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La Junta del CB Castellar apuntala 
l’equip de Copa mentre un grup de socis 

demana una assemblea extraordinària

ESPORTS  P13

Units per estalviar

ACTUALITAT P3

 Els municipis de Castellar, Sentmenat i Sant Llorenç sumen 33.400 habitants, una població total que permetria posar en comú serveis i projectes diversos

Neteja d’equipaments, enllumenat públic
i compra de materials estan entre les 
primeres matèries que es poden compartir

Els Ajuntaments de Castellar, Sentmenat 
i Sant Llorenç mancomunaran serveis per 
optimitzar recursos i “lluitar contra la crisi”

Els contractats faran treballs 
en tecnologies de la informació 

CULTURA P17

La iaia, plat fort 
de Nits d’Estiu, 
dissabte als Jardins 
del Palau Tolrà

ACTUALITAT P4

Nous plans 
d’ocupació per 
a 14 aturats
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La Generalitat, per mitjà de l’empresa pú-
blica Gestió d’Infraestructures (GISA), ha 
obert per segona vegada la licitació del 
projecte constructiu del desdoblament 
de la carretera B-124 entre Castellar del 
Vallès i Sabadell. “El motiu per convo-
car per segona vegada un concurs per 
la licitació del projecte constructiu de 
la B-124 és que una de les empreses de 
la UTE (Unió Temporal d’Empreses) que 
va resultar adjudicatària del projecte 
l’octubre de 2010 ha presentat concurs 
de creditors i, per tant, el més conveni-
ent era buscar una nova empresa que as-
sumís l’encàrrec”, explica Aleix Canalís, 
regidor d’Urbanisme.

L’objecte del concurs és dur a terme 
un contracte de serveis per a l’assistència 
tècnica per a la redacció del projecte cons-
tructiu de millora general de la carretera 
entre els punts quilomètrics 3,300 i 6,500, 
és a dir, en un tram de 3,2 quilòmetres que, 
segons un estudi de 2006, registra un in-

El projecte per desdoblar 
la B-124 es torna a convocar

  Rocío Gómez 

 Segona fase de les obres de millora i ampliació de la carretera B-124 || JosEP grAELLs

Acampada Castellar 
organitza una xerrada 
sobre comerç

‘ser comerciant a castellar del va-
llès’. Aquest és el títol de la xerrada 
organitzada per Acampanada caste-

llar aquest divendres, 1 de juliol, a les 
19:00 hores a la plaça del Mirador.  El 
president de comerç castellar, Joan 
Anton Juárez,  serà el protagonista de 
la xerrada per explicar la seva experi-
ència com a botiguer i la problemàti-
ca d’aquest sector a la vila.

El magazín ‘Dotze’ de Ràdio 
Castellar regala una 
cafetera Krupps Dolce Gusto

coincidint amb final de mes, el maga-
zín matinal ‘dotze’  de ràdio castellar 
ha regalat una cafetera Krupps dolce 

gusto. Aquest és el darrer obsequi de la 
temporada lliurat a través d’un  concurs  
mensual que ha tingut una gran respos-
ta entre l’audiència. A la imatge, la gua-
nyadora Maria Muñoz amb el regal  a la 
botiga Electrodomèstics Juárez, patro-
cinadora del concurs.

tensitat mitjana de trànsit que supera els 
31.200 vehicles per dia i un percentatge de 
vehicles pesants del 5,46%. “L’empresa 
adjudicatària durà a terme la redacció 
del projecte constructiu per tal de disse-
nyar com es desenvoluparà el desdobla-
ment de la B-124 entre la ronda Tolosa 
de Castellar i el Punt Blau de Sabadell”, 
puntualitza Canalís.

El pressupost base del projecte és de 
255.689,65 € (IVA exclòs), i les empreses 
interessades podran presentar les seves 
propostes a GISA fins al proper dilluns 
25 de juliol. Un cop adjudicat el projecte 
constructiu, l’empresa disposarà d’un ter-
mini de sis mesos per presentar la seva 
proposta. “A hores d’ara, ens trobem en 
la fase de redacció del projecte cons-
tructiu. La licitació de les obres no té 
una data fixada i dependrà dels pressu-
postos de la Generalitat, però l’objectiu 
del consistori és que s’incloguin en els 
propers exercicis”, assegura el regidor 
d’Urbanisme.

Les bases del projecte de la  carre-
tera B-124 preveuen que l’actuació que es 
durà a terme en aquest tram situat entre 
el nucli urbà de Castellar i el pont sobre el 
riu Ripoll permeti desdoblar la carretera 
actual fins a obtenir una secció formada 
per dues calçades de dos carrils cadascu-
na separades per una barrera de formigó. 
A cada calçada es formaran dos carrils de 
3,5 metres, un voral interior d’1 metre i un 
voral exterior de 2,5 metres. 

SUCCESSOS  |  CELEBRACIÓ DE SANT JOAN

Una revetlla tranquil·la
Durant la nit de Sant Joan van cremar sis contenidors i els bombers voluntaris de la vila només van haver de fer 10 sortides

  Cristina Domene

La revetlla de Sant Joan d’en-
guany ha estat tranquil·la si la 
comparem amb la de l’any passat. 
Poques incidències destacades i 
només deu sortides van haver de 
fer els bombers voluntaris de la 
vila. Sis contenidors es van cre-
mar durant la nit, des de les 23.45 
hores fins les 2.30 de la matinada. 

Malgrat les incidències, la nit va 
ser tranquil·la. “En comparació 
amb l’any passat, en què es van 
cremar 3 contenidors, la revet-
lla va ser tranquil·la. A les tres 
de la matinada ja vam deixar de 
fer sortides i fins i tot vam poder 
menjar una mica de coca” expli-
ca Josep Casajuana, cap dels bom-
bers voluntaris de la vila.

Dels contenidors que van cre-
mar als carrers 11 de setembre, 

Barcelona, Prat de la Riba amb 
Catalunya, Dona acollidora, Plaça 
Europa i Carrer Tarragona, només 
dos, els de plàstic van quedar total-
ment cremats. Quant a les fogue-
res, no van suposar cap problema 
perquè només n’hi havia una i era 
privada. “Només es va fer una fo-
guera a la masia de Can Santpe-
re i tenia tots els permisos”, as-
segura Casajuana. 

La nit de San Joan, els Bom-

bers de la Generalitat van realitzar 
1.046 sortides entre les 8 de la tarda 
i les 8 del matí, 132 de les quals van 
ser al Vallès Occidental.

treballs de recerca || Durant les 
darreres setmanes els bombers de 
Castellar del Vallès han participat 
en tres dispositius de recerca de 
persones en operacions amb els 
gossos ensinistrats del cos. El dia 
22 de juny van col·laborar en la re-

cerca d’una dona que havia desapa-
regut a Sant Miquel de Guanteres 
de Viladecavalls. La dona, que patia 
d’Alzheimer va ser trobada amb bon 
estat de salut. “També van sortir 
per participar a dues recerques 
a Girona i Tarragona però quan 
anàvem de camí ens van trucar 
que ja havien trobat les persones 
i no calia la nostra ajuda”, explica 
Josep Casajuana, el cap de bombers 
voluntaris de la vila. 

La Generalitat ha pres 
aquesta decisió a causa 
de la fallida d’una de les 
empreses de la UTE 
adjudicatària de l’encàrrec
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  Rocío Gómez

Els alcaldes de Castellar del Vallès, 
Ignasi Giménez, Sentmenat, Núria 
Colomé, i Sant Llorenç Savall, Ri-
card Torralba, s’han reunit aquest 
dilluns passat al Palau Tolrà amb 
l’objectiu d’estudiar la possibilitat 
de mancomunar serveis entre els 
tres municipis. La trobada ha servit 
per posar damunt la taula diverses 

Unió supramunicipal 
per compartir serveis
Castellar, Sentmenat i Sant Llorenç estudien com poden mancomunar serveis i estalviar despeses

possibilitats de col·laboració entre 
aquests ajuntaments a l’hora de 
prestar o contractar determinats 
serveis de manera conjunta. “El 
context econòmic és complicat i 
per tant hem de buscar fórmu-
les per optimitzar recursos i mi-
llorar els serveis que oferim als 
ciutadans. Una possibilitat per 
aconseguir-ho és mancomunar, 
coparticipar i col·laborar amb les 
nostres viles veïnes amb alguns 

projectes i serveis”, assegura Ig-
nasi Giménez, alcalde de Castellar.

La finalitat d’aquesta iniciati-
va és assolir un major estalvi eco-
nòmic i una optimització dels re-
cursos i serveis municipals en una 
àrea d’influència que supera els 
33.000 habitants (23.000 de Cas-
tellar, 8.000 de Sentmenat i 2.400 
de Sant Llorenç Savall). “Hem de 
pensar a gran escala, en un mu-
nicipi de 33.000 habitants. Ser-

veis que per la seva dimensió no 
es poden oferir a Sentmenat i 
a Sant Llorenç, i que, per tant, 
presta Castellar, podrien cofi-
nançar-se. Així mateix convo-
car concursos de projectes que 
no només afectin el nostre mu-
nicipi farà que puguem aconse-
guir preus més competitius”, afe-
geix Giménez.

Els tres alcaldes han acordat 
crear una comissió que tindrà la 

funció d’avaluar quins serveis es 
podrien obrir als ciutadans dels 
tres municipis i quines licitaci-
ons serien susceptibles de realit-
zar de manera conjunta. “Institu-
cionalitzar l’acord entre els tres 
municipis era necessari i facili-
tarà que tiri endavant la coope-
ració entre els ajuntaments per 
materialitzar les intencions que 
tenim i la voluntat de consens”, 
explica Núria Colomé, alcaldessa 
de Sentmenat.

“Les primeres propostes de 
serveis que es podrien mancomu-
nar són en referència a la neteja 
d’equipaments municipals, l’en-
llumenat públic i la compra de 
material d’oficina”, puntualitza 
Colomé. També són susceptibles 
de mancomunar-se projectes i ser-
veis d’àrees com la promoció eco-
nòmica i els serveis socials.

Per Ricard Torralba, alcalde 
de Sant Llorenç Savall, l’acord és 
només “el punt de partida”. “El 
compromís que hem adquirit és 
un gra de sorra que de ben segur 
es convertirà en una platja. Hem 
de sumar esforços per millorar 
l’oferta i el servei que oferim als 
ciutadans, i per lluitar contra la 
crisi que patim”. “Tot i ser de co-
lors polítics diferents, ens hem 
posat d’acord per estar al servei 
del ciutadà”, confessa Torralba.

La comissió que avaluarà 
quins serveis poden mancomu-
nar-se tant pel que fa al cost, l’es-
talvi econòmic i els beneficis per 
al consistori i la ciutadania, esta-
rà formada per representants po-
lítics i tècnics, i es reunirà mensu-
alment. La propera trobada serà a 
finals del mes de juliol. 

 Els alcaldes de Castellar del Vallès i Sant Llorenç i l’alcaldessa de Sentmenat -al centre de la imatge- van fer una primera reunió dilluns passat. || JosEP grAELLs

L’estalvi pot començar 
compartint despesa de 
la neteja d’equipaments 
o de l’enllumenat públic
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Feina per a catorze aturats

Els nous 14 castellarencs que desenvolupa-
ran un Pla d’Ocupació Local durant aquests 
propers sis mesos ja s’han posat a treba-
llar en el projecte ‘Continuem impulsant 
les TIC’, que es divideix en dos vessants: 
d’una banda, l’inventari i descripció de trà-
mits, mecanització de dades i digitalizació 
de documents per a diferents àrees munici-
pals i, de l’altra, difondre les tecnologies de 
la informació i la comunicació a la ciutada-
nia a través del Centre de Coneixement El 

 L’acte de benvinguda es va fer a l’Opensurf d’El Mirador. Els nous treballadors i treballadores, a més, van visitar diferents dependències municipals on desenvoluparan la seva feina. . || JosEP grAELLs.

 Cristina Domene

  Els familiars dels alumnes van poder celebrar el final de curs en l’acte de cloenda del programa. || cEdidA

dran contacte amb la ciutadania, una bona 
opció per aprendre qüestions que els poden 
ser d’utilitat per al seu futur professional. 

“Dels 14, cinc estaran a El Mirador i nou 
a dependències municipals com Benestar 
Social, Habitatge, Sanitat...”. 

Els contractats a través dels nous Plans d’Ocupació faran tasques relacionades amb el projecte ‘Continuem impulsant les TIC’

Mirador. Aquest és la segon semestre dels 
plans, ja que del gener al juny es van desen-
volupar uns altres 14 plans d’ocupació que 
ja han arribat al seu punt i final.

“Dilluns passat van realitzar l’acte 
de benvinguda amb els treballadors i tre-
balladores que s’incorporen durant un 
període de sis mesos. Van aprofitar per 
fer una visita a diferents dependències 
municipals on hauran de desenvolupar la 
seva feina”, va explicar Joan Creus, regidor 
d’Ocupació i Promoció Econòmica.    

Aquestes 14 persones realitzaran dife-
rents tasques a l’administració local i tin-

Donen el relleu a les feines que 
14 persones més han realitzat 
aquest primer semestre de l’any

a tercera edició del Pro-
grama de Qualifica-
ció Professional Inicial 

(PQPI) de mecànica i soldadura 
ja ha arribat al seu punt i final.  
L’acte de cloenda va ser molt emo-
tiu perquè, segons explica la tu-
tora del programa, Eva Sala,“els 
alumnes van venir amb la seva 
família i van poder veure tots 
plegats, a la nau on han treba-
llat durant aquest curs, els pro-
jectes que han realitzat els es-
tudiants”. Segons explicaven les 
famílies el dia de la cloenda, on 

 C.D.
també van ser presents l’alcalde 
de la vila, Ignasi Giménez, el regi-
dor de Formació i Ocupació, Joan 
Creus i els professors del progra-
ma, els joves han madurat com a 
persones i han fet un gran canvi. 
Aquest és precisament l’objec-
tiu. “La finalitat del programa 
és ser un impàs, per al jove que 
està a casa desmotivat perquè 
no té feina, ha tingut un fracàs 
escolar i ara intenta buscar-se 
un lloc”, assegura Sala. 

A partir d’ara, els alum-
nes que han participat d’aques-
ta iniciativa continuaran la seva 
formació per diversos camins. 
D’una banda, cinc dels alum-

CRÒNICA

L

El PQPI arriba 
al seu final
Molts dels alumnes del programa de soldadura i 
mecànica continuaran la seva formació

nes han aprovat la prova d’ac-
cés al cicle del grau mig. Uns al-
tres alumnes realitzaran altres 
cursos de formació ocupacio-
nal, mentre que un tercer sector 
continuarà estudiant a l’Escola 

d’Adults amb l’objectiu de treu-
re’s el certificat de l’ESO. A més, 
quatre dels alumnes han trobat 
feina a partir de les tasques de-
senvolupades a les empreses de 
pràctiques.  

Quatre dels alumnes han 
trobat feina gràcies a les 
pràctiques d’empresa

Més de 100 persones es van presentar 
a les proves per poder optar a un d’aques-
tes contractes. El fet que només 14 dels can-
didats hagin aconseguit una plaça, fa que 
estiguin més contents encara. “Els omple 
d’alegria i es veu que tenen molta predis-
posició per aprofitar aquesta oportuni-
tat, alguns d’ells portaven fins i tot anys 
a l’atur”, va comentar el regidor. 

Aquestes places acabaran el proper 
desembre. S’espera que abans que acabi 
l’any sortin, de nou, les adjudicacions i sub-
vencions  per poder continuar, al 2012 amb 
projectes similars, va dir Creus.  
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 Jordi Rius

 R.G.

Els analistes assenyalen que en-
cara falta temps per sortir de la 
crisi. És en aquest context on el 
nou equip de govern municipal ha 
de prendre decisions i poder tirar 
endavant el municipi. L’ACTU-
AL ha volgut saber el parer dels 
presidents de sis entitats repre-
sentatives de la vila sobre quins 
deures encomanen al nou equip 
de govern i quines peticions fan, 
sempre tenint en compte el marc 
generalitzat de crisi.

El president de Comerç Cas-
tellar, Joan Anton Juárez, segueix 
demanant la col·laboració de 
l’Ajuntament en matèria de pro-
moció de fires i botigues al carrer. 
Això sí, demana al nou equip de 
govern “les zones de càrregues 
i descàrregues que es van pac-
tar que es farien i la reubicació 
d’unes altres” . Per al president 
de l’Associació d’Empresaris de 
Castellar (ASEMCA), Josep Maria 
Farrés, “hi pot haver un fre en 
les inversions” ara que el govern 
local i el de la Generalitat són di-
ferents. Farrés considera que “si 
no hi ha un canvi dràstic, les so-
lucions són complicades” i ha va-
ticinat a l’equip de govern que “no 
els espera quatre anys fàcils” . 
Farrés ha afegit que el nou equip 
de govern ha de protegir les em-
preses i ha qualificat de “bastant 
incongruent que tot s’estigui re-
tallant mentre que l’IBI s’aug-
menti descaradament”. El pre-
sident del Centre Excursionista 
de Castellar, Josep Maria Bios-

El club de Futbol Sala Atlético 
Almendra, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, organitza 
aquest diumenge la festa Verani-
to en Castellar a  la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà. La intenció dels or-
ganitzadors és “aplegar pares, 
mares i nens i fer-los passar 
una estona divertida”. La festa 
comptarà amb l’actuació musical 
d’un duet, l’actuació d’un mag, 
diversos regals, un sorteig d’un 
pernil amb un mínim de 40 pape-
retes venudes. A l’acabar la festa 
hi haurà un pica-pica. Els me-
nors de 16 anys i els més grans 
de 60 anys huaran de pagar una 
entrada de tres euros. Per a les 
persones entre 17 i 59 anys, l’en-
trada és de sis euros. L’organit-
zació  també diposa d’un pack 
familiar de 15 euros que inclou 
entrades pel pare i la mare i dos 
fills més. || rEdAcciÓ

Uns 200 infants de P3 a 6è de pri-
mària participaran enguany al Casal 
d’Estiu Municipal que gestiona la 
Fundació Pere Tarrés. El Casal, que 
va començar dilluns, s’organitza per 
setmanes i tindrà lloc durant tot el 
mes de juliol i també de l’1 al 9 de se-
tembre. El Casal es divideix en dos 
grups: el grup de petits, amb nens i 
nenes de P3 a P5, i el grup de grans, 
format per infants de 1r a 6è de pri-
mària, que realitzaran activitats al 
voltant d’un centre d’interès que és 
la màgia. || rEdAcciÓ

Festa familiar per 
celebrar que ha 
arribat l’estiu

200 infants 
participen al Casal 
d’Estiu municipal

Les peticions de les entitats
El nou mandat, en un context general de crisi, fa que les entitats de la vila no plantegin grans 
projectes al nou equip de govern. Això sí, esperen que es racionalitzin recursos i equipaments

Castellar amb el poble Saharaui acollirà cinc nens en el projecte Vacances en Pau

Celebració de Sant Joan a Nord Egara

Dilluns passat, la residència Nord Egara va fer una festa per celebrar 
Sant Joan. La celebració va comptar amb la participació de la regi-
dora de Serveis Socials, Glòria Massagué, que va ser convidada en 
agraïment al fet que els voluntaris de l’Ajuntament van acompanyar 
molts avis a assistir el dia de la Missa del Malalt.

ca, explica que molts dels compo-
nents del nou equip de govern  “ja 
tenen experiència de l’anterior 
mandat i això ja els anirà bé”. 
En general, es mostra content de 
la relació que l’entitat té amb el 
consistori.

El president de l’Esbart Te-
atral de Castellar (ETC), creu 

que en una situació de crisi com 
la que estem ara “hem de dema-
nar als polítics que facin l’es-
forç per buscar solucions ima-
ginatives més barates”. Segons 
Genescà, “es tendeix a externa-
litzar serveis i potser seria més 
barat contractar serveis amb 
gent que ja està fent coses  a la 

Josep Maria Farrés 

president d’AsEMcA

Joan Anton Juárez 

president de comerç castellar

Josep Maria Biosca 

president del cEc

Llorenç Genescà 

president de l’Esbart Teatral

Joan Homet

president de la UE castellar

1

2

3

4

5

Comencen les vacances 
dels nens saharauis

L’entitat Castellar amb el poble Sa-
haraui acollirà durant el mes de ju-
liol 5 infants del Sàhara. Com cada 
estiu, el projecte Vacances en Pau de 
l’entitat Castellar amb el poble Sa-
haraui, es posa en marxa. Enguany 
l’entitat acollirà durant el mes de ju-
liol 5 infants del Sahara. L’Ajunta-
ment i l’entitat castellarenca cofi-

nançaran el Casal d’Estiu d’aquests 
infants perquè es puguin relacionar 
amb els nens i nenes de la vila. Amb 
l’objectiu de fomentar l’intercanvi 
cultural entre els infants, Castellar 
amb el poble Saharaui organitzarà 
dimarts de 6 a 8 de la tarda al casal 
d’avis de la plaça Major, tallers per a 
nens i nenes de 7 a 12 anys, per des-
cobrir la diversitat castellarenca, la 
cultura catalana i la saharaui. 

D’altra banda, el 17 de juli-

ol Castellar amb el poble Sahara-
ui participarà a la manifestació que 
s’ha convocat a Barcelona per ex-
pressar el desacord amb la crítica 
situació dels refugiats saharauis als 
campaments. 

Com a cloenda del projecte 
Vancances en Pau s’organitzarà un 
dinar de germanor a finals de juliol 
obert a totes les famílies acollidores 
que han col·laborat amb l’entitat du-
rant els darrers 4 anys. 

vila i cuidar més el teixit asso-
ciatiu”. El president de la Unió 
Esportiva Castellar, Joan Homet 
‘Comas’,  demana que el camp del 
Pepín Valls  “no es traslladi i es 
facin millores als vestidors”. 
Finalment, el president del CAC, 
Àngel García, creu que amb la 
crisi “hi ha pocs diners”. 
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foTo: rEsidèNciA Nord EgArA



es obres d’ampliació del 
Centre d’Atenció Primària 
i les tasques que es desen-

volupen normalment al centre sa-
nitari conviuen en pau. Fa unes set-
manes que van començar les obres, 
però tant els treballadors com els 
usuaris s’hi han adaptat perfecta-
ment. Segons Laura Llobet: “Tot 
funciona molt bé, ens hem adap-
tat perfectament a les obres”, co-
menta amb un gram somriure.

Respecte les modificacions a 
causa dels arranjaments, el primer 

canvi que es troba l’usuari és que 
ara només hi ha accés per una de 
les portes, la del carrer Ripollet. 
I seguidament, es troba la segona 
modificació, el mostrador està ara 
just a l’altra banda. A part d’això, 
les afectacions són mínimes: “La 
feina del dia a dia es desenvolu-
pa bé, hi ha petites incidències 
habituals de les obres, com ara 
sorolls o talls de llum puntual, 
però res més”, assegura Raquel 
Fernández, auxiliar administrati-
va d’admissions.

Els pacients tenen molta paci-
ència i no es queixen. L’Ana Ruiz ve 
habitualment perquè necessita una 

  Cristina Domene

  El mostrador del CAP ara ha canviat de banda. A l’esquerra, els nous envans de la zona ampliada ara en obres. || J. grAELLs

L’ampliació del CAP no està afectant el ritme 
habitual del centre sanitari. A la porta, però, els 
tècnics d’ambulància protesten per les retallades 

recepta crònica. Encara a la sala, 
esperant el seu torn, explica: “Des 
que han començat les obres, no 
ha canviat res, estic ben atesa”. 
El mateix opina Marina Belén, una 
jove mare que porta el seu fill a les 
revisions: “Tot segueix igual que 
abans, l’atenció és perfecta”. 

menys ambulàncies || La tranquil-
litat que es respira a l’interior con-
trasta amb el revolt que hi ha a la 
porta. Els treballadors de l’empre-
sa IVEMON Ambulàncies Egara 
estan realitzant una campanya ciu-
tadana a tot el Vallès Occidental 
per informar sobre com afectarà 

al servei d’ambulàncies, la retalla-
da que ha aprovat l’empresa en el 
pressupost. Els tècnics de Caste-
llar estan repartint fulls informa-
tius on s’expliquen les retallades en 
relació amb el servei d’ambulànci-
es d’urgències.  

Joan Moreno, tècnic d’ambu-
lància i membre del comitè d’em-
presa, explica com afectarà la re-
ducció del pressupost: “La nostra 
empresa ha presentat un pla de 
retallades del 9% del pressupost 
i això es tradueix en una dismi-
nució d’hores contractades pel 
servei d’urgències. A Castellar, 
de tenir dues ambulàncies du-

Entre granotes, 
bates blanques
i ambulàncies

rant 12 hores i una durant les al-
tres 12, passarem a tenir-ne una 
les 24 hores. Reduirem un cotxe 
durant mig dia”. 

Segons explica el tècnic d’am-
bulàncies, d’aquesta manera el ser-
vei pot patir retards: “Ara, si hi ha 
dues urgències alhora, hi ha dos 
cotxes per a cobrir-la, que això 
ha passat molts cops al dia. A 
partir d’ara, hi haurà un vehicle 
i si coincideixen dues urgències, 
hauran de venir de Sabadell o de 
Cerdanyola o d’on estigui opera-
tiu”. Els treballadors i treballa-
dores no descarten convocar una 
vaga en les properes setmanes. 

CRÒNICA
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  Jordi Rius

El bon temps que ha fet aquesta 
setmana fa augurar un inici força 
bo de la campanya de rebaixes 
d’estiu. La bonança meteorològi-
ca sumada al fet que “hi ha força 
producte per triar”, segons reco-
neix el vicepresident de Comerç 
Castellar, Joan Creus, fa que “tin-
guem bones expectatives de ven-
des”. Les rebaixes d’estiu comen-
cen aquest divendres i s’allargaran 
fins al 31 d’agost. Com sempre, els 
sectors de la moda i el calçat són 
els protagonistes de les rebaixes 
encara que hi ha alguns establi-
ments de complements que també 
ofereixen promocions.

La crisi econòmica també 
té la seva repercussió en aquesta 
campanya de rebaixes d’estiu. “No 
es ven el mateix que ara fa cinc 
anys i lògicament hi ha un estoc 
important que s’intenta treure a 
les rebaixes amb atractius des-
comptes”, assegura Creus. A Cas-
tellar no hi ha un públic exclusiu 
per a rebaixes, sinó que aprofita 
aquesta temporada “per acabar 
de rematar el que li fa falta”.

Tot i que cada botiga fixa els 
descomptes en funció de l’estoc que 
li hagi sobrat, el tipus de peces que es 
venen i del preu que tenen, els des-
comptes oscil·laran entre el 30 i el 

Les bones temperatures 
animen les rebaixes d’estiu
Aquest divendres s’inicia la campanya que s’allargarà fins al 31 d’agost

50%. “Primer es comença amb un 
descompte, que després de dues 
setmanes d’inici de la campanya 
pot incrementar-se”, constata el vi-
cepresident de Comerç Castellar. 

condicions || Durant el període de 
rebaixes, es pot pagar amb targeta 
bancària. I encara que, segons la 

Llei  de comerç no s’hi està obligat, 
els comerços associats a Comerç 
Castellar donen al client en època 
de rebaixes la possibilitat de bes-
canviar alguna peça per una altra 
si no li satisfà.  “No se li torna-
ran els diners, però sí que el cli-
ent pot canviar la peça per una 
altra”, assegura Creus. 

Comerços amb promocions

Coincidint amb l’inici de 
rebaixes d’estiu, alguns 
comerços estan fent 
interessants descomptes 
per tancament. Algunes 

clients han aprofitat aquesta 
setmana per acostar-se a 
aquests establiments per 
aprofitar les ofertes, com el 
cas d’Àngels, al carrer Major.

El Mercat Municipal acaba d’estrenar un nou inquilí. Es tracta de la 
botiga gourmet i de pastes fresques Pasteggiare, que deixa la seva 
ubicació al carrer Sant Pere Ullastre per estrenar parada al mercat. 
El propietari de l’establiment, Ariel De Fazio, ha explicat que el canvi 
d’ubicació al mercat l’ha fet “pel moviment que hi ha al Mercat” i 
perquè “aquí no hi ha problemes d’aparcament”. L’establiment Pas-
teggiare conservarà encara el local del carrer Sant Pere Ullastre com 
obrador a l’espera de trobar-ne un altre a l’àrea de Castellar que no 
sigui tan comercial. L’oferta de la parada al Mercat és la mateixa que 
a l’anterior ubicació, encara que s’incrementa amb més plats prepa-
rats. “La gent ve de treballar, aparca al mercat i li interessa trobar 
menjar preparat per dinar”, assegura De Fazio. Pasteggiare també 
regala flams en aquests primers dies de vendes al mercat. || J.r.

Nova parada de pasta fresca al Mercat

JosEP grAELLs

La Sala de Ser, espai per a acti-
vitats de grup, situada al carrer 
Puigvert, 3 2n pis, organitza di-
vendres vinent un taller de riso-

Risoteràpia a La 
Sala de Ser

teràpia que anirà a càrrer d’Aura 
Costa. La risoteràpia és una tèc-
nica que està guanyant seguidors 
i practicants en els darrers temps 
i que pot aportar beneficis impor-
tants per a la salut i el benestar. El 
taller tindrà lloc a les 19h. 
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  Rocío Gómez 

L’activitat extraescolar Robotics es 
tanca divendres amb un acte obert 
a tota la població a l’Auditori Muni-
cipal Miquel Pont. La iniciativa, or-
ganitzada per LEGO® Education 
Center i l’Ajuntament de Castellar, 
té com a objectiu descobrir als in-
fants el món de la robòtica i ajudar 
que desenvolupin les seves habilitats 
socials. “Volem que els nens i nenes 
siguin protagonistes de la ciència 
que descobreixen, que explorin 
la seva imaginació i creativitat, i 
que desenvolupin capacitats soci-
als per enfrontar-se als reptes del 
segle XXI”, explica Cristina Fernán-
dez, directora de LEGO® Education 
Center Espanya. 

Des del mes de març i fins al 
juny, 65 nens i nenes d’entre 9 i 12 
anys, han participat en aquesta acti-
vitat d’El Mirador, construint, progra-
mant i posant en marxa robots a tra-
vés de projectes en equips. Aquesta 
tarda, a partir de les 17:30h a l’Audito-
ri Municipal Miquel Pont, serà el mo-
ment de mostrar a pares i mares en 

El taller ‘Robotics’ de 
Lego tanca per vacances 
El projecte adreçat a infants, que consisteix en aprendre a construir, 
programar i posar en marxa robots, tornarà al setembre a El Mirador

  Construcció d’un robot al taller Robòtics de Lego a El Mirador. || J. grAELLs 

què ha consistit Robotics a través de la 
projecció d’un vídeo, demostracions 
de robòtica dels alumnes que han par-
ticipat al taller  i que explicaran com 
s’han desenvolupat les classes. 

 Per completar l’acte de cloen-
da de l’activitat, The Santperencs, 
el grup de nens i nenes que van gua-
nyar el torneig de robòtica FIRST® 
LEGO® League espanyol, realitzaran 
una exhibició de robòtica. 

El taller de Lego tornarà al se-
tembre a El Mirador, i durant l’acte 
de cloenda es podran formalitzar les 
preinscripcions. “Estem molt satis-
fets dels resultats d’aquest progra-
ma pilot, què és un referent arreu 
de l’estat. El nostre objectiu és re-
petir el taller i ampliar-lo a altres 
poblacions com Sabadell o Sant 
Llorenç”, afegeix Maria Sánchez, 
directora d’El Mirador. 

Conferències per a 
emprenedors sobre els 
mercats del futur

El Mirador Centre de Coneixement 
dóna el tret de sortida a un cicle de 
Conferències titulat Noves tendènci-
es, el que cal saber en què s’intentarà 
donar a conèixer els principals cor-

rents en nous mercats i nous mo-
dels de negoci. Aquestes conferèn-
cies – taller, a càrrec de la directora 
del centre, Maria Sànchez, estan 
adreçades especialment a empre-

nedors, futurs emprenedors, em-
presaris i directius amb inquietuds 
per saber quines són les novetats 
més interessants i que estan a l’al-
ça en el món dels models de nego-
ci, l’economia i les tecnologies. La 
primera xerrada tractarà sobre el 
consum col·laboratiu i tindrà lloc el 
dia 11 de juliol a les 7 de la tarda a la 
Sala d’Actes del Mirador.  La resta 
de conferències es reprendran al se-
tembre. || r.g.
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La Coral Sant Josep a Montserrat

El 6 de juny, la Coral Sant Josep va actuar al monestir de Montserrat. 
L’entitat va a Montserrat una vegada a l’any per fer ofrenes a la More-
neta i de passada cantar amb els escolanets.
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Escuma al riu Ripoll

 Joanna Lambert

‘altre dia estava passant a prop del riu Ripoll, i al punt on es 
troba el camí que creua el riu amb el pont de fusta, sota la 
fàbrica Satina, l’aigua baixava plena d’escuma. Una quan-
titat d’escuma que no era normal i que em va produir fàs-

tic. És indignant que les empreses o entitats puguin seguir abocant 
química al riu tan lliurement, sense assumir les responsabilitats de 
les conseqüències envers la natura. Confio que es trobi el responsa-
ble i sigui denunciat.

I la dona.
De menut em passava un munt 
de temps al carrer, per aquest 
motiu els meus pares varen 
decidir unilateralment dispo-
sar de mig dia de les meves 
vacances perquè anés a “pen-
car” amb el meu pare. Al cap 
d’uns anys els vaig dir “de 
ben segur, treballar s’ho ha-
vien inventat uns pocs amb es-
tudis, per manar a uns molts 
sense”. No vaig aconseguir el 
meu objectiu, el “Jaume! Si 
vols menjar, has de pencar”, 
va desmuntar totes les meves 
teories per estar-me al carrer 
amb la colla.
Mitjançant la formació acadè-
mica i la religió, un nou con-
cepte em feia valorar les hores 
que em feien passar dalt del 
camió; “el treball dignifica 
l’home”. La dita mostrava el 
treball com un camí a seguir, 
no tan sols per a menjar, sinó 
per a assolir dignitat.
Després de tant missatge po-
lític, manifestacions, gent 
indignada,... he entès per 
què de menut amb els meus 
amics érem feliços fent el cir-
cuit de bicis, la pista de ten-
nis, la cabana, la foguera de 
Sant Joan... per què ens cre-
ava tant plaer desmuntar-ho 
quan hi havíem jugat tant que 
ens avorria i per què portàvem 
problemes al veïnat quan ens 
quedàvem parats sense acti-
vitat. 
M’estic fent adult i he trobat 
respostes no en la gent que 
té estudis, ni en aconseguir 
menjar, ni en assolir dignitat, 
sinó en entendre que els es-
pecímens humans si no estem 
ocupats, tenim massa temps 
per fer bretolades.
Pensem entre tots. Quantes 
“bretolades” poden fer quasi 
5.000.000 de persones atu-
rades?.
Si us plau, treball per a tothom.

El treball
dignifica l’home

Fe d’errades

El procés 
Terapèutic: Diàleg 
entre l’Estigma, 
la Necessitat i 
l’Eficiència

Un ple indignant

 Suport Castellar

En la notícia publicada a l’es-
pecial Nits d’Estiu referent 
a l’actuació de sardanes del 
dia 24 de juliol s’informava 
per error que tindria lloc a la 
plaça del Mercat quan en re-
alitat es farà al carrer Sant 
Jaume en el marc de les fes-
tes d’aquest carrer.

El passat 21 de juny, s’aprova-
va en el ple d’Organització de 
l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès, les retribucions per a la pre-
sent legislatura. De les dades que 
s’han fet públiques hem pogut 
comprobar que el cost total de 
l’equip de govern costarà per al 
poble 460.225€ anuals, el que su-
posa un augment del 3,36% res-
pecte l’any anterior. Aquesta 
dada contrasta altament amb la 
promesa electoral de rebaixar en 
25 punts el deute, ja que enlloc 
de suposar un estalvi, suposarà 
una despesa extra. 
En el discurs d’investidura de 
l’alcalde, va anunciar una re-
baixa del 10% del sou de l’equip 
de govern. L’alcalde, l’any pas-
sat tenia una remuneració de 
56.961 € anuals; enguany passa-
rà a guanyar 54.500 €, suposant 
una rebaixa del 4,32%. El mateix 
passa amb la resta de regidors 
del PSC. Respecte a l’oposició, 
s’ha reduït un 8,27%. 

  Jaume Pujol

El dimecres 22 de juny, Suport Cas-
tellar va oferir una conferència amb 
un convidat de luxe; l’Aleix Caussa i 
Bofilll, Codirector de SPORA (Con-
sultor Psicosocial) del Parc de In-
vestigació de la UAB. El ponent ens 
va presentar: El procés Terapèutic: 
Diàleg entre l’Estigma, la Necessi-
tat i l’Eficiència.
L’Aleix, que treballa contra l’es-
tigma i a favor de la inserció labo-
ral, s’apropà de manera senzilla i 
entenedora als professionals, usu-
aris, socis i seguidors del Club So-
cial Suport Castellar, apropant-
nos encara més a conèixer les 
vivències i les diferents formes 
de conviure amb el malalt men-
tal amb una excel·lent pedago-

 Acampada Castellar

gia que no va deixar indiferent 
a ningú. 
El ponent va tocar tres punts 
d’allò més interessants: Conten-
ció, Coneixement i Persona, dei-
xant molt clar que una persona 
és molt més que un diagnòstic. 
L’Aleix va destacar com és d’im-
portant la valoració i la relació 
mútua de l’usuari, el professio-
nal, el psiquiatra i la família; i la 
importància d’escoltar al malalt 
i deixar que ell mateix decidei-
xi. Les persones amb autoges-
tió i empoderament tenen tot el 
dret a dir: jo sé que vull fer amb 
la meva vida, jo decideixo.  
També va recordar-nos les moltes 
dificultats amb les que ha d’enfron-
tar-se i lluitar el malalt mental des-
prés d’una baixa laboral, i que és el 
que passa al retorn a la feina. 
El ponent ens va recordar com la 
creativitat i l’art crític ens mos-
tren les vies per portar la lluita 
contra la discriminació i l’estig-
ma en  salut mental als racons 
més quotidians de forma imagi-
nativa i fresca.

En conclusió: cap membre de 
l’equip de govern rebaixa el sou 
un 10%; les retribucions a  par-
tits i equip de govern previst per 
aquest any, suposarà un cost de 
525.420 €, suposant un estalvi del 
3,12% respecte l’any anterior.
Tampoc entenem que en època 
de crisi hi hagi 2 càrrecs de con-
fiança, en un ajuntament amb 
21 regidors, cobrant 49.500€ i 
58.500€ anuals respectivament.
Per tots aquests motius hem pre-
sentat instàncies a l’ajuntament 
amb les següents demandes:
-Que la retribució de qualsevol 
càrrec públic de l’administració, 
donada la situació manifesta de 
crisi, sigui com a màxim 3 vega-
des el salari mínim interprofes-
sional
 -Transparència en l’estat de 
comptes, posant un límit pres-
supostari de dietes i extres 
-Eliminar els càrrecs de confian-
ça i, si són necessaris, que acce-
deixin al càrrec mitjançant con-
curs públic.
-Que l’incompliment de prome-
ses electorals siguin regulades 
per expedients disciplinaris.

foTo: corAL sANT JosEP
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a campanya d’aquest 
estiu de moment es 
presenta similar a 
la de l’any passat se-

gons les previsions fetes a llarg 
termini a nivell de la Direcció 
General d’Emergències. 
Hem tingut una primavera 
molt plujosa i això ha propor-
cionat que el sotabosc hagi 
crescut molt i que durant el 
mes de juliol aquest se sequi 
amb el conseqüent perill que 
això comporta. D’altra banda, 
el mes d’agost es preveu que 
sigui plujós i humit, i per 
tant el risc baixi molt ràpida-
ment, però sempre hem d’es-
tar atents i tenir apunt els cor-
responents mitjans.
Des del 15 de juny, hi ha perso-
nal de guàrdia cada dia amb 3 
bombers voluntaris, 3 auxiliars 
forestals, 2 informadors PVI i 
2 guaites al Puig de la Creu. El 
cap de setmana el personal es 

L

  FFFUUUUUU... || JoAN MUNdET

La campanya 
d’estiu 2011

PLAÇA MAJOR

  Josep Casajuana*

L’ENQUESTA DE L’ACTUAL

reforça amb 3 bombers volun-
taris més, 5 membres de SER-
NA-ADF i 1 vigilant a Caste-
llar Vell. I així, fins el 20 de 
setembre.

CIU primera 
força municipal a 

Catalunya!

 Grup municipal CiU Castellar

C
iU, primera força 
municipal a Cata-
lunya. Les elecci-
ons del passat dia 

22 de maig van donar com a 
clara guanyadora a CiU i han 
consolidat la formació com a 
força política central del mu-
nicipalisme a Catalunya. La 
feina feta pels 11.000 candi-
dats que integraven les 911 
llistes que CiU va presentar 
arreu del territori ha conduït 
a uns resultats històrics han 
fet que CiU arribi a l’alcaldia 
de 516 ajuntaments.
Victòria contundent. Amb 
gairebé 780.000 vots CiU va 
ser la força política més vo-
tada al conjunt del país. Les 
llistes de CiU van ser les més 
votades en 514 dels 946 muni-
cipis de Catalunya i van acon-
seguir la majoria absoluta en 
389 ajuntaments. Entre les 
victòries locals més desta-
cades hi ha les Barcelona i 
Girona on CiU mai no havia 
guanyat unes eleccions mu-
nicipals. Reus, Mataró, Sant 
Cugat del Vallès, Manresa o 

Vilanova i la Geltrú són algu-
nes de les ciutats més grans de 
Catalunya on CiU ha resultat la 
força més votada i on governarà 
durant els propers anys.
CiU és amb molta diferència 
la formació política que tindrà 
més alcaldies, un total de 516. 
El PSC en tindrà 202, ERC 137, 
ICV 19, el PP 7, la CUP 4, Soli-
daritat 1 i els diferents partits 
independents han arribat a l’al-
caldia en 60 municipis.
Gran implantació territorial. 
CiU també va guanyar les elec-
cions a 30 de les 41 capitals de 
comarca, a 35 dels 41 consells 
comarcals i a les quatre diputa-
cions catalanes. Aquestes dades 
posen de manifest que els ciuta-
dans han reconegut la feina i el 
compromís de CiU amb pobles i 
ciutats d’arreu del territori.
CiU ha dialogat i tancat acords 
amb pràcticament totes les for-
ces polítiques. CiU s’ha mostrat 
oberta a arribar a acords amb la 
resta de formacions polítiques 
seguint, com a criteri general, 
el respecte per la llista més vo-
tada. Com a exemples de la di-
versitat d’acords tenim el pacte 
amb el PSC a Santa Coloma de 
Farners, el pacte amb el PP a 
Reus, amb ERC a Igualada i Ba-
laguer o els pactes que CiU ha 
tancat amb alguns partits inde-
pendents com ara en els casos 
de Tàrrega, Les Borges Blan-
ques o Cervera.  

Cultura en
temps de crisi

 L’Altraveu

astellar és viu gràcies 
a les iniciatives ciuta-
danes que omplen el 
carrer, especialment 

en aquests dies d’estiu. És fona-
mental que les iniciatives ciuta-
danes cobrin força i tinguin em-
penta per esdevenir un motor de 
cohesió clau en el municipi. En 

C

temps de crisi, malauradament 
la cultura és l’ase dels cops. Quan 
ens referim a la cultura sempre 
parlem de despesa i mai en ter-
mes d’inversió. Des de L’Altraveu, 
pensem que la cultura no ha de 
ser un espectacle merament con-
templatiu sinó que és un exerci-
ci de participació ciutadana més. 
L’estiu que ens queda per enda-
vant serà una mostra que a Cas-
tellar les entitats, els col·lectius 
i les iniciatives personals creuen 
fermament en aquesta sensibi-
litat per tenir un país millor, un 
poble més cohesionat. En un con-
text econòmic com el nostre, el 

sentiment de comunitat és clau  
per lluitar contra la discrimina-
ció, la intolerància i l’incivisme. 
I això també s’aconsegueix a tra-
vés de la cultura. Així doncs, és 
d’admirar la feina que, per exem-
ple, estan fent aquests dies enti-
tats i plataformes de manera de-
sinteressada. 
Cal acompanyar a tots aquests 
grans invisibles des de l’adminis-
tració, no només amb diners, sinó 
amb equipaments i amb una apos-
ta clara perquè la cultura també 
sigui un espai de progrés. Perquè 
segueixin participant i fent de 
Castellar el poble que volem. 

A la més mínima
columna de fum cal 
trucar al telèfon
d’emergències 112

Jorge Luís Borges
Escriptor argentíSempre vaig imaginar que el ‘paradís’ seria algun tipus de biblioteca

Amb totes aquestes mesures 
esperem tenir un estiu al més 
tranquil possible i a la més mí-
nima columna de fum cal tru-
car immediatament al telèfon 

d’emergències, 112, per tal de 
poder actuar eficientment. 

* Cap dels Bombers Voluntaris
   de Castellar del Vallès
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EL TAULER

SERVEI LOCAL
DE CATALÀ

HORARIS
D’ESTIU

A partir de setembre, el ser-
vei Local de català, a més d’ofe-
rir un curs presencial de nivell B, 
també en farà un de nivell c. A 
més, la modalitat dels cursos a 
distància canvia per cursos se-
mipresencials en tots els nivells, 
i s’augmentaran les places.

sol·licita plaça per entrar al sor-
teig abans del 15 de juliol.

consulteu els horaris d’estiu de 
diferents serveis i equipaments 
municipals com el servei d’Aten-
ció ciutadana, la Biblioteca, l’Es-
pai Jove o les diverses regidories 
a la pàgina web de l’Ajuntament: 
www.castellarvalles.cat

+ INFO: 
Tel. 937 143 043
o a castellarvalles@cpnl.cat

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

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

TERMINI
DE PAGAMENT
DE L’IBI

El període voluntari de
pagament de l’impost sobre 
Béns immobles finalitzarà el 
proper dilluns 4 de juliol, en el 
cas dels rebuts no domiciliats.

+ INFO: Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona
(Edifici El Mirador - Tel. 934 729 199)

AJUTS AL
PAGAMENT DEL 
LLOGUER

L’Agència de l’Habitatge de
catalunya de la generalitat no 
obre enguany noves
convocatòries per a sol·licituds 
de la prestació permanent per al 
pagament del lloguer.
si la vas obtenir l’any 2010,
podràs renovar-la acreditant
els requisits de manteniment 
necessaris. 

Adreça’t a l’oficina Local
d’Habitatge (edifici El Mirador) i 
consulta quins són.

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

‘actual situació eco-
nòmica de l’adminis-
tració, en particular 
de la local, ens obliga 

a replantejar necessariament 

Treball conjunt: 
màxima eficiència

 Óscar Lomas*

L

els serveis i la formen en que 
aquests es presten. En molts 
casos, la prestació o contracta-
ció de manera conjunta de ser-
veis entre diversos municipis 
ens pot aportar un menor cost 
de servei i la possibilitat que un 
major numero de ciutadans gau-
deixin d’aquests serveis.
Per aquest motiu, es fa necessa-
ri analitzar els costos dels ser-
veis susceptibles de ser con-
tractats de manera conjunta, 

per avaluar els beneficis tant 
econòmics com en la qualitat 
de prestació de serveis que això 
aportaria. En aquests estudis, i 
especialment en els que fan re-
ferència a serveis per a perso-
nes o assistencials, ens resul-
tarà de gran interès definir els 
llindars de població necessaris 
per rendabilitzar els serveis.
Amb aquest esperit, els repre-
sentants dels Ajuntaments de 
Castellar del Vallès, Sentmenat 

i Sant Llorenç Savall, indepen-
dentment del partit polític que 
lideri cadascú, vam seure a la 
taula per iniciar un camí de tre-
ball conjunt. 
Amb la creació d’una comissió 
tècnico-política, hem iniciat una 
col·laboració conjunta que ens 
ha de portat a ser més eficients. 
Hem d’avaluar quins serveis es 
presten actualment pels Ajun-
taments, i quines licitacions es 
podrien realitzar de manera 

conjunta, de manera que l’es-
talvi i l’optimització de recur-
sos, al mateix temps que la ga-
rantia de prestar el màxim de 
serveis als nostres ciutadans, 
sigui una prioritat.
Perquè és aquest el missatge 
que ens dóna la ciutadania, tre-
ball conjunt, optimització dels 
recursos i màxima eficiència. 
Posem-nos en marxa! 

* Tinent d’alcalde de Serveis Centrals

A finalitats socials 

 Partit Popular de Castellar del Vallès

esprés del ple d’autoorga-
nització, pot entendre’s que 
l’oposició al complet està en 
contra de la rebaixa de sou 

que el nostre alcalde va anunciar al ple 
d’investidura. Des del PP volem expli-
car amb claredat que igual que en altres 
grups a l’oposició, aquesta mesura esta-

D

va prevista en el nostre programa electo-
ral i que hi serem fidels, la fórmula serà 
destinar la diferència a finalitats socials 
durant aquests quatre anys. 
El nostre alcalde ens va demanar que si 
els ciutadans no entenien aquestes for-
mes expliquéssim a la població que la re-
ferència per aquesta rebaixa s’aplica res-
pecte a l’inici de l’anterior legislatura. És 
per això que tothom entendrà que si al 
final de la legislatura el sou d’un regidor 
s’havia rebaixat en un ple extraordinari 
al mes de juny; no és cert, com va dir el 
nostre alcalde, que aquest tema s’abordi 

exclusivament al ple d’autoorganització. 
Veiem que posteriorment sí que es pot 
modificar i tots els ciutadans hem d’en-
tendre que un sou es modifica a la baixa 
respecte a l’establert fa quatre anys per 
decret llei, no escrit excepte en política.
Si algú no ho entén, permetin-nos un 
exemple, ara no seria el moment de com-
prar un habitatge per la majoria de la 
població, però en cas de poder optar-hi, 
demani al venedor que li apliqui el preu 
de fa quatre anys i, per filar encara més 
prim, digui-li que està disposat a pagar 
el valor que tenia l’any 2003. És possible 

que li regalin fins i tot els electrodomès-
tics, això com a mínim. 
Perquè aquesta legislatura sigui rica en 
acords i les decisions que es portin a 
terme siguin exemple d’unió i de consens 
li demanem al nostre alcalde una mica 
més de tarannà i diàleg amb la resta de 
forces polítiques i de la mateixa mane-
ra que ell acusa l’oposició de que aquest 
tema salarial ha suscitat tanta polèmica 
i que és una llaminadura per a nosaltres, 
ell sigui una mica més dolç quan l’oposi-
ció al complet no li dóna suport i no uti-
litzi paraules grolleres. 
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 Jordi Mas

No estarà tot enllestit el 30 de juny, però 
sí que, com a mínim, el Club Bàsquet Cas-
tellar tindrà nou entrenador de l’equip de 
Copa Catalunya i, potser, nou coordinador 
-és possible que es tanqui avui mateix-. Pel 
que fa a la resta de la plantilla del primer 
equip encara haurà d’esperar. Aquest nou 
tècnic, Toni Ros, prefereix tenir durant unes 
setmanes jugadors a prova per acabar de 
tancar la plantilla.

Ros ha arribat aquests darrers dies i 
va fer dilluns el seu primer entrenament per 
conèixer els jugadors de l’actual plantilla i 
començar a provar-ne de nous. Toni Ros, de 
45 anys, ha entrenat l’última temporada el 
júnior del Club Natació Terrassa a interter-
ritorial. “Quan vaig rebre la trucada del 
Castellar em va costar poc decidir-me. He 
portat equips sènior i em fa molta il·lusió 
tornar a dirigir un equip de Copa Catalu-
nya”, comenta Ros. 

Ros té experiència amb equips sènior 
de Primera Catalana i Copa Catalunya i ha 
entrenat equips com el Sant Pere i l’Sfèric 
de Terrassa. El tècnic té ara a la seva dis-
posició a sis jugadors de l’any passat a més 
de la primera incorporació del club per a 
la temporada 2011-2012: Carlos Carrasco. 
El jugador, que ja va estar anteriorment al 

Les primeres 
cares arriben

CB Castellar, reforçarà la línia interior. Toni 
Ros vol un base i dos pivots però encara no 
té clar si tancarà la plantilla amb 10 homes 
i n’incorporarà algun més. “Tot està molt 
obert. Haurem d’esperar la setmana que 
ve per perfilar la plantilla. Anem tard, 
acabo d’arribar al club i encara hem de 
configurar la plantilla però tenim opci-
ons de nivell per poder-la tancar”. A l’en-
trenament de dilluns l’entrenador va poder 
conèixer els actuals membres del sènior, així 
com alguns jugadors del sènior B i el júni-
or. “Hi ha bons jugadors i opcions inte-
ressants, la idea és no tancar les portes a 
aquests jugadors de la base del club”, co-
menta Ros. De prova, també hi havia aquest 
dilluns a l’entrenament els bases Romà Co-
trina i Xavi Esteve, i els pivots Rafa Gon-
zález, Xavi Costa i Selver Bzegal. El club 
farà entrenaments durant la major part del 
juliol per acabar de configurar la propera 
plantilla.

coordinació a l’espera || La junta directi-
va del CB Castellar està a l’espera de tan-
car la figura del nou coordinador esportiu. 
L’acord, que podria quedar tancat avui ma-
teix, permetria definir properament l’orga-
nigrama de la temporada vinent. La junta 
de Roca ja tenia clar que les figures d’en-
trenador del sènior i la de coordinador ha-
vien d’anar separades.

Toni Ros serà l’entrenador del sènior masculí del 
Club Bàsquet Castellar mentre que l’entitat encara 
espera l’arribada del nou coordinador esportiu

El Som-hi queda segon de 
la lliga Balles

El som-hi, un equip de bàsquet fe-
mení format per castellarenques 
i exjugadors del cB castellar, ha 
acabat finalista de la lliga Balles de 

sabadell. L’equip de castellar va 
perdre de només un punt, per 60 
a 61 a la final dels playoff pel títol 
després de quatre pròrrogues. El 
som-hi va acabar en quarta posi-
ció de la lliga regular amb 15 vic-
tòries i 2 derrotes.

El mini A s’emporta el 
Torneig Valle Escondido

El mini A del club Bàsquet cas-
tellar va emportar-se el Torneig 
internacional valle Escondido, 
disputat a la part aragonesa de 

l’Alta ribagorça. Al torneig hi par-
ticipaven clubs de Madrid, Biscaia, 
Aragó, Logroño, frança i catalu-
nya. L’equip castellarenc va vèn-
cer a la final al Tabirako B i es va 
emportar també alguns premis in-
dividuals.

 El tècnic Toni Ros i el jugador Carlos Carrasco aquest dilluns al pavelló Puigverd. || JosEP grAELLs

21 socis demanen una assemblea extraordinària

21 socis del Club Bàsquet Caste-
llar, entre els quals hi ha jugadors 
i entrenadors, van presentar 
per escrit aquest dimarts a la 
junta directiva del Club Bàsquet 
Castellar un document signat en 
què demanen que convoqui una 
assemblea general extraordinària 
de socis. A l’acte, que segons 
els estatuts vigents la junta de 

Jaume Roca haurà de convocar 
en un termini màxim de 30 
dies, els signants demanen que 
s’expliqui exhaustivament la 
situació esportiva, econòmica 
i social del CB Castellar per 
sotmetre-la a votació. L’escrit 
es va presentar durant una 
reunió de la junta directiva 
amb pares i mares del club. 
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La plantilla de Unió Esportiva 
Castellar ja està pràcticament en-
llestida. Quatre baixes i sis altes 
per configurar l’equip que debu-
tarà l’any que ve a la nova Sego-
na Catalana. Quico Díaz ha volgut 
reforçar totes les línies abans de 
començar les vacances, i encara 
no dóna completament per tan-
cat l’equip.

 Jordi Mas

Quico Díaz enllesteix la 
major part de la plantilla
El tècnic de la Unió Esportiva Castellar incorpora sis jugadors al primer equip de cara a la propera 
temporada a Segona Catalana i els jugadors tornaran als entrenaments el proper 17 d’agost

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

 Noves cares i jugadors que marxen a la Unió Esportiva Castellar de cara a la propera temporada a Segona Catalana. || v.c.

FUTBOL  |  EXPOSICIÓ

Les novetats són el porter 
Carles Gil (Vilanova del Vallès), 
el central Sergi López (Manresa), 
el migcampista Ivan Badillo (Gra-
manet B), el mig dret Dani Gon-
zález (Sabadell Nord) i els davan-
ters Juan Carlos Rangel (Sant 
Antoni de Vilamajor) i Sergio Es-
trada (Gramanet B). “Teníem 
una plantilla ja bastant defini-
da i hem cregut convenient re-
forçar les línies amb futbolistes 
que s’adaptin a la nostra propos-

ta de joc que volem”, comenta el 
tècnic de la Unió Esportiva Caste-
llar Quico Díaz.

Aquests jugadors s’afegei-
xen als tretze que segueixen: Marc 
Rossell, Joel Puntí, Iñaki More-
no, Dani Guerrero, Albert Silves-
tre, Carlos Sabalete, Dani Mesa, 
Marc Argemí, Joan Brullet, Alber-
to Mayoral, Juanito, Aitor Pozo i 
Marc Alavedra. Encara que les 
línies estiguin dibuixades, Díaz 
pensa que la plantilla “no es pot 

A partir d’avui mateix s’expo-
sen les fotografies i dibuixos 
del centenari de la Unió Es-
portiva Castellar al vestíbul de 
la plaça del mercat. És un re-
cull de fotografies que es van 
fer durant la festa central del 
centenari, que va tenir lloc els 
dies 3, 4 i 5 de juny. L’exposició 
romandrà oberta fins el 17 de 
juliol i també es mostraran els 
dibuixos que van fer els nens 
i nenes al taller de dibuix. El 
dia 8 de juliol es farà l’entrega 
de premis del concurs de fo-
tografia.

 Redacció

S’exposen
les fotos del 
centenari

HOQUEI PATINS  |  SEGONA CATALANA

L’Hoquei Club Castellar tindrà per 
a la propera temporada 17 equips 
que participaran en competició fe-
derada a més de la categoria d’es-
cola, els més petits. L’entitat cas-
tellarenca tindrà un mínim de dos 
equips per categoria excepte les 
de les franges d’edat més altes que 
en tindrà un: sènior, júnior, juve-
nil i femení.

 Redacció

L’Hoquei Club tindrà 17 
equips a més de l’escola
Per primera vegada hi haurà tota la cadena masculina de base completa, 
des de la categoria de prebenjamí-iniciació fins a la júnior

El sènior masculí patirà pocs 
canvis d’una temporada a l’altra. 
Alejandro Ruglio seguirà dirigint 
l’equip, però aquest any no és pre-
vist que actui com a jugador, com 
havia fet en aquesta temporada 
anterior. Segueixen els porters 
Sergio Ruiz i Marc Comas, i els ju-
gadors de pista Rubén Ávila, Félix 
Ayorinde, Albert Garcia, Nacho 
Petit i Fredi Marzo. De moment 
hi ha l’incorporació d’Àlex Van 
der Camp. Encara que podria ar-

ribar un nou fitxatge en les prope-
res setmanes, la intenció del club 
és reservar dues places per als ju-
gadors júniors.

Enguany, i per primera vega-
da a la història del club, totes les 
categories masculines de base es-
taran cobertes des de prebenja-
mí-iniciació fins a júnior. L’equip 
júnior estarà entrenat per Toni 
Ventura mentre que hi continua-
rà havent el femení sots16, entre-
nat per Laia Pasquina.

donar mai per tancada”. El pri-
mer equip, com a mínim durant la 
pretemporada, es completarà amb 
jugadors del juvenil i el filial.

No continuen quatre juga-
dors de cara que pengen les botes: 
Juanlu Barragan, Jordi Aguilar, 
Ivan Gallardo i Toni Gómez.

Avui els jugadors de la pri-
mera plantilla passaran pel Pepín 
Valls a signar les fitxes i es donarà 
per acabada la temporada amb un 
sopar entre els jugadors.

 Un partit d’aquesta temporada al pavelló Dani Pedrosa. || JosEP grAELLs

FUTBOL  |  3A CATALANA

Jordi García portarà el filial de 
la Unió Esportiva Castellar i 
agafarà el relleu de Luís Carde-
nas a Tercera Catalana, que va 
agafar l’equip només de forma 
provisional durant la passada 
segona volta. Garcia va militar 
a la UE Castellar.

 Redacció

Jordi García 
portarà el B
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ÀREA POLIESPORTIVA

Guillem Arderius ha finalitzat 
segon al Campionat d’Espanya 
cadet que s’ha disputat a Castelló 
de la Plana. L’atleta del Club Atlè-
tic Castellar va saltar 1’86 metres 
en salt d’alçada, obtenint la segona 
millor marca i rebaixant el seu rè-
cord personal. Arderius va assolir 
la medalla de plata només superat 
pel valencià Ignasi López, que es 
va endur la prova amb 1’90.

El castellarenc va superar en 
un centímetre la seva anterior mi-
llor marca, que havia aconseguit a 
Oviedo en els estatals de pista co-
berta. Al febrer també va acabar 
en segon lloc, de manera que ha 
repetit posició. “Estava una mica 
nerviós perquè l’entrenament de 
dimecres no m’havia anat gaire 
bé, però al final he pogut tornar 
a ser sotscampió”, comentava Ar-
derius.

Els salts és una de les grans 
especialitats del Club Atlètic Cas-
tellar. Té bons saltadors joves 
d’alçada, com Guillem Arderius o 
Àngel Vilalta, i saltadors de perxa, 
com Marc Vela (FC Barcelona) i 
Alexandra Bayo (Oviedo). L’alça-

 Jordi Mas

 Guillem Arderius, a l’esquerra, al podi final de Castelló de la Plana. || cEdidA

Guillem Arderius repeteix 
sotscampionat als estatals
L’atleta del Club Atlètic Castellar torna a superar la seva marca personal a la 
prova del salt d’alçada del Campionat d’Espanya cadet i l’eleva a 1’86 metres

ATLETISME  |  CAMPIONAT D’ESPANYA

da és l’especialitat de Guillem Ar-
derius però no es tanca la porta a 
d’altres especialitats.

bronze per pons || Josep Pons va 
aconseguir diumenge un gran èxit 
la seva dilatada carrera. El caste-
llarenc va aconseguir la meda-

La Federació Catalana d’atletisme ha confirmat al Club Atlètic Caste-
llar que la marca feta per Josep Permanyer, Josep Pons, Juan Pedro 
López i Juan Moreno a la prova dels 4x400 relleus és el nou rècord 
de Catalunya. Els castellarencs -a la foto, amb el nou equipatge del 
club a les pistes del Parc de Colobrers- van fer un temps de 5 hores 
15 minuts i 23 segons.

cEdidA

Els veterans del CAC fan un rècord català

ATLETISME |  CAMPIONAT DE CATALUNYA

lla de plata a la prova dels 5.000 
metres als Campionat d’Espanya 
d’atletisme de veterans disputats 
a Águilas tot el cap de setmana. 
També cal destacar el quart lloc 
de Josep Permanyer als 400 me-
tres o la victòria d’Encarna Gar-
cia als 5.000 metres. 

El Futbol Sala no renova Maceiras

Manolo Maceiras no continu-
arà com a entrenador del Fut-
bol Sala Castellar la propera 
temporada. El tècnic, al cap-
davant del primer equip del 
club les últimes tres tempo-
rades, no seguirà i la junta 

de Josep Tous ha decidit confi-
ar la banqueta castellarenca a 
Rubén Jiménez, fins ara entre-
nador del segon equip del Fut-
bol Sala Castellar. El Castellar 
seguirà a la categoria de Prime-
ra Catalana. 

FUTBOL SALA  |  PRIMERA CATALANA
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Dani Pedrosa tornarà a pujar 
sobre la seva Honda al Gran Premi 
d’Itàlia d’aquest cap de setmana. 
El castellarenc, que s’ha perdut les 
darreres tres curses del Mundial 

 Jordi Mas

 Carmelo Morales intentarà acostar-se a la zona de punts a Mugello. || cEdidA

Retrobament castellarenc a Itàlia
Dani Pedrosa i Carmelo Morales coincidiran aquest cap de setmana al circuit de Mugello per primer cop aquesta temporada. 
Pedrosa torna a MotoGP després de perdre’s tres curses mentre que Morales confia a seguir millorant i acostar-se a la zona de punts

MOTOR  |  MUNDIAL DE MOTOCICLISME

de Motociclisme, ja es troba recu-
perat de la seva lesió tot i que el 
seu estat físic amb què arribarà 
diumenge a la cursa de Mugello és 
una incògnita.

Per primera vegada aquesta 
temporada 2011, Pedrosa es tro-
barà amb el castellarenc Carme-

lo Morales, que va aconseguint un 
manillar fix per al Gran Premi de 
Catalunya, quan Pedrosa ja esta-
va lesionat.

Durant aquestes curses Car-
melo Morales ha millorat el seu 
rendiment, però encara segueix 
lluny de la zona de punts. El cas-

 Dani Pedrosa torna al Mundial de Motociclisme després de tres curses absent. || cEdidA

tellarenc va acabar vintè dissabte 
passat al Gran Premi d’Holanda 
en la seva tercera participació al 
Mundial de Motociclisme tempo-
rada. Morales continua sense pun-
tuar i després d’haver competit a 
Montmeló, Silverstone i Assen, 
queda clar que haurà de millorar 

molt la seva Moriwaki per aca-
bar alguna cursa entre els quin-
ze primers. El pilot castellarenc 
de l’equip Desguaces La Torre va 
acabar al lloc 20, a quinze segons 
de la zona de punts després de 
fer una mala sortida i haver de 
remuntar 15 posicions. 
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ENTITATS

Club Cinema Castellar Vallès

Si et fas soci de la nova entitat abans 
del 26 de juliol, entraràs en el sor-
teig d’un lot amb els DVD de les pel-
lícules de les Nits d’Estiu: El discur-
so del Rey, Más allá de la vida, Alicia 
en el país de las maravillas i De dioses 
y hombres.

La quota anual és de 30 euros, i do-
narà dret a veure 15 pel·lícules al 
llarg del curs. 

FES-TE SOCI!

+ INFO:
wwww.clubcinemacastellar.com

Associació de veïns El Racó Castellar amb el Poble Sahrauí

Dissabte 9 de juliol - 19.30 h
Diumenge 10 de juliol - 18.30 h
L’ermita (C. de la Carena, 6)
Preu: 3 euros

Una obra escrita i interpretada pels 
veïns i veïnes del barri (Grup de Tea-
tre El Racó). Amb intriga, assassinats 
i, sobretot, escenes molt còmiques 
amb personatges molt peculiars.

Dimarts 5 de juliol
18 h
A la plaça Major

“Muaks! Petons de Pallasso”
amb Gabi Ruiz i Marina Antúnez.

Espectacle gratuït

TEATRE D’ADULTS
ELS SALVADORS
DE L’EXISTÈNCIA

ESPECTACLE DE 
CLOWN SOLIDARI

+ INFO:
wwww.castellarvalles.cat

+ INFO:
wwww.castellarvalles.cat

Comerç Castellar

El 22 de juny es va dur a terme el 3r sorteig de la promoció Primavera-Estiu.

El proper sorteig es farà dimarts 5 de juliol a les 20.30 h a El Mirador.

GUANYADORS TERCER SORTEIG

+ INFO:
comerccastellar@comerccastellar.cat
Tel. 937 146 739

Val de 30 euros:
Marta Vázquez - Bon Àrea
Isabel Ciuró - El Timbal
Montserrat Guinart - Òptica i Or-
topèdia del Vallès
Montserrat Valencia - Pasteggiare

Altres regals:
Kory Ceballos - Autoescola Castellar
Mònica Villodres - De Pablos Perruquer
Victòria Colomer - El Nou Espai

M. Mercè Juanpere - Electr. Juàrez
Helena Hernández - Fotonova
Xavi Garcia - Casa Jordi
Carme Homet - Pastisseria Muntada
Pablo Bonetto - Pizzeria Nyam-Nyam
Ester Domingo - Santi Art
Sonia Palomar - Secrets de Bellesa
Sandra Manrique - Ulls Blaus
Francisco Alarcón - Xics Enoteca 

clubcinema
CASTELLARVALLÈS
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· Quines inquietuds us van moure a crear el grup La 
iaia i quan us vau decidir a emprendre aquest viat-
ge musical?
Va néixer l’estiu de l’any 2009. Vaig començar sol, perquè per 
a mi escriure, compondre cançons i tocar sempre ha estat 
una necessitat. Però després de guanyar el primer premi, 
em vaig unir a Jordi Casadesús i Jordi Torrents. Ells toquen 
la bateria i  el contrabaix i jo la guitarra i hi poso la veu. 

· D’on surt el vostre nom, La iaia?
Doncs el nom va sorgir com una conya. Va ser a partir de 
la dissonància entre la persona jove, com nosaltres, i la 
persona gran,  com una iaia. I a poc a poc, el nom va anar 
quallant. De fet, nosaltres tenim pocs anys de vida. Som 
una iaia jove... he he. Alhora, La iaia també és una home-
natge a la meva àvia, que va tenir cura de mi moltes esto-
nes quan jo era petit.

· Amb quin públic penseu a l’hora de fer les cançons, 
les feu perquè siguin ballables o bé tranqui·les?
D’entrada, l’ideal seria no haver de pensar en el teu públic. 
Crec que és una cosa negativa que passi això perquè, sense 
voler-ho, abandones els teus gustos. Penses què voldrà sen-
tir la gent i perds una mica el teu gust personal. Però tenim 
sort perquè el nostre públic és molt ampli. I podem parlar 
de moltes coses. Sobretot, són cançons tranquil·les, que no 
estan pensades per ballar, tot i que si ho fas abraçat d’una 
amiga o amic íntim... pots ballar, és clar...

· De què parlen les vostres lletres? Dediqueu alguns 
moments especials per escriure-les?
Les nostres lletres parlen, sobretot, d’amor. Hi ha un com-
ponent emocional molt fort, clarament. També tenen la 
intenció de trencar amb els tòpics de la societat actual, 
de desmuntar alguns comportaments socials habituals. 
Moments per escriure les lletres? Uf! A mi és el que em 
costa més de tot. Primer faig la música, hi poso la melo-
dia, i finalment, la lletra. Ja sé que això no és gaire habi-
tual ni protocolari però me’n surto més bé així. De vega-
des, però, surt tot alhora.

“Cal fer bona música 
abans que arribi la fama”
Ernest Crusats, cantant i líder del grup La iaia, ens explica alguns detalls de la 
formació abans del concert que oferiran als Jardins del Palau, demà a les 21.30 h

· Per què totes les vostes lletres són en català? Us 
limita aquest condicionant?
No tenim cap experiència negativa pel fet de cantar en 
català. I, en canvi, fa poc hem vist com el grup Manel 
ha tingut un ressò impressionant a la resta de l’estat. 
No crec que les lletres cantades en català no tinguin 
futur fora de les nostres  fronteres només per la llen-
gua, sinó que hi hauria d’haver una indústria prou forta 
per poder competir amb èxit a l’estranger. I, de moment, 
això no passa.

· Com vau rebre els tres premis que heu aconseguit 
fins ara i quins són?
Bé, el primer em va fer moltíssima il·lusió. Jo encara 
anava sol, era l’any 2009. El premi de VicSona consistia 
en gravar una maqueta i és per això que vaig buscar els 
dos Jordis. Al cap d’un any hem guanyat el Sona9. Amb-
dós són uns premis que valoren molt el directe. I, fins 
ara, nosaltres érem molt de directe. Els meus companys 
de La iaia són molt bons músics. Jo... bé, jo no me’n con-
sidero tant. Tot i que sempre cal fer bona música abans 
no arribi la fama, si arriba, perquè llavors ja tens un coixí 
on agafar-te, unes melodies que avalen l’èxit. L’èxit que 
arriba de cop i volta ens fa molta por.

· Has comentat que heu rebut tres premis: el Vic-
Sona, el Sona9... i el tercer?
També hem rebut  el premi a Grup Revel·lació de l’En-
derrock. Els premis fan molta il·lusió perquè donen vida 
al projecte, ens permeten dedicar-nos a fer cançons. És 
com agafar velocitat. A nivell de públic, però, no vol dir 
que omplis més concerts en directe..

· Creieu que les plataformes en línia ajuden els 
grups novells a donar-se a conèixer?
A nosaltres ens han ajudat moltíssim. Hem tingut una 
presència notòria a Internet, sobretot a myspace. Vam 
estar al top 1 durant una setmana amb cinc de les nostres 
cançons i això juga molt al nostre favor. Ara, per exem-
ple,  estem esperant que surti el nostre primer disc que 
hem titulat El meu vaixell al setembre, i gràcies a Myspa-
ce ja es poden escoltar alguns temes. També tenim pre-
vist penjar-ne a l’spotify, però mai tot el disc sencer. 

  Marina AntúnezENTREVISTA

  Ernest Crusats, cantant del grup La iaia. || cEdidA

El proper concert de les
Nits d’Estiu als Jardins
serà el del grup local Moments 
La formació presenta el seu primer disc
‘7 colors’ en format elèctric, el dia 8 a les 21.30 h

Components

Míriam Aguado (veu i guitarra acústica),
Sergi Camps (teclats),
Francesc Sesat (guitarra acústica, veus i percussió) 
Joan Cardoner (guitarra solista),
Javi Hernández (guitarra elèctrica),
Àlez Fernández (bateria) i Òscar Yeste (baix)

Història

 Moments va néixer a finals de l’any 2009 com a projecte 
acústic. va créixer de mica en mica, introduint nous mú-
sics amb nous instruments, nous estils, nous temes. Amb 
el seu primer dics ens mostren la seva cara pop-rock, amb 
pinzellades de folk i country.
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  Marina Antúnez

A banda dels concerts, les Nits 
d’Estiu han programat una atrac-
tiva proposta al voltant del cinema 
i de les audicions de sardanes. Les 
pel·lícules que es podran veure du-
rant aquests dies són: El discurso 
del rey (dia 5), Más allá de la vida 
(dia 12), Alicia en el país de las ma-
ravillas (dia 19) i De dioses y hom-
bres (dia 26). 

Tots aquests films han estat 
programats, enguany, per una 
nova entitat castellarenca: el Club 
Cinema Castellar Vallès (CCCV). 
Aquesta associació neix amb el 
propòsit,  per part d’un grup de 12 
castellarencs d’apropar una mica 
més el cinema a la vila. Està capi-
tanejada per Pere Joan Ventura, 
conegut cineasta i director de la 
Mostra de cinema BRAM!.

El CCCV és una entitat sense 
ànim de lucre que té per objectiu  
promoure la programació de cine-
ma al municipi com a activitat de 
divulgació cultural, estudiar i di-

Enguany, l’entitat 
Club Cinema 
Castellar 
programarà els films

El foc enceta les nits de 
concerts, sardanes i cinema

vulgar l’art cinematogràfic i con-
tribuir socialment a omplir un buit 
existent per la manca d’una sala 
de cinema a Castellar.

Per a donar-se a conèixer, han 
fet públiques algunes ofertes inte-
ressants, que començaran amb les 
Nits d’Estiu. D’una banda, l’entitat 
oferirà un preu únic de 10 euros 
per les persones que vagin a veure 
les quatre pel·lícules que es pro-
jectaran a les Nits d’Estiu. 

D’altra banda, l’entitat sor-
tejarà un lot amb els DVD de les 
quatre pel·lícules que es projecta-
ran aquest mes de juliol. El sor-
teig tindrà lloc el proper dimarts 
26, a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont, coincidint amb la projec-
ció de De dioses y hombres, la dar-
rera pel·lícula de les Nits d’Estiu. 
L’afortunat sortirà d’entre totes 
les persones que s’hagin fet sòci-
es de l’entitat.  

fer-se soci al cccv || Per fer-se 
soci de la nova entitat Club Cine-
ma Castellar cal omplir un formu-
lari al web de l’entitat www.club-
cinemacastellar.com, també de 
recent creació, i fer efectiva una 
quota anual de 30 euros al núme-
ro de compte del CCCV.

Aquesta quota dóna dret a 
veure les 15 pel·lícules que es pro-
jectaran al llarg de la temporada 
a l’Auditori Municipal. 

sardanes a l’estiu || Pel que fa a 
les audicions de sardanes, la pri-
mera cita de les Nits d’Estiu co-
mença el dia 7, amb la cobla Sant 
Jordi; continua dijous 14, amb la 
cobla Jovenívola; el 21, amb la 
cobla Ciutat de Girona; diumenge 
24, amb la cobla Vila d’Olesa, i el 
28 de juliol, amb la cobla Principal 
del Llobregat.

Totes les ballades estan orga-
nitzades per l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de l’ASAC. 

El Correfoc va iniciar les Nits d’Estiu

Dissabte va tenir lloc 
el Correfoc infernal 
que inaugurava les Nits 
d’Estiu 2011. Els diables 
de l’ETC  van recórrer els 
carrers del casc antic de 
la vila, passant pel punt 
d’atracció principal al 
carrer Major. La cercavila 

de foc i petards, que va 
comptar per primer cop 
amb les Espurnes, el 
grup infantil de diables 
creat recentment, va 
finalitzar a la Plaça Major. 
L’acte va acabar amb 
un sopar que va aplegar 
més de 100 persones.

  Els Diables de Castellar van inaugurar les Nits d’Estiu amb les noves Espurnes. || vicENs gAiTáN

  Concert de l’últim relleu que es va fer de les fruites de Macedònia. || ArxiU

 M.A.

Avui es desvelaran
les noves fruites
de Macedònia

Aquesta tarda, a les 17.30 hores i a 
Vilanova del Vallès, es farà la pre-
sentació del càsting del grup musi-
cal Macedònia i es desvetllaran els 
noms de les noves fruites.
De moment, la setmana passada ja es 
van donar a a conèixer les dades de par-
ticipació: 300 noies són les candidates a 
ser les noves fruites. I avui sabrem qui-
nes seran les 5 noies escollides.

Els requisits que totes elles ha-
vien de complir són: tenir entre 11 i 
16 anys, tenir coneixements de músi-

ca, cant i dansa i iniciar el compromís 
amb Macedònia per a cinc anys.

La selecció s’esdevé cada cinc 
anys des que es va crear la formació. 
L’acte tindrà lloc a les 17.30 h al Cen-
tre Cultural d’aquesta població valle-
sana i comptarà amb l’actuació de 
dues de les cantants actuals.

Les cinc noies que fins ara han 
estat les fruites  de Macedònia (L’Aida, 
la Berta, la clàudia, l’Èlia i la Laia) dei-
xen enrere uns anys plens d’emocions, 
concerts, vivències dalt i fora de l’esce-
nari i un bagatge musical important. 

Pel que fa als músics (el  Dani, el 
Guillem, el Jaume, el Pep i el Ferran), 

tots ells continuaran acompanyant 
les veus femenines que ara s’estrenen 
com a noves figures visibles del grup.

història || El grup Macedònia va 
néixer l’estiu de 2001. Els primers 
concerts els van fer la Marina i la 
Georgina, dues nenes de 9 anys que 
cantaven cançons que Dani Coma 
feia per les seves obres de teatre. 
L’any 2002 hi va haver la primera 
fornada de noies: la Mariona, l’Al-
ba, la Nina, l’Amanda i la Laura, i 
el grup es presentava al concurs 
Sona9 rebent el premi al grup amb 
més projecció de futur. 
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Can Carner va celebrar, un any 
més, la revetlla de Sant Joan 
amb moltes activitats. Del 23 
al 26, es van realitzar propos-
tes lúdiques que anaven del ball 
als concursos, passant per una 
tirada de bitlles catalanes, so-
pars populars i l’esperada Festa 
de L’escuma. La vetllada va fina-
litzar amb havaneres.  || M.A.  El sopar amb havaneres va ser tot un èxit a la festa de Can Carner.  || LL. MArTí

A la biblioteca i a la ludoteca ja s’han 
donat a conèixer les dades d’assistèn-
cia a les diverses activitats que s’han 
dut a terme aquesta temporada. A 
l’Hora del Conte Infantil hi ha hagut 
un total de 666 persones, repartides 
des de juliol de 2010 fins al juny de 
2011 en 10 sessions.

A l’Hora del Conte en anglès  
s’ha comptat amb un total de 446  
infants en els nou actes progra-
mats. L’Hora del pati ha sumat un 
total de 400 nens i nenes.

Balanç de les hores del conte

Pel que fa a les activitats per 
adults, l’Hora Golfa del Conte ha 
comptat amb un públic de 274 per-
sones en les vuit sessions que hi va 
haver. Les tertúlies literàries han 
tingut una assistència de 69 per-
sones, dividides en sis sessions. Fi-
nalment, En to poètic va comptar 
amb 50 persones en les cinc ter-
túlies que hi va haver. 

De tots els cicles, l’Hora del 
Conte Infantil manté un cop més el 
lideratge d’assistència. || M.A. 

L’escola Sant Esteve ja té 
2 gegants i 4 capgrossos

  Marina Antúnez

L’escola Sant Esteve de Caste-
llar ja té els seus propis gegants 
i capgrossos. Els ninots s’han 
elaborat durant aquest curs a 
les estones de tallers i plàstica. 
Hi han col·laborat els alumnes 
de primària, utilitzant paper 
maixé i pintura.

Per a la fabricació de les dis-
fresses, barrets, bates, cabells, 
estructura de fusta i muntatge en 
general, els mestres han comp-
tat amb la col·laboració de pares, 
mares, avis i àvies, que han in-
vertit temps, esforç, imaginació i 
molta il·lusió en el projecte.   Els gegants Esteve i Cinta i els capgrossos Lluci, Charlie, Berrugueta i Patufet. 

El proper dimecres, 6 de juliol, la 
revista Vallesos es presenta al Ca-
sino del Racó, a partir de les 19 
h. Aquesta revista va néixer amb 
la voluntat de cobrir un buit en 
el camp de la presentació i evo-
cació del patrimoni cultural, his-
tòric, etnogràfic i naturalístic del 
Vallès. 

El seu format pretén ser 
atractiu, divulgatiu i destinat a 
tot tipus de públic. S’inclouen di-
versos articles de persones i per-
sonatges vallesans i té un total de 
136 pàgines. 

L’objectiu és contribuir a la 
identificació dels vallesans i va-
llesanes amb un territori, sovint 
acostumat a ser tractat com a pe-
rifèria, i que en canvi té un patri-
moni ric i viu que cal preservar. 

Al primer número s’ha in-

‘Vallesos’ al Racó

 Portada de la revista ‘Vallesos’. || c.

clòs un article sobre l’associació 
cultural castellarenca Cal Meima, 
una carpeta dedicada al Ball de Gi-
tanes i altres articles sobre el Va-
llès proper. || M.A. 

Petards i 
coques a 
Can Carner
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EXPOSICIONS

Casal Catalunya
Prat de la riba, 17

Olis de Josep Sales i 
Joan Urbano
Tot el mes

Santi-Art
camí xic, 9

Pintures dels alumnes de 
projectes guiats
fins al dia 7 de juliol

Biblioteca Antoni Tort
sala Boadella, 6

“A Alemania no se va por aquí”
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)

Vídeo de vacances i
Iniciació a la cata de vins
Mes de juliol, a El Mirador

Campaments a Planoles
del 6 al 17 de juliol
inscripcions: 638 177 050
Moviment colònies i Esplai

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

1r nivell de
Salsa i Roda Cubana
dies: 6, 13, 20 i 27 de juliol
Plaça catalunya

Dibuix i Pintura
(Joan Mundet)
a partir de 12 anys
dimarts, 19.30 a 21.30 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

Classes de dibuix i pintura
Petits (a partir de 5 anys)
i adults. dimecres, dijous i 
dissabtes  ·  Aguilart

02ds
Teatre
El despertar de
les primaveres
sala Petit format · 21 h
organització: institut castellar

Nits d’Estiu*
Concert de La iaia
El meu vaixell
Jardins Palau Tolrà · 21.30 h

Fira comercial a l’aire lliure
sala Boadella · 10 a 20 h
org.: comerciants i Ajuntament

Excursió a la Mola
sortida: iEs castellar · 18 h
organització: cEc

09ds
Teatre
Els salvadors de 
l’existència
Local social El racó · 19.30 h
organització: AAvv El racó

Nits d’Estiu*
Concert amb
sant Andreu Jazz Band
Jardins Palau Tolrà · 21.30 h

Fira comercial
a l’aire lliure
sala Boadella · 10 a 20 h
org.: comerciants i Ajuntament

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

* Actes organitzats per l’Ajuntament de castellar del vallès

Cinema
Música y Lágrimas
casal catalunya · 17 h
organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Espectacle solidari
Muaks! Petons de pa-
llasso amb gabi ruiz 
i Marina Antúnez
Plaça Major · 18 h
org.: castellar amb el poble sahrauí

Nits d’Estiu*
Cinema
El discurso del rey
Auditori Municipal · 21 h05dT

Exhibició*
final de robòtics
Auditori Municipal · 17.30 h

Teatre
El despertar de
les primaveres
sala Petit format · 21 h
organització: institut castellar01dv

04dL

Nits d’Estiu*
Sardanes
a càrrec de la 
cobla sant Jordi
Plaça del Mercat · 21.30 h07dJ

Balls de Saló
casal catalunya · 17 h
organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Presentació
Revista ‘Vallesos’
casino del racó · 19 h
organització: casino del racó06dc

10dg
Teatre
Els salvadors de 
l’existència
Local social El racó · 18.30 h
organització: AAvv El racó

Balls de Saló
casal catalunya · 17 h
organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

IV Bicicletada 
del Vallès
sortida: pl. Major · 9.30 h
organització: candidatures 

Alternatives del vallès (cAv)

Nits d’Estiu*
Concert
a càrrec del
grup Moments
Jardins Palau Tolrà · 21.30 h

Taller de teràpia del riure i pensament positiu
a càrrec d’Aura costa
Lasaladeser (Puigvert,3, 2n pis) · 19 h
organització: Lasaladeser08dv

Curs de Reiki, teràpia del 
riure i altres
Tot el mes  ·  inscripcions:
info@lasaladeser.com

03dg
Balls de Saló
casal catalunya · 17 h
organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Projecció documental
debtocracy
Plaça Mirador · 21.30 h
organització: Acampada castellar



El carrer de Sant Llorenç ha sofert re-
modelacions importants respecte l’any 
1960. Al centre, hi havia una casa cone-
guda com a Cal Botafoc, que va ser en-
derrocada i substituïda per una nova 
edificació de propietat municipal, con-
servant el nom, i on ara s’ubica el de-
partament de Promoció Econòmica. 
Adossada al Botafoc hi havia la casa 
coneguda com Cal Ros Graner.

foTo: JAUME MUssoNs

C. Sant Llorenç, 1960
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Les Nits d’Estiu acullen les audicions 
de sardanes d’aquest mes de juliol. La 
primera cobla, que inaugura el cicle, és 
la Sant Jordi, que visitarà la vila de Cas-
tellar el proper dijous dia 7 a les 21.30 
h del vespre. L’acte tindrà lloc a l’aire 
lliure i és gratuit i obert a tothom.

dijous 7 de juliol · 21.30 h  

Plaça Mercat

organització: Ajuntament

Sardanes
amb la cobla sant Jordi

dimarts 5 de juliol · 18 h  

Plaça Major

organització:

castellar amb el poble saharaui

Espectacle solidari: 
Muaks!
Petons de pallasso

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
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
93 727 74 00 
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

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

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

01
02

03
04
05
06
07
08
09

10

germà
ros
de 14 a 21 h Permanyer
ros
casanovas
Yangüela
vilà
germà
Permanyer
casanovas
de 14 a 21 h Permanyer
casanovas

El proper dimarts, la plaça Major ofer-
irà un espectacle de clown per a donar 
la benvinguda als infants saharauis 
que vindran a passar l’estiu a la nostra 
vila. La proposta està organitzada per 
l’entitat Castellar amb el poble saharaui, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.  
És un espectacle de clown pensat per a 
petits i grans i gira al voltant de dos sim-

pàtics personatges que pretenen fer una 
conferència sobre el món del circ. Però 
el que es preveia un tema seriós acaba 
amb una sèrie de despropòsits que fan 
petar de riure. L’espectacle comptarà 
amb la intestimable col·laboració dels 
mateixos infants saharauis a l’escenari, 
que ja hauràn arribat del seu viatge des 
dels camps de refugiats.
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· És una dona molt activa. Bom-
bers, excursionisme, comerç... 
On s’ubicaria primer? 
Muntanya, bombers i comerç per 
aquest ordre. La muntanya és el 
que més m’agrada, tot i que no 
m’hi vaig aficionar fins després 
dels trenta.

· La muntanya sempre està 
plena de reptes.
M’agraden les marxes llargues, on 
em puc posar límits. Ara tinc l’ob-
jectiu de fer la Matagalls-Montser-
rat 25 anys seguits. És una prova 
de 84 quilòmetres i de moment, ja 
l’he fet 21 vegades. Aquest setem-
bre serà la número 22.

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
despistada
Un defecte que no pot dominar?
Tossuderia
Qui li agradaria haver estat?
Ningú en especial
Quin animal seria?
cap
La seva paraula preferida?
En tinc moltes!
Quin plat li agrada més?
Pasta o pa amb tomàquet i pernil
Músic preferit?
Lluís Llach
Un color? 
El negre
Un llibre?
‘Els ponts de Madison county’ de 
robert Waller
Una pel·lícula?
Les de l’indiana Jones
Un comiat? 
A reveure

Amant de la muntanya i de Castellar, aquest cap de 
setmana farà l’Ultra Trail de resistència Núria-Berga, de 
92 quilòmetres, juntament amb els castellarencs Empar 
Dalmau i Rafa González 

Montse Vendrell

· Aquest cap de setmana fa l’Ul-
tra Trail entre Núria i Berga. 
Què és, això, exactament? 
És una prova de resistència, de 
92 quilòmetres, que s’ha de com-
pletar amb menys de 24 hores. 
Aquest any és més complicada, ja 
que hi ha 11.300 metres de desni-
vell, 2.000 més que l’any passat.

· Amb només un dia de límit 
s’ha d’anar per feina.
L’any passat només van finalitzar 
la cursa 162 dels 413 inscrits. En-
guany som 600 persones, de les 
quals només hi ha entre 30 i 40 
dones.

· Quines altres rutes de llarga 
distància ha fet.
La Matagalls-Montserrat, la Tra-

vessa del Montseny i la Montser-
rat-Reus, que és de 100 quilòme-
tres però més planera.

· Per aguantar això s’ha de pre-
parar molt. I segurament també 
s’ha de portar una vida activa.
Jo no sé estar-me a casa. M’agrada 
moure’m, i sempre que puc m’es-
capo al Puig de la Creu. Hi pujo 
gairebé cada dia.

· És potser una de les coses que 
més li agraden de Castellar?
Castellar m’encanta. Jo sóc de 
Monistrol de Montserrat i vaig 
venir cap aquí als deu anys. Sem-
pre he tingut la muntanya a prop. 
Abans hi tenia Montserrat, ara el 
Puig de la Creu i la Mola. És un 
gran avantatge per un poble que 

està tan proper a Barcelona.

· Vostè que fa tanta muntanya, 
creu que se n’ha de limitar l’ac-
cés?
La muntanya és de tothom, això 
ho tinc clar, i tots hem de poder 
gaudir-ne. Ara bé, sempre s’ha 
d’anar pels camins perquè hem 
de conservar el que tenim.

· S’implica molt amb la vida de 
Castellar. Com veu el poble?
Potser ara és massa gran. El 
trobo immens. Quan veig que fan 
tantes coses al final no saps què 
triar. Per sort tenim de tot, i la 
muntanya al costat.

· I d’aquest interès per la natura 
li ve l’interès pels bombers?

De fet ho vaig fer pel meu marit. 
Sempre estava amb els bombers i 
vaig decidir acompanyar-lo.

· Un bomber sempre ha d’estar 
alerta. Sempre va amb el wal-
kie-talkie a sobre?
Sempre, allà on vaig. Si cal tanco 
la botiga sense rumiar-m’ho i vaig 
on faci falta. És un ritme que fa 
que estiguis fent canvis de plans 
constantment, però tot és acos-
tumar-s’hi.

· I ja que ens acostem a l’estiu, 
com es preveuen els mesos de 
juliol i agost quant als focs?
Esperem que siguin tranquils. 
Ha plogut molt aquesta primave-
ra i tenim l’exemple del Sant Joan, 
que ha estat molt tranquil. 

La muntanya és de 
tothom, però s’ha 
d’anar pels camins

“

”

 Jordi Mas

Excursionista, bombera i comerciant
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