny, a les 
pistes d’atletisme (c. Garrotxa, s/n), di-
lluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h, 
i dimarts i dijous de 18.30 a 20.30 h.

CASAL D’ESTIU
AMB PISCINA

CASAL D’ESTIU
D’ATLETISME

+ INFO:
Tel. 699 039 267
wwww.castellarvalles.cat

+ INFO:
Tel. 937 147 354

Esplai Sargantana Associació Juvenil Vilabarrakes AAVV Can Carner

Del 27 de juny al 22 de juliol
Adreçat a infants de 3 a 12 anys
Jocs d’aigua cada dia!

Inscripcions de l’1 al 15 de juny
a l’Esplai, dilluns i dimecres de 18.30 
a 20.30 h i divendres de 15.30 a 17.30 
h. Preus per setmana, tarifes per a 
acollida, matí, menjador i tarda. 

I, a més,
campaments a Corró d’Amunt.

Busquem guanyador!
Data límit: 23 de juny

L’objectiu és seleccionar la imatge 
que haurà d’identificar els actes de 
Vilabarrakes 2011.

Dies 19, 23, 24, 25 i 26 de juny
Can Carner

7a edició 12 hores de futbet, revet-
lla amb l’orquestra Platinum, con-
cursos, Ball de Gitanes, ball i roda 
cubana, campionat de petanca, es-
cacs, animació infantil, ball popu-
lar, xocolatada, bitlles catalanes, 
màgia, sopar popular, havaneres...

CASAL D’ESTIU
SARGANTANA

CONCURS CARTELLS 
VILABARRAKES 2011

SANT JOAN
A CAN CARNER

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
http://sargantana.entitatscastellar.cat

+ INFO: Cafè del Sol (plaça Europa)
vilabarrakes@gmail.com
www.facebook.com/vilabarrakes

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
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La 13a edició de les Nits d’Estiu  
comptarà amb 28 propostes que 
s’allargaran del 19 de juny fins al 28 
de juliol. En total, hi haurà cinc con-
certs, quatre sessions de cinema, 
cinc audicions de sardanes i activi-
tats com revetlles o cursos de salsa. 
El cicle s’inicia amb la revetlla de 
Sant Joan amb les festes de Can 
Carner (del 19 al 26), l’arribada de 
la Flama del Canigó (el dia 23) i el 
Correfoc d’inici a càrrec del Grup de 
Diables de l’ETC (el 25 de juny).

La part musical de les  Nits de 
l’Estiu, els concerts als Jardins del 
Palau Tolrà, s’enceta el dia 2 de juli-
ol amb un autèntic plat fort, La iaia, 
que actuarà a partir de les 21.30 h. 
“És un grup novell que està te-
nint molt d’èxit. Potser ens passi 
el mateix que ens va passar amb 
Els Amics de les Arts i els Manel, 
que, després de passar per Caste-
llar, van tenir un gran ressò”, ex-
plica la regidora de Cultura en fun-
cions, Pepa Martínez.

  La Iaia és el grup que obre el 2 de juliol els concerts als Jardins del Palau Tolrà de les Nits d’Estiu. || CEdIdA

  M.A./J.R.

Les Nits d’Estiu sonen

La iaia és un grup viga-
tà que va guanyar, l’any passat, 
el concurs de maquetes Sona 9. 
Gràcies al premi van començar 
a preparar les cançons del pri-
mer disc.

els altres concerts || Els altres 
concerts previstos són els del grup 
Moments el dia 8.Aquesta forma-
ció, nascuda entre Castellar i Saba-
dell, actua per primera vegada dins 
la programació oficial de l’Ajunta-

Club Cinema Castellar programarà el cine de les Nits

La nova entitat Club Cinema Castellar 
Vallès començarà la seva activitat 
en el marc de les Nits d’Estiu, amb la 
projecció de les pel·lícules ‘El discurso 
del rey’, ‘Más allá de la vida’, ‘Alicia en 
el país de las Maravillas’ i ‘De dioses y 
hombres’. La nova entitat, que ha estat 
impulsada per un grup de 12 persones, 
espera captar més socis durant la 
projecció de les pel·lícules, que es farà 
a la sala d’actes d’El Mirador. L’entitat 
vol “promoure la programació de 
cinema al municipi, com a activitat de 
divulgació cultural”, ha explicat el seu 

La iaia, Suicide Brothers, Moments i Pol Cruells són alguns dels grups que sonaran durant les nits de juliol a Castellar

  Alguns dels impulsors de Club Cinema Castellar Vallès. || J.G.

ment. El dia 9 actua la Sant An-
dreu Jazz Band, “la big band més 
jove d’Europa amb components 
d’entre 8 i 23 anys que ens oferi-
ran música dixie, de New Orle-
ans i swing” assegura Martínez. 

Les nits de juliol continuaran 
el dia 15 amb la música del grup 
Suicide Brothers, una formació de 
rock acústic potent, amb bases de 
ritmes africans i flamencs.  El dia 
16 actua el cantautor sabadellenc 
Pol Cruells, que recentment ha 
presentat el seu primer disc Pas-
seu, passeu, una personal fusió de 
cançó d’autor amb folk i country.

les sardanes de nits d’estiu || Si 
els concerts són un alicient de les 
nits, també ho són les sardanes. La 
plaça del Mercat serà l’escenari de 
les actuacions de les cobles Sant 
Jordi, Jovenívola, Ciutat de Girona, 
Vila d’Olesa i La Principal de Llo-
bregat els dies 7, 14, 21, 24 i 28 de ju-
liol. Al cicle  de Nits d’Estiu també 
s’inclouen les festes de Can Carner, 
Can Font i Ca n’Avellaneda i la festa 
del Pla amb activitats molt variades 
per a tots els públics. Aquest any 
també, el grup de ball Lluna Plena 
realitzarà els dies 29 de juny i 6, 13, 
20 i 27 de juliol a la plaça Catalunya 
el curs gratuït de primer nivell de 
salsa i Roda Cubana. 

president, el cineasta castellarenc Pere 
Joan Ventura. L’entitat també té com 
a objectius estudiar i divulagar  l’art 
cinematogràfic i contribuir socialment 
a omplir un buit existent per la manca 
de cinema a Castellar. Per dur a terme 
aquests objectius, l’entitat, que es 
presentarà en societat per Festa Major, 
projectarà pel·lícules de producció 
recent i pel·lícules de tots els temps a 
més d’organitzar cicles monogràfics de 
projeccions i presentacions, xerrades i 
fòrums de debat. A l’octubre, començarà 
la programació estable de cinefòrum.
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La temporada estable ha 
atret 4.658 espectadors

La regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment ja ha donat a conèixer les xifres 
d’assistència de la Temporada Esta-
ble de Teatre, Música i Dansa 2011 
d’hivern-primavera que va finalit-
zar el passat el dia 29 de maig amb el 
muntatge poètic  ... de Viva Veu!.

Hi ha hagut un total de 4.658 
espectadors, entre els espectacles 
programats per l’Ajuntament i els 
que ha programat l’ETC.

En els 13 espectacles de la Tem-

‘Fuita’, de la Cia. 
Entre cametes, 
l’espectacle més vist 
aquesta temporada

porada Estable de Teatre, Músic i 
Dansa s’ha comptat amb  3.162 es-
pectadors. En els quatre muntat-
ges que l’esbart havia programat se 
n’han sumat 1.496 en total.

L’obra de més èxit d’assistència 
ha estat Fuita, de Jordi Galceran. La 
companyia castellarenca Entre Ca-
metes va ser l’encarregada de l’adap-
tació que es va poder veure a l’Audito-
ri Municipal, que va comptar amb un 
total de 531 espectadors en els sis dies 
de representació que es van fer.

La segueix Miranda, la prin-
cesa del mar, d’Espaiart, que en 
va tenir 296. Natale in casa Cupie-
llo, amb 224; Un Déu salvatge, amb 
234, i Pasta fullada, amb 219. 

Amb menys públic però amb 
bones crítiques se situen L’efecte Mo-
zart va tenir 111 espectadors, La casa 
sota la sorra, amb 137; Electra, amb 
168; Sopar per a dos (si pot ser!), amb 

 Marina Antúnez

  Moment de l’obra ‘Fuita’, de Jordi Galceran, interpretada per la companyia Entre Cametes. || ARXIu

125; Carmina Burana, amb 191; Primer 
amor, amb 178; Segueix-me el fil;  amb 
179 i El Xarlatán, amb 112.

L’espectacle que ha tingut una 
assistència més baixa ha estat El 
salt de Nijinsky de la companyia de 
ball Art Trànsit Dansa. 

les propostes de l’etc || L’Esbart 
Teatral de Castellar havia progra-
mat quatre propostes. La que més 
bona acollida ha tingut ha estat 
Reservoir Dogs, amb 484 especta-
dors. En segon lloc, l’obra 84 Cha-
ring Cross Road, amb 408,  ... de Viva 
Veu!, amb 328 i Trens, amb 276.

Les xifres d’espectadors són 
orientatives, ja que la suma d’es-
pectadors depèn també del nom-
bre de vegades que s’ha represen-
tat cada espectacle. Per exemple, 
les companyies de fora només han 
actuat una vegada. 

Diverses entitats 
celebren fi de curs

Demà a les 12h del migdia a l’Au-
ditori Municipal, la coral Sant 
Esteve presenta novament un 
concert complet, amb els qua-
tre cors formats per nens i 
nenes des dels 3 fins als 18 anys. 
D’aquesta manera acomiaden el 
curs 2010 – 2011 i encaren el que 
ha de venir.

Així, donen per oberta la 
inscripció per al proper curs. 
Els assajos continuaran essent 
els dimarts i dijous però en un 
nou local: a les dependències 
de l’antic Ajuntament, al carrer  
Major, 74.

Després d’un curs ple de di-
ficultats assajant al vestíbul de 
la Sala de Petit Format, la coral  
afronta aquest concert com una 
festa de celebració, amb la il-
lusió de saber que aquesta etapa 
s’està acabant. 

El curs vinent els assajos es 
podran realitzar en un lloc més 
digne, un espai que permetrà se-
guir amb la tasca educadora que 
la Coral Sant Esteve porta fent 
des de fa 26 anys amb tots els 
nens i nenes que volen cantar i 
fer nous amics. 

cloenda de torre balada || El 
proper 19 de juny ,a partir de les 
19 de la tarda, l’Auditori Muni-
cipal acollirà el concert de fi de 
curs de l’escola de música muni-
cipal. Enguany, la temàtica que 
s’ha escollit per a la tria dels 
temes és el cinema.

Amb. aquest propòsit, els 
alumnes de Torre Balada han 
preparat melodies de bandes 
sonores tan conegudes com Los 
chicos del coro, Rocky, Missió: 
impossible, Amelie o El piano, 
entre d’altres. Totes aquestes 

partitures cinèfiles seran interpre-
tades pels cors i les diferents agru-
pacions instrumentals de l’escola.

punt i final amb teatre || L’Arc de 
Sant Martí presentarà una obra 
de teatre a la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu a partir de les 16 hores, 
aquest proper dimarts. La repre-
sentació servirà per cloure el curs 
2010-2011.

  M.A.

  Fi de curs 2010 del Cor St Esteve. 

Amb aquest muntatge, són 
ja 11 els espectacles que ha ofert 
aquest grup de alumnes que parti-
cipa habitualment en diferents ta-
llers ocupacionals organitzats per 
l’Àrea Sociosanitària de l’Ajunta-
ment amb la col·laboració de l’As-
sociació Suport Castellar.

L’objectiu del Grup de Tea-
tre és el de ser un mitjà de nor-
malització i d’integració dels seus 
components. 
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oques coses hi ha a la 
vida com el riure d’un 
nen. I no el d’un sinó els 
de tots els vailets que 

omplien l’Auditori Municipal el pas-
sat diumenge dia 5. La causa de 
tanta gresca no era altra que l’ar-
ribada a l’escenari castellarenc del 
pallasso manresà Marcel Gros. El 
seu espectacle, ‘Embolic’, ens apro-
pa una figura fresca del ‘clown’ clàs-
sic, ple d’una ambivalència  entre la 
ironia i l’absurd  que fa les delícies 
de grans i petits. 

El pallasso, iniciant la funció 
amb un excel·lent número d’embo-
lic, treballa durant tota la durada de 
l’obra amb una naturalíssima rela-
ció amb el públic. El joc entre ficció 
i realitat, intercalant bromes d’ab-
surd i realitats de la vida quotidia-
na, es veu encara més enriquit amb 
l’atenció formal al metateatre, tèc-
nica, no només ben emprada, sinó 
que també agregada a d’altres bro-
mes, fent que passi quasi bé desa-
percebuda.  I és que, enmig de tota 
aquesta mostra d’experiència dra-
màtica, trobem el petit nucli argu-
mental del somni del personatge, 
integrat com a eix que uneix tota la 
composició.

El públic menut, entregat total-
ment a l’atenció pel pallasso, gau-
deix de les més senzilles claus hu-
morístiques presentades per Gros 
amb l’única ajuda del seu enginy i 
alguns objectes, poc més que jogui-

  Marcel Gros en la seva representació a Castellar. || JOSEP GRAELLS

Fer el pallasso i sortir-se’n

P

Crònica

dia: 5 de juny de 2011

Hora: 12 h

Lloc: Auditori Miquel Pont

títol: ‘Embolic’

text i direcció: Cia. Marcel Gros

direcció: Marcel Gros

 Toni Alfaro

nes. Per la seva part, el públic adult 
no només rep l’alegria dels nens 
sinó que somriu àmpliament amb 
el repertori d’ironies i jocs de parau-
les que l’actor utilitza durant el seu 
camí humorístic cap a la reflexió i la 
senzillesa. 

Es tracta, doncs, d’una obra 
de gran esforç professional i crea-
tiu que es transmet al públic de la 
forma més alegre i satisfactòria, 
acomplint la promesa de passar 
una bona estona amb un espectacle 
de qualitat. És gràcies a la intuició, 
la calor humana i l’originalitat, que 
Marcel Gros ens arriba a ensenyar 
una nova forma  de ‘fer el pallasso’, 
amb la qual tots els petits riuen com 
a bojos i tots els adults tornen a ser 
bojos petits.

Aquest dimarts s’ha celebrat l’English Day per segon any consecu-
tiu, una iniciativa del Grup de treball d’anglès del Centre de Recur-
sos Pedagògics. 280 infants de tercer de primària de les escoles de 
Castellar han fet  diverses activitats a l’Espai Tolrà per a practicar 
l’anglès. L’activitat s’anomenava ‘English around me’ basada en tots 
els països que tenen l’anglès com a llengua oficial. || M.A.

Envoltats d’anglès 

Inauguració de l’exposició ‘Impasse’

L’artista Josep Massana -a la dreta de la fotografia- va inaugurar di-
marts a la Sala Polivalent d’El Mirador l’exposició Impasse basada en 
escultures de fusta. A més, a la mostra es pot veure la sèrie ‘La revo-
lució de les lletres’, on es pot veure l’alfabet, dibuixat i reconstruït a 
través de l’abstracció i la geometria. || M.A.

JOSEP GRAELLS

JOSEP GRAELLS
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EXPOSICIONS

Espai Sales d’El Mirador
Plaça El Mirador

Escultura Impasse
Josep Massana 
Fins al 27 de juny

Concurs dibuix per al proper 
disc del grup Macedònia
de l’1 al 30 de juny

Casal Catalunya
Prat de la Riba, 17

Treballs de mitja i ganxet
tot el mes

CURSOS

ALTRES

TALLERS

Talla i escultura en fusta
dibuix als estils i les fustes
dibuix a llàpis, carbonet, 
color i aquarel·la
Insc.: 937 147 568 (Rafel)

Campaments d’estiu
Moviment de Colonies i Esplai
Inscripcions:
937 143 605 · 638 177 050

Inscripció per fer
fogueres de Sant Joan
Fins al 15 de juny
Informació:
www.castellarvalles.cat

Inscripcions a l’Escola 
d’Adults
del 14 al 23 de juny

Dibuix i Pintura · Adults:
dilluns de 19.30 a 21.30 h
Infants: dimecres, 18 a 20 h
Escola Nocturna 629 254 367

2n Stage de Teatre Musical
del 27 de juny al 15 de juliol
Inscripcions:
Espaiart 937 474 560

Curs de cuina
amb Montserrat Ferrer
dimecres, de 19 a 21 h
Escola Nocturna.
tel. 937 145 738 - 937 145 642

Ceràmica (Mercè trabal)
a partir de 12 anys
dimecres, 18 a 21 h
dijous, 10 a 13 i de 18 a 21 h
937 145 051 · 639 237 613

Museu de Coca-Cola
Cada dia
de 10 a 13.30 h
de 16.30 a 19.30 h
Carrer Jaume I, 42

13dL

10dv

11dS
Concert fi de curs
Auditori Municipal · 12 h
Organització: Coral Sant Esteve

Ple de constitució*
Jardins Palau tolrà · 12 h

XI Trobada de puntaires
Carrer de Sala Boadella
de 17 a 20 h
Organització: Escola Nocturna

Fira comercial
a l’aire lliure
Sala Boadella · 10 a 20 h
Org.: Comerciants i Ajuntament

Xerrada
a càrrec d’Enric Prat
Plaça d’El Mirador · 19 h
Organització: Indignats Castellar

18dS
Hora del
Conte Infantil*
a càrrec de Nel Martínez
Biblioteca · 11.30 h

Juguem amb els contes*
Ludoteca Municipal · 12 h

Festa fi de curs
Casal Catalunya · tarda
Organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Fira comercial a l’aire lliure
Sala Boadella · 10 a 20 h
Org.: Comerciants i Ajuntament

Festa final de curs
Auditori municipal · 11.30 h
Organització: Clau de Sol

12dG
Fira del Trasto
Plaça del Mercat · matí
Organització: Lluís Alforja

Missa de malalt* amb 
Ball de Gitanes i Bastons
Església Sant Esteve · 11.30 h

Ball
a càrrec d’Andreu Músics
Sala Blava · 18 h
Organització: Amics del Ball de Saló

Festival fi de curs
Auditori Municipal · 18 h
Organització: Escola dansa Parc

19dG
Tast d’escalada
a càrrec de GAME
Sortida aparcament del 
viena · 9 h
Organització: CEC

Ball amb Estel Bages
Sala Blava · 18 h
Organització: Amics del Ball de Saló

Concert de Fi de curs
Auditori municipal · 19 h
Org.: Escola de Música torre Balada

Inici de les
Festes de Can Carner
12 hores de fulbet
Col·legi Mestre Pla · 9 h
Organització: AAvv de Can Carner

La Coral Xiribec cerca nous 
cantaires a partir de 18 anys
937 148 092 - 937 148 210

Pel·lícula
Bienvenidos al Norte
Casal Catalunya · 17 h
Organització: Associació

de Jubilats i Pensionistes

Cloenda de l’Aula
d’Extensió universitària
Espectacle i conferència
Auditori Municipal · 18 h
Organització: L’Aula14dt

Teatre*
de l’Arc de Sant Martí
Sala de Petit Format · 16 h

Reunió informativa*
del
Casal d’estiu municipal
Sala d’actes · 19 h15dC

Festa Fi de Curs
Espai tolrà · 17 h
Organització: Associació

de Jubilats i Pensionistes16dJ

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del vallès

Hora Golfa del Conte
Que vagi de gust! 
Contes entre fogons
Local de la Penya Solera
21.30 h
Organització: Ajuntament i EtC17dv



Aquest carrer començava al conegut 
Racó de Ca l’Ametller i descendia fins al 
carrer de la Mina. Probablement, és un 
dels carrers més antics del poble i sem-
bla que la seva construcció es remonta 
al segle XVIII. Al costat, el carrer de la 
Sèquia sigui probablement de la matei-
xa època. Actualment, s’hi celebra l’ac-
te institucional de la Diada Nacional de 
Catalunya, l’11 de setembre.

FOtO: JORdI GARRÒS

Carrer de les Roques

85

85
87
A

86
A

86

86

Bienvenidos al norte és una comèdia fran-
cesa estrenada l’any 2009 i dirigida per 
Dany Boon. Explica la històra de Philip-
pe Abrams, que és encarregat d’una ofi-
cina de correus a la ciutat de Salon-de-
Provence, al sud de França. Julie, la seva 
dona, pateix episodis depressius que con-
verteixen la vida de Philippe en un infern. 
Així, en un intent d’animar-la, Philippe 
fa trampes perquè el traslladin a la Ri-
vera francesa. 

dimarts 14 de juny · 17 h  

Casal Catalunya

Organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Cinema
Bienvenidos al norte

diumenge 12 de juny · 18 h  

Auditori Municipal

Organització: Escola dansa Parc

Festival fi de curs

Aquest diumenge, a les 18 h de la 
tarda, l’escola castellarenca Dansa 
Parc celebra el final de curs 2010-
2011. Ho farà amb una exhibició 
de dansa de les diverses especia-
litats de l’escola. L’espectacle serà 
obert a tothom, sobretot, als pares 
i mares d’alumnes. L’espectacle ar-
riba després de l’exitosa actuació a 
l’obra de l’ETC ... de Viva Veu!.

Ajuntament 
Fax Ajuntament

Policia Local
(urgències)

Avaries enllumenat 
Biblioteca
Bombers

Ràdio Castellar
Casal Catalunya

Casal Plaça Major
Casino del Racó

CAP (Ambulatori)
Servei de Català

Centre de Serveis
Ambulància

Funerària Castellar
tanatori

Mossos d’Esquadra
Jutjat de Pau

OSB 
ACC

Punt d'Informació
Casal de Joves

Recollida de mobles
taxis Castellar

93 714 40 40
93 714 40 93
93 714 48 30
092
900 13 13 26
93 714 47 35
93 714 49 51
93 714 43 40
93 715 89 98
93 714 36 55
93 714 50 08 
93 747 11 11
93 714 30 43
93 747 10 55
061
93 714 63 15
93 747 12 03
088
93 714 77 13
93 714 53 89
93 714 67 39
93 714 34 27
93 715 80 06
901 12 02 14
93 714 37 75

Farmàcia Casanovas
93 714 33 76 · Av. St. Esteve, 3

Farmàcia Permanyer
93 714 38 29 · Ctra. de Sabadell, 48

Farmàcia Germà
93 715 86 78 · Balmes, 57

Farmàcia M. D. Ros 
93 714 50 25 · Av. St. Esteve, 71

Farmàcia Pilar Vilà Boix
93 715 90 99 · Barcelona, 58

Farmàcia Yangüela 
93 714 52 89 · torras, 2

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Casanovas
vilà
vilà
Germà
Permanyer
Ros
Casanovas
yangüela
Germà
Germà
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· El seu curriculum impressi-
ona. És polifacètic?
Sí que m’hi considero... he he. De fet, 
des de molt petit que pinto, és una  
cosa inevitable. Sempre he fet ser-
vir els colors, les formes, ho neces-
sito, però no ha estat mai el centre 
de la meva feina. 

· I on és aquest centre?
La meva feina era el disseny corpo-
ratiu per a empreses. Però, a poc a 
poc, els nostres clients han esdevin-
gut del món editorial i per això ara 
el que fem és treball de serveis edi-
torials, des de dissenyar una revis-
ta o un llibre fins a la maquetació o 
generació de revistes.

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
La incoherència
Un defecte que no pot dominar?
La incoherència, també
Quin personatge admira?
Giotto di Bondone
Quin animal seria?
un dofí lluny de les costes japoneses
La seva paraula preferida?
Capsa
Quin plat li agrada més?
Pa amb Nutella 
Músic preferit?
van Morrison i Andrés Calamaro
Un color? 
Atzurita (malaquita blava)
Un llibre?
Qualsevol d’Ian McEwan
Una pel·lícula?
Alguna del director Andrei tarkovsky 
Un comiat? 
¡Mañana, más!

La vida de Freire és un anar i venir: de la filosofia a 
la pintura, del disseny a la pedagogia. De la matei-
xa manera que amb els seus quadres insinua aquest 
trasllat constant de capses, llibres, teles i coixins

Alfons Freire

· Cap a on dirigeix la seva feina 
actualment?
Ara estem molt ficats en el món di-
gital, fent llibres digitals, fent apps 
per a iPads... En els últims anys hi 
ha hagut un canvi fascinant al món 
digital. Però no crec que, per exem-
ple, artilugis com els readers -lec-
tors de llibres- sobrevisquin més de 
tres o quatre anys, tot i que ara fins 
i tot siguin tàctils. Crec que són su-
ports reduïts que només permeten 
llegir llibres.

 · I quin és el suport digital que 
creu que té futur? 
Els tablets tenen moltes més pos-
sibilitats, sobretot amb el sistema 
operatiu Android. És una cosa més 
pràctica, àgil i interactiva. I l’art 
també en pot treure profit.

· Com s’ho pot fer, l’art?
Ara l’art es pot veure a través de la 
xarxa. Per exemple, fins fa poc jo 
tenia una pàgina web on penjava els 
meus quadres, però ara la tinc inclo-
sa en aquestes xarxes socials. 

· I això funciona bé?
Sí, perquè la gent d’avui té tendèn-
cia a fer servir un altre tipus de mit-
jans de comunicació. I el màrque-
ting també ha vist les possibilitats 
en aquesta nova forma de comuni-
cació. Es pot arribar a molta més 
gent, el suport ja no és físic, i els cos-
tos d’impressió i distribució es redu-
eixen de forma considerable. 

 · A més de les tecnologies, 
vostè també coneix bé la filo-
sofia i l’art...

Sí, sempre em moc entre dos perfils. 
Vaig estudiar Filosofia i Història de 
l’Art. Pel que fa a la primera discipli-
na, sóc molt teòric i reflexiu, partici-
po en seminaris, faig conferències i 
sóc professor d’Estètica en un cen-
tre d’art de L’Hospitalet de Llobre-
gat. Però, d’altra banda, també sóc 
artista, i en aquest sentit, desenvo-
lupo la meva personalitat més pràc-
tica, la material, la que em permet 
treballar amb les mans. 

·Com és la seva pintura?
Faig coses seriades, és a dir, que du-
rant les meves èpoques com a pin-
tor  hi ha elements que es repetei-
xen. Són, sobretot, llibres, capses, 
coixins i tota mena d’objectes que 
tenen a veure amb el trànsit, les ha-
bitacions, el trasllat. 

·Quin missatge vol transmetre a 
través dels seus quadres?
No reflexiono mai sobre el perquè 
pinto això o allò. Moltes vegades  
són els espectadors els qui expli-
quen les meves obres. Vaig expo-
sar uns quadres a Nimes sobre 
Michel Houellebecq, poeta i as-
sagista francès pol·lèmic, i la gent 
em va dir que havia captat molt bé 
el narcisisme del personatge... em 
vaig quedar del tot sorprès! 

· Per què és diferent l’última 
sèrie de quadres que ha pintat?
Perquè, per primer cop, introdu-
eixo la figura humana. Aquests 
dies exposo part de la meva obra 
en una col·lectiva de Terrassa, ja 
que estic molt vinculat als Amics 
de les Arts. 

Hi ha hagut un 
canvi fascinant 
al món digital

“

”

 Marina Antúnez

Dissenyador gràfic editorial, professor, filòsof i pintor
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