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Desclot i Sellent: les veus de Shakespeare
SANT JORDI | p03

B-124, el 
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l’homenatge als traductors castellarencs d’aquest dissabte centra la celebració de Sant Jordi aquest cap de setmana
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Contractació laboral temporal per cobrir 
diferents llocs de treball dins del programa 
complementari de foment de l’ocupació local 
2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

OFeRTa 
d’Ocupació

Llocs de treball:
1 lloc de tècnic/a mitjà/na, Ocupació
1 lloc de tècnic/a mitjà/na, Govern obert
1 lloc de tècnic/a mitjà/na, Economia social i solidària
1 lloc d’administratiu/va, 
 Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge
3 llocs d’auxiliar administratiu/va
2 llocs de conserges d’equipaments
1 lloc d’oficial/a de 1ª, pintura 

Contracte: 
D’obra o servei determinat.

Requisits:
Els candidats han de ser persones aturades inscrites 
en el Servei d’Ocupació de Catalunya, com a 

demandants d’ocupació i no trobar-se 
donades d’alta en cap dels règims de la 
Seguretat Social, almenys, en el moment de 
la seva contractació.

Selecció de candidats:
Es durà a terme des del Departament 
de Recursos Humans, a través del 
procediment previst a les bases.
Podeu consultar les bases del procés a 
www.castellarvalles.cat (oferta de treball de 
l’Ajuntament).

Presentació de sol·licituds fins al dimecres 3 
de maig al Registre General de l’Ajuntament 
(El Mirador).

actualitat

Darreres hores per votar els 
pressupostos participatius
Diumenge, hi haurà un punt de votació a la Fira de Sant Jordi coincidint amb la  finalització 
del període de votació de les 12 propostes presentades enguany al procés Box populi

Aquest diumenge, 23 d’abril, finalitza 
el període de votació de les 12 propos-
tes presentades aquest any al procés 
“Box Populi” de pressupostos parti-
cipatius. Coincidint amb la Fira de 
Sant Jordi, que s’instal·larà diumen-
ge 23 d’abril a la plaça d’El Mirador, 
s’obrirà un punt presencial de vota-
ció per tal que totes aquelles perso-
nes que no han exercit el dret a vot 
puguin fer-ho, en el següent horari: 
de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h.

Fins al mateix 23 d’abril, el web 
municipal també ofereix la possibili-
tat de votar per Internet, a través de 
l’enllaç www.castellarvalles.cat/box-
populivotacions. Les persones que 
optin per aquesta via hauran d’ac-
cedir a aquest web i introduir-hi els 
cinc darrers números del DNI/NIE 
o passaport, la data de naixement i 
un codi d’identificació personal que 
han rebut al seu domicili.

Fins a dia d’avui, més de 1.400 
persones ja han exercit el seu dret 
a vot en el procés de pressupostos 
participatius 2017. D’aquesta xifra, 
un 25% ha votat presencialment en 
els punts habilitats mentre que l’al-
tre 75% ho ha fet mitjançant Internet.
Cal recordar que poden votar tots 
els vilatans nascuts abans de l’1 de 
gener de 2007 i empadronats abans 
del 7 de març de 2017 a Castellar del 
Vallès. Per tant, podran votar els 
castellarencs a partir dels 11 anys (o 
que els facin el 2017), cosa que supo-
sa una ampliació de l’edat de votació 
respecte l’any passat, que era a par-
tir dels 16 anys.

L’escrutini es durà a terme el di-
lluns 24 d’abril en un acte obert que 

tindrà lloc a la Sala de Plens de Ca 
l’Alberola (Passeig Tolrà, 1), de 10 a 
13 h. A les 13 h es presentaran els re-
sultats de la votació. Les propostes 
que es duran a terme seran aquelles 
que hagin obtingut més punts, fins a 
esgotar el pressupost disponible, que 
és de 150.000 euros (50.000 euros 
per als projectes de la categoria A i 
100.000 euros per als projectes de la 
categoria B). Aquesta xifra equival a 
un 15% del total de la inversió finan-
çada amb recursos propis.

els 12 projectes 
Els 12 projectes finalistes d’aquest 
any és en la categoria A l’ampliació 
del parc d’street workout de Castellar 
del Vallès situat a la plaça de Carcas-
sona, l’adequació d’un parc infantil 
per a nens i nenes menors de 3 anys 
al centre de la vila, i instal·lar, en una 
plaça del municipi, dos rocòdroms 
amb forma de vocal a proposta del 
Consell d’Infants. Aquestes tres pri-
meres propostes tenen un pressu-
post de 10.000 euros.

Dins de la categoria B, on s’in-
clouen els projectes d’inversió amb 
un import màxim de 50.000 euros,  hi 
ha l’adequació de dos espais expositius 
a la casa Ribas, seu de l’Arxiu d’His-
tòria de Castellar, per tal que quedin 
preparats per ser un espai de museu 
del municipi, la renovació  de les car-
rosses de la Cavalcada de Reis, la re-
forma de les escales dels ‘Enanitos’ 
a Sant Feliu del Racó que connecten 
les dues meitats del poble, la reforma 
de l’Skate Park, la reforma tècnica de 
la Sala de Petit Format de l’Ateneu, la 
millora de la seguretat per a mobilitat 
en bicicleta, un escenari cobert per a 
les entitats i l’arranjament de la plaça 
Lluís Companys.

 Redacció

habiTaTge | llOgueRpaRTicipació | BOx pOpulI

El registre general de documents de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès va 
rebre l’any 2016 un total de 14.243 en-
trades. D’aquestes, gairebé una terce-
ra part (32,44%) correspon a entrades 
que es van anotar directament per via 
electrònica i no de forma presencial. El 
número total d’entrades de documents 
que han arribat per Internet s’ha do-
blat en els darrers dos anys, passant 
de 2.188 entrades de tipus electrònic 
el 2014 a 4.620 el 2016.

Del total de 4.620 entrades, un 52% 
correspon a factures de proveïdors que 
s’han registrat electrònicament (2.424 
registres), un 28% són entrades digi-
tals procedents d’altres administra-
cions (1.277 registres) i finalment un 
20% a tràmits per Internet registrats 
a través de la plataforma e-TRAM (919 
registres). Precisament, el nombre de 
tràmits per Internet s’ha incrementat 
en el darrer any prop d’un 15%, pas-
sant de 802 el 2015 a 919 el 2016. Les sol-
licituds digitals es gestionen a través de 
l’e-TRAM, el mòdul de tramitació mu-
nicipal de la pàgina web desenvolupat 
pel Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC). 

De la totalitat de tràmits que la 
ciutadania ha fet via Internet, els mis-
satges de la Bústia Oberta representen 
el 45% de sol·licituds enviades. En segon 
i tercer lloc figuren els tràmits relaci-
onats amb el padró d’habitants (que 
suposen un 31% del total) i la presen-
tació d’instàncies (un 22,5% del total). 
La xifra restant, l’1,5%, fa referència a 
altres tràmits que també es poden fer 
en línia, especialment les sol·licituds de 
certificat de qualificació urbanística. 

L’Ajuntament de la vila és Entitat 
de Registre Col·laboradora de l’Agència 
Catalana de Certificació. Val a dir que 
2.882 ciutadans/es han obtingut des de 
l’any 2004 el certificat digital idCAT. 

Una tercera part 
dels documents 
que entren a 
l’Ajuntament és 
per via electrònica

  Redacció

TRaNSpaRÈNcia

Castellar és un dels 77 municipis 
catalans que  dimecres va rebre el 
Segell Infoparticipa, una certificació 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que assoleix per 
quarta vegada consecutiva i que 
distingeix els consistoris que 
destaquen per la qualitat i la 
transparència de la informació 
als seus portals web municipals. 
L’acte, que va tenir lloc a l’Auditori 
del Rectorat de la UAB, va ser pre-
sidit pel delegat de Transparència 
i Govern Obert de la Generalitat, 
Jordi Foz, la rectora de la UAB, 
Margarita Arboix i la presidenta 
del Consell Certificador del Segell 
Inforparticipa, Victòria Camps. Per 

guardó infoparticipa

part de l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès, va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, Ignasi 
Giménez, del 1r tinent d’alcalde, 
Joan Creus, i del regidor de 
Govern Obert, Dani Pérez.
El web de l’Ajuntament compleix 
51 dels 52 d’indicadors de trans-
parència avaluats pel Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per 
a la Ciutadania Plural (LPCCP) 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), partint de la 
Llei de Transparència. L’únic 
indicador pendent és el desenvo-
lupament de la carta de serveis, 
que es millorarà en els propers 
mesos per tal de complir els 
estàndards sol•licitat per la UAB.
Tot i això, el portal de 
Castellar figura a la llista 
dels 30 webs municipals més 
transparents de Catalunya.
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Enguany, la festivitat de Sant Jordi es 
tradueix en tres dies plens d’activitat. 
La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
serà a partir d’aquesta tarda l’esce-
nari d’una revetlla de Sant Jordi du-
rant la qual es donaran a conèixer els 
guanyadors del IV Premi de Litera-
tura Breu de L’Actual. Enguany s’ha 
triplicat el nombre d’obres presenta-
des respecte l’edició anterior, amb un 
total de 142: 96 a la categoria de mi-
crorelat juvenil, 35 a la d’adults i 11 po-
emes. L’acte comptarà també amb la 
participació de la secció de joves de 
la Coral Musicorum SOM· night, que 
oferiran l’espectacle Tu tens el present.

El  matí de dissabte 22 se cele-
brarà la vigília de Sant Jordi al pati 
de les 3 Moreres d’11 a 13 h en un pro-
grama d’actes conjunt de la Biblioteca 

Municipal Antoni Tort, la Ludoteca 
Municipal Les 3 Moreres, les Escoles 
Bressol Municipals, el Cor Sant Este-
ve i l’Escola Municipal d’Adults. Així, 
entre d’altres propostes, hi haurà una 
paradeta d’intercanvi de llibres infan-
tils, un de maquillatge, del macrocir-
cuit d’scalextric a càrrec d’Ardslot, 
de la narració del conte Sant Jordi 
i les tres moreres a càrrec de Toni 
Massagué, o d’un photocall de dis-
fresses. També es podrà gaudir del 
concert del Cor Sant Esteve Contes 
cantats, amb cançons provinents de 
diversos països.

El mateix dissabte, a partir de 
les 17 hores, l’Esbart Teatral de Cas-
tellar ha organitzat la III Trobada de 
Bèsties, una proposta que comença-
rà amb la plantada i exposició, que 
es podrà visitar de 17 a 21 hores a la 
plaça Major amb una llegida de contes 
per als més petits. A les 21.30 hores, 

cap de setmana per Sant Jordi

Miquel desclot i Joan Sellent llegint les seves darreres traduccions del teatre de William Shakespeare. || Q. PASCUAL

l’homenatge dissabte als traductors castellarencs Desclot i Joan Sellent protagonitza els actes de celebració de Sant Jordi

 Jordi Rius hi haurà el correfoc de Bèsties, que 
engegarà a la font de la plaça Major.

shakespeare i els traductors

La novetat d’aquest any és l’home-
natge als traductors de Shakespeare, 
Joan Sellent i Miquel Desclot, que es 
farà a partir de les 19.30 hores a l’Au-
ditori. L’acte consistirà en una con-
versa amb els dos traductors condu-
ïda per Anton Carbonell.

També hi haurà la lectura de frag-
ments teatrals de les obres de Shakespe-
are traduïdes per Miquel Desclot i Joan 
Sellent, a càrrec de les actrius Sílvia Bel 
i Imma Colomer i l’actor Jordi Boixade-
ras, i d’actors i actrius de l’Esbart Tea-
tral (Jaume Clapés, Sara Schkot, Eloi 
Creus i Joan Romeu) i del Teatre del Sol 
de Sabadell (Marta Tricuera). L’afora-
ment es limitarà a unes 80 persones, ja 
que tant l’activitat com el públic se situ-
aran al damunt de l’escenari.

la fira a la plaça d’el mirador

La plaça d’El Mirador serà el proper 
dissabte, 23 d’abril, l’escenari principal 
de les activitats que tindran lloc a Cas-
tellar del Vallès amb motiu de la Diada 
de Sant Jordi amb la tradicional fira, or-
ganitzada per Comerç Castellar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. Entre 
les 10 i les 20 hores aplegarà una vinte-
na de parades de comerços, autònoms 
i entitats i associacions locals, on es po-
dran trobar llibres, roses i productes 
artesanals relacionats amb la diada.

La fira es completarà amb altres 
activitats. Al matí la parada de la Llibre-
ria Vallès comptarà amb Rosa Virgili, 
que signarà exemplars dels seu llibre 
Mont-roig a Castellar per amor, i amb 
Josefina Llauradó, que signarà llibres 
de la saga de Bernat Detectiu. Aquest 
mateix comerç també ha organitzat, a 
les 12.30 hores, la presentació del nú-
mero 0 del fanzín cultural de Castellar 

Les Sitges. A l’acte hi intervindran Síl-
via Melgarejo i Òscar Rocabert, mem-
bres de la redacció, i Joan Solé, que 
farà de rapsode llegint uns poemes de 
Víctor Verdú. 

A la tarda, la llibreria Espai Lec-
tor Nobel oferirà un taller de màscares 
de drac fetes amb goma eva, adreçat a 
tots els infants. Les entitats i associaci-
ons també oferiran activitats, com ara 
una demostració del taller de swing 
que porten a terme els usuaris de Su-
port Castellar, un taller de manuali-
tats a càrrec de Fil per randa i altres 
propostes per part de les escoles. La 
jornada acabarà a les 17.30 hores amb 
l’actuació de la colla de Joves del Ball 
de Gitanes amb una ballada a la plaça 
del Mercat i una ballada de sardanes, al 
mateix espai, amb la Cobla Vila d’Ole-
sa, a les 18.30 hores.  
Tota la programació de Sant Jordi 

a la pàgina 4

el tema de la setmanaSant Jordi 2017
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diumenge 23 d’abril

Fira de Sant Jordi
De 10 a 20 h - pl. d’el Mirador
Organització: comerç castellar i Ajuntament

i també:

ballada de gitanes amb la colla de 
Joves de castellar
17.30 h – pl. del Mercat
Organització: Ball de gitanes

ballada de sardanes 
amb la cobla Vila d’Olesa
18.30 h – pl. del Mercat
Organització: Ajuntament i ASAc

altres activitats:

del 8 al 29 d’abril

a l’abril cada paraula val per mil
exposició de frases fetes i gimcana lingüística 
als establiments de comerç castellar
Organització: Servei de català 

col·laboració: comerç castellar

dijous 20 d’abril

Jocs Florals de l’escola Municipal d’Adults
18.30 h – Auditori Municipal Miquel pont
Organització: escola Municipal d’Adults

divendres 21 d’abril

Revetlla de Sant Jordi: entrega del IV premi de 
Literatura breu de L’actual, amb l’espectacle 
Tu tens el present
actuació de la secció de joves de corals 
Musicorum SOM·night. Direcció de Sònia gatell i amb 
Adrià Aguilera al piano
19.00 h – Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal i l’Actual 

col·laboració: espaiart

dissabte 22 d’abril

Sant Jordi i Les Tres Moreres
D’11 a 13 h – c. Sala Boadella
Organització: Ajuntament

iii Trobada de bestiari de l’eTc
De 17 a 21 h – exposició de bèsties (pl. Major)
21.30 h – Inici del correfoc de Bèsties 
(font de la pl. Major)
Organització: Ajuntament i eTc

homenatge als traductors de Shakespeare 
Joan Sellent i Miquel desclot
19.30 h – Auditori Municipal Miquel pont
Organització: Ajuntament

Homenatge
als traductors 
de Shakespeare 
Joan Sellent i 
Miquel Desclot

Dissabte 22 d’abril

Hora: 19.30 h

Lloc: Auditori Municipal 

Miquel pont

Organització: Ajuntament

conversa amb 

Joan Sellent i 

Miquel Desclot 

conduïda per 

Anton carbonell.

lectura de fragments 

teatrals de les obres de 

Shakespeare traduïdes 

pels dos autors.

Amb la participació de les 

actrius Sílvia Bel i Imma 

colomer, de l’actor Jordi 

Boixaderas i d’actors i actrius 

de l’esbart Teatral (Ramon 

permanyer, Jaume clapés, 

Sara Schkot, eloi creus i Joan 

Romeu) i del Teatre del Sol 

(Marta Tricuera).

publicitat
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territori

bOMbeRS | cARTA

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, 
ha fet arribar a la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments una carta per reclamar la inclu-
sió del Parc de Bombers Voluntaris de 
la vila a la campanya forestal d’estiu per 
garantir que estigui obert tots els dies.

La  missiva que s’ha enviat a la Ge-
neralitat deixa palesa la preocupació 
per l’elevat risc d’incendi que registra-
ran els boscos de Castellar del Vallès el 
proper estiu, “motivat entre d’altres 
qüestions per l’acumulació de sota-
bosc a causa de les darreres pluges”. 
A més, deixa constància que el 82% del 
terme municipal és zona boscosa, i que 
el municipi és porta d’entrada al Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt.

La carta recorda que l’any pas-
sat ja es va fer aquesta mateixa petició, 
que va ser aprovada per la Generalitat. 
Durant la campanya forestal d’estiu no 
es van registrar incidents importants, 
i els que van registrar es van poder so-
lucionar amb rapidesa. És per això que 
l’alcalde considera “imprescindible” 
l’obertura del parc de Castellar tots els 
dies durant la propera campanya fores-
tal ja que, en cas contrari, “incorreríem 
en una greu imprudència que podrí-
em acabar lamentant”.   || redACCió

L’Ajuntament 
vol que s’obri el 
parc a l’estiu

un únic document de protecció civil

L’alcalde adreçant-se  a la darrera comissió de protecció civil. || CedidA

L’Ajuntament comptarà enguany amb 
un Document únic de protecció civil 
municipal (DUPROCIM).  És un pla 
que englobarà per primera vegada 
tots els riscos que poden afectar el 
municipi: incendis forestals, inunda-
cions, nevades, ventades, concentra-
cions de persones, riscos especials i 
químics, transport de mercaderies 
perilloses, risc sísmic, risc radiolò-
gic i pandèmies.

El contingut d’aquest document 
es va presentar en la darrera sessió 
de la Comissió Local de Protecció 
Civil, que va tenir lloc a finals de març. 
Aquest òrgan col·legiat, constituït 
l’any 2014, té com a finalitat l’aplicació 
i el desenvolupament de la normativa 
de protecció civil dins l’àmbit local.

Durant la sessió es van presen-
tar el contingut del DUPROCIM, que 
permetrà deixar sense efecte el Pla 
bàsic d’emergència municipal, així 
com els plans específics municipal. 
L’esborrany ha estat redactat per una 
enginyeria especialitzada amb el su-
port de la Diputació. Una vegada el 

el DupROcIM inclourà per primera vegada tots els riscos que poden afectar el municipi

  Redacció

document hagi estat revisat pels tèc-
nics municipals, es procedirà a la seva 
presentació al Departament d’Interi-
or per a la seva avaluació definitiva.

La reunió va servir per mostrar 
els plànols del DUPROCIM, que car-
tografien la configuració del munici-
pi, els elements vulnerables, els ser-
veis bàsics i els riscos, entre altres 
elements. Es va acordar fer arribar 
una còpia a Bombers Voluntaris i ADF. 

SeguReTaT ciuTadaNa | cOMISSIó lOcAl  De pROTeccIó cIVIl

resum d’actuacions dels bombers 
Bombers Voluntaris va presentar un 
resum de les actuacions dutes a ter-
mes pel cos. L’informe presentat per 
l’associació destaca que el 62% de les 
sortides es van fer dins el terme mu-
nicipal de Castellar.  En total es van 
registrar 44 focs urbans, 41 conats 
de focs forestals, 55 serveis de tràn-
sit, 41 salvaments i 36 assistències 
tècniques, entre d’altres.  Durant la 
sessió també es van posar damunt 

la taula els Plans d’Autoprotecció 
de l’Espai Tolrà i els ja passats de 
la Cavalcada de Reis i de la Festa 
de Cap d’Any. També es va expli-
car que s’han redactat els proto-
cols d’emergència de Festa Major, 
Carnestoltes i Sant Antoni Abat.

D’altra banda, es va informar 
que s’ha dut a terme la campanya 
de prevenció i extinció d’incendis 
forestals a les urbanitzacions amb 
el repartiment de dossiers infor-
matius, una carta de presentació i 
el plànol d’evacuació a cada un dels 
habitatges de les urbanitzacions. 
Dins d’aquesta campanya també es 
preveu fer al mes de maig una jorna-
da informativa amb Bombers, ADF, 
Mossos d’esquadra, SEM i Policia 
Local, oberta a tot el veïnat abans 
de la campanya d’estiu. 

L’objectiu és informar de com 
prevenir incendis forestals i com 
actuar en cas d’emergència. Final-
ment, i entre altres aspectes, també 
es va acordar habilitar el Centre de 
Coordinació Operativa Municipal 
(CECOPAL) en cas d’emergència 
a les noves dependències de la Po-
licia Local.  
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actualitat

Durant el mes d’abril i maig, l’Assemblea Llibertària de Castellar, proposa diver-
sos actes sota el lema ‘A l’abril llibertaris MIL’ que s’organitzaran a Cal Gorina i a 
la plaça Major. Les jornades s’estructuraran en 4 dies del mes d’abril i un del mes 
de maig i ja van arrencar dimecres passat amb la xerrada ‘Què és l’anarquisme?’, 
una introducció històrica a càrrec de  membres de la CNT Sabadell.
Dissabte 22, el protagonisme serà per als rols de gènere, tenint en comp-
te que a l’endemà es celebra Sant Jordi. “Es presentarà el conte de l’Assem-
blea Llibertària guanyador d’un certamen de contes per a infants, on es re-
lata la lluita que el col·lectiu d’infants del poble i l’Assemblea Llibertària van 
dur a terme per aconseguir la porteria que hi ha a la plaça major”, segons ex-
plica l’Assemblea a través d’un comunicat. Tot seguit es projectarà un mo-
nòleg que explica de forma propera i sense tabús les múltiples violències que 
s’exerceixen contra les dones i que no són agressions físiques. Posteriorment 
es farà un taller pensat pels joves d’entre 15 i 30 anys sobre l’amor romàntic i 
com afecta en els nostres comportaments diaris.
Dijous 27, es projectarà una xerrada del professor universitari Carlos Taibo 
sobre l’anarquisme al segle XXI. El Dissabte 29 d’abril, s’han previst activitats 
matí i vespre: al migdia es tractarà el tema de la lluita antifranquista del 39-52 
amb posterior vermut musical; i a la tarda es farà un taller sobre quins són els 
drets laborals i també hi haurà una xerrada sobre els orígens de l’1 de maig. 
El dia s’acabarà amb un sopar popular i sessió de punxa discos. Les jornades 
s’acabaran dimecres 3 de maig amb la projecció del documental ‘Economia 
col·lectiva’, on s’explica el període de Catalunya on els treballadors es van fer 
amb el poder del 80 per cent de les fàbriques.  || redACCió

Decidim Castellar ha organitzat una 
xerrada sobre la possible unió del Va-
llès Occidental i el Vallès Oriental. L’ac-
te tindrà lloc dijous, 27 d’abril, a la sala 
d’actes d’El Mirador a partir de les 
19.00 hores i comptarà amb la pre-
sència de l’arquitecte Manel Larrosa, 
membre de la Plataforma Fem Vallès.   

 ||  redACCió

eNTiTaTS | cIcle ‘A l’ABRIl llIBeRTARIS MIl’

decidiM | DIJOuS, 27

Tallers i debats de l’Assemblea Llibertària

Xerrada sobre la 
unió dels Vallesos

bReuS

Decidim Castellar ha presentat da-
vant del Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, un recurs contra 
el Pressupost Municpal de l’Ajun-
tament perquè considera que hi ha 
“greus irregularitats referents al 
cobrament de la taxa de l’aigua, ja 
que no apareix en cap partida d’in-
gressos del pressupost municipal”. 
El membre de Decidim, Marc Serrà, 
explica que la seva formació política 
va presentar al·legacions als pressu-
postos i el fet que l’Ajuntament i els 
serveis tècnics les hagin desestimat 
“és el que ens ha portat a fer un pas 
endavant i a presentar un conten-
ciós davant del jutjat perquè cre-
iem que la il·legalitat segueix pre-
sent. Ho presentem com a mesura 
de pressió perquè creiem que està 
a les mans de l’Ajuntament esme-
nar la irregularitat, el més aviat 
possible, sense haver d’arribar 
més enllà”.

La formació política ha explicat 
a través d’un comunicat que, actual-
ment, l’empresa concessionària del 
servei, SOREA, “està cobrant direc-
tament la taxa municipal d’abas-
tament d’aigua, de clavegueram 
i el cànon de l’aigua”. “Segons di-
ferents experts jurídics consul-
tats, és il·legal que una empresa 
facturi directament als usuaris 
un servei bàsic que ha de prestar 

Decidim interposa un contenciós 
per la gestió de l’abastament d’aigua

TRibuNaLS | pReSSupOST MuNIcIpAl

eQuip de gOVeRN

Davant del contenciós que ha 
presentat Decidim Castellar el 
tinent d’alcalde d’Economia, 
Joan Creus, ha volgut replicar els 
arguments d’aquesta formació. 
Creus referma que l’actual 
gestió de l’agua és “una concessió 
ajustada a la llei amb una fórmula 
molt habitual a l’administració 
local”. “Compta amb tots els 
informes de fiscalització per 
part de Secretaria i Intervenció 
de l’Ajuntament i, per tant, 
desconeixem l’interès de portar-ho 
al contenciós”, diu Creus. No 
obstant, el tinent d’alcalde també 
apunta que Decidim “vol traslladar 
una qüestió d’interpretació tècnic-
jurídica a un terreny polític”.
“En qualsevol cas, i per tractar-ho 
de manera política, existeix una 
Comissió per estudiar la internalit-
zació de serveis públics”, conclou 
el regidor del govern, comissió en-
gegada aquest mandat per tractar 
de la possibilitat de municipalitzar 
serveis que actualment estan 
gestionats per concessionaris 
privats. “Es podria generar un 
fòrum on discutir la qüestió de 
l’aigua”, assenyala Creus. 

“La concessió està 
ajustada a la llei”

 c.d.

consideren il·legal que una empresa externa gestioni i cobri el servei d’aigua 

l’ajuntament”, apunten en l’esmen-
tat comunicat. Seguint aquest criteri 
jurídic, doncs, el que denuncien és la 
manca de partida d’ingressos i despe-
ses en els pressupostos municipals per 
la prestació del servei d’abastament 
d’aigua. “No sabem ni el que costa 
el servei ni el que es recapta. Volem 
que sigui l’Ajuntament qui torni a 
cobrar el servei i després passi la 
factura a Sorea, seria una mane-
ra més transparent. És una qües-
tió de transparència”, diu Decidim.

Decidim insta l’equip de govern 
que no esperi la sentència judicial i que 
regularitzi el més aviat possible la si-
tuació, és a dir, que sigui l’Ajuntament 
qui torni a cobrar les factures de l’ai-
gua directament “com es feia fa uns 
anys fins que el govern socialista va 
fer un canvi en el reglament”, recor-
da Serrà qui també apunta que con-
fien “que es resolgui políticament 
abans i no s’hagi d’esperar al judici. 
Que l’Ajuntament recapaciti, mo-
difiqui el contracte i els propers 
pressupostos es puguin aprovar 
degudament”. “Lamentem haver 
d’arribar a aquests extrems per la 
defensa dels serveis públics i dels 
drets dels vilatans, però és el nos-
tre deure recórrer a totes les eines 
al nostre abast per aconseguir una 
bona gestió dels recursos públics”, 
apunten en el comunicat.

La formació ha iniciat una cam-
panya d’informació i per Sant Jordi, 
posaran una paradeta a la fira.  
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l’escultor de la balena visita la plaça catalunya Onze queixes i 
actuacions d’ofici per 
temes municipals

L’escultor amb l’alcalde, ignasi giménez, i el regidor pepe gonzález. || CedidA

L’artista castellarenc Joan Coderch 
-que viu a València des de fa anys- va 
visitar dimarts les obres per conver-
tir la bassa de la plaça de Catalunya 
en un espai de jocs d’aigua. Coderch, 
que és l’autor de l’escultura de la ba-
lena que presideix aquest espai, ha 
conegut in situ el projecte d’aquesta 
nova àrea lúdica, acompanyat de l’al-
calde, Ignasi Giménez, i del tinent d’al-
calde de Planificació, Pepe González.

L’escultor va conèixer els de-
talls de la intervenció, “que garan-
teix que la balena estarà envolta-
da per una làmina d’aigua sobre 
la qual es reflectirà la seva imat-
ge”, segons explica un comunicat de 
l’Ajuntament. D’acord amb el projec-
te, l’aigua reduirà el seu gruix però 
continuarà estant a la mateixa cota 
que quan existia la bassa. A més, no 
es col·locarà cap tanca protectora. 
Per això, i tal com es va comentar 
a la visita, se senyalitzarà l’espai de 
manera que els usuaris dels jocs pu-
guin conèixer el significat de l’obra i, 
alhora, la respectin.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha pre-
sentat l’informe anual de l’exercici 2016 cor-
responent al recull de queixes i consultes 
que aquesta institució ha rebut sobre les 
administracions públiques en l’àmbit del 
municipi. Durant l’any 2016, el Síndic de 
Greuges ha obert un total d’11 queixes i ac-
tuacions d’ofici que feien referència a qües-
tions que són competència de l’Ajuntament, 
la majoria de les quals relacionades amb ur-
banisme, habitatge i medi ambient (5). Al-
tres temes plantejats estan vinculats a ad-
ministració pública i tributs (3), polítiques 
socials (2) i consum (1).

Les 11 queixes rebudes al municipi són 
inferiors a la mitjana de queixes que s’han 
rebut en ajuntaments de municipis amb 
mides poblacionals similars a Castellar (que 
ascendeix a 16,7 queixes). Segons s’assenyala 
a l’informe, “les dades posen en evidència 
un descens del nombre d’aquestes actua-
cions en els darrers anys, fet positiu pel 
que fa al funcionament de l’Administració 
local”. El temps de mitjana de tramitació 
de les actuacions que afecten l’Ajuntament 
és de 95,9 dies. Quant a l’estat de tramita-
ció de les queixes que afecten l’Ajuntament, 
durant el mateix 2016 s’han resolt 8 actu-
acions (72,7%) i 3 continuen en tramitació 
(27,3%).  ||  redACCió

Joan coderch, que viu a València, va conèixer dimarts l’actuació que s’està fent a l’espai

 Redacció

ObReS | JOcS D’AIguA SíNdic | MeMòRIA 2016

L’escultura es va estrenar l’any 1995 
coincidint amb la inauguració de la plaça 
de Catalunya. L’obra, de missatge eco-
logista, representa una cua de balena 
capturada per tres vaixells imaginaris. 

Els tres grups municipals de l’opo-
sició (ERC, Decidim Castellar i PDeCAT) 
van demanar l’1 d’abril que l’Ajuntament 
parés de manera cautelar les obres i que 
la Comissió de Patrimoni es pronunciés 
al respecte. Els tres partits considera-
ven que el procediment no va ser clar, ja 
que no es garantia la protecció de la là-
mina d’aigua i de l’escultura de la bale-
na que formen part del Catàleg de béns 
de Patrimoni. El 6 d’abril,  la reforma 
de la plaça de Catalunya va ser objecte 
de debat en la darrera Comissió de Pa-
trimoni Arquitectònic i Arqueològic. 
Els representants d’aquest òrgan van 
donar llum verda al projecte, després 
de comprovar que es respecten els cri-
teris de protecció establerts al Pla Es-
pecial del Catàleg. 

Segons el regidor Pepe González, 
“les apreciacions dels membres de 
la comissió coincideixen bàsicament 
amb les de l’escultor, especialment en 
el sentit de mantenir el reflex de la là-
mina d’aigua”. 
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aTeNeu | 24 D’ABRIl

El Pacte pel Referèndum es pre-
sentarà públicament a Castellar 
el dilluns vinent en un acte que 
comptarà amb la participació del 
seu president Joan Ignasi Elena. 
L’acte tindrà lloc a la sala de petit 
format de l’Ateneu a partir de les 
set de la tarda. També es donarà 
a conèixer l’impuls del col·lectiu 
castellarenc ‘Nosaltres diem sí al 
Referèndum’ que té per objectiu 
recollir adhesions al Pacte. 

A proposta del Parlament, i 
amb l’impuls del Govern de Cata-
lunya, el 23 de desembre de 2016 
es va constituir el Pacte Nacio-
nal pel Referèndum, que aplega 
entitats socials, culturals i políti-
ques, amb el propòsit d’impulsar 
un pacte entre els governs de l’Es-
tat i de la Generalitat que permeti 
un Referèndum vinculant sobre el 
futur de Catalunya.

Segons defensa aquest Pacte, 
el referèndum “ha de propiciar 
que tothom se senti cridat a par-
ticipar-hi. Per això és necessari 
un debat escrupolosament de-
mocràtic, plural i en igualtat de 
condicions entre les legítimes 
opcions que avui es manifesten 
a Catalunya”.  || redACCió

Presentació 
del Pacte pel 
Referèndum

“Els pobles no mengen banderes. 
No es tracta de canviar una bande-
ra per una altra”. Així de rotund va 
arrencar Gabriel Rufián la seva xer-
rada del passat 11 d’abril a la plaça 
d’El Mirador davant de prop de 250 
persones. Convidat per la secció local 
de l’ANC, el polític sabadellenc i por-
taveu d’Esquerra Republicana al 
Congrés, va exposar els seus argu-
ments per la creació d’un nou país, 
una República Catalana que es basi 
en la “qualitat de l’escola i la sani-
tat pública, i en la igualtat entre 
homes i dones”.

Rufián va afirmar que els ciuta-
dans que s’han posicionat a favor del 

“el referèndum es 
farà sí o sí perquè no 
hi ha cap pla B”

  Rocío gómez 

Sobre el futur de les pensions 
i dels funcionaris, el polític d’ERC 
va reconèixer que no podia aportar 
una resposta concreta perquè en-
cara no saben com s’articularà en 
cas que s’assoleixi la independèn-
cia. “Haurem d’escollir entre les 
certeses del regne d’Espanya i les 
incerteses de la República Cata-
lana. Però tenint en compte que 
Espanya ha dilapidat en els úl-
tims quatre anys el 50% del fons 
de pensions per pagar deute pú-
blic, i que el deute públic repre-
senta el 114% del PIB...”, va ironit-
zar el republicà.  

procés sobiranista “som una ame-
naça però també una esperança. 
Una amenaça per l’statu quo, per 
un Estat en el qual trencar ous és 
un delicte però trencar un disc dur 
és un costum, en què no li pots dir 
gàngster a un gàngster, però ells 
et poden dir bolivarià i separatis-
ta per voler votar”. 

Quant al referèndum que es 
podria celebrar a la tardor, el polí-
tic sabadellenc va assegurar que “es 
farà sí o sí, perquè no hi ha cap pla 
B”, però que a diferència del 9-N, si 
la majoria vota a favor de la inde-
pendència “l’endemà sí que passa-
ran coses”. En aquest sentit, el re-
publicà va posar especial èmfasi en 
que cal respectar el vot del ‘sí’ però 
també del ‘no’, perquè no és un refe-
rèndum només per als independen-
tistes, “és un referèndum per als 
demòcrates”. “Si no us vau rendir 
quan éreu els menys, molt pocs, no 
us rendiu ara quan sou els més”, 
va dir Rufián.

El portaveu d’ERC al Congrés 
va criticar el paper dels ‘comuns’, de 
la nova fornada de partits que inte-
gren EUiA, ICV i Podem, entre d’al-
tres, perquè la seva cúpula “és l’es-

querra de saló i caviar” i els seus 
votants aniran a votar al referèn-
dum “sense saber què opinen” els 
dirigents del partit.

D’altra banda, des de la secció 
local de l’ANC van preparar un re-
guitzell de preguntes per al ponents, 
preguntes que segons l’Assemblea, 
es formulen sovint tant els partidaris 
d’una Catalunya independent com els 
que no volen separar-se d’Espanya. 
Així, entre altres qüestions, Rufián 
va assegurar que qui vulgui podrà 
mantenir la nacionalitat espanyola, 
i que la República Catalana també 
disposarà d’un sistema sanitari fort.  

el portaveu d’eRc 
al congrés, gabriel 
Rufián, va oferir 
una xerrada a la 
plaça d’el Mirador 
convidat per l’ANc

g. Rufián, amb la coordinadora de l’aNc de castellar, Trini pérez. || r.gómez

espai d’entitats castellarenques

+ iNFO:
 tel. 677 37 22 82, 
a/e sonaswingcastellar@gmail.com 

SonaSwing

el Swing torna a la Sala Blava a 
partir del dilluns 24 d’abril!

Curs de Swing/Blues (individual): 
dl. de 19.30 a 20.30 h
NOU!! Curs de Lindyhop d’inicial 
nivell 0: dl. de 20.30 a 21.30 h
Curs inicial Lindyhop nivell 3: dl. 
de 20.30 a 21.30 h
Curs Lindyhop nivell intermig/
avançat: dl. de 21.30 a 22.30 h

Apunta’t sol o en parella!

+ iNFO: 
a/e escuderiat3@gmail.com  

escuderia T3

dia: diumenge 30 d’abril
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: pl. d’el mirador

gimcana d’agilitat per a tothom que 
tingui scooter o cadira elèctrica.
Les inscripcions es podran fer el 
mateix diumenge 30, a les 9.30 
hores, a la plaça d’el mirador.

cuRSa “iaiOSpeed”

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

aires Rocieros castellarencs

dates: 28 (a partir 20 h), 29 i 30 
(tot el dia) d’abril
Lloc: espai Tolrà

grups rocieros, solistes, grups de 
ball i flamenc i són algunes de les 
activitats programades. A més, 
diumenge 30 al matí es farà la rua 
andalusa. També hi haurà migas 
i “potaje rociero”. L’1 de maig es 
farà una missa rociera a l’església 
de Sant esteve, a les 10 h. La Casa 
de Almería de Barcelona porta-
rà la imatge de la mare de déu del 
mar.

7a FeRia d’abRiL 

+ iNFO: 
https://www.facebook.com/esplaixi-
ribec, tel. 638 17 70 50

colònies i esplai Xiribec

el proper dilluns 1 de maig, sortida 
a la casa de colònies “Casa nova 
del castell”, de Castellcir. La sorti-
da es farà a les 9 h des dels locals 
de Colònies i esplai Xiribec. També 
podeu venir directament a les 
10.30 h a Castellcir. 

i recordeu: dissabte 27 de maig, 
festa d’aniversari a la pl. d’el mira-
dor (17 h), i diumenge 28 de maig, 
dinar de germanor a l’espai Tolrà 
(14 h). 

1967-2017: 50 aNyS! NOuS cuRSOS de SONaSWiNg! “100 aNyS de baSQueTbOL a 
caTaLuNya”  

+ iNFO:
 http://cbcastellar.com/60-anys/ 

club bàsquet castellar

el Club Bàsquet Castellar i la Co-
missió Organitzadora del 60è 
Aniversari es complauen a convi-
dar-vos a la inauguració de l’ex-
posició “100 anys de basquetbol 
a Catalunya. del pati al parquet”, 
dimecres 3 de maig, a les 19 h, a la 
sala d’exposicions d’el mirador.

La mostra es podrà veure del 3 al 
19 de maig, de dilluns a divendres, 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
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elisenda Alamany entra 
a l’executiva d’un país en comú
el també castellarenc Humberto carrero formarà part de la coordinadora

Dissabte, 8 d’Abril, va tenir lloc al pa-
velló de la Vall d’Hebron l’Assemblea 
Fundacional del projecte d’esquer-
res ‘Un país en comú’. Una jornada 
maratoniana, d’unes 12 hores, que va 
comptar amb més de 8.000 aportaci-
ons. “Va ser el punt de partida d’un 
projecte que nosaltres creiem que 
és molt il·lusionant, sobretot per la 
diversitat que nosaltres represen-
tem i que volem representar, creiem 
que el projecte se n’ha enfortit i que 
se’ns gira molta feina per començar 
a concretar aquest ideari i el codi ètic 
que vam aprovar a l’assemblea”, ex-
plica la regidora de Decidim Castellar, 
Elisenda Alamany, membre del grup 
impulsor i ara ja membre de l’executi-
va, formada per 32 membres i liderada 
per Xavier Domènech. Tot i que enca-
ra no té un càrrec concret, sembla que 
la castellarenca tindrà un paper relle-
vant en el projecte: “Ens posem mans 
a l’obra per concretar les línies marc 

h. carrero i d. Martínez. || CedidA

Rafa homet i Joan Tardà. || CedidA

  cristina domene

uN paíS eN cOMÚ | ASSeMBleA FuNDAcIONAl

coordinadora formada per 120 mem-
bres i presidida per Ada Colau. Des del 
partit local volen engegar ara un pro-
cés a Castellar de xerrades i debats per 
apropar l’ideari sorgit de l’assemblea 
fundacional d’Un país en comú’ entre 
els castellarencs “amb l’objectiu   de 
treballar i cercar espais comuns 
de suma de projectes i en consecu-
ció dels nostres anhels de llibertat, 
igualtat i democràcia plena”. 

Dissabte 8 d’abril, en el marc de la 
festa de la República que ERC orga-
nitza anualment al Parc de la Ciuta-
della de Barcelona, el portaveu del 
grup municipal d’ERC Rafa Homet 
va rebre el reconeixement pels seus 
25 anys de militància al partit repu-
blicà.  Homet va rebre la insígnia dels 
25 anys  de mà del portaveu d’ERC al 
Congrés,  Joan Tardà. El reconeixe-
ment formava part d’un seguit d’ac-
tivitats que es van fer al parc com un 
espai infantil, xerrades, un dinar po-
pular i un gran míting amb la partici-
pació d’Oriol Junqueras i Marta Ro-
vira.  ||  REDACCIó

eRc | RecONeIxeMeNT

Rafa Homet, 
reconegut pels 
seus 25 anys de 
militància

elisenda alamany a l’acte. || CedidA

L’Ajuntament de Castellar ha 
ampliat fins al proper diven-
dres 5 de maig el termini de sol-
licitud perquè les entitats sense 
afany de lucre demanin subven-
ció per a la realització d’activitats 
o actuacions al municipi durant 
aquest any. Enguany, per prime-
ra vegada, les bases reguladores 
de la convocatòria indiquen que 
les peticions s’han de presentar 
de forma electrònica, per donar 
compliment a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les adminis-
tracions públiques, que obliga les 
entitats a relacionar-se electròni-
cament amb les administracions. 
En tots els casos, cal tenir en 
compte que tindran dret a sub-
venció aquelles iniciatives que 
tinguin a veure amb els àmbits 
següents: serveis socials i salut, 
gen gran, medi ambient, educa-
ció, joventut, igualtat d’oportu-
nitats, cultura, esports, coopera-
ció, solidaritat nova ciutadania i 
voluntariat.  ||  REDACCIó

eNTiTaTS | AJuNTAMeNT

Fins al 5 de maig 
per sol·licitar 
subvencions

bReuS

de l’ideari i del codi ètic, per tant, 
formaré part del grup que s’encar-
regarà de liderar i coordinar el que 
serà un ‘País en Comú’, que encara 
falta per concretar el nom”.

un altre castellarenc al projecte

D’altra banda, el castellarenc Humber-
to Carrero, d’En Comú Podem Caste-
llar i membre de la candidatura Podem 
Confluent&Comú formarà part de la 
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNi. màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

Benvinguts vilatans, us fem saber a tots 
els amants d’aquest tema, que ja tenim 
preparada una nova trobada de Plaques 
de Cava, en concret la XII Trobada de 
Plaques de Cava de Castellar del Vallès. 
S’han imprès dues noves plaques per ce-
lebrar tal esdeveniment, amb un disseny 
de la verge de Montserrat, la de l’ampo-
lla de cava i la placa pirula.
Perquè tots puguem ampliar les nostres 
col·leccions, s’instal·laran diversos pa-
radistes amics i professionals, amb els 
quals podrem canviar o comparar les 
plaques que ens falten.
Es posarà a la venda l’ampolla de cava 
Brut Nature, Celler Vell Especial Tro-
bada amb la seva placa i una placa piru-
la commemorativa, tot a molt bon preu. 
Se sortejaran ampolles i tires de plaques 
de cava als Srs. compradors, no et quedis 
sense la teva ampolla i les plaques fes la 
teva reserva trucant al Sr. Pepito, telèfon 
626838490, i no t’oblidis de passar per la 
12a trobada de Plaques de Cava l’últim 
dissabte d’abril del 2017.
Us esperem a tots a la plaça de l’Espai 
Tolrà, veniu a fer un tomb amb la famí-
lia, a la mateixa plaça hi ha un parc per a 
la mainada, ho passarem molt bé.
En cas de pluja, al mateix lloc sota cobert.

12a Trobada de 
Col·leccionistes 
de Plaques de Cava 

 Miquel canals

 decidim castellar

aigua és un bé públic  i 
un dret bàsic de totes 
les persones. L’aigua 
cal reconèixer-la com 
a part indispensable 
de la vida i el medi am-

bient. Una necessitat bàsica que ha 
de ser gestionada sota criteris dels 
béns comuns. 
Els beneficis generats de la seva ges-
tió s’han d’invertir a fer més eficient 
la distribució, retornar al medi una 
aigua amb la millor qualitat possi-
ble, així com garantir els cabals am-
bientals de les conques i la integri-
tat dels ecosistemes. L’aigua és, a 
més, un dret humà reconegut per 

L’
Municipalitzem la gestió 
de l’aigua

les Nacions Unides en la seva reso-
lució 64/92 aprovada el 28 de juliol 
de l’any 2010, i que diu textualment 
que «l’accés a l’aigua potable i al sa-
nejament és un dret humà essenci-
al per a gaudir plenament de la vida 
i de tots els drets humans»
Des del nostre grup polític sempre 
hem defensat que els serveis públics 
municipals, especialment aquells 
més essencials, han de ser gestionats 
públicament. Entenem que d’aques-
ta manera, a part de garantir-ne la 
universalitat d’accés, els beneficis de 
l’activitat poden repercutir en la to-
talitat de la població, alhora que es 
millora el control sobre les condici-
ons laborals dels treballadors i tre-
balladores.
Els darrers anys, diversos ajunta-
ments n’han recuperat el control 

La Sala de petit format de l’Ateneu 
(SPF) fa molts anys que treballa a ple 
rendiment. Durant més d’una dècada 
va acollir una programació de teatre que 
sumava les produccions de l’Esbart te-
atral de Castellar (ETC) amb especta-
cles professionals. Aquella fórmula, que 
l’ETC vol recuperar, va ajudar a situar 
Castellar al mapa teatral del país. L’SPF 
i l’Auditori, amb la seva programació es-
table de teatre, música i dansa, van con-
vertir-se en la joia de l’activitat cultural 
del municipi. Uns anys més tard, l’acord 
entre l’ajuntament i l’ETC va possibilitar 
la gestió de l’Ateneu per part de la nos-
tra entitat. Però l’SPF mai ha estat, ni 
és ara mateix, una sala d’ús exclusiu de 
la nostra entitat, ni tampoc s’hi fa teatre 
i prou. Les llars d’infants, les escoles de 
primària, les escoles de música i teatre, 
associacions, entitats, grups de veïns, 
conferenciants, recitals de poesia i un 
sense fi de grups i activitats tenen la sala 
com a espai de referència. Fent un càl-
cul aproximat, durant un any hi deuen 
passar unes 5.000 persones.
Però ara ha arribat el moment de fer-hi 
una inversió important, perquè l’SPF té 
deficiències greus que ens responsabi-
litzen a tots. La sala no té cortinatge ig-
nífug, la graella de focus (que fa més de 
quinze anys es va fer amb molt bona vo-
luntat com una solució «provisional») 
no acompleix amb cap mesura de se-
guretat, penjar i despenjar focus és un 
perill i el muntacàrregues ha estat se-
gellat perquè no és segur fer-lo servir.
L’ETC sempre ha estat orgullós d’aquest 
equipament que s’ha convertit en el seu 
escenari particular. I per això s’ha fet 
càrrec d’encapçalar la proposta de con-
dicionament tècnic de la sala que pre-
sentem al procés de pressupostos parti-

No és un caprici

 esbart Teatral castellar

cipatius. Ja vam fer-ho l’any passat, i no 
ens en vam sortir, possiblement perquè 
no vam saber explicar la importància 
d’una inversió que potser no és molt llu-
ïda, però que és necessària i, en tot cas, 
ens hauria de permetre continuar amb 
una activitat cultural viva i segura. No 
fem aquest esforç només per nosaltres; 
el fem també pels espectadors, pels nens 
i nenes que tan sovint utilitzen la sala, 
per les famílies, per tota la ciutadania 
en general. No traiem importància a les 
altres propostes que s’han presentat, 
però volem cridar l’atenció sobre el fet 
que no ens podem deixar enlluernar per 
espais de lleure infantil o juvenil sense 
pensar que hi ha un altre espai que ne-
cessita una intervenció urgent i que no 
respon a una rentada de cara sinó a una 
qüestió de seguretat. 
Volem castellarencs i castellarenques 
feliços, i per això volem i reclamem 
uns espais culturals dignes. Ajuda’ns 
a fer-ho possible, perquè l’ETC ho fa, 
també, per tu.

El diumenge s’iniciava amb un temps esplendorós, que anunciava que el dia seria 
gran. I així ho va ser per tothom que va sortir al carrer, uns per anar a beneir el ram 
o la palma, i nosaltres els bastoners i bastoneres per omplir de colorit els carrers i 
places del centre alegrant més si cal el matí als nostres conciutadans.
Aquest any no estaven sols, doncs vam convidar a la Colla Bastonera de Cànoves 
que amb dues colles, la de Grans i la de Petits van mostrar una altre forma d’exe-
cutar el Ball de Bastons. Aquesta és una característica que ens defineix a les Co-
lles bastoneres de Catalunya, que totes tenim identitat pròpia i mostrem al poble 
l’estil propi de cada una, sense competir, gaudint del que ens diferencia i a l’hora 
ens uneix, el Ball de Bastons.
Així a les 11 iniciàvem el cercavila des de la Plaça Mirador cap a l’Obra Social Be-
nèfica on com cada any saludem als avis i avies que no poden sortir donant-los una 
mica d’alegria. Enfilàvem cap a la Plaça Calissó i al carrer Major i, en arribar a la 
Font de la Plaça Major ens fèiem la fotografia de grup a les escales. Coincidint amb 
la fi de la  benedicció dels rams i palmes es va anar congregant una gran quantitat 
de gent davant del Casal dels avis on les quatre Colles van fer una exhibició dels 
seus balls, rebent un fort aplaudiment per part de la gent present.
Acte seguit vam anar cap al carrer St. Iscle, que per la seva característica estretesa 
i amb la imponent imatge de la torre del campanar de l’ església al fons li dediquem 
el ball de la Creu Grossa, dansa que requereix un gran domini de la picada dels bas-
tons. Després ens vam dirigir, passant per davant de l’Ajuntament, cap a la Plaça 
Albert, per a nosaltres la Plaça del Mestre ja que és on hi ha la Font - Monument al 
nostre Mestre Joan Munt al que sempre li dediquem uns ball a la seva memòria.
I finalment al carrer Sant Miquel ens esperava un més que merescut refrigeri, 
no sense aquesta vegada dedicar-li uns balls a la Pepita, mare i avia de balladors 
que sempre ha col·laborat amb nosaltres facilitant-nos casa seva quan l’hem ne-
cessitat. Ens aquest acte també s’els hi va fer oferiment d’un record, amb dos bas-
tons serigrafiats, a la cap de Colla dels convidats de Cànoves.  || ANTONi CASTiLLO 

(BALL de BASTONS)

Rams i Ball de Bastons

L’equip de govern del nostre ajunta-
ment, PSC-Som de Castellar, està-
fent un parc lúdic d’aigua a la plaça 
Catalunya que suposa eliminar el 
llac. Aquesta Plaça està inclosa en 
el Catàleg de Béns del municipi i per 
qualsevol modificació cal un informe 
preceptiu de la “Comissió de Patri-
moni”. L’Equip de govern ha inici-
at les obres sense aquest informei 
ara diuque el Pla especial del Catà-
leg de Béns contempla la protecció 
integral de l’escultura, però no del 
llac. Aquesta interpretació imposa-
da en el catàleg pel mateix equip de 
govern,obvia que el llac i l’escultura 
de la balena es van concebre junts, 
que són una sola cosa.
Aquesta remodelació s’ha pensat al 
marge tant de l’autor de l’escultura, 
Joan Coderch, com de l’arquitecte 
que va dissenyar la plaça, Pere Roca, 
els dos de Castellar del Vallès.
L’equip de govern del municipi, per 
més majoria absoluta que tingui no 
pot decidir sobre un espai públic 

Salvem el llac i la balena

 Xavi arderius

sense respectar l’autoria de les obres.
Fer-ho, és un manca respecte i pro-
bablement una il·legalitat envers la 
propietat intel·lectual que podria im-
plicar greus conseqüències.
L’arquitecte i l’escultor han sabut 
de la modificació d’aquest espai 
quan l’obra ja s’estava executant, 
posant-los ara en una situació incò-
moda i compromesa que no els per-
toca. Aquesta setmana, l’escultor ha 
visitat l’obra i demana canvis sobre 
el projecte ja en execució. Això fa 
evident, com ja es deia, que aquest  
projecte conté errors de forma i fons 
i que l’equip de govern s’està preci-
pitant. 
Hi serem a temps? Salvarem el llac 
i la balena dignament?

continua a la pàgina 11

Amb motiu del recent traspàs de la nos-
tra mare, àvia i besàvia Rosita, volem 
agrair les mostres de suport rebudes.

Agraïment

 Família casajuana - López

 pdecat castellar

uan algú vol colar un gol, 
cerca totes les maneres 
i estratègies per aconse-
guir-ho, no? Doncs això 
és el que està intentant el 
nostre equip de govern 

amb la làmina d’aigua on es reflecteix 
l’escultura de la balena i els tres vaixells 
de l’escultor Joan Coderch, que forma 
part del recent estrenat Catàleg de Pa-
trimoni de la nostra vila, i la instal·lació 
d’uns jocs d’aigua. Propostes, canvis, 
visites de l’escultor, declaracions, con-
tradeclaracions, rodes de premsa, pre-
sentacions de projectes... tot s’hi val per 
crear opinió favorable. 
El tema és que al final, amb tanta dis-

Q
Les possibilitats de la 
Plaça Catalunya

bauxa, no sabem si els jocs d’aigua, que 
es veu que són d’allò més modern i inno-
vador, substitueixen la piscina que tant 
necessita Castellar, després de tot, aigua 
és aigua... No sabem si la làmina d’aigua 
formarà part dels jocs, o si seran els jocs 
els que assegurin l’existència de la là-
mina; com tampoc no sabem si l’aigua 
dels jocs serà reutilitzada en els matei-
xos jocs, banyant una vegada i una altra 
les diferents persones que s’hi prestin, 
o si aquesta aigua serà la que acabi for-
mant part de la làmina on es banyi o re-
flecteixi la balena... 
Tampoc no sabem si els jocs es des-
muntaran arribats els freds del hi-
vern o si deixaran que les gèlides 
aigües contribueixin a fer un hiver-
nal paisatge d’escultures de glaç, tot 
convertint la làmina d’aigua en una 
pista de patinatge sobre gel, que de 
fet seria una bona proposta... Eh, re-
cordeu que aquesta és del PDeCat!

Però al marge d’ironies i propostes 
més o menys vàlides, el que fora bo 
saber és la despesa d’aigua que su-
posarà la posada en marxa d’aquests 
jocs, comptant amb l’evaporació lò-
gica a partir dels 20 graus, el cost 
de la depuració de l’aigua per asse-
gurar que ningú no agafi cap malu-
ra, la pressió necessària perquè fun-
cionin els jocs... Tot això tenint en 
compte que aquest espai es posaria 
en marxa en el moment de majors 
restriccions d’aigua, l’estiu! També 
fora bo saber el pressupost de man-
teniment d’aquests jocs, sobre tot si 
s’han de muntar i desmuntar en fun-
ció de les temperatures....
I sobre tot, fora bo saber la considera-
ció que té el nostre equip de govern dels 
compromisos adquirits amb la ciutada-
nia, perquè és incomprensible que un 
Catàleg de Patrimoni aprovat fa menys 
d’un any, sigui tan poc tingut en compte.



DEL 21 AL 27 D’ABRIL DE 2017 11

edita: Ajuntament de Castellar del Vallès · C. major, 74 1r Pis · 937 472 123 · director: Julià guerrero · Redactor en cap: Jordi rius · direcció d’art: Carles martínez Calveras 
Redacció i Fotografia: marina Antunez, Cristina domene, rocío gómez  · compaginació i disseny de publicitat institucional: Carles martínez, Jordi Batalla i Èlia guàrdia
publicitat: ielou comunicació, S.L. · 937 070 097 · comunicacio@ielou.cat · impressió: gráficas de Prensa diaria · distribució: TeB Castellar · Tiratge: 5.500 exemplars 
correu electrònic: lactual@castellarvalles.cat · dipòsit legal: B-13007-2008

opinió

  Qui hi ha darrere? || JOAN mUNdeT

pLaÇa MaJOR

aNTÒNia pÉReZ
directora escola d’adults

 Rafa homet*

a pocs dies, s’ha pre-
sentat l’anomenada 
«declaració de Can 
Roqueta», on alcaldes 
i alcaldesses de la llera 

del Ripoll i la Riera de Caldes acorden, 
entre altres coses, crear un consell de 
Formació Professional comú.
Aquest és un pacte important i neces-

F
Formació Professional de 
qualitat per a tothom

directe d’acord a la tendència re-
municipalitzadora de l’aigua a ni-
vell mundial,  entre ells, ciutats tan 
rellevants com París, Nàpols, Buda-
pest, Atlanta, Buenos Aires, Berlín, 
La Paz, etc.
Avui a Catalunya, només un 20% dels 
municipis gestionen l’aigua directa-
ment, sense externalitzar-la; exem-
ples com Mataró, Manresa, Parets, 
Montornès, Arenys de Munt, etc. dei-
xen clar que es pot gestionar amb èxit 
el servei de l’aigua incorporant crite-
ris de transparència, eficiència, sos-
tenibilitat, participació i proximitat.
Però a casa nostra hem perdut el 
control del seu cicle, amb un model 
mercantil que ha convertit l’accés i 
el sanejament de l’aigua en un pro-
cés que només beneficia a l’empre-
sa privada.
Fins i tot a casa nostra hem fet un flac 
favor al medi ambient i a la conca del 
rius Ter i Llobregat amb la connexió 
de Castellar del Vallès al Sistema Ter-
Llobregat l’any 2007, aprovada pels 
grups municipals de Convergència 
i Unió, Partit Socialista i Esquerra 
Republicana, però amb l’oposició 
del grup municipal L’Altraveu, quan, 
amb els nostres propis recursos hí-
drics i la seva gestiód’acord a crite-
ris sostenibles, la connexió no calia.
Per això Decidim també aposta per 
aquesta remunicipalització de l’ai-
gua, i ha començat el seu recorregut 
denunciant a l’Ajuntament de Caste-

othom parla d’educa-
ció, tots ens omplim la 
boca amb els nostres 
coneixements sobre el 
tema, perquè l’educació 
ens afecta a tots, i cadas-

cú de nosaltres ha de poder dir la seva. 
Però existeixen uns actors clarament 
implicats: els alumnes com a partícips 
directes, quina és l’educació que volen?; 
els pares com a preceptors i responsa-
bles de l’educació dels seus fills, quines 
són les seves opcions?; els professionals 
que ens hi dediquem, què volem ense-
nyar i com?; i per últim els polítics, que 
han de vetllar per la societat i establir 
els fonaments del futur, per consensu-
ar quins ciutadans volem formar. Això 
deixa clar que l’educació és un dels pi-
lars fonamentals de qualsevol societat, 
i com a protagonistes d’un nou horitzó 
hem de ser-hi presents.
Segur que heu sentit parlar dels pro-
cessos innovadors que s’estan duent a 
terme en les denominades “noves esco-
les” o “escoles XXI”, aquelles que han 
començat a replantejar-se seriosament 
què és això dels nous paradigmes i que 
els estan portant a terme amb un cert 
èxit, no amb una culminació aclapara-
dora perquè els seus alumnes topen, a 
posteriori, amb els bastions infranque-
jables, amb els murs inexpugnables de 
conceptes que no han modificat la seva 
estructura en molts anys. I és ara quan 
han començat les conferències, els de-
bats, els programes televisius, les ter-
túlies radiofòniques... sobre què és el 
que volem en educació. Realment és 
molt interessant i necessitem escoltar, 

El nou horitzó educatiu

T

 Joan creus*

els castellarencs i 
castellarenques que 
tenim una relació es-
treta amb el Puig de 
la Creu, les Trobades 

de Tardor i de Primavera són una 
cites molt desitjades al calendari, 

P
El Puig de la Creu. Símbol

més enllà que qualsevol moment és 
adequat per atansar-s’hi.
La de divendres passat ja ha supo-
sat la 15a edició, i en la línia de les 
anteriors, s’ha pogut visitar la ca-
pella romànica i la torre de guaita, 
i hem pogut compartir un deliciós i 
típic esmorzar amb totes les famíli-
es que s’hi han aplegat en una jorna-
da tan significada.
De la mateixa manera, les audicions 
musicals i les cantades del Cor de Ca-
vallers de Castellar del Vallès han 
donat a la Trobada un caire emotiu 
i artístic molt rellevant.
M’agradaria, però, remarcar una 
qüestió que ha fet d’aquesta Trobada 
una de les més singulars dels darrers 
temps. Així, l’organització (el Gener 
Martí i família al capdavant) ha ofert 
l’opció de plantar romaní i espígol a 
l’era reconstruïda, just davant de l’es-
glésia romànica de Santa Maria del 
Puig de la Creu. Molts ho vàrem fer 
amb els nostres fills i filles.
Plantar té a veure amb tenir cura de 
l’entorn, de la nostra llar, de la nostra 
terra i dels seus fruits. Per tal que les 
properes generacions puguin gau-
dir-ne, cal que preservem aquests 
elements de patrimoni,  de cultura, 
de germanor i de natura.
Que per molts anys puguem contem-
plar i cuidar aquest símbol del nos-
tre municipi.
Que per molts anys ens puguem se-
guir trobant al Puig de la Creu.
*primer Tinent d’alcalde
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analitzar, valorar i opinar sobre aques-
ta escletxa oberta. Però, com sempre, 
aquest plantejament trontolla, perquè 
una part important dels sistema edu-
catiu no ha estat cridat a participar 
en el debat, com ja és habitual: la for-
mació continuada, la formació al llarg 
de la vida, en definitiva la formació de 
persones adultes.
No volem enganyar ningú, però és evi-
dent que pocs d’aquests pensadors, 
pocs d’aquests interlocutors han obert 
un debat constructiu on estiguin pre-
sent tots les baules de la cadena, per 
la qual cosa el debat neix coix. Aques-
ta, de les escoles de formació de perso-

nes adultes, és ja una reivindicació his-
tòrica. Parlem d’una pota que engloba 
a centenars de milers de persones (al 
nostre municipi, per exemple, hi ha un 
promig de 300 persones per curs en els 
darrers anys, sense tenir en compte les 
actuacions que porten a terme altres 
entitats d’aquestes característiques, és 
a dir, adreçades a la formació al llarg de 
la vida), parlem d’un dels camps menys 
atesos, més desconeguts del sistema 
educatiu, aquell que contínuament 
innova perquè s’ha enfrontat a l’oblit 
i ha d’aconseguir encabir en les seves 
estructures situacions, interessos, ne-
cessitats que busquen respostes i que 

les aconsegueixen amb garanties, qua-
litat i honestedat, perquè aquest oblit 
en lloc d’enfonsar-nos en l’ostracisme, 
ens empeny a la recerca de solucions 
imaginatives, a continuar lluitant per 
reivindicar el nostre espai a la comuni-
tat educativa, encara que les arcaiques 
i anquilosades fórmules organitzati-
ves ens deixin aparcats en un raconet 
sense opcions, en moltes ocasions, de 
mostrar tot el nostre potencial.
No volem anar de víctimes, però sí 
que volem que la gent conegui la rea-
litat, una veritat colpidora que és me-
nystinguda i que afecta a totes aquelles 
persones que a partir dels 16 anys i fins 

els ... volen continuar formant-se, que 
han triat altres camins que no són els 
estrictament obligatoris, ja que cadas-
cú decideix transitar per aquesta vida 
de maneres diferents, però tots hem de 
tenir l’oportunitat de crear el nostre iti-
nerari, sense que això representi, dis-
sortadament, una manca de recursos.
Reivindiquem una revisió de les dife-
rents etapes educatives, sense obli-
dar-nos de cap d’elles, és a dir, des de 
les llars d’infants fins a les universitats, 
passant per les escoles d’adults. Reivin-
diquem, una educació de qualitat i amb 
garanties per a tothom. Reivindiquem 
poder ser partícips dels debat educatiu.  

solució a mig termini: planificar el trans-
port públic amb visió vallesana i no 
només amb visió d’accés a Barcelona. 
Aquest repte només es podrà abordar 
si aconseguim que els consells comar-
cals de l’Oriental i l’Occidental coope-
rin. La solució a curt termini passa per 
bonificar el transport als estudiants de 
Formació Professional que hagin de 
desplaçar-se. Estem parlant de més 
de 600€ anuals en el millor dels casos.
És per aquest motiu que ERC va posar 
com a condició al pacte sobre els pres-
supostos amb el PSC de Castellar que 
l’actual grup de govern bonifiqui d’al-
guna manera aquest transport, fent-lo 
assequible a tots els estudiants de mò-
duls professionals. És una bona manera 
de garantir l’equitat educativa. Encara 
no s’ha anunciat, però estem conven-
çuts que es farà aviat.
*portaveu grup municipal eRc

llar del Vallès per considerar que hi 
ha greus irregularitats referents al 
cobrament de la taxa de l’aigua per 
part de SOREA, ja que no apareix 
en cap partida d’ingressos del pres-
supost municipal. Segons diferents 
experts jurídics consultats per la for-
mació local, no és ajustat a dretque 
una empresa facturi directament als 
usuaris la taxa del servei bàsic que ha 
de prestar l’ajuntament.En aquesta 
situació, l’Ajuntament no té cap con-
trol sobre el que s’ingressa per la fac-
tura de l’aigua, i tampoc té cap con-
trol dels costos del servei. Aquesta 
opacitat és tolerada per l’equip de 
govern, que no disposa de cap me-
canisme de control sobre l’empresa 
concessionària.

sari. Situem-nos: aquestes poblacions 
vallesanes són al cor del motor indus-
trial del sud d’Europa, on les empre-
ses d’alt contingut tecnològic doblen 
la mitjana del país. Estem parlant de 
200.000 llocs de treball. És evident la 
necessitat d’una formació professio-
nal potent, que doni resposta a les ne-
cessitats productives de la zona i que 
permeti un grau elevat d’FP dual, on 
una part de la formació es fa directa-
ment a l’empresa.
Aquest consell ha d’agrupar ajunta-
ments, patronals i sindicats amb l’ob-
jectiu comú de la millora de la forma-
ció i la planificació de quins mòduls de 
Formació Professional ens calen i on 
té més sentit que es situïn. El desple-
gament de la nova FP es fa amb sentit 
territorial: més que situar una mica 
de tot a tot arreu, és millor que un cen-
tre sigui referent i acumuli tota l’ofer-
ta formativa, com és el cas de jardine-
ria i agricultura ecològica a Castellar.
Un òrgan d’aquest tipus, que més tard 
o més d’hora haurà de cooperar amb el 
de Terrassa i el de Granollers i donar 
resposta a l’àrea del Vallès, permetrà 
planificar millor des del terreny quines 
famílies formatives ens calen, com es-
tructurar-les i crear les estructures que 
garanteixin formació al llarg de la vida.
Aquesta estratègia té encara l’incon-
venient del transport: no és el mateix 
estudiar un mòdul d’FP a l’Ins Caste-
llar que haver de desplaçar-se cada dia 
a una altra població del Vallès. Aquest 
problema, perquè ho és, demana una 
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Tauler d’anuncis Municipal

FeM diSSabTe!

+ iNFO: 
www.castellarvalles.cat

L’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries fa 
aquest dissabte, com cada setmana, 
neteja intensiva a un indret del 
municipi:  dissabte 22 d’abril, 
era d’en petasques

Properes setmanes:

ds. 29 d’abril, pl. de Lluís Companys
ds. 06 de maig, pl. de Francesc macià

+ iNFO: a/e ludoteca@
castellarvalles.cat, tel. 93 715 92 89

dies: del 24 al 28 d’abril
horari: de 17 a 19.30 h

A més del joc lliure, durant tota la 
setmana farem massatges. i 
dimecres 26, també per a famílies 
amb infants de totes les edats, 
inclosos els menors de 3 anys. el 
mateix dimecres, el grup de grans 
jugarem sobre rodes. 

Qualsevol tarda podeu quedar-vos a 
jugar i demanar informació. recordeu 
que la 1a sessió és gratuïta.

TaLLeRS SeTMaNaLS de 
La LudOTeca 

+ iNFO: 
https://seu.castellarvalles.cat 

Fins al 22 de maig és obert el 
termini per presentar sol·licituds 
de subvencions a projectes de 
cooperació internacional per al 
desenvolupament per a l’any 2017. 
Cal presentar electrònicament 
una instància genèrica adjuntant 
el formulari de sol·licitud i la 
documentació requerida. 

Podeu consultar les bases de la 
convocatòria al web municipal: 
https://seu.castellarvalles.
cat/33033/tramit/221/ 

aJuTS pROJecTeS 
cOOpeRació 

Inscripcions: 
SAC (El Mirador)
Dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h; 
de dt. a dj. de 8.30 a 19 h

Més informació: 
www.elmiradorcastellar.cat
www.facebook.com/elmiradorcastellar
A/e elmirador@castellarvalles.cat

TALLER DE 
FILOSOFIA

La proposta vol ser un 
espai de debat al voltant de 
les diferents interpretacions 
de la llibertat.

Dates: 3, 17, 24 i 31 de maig
Horari: dimecres, de 19 a 20.30 h
Lloc: El Mirador
Preu: 20 € (16 € amb descompte)

tradicions

ReLigió | pASQuA

complir fidelment amb les tradicions de Setmana Santa

Castellar va complir un any més amb 
les tradicionals celebracions de Setma-
na Santa. Els actes van començar el diu-
menge 9 d’abril,amb la benedicció de pal-
mes i palmons. 

Unes 200 persones  van  pujar Di-

actuació del cor de cavallers durant la Trobada de primavera. || A. PArerALa benedicció de la palma a la sortida de l’església el diumenge de Rams el 9 d’abril. || Q. PASCUAL

seguida d’una meditació solidària amb 
les sofrences de la humanitat, el Cant de 
la Passió pel cor de Cavallers de Castellar 
del Vallès, i l’audició de Stabat Mater, a la 
capella romànica. També es va col·locar 
una pancarta a la façana amb els noms 
de les persones que han fet possible la 
col·locació de la campana. 

Els padrins també van seguir la 

vendres Sant al matí al recinte del Puig 
de la Creu. A més de passejar pels en-
torns de l’edifici, durant el matí hi va 
haver portes obertes per visitar la capella 
romànica i pujar a la torre de guaita. Hi 
va haver ofrena de llànties i una planta-
da de romaní per guarnir l’era del Drac. 
Durant el matí, hi va haver els actes ha-
bituals: la pregària de lloances del matí, 

tradició de regalar mones als seus fillols 
i filloles. Enguany, la protagonista de la 
sèrie de dibuixos Ladybug, amb els seu 
company Le Chat Noir, ha estat la més 
demanada juntament amb els Barru-
fets i els Trolls. La saga de La Guerra de 
les Galàxies també s’ha traduït en dife-
rents mones així com els personatges de 
FC Barcelona. 

 Redacció

A la Trobada de 
Primavera

PERSONES

200
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La segona edició de l’Open Vallès ha fet 
consolidar la prova com la competició més 
important de biketrial de tot el Vallès Oc-
cidental. Castellar va ser per segon any con-
secutiu la seu d’aquest campionat on l’equip 
local de l’Escola de Trial “El Bixu” va tan-
car una excel·lent participació.

El remodelat circuit del bike-park del 
carrer Berguedà es va omplir amb 89 par-
ticipants i 131 inscripcions (alguns d’ells 
competien en diferents categories) en una 
jornada on el sol va fer gaudir d’una tem-
peratura perfecta per veure a les promeses 
del futur del biketrial.

Els recents canvis al circuit van per-
metre gaudir del recinte amb més profun-
ditat, ja que el carrer es tallava per acollir 
totes les carpes de patrocinadors i pilots, 
deixant un major espai a la competició i 
una menor aglomeració dins de les zones. 
Un ‘deejay’ amenitzava la festa ciclista amb 
els majors ‘hits’ musicals del moment, per 
crear el clima adient en un espectacle on els 
salts, les cabrioles i l’equilibri, formen part 
fonamental per aconseguir bons resultats.

Des de les 8:30 del matí, quan els par-
ticipants començaven a les cinc zones mar-
cades, fins a les 14:30, tothom va poder gau-
dir dels diferents nivells de la competició, 
començant per la categoria ‘Pushbike’ on 
els més petits van fer les delícies dels assis-
tents amb les mini-bicicletes sense pedals.  
Ivet Clusa, Laia Montes i Hugo Blázquez 
van completar de manera perfecta les tres 
zones habilitades per aquesta categoria, 
imposant-se als altres cinc participants.

La categoria Promesa era totalment 
monopolitzada per l’equip local, que una ve-
gada més deixa veure el seu nivell en una 

competició, ocupant les primeres sis posi-
cions, amb Marc Sánchez, Àlex Gómez i 
Otto Sevilla al podi.

En categoria ‘Poussin’ era l’escola 
Abantwins qui s’emportava el podi, amb 
Jofre Ortuño, Lucía Guerrero i Àlex Rodrí-
guez al més alt. En benjamí també era l’es-
cola de les llorejades germanes Abant qui  
colava dos ‘bikers’: Martí Rusiñol primer 
i Joan Fusalba, tercer, acompanyats per 
Jordi Povedano. En ‘Minime’, Nil Benítez, 
Josep Sabe i  Carlos Viñas pujaven al podi.

En Expert, l’heroi local Alan Rovira, 
sacsejava a tots els participants amb una 

el futur del biketrial a castellar

un dels participants supera una de les zones delimitades per l’Open Vallès a castellar. || Q. PASCUAL

l’escola de Trial “el Bixu” va organitzar la segona prova de l’Open Vallès de biketrial amb èxit de participació

 albert San andrés

actuació gairebé perfecta en una categoria 
més gran que la que li pertoca. Amb només 
dos peus, treia 25 d’avantatge sobre el se-
güent classificat, el sènior Marc Viñas i 38 
a l’expert Jose Juan Arlandis. L’Alan també 
guanyava poc després l’open vermell.

L’open negre era pel local Tomas 
Casas, que aconseguia una nova victòria 
per l’Escola de Trial, seguit d’Iker Borre-
go i Hugo Montes, amb destacada actua-
ció de la resta dels sis pilots castellarencs.

El petit dels Rovira, el Dan, que se-
gueix els passos del seu germà Alan, s’em-
portava l’open blanc amb només un peu, 

seguit per Lucía Guerrero i Antoni Saez. 
Sergio Martínez s’emportava l’open verd, 
seguint la ratxa de l’Escola. David Jové gua-
nyava en veterans, juntament amb Jordi  
Povedano que ho feia a l’open blau.

“Acabem aquesta segona edició de 
forma molt positiva i amb moltes ganes 
de tornar a organitzar una prova com 
aquesta” va explicar l’organitzador Jordi 
Rovira. “Estem molt satisfets per com ha 
anat i pel gran nombre d’inscripcions, a 
més de per l’agilitat de la prova” va afegir.

La 3a i última prova de l’Open Vallès 
es disputarà el 21 de maig a Sant Cugat. 

a la segona 
edició de 

l’Open Vallès a 
castellar

inscripcions

131

golejada a La pineda (2-9)

el FS Castellar va aconseguir una 
treballada victòria a Pineda de mar 
(2-9) contra el cuer de Tercera di-
visió, un equip incòmode per l’equip 
de Borja Burgos, que tot i l’adversitat 

i la falta de gol de les últimes jorna-
des va aconseguir guanyar un partit 
clau per les seves aspiracions, dei-
xant el descens a vuit punts al pave-
lló Nino Buscató. La ‘Taronja mecà-
nica’ s’enfrontarà al Sant Cugat a les 
12:30 d’aquest  diumenge al Blume.

Oriol alcaraz, tercer al 
provincial de barcelona 

el ciclista Oriol Alcaraz va participar 
en la Kids Cup de BTT, a la cursa de 
Sant Bartomeu del grau, un dur cir-
cuit de 2.900 m i tres voltes, on va 

patir dues caigudes, per arribar el 
cinquè absolut. Així i tot, va poder 
acabar tercer del Campionat Pro-
vincial de Barcelona, en la tempora-
da de debut en categoria infantil, un 
nivell molt més tècnic i potent que el 
de l’any passat.
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OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Si busques feina contac-
ta amb el Servei Local 
d’Ocupació:

C. de Portugal, 2C
Horari: de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30 hores
Tel. 93 714 40 40

www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat 
(ofertes de treball de Xaloc)

· Administratiu/va amb anglès
· Aprenent/a d’extrusió de plàstics
· Auxiliar de geriatria
· Cambrer/a
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador/a 
· Enginyer/a electrònic/a R+D
· Fresador/a convencional
· Fuster/a ajudant
· Guillotinista
· Manipulador/a de plàstics
· Mecànic/a de camions
· Mecànic/a de carretons elevadors
· Netejadors/es
· Operari/ària de manteniment
· Operari/ària fabricació – manipulació PLV
· Professors/es educació infantil amb anglès
· Programador/a informàtic/a
· Responsable de manteniment electromecànic

Del 8 al 19 d’abril
Es necessita:

esports

l’escola celebra amb un torneig d’escacs el 50è aniversari

Web Zheng guanya a‘el casal’

L’escola castellarenca El Casal va 
emmarcar en els actes del 50è ani-
versari, el primer torneig d’escacs 
H10 El Casal. Quaranta-sis partici-
pants d’entre 6 i 16 anys pertanyents 
a diferents clubs  escaquistes van 
donar-se cita a les instal·lacions del 
‘cole de la muntanya’ per participar 

en l’esdeveniment cultural i esportiu.
L’acte de principis de mes, orga-

nitzat per XKsal, el col·legi i la Fun-
dació El Casal i amb l’ajuda del Club 
d’Escacs de Castellar, va constar de 
vuit rondes de partides ràpides ba-
sades en el sistema suís de valoració.

D’entre els 46 nois i noies ins-
crits va destacar Web Zheng Hong 
(13 anys) que aconseguia la victòria 
final després d’imposar-se a les vuit 

els tres guanyadors del torneig d’escacs a l’escala principal de el casal. || CedidA

eScacS | TORNeIg ‘el cASAl’

partides. En segona posició queda-
va l’Àlex Martínez Suárez (12) i en 
tercera, Víctor García (12).

Els vencedors d’aquest tor-
neig van poder emportar-se els pre-
mis cedits per la cadena hotelera 
H10 Hotels, a més dels premis per 
participar que va atorgar la benzi-
nera BP Truyols de Castellar a tots 
els participants.

El torneig de caràcter amistós 
va reunir a un bon nombre d’assis-
tents al número 37 del carrer Forn 
del Raig, en una experiència pione-
ra que es tanca amb satisfacció per 
part de l’organització.

El col·legi fundat, l’any 1967 
per Gregorio-Pío Sánchez, va tras-
lladar-se a la seva ubicació actual 
el 1978 i des del curs 2001-2002 és 
dirigit per Cèsar Sánchez, fill del 
primer director, que va fer exten-
siva la satisfacció de tota l’organit-
zació després de l’acte: “Agraïm a 
tots els inscrits, clubs i famílies 
la seva participació, a l’Associa-
ció d’exalumnes de El Casal i el 
Club d’Escacs de Castellar per 
l’organització del Torneig. A més 
dels nostres patrocinadors H10 
Hotels i BP Truyols per la seva 
col·laboració”.   

El club triatleta Dimension3 va aprofitar la pausa de la Setmana Santa per fer 
un stage de preparació a La Torre de Rialb (Lleida) on una vintena d’atletes 
del club van gaudir de divendres a diumenge d’una estada conjunta per a fer 
entrenaments de natació en el llac de Rialb, a escassos metres de la casa on 
eren allotjats, aprofitant també les tranquil·les carreteres de la zona per fer 
ciclismes i els espectaculars paratges per córrer per camins, en un entrena-
ment funcional L’stage es va acabar amb un triatló sprint al mateix emplaça-
ment.  || redACCió

Les pistes de la JAS de Sabadell van ser l’escenari de la Lliga catalana de 
clubs, on el Club Atlètic Castellar va finalitzar en setena posició. Cal destacar 
el segon lloc en perxa de Maya Fernández (3.00) i  el tercer esglaó del podi en 
alçada per Àngel Vilalta (1,91 m). En llançament de pes, Joan Bea (11,62 m) 
també era tercer i Jan Gili (1:02.38 s) es quedava a les portes del podi en 400 
m tanques. Als 400 m tanques, Anna Solano (1:17.54) era quarta, fent sumar 
al CAC un total de 14.554 punts.  || A.S.A.

TRiaTLó | STAge

aTLeTiSMe | llIgA cATAlANA De cluBS

El Dimension3 d’stage a La Torre de Rialb

El CAC en setena posició a la Lliga Catalana

 albert San andrés

Rugbi | 3A cATAlANA

A la final de la 
lliga en la 1a 
temporada! 

Després d’aconseguir la tercera po-
sició al grup de Tercera Catalana, el 
combinat Anoia-Castellar de rugbi 
va classificar-se per la final del play-
off de lliga, superant per 32 a 8 al CR 
Alella en semifinals.

L’equip entrenat per Diego Pe-
reira s’enfrontarà a la final d’aquest 

dissabte a Cornellà, contra el Ri-
pollès RC, guanyador de la fase 
regular pel davant del Manresa 
i l’Anoia-Castellar. Els de Ripoll 
van superar en semifinals al Be-
gues RC per 35-12 i arriben a la 
final amb un balanç de deu victò-
ries i una derrota, per les vuit vic-
tòries, un empat i dues derrotes 
del conjunt blau-i-negre.

El camp de l’RC Cornellà de-
cidirà qui és el campió de lliga, dis-
sabte a les 16:00 h,  en la tempora-
da de debut en rugbi ‘union’ dels 
jugadors castellarencs, que han 
quallat una immillorable tempora-
da a les ordres de Pereira.  ||  A.S.A.
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L’infantil C de la UE Castellar va repre-
sentar al club en la Mediterranean In-
ternational Cup (MIC), un dels torneigs 
de futbol base més importants del món. 
L’equip entrenat per Rubén Canelada, re-
forçat amb alguns jugadors de l’infantil 
A, va enfrontar-se a esquadres interna-
cionals, d’entre les que destaca el Man-
chester City.

Considerat per molts com el mundi-
al del futbol base, el MIC és des de l’any 
2001, una de les competicions més pres-
tigioses del planeta i la UE Castellar va 
poder gaudir-ho amb un dels seus equips, 
enquadrat en la categoria C (per a nas-
cuts a partir del 2003).

En la primera jornada, els blanc-
i-vermells es topaven a Begur amb un 
Manchester City espectacular, que acon-
seguia un contundent 8-0 i no donava cap 
mena d’opció als de Canelada. La sego-

l’infantil c del castellar 
es diverteix al MIc
l’equip de Rubén canelada representa al club al 
prestigiós torneig de futbol de Setmana Santa

els jugadors del Manchester city i de la ue castellar després del partit del Mic. || CedidA

na jornada a Castell d’Aro, el Banyoles 
superava als de la Vila per 1 a 3, que es 
redimien a la tarda superant al JP Fo-
otball Academy de Tailàndia per 1 a 2.

No havent-se classificat per la fase 
final, la final de consolació se salda-
va amb un empat ‘in extremis’ enfront 
l’acadèmia ISL Futbol, que era capaç 
de remuntar un 3-1 advers als últims 
cinc minuts, per acabar guanyant als 
penals per 5 a 3.

Cesar Asenjo, Pol Lara, Aitor Ar-
mengol, Miquel Vilanova, Carlos Costa, 
Isaac Mateo, Sergio Delgado, Sergi Gar-
cia, Javi Solvas, Max Giralt, Izan Mar-
tin, Albert Iglesias, Oriol Membrad, 
Pau Bernal i Enric Acedo van ser els ju-
gadors que van poder viure aquesta ex-
cepcional experiència i que guardaran 
per sempre a la memòria.

D’altra banda, el primer equip, se-
gueix en segona posició després de su-
perar al Molletense per 3 a 2 en l’última 
jornada de lliga. 

 albert San andrés

FuTbOL | TORNEIG MIC

El Dani Pedrosa era el difícil escenari pels de Fidel Truyols, que re-
bien a l’Igualada després de caure a la pista del cuer, el Cambrils. El 
Castellar van guanyar agònicament per 8-7, després de mostrar un 
joc més endreçat tàcticament i buscant el control de la pilota da-
vant d’un rival molt perillós que es recolzava en el contracop.  Amb 
aquesta victòria, l’HC Castellar es consolida fora del descens direc-
te.  || A.S.A.

El Club Tenis Castellar serà aquest dissabte la seu del torneig soli-
dari de pàdel a favor de l’equip castellarenc que participarà a l’In-
termón Oxfan Trail Walker, una cursa de 100 km en la que s’han de 
recollir un mínim de 1500 € en donatius per participar i lluitar con-
tra la falta d’aigua.
La inscripció són 10 € per jugador i poden fer-se al mail padelbs@
gmail.com, al telèfon 617 516 065 o a les oficines del CT Castellar. 

 || A.SAN ANdrÉS

pàdeL | TORNeIg SOlIDàRI

Victòria de consolidació (8-7)

Torneig de Pàdel solidàri al CT Castellar

cicLiSMe | TITAN DeSeRThOQuei | 1A cATAlANA

Carlos Hidalgo, un 
youtuber a la
Titan Desert

El ciclista castellarenc Carlos Hi-
dalgo (24 anys) s’enfrontarà un 
any més al desert amb la terce-
ra participació en la Titan Desert 
(30 abril al 5 de maig), una de les 
proves de bicicleta de muntanya 
per etapes més dures del planeta.
Després d’un primer any en el 
qual va pujar al podi com a tercer 
classificat en categoria sub23 i 
una segona participació en la qual 
no va poder finalitzar per proble-
mes físics, el del CC Castellar- 
Bike Tolrà tornarà al Sàhara amb 
la intenció de gaudir de la que 
probablement és l’última partici-
pació en aquesta competició, dei-
xant constància a través de víde-
os del seu canal de YouTube.
“És el gran repte d’aquesta tem-
porada, però no l’únic. La Titan 
és la prova que més em motiva 
i pel qual necessito més prepa-
ració i entrenament. Aquest any 
tindré la sort d’anar amb un gran 
company a qui vaig conèixer en la 
meva segona participació” va ex-
plicar Hidalgo.
El ciclista ha destacat al món 
de la competició en XC i des de 
fa uns anys ha apostat per pro-
ves de llarga distància amb dues 
participacions en la Titan, dues 
més a la Powerade NonStop Sèri-
es Barcelona-San Sebastián, les 
24 h Bicircuit i un llarg etcètera 
que des de fa una mica més d’un 
any transmet a través dels seus 
vídeos en Youtube.
“Al meu canal pujo els víde-
os amb entrenaments, anècdo-
tes, consells i altres, sempre bar-
rejat amb un toc d’humor. Vull 
crear noves seccions de mecàni-
ca, la qual és la meva professió i 
té una forta demanda audiovisu-
al” explica el ciclista, que aquest 
any tornarà a coincidir a la Titan 
amb el també castellarenc, Santi 
Ramos, un incombustible del de-
sert.  ||  redACCió

bReuS
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els lluitadors del Kyokushin després de la competició de Tordera. || CedidA

Marc algar va ser dels millors del cb castellar. || CedidA

Quarta victòria
en lliga (71-81)
el cB castellar torna a superar, 
a domicili, al Bàsquet Sant Boi 

El Club Kyojushin Castellar de karate Kyo-
kushinkai segueix amb una evolució ascen-
dent, assolint grans èxits a l’últim campio-
nat de Katas que va celebrar-se a Tordera 
i on el podi no es va resistir. Les Katas són 
una forma d’entrenament que consisteix 
en una sèrie de moviments predefinits.

En categoria individual, Norma Ro-
mero aconseguia el primer lloc en cate-
goria 10-11 femenina, mentre que Óscar 
Rueda (categoria 10-11 masc.) era tercer. 
El segon esglaó del podi en 14-15 era per a 
l’Abril Rosa, la mateixa posició que acon-
seguia Nerea Duran en el sènior absolut 
femení. Oriol Torrecilla era tercer en sè-

nior absolutmasculí. En la categoria per 
equips, el club va aconseguir la segon plaça 
en categoria 10-11 amb Nacho Asenjo, Na-
dine Alcina i Norma Romero.

En el West Coast Challenge celebrat 
a Lousada (Porto, Portugal), un esdeveni-
ment internacional de combat Kyokushin 
(knock-down) van participar dos compe-
tidors representant al club castellarenc.

 Oriol Torrecilla i Toni Lucha van 
participar en categoria sènior absolut de 
70-80 kg, on van arribar els dos a la final, 
disputant-se la victòria, guanyant Toni 
Lucha i acabant Oriol Torrecilla en sego-
na posició.  || redACCió

el Kyokushin, més fort

Ell CB Castellar va tornar a ser superior al Bàsquet Sant Boi 
i el va tornar a guanyar, aquesta vegada a domicili. Amb un 
71 a 81 final, els de Carles Company aconsegueixen la quarta 
victòria de la temporada contra un rival directe. Tot i les es-
casses opcions de l’equip per sortir de la zona de promoció 
de descens, l’equip certificava la plaça i evitar el descens di-
recte, després de la sorpresa del CB Viladecans enfront del 
Ciutat Vella (73-74). El conjunt groc-i-negre era molt superi-
or a la primera part, aconseguint una renda de vuit punts al 
primer període (12-20) i de 21 punts al descans (22-43). Tot i 
això, l’equip castellarenc s’adormia al tercer quart i es veia 
superat pels del Baix Llobregat per un parcial de 18-13. L’úl-
tim quart consolidava la reacció local, amb una alta anota-
ció (31-25), tot i que no aconseguien reduir la renda caste-
llarenca de la primera part, arribant al 71-81 final.  || A.S.A,

bàSQueT  | cOpA cATAluNyA
KaRaTe | cluB KyOKuSHIN

San Lorenzo - Vic riuprimer 2-2
Caldes m. - Cardedeu 1-2
Terrassa 1906 - Sabadell N. 2-1
Bellvista m. - Les Franqueses 0-1
ue castellar - Molletense 3-2
matadepera - Sant Quirze 3-0
gironella - Berga 1-1
Sallent - La Torreta 2-0
roda de Ter - Can rull 0-1

mollet - Vila-seca 4-5
Calafell - Cambrils 9-6
reus Ploms - Sant Cugat 5-4
Amposta - Juneda 7-3
hc castellar - igualada 8-7
Sentmenat - Valls 6-1
ripollet - Sant Feliu C. 5-3
Caldes m. - Bell-lloc 4-6

Centelles - Fe grama 2-3
montsant - Aliança mataró 2-2
montcada - Lliçà pendent
Sant Cugat - Arenys 5-4
Premià - Sant Joan V. 1-6
pineda - FS castellar 2-9
Arrels - Canet 0-3
iSUr - Vacarisses 27/04

Salou - Lluïsos 59-58
Torreforta - roser 75-79
Ciutat Vella - Viladecans 73-74
Cantaires - Salle reus 85-90
Collblanc B - esparreguera 60-70
SeSe - Alpicat 67-59
Sant boi - cb castellar 71-81

FuTbOL FuTbOL SaLa bàSQueT hOQuei paTiNS
SegONA cATAlANA · gRup IV · J28 TeRceRA DIVISIó · gRup I, J 24 cOpA cATAluNyA · gRup II · J24 pRIMeRA cATAlANA · gRup B · J25

FC Cardedeu 60 28 18 6 4
UE Castellar 55 28 15 10 3
Can rull rT 52 28 16 4 8
CF Les Franqueses 50 27 14 8 5
CF Sabadell Nord 46 28 14 4 10
FC matadepera 44 28 12 8 8
FC Sant Quirze 44 28 13 5 10
Ce Berga 43 28 12 7 9
Vic riuprimer rFC 40 28 11 7 10
CFA gironella 37 28 9 10 9
Ud molletense 37 28 11 4 13
Ce Sallent 36 27 11 3 13
Ud San Lorenzo 32 28 8 8 12
Terrassa FC 1906 30 28 8 6 14
Bellavista milán 29 28 8 5 15
CF Caldes m. 29 28 8 5 15
Ce roda de Ter 20 28 6 2 20
CF La Torreta 18 28 6 0 22

Aliança mataró Ce 56 24 18 2 4
Canet FS 54 24 17 3 4
F. Lliça d’Amunt 50 23 16 2 5
Ce Vacarisses 46 23 15 1 7
FS montsant 39 24 10 9 5
iSUr FS 38 23 11 5 7
CFS montcada 38 23 12 2 9
Fe grama 38 24 12 2 10
Premià de mar CFS 33 24 10 3 11
AeFS Arrels 29 24 8 5 11
Sant Cugat FS 29 24 9 2 13
FS castellar 27 24 8 3 13
Sant Joan de V. FS 22 24 7 1 16
Centelles Ae 19 24 5 4 15
CFS Arenys de m. 17 24 5 2 17
FS Pineda de mar 11 24 3 2 19

CB roser  24 20 4
CB esparreguera   24 19 5
CB Salou  24 19 5
SeSe  24 18 6
CB Cantaires  24 15 9
Salle reus  24 14 10
CB Ciutat Vella  24 12 12
Ad Torreforta   24 12 12
AeC Collblanc B  24 11 13
Lluïsos de gràcia   24 9 15
CB Alpicat  24 8 16
Bàsquet Sant Boi   24 5 19
cb castellar  24 4 20
CB Viladecans   24 2 22

cLaSSiFicació  pJ pg ppcLaSSiFicació pT pJ pg pe pp cLaSSiFicació pT pJ pg pe pp cLaSSiFicació pT pJ pg pe pp

CH Vila-seca 61 25 20 1 4
CN reus Ploms 59 25 19 2 4
CP Bell-lloc 53 25 17 2 6
Caldes m.  44 25 13 5 7
igualada HC 43 25 13 4 8
HC Sentmenat 40 25 13 2 10
CHP Sant Feliu 39 25 11 6 8
CH ripollet 33 25 10 3 12
PHC Sant Cugat 32 25 9 5 11
Ll-Llista Juneda 31 25 9 4 12
HC Castellar 27 25 7 6 12
mollet HC 26 25 7 5 13
CP Calafell 25 25 8 2 15
CHP Amposta 25 25 7 4 14
HC Valls 18 25 5 3 17
Cambrils CH 14 25 4 2 19

FuTbOL (ue castellar)

diSSabTe 22 abril
pepín Valls
12:00   prebenjamí A – montcada Cd
12:00   prebenjamí C – Badia
13:00   benjamí B – San Cristobal CP 
13:00   benjamí d – mercantil Ce 
14:15     benjamí g – Sant Quirze
14:15     fem inf cadet – eF montcada 
16:30    cadet A – Cerdanyola 
18:30   juvenil B – Can Trias Ud

partits a fora
10:00  Juventud 25 sept. -  benjamí F
10:30  Sabadellenca Ue -  infantil B
11:30    ripollet CF -  benjamí A
11:30    Sant Quirze -  aleví C
13:45    OAr gràcia -  infantil C
17:00    Cerdanyola -  juvenil A

diuMeNge 23 abril
pepín Valls
08:00  veterans –  L’Ametlla
10:00   infantil d –  C. Sabadellès
12:15     amateur B – montcada Cd
14:30   infantil A – Sabadell Nord CF
17:00   juvenil C – PB Sant Cugat

partits a fora
11:00    eF Sabadell -  escola
11:30    Sabadell Nord -  amateur A
12:00    Tibidabo Tr -  cadet C

ageNda
SeTMANA Del 21 Al 27D’ABRIl

hOQuei  (hc castellar)

diVeNdReS 21 abril
pavelló dani pedrosa
20:00  benjamí B – CH mataró
21:00   aleví B  – Jesús maria i Josep

partits a fora
20:00  CH Claret -  infantil A
20:45  Jesuïtes Sarrià -  aleví A

diSSabTe 22 abril
pavelló dani pedrosa
16:00   prebenjamí – molins de rei
17:00   benjamí A  – CP Tordera
18:00   escola B – ripollet

partits a fora
10:00  CP Voltregà –  iniciació A

diuMeNge 23 abril
partits a fora
10:30  Ue Horta –  iniciació B

FuTbOL SaLa (FS castellar)

diSSabTe 22 abril
pavelló Joaquim blume
09:30   prebenjamí A – S. S. Santa P. 
16:30   aleví B – Can Cuyàs Ad FS
17:15     juvenil B – Ae montornès FS 

partits a fora
10:00   F. Sabadell Ce -  cadet B 
11:30   iSUr -  infantil B 
16:00   Amics del Pou Nou -  sènior B 
16:15   iSUr -  cadet A 

diuMeNge 23 abril
pavelló Joaquim blume
09:15    prebenjamí B – ripollet FS 
10:45    aleví A – montmeló Ae 
12:30    sènior A – Sant Cugat FS 

partits a fora
09:15  Sant Cugat FS -  benjamí A 
10:15   Palau -  infantil A 
12:45   Olímpic Floresta -  juvenil A 

bàSQueT (cb castellar)

diSSabTe 22 abril
pavelló puigverd
09:00   premini  – Nou Bàsquet Olesa
10:30   mini  – CB Sagrat Cor
16:30   cadet  – manyanet S. Andreu
18:00   júnior  – Ae Sant Crist Cultural

partits a fora
11:00  Palcam -  mini fem
19:45    SeSe -  sènior A  

diuMeNge 23 abril
pavelló puigverd
09:00   cadet fem – Ce Xamba V.
10:30     júnior fem – Basquet Berga
11:00     escobol – CB Parets
12:00     escobol – CB masquefa
18:00     sots 21  – CB Llinars

partits a fora
16:00    Ue Sant Cugat -  cadet 
19:30    CB ripollet -  sènior B  
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cultura música

S’obren els nous cursos de 
ball a Sonaswing

A partir del 24 d’abril s’obren els cursos 
de Sonaswing a la Sala Blava de l’es-
pai Tolrà. dilluns, de 19.30 h a 20.30 h, 
s’inicia el curs de Soloswing i Soloblues 

(ball individual). el curs de lindy hop tin-
drà lloc els dilluns, de 20.30 a 21.30 h. 
el de lindy hop de nivell intermig i avan-
çat, els dilluns, de 21.30 h a  22.30 h. el 
preu pel curs trimestral (10 classes)  és 
de 60 €. el pack de 2 cursos és de 95 €. 
més informació al telèfon 677372282.

Vols sorprendre per Sant 
Jordi? No et perdis la nova 
recepta de Quins Fogons

Aquesta setmana, les cuineres de 
Quins fogons ens proposen elaborar 
unes roses de Sant Jordi que sorpren-

dran el més intrèpid. Són unes xips de 
patata en forma de rosa, aromatitza-
des amb un xic de sal i pebre vermell. 
Si voleu seguir la recepta pas a pas, 
podeu consultar el Facebook de Quins 
fogons, el canal de Youtube de L’Ac-
tual o el portal de notícies de rAC1.

“El que ens va unir és el cant coral”

· Quina formació musical té el 
Quartet Mèlt?
Tots hem estudiat música des de pe-
tits i tots quatre hem fet un instru-
ment o més. La Magalí és de Bella-
terra i es va formar allà, ara està fent 
el Superior de Cant al Liceu; l’Oriol 
és de Sabadell i està estudiant cant 
a l’ESMUC i també està fent un doc-
torat en filologia catalana; l’Eloi és de 
Tarragona, va acabar el Grau Mitjà 
i fa de professor de música en una 
escola de Valls i en una de Sarrià, i 
també està estudiant arquitectura i 
jo he acabat conservació i restaura-
ció de béns culturals en l’especialitat 
de documents gràfics, també vaig es-
tudiar música i vaig fer piano i viola. 

· Quin és el punt fort de Mèlt?
Un dels punts que ens uneix a tots 
quatre és el cant coral. De fet, ens 
vam conèixer en grups de cant. Vam 
decidir crear un grup de format més 
reduït, un quartet, una veu per cada 
corda. El quartet Mèlt va néixer l’any 

2012 i vam començar a fer concerts, 
més a fora que a casa, curiosament. 
Vam cantar a Suècia, Itàlia, Sardenya 
i Salerno. Després, vam seguir amb 
altres projectes fins que va arribar 
el fenomen ‘Oh happy day’. 

· Què va suposar per a vosal-
tres, el pas per aquest progra-
ma de TV3?
Quan ens vam presentar al càsting, 
no teníem cap aspiració. De fet, no 
ens esperàvem tot el que vindria des-
prés, que va ser prou bo! El progra-

Amb l’Eloi Fort, la Magalí Sare i l’Ori-
ol Quintana, fornem el grup vocal Mèlt 
guanyador de la tercera edició del pro-
grama d’èxit de TV3 ‘Oh Happy Day’. 
Avui actuen a  l’Auditori

eNTReViSTa

aRiadNa OLiVÉ 
contralt del Quartet Mèlt

 Marina antúnez

ma ‘Oh happy day’ va ser una experi-
ència molt bona, vam aprendre mol-
tes coses, vam recollir un repertori 
que no havíem fet abans, la televisió 
et posa a prova, vas provant coses i 
t’adones que les pots fer.

· i d’aquí en va sorgir el  vostre 
disc ‘Maletes’?
Sí, després de l’ ‘Oh happy day’ vam 
treure aquest disc, que és un pupur-
ri del que havíem après al programa. 
Després, vam seguir amb un altre 
projecte titulat ‘Un Nadal a casa’ i 

de les cançons que interpretem són 
animals . Això és perquè ens vam ado-
nar que a moltes de les cançons que 
interpretàvem hi havia animals, i vam 
aprofitar-ho per a crear aquest pro-
jecte amb els animals de fil conduc-
tor. En el repertori aprofitem alguna 
cosa que ja havíem fet a ‘Maletes’, re-
cuperem algunes peces que teníem 
encara anteriors en projectes com el 
Màster Concert i inclouem peces des 
del Renaixement fins a l’actualitat. 
La majoria de cançons són del món 
coral, tradicionals, temes com ‘Bai-
xant de la font del gat’, ‘Músclo’, ‘Le 
chant des oiseaux’, ‘Elefant’, ‘Papa jo 
vull ser torero’, entre d’altres.

· us plantegeu fer música pròpia?
De moment, no, potser més endavant. 
La Magalí ja va fer un tema que surt 
al projecte ‘Maletes’ i l’Eloi també ha 
arranjar alguns temes. Però només 
música nostra, encara no. El que ens 
agrada molt és retocar peces i fer-les 
nostres, posar-hi el toc Mèlt.

· Què vol dir, aquest nom?
Mèlt és una paraula que no existeix, 
ens la vam inventar. En anglès, melt 
vol dir fondre’s, desfer-se. I també 
vam partir de la idea de la mel de 
les abelles i de l’expressió que s’usa 
a Banyoles i a les Illes “això è melt”, 
que fa referència al sentit gustatiu o 
al fet d’una cosa fantàstica, excelsa.

· els que formeu el Quartet  Mèlt sou 
exigents amb vosaltres mateixos?
Sí, som molt rigorosos i som, fins i tot, 
“torracollons” amb els músics amb 
els qui treballem. Ens agrada que 
surti el màxim de bé possible i ens 
encanta poder cantar ‘a capella’. 

L’ariadna, l’eloi, la Magalí i l’Oriol són el Quartet Mèlt, que aterra a castellar amb ‘bestial’. || CedidA

el desembre de l’any passat vam fer 
‘El Nadal a l’Auditori’, un concert 
molt especial amb un repertori dife-
rent, arranjat pel músic Joan Albert 
Amargós. Allà vam actuar amb mú-
sics. De fet, és un dels pocs projectes 
que hem fet amb banda, exceptuant 
la presentació de ‘Maletes’ que vam 
fer al Kursaal, també amb músics.

· ara presenteu el nou projecte 
‘bestial’, ens ho expliques?
Sí! El vam estrenar el passat dia 8 
d’abril a Vilafranca. Els protagonistes 

Consulta la guia de votacions al web 

http://www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

TU DECIDEIXES!
• per internet: 

 www.castellarvalles.cat/boxpopulivotacions

 amb el codi identificatiu que has rebut a casa.

• al Servei d’atenció ciutadana, 

 de dl. a dv. de 8.30 a 20.30 h excepte festius.

•	A	la	Fira	de	Sant	Jordi	(pl.	d’El	Mirador):	

 dg. 23 d’abril, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.

Vota!
· acte públic
Dilluns 24 d’abril 

Sala de plens de ca l’Alberola

10 h - escrutini

13 h - presentació de resultats

Tens temps fins al 23 d’abril!
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més informació: www.castellarvalles.cat/escolademusica 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018
Del 24 d’abril al 5 de maig

cultura

els barrom buddies band actuaran a les 21 h al castellar county Roc&Roll. || CedidA

eMMTb | MúSIcA

STaRT pOiNT eVeNTS | FeSTIVAl

Concert de 
música gospel, 
aquest vespre

El cor de gospel de l’Escola Muni-
cipal de Música Torre Balada actu-
arà aquest vespre, a les 19 hores, a 
la Sala de Petit Format de l’Ateneu. 
Les prop de 25 veus que conformen 
actualment el cor s’han preparat un 
concert molt animat per compar-
tir amb el públic que vulgui acom-

panyar-los.  L’entrada és oberta a 
tothom.

“Farem temes de gospel que 
sempre ens acompanyen a tots els 
concerts: gospel classic i auten-
tic i gospel mes contemporani”, 
explica Anna Esquius, la directora 
del cor de gospel de l’escola de mú-
sica Torre Balada. 

També interpretaran peces 
d’altres estils, com les de jazz, incor-
porant  el conegut Summertime, de 
soul, amb Say a little prayer for you “i 
aquest cop ens atrevim amb el pop 
i estrenem un tema molt conegut 
actualment, Ain’t your mama de 
Jennifer Lopez, arranjat per for-
mat coral”.  ||  m. A.

castellar acull un espectacular festival country 

peSSebReS | cuRSOS

Oberts els 
cursos 2017 
als pessebres

S’obren els cursos de modelatge de 
figures en fang i el curs de treball de 
porex al Grup Pessebrista de Caste-
llar del Vallès. 

El de modelatge s’inicia el 25 
d’abril i tindrà lloc tots els dimarts, 
fins al 23 de maig, de 19 a 21 hores. El 
de porex començarà el dia 27 d’abril 

i tindrà lloc cada dijous, de 19 a 21 
hores , fins al 25 de maig. 

Ambdós cursos estan orientats 
a totes les persones que vulguin ini-
ciar-se en el pessebrisme o en l’ela-
boració de figures amb fang o bé 
perfeccionar, les ja iniciades, noves 
tècniques. 

En el de modelatge de figures, 
s’explicaran les tècniques bàsiques 
per a la creació de models, el procés 
d emuntatge i vestit de les figures i 
tècniques de pintura. El primer dia 
es recomana portar eines per al mo-
delatge, generalment fetes amb fusta 
de boix i que són fàcils d’aconseguir a 
les botigues d’arts plàstiques. 

Pel curs de treball amb porex,  

es repassaran les tècniques de pers-
pectiva, el tall de materials amb 
eines especials especials i el gra-
vat de relleus simulant parets de 
pedra seca i altres tècniques com, 
per exemple, la simulació de parets 
arrebossades. El primer dia es dona-
rà una llista amb els materials útils 
per treballar el porex. 

Per optar als cursos, cal ser 
major de 18 anys. Es poden fer les 
inscripcions o rebre més informa-
ció al telèfon 640 21 70 27, demanant 
per Ferran. Els cursos es duran a 
terme al local del Grup Pessebris-
ta de Castellar del Vallès, al carrer 
Doctor Pujol, 26, i les places són li-
mitades.  ||  m. ANTúNez

El proper 22 d’abril, tindrà lloc el Cas-
tellar country Rock&Roll Meeting, des 
de les 10 fins a mitjanit, a la plaça de la 
Fàbrica Nova, davant de l’Espai Tolrà. 
“A les 10.30 h hi haurà la concen-
tració de motos i cotxes americans, 
n’esperem uns 150”, diu Joan Ca-
nyes, responsable de l’esdeveniment. 
Els anomenats Captain Roads coor-
dinaran cada grup moter i es posa-

unes 150 motos i 
cotxes americans 
seran presents a 
l’esdeveniment 

ran d’acord amb el General Captain 
Road de Harley Davidson, que dirigi-
rà la comitiva pels diferents carrers 
de Castellar. El recorregut s’iniciarà 
a l’Espai Tolrà,  avinguda Sant Este-
ve, Prat de la Riba, plaça de la Dona 
Acollidora, Mestre Ros, carrer del 
passeig Tolrà, carrer Major, plaça 
Calissó, carrer Passeig, carretera 
de Sabadell, fins a la primera roton-
da, després cap a la Ronda de Tolo-
sa, altre cop a Prat de la Riba, carrer 
de Catalunya, Pedrissos i, de nou, a 
l’Espai Tolrà. “Les motos queda-
ran exposades fins al migdia per-
què tothom les pugui veure”, afe-
geix Canyes. 

A les 10 del matí també s’obri-
rà a la Sala Blava de l’Espai Tolrà el 
Country Kids, “un espai perquè els 
petits puguin fer tallers i activi-
tats de country durant tot el dia”.

A les 11.30 h, s’iniciaran les exhibici-
ons potents, “per exemple, la Núria 
Estrada porta un espectacle wes-
tern”, diu Canyes. També hi seran 
Sonaswing i Swingcopats, i els Torna-
do Brasilian Style France, “un grup  
francès que balla un country molt 
espectacular”. El festival també 
acull els Food trucks, amb Carnicas 
Merche, Creppe DM, Food&Roll, La 
Maureta i la Creppe Bretone. 

A la tarda, hi haurà exhibicions 
amb els 12 millors grups del país “i 
els millors coreògrafs del món”. 
Entre exhibició i exhibició, hi haurà 
ball i sortejos.  A més, David Vilellas 
i Montse Bueno muntaran una co-
reografia per nens en col·laboració 
amb El Casal. 

A les 21 h, està previst que co-
menci el concert de The Barrom Bud-
dies. Tots els actes són gratuïts. 

 Marina antúnez
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Participa-hi!
Consulta les bases a:
www.castellarvalles.cat
http://www.cpnl.cat/sabadell 
http://comercastellar.cat/

Bestial
Quartet Mèlt

Dv. 21/04 – 20.30 h

Organització: 
Ajuntament 

cultura art

El  pintor Enric Aguilar ha fet recentment 
una nova activitat de Team Building Artís-
tic, una disciplina que permet cohesionar 
diferents grups, famílies o empreses a tra-
vés de l’art. Els treballadors de l’empresa 
castellarenca Nexia, especializada en llums 
de disseny d’alta gamma i leds, van protago-
nitzar la darrera sessió a la Galeria Aguilart.

Després de fer un petit coffee break 
de benvinguda, es va fer una presentació 
de l’activitat i quines pautes i control del 
temps havien de tenir. Envoltats amb mú-
sica relaxant d’ambient, els treballadors 
es van posar les bates per baixar cap al ta-
ller, i formar quatre  grups de 8 persones. 

Cada grup tenia assignat un quadre 

l’art com a activitat de motivació per als treballadors

el pintor enric 
Aguilar fa activitats 
de Team Building

per pintar de 90x170cm mentre que “el di-
buix ja estava fet per mi”, apunta Aguilar. 
Cada equip realitzava una part del quadre 
que, una vegada ajuntades, formaven el 
quadre final. “Aquestes activitats sem-
pre es fan a mida de cada necessitat que 
tingui l’empresa o grup de persones i va 
molt bé per cohesionar i fer equip , per-
què es treballa des del sentiment”, as-
segura Aguilar.

Els treballadors de Nexia van co-
mençar a pintar amb unes directius molt 
precises de l’activitat amb dos factors im-
portantíssims: “allò que ens va demanar 
l’empresa per treballar específicament 
per l’equip i la direcció i els he fet de pin-
tar el quadre en diferents equips”. L’ac-
tivitat va durar tres hores i llavors es va fer 
un sopar. Tota l’activitat ha quedat regis-
trada en un vídeo i els mateixos treballa-
dors “ens han donat permís per retocar 
el quadre”.  || redACCió

aguiLaRT | TeAM BuIlDINg ARTíSTIc

L’artista enric aguilar amb els treballadors de l’empresa castellarenca Nexia. || CedidA
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culturallibres

LLibReS caSTeLLaReNcS 
peR aQueST SaNT JORdi

‘En Bernat detectiu i 
l’anell del templer de 
Capdella’ 
Josefina Llauradó
Ed. Animallibres

‘La noia de la
 mitjanit’ 
Gisela Pou
EDEBÉ Editorial

‘Hoy traigo el 
ombligo con nudo 
deshecho’
Yolanda Gutiérrez
Autoeditat

‘Looking for Nobody’
Joan Mundet
Amaníaco Ediciones

El llicenciat en psicologia, mestre i 
escriptor Juan Carlos Blas acaba de 
publicar la novel·la Estuve allí amb 
Círculo Rojo, una obra que forma 
part d’una trilogia que va començar 
amb el llibre Siempre lo supe, també 
publicat per la mateixa editorial. “En 
aquest segon llibre, he volgut can-
viar l’estètica del primer i la his-
tòria també és bastant diferent, 
tot i ser una continuació de l’al-
tre”, expressa l’autor castellarenc.

En aquesta segona publicació, 
Blas toca més temes d’amor i “també 
hi ha molt més drama que al pri-
mer”. El tercer llibre, que es titu-
la Tetraelio, un mundo perfecto, “ja 
està escrit però encara no l’he pu-
blicat perquè, de moment, està en 
concursos literaris, a veure si tinc 
sort que me’l premiïn”, afegeix Blas.

Estuve allí és un llibre molt àgil 
de llegir. Els capítols acaben en sus-
pens i “sempre et venen ganes de 
llegir un segon capítol, no pots 
parar”, segons diu Blas que li co-
menten els seus lectors. 

El vocabulari, tant en el pri-
mer com en els altres dos llibres, és 

Juan carlos Blas publica ‘estuve 
allí’, el segon llibre d’una trilogia

l’autor castellarenc 
ha tret al mercat una 
novel·la d’intriga  i 
ciència ficció 

molt fàcil de comprendre. Per aquest 
motiu, Blas afirma que “també són 
llibres molt adequats per a ado-
lescents”.

El primer llibre es basa en la ci-
ència ficció i, al segon, n’hi ha menys. 
Al primer, hi havia més aventures. 
En canvi, en Estuve allí “hi ha més 
drama, i també amor. La Lucía, 
la protagonista, ho és tant en el 
primer com al segon llibre, però 
en aquest li passa una cosa molt 

LiTeRaTuRa | NOVeTATS

  Marina antúnez

dolenta que haurà de superar”.
Blas és mestre de primària en 

un centre de Sant Boi. Llicenciat en 
psicologia, aprofita aquesta forma-
ció per “explicar moltes conduc-
tes humanes”.  Amb l’objectiu de 
mantenir la intriga, als seus llibres 
sempre s’hi plantegen enigmes: “els 
tres interrogants que hi ha al pri-
mer llibre,  dos  es resolen al segon 
volum, i l’altre, al tercer”.  

També hi ha moltes coses a l’ai-

re, que s’aniran succeint, “tot i que 
procuro que el lector no es perdi 
i tot s’explica molt bé, en boca de 
la protagonista”.

La novel·la Estuve allí està am-
bientada cap al 2020, per tant, és fu-
turista però no se situa gaire més 
enllà. De fet, Blas parla de la vida 
quotidiana, s’inspira en la realitat 
i “en alguns casos reals amb els 
que m’he trobat com a psicòleg, 
són casos molt habituals a la vida 
diària”. 

El missatge que l’autor vol en-
viar a través d’aquest segon llibre de 
la trilogia és “viure el dia a dia i in-
tentar fer les coses, no penedir-nos 
del que no fem sinó, en tot cas, pe-
nedir-nos del que fem, perquè en-
cara que ens equivoquem haurem 
après alguna cosa”.

Al tercer llibre, encara per pu-
blicar, el protagonista és un altre. 
“D’aquesta manera, tinc un altre 
punt de vista, perquè qui ara serà 
protagonista també és un perso-
natge important, tot i que surti 
poc, i explicarà coses que no sur-
ten ni al primer ni al segon llibre”. 
La intenció de Blas és fer dubtar al 
lector sobre allò que creia que era 
d’una manera, és a dir, “la Lucía, per 
exemple, no és el que semblava”.

Estuve allí i, de fet, la resta dels 
llibres d’aquesta trilogia, tenen dosis 
de drama, intriga i pinzellades cò-
miques, “necessàries per treure 
tensió en alguns passatges de la 
novel·la”, afirma Blas. 

La idea de l’escriptor castella-
renc és aturar-se en el tercer llibre, 
“de moment, no tinc previst es-
criure més”. 

A la nostra vila, les seves novel-
les es poden trobar a la Llibreria 
Nobel; la segona, a partir del dia de 
Sant Jordi. “A Sant Boi, on treba-
llo de mestre,  ja he venut força 
exemplars tant de ‘Siempre lo 
supe’ com de ‘Estuve allí’,  i han 
agradat molt”.  

Juan carlos blas, en una entrevista a Ràdio castellar.  ||  m. ANTúNez
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deSTaQueM eXpOSiciONS

agenda del 21 al 30 d’abril de 2017

ball de gitanes i sardanes
diumenge 23 ·  17.30 h i 18.30 h

diumenge, diada de Sant Jordi, dues 
de les entitats del municipi partici-
pen activament en la festa la tarda 
del 23. A les 17.30 h s’ha previst una 
ballada amb el Ball de gitanes amb 
la colla Joves de Castellar a la plaça 
del mercat. A les 18.30 hores, el torn 
serà per les sardanes organitzades 
per l’Assocació Sardanista Amics de 
Castellar i l’Ajuntament, amb ballada 
amb la Cobla Vila d’Olesa, també a la 
plaça del mercat. Ambdós actes són 
oberts a la tota la població. 

“Ètnies”, de rafael Aguilar
Fins al 30 d’abril, en horari d’obertura de 
l’equipament
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó i rafael Aguilar

Frases fetes i gimcana lingüística “a 
l’abril cada paraula val per mil”
Sorteig de premis entre els participants
Fins al 29 d’abril als establiments de 
Comerç Castellar
Organització: Servei Local de Català
Col·laboració: Comerç Castellar

Fotografies de l’escola bonavista
Vestíbul de l’Auditori
del 26 d’abril al 2 de maig, en horari 
d’obertura de l’equipament
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 21
19 h · cONceRT
cor gospel de l’eMM Torre balada
Sala de petit Format de l’Ateneu
Org.: escola Municipal de Música

19 h · pROpOSTa
Revetlla de Sant Jordi
+ info.: pàg. 4

20.30 h · MÚSica
bestial, amb el Quartet Mèlt
+ info.: pàg. 20

23 h · MÚSica
Jam Session: Jam Rockera
cal calissó
Organització: cal calissó
 
 
 
DISSABTE 22
De 10 a 03 h · pROpOSTa
castellar country Rock & Road 
Meeting 2017
espai Tolrà
Organització: Start point

De 10 a 13 h · pROpOSTa
paradeta de llibres, documental 
No sólo duelen los golpes i taller 
“Joves i l’amor romàntic”
cal gorina
Org.: Assemblea llibertària de castellar

D’11 a 13 h · iNFaNTiL
Sant Jordi i Les 3 Moreres
+ info.: pàg. 4

A partir 17 h · pROpOSTa
iii Trobada de bestiari de l’eTc
+ info.: pàg. 4

18 h · baLL
Festa country
Sala Blava de l’espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19.30 h · pROpOSTa
homenatge als traductors de 
Shakespeare Joan Sellent i 
Miquel desclot
+ info.: pàg. 4

22.30 h · baLL
Nit de ball amb el duet Solistes
Sala Blava de l’espai Tolrà
Organització: pas de Ball

DIUMENGE 23
De 10 a 20 h · FiRa
Fira de Sant Jordi
+ info.: pàg. 4

12 h i 16.30 h · ciNeMa
batman. La LegO® pel·lícula
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

17.30 h · baLL
ball de gitanes amb la colla de 
Joves de castellar
+ info.: pàg. 4

18 h · baLL
ball a càrrec de de gala
Sala Blava de l’espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18.30 h · pROpOSTa
ballada de sardanes amb 
la cobla Vila d’Olesa
+ info.: pàg. 4

18.45 h · ciNeMa
La comunidad de los corazones rotos
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

DILLUNS 24 
 
De 10 a 13 h · pROpOSTa         
Resultats procés pressupostos 
participatius (presentació a les 13 h)
ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

De 17 a 20.30 h · pROpOSTa
donació de sang
local del cec (c. colom)
Organització: Banc de Sang i Teixits

De 17.30 a 19 h · pORTeS ObeRTeS
ebM el coral + info.: pàg. 6 

18 h · XeRRada   
“La salut emocional després del 
part”.A càrrec de Violeta Fernández 
Sala d’Actes d’el Mirador
Organització: Suport castellar

19 h · pReSeNTació
pacte Nacional pel Referèndum a 
càrrec de Joan Ignasi elena
Sala de petit Format de l’Ateneu
Organització: ANc 

DIMARTS 25 
 
19 h · pROpOSTa
ple Municipal
ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

20 h · pROpOSTa
Tertúlia ‘Read & chat’ Lolita
Biblioteca Municipal
Organització: Biblioteca Municipal
 
 
 
DIMECRES 26 
 
09.30 h · SORTida
caminada saludable
Sortida des de la porta del cAp
Org.: Ajuntament i àrea Bàsica de Salut

17.15 h · XeRRada-TaLLeR
“higiene nasal” Inscripcions a: 
www.fapac.cat/area-formacio 
Sala lluís Valls Areny d’el Mirador
Org.: FApAc

De 17.30 a 19 h · pORTeS ObeRTeS
ebM colobrers
+ info.: pàg. 6

21 h · XeRRada
Visió i lateralitat: eïnes per 
un bon aprenentatge a càrrec de 
Berta Roviras, òptica-Optometrista
cal gorina
Organització: cal gorina

DIJOUS 27 
 
19 h · XeRRada
La unió dels dos Vallesos
Sala d’Actes d’el Mirador
Organització: Decidim castellar

20 h · pROJecció
carlos Taibo: Repensar la anarquía
lloc: cal gorina
Org.: Assemblea llibertària de castellar

21 h · pROpOSTa
afterwork a cal calissó, 
amb dJ dybro “Take a seat & relax”
cal calissó
Organització: cal calissó

DIVENDRES 28
20 h · FeSTa
7a Feria de abril
+info.: pàg. 8

21 h · ciNeMa
cinefòrum: un hombre llamado Ove
Auditori Municipal
Organització: cccV

23 h · MÚSica
Jam Session: Jam Jazzera
cal calissó
Organització: cal calissó

DISSABTE 29
De 8 a 14 h · pROpOSTa
Trobada de plaques de cava
plaça de la Fàbrica Nova
Org.: cercle col·leccionistes castellar

Tot el dia · FeSTa
7a Feria de abril
+info.: pàg. 8

De 12 a 02 h · pROpOSTa
Vermut musical i taller 
d’autodefensa laboral
cal gorina
Org.: Assemblea llibertària de castellar
 
 
DIUMENGE 30
 
De 9 a 20 h · pROpOSTa
iii campionat pas3 de pista
Organització: gimnàs Bunkai
col·l.: pata negra, Ajuntament de 
castellar, Rafiplus i cal calissó

Tot el dia · FeSTa
7a Feria de abril
+ info.: pàg. 8

10 h · giMcaNa 
cursa “iaiospeed”
+ info.: pàg. 8

18 h · baLL
ball a càrrec del grup Leyenda
Sala Blava de l’espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

18.45 h · ciNeMa
diumenge d’estrena: 100 metros
+ info.: pàg. 23
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La vaca
COMÈDIA
Versió doblada al castellà

7 de maig
18.45 h

100 metros
COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió original (castellà)

30 d’abril
18.45 h

PRÒXIMAMENT www.castellarvalles.cat

batman. 
La Lego® 
pel·lícula

12 h i 16.30 h

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

23 d’abril

Versió en català • 2017
Durada: 104 min · País: Estats Units
Direcció: Chris McKay

Sinopsi: En aquesta ocasió, l’irreve-
rent Batman, que també té alguna 
cosa d’artista frustrat, intentarà salvar 
la ciutat de Gotham d’un brivall peri-
llós, el Joker. Però no podrà fer-ho sol, 
i haurà d’aprendre a treballar amb els 
seus altres aliats.

ANIMACIÓ

La comuni-
dad de los 
corazones 
rotos

18.45 h

Versió doblada al castellà • 2015
Durada: 100 min
País: França
Direcció: Samuel Benchetrit
Intèrprets: Isabelle Huppert, Gustave Ker-
vern, Michael Pitt, Valeria Bruni Tedeschi, 
Jules Benchetrit, Tassadit Mandi

Sinopsi: Determinades trobades impro-
bables porten tendresa, riures i compas-
sió a un món d’alienació urbana.

COMÈDIA 
DRAMÀTICA

FaRMàcieS de guàRdia 
 
 
DIVeNDReS 21 geRMà
DISSABTe 22 ViLà
DIuMeNge 23 ViLà
DIlluNS 24 ViceNTe
DIMARTS 25 yaNgÜeLa
DIMecReS 26 caSaNOVaS
DIJOuS 27 ROS
DIVeNDReS 28 peRMaNyeR
DISSABTe 29 geRMà
DIuMeNge 30 geRMà 

Farmàcia casanovas
937 143 376 · Av. St. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia germà
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. d. Ros 
937 145 025 · Av. St. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

deFuNciONS 

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

“És una desgràcia no tenir amics al món però per aquesta mateixa raó, tampoc tindràs enemics”
Lord Halifax

@deborah_teran @andreudejuan @tsegui
La mona de les Superwings Peramola La gata més maca

MeMÒRieS de L’aRXiu d’hiSTÒRia 

iNSTagRaM · @lactual 

Presa al voltant del camí que surt del carrer de Canyelles, al punt on avui hi ha un gran dipòsit d’aigua. 
És interessant perquè ens mostra encara en aquest indret peces de terra amb vinya plantada, i també 
perquè ens permet veure la gran quantitat de feixes de vinya que pugen muntanya amunt pels dos cos-
tats del torrent de Canyelles, abans que fossin totalment coberts pel bosc. En un marge de pedra seca 
hi podem observar uns graons que sobresurten de la paret per pujar i baixar d’una feixa a una altra.   || 

FONS: JAUme JULiANA i CABrÉ  || ArXiUHiSTOriACASTeLLAr@gmAiL.COm ||  FACeBOOK.COm/ArXiUHiSTOriA 

Feixes de vinya, 1932

Eugenia Cañada
Farmacèutica de Farmàcia Casanovas. 

Av. Sant Esteve, 3

T |  93 714 33 76

Llegendes i tradicions

Recoma-
nació

penúltima

Micaela bono Ruiz
83 anys · 08/04/2017

Francisco campanon baladon
80 anys · 15/04/2017 

bibiana díaz Rufo
86 anys · 17/04/2017

TeLÈFONS diNTeRÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB  937 145 389 · ACC 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775

Hi ha llegendes que esdevenen tradicions, 
com és el cas del nostrat Sant Jordi. En l’àm-
bit de la medicina, això també succeeix: hi ha 
plantes llegendàries emprades tradicional-
ment per guarir o prevenir malalties.
Podríem parlar de molts productes naturals 
que encara s’utilitzen en farmàcia. Uns exem-
ples ben clarividents serien:
L’all és un estimulant de l’activitat de les cèl-
lules defensives de l’organisme que també in-
hibeix la producció de prostaglandines, im-
plicades en processos inflamatoris, al·lèrgics 
i autoimmunes.
La ceba és un excel·lent diurètic, un lleuger 
vasodilatador, i posseeix funcions hipoglu-
cèmiques i bactericides.
L’equinàcia estimula el sistema immunitari i 
té un efecte fungicida i bactericida.
L’eucaliptus, utilitzat en forma de vapors, 
serveix per tractar problemes respiratoris. 
A més, si li afegim oli de romaní o oli de fari-
gola, millorarem les nostres defenses.
Com podeu veure, a la farmàcia tenim a la 
vostra disposició el compost de síntesi més 
innovador al costat del producte natural més 
llegendari.
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la contra

Toni Santos

A Castellar he 
tornat a ser un 
personatge del poble

Cuiner i responsable de La botiga del Castell

Q
. P

A
S

C
U

A
L

Després de tota una vida entre fogons, Toni Santos 
(46 anys) ha canviat la cuina pel taulell de la botiga del 
Castell, un negoci que el connecta amb el batec de la vila

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
Simpàtic
un defecte que no pots dominar?
Perfeccionista
una persona que admires?
el meu pare, José Antonio
La teva paraula preferida?
‘estupendo’
Quin plat t’agrada més?
el pa amb tomàquet i embotit
un llibre?
‘Les putes receptes de la iaia’, de J. martell
una pel·lícula?
La saga de Bourne
un viatge pendent?
Cap Nord, per veure les aurores boreals
una ciutat?
Barcelona
un cuiner?
Ferran Adrià
un restaurant?
el Celler de Can roca 

”

“

· com vas arribar a parar a la boti-
ga del castell?
Fa cinc anys, vaig agafar la botiga. Tot-
hom la coneixia com la botiga del Cas-
tell però  en realitat es deia autoservei 
Sant Esteve. Com que tothom la conei-
xia com el Castell li vam deixar aquest 
nom. L’any passat, vaig celebrar l’ani-
versari 5.0 perquè feia 50 anys que la 
botiga estava oberta. 

· per què li deien la botiga del 
castell?
Perquè les tres germanes que ho por-
taven, ‘les nenes del Castell’, eren les 
masoveres del castell de Clasquerí. Ara 
són unes bones clientes, venen molt 
sovint. De fet, això és una de les coses 
que més m’agrada de ser a la botiga: el 
tracte personalitzat, conèixer els cli-
ents. Abans de la botiga, vaig treballar 
durant més de 25 anys com a cuiner.

·  Quan vas començar a cuinar?
Vaig començar a cuinar des de ben 
petit. Amb 10 anys feia el dinar als 
meus germans petits, em va tocar fer 
de cangur. Al principi era autodidacte 
però als 16 anys vaig començar a treba-
llar a  la cuina de l’Hostal La Collada de 
Toses. Vaig començar com tothom, pe-
lant patates.  Després vaig fer un curs 
de cuina a Barcelona amb Josep Lla-
donosa, i  allà el cuiner Josep Bullich 
es va fixar en mi i em va buscar feina a 
un restaurant de la part alta de Barce-
lona. Amb 17 anys vaig marxar a viure 
sol a Barcelona.

·  ... i has arribat a treballar a un 
restaurant amb estrella Michelin!
Sí, al restaurant Sala d’Olost de Lluça-
nès.  Era un restaurant que també era 
una fonda de poble. Allà  em van trac-
tar com un fill, fins i tot vivia a la fonda.
 
· es notava la pressió per mante-
nir l’estrella Michelin?

A Olost no vaig notar aquesta pressió. 
Era un restaurant a la carta, amb un 
contacte molt directe amb els clients. 
Allà em sentia un personatge més del 
poble, és on he cuinat més a gust. He 
notat més pressió en altres restau-
rants, com per exemple quan vaig tre-
ballar a l’Hotel Arts o a  l’època en què 
vaig estar al càtering Paradis Gourmet. 

· per què?
Perquè era un ritme més frenètic, tot 
i que va ser una època on vaig gaudir  
molt. Vaig treballar al càtering des del 
2000 fins el 2008. Fèiem tots els es-
deveniments importants de Barcelo-
na. Treballàvem per SEAT, Mango, el 
Barça, Moto GP i Fórmula 1. Per exem-
ple, he treballat a la casa de Joan La-
porta o Samuel Eto’o,  i m’he recor-
regut de pam a pam la Casa Batlló. 
Vam muntar molts esdevenimts allà 
i em conec de memòria tots els seus 
racons. En aquesta època no estava 
cuinant ben bé sinó que em dedicava 

més a l’organització i a la gestió.  Em 
va tocar viatjar  molt.

· ho trobes a faltar?
Sí i no. No pel ritme que portava.  Aquí 
a Castellar he tornat a ser un personat-
ge del poble, conec als meus clients, 
dino  amb la meva família i dissabte a 
la tarda,  tanco i comença el cap de set-
mana. Abans per a mi hauria estat im-
pensable tenir tot un cap de setmana 
lliure. Tenir més temps per a la meva 
família no té preu.

· a més les teves arrels són 100% 
castellarenques! 
Sí, un dels meus avis era professor i 
l’altre era directiu de la Tolrà. Imagi-
na’t, el mestre i la fàbrica: dues institu-
cions. El meu pare, però, era un home 
més modern, molt avançat a la seva 
época. La meva filla, la Gina, s’assem-
bla en aquest sentit a ell. Diu que vol 
ser investigadora i aquest estiu passarà 
un mes als EUA. N’estic molt orgullós. 

· La gent és conscient del sacrifici 
que suposa el món de l’hostaleria?
No. Són moltíssimes hores. Treballes 
quan tothom treballa però també quan 
tenen temps lliure, com els caps de set-
mana o les nits. Ara ser cuiner està de 
moda gràcies als programes de televi-
sió. Ser cuiner ha esdevingut un ofici 
de prestigi, i això és bo, però també ha 
fet que molta gent obri un bar sense 
ser  conscient de tot l’esforç que hi ha  
al darrere.  Obrir un restaurant i que 
funcioni no és tan senzill.

· has estat president de l’agrupa-
ció local de ciu. Què és per a tu la 
política?
He estat president de l’agrupació du-
rant dos mandats,  de fet l’últim presi-
dent de CiU Castellar. Ara sóc militant 
del PDeCAT. La política local m’ha por-
tat a conèixer molta gent i a participar a 
moltes activitats del poble. Potser si no 
hi hagués entrat, no ho hauria fet. Ara 
necessito un temps de desconnexió.  

 Rocío gómez


