
L’Anoia-Castellar queda 
campió de Tercera 
Catalana de rugbi

El ple s’adhereix 
al Pacte Nacional 
pel Referèndum

Arriba la setena 
edició de la 
Feria de Abril
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El sol radiant de diumenge passat va contribuir a fer de la festa de Sant Jordi un dia rodó. En la imatge, una dona travessa el pas de vianants de la Carretera de Sentmenat amb diverses roses. || q. pascual

sant Jordi radiant
23 d’abrIl | SuplEmEnt ESpECial

satisfacció entre els llibreters per la jornada 
del 23 d’abril que va caure en diumenge
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Espai d’Entitats Castellarenques

+ 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:
www.castellarvalles.cat, 
www.clubcinemacastellar.com

Club Cinema Castellar del Vallès

un hombre llamado Ove (suècia)
Dia: divendres 28 d’abril
Hora: 21 h
lloc: auditori Municipal Miquel pont

Ove, de 59 anys, és un home rondi-
naire que ha perdut la fe en tothom, 
inclòs ell mateix; fins que la seva 
visió negativa de l’home i la socie-
tat és posada a prova per una família 
que es trasllada a la casa del costat.

CinEFÒrum

+ inFO: 
a/e coloniesiesplaixiribec@gmail.com, 
tel. 638 17 70 50

Colònies i Esplai Xiribec

Ds. 27/05, 17 h (pl. d’El mira-
dor): Festa d’aniversari
Dg. 28/05, 14 h (Espai tolrà): 
Dinar de germanor 

Ens agradaria comptar amb la 
teva assistència per celebrar 
junts el 50è aniversari!

les inscripcions al dinar de germa-
nor s’han de fer a Begudes parera, 
Botiga El castell, copisteria Diss-
copi, Forn de pa Grané, Fruites Vi-
la-Borrull i als locals de colònies i 
Esplai Xiribec, fins al 10 de maig. 

1967-2017: 50 anyS! “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.

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

SonaSwing

El swing torna a la sala Blava!

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!

nOuS CurSOS DE SOnaSwing! 

Més informació: www.castellarvalles.cat/escolademusica 

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

+ Info: www.castellarvalles.cat

Vindràs?

Informació i inscripcions:  8 i 9 
de maig, vde 9 a 14 h a la Regidoria de 
Programes Socials 
(c. Portugal, 2D, tel. 93 714 40 40). 
Preu: 2 euros en concepte d’assegurança 
Organització: 
Ajuntament de Castellar del Vallès

Recorregut de 4 km
Dia: dijous 11 de maig, 09 h
Sortida i arribada: pl. del Mercat
Dificultat: mitjana
Desplaçament en autobús fins 
a l’Àrea d’Esplai de Les Arenes

Sortida 
a Les
Arenes
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tema de la setmana

CatEgOria a 

prOpOStES D’inVErSiÓ 
FinS a 10.000 EurOS

rocòdrom per a infants: 3.751 vots
presentat pel consell d’Infants

parc Street workout: 3.275 vots
presentat per oriol Val lozano  

parc infantil per a nadons 
al centre: 3.026 vots
presentat per cristina Fortún

CatEgOria b

prOpOStES D’inVErSiÓ 
D’EntrE 10.000 i 50.000 EurOS 

millora de la seguretat per a la 
mobilitat en bicicleta: 1.814 vots
presentat pel consell d’Infants

Escenari cobert per a entitats 
municipals: 1.484 vots
presentat per assoc.Juvenil 
Vilabarrakes 

prOJECtES SElECCiOnatS

El rocòdrom per a infants, el Parc 
Street Workout, el parc infantil per 
a nadons al centre, la millora de la 
seguretat per a la mobilitat en bi-
cicleta i l’escenari cobert per a les 
entitats són les cinc propostes que 
la ciutadania ha prioritzat en la vo-
tació dels pressupostos participa-
tius 2017.
La Sala de Plens de Ca l’Alberola 
va acolir dilluns l’acte de presen-
tació oficial dels resultats, després 
que durant el matí es fes l’escruti-
ni.  “Estem molt satisfets de com 
ha anat el procés, de com la gent 
s’ha implicat”, constatava el regi-
dor de Govern Obert, Dani Pérez, 
que  va afegir que “hi ha hagut un 
gran esforç dels promotors ja que 
els projectes estaven molt ben tre-
ballats”. Les opcions presentades 
pel Consell d’Infants - el carril bici 
segregat- i l’Associació JuvenilVi-
labarrakes - un escenari cobert per 
a entitats- són les dues més vota-
des en la categoria de propostes de 
10.000,01 a 50.000,00 euros. Amb-
dues propostes sumen un pressu-
post valorat en 85.000 euros i, per 
tant s’executaran amb tota segu-
retat ja que l’Ajuntament havia as-
signat inicialment 100.000 euros a 
aquesta categoria.

El Consell d’Infants proposa 
la creació d’un carril bici segregat 
que permeti arribar a l’escola Mes-
tre Pla per la ronda de manera se-
gura. També es proposa millorar la 
senyalització de la possibilitat de 
circular en bicicleta pel nucli urbà, 
especialment per les zones  20 i 30. 

La proposta que ha quedat en segon 
lloc, la de l’Associació Juvenil Vila-
barrakes,  proposa la construcció 
d’un escenari de 8x12 metres i una 
cúpula d’igual dimensió. Totes dues 
parts són desmuntables.

Les tres propostes presentades 
amb un pressupost de fins a 10.000 
euros (presentades pel mateix Con-
sell d’Infants i els particulars Cris-
tina Fortún i Oriol Val) han quedat 
automàticament escollides ja que 
entre totes sumen un pressupost de 
30.000 euros i el consistori havia as-
signat inicialment a aquesta catego-
ria un total de 50.000 euros. S’instal-
laran dos rocòdroms, amb la forma 
de les vocal A i U, a la plaça de la Fà-
brica Nova i la Plaça d’El Mirador. 

Les altres propostes escollides 
han estat el Parc Street Workout a 

cinc propostes seleccionades

El punt de votació durant la passada Fira de Sant Josep. || cEDiDa

baiget amb giménez i mármol. || cEDiDa

s’han escollit tres 
projectes de fins a 
10.000 euros i 2 de 
fins a 50.000 euros

 Jordi rius

la plaça Carcassona i un parc infan-
til per a nadons al centre.

 La comissió d’impuls i gestió 
del procés de pressupostos partici-
patius es reunirà aquesta setmana 
per decidir el destí de les quantitats 
sobrants de cada categoria (20.000 
euros a la categoria A i 15.000 euros 
a la categoria B).

1.958 participants

Un total de 1.958 castellarencs i cas-
tellarenques han exercit des del 19 de 
març al 23 d’abril el seu dret a vot en 
aquest procés. Aquesta xifra equi-
val a un 9,20% del total de persones 
que hi podien participar (ciutadania 
empadronada a Castellar abans del 
8 de març de 2017 i nascuda abans 
de l’1 de gener de 2007). El nombre 
de votants ha estat molt similar al 

aJuntamEnt | 
admInIstracIó

partiCipaCiÓ | pressupostos partIcIpatIus

Castellar del Vallès ha rebut una dis-
tinció per ser un dels ajuntaments pio-
ners en la implantació de la Finestreta 
Única Empresarial (FUE). L’alcalde, 
Ignasi Giménez, i la regidora de Dina-
mització Econòmica, Anna Màrmol, 
van rebre el guardó aquest dimarts de 
mans del conseller d’Empresa i Conei-
xement, Jordi Baiget. Tot plegat, en el 
marc d’una jornada tècnica sobre la 
FUE dirigida a tècnics municipals en 
què també s’ha atorgat aquest premi a 
18 ajuntaments més entre els quals es 
troben altres municipis de la comar-
ca com Santa Perpètua de Mogoda i 
Matadepera. La Finestreta Única es 
va posar en marxa el 2011, i es va im-
plantar a Castellar del Vallès el 2012.
Actualment, la FUE està operativa al 
96% dels municipis del país. En con-
cret, a 905 localitats i properament 
s’instaurarà a 15 municipis més. Així, 
l’eina de simplificació administrativa 
impulsada pel Govern cobreix ja el 
76% de la població del país. Aquesta 
eina permet la formalització electrò-
nica de 524 tràmits: un 40% dels quals 
a més es poden també completar ín-
tegrament a través d’aquest canal. 
Mentre el 2014 es gestionaven un 37% 
dels expedients per via electrònica i 
un 63% en presencial, el 2016 s’ha in-
vertit la tendència i la gestió electròni-
ca dels expedients representa el 72% 
del total.  || rEDacció

Distinció per la 
implantació de la 
Finestreta Única

registrat en la primera edició del 
pressuposts participatius de l’any 
2016, en què van exercir el dret a vot 
1.883 persones, el que va suposar un 
percentatge sobre el cens del 9,80%.

Del total de votants, 1.322 par-
ticipants (un 68%) han optat per 
votar telemàticament mentre que 
la resta, 636 (un 32%), ho han fet de 
forma presencial.

Per franges d’edat, la par-
ticipació més alta s’ha registrat 
entre la ciutadania de 36 a 45 anys 
(24,05%), seguida de la de 46 a 55 
anys (18,58%). A continuació s’han 
situat les franges de 16 a 25 anys 
(12,69%), de 10 a 15 anys (12,28%) i 
de 56 a 65 anys (11,51%). En darrer 
lloc es troben les franges de 66 a 75 
anys (6,14%) i finalment, de més de 
75 anys (3,43%).  
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ple municipal

imatge general del ple de dimarts passat. || r.GóMEZ

part de l’equip de govern amb membres de la uEC dimecres passat || c.DOMENE

el ple aprova un reglament de prestacions socials

El ple d’abril va tenir com a punt més 
destacat l’aprovació inicial d’un nou 
reglament per a la gestió de les pres-
tacions socials de caràcter econòmic 
per a persones o famílies amb neces-
sitats. La regidora de Serveis Soci-
als, Glòria Massagué, va explicar que,  
“per tal d’aconseguir ser el màxim 
de transparents, ens calia un regla-
ment dels ajuts que gestionem di-
rectament”. El document s’ha treba-
llat en col·laboració amb la Diputació 
i es pot considerar “com un  instru-
ment prioritari per a les polítiques 
publiques locals en un sentit soci-
al i econòmic”, segons Massagué.

De fet, aquest reglament esta-
bleix que podran ser beneficiaris de 
les prestacions econòmiques regu-
lades en aquest reglament qualse-
vol persona o unitat familiar de con-
vivència que es trobi en una situació 
de dificultat socioeconòmica o en risc 
d’exclusió social i que amb el seu ator-
gament sigui possible contenir o evi-
tar l’empitjorament de la situació de 
mancança. Massagué va detallar que, 
“a efectes del càlcul final de la valo-
ració de la situació de cada unitat 
familiar de convivència la valora-
ció econòmica representarà un 60% 
de la ponderació final i la valoració 
social el 40% restant”. L’any passat 

també es va aprovar 
per unanimitat 
l’adhesió al pacte 
nacional pel 
referèndum

es van atorgar a 331 famílies de la vila 
2.500 ajuts valorats en 200.000 euros..

Els tres grups de l’oposició hi 
van donar suport al nou reglament. 
En el cas d’ERC, el seu portaveu, 
Rafa Homet, va presentar tota una 
sèrie d’esmenes i correccions de ca-
ràcter tècnic i va subratllar que Cas-
tellar havia adaptat “el reglament 
tipus que fa un any va aprovar la 
Diputació”.

Abans, es va aprovar una modi-
ficació de crèdit per renovar la gespa 
del Pepín Valls. El regidor de Finan-
ces, Joan Creus, va explicar que, “un 
cop esgotat el lísing de 10 anys de la 
gespa del camp de futbol, i d’acord 
amb les converses mantingudes 
entre la Regidoria d’Esports i la 
UE Castellar, aquest proper estiu 
serà el millor moment per realit-
zar el canvi de gespa, també en mo-

dalitat de lísing”. L’operació impli-
ca aquest any una despesa de 18.850 
euros i va comptar amb el vot favora-
ble de l’equip de govern, ERC i PDe-
CAT. Decidim va optar per l’abstenció. 
En el cas d’ERC, Núria Raspall va re-
passar les necessitats que tenen altres 
clubs de la vila a nivell d’instal·lacions 
com el Club de Bitlles o l’Hoquei. Bea 
Garcia, del PDeCAT, va centrar la in-
tervenció en el fet que s’aprovés una 
nova modificació de crèdit. “Anem a 
una modificació per ple des que es 
va aprovar el pressupost, fet que de-
mostra el desgavell d’aquest equip 
de govern”, va dir.

Decidim es va mostrar crític 
amb l’aprovació d’uns preus públics 
per a material de marxandatge rela-
cionats amb la imatge de projecció ex-
terior ‘Fem Castellar’ que ha arrencat 
fa uns mesos. Bet Tena va argumen-

pOlítiCa | ple d’abrIl

Aprovació del reglament municipal 
de prestacions socials de caràcter 
econòmic 

Moció de suport al Pacte Nacional 
pel referèndum 

Canvi de gespa al Pepín Valls 

Aprovació dels preus públics per a 
la campanya de marxandatge ‘Fem 
Castellar’ 

Atorgament de diferents distincions 
honorífiques

aquest dret el que sustenta la de-
manda d’una majoria de ciutada-
nes i ciutadans de Catalunya, que 
volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum”.

La part final del ple va tenir dos 
suggeriments presentats pels tres 
grups de l’oposició. En primer lloc, 
Calaf va anunciar que, a causa de “fre-
qüents anomalies en el tractament 
dels animals”, ERC, Decidim i PDe-
CAT han decidit coordinar-se per fer 
“seguiment de l’aplicació de l’orde-
nança de tinença d’animals” i posar 
fil a l’agulla perquè sigui efectiva la co-
missió de seguiment que es va crear 
per a aquest fi. El segon suggeriment, 
defensat per Bet Tena, estava relacio-
nat amb les obres de la plaça de Cata-
lunya que afecten l’escultura de la ba-
lena, polèmica que consideren que no 
està aclariada. Segons Tena, s’ha mo-
dificat el projecte sobre la marxa arran 
de la visita de l’escultor Joan Coderch. 
“No és cert que la Comissió de Patri-
moni hi doni suport i van apareixent 
dubtes i preguntes. Per això, dema-
nem que es publiqui com serà final-
ment aquesta obra i la fondària de la 
làmina d’aigua”, va dir Tena. 

El ple d’abril també va atorgar 
les següents distincions honorífiques: 
menció honorària als escriptors Joan 
Sellent i Miquel Desclot [més infor-
mació a la pàgina 18], medalla de la 
vila a l’entitat “Colònies i Esplai Xiri-
bec” [més informació a la pàgina 3]. 
També es posarà el nom de la peda-
goga Marta Mata  a un carrer entre la 
carretera de Sentmenat i el Passeig de 
la Plaça Major. En aquest sentit, tant 
ERC com Decidim va posar èmfasi en 
l’absència de dones en el nomencla-
tor de Castellar i en l’atorgament de 
la Medalla de la Vila. 

 J.g.

aCOrDS prinCipalS

ESpOrt | Instal·lacIons

nova gespa artificial per al camp pepín Valls

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
renovarà aquest estiu la gespa arti-
ficial del camp municipal de futbol 
Pepín Valls. El Ple de la Corporació va 
aprovar aquest dimarts la modificació 
pressupostària per tal de preveure la 
despesa d’un nou lísing d’aquest ele-
ment de la instal·lació esportiva, una 
vegada finalitzat l’anterior contracte 
d’una durada de 10 anys.

És previst que estigui 
instal·lada per a l’inici 
de la temporada 
2017-2018

El president de la UE Castellar, Joan 
Homet: “Valorem molt aquest canvi 
perquè és necessari. És molt impor-
tant canviar la gespa perquè pro-
voca moltes lesions. La gespa està 
aixafada i hauria d’estar aixecada 
per poder suportar els tacs de les 
botes dels jugadors. Els equips vi-
sitants, també se’ns han queixat”. 

El contracte del nou arrenda-
ment financer de la gespa artificial 
del camp de futbol sortirà a concurs 
el proper mes de maig i s’adjudicarà 
per a un període de 7 anys. La previ-
sió és que durant l’estiu es pugui dur 
a terme la col·locació de la nova gespa, 
de manera que no afecti l’activitat de 
la Unió Esportiva Castellar i que es 
pugui fer l’estrena a l’inici de la tem-
porada 2017-2018.

El camp de futbol disposa de 
gespa artificial des de l’any 2006. Se-

gons el regidor d’Esports, Aleix Ca-
nalís, “després de més de 10 anys, 
la gespa ha esgotat el cicle de vida 
útil, per la qual cosa és necessària 
la seva renovació”.  A més, ha ex-
plicat que “s’està estudiant la pos-
sibilitat que part de la gespa actual 
es pugui reutilitzar col·locant-la en 
diferents espais públics”. La idea és 
poder reubicar-la en parts del munici-
pi on no es faci una pràctica esportiva 
intensiva. El fet que es reutilitzi, a més, 
vol dir que no va a parar a l’abocador i 
es tradueix en un benefici mediambi-
ental i econòmic. 

L’alcalde, Ignasi Giménez, el re-
gidor d’Esports, Aleix Canalís, el regi-
dor de Finances, Joan Creus, i el regi-
dor de Manteniment, Pepe Leiva, van 
visitar les instal·lacions del camp, on 
es van trobar amb el president de la 
UEC, Joan Homet, i el director esportiu 
i entrenador, Juan Antonio Roldán.  

 Cristina Domene

tar el vot contrari del seu grup perquè 
“la marca no ha estat consensuada 
ni per l’oposició ni per la ciutada-
nia” i va subratllar que aquest tipus 
de despeses no són prioritàries en el 
moment actual del municipi.

En aquest ple només es va de-
batre una moció que finalment va 
aconseguir el vot unànim dels qua-
tre grups municipals. En concret, el 
ple va aprovar l’adhesió de l’Ajunta-
ment al Pacte Nacional pel Referèn-
dum i facilitar espais de debat i xer-
rades per tal que la ciutadania pugui 
informar-se adequadament de les di-
ferents possibilitats de participació, 
diu la moció. Segons el text llegit per 
Josep Maria Calaf (ERC) en nom de 
tots els grups, “entre els drets es-
sencials i inalienables de les socie-
tats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és 
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actualitat

El col·lectiu castellarenc ‘Nosaltres 
volem el Referèndum’ va presentar 
ahir públicament la seva campanya 
per donar suport al Pacte pel Refe-
rèndum. Així, una cinquantena de 
castellarencs, personalitats reco-
negudes per la tasca que desenvo-
lupen en diferents àmbits, com el 
social, l’esportiu, el científic, el mu-
sical o l’acadèmic, entre altres, han 
cedit la seva imatge i s’han adhe-
rit al pacte. “Gent diversa que no 
demanen ni el sí ni el no, només 
que es pugui celebrar aquest re-
ferèndum. És gent desinteressa-
da al servei d’una causa”, va ex-
plicar Josep Maria Calaf, membre 
del col·lectiu.

L’objectiu d’aquest grup cas-
tellarenc és de recollir signatures 
i que, a mesura que passin els dies, 
s’adhereixin més persones. De fet, 
el diumenge passat, coincidint amb 
Sant Jordi, es va posar una parade-
ta informativa, on es van recollir 751 
signatures. “La recollida s’allar-
garà fins el 8 de maig. Els sindi-
cats esperen recollir moltes més 
l’1 de maig, coincidint amb el Dia 

del Treballador”, va explicar Trini 
Pérez, membre del col·lectiu.

L’acte d’ahir, que va tenir lloc a 
l’Ateneu, havia de ser una presenta-
ció del Pacte pel Referèndum de la 
mà del seu coordinador, Joan Ignasi 
Elena. Finalment, però, per proble-
mes burocràtics, Elena no va poder 
assistir-hi i van ser alguns dels matei-
xos adherits qui van compartir amb 
els assistents els seus punts de vista.

Antonio Castillo, un dels adhe-
rits a la campanya, va destacar que 
les “cinquanta personalitats” és un 
reflex de la varietat que hi ha a la so-
cietat. “Cadascú és lliure de votar 
el que sigui, l’important és votar. 
Com? Amb unes urnes”. Per la seva 

es presenta a castellar el col·lectiu 
‘nosaltres volem el referèndum’

alguns adherits a la campanya durant la presentació dilluns passat. || c. DOMENE 

  Cristina Domene

banda, el també adherit a la cam-
panya Jordi Batet, va detallar que 
aquest referèndum és diferent del 
que es va fer al 9N “perquè aquest 
referèndum parteix d’unes lleis 
aprovades per un parlament, és 
una llei de transitorietat jurídica i 
això vol dir que a partir del mateix 
moment que és proclamem, valen 
les lleis d’aquí i no les d’Espanya”.

El Pacte Nacional pel Referèn-
dum aplega entitats socials, culturals 
i polítiques, amb el propòsit d’impul-
sar un pacte entre els governs de l’Es-
tat i de la Generalitat que permeti un 
Referèndum vinculant sobre el futur 
de Catalunya. És previst que la valo-
ració d’aquest Pacte es faci al juny.  

paCtE pEl rEFErènDum | campanya cIutadana

50 personalitats 
reconegudes de la 
vila ‘donen la cara’ en 
aquesta campanya 

anC | pacte nacIonal

El proppassat dia 25, en el Ple Mu-
nicipal es va presentar una moció 
d’adhesió al Pacte Nacional pel Re-
ferèndum que es va aprovar per 
unanimitat. L’Assemblea Territo-
rial de l’ANC de Castellar ha emès 
un comunicat on vol felicitar “a 
tots els partits polítics que ho 
han fet possible, en especial al 
grup que té la majoria a l’Ajunta-
ment - Som de Castellar-PSC-, per 
fer possible l’adhesió al pacte, ja 
que una gran quantitat de ciu-
tadans de Castellar hi donen el 
seu suport”. 

L’ANC organitzarà aquest dis-
sabte 29 d’abril una gran festa pel 
Sí al Pavelló Olímpic de Granollers, 
aprofitant l’Assemblea General Or-
dinària de l’entitat. Després d’un 
mes de transaccions, ja es poden 
consultar les versions finals del 
Full de Ruta i del Codi Ètic que ja 
estan penjades al web https://as-
semblea.cat/ago2017.  L’acte tin-
drà lloc aquest dissabte 29 d’abril 
i el presentaran el periodista Pere 
Mas i l’escriptora Bel Olid.

 L’acte de Granollers portarà 
a aprovació l’informe de gestió del 
Secretariat Nacional i un informe 
econòmic de l’exercici i el pressu-
post ordinari per a l pròxim. Entre 
d’altres punts, s’aprovarà la cam-
panya del referèndum, les mobilit-
zacions i accions de l’11 de setem-
bre. L’ANC  es planteja aquesta 
assemblea com la darrera abans 
de la celebració del referèndum.

 || rEDacció

Satisfacció per 
l’adhesió del 
ple al  Pacte pel 
Referèndum
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Decidim Castellar ha volgut posici-
onar-se públicament davant de les 
novetats que s’estan produint en els 
darrers mesos al voltant de les conne-
xions viàries de Castellar. La forma-
ció política proposa una sèrie de “mi-
llores” al tram de la carretera B-124 
entre la casa del Brunet i la benzine-
ra BP propera a l’escola Emili Carles-
Tolrà per evitar les “llargues cues 
de cotxes durant les hores punta 
dels dies feiners”. 

En concret, defensen “cons-
truir una rotonda de 15 metres de 
diàmetre a la cruïlla de la carre-
tera B-124 (Sant Llorenç Savall) 

b-124 | mIllores

amb la C-1415a (Terrassa) que tin-
dria un carril pels cotxes que ve-
nint de Sant Llorenç vulguin anar 
cap a Terrassa”. La segona propos-
ta és incorporar un tercer carril des 
de la rotonda esmentada fins al gir 
de la benzinera BP. “Això perme-
tria que els vehicles que no han 
de fer els girs i que volen continu-
ar en direcció Sabadell ho puguin 
fer i per tant es reduiria conside-
rablement la congestió de trànsit 
en aquest tram”, explica Decidim a 
través d’un comunicat.

Segons Decidim -que ja va pre-
sentar aquesta proposta durant el 
debat de revisió del POUM-, fer els 
tres carrils en aquest tram suposa la 
reducció de l’amplada d’alguna vore-

ra, però ho consideren “una opera-
ció factible ja que les voreres són 
amples i l’espai disponible actu-
alment permet que les dues vore-
res puguin tenir més de 2 metres 
d’amplada (per sobre dels 1’8 m de 
mesura mínima que contempla el 
codi d’accessibilitat de Catalunya)”.

D’altra banda, Decidim qüesti-
ona la possibilitat de fer una rotonda 
als Pedrissos que s’ha posat sobre la 
taula per al seu estudi per part de la 
Diputació de Barcelona a petició de 
l’equip de govern. “En aquesta en-
trada no hi ha cap problema i que 
desfer això que funciona és mal-
gastar els diners, si hi ha possibles 
solucions més econòmiques i efec-
tives”, apunten en el comunicat.

al gràfic de l’esquerra (b) tercer carril (permet fer el gir cap els carrers portabella i pujol sense aturar els que van direcció a Sabadell) i al 

gràfic  de la dreta, (a) rotonda de 15m de diàmetre (la rotonda dona fluïdesa a la circulació en aquest punt)  i b - tercer carril. || cEDiDa

 redacció

decidim proposa incorporar un 
tercer carril per millorar l’accés 
per la porta nord de castellar
també aposta per construir una rotonda de 15 metres de diàmetre a
 la cruïlla de la carretera b-124 amb la c-1415a 

El conseller de Territori Josep Rull 
va presentar divendres passat al 
Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental el Pla de Mobilitat dels 
dos vallesos davant d’una seixan-
tena de representants municipals 
de les dues comarques vallesanes. 
“Aquest Pla és un pacte amb el 
territori i ha de dibuixar les in-
fraestructures i els serveis que 
necessiten el Vallès Occidental 
i Oriental”, va expressar el conse-
ller. Rull va remarcar que “quan di-
buixem les infraestructures des 
del territori, amb el consens del 
territori i seguint les necessitats 
del territori, ens en sortim bé”.

El president del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental i alcal-
de de Castellar, Ignasi Giménez, va 
afirmar que “gràcies a aquest pla 
de mobilitat hem de poder arribar 
a grans consensos, a grans acords 
i a grans pactes que ens permetin 
redreçar la situació històrica de 
dèficit d’infraestructures que cre-
iem que és injusta pel nostre ter-
ritori”. Per la seva banda, el presi-
dent del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, David Ricart, va assegurar 
que els dos Vallesos estan davant 
“d’una gran oportunitat”. “Hem 
obert conjuntament i de la mà de 
la conselleria un escenari nou i in-
teressantíssim, amb la participa-
ció de tots els agents socials i de 
tots els municipis”, va dir Ricart.

Segons el conseller Rull, en el 
context del pla metropolità de mobi-
litat, el Pla de mobilitat dels Vallesos 
es centrarà en tres objectius. D’una 
banda, analitzar la mobilitat i com 
afecta a les diverses infraestructu-
res ja planificades. En segon lloc, 
abordar el transvasament global 
de passatgers i mercaderies: xarxa 
viària, xarxa ferroviària, autobusos 
interurbans, intercanviadors, políti-
ques urbans d’aparcaments, tram-
vies, plataformes segregades d’au-
tobusos... I en tercer lloc analitzar 
l’efecte d’intercanvi modal de mer-
caderies que pot suposar la posada 
en marxa del corredor del Mediter-
rani. En aquest punt cal destacar 
que pot suposar transvasar bona 
part del transport de mercaderies 
que ara s’efectua per carretera i que 
congestiona de manera considera-
ble l’AP7/B30.

connexió directa a la c-58
Una de les qüestions capdals 
d’aquest Pla de Mobilitat en el cas 
de Castellar és “la continuïtat de 
la Ronda Vallès i de la Ronda Nord 
-des de Terrassa- fins a la B-124”, 
explica l’alcalde de Castellar. Aquest 
projecte “permetria tenir una con-
nexió directa amb una via ràpida 
sense haver de passar per Saba-
dell i es resoldrien els problemes 
de trànsit de la pròpia B-124”, 
apunta Giménez.  || rEDacció

El Pla de Mobilitat dels dos 
vallesos comença a caminar

trobada dels representants municipals dels dos vallesos. || cEDiDa

COnSEll COmarCal | InFraestructures

DECiDim CaStEllar | 2016En COmÚ pODEm | salut

Un any més la formació castellarenca Decidim Castellar ha fet una donació 
de 20.000 euros, corresponent al 2016,  a Cal Gorina per ajudar al mante-
niment i a la programació cultural que aquesta entitat porta a terme. De-
cidim Castellar pot fer aquesta aportació “gràcies al seu funcionament 
assembleari intern, en el qual els regidors fan donació voluntària del 
total de dietes que perceben de l’Ajuntament al col·lectiu de Cal Gori-
na”, segons destaca la formació en una nota de la premsa.  Decidim indica 
que “creiem que Cal Gorina és un referent a Castellar d’autogestió i de 
transformació social a més de ser una entitat oberta a tots els castella-
rencs”. Cal Gorina aplega la Cooperativa de Consum el Farcell, la coopera-
tiva de serveis Re-vaixella, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Deci-
dim Castellar i l’Assemblea Llibertària.  També hi ha activitats permanents  
com ioga, grup de conversa en anglès i català.  || rEDacció

En Comú Podem Castellar (ECP) 
ha adreçat una petició adreçada al 
President del Consell Comarcal i al-
calde de Castellar, Ignasi Giménez, 
a fi que en l’elaboració dels pressu-
postos del 2018 obri un programa 
d’ajuts de salut per a persones amb 

Donació de 20.000 euros a Cal GorinaPetició al Consell 
Comarcal perquè 
obri un programa de 
fons d’acció social

brEuS

necessitats socials. Aquesta pro-
grama hauria d’incloure ajuts per a 
odontologia, ulleres, audiòfons, ma-
laltia celíaca i tractaments sanitaris 
no coberts per la Seguretat Social.

A través d’un comunitat, ECP 
argumenta aquesta necessitat per-
què, “a mesura que la crisi econò-
mica es cronifica, s’incrementa el 
nombre de famílies que es veuen 
impotents per abonar les visites 
a l’odontòleg, la compra d’audiò-
fons o d’ulleres”. 

En Comú Podem Castellar 
també vol manifestar que algu-
nes ONG com Càritas o Creu Roja 
s’han vist desbordades en els dar-

rers temps amb peticions d’aquest 
tipus. “D’altra banda, l’àrea de 
Treball Social a l’Institut Català 
de la Salut (ICS), ha informat que 
alguns programes com el d’odonto-
logia tenen fins a dos anys de llis-
ta d’espera”, apunten al comunicat.

Segons expliquen des d’En 
Comú Podem, els beneficiaris 
d’aquest programa haurien de ser 
“bàsicament famílies amb un o 
més perceptors de pensions no 
contributives, subsidis d’atur, 
renda activa d’inserció o que hagin 
esgotat totes les prestacions, així 
com pensionistes o jubilats amb 
pocs recursos”.   ||rEDacció
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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 29 d’abril, pl. 
de lluís Companys.

properes setmanes:

Ds. 6 de maig, pl. de Francesc Macià
Ds. 13 de maig, Espai Tolrà.

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

Dies: del 2 al 5 de maig
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, durant tota la 
setmana jugarem amb arròs de 
colors. i dimecres 3, també per a 
famílies amb infants de totes les 
edats, inclosos els menors de 3 anys. 

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 

+ inFO: 
mcosta@castellarvalles.cat
ccvdc.joventut@ccvdj.cat

+ inFO:
www.castellarvalles.cat 

Dia: dimarts 2 de maig
Hora: 19 h
lloc: El Mirador (pl. d’El Mirador)

sessió informativa sobre  novetats en 
el desenvolupament de les activitats 
d’entitats que suposen l’entrada en 
vigor del Decret 267/2016 d’activitats 
d’educació en el lleure. a càrrec del 
servei de Joventut del consell 
comarcal.
Es prega confirmació d’assistència a 
mcosta@castellarvalles.cat o a ccvoc.
joventut@ccvoc.cat especificant el 
nombre de participats.

us recordem que fins al 15 d’octubre 
queda totalment prohibit realitzar les 
activitats amb risc d’incendi forestal 
que la normativa sectorial recull 
(cremes, barbacoes, pirotècnia, 
soldadures, etc.).

amb tot, en alguns casos (feines 
forestals, tasques agrícoles, focs 
d’esbarjo) es pot sol·licitar una 
autorització extraordinària, amb 20 
dies d’antelació.

SESSiÓ inFOrmatiVa 
DECrEt llEurE 267/2015 

aVíS aCtiVitatS riSC 
D’inCEnDi FOrEStal

actualitat

aDa castellar ha informat que el Jutjat penal núm. 1 de sabadell ha imposat la 
pena de sis mesos de presó i tres anys d’inhabilitació per a la tinença d’animals 
a la propietària de la gossa Mery, persona denunciada per l’entitat animalis-
ta, que també va organitzar al gener de 2015 una manifestació de protesta pels 
fets. a través d’un comunicat, aDa explica que la denunciada ha reconegut la 
seva culpabilitat davant el Jutjat de sabadell, “a canvi d’evitar la pena màxima 
per maltractament animal que es podria haver elevat a 18 mesos de presó”. la 
condemnada no haurà d’ingressar a la presó per tractar-se d’una pena inferi-
or a dos anys i no tenir antecedents. “Des aDa-cV manifestem el nostre desig 
que els delictes per maltractament siguin perseguits sempre en totes les ins-
tàncies, sense tractes de favor a cap veí maltractador, i que les penes per mal-
tractament siguin imposades en el seu grau màxim pels jutges”, apunten en 
l’esmentat comunicat i alerten que continuaran denunciant “tots els casos de 
maltractament animal dels que tinguem constància”.  || rEDacció

Tres vehicles van ser enxampats dissabte passat al matí a la carretera de sa-
badell circulant a velocitats temeràries mentre els conductors suposadament 
feien una carrera procedint de castellar del Vallès.la policia Municipal de sa-
badell, segons informa ràdio sabadell, va detectar tres turismes que circu-
laven a l’entrada del municipi veí a 123 km/h, a 146 km/h i a 100 km/h en un 
tram que té com a velocitat màxima permesa 50 km/h. Els dos primers con-
ductors hauran de respondre davant la justícia per un delicte contra la segu-
retat del trànsit i el tercer va ser denunciat per excés de velocitat. circular 60 
quilòmetres per sobre de la velocitat legalment permesa en una via implica un 
delicte penal.  || rEDacció

tribunalS | sentÈncIa

SuCCESSOS | delIcte

Condemna per maltractament animal 

Enxampen tres vehicles fent una carrera

brEuS

El reconeixement de l’Ajuntament de 
Castellar a Colònies i Esplai Xiribec 
ha enganxat l’entitat en plena efer-
vescència organitzant els actes de 
celebració dels seus 50 anys de vida. 
El ple va fer públic dimarts que ator-
garà aquest any la Medalla de la Vila 
a l’entitat -caldrà esperar a la Festa 
Major per fer el lliurament oficial-. La 

medalla de la Vila per a  colònies 
i esplai Xiribec en el 50è aniversari

imatge del cap de setmana passat dels membres de l’entitat. || cEDiDa

Comissió de Distincions vol reconèi-
xer amb la màxima distinció munici-
pal “per la seva dedicació constant 
en l’àmbit del lleure i l’educació 
d’infants i joves”. “Que als 50 anys 
de funcionament et donin una me-
dalla no deixa de ser un reconeixe-
ment. Amb tot, el treball del dia a 
dia és més important que el reco-

neixement, perquè les coses que 
s’han fet han estat possible gràci-
es a la dedicació de molts”, ha ex-
plicat Gener Martí, un dels respon-
sables de l’entitat. En referència al 
pes de Colònies i Esplai Xiribec a la 
vila, Martí apunta que “tothom ha 
tingut el seu paper a l’entitat i el 
pas per Colònies, com a monitor o 
com a infant, els ha ajudat a créi-
xer com a persones”.

Justament aquests dies, l’en-
titat prepara la seva festa grossa 
que tindrà lloc el dissabte 27 i el diu-
menge 28 de maig. Com recorden, 
“tot va començar la primavera de 
l’any 1967. D’ençà i fins avui s’han 
fet colònies d’estiu i esplai els dis-
sabtes a la tarda”. Tenint en compte 
la quanitat de vilatans que han gau-
dit amb l’entitat, es vol convidar tot-
hom a una festa a la plaça d’El Mira-
dor la tarda del 27 de maig. L’endemà 
es farà un dinar de germanor a l’Es-
pai Tolrà. Els interessats a assistir 
al dinar es poden inscriure a diver-
sos comerços de la vila o al local de 
Colònies i Esplai fins el 10 de maig. 

 || rEDacció

mEDalla DE la Vila | entitats
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Destacats militants del PSC de Castellar del Vallès han constituït un 
grup de suport a Pedro Sánchez, que aspira a convertir-se novament 
en el proper secretari general del PSOE. Una de les primeres accions 
que ha posat en marxa el grup és la recollida dels avals que perme-
tran a Pedro Sánchez presentar-se a les properes eleccions primàri-
es del partit. Per donar suport a la candidatura de Pedro Sánchez, el 
passat cap de setmana es va organitzar un autocar per assistir a l’ac-
te que es va organitzar al recinte de Fabra i Coats de Barcelona. Així 
mateix està previst participar a un altre acte que s’està organitzant a 
la comarca del Vallès. L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, un dels 
impulsors del grup, ha assenyalat que “Pedro Sánchez és l’única es-
perança de tornar a situar el socialisme al lloc que li pertoca, és a 
dir, a l’esquerra, que és el seu lloc natural. Una esquerra que sigui 
capaç de generar il·lusió, que entengui que Catalunya és nació i 
deixi d’estar subordinada al PP”.  || rEDacció

Es crea a Castellar un 
grup de suport a Sánchez

l’alcalde, ignasi giménez, amb el candidat socialista pedro Sánchez. || cEDiDa

pSC | prImàrIes psoe

L’Arxiu d’Història de Castellar rebrà 
enguany el Premi als Valors Republi-
cans que atorga la secció local d’ERC. 
Així ho van donar a conèixer dimecres 
passat en una roda de premsa on van 
destacar la trajectòria d’aquesta en-
titat en la promoció de la cultura i la 
conservació del patrimoni de la vila.  
Josep Maria Calaf, regidor d’ERC, va 
explicat que l’Arxiu d’Història està es-
tudiant “transformar-se en un cen-
tre de recerca” i que en aquest sentit 
“si aquest premi ajuda que això tiri 
endavant, fantàstic”.   

D’altra banda, la regidora Núria 
Raspall va recordar l’estreta relació 
que manté l’Arxiu d’Història amb la 
ciutadana, perquè “treballa pel poble 
i fa que la ciutadania s’impliqui”.   
“Premiem a les entitats que tenen 
com a finalitat dedicar-se de ma-
nera altruista a la ciutadania”, va 
afegir  Calaf. 

L’entrega del guardó tindrà lloc el 
proper dijous 4 de maig a les 20 hores 
a la plaça d’El Mirador. L’organitza-

erc guardona l’arxiu d’Història

membres de l’executiva local d’ErC i una part del jurat de la beca Oriol papell || r.GóMEZ

l’entitat rebrà el premi als Valors republicans el proper dijous en un acte 
obert en què també s’atorgarà la segona beca d’estudis oriol papell 

ció ha informat que en cas de pluja 
l’acte es traslladarà a la Sala d’Actes 
d’El Mirador. 

El proper dijous també es donarà 
a conèixer al guanyador de la 2a Beca 
Oriol Papell. L’ajut, que té una dotació 
de 2.500 euros, Enguany, l’ajut s’am-
plia en 500 euros, es finança amb una 
part del sou que reben els quatre re-

  rocío gómez 

ErC | acte

gidors d’ERC al consistori. L’ajut, que 
s’adreça als joves castellarencs que 
vulguin ampliar la seva formació, es 
va crear l’any passat en record del re-
gidor Oriol Papell .

El senador d’ERC, Bernat Picor-
nell, el diputat d’ERC al Parlament, 
Marc Sanglas, seran els encarregats 
d’entregar el guardó i la beca. 
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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

Qué es la feria de abril? Curiosamen-
te es un invento 50% catalán y 50% 
vasco, a pesar de su espíritu andaluz. 
Nació como propuesta el 25 de agos-
ta de 1846 donde los ideólogos e impul-
sores de la misma fueron Narciso Bo-
naplata, natural de Barcelona, y José 
Maria de Ybarra, originario de Bilbao. 
Celebrándose su primera edición en 
1847, se transformó con el tiempo en 
una fiesta popular. Hoy día, no para 
de crecer en nuestro municipio Cas-
tellar del Vallès, desbordando sus lí-
mites año tras año.
Nuestra caseta del recinto ferial es el 
alma de la feria, donde logran conju-
garse el mayor sabor popular de nues-
tra celebración, gracias a las personas 
que durante los tres días de feria nos 
visitan. Personas venidas de todas las 
comarcas. Donde pueden probar las 
recetas típicas y tapas populares al 
mediodía como beber los vinos anda-
luces, además de disfrutar de espectá-
culos de baile y canto, conjugando las 
dos culturas. La catlana y la andaluza.
Nuestra feria en Castellar del Vallès, 
tiene otros ingredientes, que forman 
parte de la identidad más profunda 
de la celebración. Los cantos y bailes 
típicos de las fiestas andaluzas que se 
dejan oir en toda nuestra caseta, donde 
pueden disfrutar en vivo gracias a las 
entidades culturales que actúan en ella.
Las carrozas. Los caballos y carru-
ajes dan un encanto especial a nu-
estra fiesta que es de todos los cas-
tellarencs y los venidos de todas las 
comarcas y provincias.

VII Feria de Abril

 Casa de andalucía de Castellar del Vallès

Los caballos y las carrozas, sin embar-
go, no son los únicos que tienen prota-
gonismo en nuestra feria de abril, sino 
las entidades locales que cada año vie-
nen colaborando y participando de nu-
estra  feria. Donde actuarán cuadros 
flamencos, de baile, solistas... 
Y el domingo. Cabalgata andaluza, que 
recorrerá las céntricas calles de nues-
tra población, caballos con sus jinetes 
y acompañantes vestidos de corto y fa-
ralaes, y todo amenizado por un buen 
sonido de música y folklores de An-
dalucía. Como nuestro caballo baila-
or montado por su jinete, José Ruiz.

Aprofitant que avui es fan públics 
els resultats dels pressupostos par-
ticipatius ens agradaria compartir 
una reflexió.
A primera instància el terme pres-
supostos participatius ens recorda a 
quelcom participatiu i decisori. Però 
no, emmascarar i embrutar la parau-
la participació amb aquest espectacle 
ens sembla insultant.
Si volem que la ciutadania decideixi, 
per què no pot decidir en la totalitat 
dels pressupostos municipals o en els 
sous de l’equip de govern o en la gestió 
privada dels serveis públics?
Nosaltres, com a habitants de Caste-
llar no hem d’escollir si s’ha d’arreglar 
el carrer Major per estar en mal estat 
o arranjar una plaça que està mig des-
trossada o reformar una sala amb fi-
nalitats culturals. No hem d’escollir 
quin projecte tirar endavant, perquè 
s’ha de fer tot!
No volem competir entre entitats o 
persones a veure qui fa més bona di-
fusió per emportar-se el gat a l’aigua. 
Tampoc volem que l’ajuntament en-
sarroni a mig poble amb una pseudo-
participació intentant vendre transpa-
rència i proximitat. Si el carrer està en 
mal estat, s’arregla, si neix el projecte 
d’un museu d’història Castellarenc, es 
recolza. La institució ha de fer allò que 
el poble demana. Fer competir als ha-
bitants per evitar encarar i solucionar 
totes les situacions i a sobre fer creure 
que és un exercici de democràcia i pro-
ximitat és completament vergonyós.
La democràcia ha de ser directa. Si 
es necessita, s’ha de fer. Si decidim, 
fem-ho fins al final.
Per això nosaltres optem per un mèto-

Ni participem ni decidim

 assemblea llibertària

de de decisió assembleària on les de-
cisions són preses entre totes les per-
sones i aquestes decisions han de ser 
gestionades per nosaltres mateixes. 
Si tu també creus que has de deci-
dir t’esperem cada diumenge a les 
19:00h al carrer centre n° 8, per de-
semmascarar la farsa participativa 
i decidir de veritat!

Pressupostos sense 
participació

 En Comú podem Castellar

Restem molt agraïts a la Llibreria Va-
llès i a l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès, que ens van facilitar ben ama-
blement, diumenge de Sant Jordi d’en-
guany, de fer una primera presentació 
del  nou fanzine cultural Les Sitges. 
Pretenem, ben modestament, de ser-
vir de plataforma per a textos fets a 
Castellar o d’allà on es puguin trobar. 
Tothom pot enviar arxius de Word a 
l’adreça fanzinelessitges@gmail.com

Agraïment

 redacció de les Sitges (baldrís, 

melgarejo, rocabert i Verdú)

Un estudi encarregat conjuntament 
pels dos consells comarcals del Va-
llès Occidental i Oriental ha conclòs 
que cal cooperar intensament. Bona 
notícia! Al seu costat, però, hi cons-
ta el pronunciament de caminar poc 
a poc i una posició contrària a assolir 
una única administració conjunta. Bé, 
podem celebrar els aspectes positius 
del pas endavant, una veritable nove-
tat històrica i començar a analitzar el 
com caldria caminar. 
L’objectiu fa referència solament a la 
col·laboració entre municipis, perquè 
no estem davant de cap demanda d’es-
tructura política, sinó únicament d’un 
afer de treball de cooperació entre 
ajuntaments. Perquè junts hem cons-
tatat que els consells comarcals actu-
als tenen un poder molt reduït. Una 
mancança que contrasta amb l’enor-
me poder de la veïna Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB). Les 900 mil 
persones del Vallès Occidental i les 400 
mil de l’Oriental ens mereixem un mi-
llor govern intermunicipal al Vallès.
4 preguntes
Si anem a pams, la primera qüestió 
pendent és: 
-Estan els nostres regidors d’acord en 
que cal incrementar les competències 
dels consells comarcals? 
La segona qüestió seria: 
-Estarien disposats a millorar l’orga-
nització dels actuals consells, frag-
mentats entre el mateix consell, 
consorcis (residus, turisme, cicle de 
l’aigua,...) i entitats diverses, de forma 
que s’assolís una organització més in-
tegrada i eficient? 
La tercera pregunta és: 
-Un cop assolides noves competèn-
cies, estarien disposats a manco-
munar la seva gestió quan l’escala 
adient sigui fer-ho conjuntament, a 
dimensió Vallès? 
I la quarta i final:
-Admetrien la participació de la so-

El repte del Vallès

 manel larrosa

ra és l’hora inexcusable per a un acord.
De l’ordre de la meitat de la ciutada-
nia sortim cada dia del nostre munici-
pi a treballar o estudiar. Llavors, pot-
ser realment caldria que una meitat 
dels regidors es dediquessin a la col-
laboració entre municipis. Cal, doncs, 
que els nostres representats entomin 
el compromís de millorar l’entorn com-
partit entre municipis, el qual seria 
també un element de millora directa 
de cada un d’ells. 
El món polític actualment té la clau per 
fer els avenços, un cop col·legis pro-
fessionals, entitats socials, les unions 
empresarials i els sindicats... ens hem 
manifestat clarament en favor d’una 
organització intermunicipal millor.

cietat en el seguiment dels afers co-
marcals?
Aquestes són les preguntes clau que 
caldria encaminar. La fusió en una 
única administració només seria el pas 
final, possible o no, però ara aquest és 
el bloqueig per no entreveure cap es-
cenari de millor govern. Si aparquem 
la il·lusió de l’administració fusionada, 
el camí i els passos serien clars i cons-
tituirien la resposta afirmativa als in-
terrogants anteriors. Però, entre les 
excuses per no haver de parlar de com 
es governa millor el Vallès hi ha les que 
proposen simplement una millor col-
laboració públic privada, quan aques-
ta és necessària (4a pregunta), però no 
resol el nus central del problema (les 
tres primeres). 
Subsidiarietat
Les qüestions formulades serien cohe-
rents amb el principi de subsidiarietat, 
el qual ens diu que s’ha de treballar des 
de l’administració més propera possi-
ble i no distanciar-se’n artificialment. I 
en segon lloc resoldrien l’exigència de 
simplificació i eficàcia en l’organitza-
ció de les entitats públiques. 
És absolutament urgent i necessari 
que al Vallès s’exercissin competèn-
cies de política territorial, per exem-
ple reclamant inversions i millorant els 
polígons industrials, que es faci gestió 
dels transport públic intermunicipal de 
Bus, que es gestioni el parc agroforestal 
de la plana, o que s’encarrilin aspectes 
socials com la coordinació de la forma-
ció professional a l’escala de la dimen-
sió productiva present. Molts càrrecs 
públics hi estan decisivament compro-
mesos i hi són especialment sensibles 
els dels municipis mitjans. Estem da-
vant d’un clam pro municipalista sorgit 
de la societat i ben vist per molts mu-
nicipis. Ara sabem que som pobres en 
termes comarcals i que ambicionem 
un marc comú millor. Però, no actuar 
seria caure en la misèria de l’immobi-
lisme. Aquest és el repte.
Definir-se.
Hem de recordar que els consells co-
marcals tenen iniciativa parlamen-
taria, per la qual cosa des del Vallès 
podríem perfectament debatre i pro-
posar al Parlament una proposta de 
llei, un primer pas obert a posteriors. 
Portem dos anys de mandat municipal 
i entrem en el tercer, un temps clau, ja 
que aviat entrarem en el pendent de la 
proximitat electoral i el final de man-
dat serà un context que farà impossible 
aquests plantejaments. I no voldríem 
haver perdut tot el mandat quan aques-
ta va ser una qüestió present des de la 
presa de possessió. Aquesta primave-

 partit Demòcrata de Castellar

a democràcia partici-
pativa està de moda, 
però algunes inicia-
tives de democràcia 
participativa estan 
més de moda que d’al-

tres. A Castellar hem vist com els ma-
teixos que titllaven el procés partici-
patiu del 9 de novembre de 2014 de 
fracàs per una participació inferior 
al 50%, ara titllen uns pressupostos 
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Pressupostos 
Participatius 2017: 
propostes de millora

participatius locals amb una parti-
cipació de poc més del 9% de gran 
èxit: el socialisme a Catalunya i la 
seva versió castellarenca no desta-
ca especialment per la seva coherèn-
cia, en aquest sentit. 
Des del Partit Demòcrata de Cas-
tellar celebrem que el nostre mu-
nicipi es valgui dels pressupostos 
participatius. Creiem, per convic-
ció, en aquest sistema. Felicitem a 
l’administració per aquells aspec-
tes dels Pressupostos Participatius 
ben gestionats,però creiem que hi ha 
molt marge de millora.
Per començar, un dels principalsas-
pectes d’un bon procés de pressu-
postos participatius, segons acadè-

mics capdavanters com Fung, Olin 
Wright,Sintomer o Baiocchi, és la 
deliberació que hi ha d’haver entre 
ciutadans. És important que la gent 
tingui la oportunitat de comparar les 
propostes i raonar el seu vot. El màxim 
que l’equip de govern ha fet en aquest 
sentit és demanar que els proponents 
omplin un formulari ifer-ho arribar 
als mitjans locals.Els debats oberts 
al públic entre proponents i entitats 
són un mínim al qual no s’ha arribat.
En segon lloc, aquest debat entre ciu-
tadans, proponents i entitats (que en 
aquest cas ha estat gairebé inexistent) 
ha de ser accessible per un màxim pos-
sible de persones. No n’hi ha prou en 
200 paraules sobre cada un dels pro-

jectes a la web de l’Ajuntament. Un cop 
l’estudi de viabilitat està fet, s’ha da 
garantir que les consideracions que 
es fan dins el marc del debat puguin 
arribar als votants. Tenint en compte 
que ja s’envia informació sobre el vot a 
cada família per correu, afegir aques-
ta informació és un cost que s’hauria 
de poder assumir. Avui en dia, això a 
més ha de voler dir que el procés de 
participació ha de tenir una presèn-
cia virtual pròpia.
Per últim, el procés no s’acaba amb 
la votació i la presentació dels re-
sultats. El procés conclou amb el se-
guiment dels resultats per part d’una 
comissió i amb la materialització dels 
projectes, a més de la seva avaluació. 

S’ha de poder garantir que els diners 
invertits sota mandat popular directe 
compleixen amb els objectius pel qual 
van ser votats. L’executiu i els prove-
ïdors han de retre comptes davant el 
poble i aquest retiment de comptes, i 
l’avaluació que se’n deriva, han de ser 
fàcilment accessibles pel públic.
Finalment, tot i la nostra voluntat cons-
tructiva, creiem necessària la següent 
crítica: aquestes mancances mostren 
una falta d’entusiasme per part de 
l’equip de govern que és evident quan 
contrastada amb l’entusiasme que l’Al-
calde demostra per projectes com el de 
l’illa del centre, en el que fins i tot inver-
teix temps de la seva jornada laboral-
per anar porta per porta a explicar-ho.

Uns pressupostos “participatius” 
els quals has de votar per Internet i 
has de posar una clau que t’ha d’ar-
ribar per carta etc... És un procedi-
ment que limita molt que gent de de-
terminades edats i sense informació 
clara pugui participar.
Crec que és un error d’execució i de 
difusió greu que cal modificar ja per 
la propera vegada.
Però crec que són uns pressupostos 
participatius un pèl tramposos ja que 
obligues (com a ajuntament ) a com-
petir entre veïns per veure qui fa mi-
llor difusió de la seva proposta i surt 
guanyadora.
Si n’hi ha 15 i surten les 5 primeres 
per exemple vol dir que les 10 restans 
no són prou importants, vol dir que 
l’ajuntament no les ha d’executar? És 
la seva obligació reparar, modificar i 
dedicar diners i esforços en millorar 
el benestar dels vilatans.
La proposta que ha quedat última 
aquest any també fou l’última l’any 
passat. Si mai guanya , mai es farà?
O és un reclam lícit que cal fer tard 
o d’hora?
Crec que l’Ajuntament encerta en 
la intenció però falla greument en 
l’execució, procediment i finalitat. 
De quasi 21.000 votants, només han 
votat 1.800 persones.
A les urbanitzacions tampoc juguem 
en igualtat de condicions, Castellar 
vol coses per Castellar, Sant Feliu per 
Sant Feliu, el nombre d’habitants no 
és el mateix.
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abíeu que a Holanda hi 
ha una residència de 
gent gran on també hi 
poden viure estudiants 
de forma gratuïta, als 

quals solament se’ls demana que de-
diquin 20 h/mes a compartir el temps 
amb les persones de la residència? 
Aquesta experiència millora la vida 
d’ambdós, i també permet un allotja-
ment viable pels estudiants de la ciutat.
Igual que aquesta experiència, al nord 
de les nostres fronteres ja fa anys que 
s’inventen noves formes de viure i com-
partir habitatge, veïnatge o comunitat.
Aquí voldria fer-vos cinc cèntims d’una 
forma d’habitatge que s’anomena de 
“cessió d’ús”, i a l’estranger té el nom 
de model Andel, que es troba enmig de 
l’habitatge de propietat i del de lloguer, 
és autogestionat de forma democràtica, 
i evita l’especulació del sòl. A Dinamar-
ca, el 59% dels habitatges, són Andel. A 
Espanya aquest model comença a conèi-
xer-se, però sol s’han implantat un parell 
d’experiències. A Catalunya, l’associa-
ció “Sostre Cívic” els promou, i ajunta 
a totes aquelles persones interessades, 
per tal d’iniciar la seva creació. 
El model Andel consisteix en que un 
grup de persones amb els mateixos 
interessos i manera de pensar res-
pecte al que significa la convivència 
veïnal, es troben i formen una coope-
rativa de propietaris. Amb una peti-
ta aportació individual (entre 8.000 i 
35.000e) i un crèdit conjunt, arrangen 
un edifici (l’Ajuntament el cedeix) o en 
construeixen un de nou, format per di-
versos apartaments (de tres fins a 50 
o més). L’edifici consta dels aparta-

s proposo avui un ar-
ticle despullat de tàc-
tiques, estratègies i 
càlculs de cap mena. 

S

U

Fórmules  alternatives a 
l’habitatge tradicional

Felicitem-nos 
col·lectivament pel Pacte 
pel Referèndum

any 2011 el grup terro-
rista ETA declara el 
cessament definitiu de 
la seva activitat arma-
da. Enguany a princi-

pi del mes d’abril el grup entrega les 
armes. Durant molts anys a casa hem 
evitat viatjar al país basc per motius 
evidents però tampoc això, com han 
demostrat els fets, ens podia salvar 
de la barbàrie, donat que tot el terri-
tori espanyol era al punt de mira dels 
terroristes bascos.
Avui en dia, amb el sorgiment del terro-
risme internacional, ja no estem tran-
quils enlloc, però el fi de les matances 
d’ETA ensha fet confiar una mica més 
i dos anys seguits hem visitat Euska-
di en família. 
Els meus recorreguts sempre tenen 
una vessant artística important; en 
aquest cas: conèixer les obres de al-
guns escultors bascos (l’Eduardo Chi-
llida  i Oteiza) l’any passat i la gran ex-
posició “Expressionisme abstracte” a 
Bilbao aquest any. Tots els artistes, so-
bretot els primers que van catalogar 
dins d’aquest moviment essencialment 
americà tenen en comú que van viure 
una època convulsa , “les dues guerres 
mundials, la Gran Depressió, La Guer-
ra Civil Espanyola, la devastació atò-

Camins de pau i de guerra

L’

 Dani pérez*

a diada de Sant Jordi 
ha posat punt i final al 
període de votació dels 
pressupostos participa-
tius d’aquest any 2017.

Enguany, dividits en dues categories 
(una categoria per a projectes de fins 
a deu mil euros i una altra per a pro-
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Agraïment als 
promotors dels 
pressupostos 
participatius

jectes de fins a cinquanta mil euros), 
els castellarencs i castellarenques 
han pogut escollir entre dotze pro-
jectes d’inversió per a la millora de 
l’espai públic del municipi.
Un total de 1.958 ciutadans i ciutada-
nes han exercit el seu dret a votar, en 
una votació que per primera vegada 
permetia als nens i nenes que fan 11 
anys enguany participar. Gràcies a 
tots els que heu participat i heu pro-
piciat l’èxit d’aquest procés participa-
tiu per segon any consecutiu.
Però és de justícia l’agraïment a les 
entitats i ciutadans promotors de ca-
dascuna de les propostes. La vostra 
contribució a millorar el nostre mu-
nicipi posa de manifest el grau d’im-
plicació de la ciutadania en els afers 
públics i alhora contribueix a esta-
blir vincles de cooperació i treball 
conjunt amb l’Ajuntament.
Per altre banda, volem felicitar als 
projectes guanyadors: el Rocòdrom 
per infants i la millora de la mobilitat 
en bicicleta promoguts pel Consell 
d’Infants, el Parc Street Work Out 
promogut per l’Oriol Val, el Parc In-
fantil per a nadons al centre promo-
gut per la Cristina Fortun i finalment 
l’Escenari cobert per a les entitats 
municipals promogut per Vilabarra-
kes. Ara és  el moment de  posar-nos, 
el més aviat possible, a treballar per 
fer realitat totes aquestes propos-
tes, que contribuiran a millorar el 
nostre poble.
La construcció i la millora del Caste-
llar del futur passa per la cooperació 
de la ciutadania amb l’administra-
ció, i aquest projecte de pressupos-
tos participatius és el millor exemple 
d’aquest treball conjunt, necessa-
ri i imprescindible que reforça la 
democràcia participativa al nostre 
municipi.
*tinent d’alcalde de govern Obert

mica i la posterior guerra freda entre 
d’altres esdeveniments.” És en aquest 
context que visitem Gernika una data 
molt propera al 26 d’Abril, quan farà 
80 anys del bombardeig de la pobla-
ció a mans de l’aviació alemanya i pi-
lots italians. No cal remarcar ni deixar 
constància que el recorregut per tot 
el museu i veure i escoltar la veu dels 
testimonis supervivents de la matan-
ça posa a prova la nostra sensibilitat.
Visitant el museu de la pau d’aquesta 
població només podem dir que no hem 

après res del passat. Tinc la sensa-
ció que el passat també forma part 
del nostre present i serà, sense cap 
dubte, al nostre futur. 
Malgrat la fi presumible de les acti-
vitats d’ETA a la pell de brou i veient 
cada dia el que passa al món globalit-
zat amb les guerres tan a prop de casa 

nostra, les  matances de civils, oblidant 
els acords sobre la utilització d’armes 
químiques; es pot reafirmar aquesta 
sensació. Presideix l’obra emblemàtica 
de Pablo Picasso en aquest museu(una 
copia del Gernika) i sembla que quan 
els artistes denuncien a través del seu 
art només serveix per intentar cons-

cienciar i potser, de rebot, treure ins-
piració i fama però pel que fa la finalit-
zació de l’activitat bèl·lica a qualsevol 
escala de destrucció no serveix i el 
segle passat n’és una mostra. Marco 
Tulio Cicerón va deixar escrit :“Sem-
pre una pau dolenta és millor que la 
millor guerra”Pau i Art!

mantenen la proximitat amb la ciu-
tadania. Aquest conflicte acaba re-
sultant enormement incòmode per 
les agrupacions locals al situar-los 
entre l’obediència al partit o  la com-
plicitat amb la ciutadania.
Encara que sembli una paradoxa ir-
resoluble, la ciutadania demana als 
PSC locals un doble esforç: primer 
aquell que els exigeix implicació en 
l’oportunitat històrica de decidir en 
un referèndum i segon aquell que els 
demana desobediència activa cap a 
l’aparell del partit insensible amb les 
demandes de decidir. 
La moció va ser aprovada per una-
nimitat en el Ple. I, es just, que tots 
valorem el doble esforç que això re-
presenta pel PSC local. Tan necessari 
es practicar la denúncia dels errors 
de l’equip de govern com convenient 
no silenciar els encerts.
No obstant, malgrat tot, aquest era 
l’acord més fàcil. Ens espera encara 
l’acord més important i transcendent 
quan sapiguem la data i la pregunta 
concreta del referèndum.
*regidor d’ErC

ments i també d’espais comuns, com 
exemple, menjador, cuina, sala de ren-
tadores, sales d’estar i tallers, gimnàs, 
jardí, biblioteca, etc. Tots ells es disse-
nyen en comú, segons les necessitats 
i motivacions dels implicats. Aquests 
edificis a vegades reben subvencions 
degut a que són altament autosufici-
ents energèticament.
Quan entres a viure al teu apartament, 
sol pagues un petit lloguer (sempre 
sota el mercat), que serveix per anar 
pagant la hipoteca de l’edifici. Totes 
les despeses energètiques, o comuns, 
es paguen entre tots segons un regla-
ment creat per la comunitat de propi-
etaris, que també regula altres aspec-
tes de la convivència.
Quan algú es mor o vol abandonar l’ha-
bitatge pel motiu que sigui (als països 
nòrdics sol ser perquè hi ha Andels pe-
tits, per a estudiants o parelles, i des-
prés necessitaran un habitatge més 
gran), poden cedir-lo en les mateixes 
condicions a familiars seus o tornar-lo 
a la comunitat. En tots els cassos, a 
l’abandonar la cooperativa, se’ls re-
torna el capital inicial aportat (siguin 
8.000 o 35.000 e o el que sigui). I el pro-
per que l’ocupa és qui aporta aquest 
capital a la cooperativa per entrar a 
viure-hi. Anem cap aquí?
*Decidim Castellar

I quan aquestes reflexions les fa un 
polític (i que lluny estic de conside-
rar-me polític!!) es diu que són polí-
ticament incorrectes. Una expressió 
equivocada ja que no pot ser mai er-
rònia una reflexió formulada des de 
la sinceritat i la convicció.
El passat dimarts és va portar al 
Ple una moció presentada conjun-
tament per ERC, Decidim i PDe-
CAT. La moció era Suport al Pacte 
Nacional pel Referèndum. La facili-
tat en que els tres partits ens posem 
d’acord en la majoria de temes nacio-
nals contrasta amb les dificultats de 
l’equip de govern en posicionar-se en 
aquest àmbit.
Cal, doncs, precisar que les reflexions 
que segueixen no tenen res a veure 
amb el debat sobre si és millor o no la 
independència. Tenen a veure amb si 
ens volem atorgar o no l’eina més po-
derosa, justa, oberta, participativa i 
democràtica amb la que s’han dotat 
les societats modernes per prendre 
decisions col·lectives d’acord amb la 
voluntat manifesta de la ciutadania. 
És aquí on el PSC a nivell nacional 
es posiciona obertament en contra 
i aboca a les agrupacions locals a un 
conflicte amb la ciutadania.
Al meu entendre l’origen del proble-
ma cal situar-lo més en els posiciona-
ments impopulars que fa la Comissió 
Executiva i el Consell Nacional del 
PSC que no pas en el PSC locals. Per 
alguna raó que se m’escapa, el Con-
sell Nacional ha prioritzat les relaci-
ons i els compromisos amb el PSOE 
abans que amb la ciutadania de Ca-
talunya. No és pot entendre que un 
partit que aspira a governar pren-
gui decisions en contra de la volun-
tat majoritària dels ciutadans de Ca-
talunya. El posicionament nacional 
contundent del PSC xoca clarament 
amb les agrupacions territorials que 
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TEATRE 
FAMILIAR

Safari
A càrrec de La Baldufa Teatre

Dg. 07/05 – 12 h

Organització: 
Ajuntament + info: www.castellarvalles.cat

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).

Del 2 al 12 de maig (inclosos)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 
15 a 17 h als centres:

· EBM El Coral – C. Torras, 4
· EBM Colobrers – C. Prat de la Riba, 23

consulteu el calendari complet del procés 
de preinscripció i matriculació a les 
Escoles Bressol Municipals i al web: 
http://www.castellarvalles.cat.
al mateix web us podreu descarregar el 
formulari de sol·licitud de preinscripció.

PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS
CURS 2017-2018

publicitat
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esports

georgina garcia guanya 
a Santa margherita di pula

la tenista castellarenca Georgina Gar-
cia guanya el torneig de dobles de santa 
Margherita di pula (sardenya, itàlia). 
‘l’Huracà’ va formar parella amb la nord-

americana Bernarda pera amb qui va 
superar a la parella italiana formada per 
cristiana Ferrando i camilla rosatello 
per 6-4 i 6-3.
També a la mateixa localitat italiana va 
arribar a la final al torneig 5, després de 
deixar fora a primera ronda a l’alacantina 

Tita Torró (6-2/64), a la italiana lucrezia 
stefanini (6-3/6-0) a segona, a la russa 
Elizaveta Kulichkova (6-1/6-1) en quarts i 
a Beatrice Torelli (6-2/6-4) en semifinals. 
a la final queia amb la russa Valentyna 
ivakhnenko per 7-5/6-3 en un partit molt 
intens on no va poder remuntar.

Carmelo Morales va tancar el retorn 
al campionat d’Espanya de Velocitat 
amb dues segones posicions al Circuit 
Ricardo Tormo de Xest (València).

Després de dos dies de test, el 
castellarenc aconseguia dissabte la 
segona posició a la graella, pel dar-
rere del xilè Maxi Scheib (DR7 Su-
percharger Aprilia). 

El debut amb la BMW 1000 RR 
del Graphbike Easyrace SBK Team va 
ser força satisfactori, demostrant el 
bon acoblament a la nova moto, des-
prés de dos anys de córrer amb la 
Yamaha R1M del Team Laglisse. La 
mateixa tarda, a la primera màniga, 
el ‘31’ sortia com un coet, però s’obria 
a la primera corba i Scheib prenia la 
iniciativa, guanyant contundentment 
amb una diferència de poc més de 
cinc segons.

A la segona de diumenge, aca-
bava repetint el mateix resultat, amb 
Scheib dominant de principi a fi, amb 
una superioritat encara més esclafa-
dora, aconseguint una renda de més 
de 14 segons sobre ‘Carmelito’. Al podi 
els tornava a acompanyar Ángel Ro-
dríguez del Stratos. La de diumenge 
era un déjà-vu de la del dissabte, tor-
nant a veure el mateix guió a pista que 
a la primera. Morales provava noves 
mesures a la moto durant el ‘warm-
up’ del matí, que no donaven el resul-

tat desitjat a la BMW, per arribar a la 
graella amb la incògnita de saber com 
arribava l’evolució.

L’hexacampió d’Europa només 
podia seguir l’estela del d’Aprilia per 
sumar uns importants punts de cara 
a la conquesta del campionat, sabe-
dor que el seu rival fallarà en diver-
ses curses per coincidència amb les 
de l’europeu de Superstock 1000, com 
per exemple la següent del Circuit de 
Barcelona-Catalunya.

“Sabíem que el rival tenia un 
altre ritme i hem provat alguns 
canvis amb els quals hem guanyat 
en constància, però no hem acabat 
d’anar tot el ràpid que volíem per 
apropar-nos a Maxi. Hem de co-
nèixer més la moto i els pneumà-
tics, però estic content perquè estic 

ceV: el ‘31’retorna a l’origen

Carmelo morales a la recta del circuit ricardo tormo de Xest, durant la segona cursa del cap de setmana. || a.saN aNDrés

carmelo morales 
debuta en segon lloc 
a les dues curses del 
ricardo tormo de Xest

 albert San andrés

mOtOr | motogp

A l’altra banda del món, Dani Pe-
drosa també tenia cap de setma-
na de competició al Circuit de les 
Amèriques d’Austin (Texas), on 
va aconseguir la tercera posició 
després d’una bona cursa on va 
arribar a rodar primer durant una 
bona part de les voltes.

Pedrosa sortia quart des de 
segona fila, amb els favorits pel 
títol al davant, però una gran sor-
tida el col·locava primer a la corba 
1. El castellarenc tirava del grup  
fins a la vuitena volta, quan el seu 
company Marc Márquez el pas-
sava. El ‘26’ amb neumàtic mig al 
davant i dur a l’eix posterior co-
mençava a patir amb el desgast. 
El seu company amb dos durs i a 
la seva estela havia pogut estal-
viar gomes fins  a l’avançament.

La caiguda de Maverick Viña-
les a la primera volta deixava als 
d’Honda com a favorits al podi, 
però Valentino Rossi va demostrar 
novament que encara li queda bate-
ria per lluitar pel seu 10è mundial.

El de Tavulia passava al de 
Castellar a tres voltes del final. 
Pedrosa, sense pneumàtics, no 
podia plantar cara i l’italià acon-
seguia el tercer podi de la tempo-
rada que el deixa com a líder del 
mundial i l’únic dels favorits que 
encara no ha caigut.

El ‘26’ és sisè al campionat 
abans del Gran Premi d’Espanya 
de Jerez del pròxim set de maig, 
on el mundial aterrarà al vell conti-
nent una temporada més.  || a.s.a.

Dani Pedrosa 
acaba tercer 
al GP de Les 
Amèriques

ben acoblat amb la moto i l’equip” 
va explicar el pilot al final de la cursa 
a L’Actual.

El pilot va parlar també de les 
modificacions realitzades a la moto, 
explicant que “hem treballat en les 
suspensions i l’electrònica, però 
sense donar caça a Scheib. Aquest 
campionat és de pilots, de marques 
i de pneumàtics, el més normal és 
que en alguns circuits canviïn les 
superioritats d’un o d’altre equip. 
Pels temps que s’han vist, els Pire-
lli han anat molt bé, però ja veurem 
quina és la reacció en altres pistes”.

El cap de files de l’equip de ‘Car-
melito’, Eduardo Salvador, ens va ex-
plicar que “no esperàvem la superio-
ritat de l’Aprilia. Maxi és molt ràpid 
en aquest circuit. L’any passat ja 

va guanyar amb nosaltres. Ell en-
trena molt aquí perquè viu a prop, 
però no esperàvem que l’Aprilia i 
els pneumàtics fossin tan superi-
ors com per no poder competir con-
tra ell. Nosaltres hem estat molt rà-
pids, però ell ha estat increïblement 
ràpid. Sabem que és un pilot amb un 
futur bestial, però s’ha d’intentar 
guanyar-lo en les següents curses”.

La següent cursa de la tempo-
rada serà el 25 de maig, al circuit de 
Barcelona-Catalunya, on també debu-
tarà a la categoria de Moto4 un altre 
castellarenc, la jove promesa Max 
Sánchez, que no va poder fer-ho en 
aquesta cita per no tenir l’edat míni-
ma de 10 anys, que complirà la prò-
xima setmana. Sánchez serà el més 
jove del campionat. 
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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
· Administratiu/va producció
· Aprenent/a de lampista
· Comercial júnior
· Enginyer/a electrònic/a R+D
· Guillotinista
· Mecànic/a de camions
· Mecànic/a de carretons elevadors
· Mosso/a de magatzem
· Netejador/a
· Operari/ària de manteniment
· Professors/es Casals d’Estiu
· Secretari/ària comercial
· Teleoperador/a
· Venedor/a estació de serveiSetmana del 20 al 26 d’abril

Es necessita:

esports

el combinat anoia-
castellar supera el 
ripollès rc a la final

campions de lliga!

La final jugada a l’estadi de rugbi 
de Cornellà serà recordada sempre 
pels integrants castellarencs per ser 
el seu primer títol de lliga. L’Anoia-
Castellar va superar per la mínima 

(19-20) en un intens partit al Ripollès 
RC, equip que va guanyar la fase re-
gular de lliga de Tercera Catalana.

En un partit digne d’una final 
que no va defraudar ningú, l’equip 
blau-i-negre havia de fer front al fort 
vent de la jornada. Eren, però, els de 
Ripoll els primers en aconseguir un 
assaig, sense aprofitar la conversió.

Poc després, en una jugada rà-
pida, el combinat empatava el par-
tit i convertia el xut, començant a 

Els ‘gossos’ celebrant el campionat de lliga a Cornellà. || cEDiDa

rugbi | 3a catalana

manar per 5-7. La intensitat, ten-
sió i les oportunitats feien gaudir 
als assistents, donant una emoció 
brutal al joc.

Els següents 30 minuts ser-
vien per veure dos ‘try’ més sense 
conversió a banda i banda, finalit-
zant amb un 12-14 a favor dels en-
trenats per Nicco Maccio.

Tot quedava per decidir als 
últims 40 minuts i cap dels equips 
estava disposat a deixar-se supe-
rar, venent la victòria cara. Eren 
els de la vila els primers a colpe-
jar, anotant un penal (14-17), però 
els del Ripollès interceptaven una 
passada, aprofitant la cursa per 
anotar sota pals (19-17) que capgi-
rava el marcador.

Amb la màxima emoció a 
l’ambient, a nou pel final, un atac 
centrat, l’obertura xutava un ‘drop’ 
que acabava entrant i posava pel 
davant els de Maccio (19-20).

Als últims minuts, amb només 
un punt de renda pel davant, l’equip 
defensava com mai per empor-
tar-se el primer títol de Tercera 
divisió, en la primera participa-
ció dels jugadors castellarencs en 
l’equip de l’Anoia i sumant el pri-
mer èxit pel club castellarenc, que 
aconsegueix el primer títol de lliga 
de la seva història.   || a.s.a.

el triatlètic eusebi ocaña (4:17:24) va participar i acabar la més mítica de les 
maratons mundials, la marató de boston (eua), que es disputa ininterrom-
pudament des del 1897. el del club atlètic castellar va finalitzar en la posició 
19.056 de 30.074 inscrits. amb el repte de completar les sis ‘majors matahons’, 
ocaña ja en té dos al sac (tòquio i boston) i només li resten les de londres, ber-
lín, chicago i nova york.  || a.s.a.

CiCliSmE | bmX race

atlEtiSmE | marató boston

Eusebi Ocaña acaba la Marató de Boston

atlEtiSmE | c.catalunya

El CAC millora 
a la 2a jornada 
i acaba sisè

Després d’acabar en setena posició 
la primera jornada del Campionat de 
Catalunya per equips, el Club Atlètic 
Castellar va gaudir d’una bona actu-
ació a la segona jornada disputada a 
casa, per acabar en sisena posició final.

Anna Solano (1:04.21) es feia amb 
el bronze dels 400 m. Maya Fernán-

dez (18.94 s) era 4a als 100 m tanques, 
Àngel Vilalta (16.31 s) 2n a la final A 
dels 110 m tanques, acompanyat a la 
final B per Jan Gili (18.65s) en 3a posi-
ció. Jordi Graells (10:25.45) era 2n als 
3000 obstacles, mentre que Roger 
Torras (3.90 m) era 5è en perxa. Saray 
Alarcón (7.38) era 4a en pes, on Guillem 
Arderius (13,24) guanyava en masculí. 
Laura Hernández, Maya Fernández, 
Saray Alarcón i Anna Solano (52.69) 
es quedaven a les portes del podi en el 
4x100, mentre que Joan Bea (55.67) 
guanyava en martell, que era acompa-
nyat pel seu pare (foto) en un fet his-
tòric on s’ajuntaven pare i fill en una 
competició atlètica.  || a.s.a.

dissabte i diumenge passat es van disputar la tercera i quarta prova de la copa 
d’espanya de bmX race al circuit de la laguna, canàries, on el castellarenc marc 
cano, a només tres proves de la gran final, ha aconseguit posar-se líder de la seva 
categoria màster 30pro. cano assegura que no vol deixar de lluir el mallot de líder 
fins a la final de la competició. tant de bo ho aconsegueixi perquè després de més 
de 14 anys retirat, ha tornat a la competició amb molta força.  || rEDacció

Marc Cano, líder a la Copa d’Espanya
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Diumenge 14 de maig de 2017

recorregut de 15 km. aprox. 
a sant Julià d’altura

sortida entre les 7.30 i les 8.30 h
lloc d’inici: vestíbul de l’auditori 
(pl. del Mercat)

Organització: amb el suport de: 

Més informació a www.castellarvalles.cat 

esports

la penúltima jornada de lliga regular va deixar una derrota pels de carles com-
pany enfront del sese (85-71), que hauran de certificar la plaça de promoció 
a l’última jornada de lliga enfront dels lluïsos de gràcia al pavelló puigverd. la 
derrota a barcelona i la victòria de l’últim classificat, el Viladecans, fa que el 
descens directe quedi encara a l’aire. si els del baix llobregat aconseguissin 
donar la sorpresa a salou i els groc-i-negres no superessin als lluïsos, el des-
cens directe seria pels de company, que tenen l’average en contra.  || a.s.a.

el pilot Iván alba no va poder tancar amb èxit la primera cita de la temporada 
a la copa de ral·lis de la Focuxtreme, després de patir problemes al seu Ford 
Focus. el ral·li de calaf havia de mesurar on era el nivell d’aquesta cinquena 
temporada de la copa low-cost, però el castellarenc no va poder mostrar la 
seva evolució per problemes en la caixa de canvis del seu Ford Focus, que no 
el va deixar passar del primer tram.  || a.s.a. (FOTO: Mc2 Visual)

bàSquEt | copa catalunya

rallyS | FocuXtreme

Derrota enfront el SESE (85-71)

Problemes per l’Iván Alba a la Focuxtreme

FutbOl Sala | 3a dIVIsIó

Un gol a l’últim 
minut deixa  
enrere el descens

Un gol d’Oriol Gallardo a 30 segons 
del final, dóna la victòria al FS Farmà-
cia Yangüela Castellar (3-2) enfront 
del Sant Cugat FS i deixa a l’equip a  
10 punts del descens. L’equip queda 
a la desena posició del grup 1 de Ter-
cera divisió.

L’equip de Borja Burgos va 
saber patir al Joaquim Blume en-
front un rival directe com el FS Sant 
Cugat i el merescut premi va ser allu-
nyar-se definitivament del descens, 
per poder afrontar les últimes cinc 

jornades de lliga amb tranquil·litat. 
L’equip va superar el gol inicial dels 
santcugatencs amb anotacions de 
Manel López (26’, a la foto), Roger 
Carrera (27’) i Oriol Gallardo (39’).

 la ue castellar goleja a domicili el sabadell 
nord (2-4) i suma 15 jornades sense perdre 

la quinzena seguida!

L’equip blanc-i-vermell segueix mar-
cant el ritme al grup quatre de Segona 
Catalana sumant la quinzena jornada 
consecutiva sense perdre en lliga, que 
serveix per seguir a la segona plaça, 
en posició de promoció d’ascens. Els 
de Juan Antonio Roldán van golejar el 

Sabadell Nord en el derbi del Vallès per 
2-4 en una espectacular segona part.

El municipal de Ca N’Oriac vivia 
una jornada de màxima rivalitat amb 
l’enfrontament entre l’equip local i la 
Unió Esportiva, que havia de dirimir 
quin dels dos equips compliria amb 

Carlos Silva contra el Sabadell nord, en una imatge d’arxiu . || a.saN aNDrés

FutbOl | 2a catalana

l’obligació de seguir lluitant per la 
part alta de la taula. Eren els de casa 
qui començaven anotant, amb gol de 
Jon Comellas al minut 11.

Els primers minuts es caracte-
ritzaven per la igualtat sobre el terreny 
de joc i no era fins al 33, que una falta 
botada per Dani Quesada, era apro-
fitada per Pedro Auñón, que empa-
tava el partit.

La segona part era la del festi-
val. Quesada anotava al primer minut, 
capgirant el marcador. Només calien 
12 minuts per veure una nova ‘quesa-
dilla’ que significava l’1 a 3.

Al 66, després d’una magistral 
recuperació de Jairo, Jordi Torres 
feia l’1-4 i embogia els castellarencs.

Un minut després, Jon Comellas 
s’emportava una pilota amb la mà i re-
tallava distàncies.

“Ha estat un gran partit. A la 
primera part el joc era molt igualat, 
però a la segona hem sabut manar 
i ser superiors, gaudint d’ocasions 
per ampliar el marcador. L’equip 
està molt endollat i esperem poder 
seguir amb aquesta ratxa fins a final 
de lliga” va explicar Juan Antonio 
Roldán a L’Actual.  || a.s.a. 

La ‘Taronja Mecànica’ té a les 
seves mans la permanència amb un 
calendari on s’enfronta a rivals di-
rectes i arriba amb molt marge d’er-
ror a les últimes jornades.  || a.s.a.
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esports

Cinc premis per al Taekwondo World
el gimnàs castellarenc aconsegueix un or, una plata 
i tres bronzes al català de tècnica i ‘pumses’

En esport la persistència és una de les qualitats més 
importants. Aquest és probablement el credo que 
Rubén Miranda inculca a les seves jugadores del cadet 
de vòlei del FS Castellar, que aquest cap de setmana 
van aconseguir la victòria després de 24 derrotes con-
secutives. L’equip va superar al CV Cubelles per 3-1 
(25-14/26-28/25-18/25-13).

D’altra banda, l’equip sènior masculí va aconse-
guir la setena victòria consecutiva a domicili enfront 
del líder de la categoria, el Jorba Solà Igualada per   2-3 
(19-25/25-15/25-21/18-25/12-15). Els homes d’Ana Jimé-
nez ocupen la tercera posició del grup Classificació.

El sènior femení va caure per 3-1 a la pista del 
Vòlei Sant Martí  (16-25/26-24/25-23/25-21) i ocupa la 
quarta posició a la lliga.  || a. saN aNDrés

I a la 25a va arribar 
la victòria!

El gimnàs Taekwondo World de Castellar va aconseguir cinc medalles als campionats de Ca-
talunya de promoció de tècnica i ‘pumses’ al pavelló de la Mar Bella de Barcelona. El club diri-
git pel mestre setè Dan, Kiko de la Rosa, va completar una excel·lent actuació, després de pre-
parar-se a consciència per aquest campionat. Aquesta bona preparació queda patent amb l’or 
aconseguit per Mireia Cànovas, la plata per Nayara Moyano i els bronzes de Paula González 
en benjamí, Edgar Fernández en aleví i Cànovas, Moyano i Avril Muñoz en trio aleví femení. 
Muñoz també aconseguia la cinquena plaça en aleví. Laia Cànovas (benjamí), Marcel Borràs 
(benjamí), Raül Rama (cadet) i Eva Garcia (aleví) aconseguien la cinquena posició a les seves 
respectives categories.  || a. s.a.

taEkwOnDO | campIonat catalunya

VÒlEi | Fs castellar

can rull - san lorenzo 5-3
la Torreta - caldes M. 1-1
Vic riuprimer - Terrassa 1906 3-2
Molletense - sallent 0-0
les Franqueses - Gironella 1-2
sant quirze - roda de Ter 5-2
Sabadell nord - uE Castellar 2-4
cardedeu - Bellavista M. 4-2
Berga - Matadepera 1-4 

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

canet - Montcada 4-3
arenys - arrels 5-2
sant Joan V. - isur 5-3
Mataró - pineda 14-2
lliçà - premià 4-7
FS Castellar - Sant Cugat 3-2
Grama - Montsant 5-3
Vacarisses - centelles 1/05

alpicat - collblanc B 83-85
Esparreguera - cantaires 79-62
salle reus - ciutat Vella 68-66
Viladecans - Torreforta 87-80
roser - salou 64-58
lluïsos - sant Boi 73-67
SESE - Cb Castellar 85-71

FutbOl FutbOl Sala bàSquEt HOquEi patinS
segona catalana · grup IV · J29 tercera dIVIsIó · grup I, J 25 copa catalunya · grup II · J25 prImera catalana · grup b · J25

Fc cardedeu 63 29 19 6 4
uE Castellar 58 29 16 10 3
cFu can rull rT 55 29 17 4 8
cF les Franqueses 50 28 14 8 6
Fc Matadepera 47 29 13 8 8
Fc sant quirze 47 29 14 5 10
cF sabadell Nord 46 29 14 4 11
cE Berga 43 29 12 7 10
Vic riuprimer rFc 43 29 12 7 10
cFa Gironella 40 29 10 10 9
uD Molletense 38 29 11 5 13
cE sallent 37 28 11 4 13
uD san lorenzo 32 29 8 8 13
cF caldes Montbui 30 29 8 6 15
F Terrassa Fc 1906 30 29 8 6 15
Bellavista Milán 29 29 8 5 16
cE roda de Ter 20 29 6 2 21
cF la Torreta 19 29 6 1 22

aliança Mataró 59 25 19 2 4
canet Fs 57 25 18 3 4
lliçà d’amunt 50 24 16 2 6
cE Vacarisses 46 23 15 1 7
FE Grama 41 25 13 2 10
Fs Montsant 39 25 10 9 6
cFs Montcada 38 24 12 2 10
isur 38 24 11 5 8
premià de Mar cFs 36 25 11 3 11
FS Castellar 30 25 9 3 13
aEFs arrels 29 25 8 5 12
sant cugat Fs 29 25 9 2 14
sant Joan de V. Fs 25 25 8 1 16
cFs arenys de M. 20 25 6 2 17
centelles aE 19 24 5 4 15
Fs pineda de Mar 11 25 3 2 20

cB roser  25 21 4
cB Esparreguera   25 20 5
cB salou  25 19 6
sEsE  25 19 6
salle reus  25 15 10
cB cantaires Tortosa 25 15 10
cB ciutat Vella  25 12 13
aD Torreforta  25 12 13
aEc collblanc B  25 12 13
lluïsos de Gràcia   25 10 15
cB alpicat  25 8 17
Bàsquet sant Boi   25 5 20
cB castellar  25 4 21
cB Viladecans   25 3 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 29 abril
pepín Valls
10:00    aleví c – ripollet cF
10:00    aleví F – Juan XXiii cs
11:30    prebenjamí B – sant quirze
13:00    infantil c – sabadellenca uE
15:00    cadet c – sabadell Nord cF 
17:00    juvenil a – Mirasol Baco 
19:00    cadet B – can rull rT cFu

partits a fora
10:00   puigreig cE -  fem. cadet inf. 
12:15   VDF roureda -  escola
12:45   Manresa cE -  aleví a
13:15   can colapi -  juvenil c
13:20   Mercantil cE -  benjamí G
14:30   ripollet cF -  infantil D
14:35   G. Manresa -  infantil a

DiumEngE 30 abril
pepín Valls
10:30    prebenjamí c –  Oar Gràcia
12:15    amateur a – Terrassa 1906
15:00    infantil B – Tibidabo Tr

partits a fora
 10:00   unificación llefiá cF -  aleví B 
10:15   Joanenc Fc -  benjamí B 
11:30   sabadellenca -  amateur B
12:00   Juv. 25 sept. -  juvenil c
14:15   Manresa cE -  cadet a

agEnDa
setmana del 28 d’abrIl al 4 de maIg

HOquEi  (HC Castellar)

DiVEnDrES 28 abril
pavelló Dani pedrosa
21:45    sènior 2a caT – cp Voltregà

DiSSabtE 29 abril
partits a fora
12:30   caldes –  infantil a
16:00   cH santa perpètua –  aleví a
16:00   Hc sentmenat –  infantil B

DiumEngE 30 abril
partits a fora
11:15   Vilassar Hc –  aleví B
19:30   lleida llista –  sènior 1a caT

FutbOl Sala (FS Castellar)

DiSSabtE 29 abril
pavelló Joaquim blume
09:30    benjamí a – rubí cEFs 
17:00    infantil B – rubí Nord cFs

partits a fora
09:30  Futsal iris Badalona -  aleví B 
11:00  Grups arrahona Fsc -  aleví a 
15:30  EF Montcada -  Juvenil B 

DiumEngE 30 abril
pavelló Joaquim blume
10:00    cadet B – Grups arrahona
11:15    infantil a – Natació sabadell
12:30    juvenil a – Futsal iris
16:00    cadet a – Natació sabadell 
17:30    sènior B – inter sentmenat
 
partits a fora
20:00  arrels aEFs -  sènior a

bàSquEt (Cb Castellar)

DiumEngE 30 abril
pavelló puigverd
10:00  escola – sant Gabriel 
ripollet – caldes - Horta
19:00   sènior a – lluïsos de Gràcia

partits a fora
12:30   cEB ronçana -  sots 21 
12:30   Bàsquet llor -  sènior B 

atlEtiSmE  (Ca Castellar)

DillunS 1 maig 28 abril
plaça major
17:00  XXViii Milla urbana de 
castellar del Vallès, fins les 20 h

mOtOr  (Escuderia t3)

DiumEngE 30 abril
plaça El mirador
10:00   2ª Gimcana de scooters 
elèctriques, fins les 15 h

bitllES  (Cb Colobrers)

DiumEngE 30 abril
pistes de bitlles Colobrers
10:30   social del cB colobrers.



DEL 28 D’abriL aL 04 DE maig DE 2017 17

publicitat



DEL 28 D’abriL aL 04 DE maig DE 201718

cultura

Senzill, sobri i ple d’emoció. Així va 
ser l’homenatge que es va fer aquest 
dissabte als traductors castellarencs 
Joan Sellent i Miquel Desclot coinci-
dint amb Sant Jordi i amb la publica-
ció de les seves traduccions del tea-
tre de Shakespeare: ‘Versions a peu 
d’obra’ de Joan Sellent publicat per 
la Biblioteca del Núvol i que aplega 
10 traduccions fetes pel castellarenc 
i ‘Tria d’obres’ de Miquel Desclot que 
reuneix les cinc obres del dramaturg 
anglès que ha traduït fins ara i que pu-
blica l’editorial Proa. Un homenatge 
senzill, sense escenografia, una llo-
ança a la paraula tal com és el teatre 
de Shakespeare. 

“Per Shakespeare el teatre era 
paraula, és un dels poetes més grans 
de la història i els humans necessi-
tem l’emoció de les paraules”, ex-
plicava Desclot a la pregunta del pro-
fessor de literatura catalana, Anton 
Carbonell - que feia de presentador 
de l’acte-, sobre què aportava l’autor 
anglès al món del teatre. Segons Des-
clot, Shakespeare tenia el domini “més 
enlluernador” de la història ja que va 
fer servir més de 31.000 paraules “i les 
imposava”.

De la mateixa opinió era Joan Se-
llent que, parafrasejant Borges, va dir: 
“La ausencia de bambalinas obligó 
a Shakespeare, afortunadamente 

para nosotros, a la creación verbal de 
paisajes”. “No hi havia escenògrafs, 
tot era paraules i per això es va arri-
bar a aquestes alçades d’utilització 
de la paraula”, va sentenciar Sellent.

Sellent, que va descobrir Shakes-
peare al mític programa Estudio 1 de 
TVE, va fer el seu primer encàrrec de 
traducció d’una obra de Shakespeare 
en una adaptació al català de la versió 
de Kenneth Branagh de Molt soroll per 
no res fa 19 anys. Defensa portar la tra-
ducció teatral fins a l’últim extrem i fins 
i tot treballa amb directors i actors per-
què “als assajos acabes de perfilar 

elogi de la paraula en la seva essència
Homenatge a miquel 
desclot i Joan 
sellent amb lectura 
de textos traduïts 
de shakespeare 

  Jordi rius

  rocío gómez 

de La tempesta (Desclot) on Pròspero, 
contrafigura del mateix Shakespea-
re, s’acomiada del seu art. Sellent va 
llegir el fragment d’El somni d’una nit 
d’estiu on el follet Puck, al final de la 
comèdia, demana la indulgència i la 
complicitat dels espectadors. 

D’altra banda, el ple de Caste-
llar va aprovar dimarts  concedir als 
escriptors Joan Sellent i Miquel Des-
clot, la menció honorària de la Corpo-
ració, “per la seva fructífera i dila-
tada trajectòria professionals en 
el camp de la creació lideraria i de 
la traducció”. 

el text”. També li agrada veure com 
es preparen els textos “perquè el te-
atre sempre m’ha agradat per dins 
i això em remunta a la meva època 
a l’Esbart Teatral”.

Desclot, que va conèixer el dra-
maturg anglès a través de les traduc-
cions de Josep Maria de Segarra, va 
parlar del seu ofici de traductor. “És 
una lluita contra la teva pròpia 
llengua i alhora és una festa crea-
tiva. Un traductor és un escriptor 
quan es posa a traduir amb l’orgull 
de crear una cosa nova”. 

Com a colofó de la conversa amb 

tots dos traductors, les actrius Sílvia 
Bel i Imma Colomer, l’actor Jordi Boi-
xaderas i diversos actors de l’ETC 
(Ramon Permanyer, Jaume Clapés, 
Sara Schkot, Eloi Creus i Joan Romeu), 
del Teatre del Sol (Marta Tricuera) 
van llegir fragments de Romeu i Julie-
ta, Com us plagui, Otel·lo, Macbeth, La 
tempesta, Conte d’hivern, El mercader 
de Venècia, Venus i Adonis, Ricard III, 
Hamlet, Molt soroll per no res’i Nit de reis.

Els dos autors es van acomia-
dar del públic - que finalment estava 
a la platea, no a l’escenari com esta-
va previst inicialment- llegint l’epíleg 

mÚSiCa | concert

l’exquisidesa de mèlt conquereix l’auditori
els quartet va 
presentar a l’auditori
l’espectacle ‘bestial’ 
divendres passat 

L’Ariadna Olivé, l’Eloi Fort, l’Ori-
ol Quintana i la Magalí Sare, són el 
quartet Mèlt. Quatre veus privilegi-
ades unides pel cant coral. Quatre 
animals d’escenari que es van donar 
a conèixer al programa ‘Oh, Happy 
Day’, concurs que van guanya la pas-
sada edició. Després del seu primer 

disc Maletes, Mèlt va oferir divendres 
passat un concert a l’Auditori Muni-
cipal per presentar l’espectacle Bes-
tial. Aquesta nova proposta musical 
ofereix als espectadors un reperto-
ri carregat de peces musicals pro-
tagonitzades per animals. Així, van 
sonar a l’Auditori Municipal cançons 
del costumari català com Baixant de 
la Font del Gat, Papa,  jo vull ser tore-
ro, d’Albert Pla o La Gavina, popula-
ritzada per Marina Rossell. A més, 
Mèlt va cantar sobre grans elefants, 
musclos que perden la salut i són en-
terrats en un taüt d’arròs, gallines 
revolucionàries i oques que moren 
per amor. 

Amb tot, cal destacar la brillant 
interpretació que el quartet va fer de 

l’actorJordi boixaderas llegint un dels fragments del teatre de Shakespeare davant d’altres actors  i dels traductors Joan Sellent i miquel Desclot. || q. pascual

El quartet mèlt en plena actuació divendres passat a l’auditori. || q. pascual

litEratura | Homenatge

l’havanera Vestida de nit, composta 
per Càstor Pérez Cruz,  un moment 
gairebé perfecte i emocionant que 
semblava impossible millorar. Però 
ho van fer amb una cançó de Gemma 
Humet: Si te me’n vas. Amb una afi-
nació exquisida, i amb el punt exac-
te de dolçor i d’intensitat, Mèlt va 
fer emmudir tot l’Auditori. Tot i la 
gran qualitat vocal dels quatre in-
tèrprets, és de justícia fer una men-
ció especial a Magalí Sare que brilla 
amb llum pròpia amb una veu clara i 
potent, que travessa les barreres de 
l’espectador més exigent.  

Com a colofó daurat, Mèlt va 
oferir una versió de la cançó Royals 
de Lorde, un tancament perfecte per 
a una actuació bestial. 
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Ka Proveche 
celebra la Feria 
amb diverses 
actuacions

L’establiment Ka Proveche, situ-
at al carrer de Balmes, davant de 
les piscines municipals, celebra-
rà la Feria de Abril tant dissabte 
com diumenge amb una barra de 
bar col·locada a fora i actuacions 
en directe en un escenari i músi-
ca de discjòquei, ambient que so-
narà des de les 12 del migdia fins a 
les 2.30 de la matinada.

Els responsables de l’establi-
ment oferiran begudes típiques de 
la festa com el rebujito, es degus-
tarà el pescaíto frito i les tortitas de 
camarones i també es podran sentir 
sevillanes i rumbes fins a les 16.30 
hores. A partir d’aquesta hora, 
Torres Iluminación punxarà mú-
sica chill out. 

D’altra banda, aquesta Feria 
de Abril també promocionarà la 
veu de la Nerea. Ella és una nena 
de 12 anys, filla dels responsables 
del local, que va entrar a la final de 
Castelldefels del programa La Voz. 
Per edat, no podia participar per-
què cal ser major d’edat. Però Toni 
Sánchez, de Sweet Califonia,  junta-
ment amb el productor de La Voz, 
van quedar encantats  amb la seva 
veu “i ens van demanar si podia 
assistir com a convidada especi-
al a la final de ‘Gana con tu voz’ “, 
diu la Maria, mare de la Nerea i co-
propietària del restaurant.

Ara, la Nerea ja surt cantant 
a l’edició d’aquest any de La Voz 
Kids i és previst que d’ella tinguem 
novetats properament. “El pro-
ductor de La Voz ens ha recoma-
nat que s’anés sentint pel poble 
com ‘la niña de Castellar’”, afe-
geix la Maria.

Durant els dies de Feria, la 
petita artista Nerea actuarà en 
diverses ocasions, acompanyada 
de la seva professora, també una 
gran veu que ha fet cors per Pau-
lina Rubio, entre d’altres.  || M. a.

COmErÇ | FerIa de abrIl

L’Associació Cultural Andalusa Aires 
Rocieros Castellarencs ha programat, 
aquest cap de setmana, la VII Feria de 
Abril 2017. Tindrà lloc durant els dies 
28, 29 i 30 i inclou un munt d’actes fes-
tius oberts a tota la ciutadania. Un any 
més, i ja en van set, la festa compta amb 
l’speaker Xavi Sánchez per a les presen-
tacions dels grups. “Com a novetat, la 
Casa de Andalucía s’amplia, a més dels 
rocieros, amb grups de ball”, explica 
Montse Da Silva, presidenta de l’Asso-
ciació rociera.

Divendres 28, es fa l’obertura, a les 
20 hores, amb el Ball de Gitanes de Cas-
tellar, l’Agrupació Sardanista, el Ball de 
Bastons de Castellar, una roda cubana 
titulada ‘Mi tumbao’, “i hi haurà actu-
acions de solistes”. En concert, el solis-
ta Carlos Víchez, acompanyat per la gui-
tarra, i la solista infantil Paula Vílchez, 
“també el baile flamenco ‘Candela de 
Amor’, que són un duet, faran actuació 
com a novetat d’enguany”, el grup mo-
dern The Winners Rock, de Sabadell, i el 
Grup Aires Flamencos de la Casa d’An-
dalucía de Castellar del Vallès. 

Dissabte 29, serà un dia d’intensa 
activitat; a banda de les actuacions, Aires 
Rocieros Castellarenca també posarà a 
disposició dels visitants una barra de bar 
amb servei de begudes i la possibilitat de 
gaudir d’un dinar per 3,5 euros que in-
clou migas i postres que se servirà a les 
14 hores. A més, hi haurà una tapa i una 
beguda gratuïta per tothom qui en vulgui.

Per primer cop, els menús s’elabo-
raran a l’Espai Tolrà mateix, no seran 
de càtering. “Les migas les farem nos-
altres i el cocido de diumenge el farà 
un excuiner de la Casa de Andalucía 
de Sentmenat”, diu Da Silva.

Carlos Vílchez oferirà ‘Canción es-
pañola’; les actuacions seguiran amb el 
Coro Rociero Casa de Granada de Barbe-
rà del Vallès, el solista Fernando Marín, 
acompanyat d’Elvira i Antonio al baile.

També actuarà el Grupo de baile 
por sevillanas ‘Amanecer’, de Santa Co-

loma de Gramanet; Mari Luz Mateo ofe-
rirà un recital de Castañuelas, l’Acadè-
mia de Baile Pas de Dansa de Sabadell 
també farà la seva actuació, així com 
també l’Acadèmia de Baile ‘El teu Espai’, 
de Barberà del Vallès. 

A la Feria de Abril no hi faltarà, com 
ja és tradició, l’Hora del Rebujito. Fina-
litzarà la part d’espectacles el Grupo de 
baile infantil y adultos Casa de Andalu-
cía de Castellar del Vallès. “Seran entre 
8 i 10 nenes de Castellar que ballaran 
acompanyades de nosaltres, les balla-
dores més veteranes”, afegeix Da Silva.

Diumenge 30 d’abril, s’ha previst 
una Rua Andaluza a les 11 h que sortirà 
des de la plaça de la Fàbrica Nova, da-
vant de l’Espai Tolrà.  Aquest mateix dia, 
a les 14 hores, també s’oferirà la possibi-
litat als visitants de gaudir d’un dinar, al 
preu de 4,5 euros, que inclou un plat de 
cocido, pa i postres. Després de la rua es 
podrà gaudir del Baile y Caballo amb el 
genet José Ruíz.

a l’abril, torna la Feria més flamenca

Cor de l’associació Cultural andalusa aires rocieros Castellarencs. ||  cEDiDa 

l’espai tolrà acollirà espectacles musicals de diverses associacions rocieras del Vallès

  marina antúnez

Diumenge pujaran a l’escenari el 
Grupo de Sevillanas ‘Nunca es tarde’, 
Joaquín Albero amb canción española, 
el Grupo Rociero Almas Marismeñas del 
barri d’Els Merinals de Sabadell.

Amalia de Triana amb un reperto-
ri de Canción española, Salvador de An-
tequera amb canción española, el Coro 
Rociero Casa de Priego de Terrassa, el 
Grupo de Sevillanas Casal de Catalunya, 
el Coro Rociero ‘Amigos para siempre’ 
de Sabadell, el Coro Rociero ‘Alba rocie-
ra’ de Sentmenat, el Coro Rociero  Aires 
Rocieros Castellarencs, el grup de ball 
de saló A ritme de ball i el Grupo Aires 
Flamencos de la Casa de Andalucía de 
Castellar. 

El dilluns 1 de  maig s’ha previst una 
missa rociera a les 10 hores a l’Església 
de Sant Esteve. La Casa de Almería de 
Barcelona portarà la imatge de la Mare 
de Deú del Mar. Qui vulgui més informa-
ció o agafar tiquet pels menús, pot tru-
car als telèfons 937148739 i 669770954.  

EntitatS | aIres rocIeros castellarencs

es concentraran 
a la Feria de 
abril 2017, a 
l’Espai tolrà

aCtuaCiOnS

30
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prEsTaciONs 
pEr al 

paGaMENT DEl 
llOGuEr 2017

consulteu les bases de la convocatòria i documentació a aportar a: 
www.castellarvalles.cat/ajutsallloguer2017. 

què és?

són ajuts a fons 
perdut que atorga 
la Generalitat 
de catalunya, a 
través de l’agència 
de l’Habitatge de 
catalunya.

qui ho pot 
demanar?

Totes aquelles persones 
que siguin titulars d’un 
contracte de lloguer 
d’un habitatge destinat 
a residència habitual i 
permanent per un import 
no superior a 600 euros, 
que compleixin una sèrie 
de requisits.

On es pot 
demanar?

al servei d’atenció 
ciutadana (pl. d’El 
Mirador, s/n), dilluns i 
divendres, de 8.30 a 14.30 
h i de dimarts a dijous, de 
8.30 a 19 h.

quan es pot 
demanar?

Fins al 19 de juny 
de 2017.

cultura

“Fem castellar, fem country!”

gent de mèxic, 
argentina, uruguai 
o Japó van assistir 
a la primera edició 
de la festa castellar 
country rock & road

Talons amunt i piqueu de mans, que 
la vila es posa texans, barret, moca-
dor i botes camperes per ballar. Els 
colors de Castellar van onejar al cos-
tat de la bandera Confederada dels 
Estats Units.

La primera edició del Castellar 
Country Rock & Road Meeting va 
aterrar exitosament a l’Espai Tolrà 

  guillem plans

tres assistents a la trobada ballem country de dissabte passat. || q. pascual

COuntry | start poInt eVents

dissabte passat 22 d’abril, per engan-
xar aquesta passió a tothom. Una festa 
plena d’exhibicions de grups d’arreu 
que va portar a gent de catorze països 
diferents, com Argentina, Uruguai, 
Txèquia, Polònia i, fins i tot, el Japó.

Durant el dia es va gaudir de pa-
rades de menjar, botigues de roba, de 
complements i també de cervesa arte-
sanal torrada, de la marca Milamores. 
L’emissora digital KWC Americana 
Radio Station, vinguda des de Madrid 
per l’ocasió, va gravar un programa a 
la trobada de Country. Fins i tot la vi-
cecònsol de l’ambaixada americana, 
segons explica l’organització, va ser-
hi passejant amb la família.

Joan Canyes, juntament amb la 
seva dona, que balla en el grup caste-
llarenc mundialment reconegut Drea-
mers, és un dels responsables d’aques-
ta primera edició de la festa Country. 
Fa vint anys que balla i anima a tothom 

a apuntar-s’hi, reivindicant el lema 
“Fem Castellar, Fem Country”. 
Canyes, a més, celebra l’afluència 
d’assistents: “Tenint en compte 
que és la primera vegada, i que 
hi ha molts castellarencs que no 
acaben d’entendre el perquè de 
la festa, hi ha força gent”.

A les 12 h la ruta “motera”, 
organitzada per Captain Roads, 
va recórrer els carrers de la vila. 
A la Sala Blava, a més, es va obrir 
el Country Kids, una zona dedica-
da a divertir la canalla.

L’afluència d’assistents va 
augmentar en caure el sol, a mitja 
tarda, durant la qual van ballar els 
grups Simply Wild, Five Senses, 
Country Generation, All the Peo-
ple Just Us, Two Step Team, que 
van oferir una classe oberta a tot-
hom, Wild Spirit, Lizard’s Angels i 
Tornado Brasilien Style France. 

el centre castellarenc va commemorar el 
seu 30è aniversari durant els Jocs Florals

L’edició d’enguany dels Jocs Florals de 
l’Escola d’Adults va estar fortament 
marcada pel 30è aniversari del centre 
castellarenc. De fet, la celebració, que 
va tenir lloc el 21 d’abril passat a l’Au-
ditori Municipal, va arrencar amb la 
participació d’una desena d’alumnes 
de l’escola que van pujar dalt de l’es-
cenari per llegir algunes de les refle-
xions que van escriure per a l’ocasió 
sobre què significa per a ells formar 
part d’aquesta comunitat educativa.

Així, els alumnes van desta-
car, entre altres qüestions, la sego-
na oportunitat per tornar a connec-
tar amb un itinerari formatiu que 
representa l’Escola d’Adults. Frases 
com, l’escola “ens han ajudat a des-
cobrir tot un món que s’obre com 
una finestra al coneixement”, “és 
un espai on passat i futur s’unei-
xen per trencar la barrera del ‘no 
puc’  o “l’escola és un lloc impor-
tant perquè ens ajuda a ser lliure”, 
van ressonar a l’Auditori. En la majo-
ria d’intervencions, els alumnes van 
remarcar el sentit de pertinença a la 
comunitat educativa que han desen-
volupat a l’escola, un punt de trobada 
tant pel coneixement com per crear 
vincles entre l’alumnat i els docents. 

L’Escola Municipal bufa 
30 espelmes per Sant Jordi

Els guanyadors dels Jocs Florals de l’Escola d’adults i una part del claustre  || r.GóMEZ

ESCOla D’aDultS | Jocs Florals

D’altra banda, tant la regidora 
d’Educació, Maria Antònia Puig, com 
l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, 
presents als Jocs Florals, van voler fe-
licitar tant els docents com els alum-
nes de l’escola. A més, van reivindicar 
el valor d’una institució que ha deixat 
una forta empremta a la vila perquè 
ha tingut una incidència directa en el 
futur de molts ciutadans: tant els que 
han continuat estudiant pel plaer de 
seguir aprenent, com els que han vist 
en l’oferta formativa del centre un nou 
camí professional. 

Després del reconeixement als 
30 anys d’història del centre, es va 
fer públic el veredicte dels Jocs Flo-
rals. Així, als premis de narrativa, 
el relat guanyador va ser el d’Imma 
Arilla per “L’essència del temps”. En 
segona posició i tercera posició van 
quedar Àlex Morales amb “Los mis-
terios del pasado”, i Sara Casanova 
amb “Els millors regals”, respectiva-
ment. Quant a la categoria de poesia, 
el primer premi va ser per “Preciosa 
privacitat, de David Parés. El segon 
i tercer premi van recaure a “Caza-
dores de sueños”, de Xavi Balleste-
ros, i “Llibertat”, de Ramon Rusiñol. 

  ||  rOcíO GóMEZ 
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CampiOnat | sala blaVa

Diumenge, la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà acollirà el III Campionat Pas3 de 
Pista, organitzat pel Gimnàs Bunkai, 
amb la col·laboració de Pata Negra, 
l’Ajuntament, Grafiplus i Cal Calissó, 
Coca - Cola i Saül Altimira en el dis-
seny del dossier. 

El campionat preveu l’assistència 
de més de 1.000 balladors, inclosos en 
diferents disciplines, dividides en tres 
sessions. Al matí, serà una demostra-
ció multidisciplinar, “on es podrà veure 
hip hop amateur i mitjà, ball contem-
porani, show dance i acro dance”, ex-
plica Bea De Haro, impulsora de l’esde-
veniment del Gimnàs Bunkai. Hi haurà 
un jurat que valorarà les actuacions a 
nivell tècnic, versatilitat, acrobàcia, 
espai utilitzat pel grup, “però el podi 
no es farà públic, tots els grups tin-
dran premis, perquè ho hem pensat 
en pro dels infants”, afegeix De Haro. 
Les actuacions matinals s’iniciaran a les 
10.30 hores i finalitzaran a les 13.h, amb 
l’entrega de premis, fins a les 13.30h. Les 
escoles participants venen d’El Prat, 
Castelldefels, Gavà, Martorell, Saba-
dell, Cerdanola, Ripollet, Barberà,  etc.

La competició comptarà amb un 
jurat internacional format per Anabel 
Garcia, Thierry Gbassom, Mika Sanrio, 
Toha Andreeu, Sandra Jurado i Cris-
tian Giraldo, “uns grans experts que 
valoraran grups molt potents, que ja 
competeixen des de fa un any o més”.  
A partir de les 16.30 h, competiran els de 
categoria infantil i juvenil màster, fins a 
les 18 h, i després serà el torn dels grups 
de categoria juvenil i absoluta màster. 
Es poden comprar entrades per veure 
la competició.    || M. a.

Dansa acrobàtica 
per diumenge 
a l’Espai Tolrà

El Club Cinema Castellar Vallès presenta 
la nova programació per als mesos d’abril, 
maig i juny. D’aquesta manera, es clourà 
la temporada 2016-2017. 

Un dels films que l’entitat ha vol-
gut destacar és Un hombre llamado Ove, 
millor comèdia europea 2016 i nomina-
da als Oscar de millor pel·lícula i millor 
maquillatge, que es podrà veure aquest 
mateix 28 d’abril); la iraniana El viajan-
te, Oscar 2017 a la millor pel·lícula de 
parla no anglesa i la darrera aposta del 
director iranià Asghar Farhadi (direc-
tor també de A propósito de Elly i Nader y 
Simón, una separacion), i la romanesa Los 
exámenes, una de les darreres propostes 
del director de 4 meses, 3 semanas, 2 días 
de Cristian Mungiu, que va aconseguir 
el premi a la millor direcció  al Festival 
de Cannes 2016.

En aquest trimestre entrant també 
es vol dedicar un cap de setmana al cine-
ma català, amb la projecció de La millor 
opció el proper 19 de maig, un cas ficci-
onat interpretat pel mateix protagonis-
ta a la vida real (Koto Maelainin) i amb 
interpretacions magnífiques de Mercè 
Pons i Francesc Orella, entre altres, di-
rigida pel director Óscar Pérez, que serà 
convidat al col·loqui que es farà després 
de la projecció. 

Diumenge 21 de maig, es projecta-
rà Incerta Glòria, l’adaptació de la novel-
la de Joan Sales portada al cinema pel 
tàndem format per Agustí Villaronga a 
la direcció i Isona Passola a la producció. 

El Club Cinema Castellar també 
participa en els actes del Dia de l’Associa-

cionisme Cultural (DASC) divendres 2 de 
juny amb la projecció de Frágil Equilibrio, 
Goya a millor Documental. Aquesta ini-
ciativa compta amb la col·laboració de la 
Federació de Cinema de Catalunya, enti-
tat que aprofitarà la jornada per donar a 
conèixer la seva activitat a la ciutadania. 

Seguiran també les propostes del 
DocsBarcelona del Mes, coorganitzades 
per CCCV, Cal Gorina i L’Aula d’Exten-
sió Universitària i que es duen a terme 
a l’Auditori Municipal Miquel Pont. Els 
documentals que es projectaran aquest 
any són Venus, de Dinamarca, que explica 
la història de dues joves directores dane-

el club cinema castellar torna a l’acció

moment de la pel·lícula ‘incerta glòria’ que es projectarà el proper 21 de maig a l’auditori municipal. || cEDiDa

l’entitat presenta films multipremiats, aposta pel cinema en català i participa en el dasc

  marina antúnez

ses que convoquen un càsting com a part 
del procés de recerca per filmar una pel-
lícula eròtica de i per a l sexe femení; Tots 
els governs menteixen, de Canadà, que se 
situa als anys seixanta, quan la colum-
na setmanal del periodista nord-americà 
I.F. Stone va marcar una època desem-
mascarant la corrupció i les mentides 
del govern amb una informació veraç, 
contrastada i independent, i El merave-
llós regne de Papa Alaev, de França, que 
parla del patriarca d’una família de mú-
sics virtuosos de Tadjikistan. Carismàtic 
i divertit, ha liderat amb mà de ferro el 
grup musical The Alaev Family.  

CinEma Català 
projecció de ‘la 
millor opció’ el 19 
de maig i ‘incerta 
glòria’ el 21 de maig 

partiCipaCiÓ 
als actes del Dia de 
l’associacionisme 

COl·labOraCiÓ 
d’entitats en la 
programació del 
DocsBarcelona 
del Mes

CCCV | programacIó
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DEStaquEm EXpOSiCiOnS

agenda del 28 d’abril al 7 de maig de 2017

DiVenDRes 28
20 h · FESta
7a Feria de abril
recinte Firal de l’espai tolrà
organització: assoc. cultural aires 
rocieros castellarencs

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
organització: cercle de 
col·leccionistes de castellar

tot el dia · FESta
7a Feria de abril
recinte Firal de l’espai tolrà
organització: assoc. cultural aires 
rocieros castellarencs

de 12 a 02 h · prOpOSta
Xerrades, vermut musical i taller 
d’autodefensa laboral
cal gorina
organització: assemblea llibertària 
de castellar

 
 
 
 
 
 
 
 

DiUMenGe 30
de 9 a 20 h · prOpOSta
iii Campionat pas3 de pista 
castellar del Vallès
sala blava de l’espai tolrà
organització: pata negra, 
ajuntament de castellar, grafiplus i 
cal calissó

tot el dia · FESta
7a Feria de abril
sala blava de l’espai tolrà
organització: assoc. cultural aires 
rocieros castellarencs

10 h · gimCana 
Cursa “iaiospeed”: Carrera 
d’scooters i bicicletes elèctriques
pl. d’el mirador
organització: escuderia t3

11 h · SOrtiDa
Caminant amb la Història per 
Castellar: ruta història de 
Castellar
places exhaurides
sortida des de la pl. d’el mirador
organització: caminant amb 
la Història i arxiu d’Història de 
castellar

18.45 h · CinEma
Diumenge d’estrena: 100 metros
auditori municipal
organització: ajuntament
 
 
 
 
DiLLUns 1 
 
10 h · prOpOSta
missa rociera
església de sant esteve
organització: aires rocieros 
castellarencs

17 h · prOpOSta
milla urbana
plaça major
organització: cac - club atlètic 
castellar del Vallès

DiMeCRes 3 
 
09.30 h · SOrtiDa
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
sortida des de la porta del cap
organització: ajuntament i àrea 
bàsica de salut

19 h · inauguraCiÓ
Exposició “100 anys de basquet-
bol a Catalunya”
sala polivalent d’el mirador
organització: cb castellar i 
comissió organitzadora del 60è 
aniversari
col·laboració: ajuntament, 
diputació de barcelona i Fundació 
del bàsquet català

20 h · prOJECCiÓ
Documental: Economia col·lectiva
d’atzur produccions
cal gorina
organització: assemblea llibertària 
de castellar
 
 
 
 
DiJOUs 4 
 
21 h · prOpOSta 
afterwork Deejays
cal calissó
organització: cal calissó
 
 
 
 
DiVenDRes 5 
 
21 h · CinEma
Cinefòrum: El viajante
auditori municipal
organització: club cinema 
castellar Vallès
 
 
 
 
 
 
 

DissaBte 6 
 
11 h · XErraDa
“preguntes i respostes sobre les 
clàusules terra”
a càrrec d’experts d’associacions 
de consumidors
sala d’actes d’el mirador
organització: ajuntament i 
diputació de barcelona

22.30 h · ball
nit de ball amb pentagrama Duet
sala blava del l’espai tolrà
organització: tot ballant

23 h · mÚSiCa
Concert del grup preliminares
cal calissó
organització: cal calissó
 
 
 
 
DiUMenGe 7
 
12 h · prOpOSta
iii aniversari Capgirat: actuació 
de nyerros de la plana, Castellers 
de Caldes i Castellers de Castellar
Inclou cercavila (11.15 h) de l’Ins 
castellar a la pl. d’el mirador
pl. d’el mirador
organització: castellers de 
castellar

12 h · inFantil
teatre familiar: Safari
a càrrec de la baldufa teatre
auditori municipal
organització: ajuntament

18 h · ball
ball a càrrec de Xarop de nit
sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de saló

18.45 h · CinEma
Diumenge d’estrena: la vaca
auditori municipal
organització: ajuntament

trobada de plaques de cava
Diumenge 29  · De 8 a 14 h

aquest diumenge, tindrà lloc una 
trobada de plaques de cava a la 
plaça de la Fàbrica Nova, organitza-
da pel cercle de col·leccionistes de 
castellar del Vallès. l’acte és obert a 
tothom i es durà a terme des de les 8 
del matí fins a les dues de la tarda. 

“ètnies”, de rafael aguilar
Fins al 30/04. cal calissó
Organització: cal calissó i rafael aguilar

“a l’abril cada paraula val per mil”
Fins al 29/04 als establiments de comerç 
castellar. Organització: servei local de 
català. col·laboració: comerç castellar

Fotografies de l’Escola bonavista
Fins al 2/05. Vestíbul de l’auditori
Organització: ajuntament

“100 anys de basquetbol a Catalunya”
Del 3 al 19/05, de dl. a dv. 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala polivalent d’El Mirador
Org.: cB castellar i comissió Organitzadora 
del 60è aniversari
col·laboració: ajuntament, Diputació de 
Barcelona i Fundació del Bàsquet català

pintures d’Emili rodríguez 
Del 3 al 29 /05 de dl a dv. de 10 a 13 i de 17 a 20 h
Espai sales d’El Mirador
Org.: suport castellar del Vallès 
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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

incerta glòria

DRAMA
Versió original (català)

21 de maig
18.45 h

la vaca

COMÈDIA
Versió doblada

7 de maig
18.45 h

la bella y la bestia

MUSICAL. CONTES
Versió doblada

14 de maig
16.30 h i 19.15 h

PRÒXIMAMENT www.castellarvalles.cat

100 
metros

18.45 h

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

30 d’abril

Versió original (castellà) • 2017
Durada: 108 min
País: Espanya
Direcció: Marcel Barrena
Intèrprets: Dani Rovira, Karra Elejalde, 
Alexandra Jiménez, Maria de Medeiros, 
Clara Segura, David Verdaguer, etc.

Sinopsi: Ramón, pare de família a la 
trentena, viu per a la feina fins que el seu 
cos comença a fallar. Diagnosticat d’es-
clerosi múltiple, decideix plantar cara a 
la vida participant en la prova esporti-
va més dura del planeta, amb l’ajuda de 
la seva dona i del seu sogre rondinaire.

COMÈDIA DRAMÀTICA

666 526 181 · ctra. c-59, km. 15 · caldes M.
a/e: caldesanimal@caldesanimal.org
més animals per adoptar a:
www.facebook.com/adoptamcastellar

bark

gOrJuSS

walDO

raça: X  ·  pèl: mig ·  sexe: mascle
en adopció des de desembre de 2013

raça: X ·  pèl: curt  ·  sexe: mascle
en adopció des d’agost de 2016

raça: X ·  pèl: mig  ·  sexe: mascle
en adopció des de juny de 2015

SÓC a CalDES animal

aDOpta’m

 edat: 4,5 anys

edat: desconeguda

edat: cadell

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

“No podem canviar res sense abans comprendre. La condemna no allibera, oprimeix”
Carl Jung

@jordimateo70 @annacostamarce @garde028
roses i llibres sant Jordi sant Jordi mata el drac 

mEmÒriES DE l’arXiu D’HiStÒria 

inStagram · @lactual 

Al mig del carrer Passeig, cantonada amb el carrer del Dr. Vergés, veiem aquesta nombrosa colla de 
caramellaires, molts amb la típica barretina i el mestre al mig amb el barret. A terra, dins el semi-
cercle, els dos cistells guarnits que servien per anar recollint les aportacions voluntàries del veïnat.
  || FONs: arXiu D’HisTòria DE casTEllar || arXiuHisTOriacasTEllar@GMail.cOM ||  FacEBOOK.cOM/arXiuHisTOria 

les Caramelles, 1930

penúltima

FarmàCiES DE guàrDia 
 
 
dIVendres 28 pErmanyEr

dIssabte 29 gErmà

dIumenge 30 gErmà

dIlluns 1 EurOpa

dImarts 2 ViCEntE

dImecres 3 yangÜEla 

dIJous 4  CaSanOVaS

dIVendres 5 rOS

dIssabte 6 pErmanyEr

dIumenge 7 pErmanyEr 

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
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la contra

Álex gonzález

He passat de ser 
un ni-ni a ser un 
educador de carrer

Educador social

q
.  

p
a

s
c

u
a

l
Va passar de no saber què volia a la seva vida a ser un 
apassionat de la seva feina. En un futur, li agradaria impul-
sar un projecte d’acompanyament, destinat als joves. 
L’esport sempre ha estat la seva vàlvula d’escapament

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
Treballador
un defecte que no pots dominar?
impulsiu
una persona a qui admires?
Els meus pares, l’antonio i la Manoli
la teva paraula preferida?
constància
quin plat t’agrada més?
la pizza
un estil de música
El rap i el hip hop espanyol
una pel·lícula?
‘El club de la lucha’, de David Fincher
un llibre?
‘1984’, de George Orwell
un indret?
sitges
un viatge pendent?
Turquia
un referent?
Martin luther King

”

“

· ara tens 25 anys, com eres amb 16?
Vaig ser un adolescent conflictiu. Tenia 
problemes amb els estudis, amb l’absen-
tisme escolar, problemes d’impulsivitat, 
quan m’enfadava li feia una puntada de 
peu a l’armari. I després era poc comu-
nicatiu. Si m’enfadava amb els pares, 
amb els amics... em tancava a la meva 
habitació. M’aïllava. Rebutjava el món 
dels adults i creia que jo tenia la raó.

· no estudiaves?
No em motivava res. Jo anava provant 
cursos, perquè els meus pares em dei-
xessin tranquil, però em matriculava i 
no hi anava i em feien fora de tots.  En 
aquesta mateixa època vaig començar 
a quedar amb gent que es movia pel 
món de la nit i de ser un apassionat del 
bàsquet -vaig jugar molts anys al Club 
Bàsquet Castellar- vaig anant deixant 
els entrenaments i el meu únic objec-

tiu era sortir de festa. Van ser dos anys 
molt caòtics.

· quin va ser el punt d’inflexió.
De sobte, un dia em vaig veure amb 17 
anys i sense estudis, sense cap experi-
ència laboral i em va cridar l’atenció un 
curs al Vapor Llonch d’Assistent Es-
pecialitzat en Alzheimer. Aquest cop 
vaig ser conscient que no podia desa-
profitar l’oportunitat. Paral·lelament 
vaig començar a fer un voluntariat a la 
residència Albada del Parc Taulí amb 
gent amb demència i Alzhemier. Va ser 
un clic a la meva vida perquè per fi vaig 
saber el que m’agradava, la meva moti-
vació era ajudar les persones.    

· i què vas fer?
Em vaig apuntar al curs d’accés a la Uni-
versitat a l’Escola d’Adults de Castellar i 
em va sortir feina a la botiga H&M. Aquí 
ja em vaig posar seriosament amb els 
estudis, vaig deixar les influències nega-
tives d’algunes persones i vaig aprovar. 

· i t’entra el cuquet de la universitat?
Primer, vaig començar el Grau Supe-
rior d’Integració Social, que aleshores 
no era tan conegut. Per a mi la univer-
sitat quedava molt lluny, però a me-
sura que anava estudiant, m’adonava 
que aquell noi que feia ‘xuletes’, que 
no anava a classe, que es copiava dels 
companys i que no aprenia res, va pas-
sar a esforçar-se per coses que l’inte-
ressaven, a participar a classe, a llegir 
pel meu compte... Llavors vaig pensar, 
per què no provar la Universitat? Així 
vaig començar Educació Social que tot 
just acabo ara. Quatre anys de formació 
que anava combinant amb altres feines 
relacionades amb l’àmbit.

· per exemple?
A Castellar vaig estar treballant a pisos 
amb gent amb diversitat funcional amb 
TEB Vallès. Una experiència dura, però 
enriquidora. També he fet les pràcti-
ques a la Fundació EveHo, a pisos tu-
telats i a residència de treballadors, i 

he estat un any i mig amb el programa 
PAE, d’Espai Social de Sabadell, fent 
acompanyament educatiu. 

· amb quin col·lectiu prefereixes 
treballar?
El que més m’agrada és treballar amb 
joves. Jo sempre dic que sóc professi-
onal de les meves experiències. Els xa-
vals amb els que treballo em recorden 
moltíssim a mi. Però tampoc val expli-
car la teva experiència i posar-te d’exem-
ple. Pots recomanar i quan arribes a un 
punt de confiança, llavors compartir al-
guna intimitat. Primer t’han de veure 
com un professional que vol  ajudar-los. 

· quina és la pitjor edat?
Potencialment són molt conflictius de 
14 a 17. La majoria de problemes venen 
a través de quatre punts: la situació 
familiar, xarxes socials, drogues i la 
influència del grup d’iguals. I això es 
pot manifestar de moltes maneres. En 
violència, compulsivitat i agressivitat, 

es pot manifestar en falta de comuni-
cació, en manca d’habilitats socials i 
en dificultats emocionals.

· ara treballes a ripollet
Sí, sóc educador de carrer, i treballem 
conjuntament amb serveis socials i 
l’Ajuntament. Primer vam fer una diag-
nosi sobre el jovent, després vam sortir 
al carrer i vam proposar una sèrie d’ac-
cions que ja hem començat a impulsar 
com un cinefòrum, també activitats 
d’oci nocturn, perquè els joves no mar-
xin del municipi. La primera va ser un 
torneig de futbol i bàsquet i vam ser un 
centenar i la segona un cabaret night, 
amb 100 participants i quasi 1.000 per-
sones de públic. 

· quin seria el missatge?
Que si vols, pots i troba allò que t’agradi. 
Es tracta de tenir paciència, no s’ha de 
forçar la màquina. Jo sóc un exemple, 
he passat de ser un ni-ni a ser un edu-
cador de carrer.  

 Cristina Domene


