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El Bike Tolrà s’apropa als cent 

membres a l’inici de 
la seva tercera temporada 

ESPORTS  P13

El tercer BRAM!,
més castellarenc

El festival incorpora
l’Aula d’Extensió Universitària 

a l’organització i una
mostra de l’Arxiu d’Història 

sobre el cinema

CULTURA P19

ACTUALITAT P2

Milloren 
l’accés a les 
masies de
La Soleia,
Can
Casamada 
i Can 
Santpere

Vint vilatans 
s’acullen 
a mesures 
penals
alternatives

 ACTUALITAT P6

Aprendre amb robots fets de Lego

El Síndic 
recomana que 
es publiquin 
les actes de 
la junta local

ACTUALITAT P7

ACTUALITAT P5

 Els primers nens interessats miren com funciona un robot exposat a la sala d’actes d’El Mirador. || J. G.
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Una vintena de castellarencs s’han acollit al Programa de mesures penals alternatives impulsat pel Departament de Justícia

Treballs socials com a pena

Una vintena de castellarencs han 
realitzat treballs per a la comu·
nitat durant el 2010 dins del Pro·
grama de mesures penals alterna·
tives impulsat pel Departament 
de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. Tot i que, des de l’any 
2005, l’Ajuntament col·labora amb 
el Departament de Justícia, el mu·
nicipi no es va adherir a la iniciati·
va fins el gener de 2009. “Aquest 
programa només està dirigit a 
persones que han comès una 
falta lleu. Si el jutge ho consi-
dera oportú, es pot  commu-
tar la sentència per treballs en 
favor de la comunitat”, explica 
Conxita Luna, coordinadora dels 
Serveis Socials d’Atenció Primà·
ria de la vila. “La iniciativa per-
met evitar l’entrada a la presó 
de les persones que voluntària-
ment s’adhereixin al programa”, 
afegeix Luna.  

Els castellarencs que for·
men part del Programa de me·
sures penals alternatives estan 
duent a terme els seus treballs 
per la comunitat a diferents equi·
paments i serveis municipals com 
la Biblioteca Antoni Tort, la Lu·
doteca municipal Les 3 Moreres 
així com també al departament de 
Serveis Socials, al servei de reco·
llida selectiva de la deixalleria, a 

la brigada municipal de neteja i 
manteniment dels espais públics 
i també a l’Obra Social Benèfica. 
“L’Ajuntament suggereix al De-
partament de Justícia possibles 
ubicacions i tasques per als con-
demnats. S’intenta que siguin 
feines compatibles amb el seu 
horari laboral”, assegura Luna. 
“És més fàcil complir i compati-
bilitzar la  sentència al teu mu-

 Rocío Gómez

 Quatre castellarencs han dut a terme tasques de recollida selecitiva a la deixalleria || Josep Graells

nicipi, i a més els beneficis són 
per a la teva pròpia comunitat”, 
explica Luna. 

reparació del dany || L’objec·
tiu és que la persona sotmesa a 
aquesta mesura repari a la comu·
nitat el dany causat pel fet delic·
tiu que ha comès, a través de la 
seva col·laboració de manera vo·
luntària i sense retribució amb 

institucions públiques o entitats 
privades sense ànim de lucre. Se·
gons Luna, “el treball ideal seria 
el que permetés a les persones 
condemnades revertir els danys 
que han fet”. “De vegades un 
multa és efectiva, però és pre-
ferible aquest intercanvi edu-
catiu que permet a l’infractor 
prendre consciència del seu de-
licte”, puntualitza Luna. Per la 

coordinadora del Serveis Socials 
la reinserció d’aquestes persones 
no s’ha de deixar només en mans 
de l’administració perquè és una 
“qüestió col·lectiva  que afecta 
tothom”. Les sentències es com·
pleixen sota la supervisió del De·
partament de Justícia a través del 
seu delegat territorial i també dels 
serveis on es desenvolupen els tre·
balls a la comunitat, que emeten 
informes de seguiment sobre els 
condemnats per al jutge que ins·
trueix el cas.

Les 23 persones que s’han 
adherit a la vila al programa han 
realitzat un mínim de 88 hores de 
feina i un màxim de 200 hores, en 
funció del tipus de delicte comès 
i de les penes imposades pels jut·
ges. Al municipi, la majoria de 
sentències aplicades són causa·
des per infraccions sobre la se·
guretat viària, principalment 
per positius d’alcoholèmia o ex·
cessos de velocitat. La demanda 
d’aplicació d’aquesta modalitat de 
compliment de condemna ha ex·
perimentat un creixement expo·
nencial arran de la darrera modi·
ficació del Codi Penal en matèria 
de trànsit. “Tothom pot cometre 
una falta lleu, i la possibilitat 
d’acollir-se a aquest programa 
brinda al ciutadà l’oportunitat 
de dur a terme tasques en be-
nefici de la comunitat”, assegu·
ra Luna. 



Alguns centres educatius han decidit no realitzar colònies aquest curs a causa de l’eliminació de la jornada intensiva al juny, 
recollida a la nova Llei d’Educació. Altres, però, mantenen els seus viatges de final de curs i convivències com fins ara

Colònies sí o no? Depèn de l’escola

a Llei d’Educació 
aprovada l’estiu pas·
sat ha portat certs 
canvis en els centres 

educatius. Entre d’altres, a causa 
de l’eliminació de la jornada inten·
siva al juny, alguns equipaments 
van decidir no realitzar colònies 
ja que això suposa als professors 
fer hores extres.

Hem volgut saber com ho 
veuen des d’alguns centres de la 
vila, i què han decidit fer ells. “A 
principi de curs, quan s’havia de 
planificar, algunes escoles van 
decidir no fer colònies, perquè 
les hores que es fan de més a les 
convivències, anaven a canvi de 
la reducció intensiva”, explica 
César Sánchez, director del col·
legi El Casal.

Aquesta eliminació de la 
jornada intensiva va fer que al·
guns centres decidissin no fer co·
lònies. És el cas del Joan Blan·
quer. La seva directora, Amparo 
Ibáñez, explica que només els de 
sisè marxaran uns dies fora. “Els 
de sisè marxen perquè és l’úl-
tim any que són a l’escola, però 
els altres cursos, vam decidir a 
començament de curs, que no 
en farien”.

A meitat de curs, però, el de·
partament d’Educació es va re·
tractar i va manifestar que els 
centres podien fer la jornada in·
tensiva a canvi de tornar a fer co·
lònies. Però les escoles fan la pla·
nificació anual i moltes creuen que 
no és adient canviar les activitats 
a meitat de curs. Ibañez diu que 

ells aquest any ho mantindran així. 
“El proper any, ens ho tornarem 
a replantejar. De tota manera, 
no és només la part econòmica, 
ni la jornada intensiva, sinó tots 
els recursos humans i materials 
que ens estan retallant”, mani·
festa Ibáñez.

Una altra de les opcions es 
mantenir·ho tot com estava abans 
de l’aprovació de la Llei. És el cas 
d’El Casal que continuen amb les 
colònies. “Nosaltres, els de pri-
mària ja les han fetes, perquè 
entenem que és un benefici per 
l’alumne. Els de primer i segon 
de primària faran una esquia-
da, els de tercer fan un inter-
canvi d’estudis a Polònia i els 
de quart faran el viatge de final 
de curs”.Els instituts, també es 
veuen afectats per aquesta mesu·
ra, el Puig de la Creu, però, con·
tinuarà amb els viatges de final 
de curs. “Els nostres alumnes 
faran, com d’altres anys, els de 
segon, colònies al juny, els de 
primer de batxillerat marxaran 
a Londres i els de quart d’ESO 
també marxaran” explica el seu 
director, Josep Blasco.

setmana blanca || Una altra de 
les modificacions de la recent Llei 
d’Educació és la setmana blanca 
que tant els instituts com les es·
coles, privades o públiques, hau·
ran de fer, enguany, del 7 a l’11 de 
març.

Hi ha diferents opcions per 
solucionar el problema que pot 
ocasionar el fet que les filles i fills 
tinguin vacances la segona setma·
na del mes del març, com ara els 
casals, les activitats extraescolars 

o el servei de cangur. “Depèn de 
les AMPES de les escoles ·diu 
Ibáñez·, la nostra ha decidit que 
no organitza res”.  Els instituts 
també han de fer aquesta setma·
na blanca del 7 a l’11 de març, en·
cara que no els suposa tant de pro·
blema perquè els alumnes són més 
grans. El Casal, per la seva banda, 
ha planificat dos tipus d’activitats: 
“Una és la setmana d’esquí, que 
la fem conjunta amb d’altres es-
coles de la zona i a part, fem un 
mini-casal a les instal·lacions del 
col·legi. Intentarem que tinguin 
una opció de poder-s’hi quedar 
al centre amb tots els serveis que 
oferim”, comenta Sánchez. 

 Cristina Domene

 El viatge a Londres dels alumnes de primer de batxillerat de l’Institut Puig de la Creu ja és un clàssic.  || victor cuervo

REPORTATGE

 Unes colònies d’estiu del Casal de Joves.  || arXiu
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La primera sessió plenària d’aquest 2011 ha 
estat, podem dir, de pur tràmit, perquè es 
van aprovar tots els punts de l’ordre del dia, 
gairebé sense debat i en només mig hora 
de sessió. La primera qüestió, relativa a les 
subvencions per a les famílies que tenen fills 
en llars d’infants, va ser aprovada per unani·
mitat. La modificació consisteix que, a par·
tir d’ara, l’ajut es donarà per curs i no per 
any natural com es feia fins ara. “La sub-
venció té com a finalitat exclusiva fomen-
tar i potenciar l’escolarització no obliga-
tòria dels infants dels 0 als 3 anys, a les 
llars d’infants”, va subratllar la regidora 
d’Educació, Antònia Pérez. 

El següent punt, relatiu a la modifica·
ció de la plantilla de personal, és l’única que 
va tenir intervenció per part de l’oposició. 
Óscar Lomas, regidor de Règim Intern, va 
explicar que es modifiquen dues places. Una 
persona que treballa com a segon oficial de 
brigada passarà a ser el conserge d’El Mira·
dor, i una altra persona, auxiliar administra·
tiu d’urbanisme, serà, a partir d’ara, auxiliar 
administratiu d’informació, per donar su·

El ple de gener, de tràmits
Es van aprovar tres mocions relacionades amb els ajuts a les llars d’infants, la modificació de plantilla i les tarifes del servei de taxis

  Cristina Domene

port al Servei d’Atenció Ciutadana. Gemma 
Perich, regidora de Convergència i Unió, va 
retreure que només feia dos mesos que s’ha·
via refet la plantilla: “Fa just dos mesos que 
es van aprovar les ordenances, el pres-
supost i la plantilla, i porteu avui a ple 
la modificació número 1. Això no denota 
unes grans dots de planificació de l’equip 
de govern”. La modificació de plantilla, es 
va aprovar, però amb l’abstenció d’ERC, CiU 
i el regidor no adscrit. 

El tercer punt en l’ordre del dia versa·

va sobre les tarifes del servei d’autotaxi 2011 
que, un any més, continuen sense modificar·
se i que es va aprovar per unanimitat. 

Ja en el punt dels suggeriments, L’Al·
traveu va demanar al govern si podien rea·
litzar un seguiment de les grues de les obres 
abandonades a Castellar. “Des que va caure 
una grua abandonada a El Vendrell, di-
versos veïns ens han fet arribar la loca-
lització de diferents grues instal·lades en 
obres que porten aturades més d’un any”, 
explicava Martí Llobet, regidor de l’Altra·

veu. L’edil va instar l’ajuntament a realit·
zar·ne un seguiment, obrir expedients si cal 
i tramitar·ho a l’òrgan pertinent. 

Esquerra, per la seva banda, va sugge·
rir al govern tres propostes, les tres relaci·
onades amb la via pública. Una es referia 
al pas de vianants que hi ha al carrer Molí 
amb la carretera de Sabadell, que els vila·
tans tenen problemes per creuar. La peti·
ció era si el poden rebaixar. La segona, es 
refereix a les passeres del Riu Ripoll, que 
han estat malmeses amb les riuades de la 
tardor. “Hi ha problemes per travessar el 
riu en diferents punts, un és el camí cap 
a Castellar Vell, l’altre al Boà i un altre 
al Juncà. Aquest l’han hagut de restituir 
els propis pagesos donat que l’ajuntament 
no responia”, va explicar Jordi Permanyer, 
portaveu d’ERC. El regidor de Via Pública, 
Aleix Canalís, per la seva banda, va respon·
dre que tenen previst arreglar les passeres, 
però que, ara mateix, el marge de treball és 
petit perquè no hi ha pressupost.  

L’última petició es referia al carrer del 
Pont. Una de les voreres és massa estreta i, 
a causa de les rajoles aixecades, la gent hi 
cau i es pot fer mal, assegurava el regidor 
d’Esquerra. 

 La subvenció per anar a  les llars d’infants serà per curs i no per any natural com fins ara. || arXiu.
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POLÍTICA

L’Altraveu va fer arribar a l’òrgan català una queixa formal perquè valorés 
si s’havien de publicar les actes de les juntes de govern local 

  Sessió plenària municipal de Castellar del Vallès a Ca l’Alberola.  || arXiu

El PP critica que la darrera reforma 
de 186 guals de vianants per reduir 
les barreres arquitectòniques “ar-
riba tard” i s’ha centrat només al 
nucli urbà. Segons Víctor Martos, 
responsable de comunicació del PP  
local l’actuació s’ha fet “al final del 
mandat socialista, com una cam-
panya de publicitat per la ciuta-
dania”. La demanda del PP és que 
tots els castellarencs siguin tractats 
com a “ciutadans de primera”.  El 
consistori assegura que es reforma·
ran “la totalitat dels guals”.

redacciÓ. foto cedida pel pp

  Rocío Gómez

El Síndic recomana 
publicar les actes 
de juntes de govern

El PP critica l’estat 
de les urbanitzacions

Després de diverses mocions fallides 
per aconseguir que les actes de jun·
tes de govern local fossin públiques, 
L’Altraveu va decidir fer arribar una 
queixa formal al Síndic de Greuges. El 
Síndic ha emès una valoració i insta 
l’Ajuntament de Castellar a publicar 
les actes de les juntes de govern local.  
“El consistori va decidir retirar-les 
del portal municipal i no publicar-
les a instància de l’Agència Catala-
na de Protecció de Dades, que argu-
mentava que amb la seva difusió es 
vulnerava el dret a la confidencia-
litat dels ciutadans”, explica Óscar 
Lomas, 2n Tinent d’alcalde.

 “El Síndic ens ha donat la 
raó. Els ciutadans tenen dret a 
estar informats i existeixen fórmu-
les per a protegir el dret a la inti-
mitat dels castellarencs. A les jun-
tes de govern s’aproven qüestions 
molt importants i han de ser públi-
ques. L’Ajuntament ha de tenir vo-
luntat de ser transparent”, assegu·
ra Martí Llobet, portaveu del grup 
municipal de l’Altraveu.

El consistori traslladarà el 
dictamen del Síndic de Greuges a 
l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades perquè decideixi si s’han de 
seguir les recomanacions de l’òrgan 
català, que segons Lomas, “contra-
diuen clarament la normativa dic-
tada per l’Agència”. 

conflicte legal || “El dret a la in-
formació i el dret a la confidenci-
alitat entren en conflicte amb la 
decisió del Síndic.  El consistori 
esperarà el dictamen de l’Agèn-
cia, que anteriorment havia san-
cionat alguns ajuntaments que 
publicaven les actes de les jun-
tes de govern local”, afirma el 2n 
Tinent d’alcalde. 

Des del consistori s’insisteix 
en la “no obligatorietat” de pu·
blicar les actes de les juntes de go·
vern local, ja que segons Lomas, 

“no són actes públics”. D’altra 
banda, el 2n Tinent d’alcalde rei·
tera que “les dades de les juntes 
estan a l’abast dels grups polítics 
municipals ja que poden assistir 
a les juntes de govern local i con-
sultar les actes a través de l’in-
tranet municipal”. El consistori 
esperarà la decisió final de l’Agèn·
cia Catalana de Protecció de Dades 
que valorarà si finalment, si com 
afirma el Síndic de Greuges, és 
legal la publicació de les actes de 
les juntes de govern local.  
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Les explotacions agràries 
milloren el seu camí d’accés

Aquestes tres explotacions agrà·
ries de Castellar, ubicades al medi 
rural, estan connectades amb el 
nucli urbà a través d’un camí de 2,2 
quilòmetres de longitud que dóna 
accés a les tres masies: Can Casa·
mada, La Soleia i Can Santpere. És 
una intervenció llargament espera·
da perquè, com recorda Ramon Ca·
samada, “Any rere any hem hagut 
d’arreglar nosaltres mateixos el 
camí, amb la pluja es feia una fan-
gada i hem hagut de treure cotxes 

encallats i, fins i tot, carros amb 
cavalls”.  

L’obra, que té una durada pre·
vista de tres mesos, es divideix en 
dos trams que rebran tractaments 
diferenciats. L’arranjament s’ini·
ciarà a continuació del pont que 
creua el torrent de Colobrers. Des 
d’aquest punt i fins arribar a la 
masia de Can Casamada, el camí 
es pavimentarà amb reg asfàltic, ja 
que aquest tram, de 1.400 metres de 
longitud, és el que suporta amb fre·
qüència el pas de vehicles pesats.

Per a la resta del camí, es farà 
un tractament experimental amb 

polímers, un material que ajuda a 
donar una major consistència al 
ferm. 

 “S’ha de voler ser feliç, no 
te la donaran la felicitat, te l’has 
de fer tu i nosaltres ens faltava el 
camí, ara ja ho tenim tot”, afirma·
va, content, Josep Saló, de la Soleia, 
on es dediquen, sobretot, a la fabri·
cació de pinso per a gats i gossos.

Josep Maria Prats, de Can 
Santpere, ha assegurat que és un 
projecte molt positiu, “no només 
per a les propietats, sino també 
per a la gent que ve a caminar, cór-
rer, fer bicicleta o passejar”.  

Can Casamada, La Soleia i Can Santpere gaudiran d’una via arranjada

  Cristina Domene

 Núria Aymerich  

 D’esquerra a dreta: Aleix Canalís, els Casamada, l’alcalde, Ignasi Giménez, la família de La Soleia i J.M. Prat de Can Santpere. || J.G.

La castellarenca Núria Ayme·
rich i Rocavert ha estat nome·
nada directora de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalu·
nya. Aymerich ha dedicat la 
major part de la seva vida labo·
ral a l’empresa privada. En con·
cret, ha estat coach de MBA a 
EADA, va fundar i dirigir el Le·
adership Institut, empresa de 
desenvolupament del liderat·
ge polític i empresarial, i també 
va fundar i dirigir l’Institut de 
Formació Empresarial ESEC. A 
més ha estat regidora de l’Àrea 
d’Economia i Serveis interns 
de l’Ajuntament de Sabadell del 
1985 al 1999.

 “Acumulo més de 32 
anys d’experiència pel que fa 
a la formació i desenvolupa-
ment de les persones en as-
pectes com el lideratge, que 
aplicaré a l’Institut de Segu-
retat Pública”, explica Ayme·
ric.  “Els cossos de seguretat 
han de rebre una formació in-
tegral, amb coneixements tèc-
nics però també d’actitud i for-
mes de treballar”, puntualitza 
la directora de l’Institut de Se·
guretat Pública. En la seva nova 
etapa professional, Aymerich as·

Núria Aymerich, 
la nova cara de la 
seguretat pública

  Rocio Gómez

segura que la seva prioritat és “es-
coltar les necessitats” de tots els 
cossos de seguretat  ja que “tots 
els col·lectius són igual d’impor-
tants”. “L’objectiu de l’Institut 
és formar els agents de la millor 
manera possible. Hem de crear, 
gestionar, difondre i aplicar el 
coneixement als cossos de segu-
retat públics i també als agents 
de seguretat privada”, explica 
Aymerich. 

Quant al seu nomenament, la 
directora de l’Institut de Seguretat 
Pública es mostra “contenta” per·
què és “un repte preciós ja que 
poder treballar amb col·lectius 
increïbles, que tenen una gran 
vocació de país i tantes ganes 
d’aprendre, és un regal”. 
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El Mirador Centre de Coneixe·
ment començarà, a partir de març 
i fins al juny, una activitat extraes·
colar pionera a Catalunya adreça·
da als alumnes d’entre 9 i 12 anys. 
Es tracta de l’activitat de robòtica 
Lego Educations, que consisteix 
a construir robots que puguin fer 
determinades funcions en una hi·
potètica ciutat verda com activar 
molins elèctrics o posar una placa 
solar a una casa, mitjançant peces 
del joc de Lego.

El que es busca amb aquesta 
activitat extraescolar ·de moment 
en fase de prova fins al juny·, és 
“fomentar el talent, la innovació, 
el treball en equip i el lideratge 
dels vostres fills”, va apuntar la 
directora del projecte Robótica de 
Lego Education, Cristina Fernán·
dez.  En certa manera, es tracta 
de potenciar aquells elements dels 
alumnes que després es valoraran 
en una posterior vida professional.  
“La informàtica va ser per a no-
saltres el que serà la robòtica 
per als nostre fills”, va sentenci·
ar Fernández.

  Per participar a l’activitat 
cal tenir entre 9 i 12 anys i no es 

requereixen coneixements d’infor·
màtica, “ja que la programació 
es fa per icones i a través d’in-
ternet”, va indicar Ricard Huguet, 
president d’Esciencia, empresa 
que col·labora en el desenvolupa·
ment de la robòtica.

un facilitador || Els alumnes que 
s’apuntin aquesta activitat pione·
ra ·a la demostració de dimarts ja 
s’hi van interessar més de 20· no 
estaran sols durant l’estona que si·
guin a El Mirador. Hi haurà el que 

coneixen des de Lego Education  
com el facilitador, “una persona 
que donarà les pautes perquè els 
infants puguin anar superant els 
diferents reptes que se’ls vagin 
plantejant”, assegura la directo·
ra del projecte Robótica de Lego 
Education.

De cara al setembre, quan 
l’activitat extraescolar sigui com·
pleta, es vol convidar els partici·
pants a la competició First Lego 
League, que es fa a nivell de Cata·
lunya, estatal i internacional. 

 Jordi Rius

 Redacció

 Pares, mares i alumnes veient con funciona un robot de Lego Education.  || Josep Graells

El portal de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès www.cas·
tellarvalles.cat va rebre el 2010 
un total de 293.634 visites, la 
qual cosa suposa un increment 
del 13,7% respecte l’any anteri·
or. El web municipal, que està 
orientat a facilitar l’accés de la 
ciutadania als serveis munici·
pals, va registrar una mitjana 
de 804 visites diàries, gairebé 
100 visites més per dia respec·
te les assolides el 2009.

Segons dades facilitades 
per Google Analytics, l’incre·
ment de visites també s’ha cor·
respost amb l’augment consi·
derable dels visitants únics 
absoluts del portal, que l’any 
passat van arribar a ser un 
total de 110.608, prop de 18.000 
visitants més respecte el 2009. 
D’aquests usuaris, gairebé 
7.000 han visitat el portal web 
municipal dues o més vegades. 
A més, aquests usuaris visua·
litzen de mitjana 3,78 pàgines 
per visita i es mantenen con·
nectats al web municipal du·
rant 2 minuts i 49 segons. L’any 
2010 es van visualitzar dins de 
www.castellarvalles.cat un total 
d’1.110.000 pàgines. 

El Mirador impartirà, a partir de març, una activitat extraescolar pionera de construcció de robots

Els nens podran millorar les 
habilitats amb peces de Lego

Els nens presents a El Mira·
dor ja van poder fer un primer tast 
de l’activitat gràcies a un circuit 
que els responsables de Lego Edu·
cation van muntar a la sala d’ac·
tes. El públic, format per nens 
però també per pares i mares, 
va començar a fer preguntes als 
responsables de Lego Educati·
on. Era tal l’entusiasme amb què 
es va rebre la proposta, que més 
d’un pare va demanar de ser pre·
sent durant l’activitat del seu fill 
per poder experimentar. 

El portal web 
municipal 
registra més 
de 293.000 
visites



REPORTATGE

  Marina Antúnez

mb l’eslògan A Cas-
tellar tens més aques·
ta setmana ha nascut 
a Castellar una nova 

guia dels comerços i serveis de la 
vila. Es tracta d’un producte nou 
d’iniciativa privada i conjunta de 
ielou Comunicació i disseny&rauxa 
“i té per objectiu oferir als ciu-
tadans de Castellar una guia 
força completa amb els comer-
ços i serveis de la nostra vila”, 
segons destaquen els responsables 
de ielou Comunicació. 

La guia es va començar a ges·
tar al mes de setembre. “Vam fer 
una feina exhaustiva per expli-
car als comerciants la nostra 
idea”. Castellar  tenia precedents 
similars, però de característiques 
diferents i basades principalment 
en la part comercial i no tant en 
la informativa com aquesta. “El 
disseny minimalista priorit-
za la imatge i la combina amb 
el text de forma ordenada, evi-
tant que sigui una guia caòti-
ca”, comenten les responsables 
de disseny&rauxa.

La Guia de Castellar es divi·
deix en seccions: alimentació, en·
senyament, cultura i lleure, serveis, 
salut i cosmètica, animals, creativi·
tat, restauració, equipaments de la 
persona i equipaments per a la llar. 
“Dins de cada secció hi ha sub-
seccions que contenen els serveis 
específics de cada sector comer-
cial”, diuen des de ielou Comunica·
ció. Conté un índex que permet lo·
calitzar ràpidament aquell comerç 
que es busca. “A l’índex, també 
s’hi indica el sector, l’adreça i el 
telèfon dels comerços”, segons 
disseny&rauxa. 

La guia es renovarà anualment 
“i qui ho vulgui podrà afegir-s’hi 
contactant amb nosaltres”. En·
guany s’editen 9.000 exemplars, 
que es distribuiran gratuïtament als 
domicilis particulars i als comerços 
que s’anuncien. Per aquest 2011, la 
Guia inclou 130 comerços, “que in-
formen sobre el que tenen”.

Aquesta és una de les apostes 
de la nova guia castellarenca, in·
formar sobre l’establiment i sobre 
els productes que ofereix, “desta-
cant quins són els seus articles 
estrella, que els diferencien dels 
altres”.  Planeta Castellar, imatge de la portada de la nova guia.  || cedida

Tot i més sobre el comerç 
i els serveis de Castellar
Dues empreses castellarenques editen una guia per fomentar el comerç local

A

  C.D.

Nova 
convocatòria 
per canviar 
les finestres 
exteriors 

La setmana passada va comen·
çar la primera convocatòria del 
Pla Renova’t de Finestres 2011 
de L’Institut Català d’Energia 
(ICAEN). És el segon any que es 
porta a terme aquesta iniciativa 
que té per objectiu impulsar la 
substitució dels tancaments exte·
riors per tal de millorar l’eficiència 
energètica de les llars catalanes i 
reduir el consum d’energia.
Els ajuts es podran sol·licitar fins 
al 30 d’abril o fins que s’esgoti la 
dotació pressupostària. El que es 
subvenciona és la Renovació de 
tancaments com finestres, portes 
vidrieres i claraboies per d’altres 
més eficients tèrmicament que mi·
llorin, com a mínim, en un 20% l’efi·
ciència tèrmica. Els interessats han 
d’adreçar·se a algunes de les empre·
ses adherides al pla. A Castellar hi 
ha tres empreses col·laboradores: 
Aluminios Hermanos Tovar, Alumi·
nios Castellar i Alunova. L’ajut per 
tancaments és de 130€ el metre qua·
drat fins a un màxim de 3.000€ i en 
les proteccions solars es subvenci·
ona amb 40€ el metre quadrat fins 
a un màxim de 1.000€.
L’Institut Català d’Energia ha ha·
bilitat la pagina web http://www.
plarenovat.cat/2011·finestres 
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  Cristina Domene

n Simca feia, durant 
els anys 70, de vega·
des d’ambulància, de 
vegades de cotxe po·

licial. Aleshores, els recursos eren 
escassos “i només es disposava 
d’un vehicle mixt i compartit”, 
recorda Joan Alonso, actual cap de 
la Policia Local. Ell era molt jove, 
encara no tenia res a veure amb el 
cos de seguretat, però es recorda 
de veure la policia amb un Citroën 
2 cavalls sense el logotip, i dues 
motos Sanglas 350. “Aquestes les 
vam tenir al cos fins el 1990”. 

Alonso explica que va en·
trar, molt jove, al cos de la policia 
de Castellar, l’any 1984. “Llavors 
set persones formaven la planti-
lla i vam incorporar-nos hi dues 
més, és a dir, que nou persones 
ens alternavem l’únic cotxe que 
hi havia, un Renault 6”. 

Quilòmetres 
al servei de la 
Policia Local
Molts vehicles han passat pel cos de la Policia 
Local. L’última adquisició ha estat un Seat Altea XL

U

REPORTATGE

  Un Renault 4L amb la primera dona policia de Castellar, Montse Antonell.  || cedida El servei de la policia va co·
mençar a ser regular, però minso, 
“el combinàvem amb la Guàr-
dia Civil i, entre tots, fèiem una 
mica de tot”.  Els agents locals es 
dedicaven sobretot al trànsit, ja 
que la seguretat ciutadana gaire·
bé no es podia tocar perquè era 
competència de la Guàrdia Civil. 
El 1986 es va aprovar la Llei de 
Forces i Cossos de Seguretat que 
va donar a la Policia Local mol·
tes de les tasques que desenvolu·
pen avui dia. “Fins l’aprovació 
d’aquesta llei, les tasques esta-
ven molt indefinides”.

La història de la policia de 
Castellar és recull també en l’evo·
lució dels vehicles de què han dis·
posat. Després de l’R6, que va 
durar uns dos o tres anys, van ad·
quirir dos cotxes 4L. “Va ser una 
forma d’augmentar el parc auto-
mobilístic, evidentment, tenir-ne 
només un era un problema per-
què aquest cotxe també s’ava-

riava i donava servei a tots els 
torns, matí, tarda, nit i festius”. 
Un temps després, es van fer amb 
un Renault 19, però mantenint un 
dels 4L i, amb els anys, van com·
prar un altre Renault 19. “Això va 
durar uns quants anys i, si no re-
cordo malament, un d’aquests 
Renault 19 encara el té Ràdio 
Castellar i continua funcionant. 
Nosaltres necessitem cotxes més 
nous perquè fem uns 50.000 qui-
lòmetres l’any”.

Després de models com el Ci·
troën ZX, i els Renault Escènic i 
Megane, que també s’han anat ju·
bilant, ha arribat, aquesta setma·
na, un altre Seat Altea XL al parc 
automobilístic de la manera habi·
tual, a través del renting.  “Aquest 
cotxe és especial perquè és un 
dels pocs vehicles policials que 
ja té un PC Car integrat amb 

les bases de dades de la policia 
i de la Generalitat i un disposi-
tiu GPS”. 

Ara, la policia compta amb 
dos Altea per al patrullatge, un tot 

terreny Nissan per a servei rural, 
una furgoneta per fer controls de 
trànsit, un Renault 19 per als ra·
dars i dues motos Scooters. Ara, 
però, són 35 a la plantilla. 

  L’última adquisició, un Seat Altea XL amb PC Car i GPS.  || Josep Graells
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bada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Un nou visitant a la plaça Catalunya

Un exemplar de Bernat Pescaire visita cada matí l’estany de la plaça Ca·
talunya a l’espera de poder agafar algun peixet. Aquells que s’acostin de 
bon matí a la plaça el podran veure en acció.  foto: Manu fernández
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LA FOTO DE LA SETMANA

A reveure, Toni!

Nota de condol

El nou govern 
d’Artur Mas

FE D’ERRADES

 Carme Hosta

  Com. educativa Escola Immaculada

  Joaquim Font

  Maria Consol Casajuana

  Aula Ext.Universitària - Victòria Martí

  Antoni Comas

E

Preparació cants de caramelles 2011

  Lluís Coma

s convida a tots els joves, nois i homes que us agradi cantar, 
sobretot aquells que formeu part d’alguna coral de Caste·
llar o de fora, a les Caramelles d’aquest any. Com sabeu es 
tracta d’una activitat popular i tradicional molt arrelada al 

nostre poble. No es necessiten pas veus extraordinàries, només tenir 
ganes de passar·s’ho bé cantant. Els assaigs són un dia cada setma·
na a les 21:30 h al local de l’Esplai del Passeig Tolrà número 6, a par·
tir de dilluns 31 de gener.

Fa uns dies vam saber la trista no·
tícia que en Toni ens havia deixat. 
La malaltia, finalment, va guanyar 
la batalla, malgrat que en Toni no 
va deixar mai de lluitar. Fa molts 
anys que sóc catequista, cada any 
tinc un grup i es van succeint en el 
temps. Però vaig tenir·ne un d’es·
pecial, de postcomunió de 3r, 4t i 
5è del grup de nens de la Parrò·
quia de Sant Esteve de Castellar 
del Vallès, juntament amb la Pa·
quita Cruz i el vicari Llorenç Saga·
lés. A aquell grup hi havia en Toni 
Lomas, un noi optimista, lluitador 
i amic dels seus amics. Dic un grup 
especial perquè seguim en contac·
te després de tants anys i panys. 
Ens vam conèixer l’any 2000 i des 
de llavors no hem perdut el contac·
te. Aquell any, pels volts del 23 de 
desembre, vam portar un pessebre 
de plastilina, fet pels nens, al segon 
giravolt de Can Cadafalch sota 
una balma, on encara hi aguanta 
amb la seva llibreta de recordato·
ris i regularment l’anem a visitar 
per veure com està i si cal repo·
sar coses trencades. El grup es va 
mantenir intacte a causa de la ma·
laltia d’en Toni. Ja sabeu que so·
vint havia de passar llargues tem·
porades a l’hospital i per això tots 

junts l’anàvem a veure tant com 
podíem. No eren visites d’hola i 
adéu, ens hi quedàvem força es·
tona i entre tots fèiem que el pas 
del temps no fos tan exasperant, 
estic segura que en Toni ho agra·
ïa molt. També recordo perfec·
tament les vegades que venien 
a casa a fer un simple berenar, 
un dinar o un sopar. La veritat 
és que era un grup molt bonic i 
unit, la malaltia hi va contribuir 
però també les magnífiques per·
sones que el componien. 
A reveure, Toni, en tenim un 
bon record, aquests anys són 
inoblidables.

La Comunitat educativa de l’es·
cola La Immaculada vol recor·
dar l’Antonio Lomas, exalum·
ne de l’escola. En aquest cas, 
la lliçó ens l’has donada  tu per 
la teva bondat, paciència, per·
sevarça  i fortalesa , qualitats 
que avui dia són  difícils de tro·
bar en la nostra societat.
Us  recordarem sempre a tu i 
a la teva familia amb molta es·
timació.

Aquest projecte · el d’El Mirador· 
és un nyap. Ho ha estat des del seu 
començament. S’ha fet malbé el 
centre històric del poble amb un 
edifici que no hi té cap lligam. Una 
vegada que he deixat aclarit aquest 
“detall”, podríem dir que el que s’es·
tà fent és intentar donar un ús que 
justifiqui el temps i els diners inver·
tits en aquest projecte; fem això, 
fem allò, etcètera; però la realitat 
és que aquest edifici està infrauti·
litzat. Culpables? L’antic equip di·
rectiu del poble (CiU). Digueu·me 
agosarat per afirmar això, però un 
projecte d’aquesta grandària NO 
es crea, desenvolupa i es constru·
eix en una legislatura. L’equip actu·
al (PSC) fa el que pot per intentar 
treure profit (o donar un ús) d’un 
edifici que mai hauria d’haver exis·
tit. Que ho pot fer millor? Sense cap 
mena de dubte. Que això val una 
pila de diners? Ningú ho qüestio·
na. Senyors de CiU, no critiqueu; 
doneu solucions assenyades i que 
siguin viables. És molt fàcil criti·
car les decisions que prenen els 
altres, però encara és més senzill 
donar les culpes als altres dels er·
rors que nosaltres hem comès prè·
viament. Siguem honestos i que ca·
dascú assumeixi la responsabilitat 
que li pertoca. Si aquest “equipa·
ment” no s’hagués fet tal com el co·
neixem ara, tindríem un mercat i 
no el que tenim ara: un Mercado·
na, quatre botigues al seu voltant i 
un edifici infrautilitzat.
P.D: No soc seguidor de cap partit 
polític ni hi pertanyo.

Recordo amb enyorança els anys 
que vaig estar vivint al carrer de 
La Mina, van ser inoblidables, 
amb un veïnat excel·lent. El pri·
mer any d’engalanar el carrer en 

Conferenciant:  Francesc Mauri.   
Quan no es té un tema de con·
versa, les persones parlen del 
temps.  Es diu que ara no fa tant 
fred com abans, però, en gene·
ral, es té poca memòria històri·
ca.   L’augment del CO2 de forma 
vertiginosa, el de la temperatu·
ra com mai s’havia vist en l’últim 
mil·leni i la incidència de l’home 
amb la crema de combustibles 
fòssils (petroli, gas, carbó...), 
provoquen un canvi en el règim 
de pluges de diferents àrees del 
planeta.  Els principals indica·
dors del canvi climàtic són:
·   Augment de la temperatura a 
la superfície.
·   Disminució de les cobertures 
de neu i gel.
·   Un lleuger canvi en el registre 
de precipitacions i un increment 
notable de la variabilitat. 
·   Increment d’alguns fenòmens 
com sequeres, inundacions, ona·
des de calor o tempestes.
·   S’espera  una afectació als 
sistemes naturals (agricultura), 
i humans.
·   Proliferació de malalties (malà·
ria, dengue), a un cinquanta per 

A la notícia sobre atletisme  
apareguda a L’ACTUAL nú·
mero 135 s’afirmava per error 
que Mireia Bella va saltar la 
setmana passada 1,14 metres 
a les pistes d’atletisme de Sa·
badell quan en realitat van ser 
1,46 metres. 

El que penso de 
gastar perquè sí

El Joan de Cal Vitè

El canvi climàtic: 
Què hi podem fer? 

El nou govern de la Generalitat, 
sorprenentment, està format per 
sis convergents, dos d’Unió i cinc 
independents. O sigui, és mixt.
M’anima i m’entusiama aquest fet 
perquè, per primera vegada, sem·
bla evident que el senyor Mas no 
ha elegit exclusivament persones 
per afavorir el seu partit, com es 
fa sempre, sinó gent competent 
per afavorir al país, a Catalunya.
Repeteixo, fins fa poc, tothom, en 
accedir a un càrrec públic d’im·
portància, elegia i es rodejava de 
gent seva, ja fossin més adequats 
o menys adequats per la tasca a 
fer. O sigui, s’elegien no en bene·
fici del país sinó del seu partit. Ho 
repeteixo perquè sóc un ciutadà 
sorprès.
Per tant, espero una bona eficàcia 
governadora d’aquest nou equip 
on s’han buscat els millors per la 
difícil tasca a fer.
I no es digui com excusa simple 
que ha elegit aquests perquè d’al·
tres s’hi ha negat.

motiu de la Festa Major, el veïnat 
vàrem triar el tema mariner, un 
poble mariner. 
Just davant la casa del Joan li vam 
instal·lar una barca feta de cartró. 
El meu record és veure el Joan 
dintre de la barca, fent de mariner, 
una anècdota que ens va fer riure 
molt. Ell era una persona que con·
nectava bé amb tothom i, sobre·
tot, tenia una espècie d’imant per 
la quitxalla. Una persona que es 
feia estimar i respectar.
El seu lloc d’esbarjo –gairebé 
l’únic· era la seva estimada vinya 
(l’única que queda al poble?) sem·
pre acompanyat de família i amics. 
Amic Joan, et desitjo que et pu·
guis reunir amb les persones es·
timades i pensa que aquí ens has 
deixat un buit molt important.

cent de la població mundial.  
·   Problemes a la societat àrti·
ca per endolciment de l’aigua a 
causa de la fosa del gel.
·   Problemes a la Polinèsia per 
salinització de les fonts d’aigua 
dolça per culpa d’inundacions 
d’aigua salada provocades per 
l’augment del nivell del mar.
Com podem col·laborar en l’alen·
timent del canvi climàtic?
·   Augmentant l’ús de les energi·
es renovables (solar, eòlica i bio·
massa entre d’altres)
·   Canviant les bombetes tradici·
onals incandescents i les halòge·
nes per bombetes tipus Led.
·   Utilitzant un lladre amb inter·
ruptor per als electrodomèstics, 
televisor, etc.
·   Triant electrodomèstics de 
classe A i A plus que consumei·
xen menys.
·   Practicant el reciclatge (am·
polles de plàstic, de vidre, paper, 
cartró, llaunes, etc).
·   Estalviant l’ús del cotxe.  
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algrat l’evolució de 
la democràcia a l’es·
tat espanyol, a Cata·
lunya i als municipis, 

sembla ser que la capacitat de gover·
nar no ha millorat gaire. Els polítics, 
siguin del color que siguin i tinguin 
l’experiència que tinguin, no arriben 
a copsar la complexitat que comporta 
administrar els recursos públics d’una 
manera òptima. Ja fa un grapat d’anys 
que gaudim de la possibilitat d’escollir 
els governants mitjançant eleccions 
obertes a tothom (a tothom que reu·
neixi les condicions legals per votar) 
i tanmateix no som capaços d’encer·
tar. Sempre acabem triant aquells que 
“no ho fan bé”. I resulta divertit –o pot·
ser dramàtic· comprovar com aquells 
que arriben al poder sempre troben la 
casa per endreçar i sense diners per 
endreçar·la.
A Castellar, els actuals residents de la 
casa gran (socialistes) es van trobar 
que la caixa forta es trobava en una 
situació molt feble, situació que “evi·
dentment” responia a la gestió realit·
zada pels anteriors llogaters del Palau 
Tolrà (convergents i republicans). D’al·
tra banda, al Palau de la Generalitat 
també hi ha hagut canvis i resulta 
que els nous gestors de la cosa públi·
ca catalana (convergents) s’han trobat 
que l’economia és un desastre i que la 
bossa és massa buida per anar al mer·

M

  L’oposició és perfecta fins... || Joan Mundet

Democràcia... que guapa que ets

PLAÇA MAJOR

  Gabi Ruiz*

cat i, “evidentment”, la causa d’aquesta 
situació cal buscar·la en la gestió dels 
seus predecessors al govern (socialis·
tes i republicans i...). 
I així es poden anar posant exemples 
i recordant cada un dels canvis de go·
vern, sigui municipal, autonòmic o 
estatal, i sempre es pot “comprovar” 
(reviseu hemeroteques físiques o vir·
tuals) que els governants són un de·
sastre. Mai fan les coses bé. Si no us 
ho creieu, escolteu les converses al 
mercat, als bars, a les perruqueries, 
a la porta de les escoles, a les fàbri·
ques (les que encara no han tancat)... 
i veureu que tenim la mala sort d’es·
tar governats per uns senyors i senyo·
res que no tenen ni idea del que real·
ment es necessita per ser feliços. I el 
que més ràbia fa és que resulta que els 
triem nosaltres mateixos (bé, ja sé que 

molts no els heu votat i que les llistes 
no són obertes i que els candidats els 
decideixen els partits... però perme·
teu·me que generalitzi). 
Afortunadament, hi ha un altre col·
lectiu que detecta tots els errors dels 
governants i els denuncia pública·
ment: l’oposició. L’oposició té una visió 
més clara de la realitat. Una perspecti·
va més objectiva. Són la claredat i l’ob·
jectivitat que dóna el fet de no haver 
de prendre decisions. I el que real·
ment sorprèn és que l’oposició salva·
dora pot ser de qualsevol ideologia. A 

L’ENQUESTA DE L’ACTUAL

Castellar és convergent, republicana, 
“altreveuista”... A Catalunya és soci·
alista, ecologista, popular, republica·
na... A Espanya és popular, catalanis·
ta, comunista...
Malgrat tot, no podem caure en el pes·
simisme ni deixar·nos guanyar per la 
resignació ni refugiar·nos en el victi·
misme. Hem de ser optimistes i mirar 
endavant amb la seguretat que totes 
les coses tenen una raó de ser (que 
sovint ningú sap trobar ni explicar) 
i que en qualsevol moment ·una jor·
nada electoral qualsevol· la salvadora 

oposició assumirà el poder i tot canvia·
rà. O no. Ja que probablement no podrà 
desenvolupar la gestió tal com pretenia 
perquè es trobarà “la casa” feta un de·
sastre i sense recursos per rehabilitar·
la. Tot fruït de la nefasta gestió dels go·
vernants sortints. Però no hem de patir, 
perquè aquests (els que acaben de sor·
tir) en veure’s a fora rebran l’impacte 
purificador del carrer, s’il·luminaran 
amb la llum de la veritat i esdevindran 
miraculosament oposició salvadora.
Que maca que és la democràcia! 
*Economista

El Síndic insta  
l’ajuntament a 

complir l’obligació 
d’informar de

l’activitat municipal

Gastar bé 
o malament 

 L’Altraveu

 Gemma Perich*

a se sap que, en època 
de vaques flaques, les 
coses canvien en rela·
ció a altres èpoques que 

han sigut més bones per les but·
xaques de tothom. Les famílies, 
els treballadors, les empreses, i la 
societat en general han hagut de 
modificar molts hàbits i maneres 
de viure, de forma obligada i, per 
tant,  ens hem d’estrènyer el cin·
turó. A l’Ajuntament també li toca 
retallar, prioritzar i estrènyer el 
cinturó, però sempre, hi hagi o no 
crisi, li toca  puntejar  tot el que 

E

J

l Síndic de Greuges 
de Catalunya insta 
l’Ajuntament de Cas·
tellar del Vallès a 

complir l’obligació legal d’informació 
i difusió de l’activitat i acords muni·
cipals. La queixa, que en el seu mo·
ment va formular L’Altraveu en re·
lació a la publicació dels acords de 
les juntes de govern local, ha tingut 
una resposta favorable per a l’agru·
pació. El Síndic afirma que no hi 
ha una obligació legal de publicar 
aquests acords per part de l’admi·
nistració, però que l’argument que 

prenia l’Ajuntament de Castellar al·
legant l’empar a la llei de protecció 
de dades de possibles persones que 
podrien constar a les actes, és extre·
ma. Aquest òrgan, que vetlla per la 
defensa del ciutadà, insta l’ajunta·
ment a fomentar la informació mu·
nicipal i dictamina que les conclusi·
ons que fa l’alcalde de Castellar del 
Vallès són massa taxatives i que hi 
ha temes d’interès general que no es 
poden sostreure al coneixement dels 
ciutadans. Per això cal trobar recur·
sos, solucions proporcionades  que 
conciliïn els esmentats drets i deures. 

L’Altraveu ha presentat cada any, des 
de la seva entrada al consistori, una 
moció al ple per la publicació de les 
actes de junta de govern local. El fet 
de dirigir·se a un òrgan com el Sín·
dic de Greuges de Catalunya i aquest 
dictamen favorable és un pas cap a 
la transparència i l’apropament de la 
política al ciutadà.  

es paga amb diner públic. Ens re·
ferim a vetllar perquè  els paga·
ments de les factures es facin cor·
rectament, i perquè  l’import sigui 
el correcte.
Amb la davallada de l’empresa del 
totxo, molts ajuntaments s’han 
trobat amb  sorpresa no desitja·
da de les expropiacions regula·
des per la llei d’urbanisme i que 
l’Ajuntament ha d’afrontar obli·
gatòriament. Mentre el sector im·
mobiliari ha caigut i, per tant, un 
particular té grans dificultats per 
vendre el seu pis o la seva casa, al·
tres tipus de propietaris poden le·
galment exigir que l’Ajuntament li 
expropiï  la seva parcel·la al preu 
de mercat. 
És imprescindible regularitzar en 
el futur aquestes situacions ade·
quadament, i que  l’Ajuntament ho 
pugui resoldre fàcilment sense que 
se’n vegin afectades les seves frà·
gils finances. Hi ha solucions que 
no perjudiquen a ningú, i que cal 
posar fil a l’agulla perquè és possi·
ble. El que no és justificable és que 
el 2011 no es pugui fer cap inversió 
pública perquè s’ha de pagar una 
expropiació d’1.300.000 euros més 
els interessos de demora perquè 
no es paga, per una parcel·la que 

Segueix a la pàgina següent 

Francisco de Quevedo
Escriptor espanyolApocar-se és virtut, poder i humilitat; deixar-se apocar és vilesa i delicte
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l 2011 ha iniciat amb dades 
que confirmen el lleu, però 
positiu, canvi de tendència 
apuntat a l’últim tram de l’any 

que acabem de deixar enrere. 
Al llarg del 2010, l’índex de persones en si·
tuació d’atur ha disminuït un 7’9%, però el 
fet més significatiu és que el darrer qua·
drimestre acumula més del 55% d’aques·

o és ni ètic ni lògic que 
cap partit que es presen·
ti a les eleccions munici·
pals exposi què vol fer si 

no pot explicar com pagar·ho. L’estat 
de les finances municipals és més que 
preocupant i no es preveu una millora 
ni a curt ni a mig termini. Els ajunta·
ments catalans tenen dos problemes: 

E

N

ta baixada, un 4’56%.
És més, i per entendre’ns, des de Setmana Santa 
a Nadal hi ha 181 persones menys en situació 
d’atur al nostre municipi (un 9’43% de les per·
sones que estaven aturades al març han trobat 
ocupació), fet que situa en 1.738 veïns i veïnes el 
nombre de demandants de feina.
Durant aquests últims dos mesos, s’ha realit·
zat el treball de camp que permetrà, durant 
aquest primer quadrimestre, actualitzar el 
cens empresarial dels polígons de Castellar. 
Aquestes dades serviran per il·lustrar exacta·
ment en quin punt es troba el sector industri·
al i empresarial a casa nostra, per conèixer de 
primera mà quines són les necessitats que els/
ens ha creat el nou context econòmic, quines 
demandes formatives, d’associacionisme… 

I totes aquestes qüestions enriquiran, al mateix 
temps, el Dispositiu Local d’Inserció del nostre 
municipi, una eina fonamental que articularà tots 
els serveis de formació, orientació i suport als i les 
joves a la seva transició escola/IES· món laboral. 
El proper mes de març realitzarem una Jornada 
per a posar·ho en marxa de manera pública.
Aquest any, doncs, seguirem tenint un context 
complex. L’obligació de l’Administració és tre·
ballar conjuntament en tots aquests projectes. 
Afortunadament al Vallès Occidental comptem 
amb una bona cultura de pacte i col·laboració 
entre els diferents agents socials (sindicats i pa·
tronal) i administracions (SOC, Diputació de Bar·
celona, COPEVO). Cal seguir enfortint·la. 

* Regidor de  Promoció Econòmica

Dades i projectes 
compartits pel 2011.
Tots i totes sumem

Economia: 
reptes de futur

 Joan Creus*

 Rafa Homet * al mal finançament crònic per part de 
l’Estat i de la Generalitat, cal afegir·hi 
el dèficit fiscal que pateix qualsevol ha·
bitant dels Països Catalans.
El govern del PP va deixar el finança·
ment municipal en mans del totxo, i 
ara som on som. Des d’Esquerra cre·
iem que no és un bon lloc on quedar·
nos i que hem de sortir d’aquí, i la 
sortida passa per l’economia que pro·
dueix, pel suport a les empreses i co·
merços locals i per la innovació. Per 
tal de poder tirar endavant projectes 
de cohesió social i de millora o con·
servació del municipi, cal entendre la 
necessitat de tenir un teixit comerci·
al, industrial i de serveis consolidat i 

amb futur.
Per a parlar de quina és la situació ac·
tual de l’economia castellarenca hem 
organitzat unes jornades amb els seus 
protagonistes. Durant dos dies, el di·
jous 3 i el divendres 4 de febrer, escol·
tarem relats i propostes de persones 
vinculades a diversos sectors econò·
mics.
El primer dia Antonio Gálvez, de Car·
nicas Merche, ens explicarà la pers·
pectiva d’un comerç que aguanta 
més que bé la crisi i que és un exem·
ple de responsabilitat social corpora·
tiva. Seguidament, Josep Maria Fer·
rer, de l’Associació d’Empresaris, ens 
donarà una visió d’un sector que ha 

rebut de valent. Jordi Permanyer, re·
gidor d’Esquerra, ens parlarà de la si·
tuació econòmica als ajuntaments i 
de perspectives de futur. Finalment, 
Jordi Serra, ex·directiu de banca , ens 
aportarà el per què de la limitació de 
crèdit i l’estat del sector financer. Òb·
viament, hi haurà temps per al debat 
amb el públic.
Divendres, serà el torn de parlar de 
“nous” tipus de desenvolupament 
econòmic: Esteve Ogaya ens parlarà 
del turisme i de les possibilitats que 
pot aportar a Castellar. Mireia Pérez 
explicarà l’impacte de les cooperati·
ves de Consum. Marta Prat, de Sala 
Puigverd, exemplificarà l’experiència 

d’empreses del Tercer Sector. Tancarà 
l’explicació de Pilar Dellunde, profes·
sora titular de lògica a la UAB, al vol·
tant de la innovació. Finalment, seran 
molt benvingudes les aportacions de 
les persones assistents.
Com veieu, una visió àmplia i real del 
sector econòmic castellarenc que pro·
met ser molt interessant. Això serà a 
la sala petita de l’auditori municipal 
Miquel Pont i començarà a les vuit del 
vespre, cada ponent disposarà d’un 
quart d’hora i la previsió  és acabar a 
dos quarts de deu. Ens agradaria que 
us engresquéssiu a venir. 

* President secció local d’ERC

és zona verda des del 1978, i que el 1998  un 
promotor la va adquirir a un preu desmesu·
rat preveient unes expectatives determinades 
perquè s’estava revisant el Pla general urba·
nístic . Però per acabar de malgastar, el que és 
de jutjat de guàrdia és que l’Ajuntament hagi 
valorat també aquesta parcel·la a un preu molt 
elevat, tant que fins i tot el Jurat d’expropia·
ció de Catalunya li ha dit a l’Ajuntament que, 
al seu entendre, aquesta parcel·la considera 
que valdria 200 mil euros menys del que ha 
dit, però que per congruència ha d’acceptar la 
proposta que ha fet l’Ajuntament. 

Ve de la pàgina anterior

*Regidora de CiU

EL TAULER

CAMPANYA ÚS 
SISTEMES DE
SEGURETAT 
PASSIVA

ZONA
WI-FI CASTELLAR: 
CONNECTA’T!

Fins al 30 de gener,
la policia local durà a terme una 
campanya de control dels siste-
mes de seguretat passiva, com 
són els cinturons de seguretat i 
els dispositius de retenció infantil. 
els controls es podran situar en 
qualsevol punt del municipi.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

registra’t als següents punts:

El Mirador i Servei d’Atenció 
Ciutadana (pl. Mirador, s/n),

Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Espai Tolrà (c. portugal, 2c), 

Biblioteca (c. sala boadella, 6),

Espai Jove (c. portugal, 2a)

i gaudeix del servei Wi-fi als 23 
punts que trobaràs a la vila.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A
PROJECTES DE 
COOPERACIÓ

l’ajuntament ha aprovat la con-
vocatòria i les bases específiques 
per atorgar subvencions a projec-
tes de cooperació al desenvolupa-
ment, la pau i els drets Humans 
en l’àmbit internacional. 

les sol·licituds es poden presen-
tar fins al 15 de febrer al servei 
d’atenció ciutadana (sac), situ-
at a l’edifici el Mirador.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

PLA RENOVA’T
DE FINESTRES

l’institut català d’energia (icaen) 
ha obert la primera convocatòria 
del pla renova’t de finestres 2011, 
una iniciativa que té per objectiu 
impulsar la substitució dels tan-
caments exteriors per tal de mi-
llorar l’eficiència energètica de les 
llars catalanes i reduir el consum 
d’energia.

els ajuts es podran sol·licitar des 
del 17 de gener fins al 30 d’abril de 
2011 o fins que s’esgoti la dotació 
pressupostària.

+ INFO:
www.plarenovat.cat/2011-finestres

CURS DE CATALÀ
NIVELL BÀSIC 
ADREÇAT A
PARES I MARES

Inscripcions:
fins al 10 de febrer
al servei local de català
(casa Massaveu
carrer de l’església, s/n)

Inici del curs:
22 de febrer.
el curs tindrà lloc els dimarts i 
dijous, de 15.15 a 16.15 h

+ INFO:
Servei de Català - Tel. 937 143 043
a/e. castellarvalles@cpnl.cat
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 Jordi Mas

La temporada del Club Ciclis·
ta Castellar · Bike Tolrà comen·
ça amb un pas endavant respecte 
l’any anterior. L’entitat comptarà, 
aquest 2011, amb més socis i un 
equip de competició més extens, 
que participarà a proves d’arreu 
de Catalunya sota el nom de Bike 
Tolrà · C3 Consproser.

L’equip de competició s’am·
plia i estarà format per Antonio 
Casado en veterans 50, Juanjo Ji·
ménez, José Hidalgo i Javi Casa·
do en màster 40, Javier Cañada, 
Antonio Moreno i Enric Aguilar 
en màster 30, Sergio Borjabad 

i Jorge Tarazona a la categoria 
elit, mentre que Carlos Hidalgo 
puja de categoria júnior i compe·
tirà en sub23. “A nivell català, hi 
ha equips amb més equips, però 
pocs passen dels deu”, comenta 
el president del club, Juanjo Jimé·
nez. Els 10 corredors participaran 
en diverses proves de la Copa Ca·
talana, l’Open Barcelona i les de 
l’Open d’Espanya que es disputin 
en el territori català. Els fitxatges 
per a aquesta temporada són Javi 
Casado, Javier Cañada i Jorge Ta·
razona.

90 socis || Des de principis de 
l’any passat, el Club Ciclista Cas·
tellar · Bike Tolrà ha passat de 78 
a 90 socis. En la tercera tempora·
da d’existència, l’entitat es conso·
lida amb una dada gairebé insòli·
ta als clubs esportius de la vila. 89 
dels afiliats són adults i només hi ha 
un noi de menys de 18 anys al club: 
Asier Casado. “No sé si hi haurà 
un altre club de Castellar del Va-
llès amb tants esportistes sèni-
ors”, es pregunta Juanjo Jiménez.

L’activitat competitiva del 
club començarà ben aviat amb les 
primeres proves. A més, també es 
participarà a la Titan Desert d’en·
guany. Paral·lelament, l’entitat or·
ganitza sortides matinals la majo·
ria dels diumenges pels voltants 
de Castellar. 

El Bike 
Tolrà 
s’acosta 
als cent

El Club Ciclista 
Castellar - Bike 
Tolrà presenta 
un equip de 
competició ampliat 
amb 10 membres 
per començar la 
temporada 2011 i 
segueix augmentant 
en nombre d’afiliats: 
després de tres 
temporades de vida 
el club ja arriba 
gairebé al centenar 
de socis

 L’equip de ciclistes del Club Ciclista Castellar - Bike Tolrà en la seva presentació davant de la seu social de l’entitat. || cedida

L’equip A de veterans gua-
nya al grup Egara (1-4)

l’equip a de veterans del club 
tennis castellar va vèncer el club 
egara a domicili per 1 a 4. les vic-
tòries van arribar de les parelles 

formades per Mariano García i 
Josep Maria ribas, salva cubillas 
i pedro barragán, domingo tori-
bio i pere farrés i carles Masip i 
Josep antolino. l’equip b de vete-
rans va empatar a dos punts con-
tra l’èpic terrassa.

La Unió Esportiva ja és el 
líder en gols marcats

la unió esportiva castellar ja és 
l’equip més golejador de la ca-
tegoria amb 32 dianes, les ma-
teixes que l’oar vic. els caste-

llarencs van golejar el can boada 
(4-2) en la primera jornada de la 
segona volta a primera territorial 
i ara són novens del grup. l’equip 
de Quico díaz es troba a només 
quatre punts del segon lloc, ocu-
pat pel taradell.

ciclistes com-
petiran aquesta 
temporada amb 
el bike tolrà, 

tres dels quals són noves in-
corporacions.

10
L’EQUIP DE COMPETICIÓ
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Només el Castellar resisteix 
contra els millors del grup

“Estic molt content del ren-
diment de l’equip. Hi ha tres 
equips que estan per sobre del 
nostre nivell però nosaltres 
estem marcant la pauta de la 
resta de la lliga”, comenta l’en·
trenador del sènior de l’Hoquei 
Club Castellar Alejandro Ruglio. 
L’equip castellarenc porta moltes 
jornades al quart lloc de la classi·
ficació demostrant que, al marge 
dels equips que estan lluitant pels 
primers llocs de la classificació, el 
Castellar està passant amb nota 
aquesta temporada.

I això que el Corbera, tercer 

L’equip d’Alejandro Ruglio empata a tres contra el Corbera i continua al 
quart lloc de la classificació després d’haver-se disputat catorze jornades

 Jordi Mas

  El moment d’un dels gols que va marcar, dissabte passat, el Castellar al Corbera. || Josep Graells

La Unió Esportiva 
ja té enllestit el 
vídeo del centenari

Els cent anys d’història de la 
Unió Esportiva Castellar han 
quedat recollits en el vídeo ofici·
al del centenari que es presenta·
rà el proper 2 d’abril. L’hora i el 
lloc encara s’han de confirmar. 
Després d’un muntatge d’uns 
mesos on s’han agafat imatges 
de l’actualitat, s’han buscat en 
els arxius fotografies històri·
ques i s’ha editat, el vídeo ja ha 
agafat forma i ja s’ha fet la pri·
mera visió. “La comissió  del 
centenari ja ha vist el vídeo i 
n’hem quedat molt contents”, 
declara el president del club 
Joan Homet ‘Comas’.

 Víctor Cuervo
El muntatge recull, en un 

hora i tres quarts, imatges des dels 
inicis del club al 1911 fins a l’actu·
alitat amb jugadors, camps i mo·
ments històrics que han marcat 
l’evolució del club. “En veure el 
vídeo, la veritat és que em vaig 
emocionar molt. Veure imatges 
de 1911 fins l’actualitat et fa re-
cordar moltes coses i vivènci-
es”. El club té previst presentar 
el vídeo també a totes les entitats 
del poble per mostrar l’essència de 
la Unió Esportiva i posteriorment 
posar·lo a la venta al públic per un 
preu que encara no s’ha decidit. 
El tràiler del documental es podrà 
veure durant una de les sessions 
del BRAM!, la mostra de cinema 
que es farà el febrer. 

La Unió Esportiva Castellar presentarà el vídeo 
del centenari el proper dia 2 d’abril

classificat, va estar a punt de cedir 
els tres punts al pavelló Dani Pe·
drosa. L’equip de Ruglio va fer una 
bona primera part i va marcar al 
descans amb un 3 a 1 en el marca·
dor. Al segon temps els castella·
rencs no van poder contenir l’atac 
visitant i van acabar cedint l’em·
pat, que així i tot els certifica com 
un dels equips de la zona alta del 
grup. “Tenim els tres primers 
a bastants punts de diferència 
i això fa que sigui difícil moti-
var-se, però hem de seguir tre-
ballant per estar al més a prop 
possible”, comenta satisfet Ale·
jandro Ruglio.

Després de catorze jorna·
des de lliga, Vilassar, Riudebitlles 

i Corbera s’han erigit com els tres 
principals equips que lluitaran per 
l’ascens de categoria. L’Hoquei 
Club Castellar, quart classificat, 
es troba a vuit punts del Corbera, 
que és tercer. 

repetir a centelles || L’HC Cas·
tellar visita aquest cap de setma·
na la pista del Centelles, un equip 
a qui ja va guanyar a la primera 
volta a casa per un ajustat 3 a 2. 
“És un equip que té alguns defec-
tes en defensa que si els aprofi-
tem podem guanyar”, comenta el 
tècnic castellarenc. Aquesta pas·
sada setmana es va superar l’equa·
dor del campionat al grup C de Se·
gona Catalana. 

  La pel·lícula recollirà els millors moments de la història del Castellar. || v.c.

HOQUEI PATINS  |  SEGONA CATALANA

FUTBOL  |  CENTENARI UNIÓ ESPORTIVA
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Els saltadors del CAC 
marquen el llistó estatal

L’atletisme de l’estat espanyol 
mira enlaire quan s’ha de fixar 
amb les marques en salt d’alçada 
dels atletes del Club Atlètic Cas·
tellar. Aquest cap de setmana, 
Àngel Vilalta ha tornat a superar·
se i ha enregistrat un nou rècord 
anual d’alçada en categoria júni·
or amb una marca d’1’96 metres. 
El registre certifica, una setma·
na més, el gran planter d’especi·
alistes que estan sortint de Cas·
tellar del Vallès, que ja ostenten 
dues marques estatals.

Vilalta, que ja ostentava la 
millor marca de l’any amb 1’96, 
l’ha superat per un centímetre 
i serà present als propers Cam·
pionats d’Espanya així com el 
cadet Guillem Arderius, ara ma·
teix, millor marca de l’estat amb 
1’85 metres. Entrenats per Jonat·
han López, els dos atletes porten 
l’avanguarda d’uns grans registres 
en salt d’alçada al club: els pro·
meses Aitor Villar (1’90) i Marc 
Gómez (1’70), la bona marca d’1’68 
metres de Marçal Benedicto o la 
gran progressió que estan por·
tant les noies Mireia Bella i Glò·
ria Timoneda en categoria cadet 
i infantil respectivament. Bella va 
aconseguir, la setmana passada, 
sobrepassar el llistó de 1,46 centí·
metres i va establir un nou rècord 
del club. La castellarenca, a més, 
està molt a prop d’aconseguir la 
mínima per poder participar en 
els propers Campionats d’Espa·
nya de pista coberta.

  Àngel Vilalta en un salt d’una prova anterior. || club atlètic castellar

Àngel Vilalta torna a superar la marca júnior estatal de l’any a Sabadell i 
reivindica el gran planter d’atletes castellarencs en salt de perxa

ATLETISME  |  SALT D’ALÇADA

 Jordi Mas

L’escola de saltadors del Club 
Atlètic Castellar ha agafat volada 
en els últims mesos. L’any passat, 
Aleix Vizcaina ja va mostrar els 
primers indicis amb un salt de 
1’50 metres, establint el que era 
en aquell moment la millor marca 
catalana infantil de pista cober·
ta. Sense anar més lluny, dos es·
pecialistes, en aquest cas en salt 

de perxa, han abandonat el Club 
Atlètic Castellar per provar for·
tuna en altres clubs. El novem·
bre de 2009 era Marc Vela, que 
va fitxar pel Futbol Club Barcelo·
na. En el darrer canvi de tempo·
rada, fa tres mesos, va ser l’atle·
ta Alexandra Bayo que va acabar 
firmant per l’Oviedo de la Divisió 
d’Honor femenina. 

Xavi Planas pulveritza el rècord de 1.500

L’atleta del CAC, Xavi Planas, va 
fer el rècord absolut a la prova 
dels 1.500 metres de pista cober·
ta a Sabadell. El castellarenc va 
fer una marca de 4 minuts, 4 se·

Els veterans del Club Atlètic Castellar van guanyar el Campionat de 
Catalunya de cros per equips al Parc Catalunya de Sabadell. Joan Mo·
reno va guanyar la prova seguit de Manolo Hoyo, mentre que Josep 
Pons va ser cinquè, Josep Permanyer novè, Antonio Jaramillo onzè 
i Juan Pedro López dotzè. En fèmines, Anna Martí va ser cinquena i 
Anna Gil, tretzena. Quant al Cros de Sant Sebastià, l’alevina Judith 
Viñas i el prebenjamí Àlex Fernández van quedar primers.

cac

Els veterans guanyen el català per equips

gons i 71 centèsimes, establint una 
nova marca. Un altre castellarenc, 
Manuel Vaca, va fer la distància 
amb una marca de 4 minuts 21 se·
gons i 44 centèsimes.

ATLETISME  |  CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS

ATLETISME  |  PISTA COBERTA

Bon inici d’any per al Bitlles Castellar

Els dos equips del Club Bitlles 
Castellar han tingut un bon co·
mençament d’any. El Castellar A 
va guanyar contra el Vic per 281 
a  273, mentre que va perdre la 

segona partida contra el Baix Gui·
nardó (333·295). El Castellar B va 
guanyar les dues tirades, contra el 
Siuranenc C (274 – 285) i el Camp 
de l’Arpa B (290·284).

BITLLES CATALANES |  LLIGA TERRITORIAL
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FUTBOL

HOQUEI PATINS ALTRES RESULTATS

SEGONA CATALANA · Grup C J. 13

HC Castellar - Corbera 3 - 3
canet - centelles 6 - 3
riudebitlles - premià 7 - 4
congrés - barcino 6 - 5
perpetuenc - cornellà 6 - 5
ripollet - voltregà 6 - 7
arenys - vilassar 5 - 8

vilassar
riudebitlles
corbera
HC Castellar
canet
ripollet
perpetuenc
centelles
arenys Munt
congrés
cornellà
voltregà 
premià
barcino

40
36
32
24
21
20
20
17
17
16
12
12
10

3

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
12
9
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
1

1
0
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

0
2
0
4
5
6
6
7
7
8
9
9

10
13

CLASSIF. PT PJ PG PE PP

BÀSQUET

CB Castellar - Artés 69 - 53

Girona - sant andreu 72 - 66

palamós - Minguella 67 - 61

premià - Montgat 64 - 72

vic - figueres 59 - 70

sant adrià - argentona 78 - 86

Montcada - santa coloma 92 - 77

sant Josep - blanes 85 - 66

COPA CATALUNYA · Grup II Jornada 16

Montgat
sant Josep
santa coloma
argentona 
sant adrià 
blanes 
Girona
Minguella 
Montcada
vic 

CB Castellar
palamós 
sant andreu
artés 
figueres
premià

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
10

9
9
9
9
9
9
8
7
7
6
6
6
2

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

5
5
6
7
7
7
7
7
7
8
9
9

10
10
10
14

FUTBOL SALA

Després de dues derrotes consecutives, l’Athlètic 04 Castellar ne·
cessita reaccionar contra el Llagostense. És un duel directe pels pri·
mers llocs de la classificació de Preferent Catalana. L’Athlètic 04 és 
tercer amb 24 punts, un més que el Llagostense. L’equip de Ferran 
Marta ha vist com el líder, el Ripollet, s’ha escapat a set punts en 
les últimes jornades.

El júnior A masculí del Club Bàsquet Castellar va caure a casa 
(51·62) contra el Manresa Catalana Occident, líder de la cate·
goria interterritorial. Els castellarencs han estat els únics ca·
paços de doblegar l’equip del Bages ·ho van fer per 71 a 72 en el 
partit de la primera volta· i són sisens de grup amb onze victò·
ries i cinc derrotes.

Josep Graells

Josep Graells

L’Athlètic 04 se la juga dissabte a casa

Gran partit del júnior A contra el líder

SÈNIOR B · 2a catalana, grup 4

fs castellar - pallejà 2 - 1

ATHLÈTIC B · 3a catalana, grup 5

san lorenzo - a04 castellar  descansa

ALMENDRA A · 3a catalana, grup 5

padre damian - aa castellar  1 - 0

ALMENDRA B · 3a catalana, grup 4

padre damian - aa castellar  pendent

JUVENIL A · 2a divisió, grup 2

premià de Mar - fs castellar  5 - 3

JUVENIL ALMENDRA · 3a, grup 4

bonaire - aa castellar 6 - 2

FUTBOL SALA

VETERANS

ue castellar  descansa

SÈNIOR B · segona territorial, grup 6

pb sant vicenç - ue castellar 1 - 2

FEMENÍ · segona Juvenil cadet, grup 2

puigreig - ue castellar  8 - 1

JUVENIL A · primera, grup 7

ue castellar - atlètic vallès 2 - 0

JUVENIL B · segona, grup 22

bonaire - ue castellar 3 - 4

CADET · segona, grup 27

ue castellar - barberà 6 - 1

INFANTIL · segona, grup 3

ue castellar - Matadepera 1 - 3

ALEVÍ A · tercera, grup 14

ue castellar - pb sant cugat 4 - 4

ALEVÍ B · tercera, grup 12

sabadell - ue castellar 4 - 2

ALEVÍ C · Quarta, grup 7

ue castellar - ripollet 7 - 0

ALEVÍ D · Quarta, grup 10

sant pere - ue castellar  7 - 2

BENJAMÍ A · segona, grup 8

ue castellar - cerdanyola 4 - 0

BENJAMÍ B · segona, grup 30

ue castellar - Joventut 25s 1 - 1

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLAR

SÈNIOR B · nivell c, grup 19

puigreig - cb castellar  84 - 80

JÚNIOR MASC. · interterritorial, grup 3

cb castellar - Manresa 51 - 62

JÚNIOR FEM · nivell a, grup 1

lliçà d’amunt - cb castellar  63 - 44

CADET MASCULÍ · nivell a2, grup 5

sant cugat - cb castellar  73 - 69

CADET FEMENÍ · nivell b1, grup 3

cb castellar - escola ipsi 44 - 48

INFANTIL MASCULÍ · nivell c2, grup 3

cb castellar - l’ametlla 60 - 10

PREINFANTIL MASC · nivell b1, grup 1

la salle Manresa - cb castellar 46 - 70

PREINFANTIL FEMENÍ · nivell c, grup 2

sant andreu - cb castellar  61 - 10

MINI A MASCULÍ · nivell a2, grup 2

cb castellar - cerdanyola 52 - 41

MINI B MASCULÍ · nivell c2, grup 4

santa perpètua - cb castellar  88 - 34

PREMINI A MASCULÍ · nivell b2, grup 4

Gavà - cb castellar  73 - 31

PREMINI B MASCULÍ · nivell d, grup 4

cb castellar  descansa

CLUB BÀSQUET CASTELLAR DEL 28 DE GENER AL 5 DE FEBRER

FUTBOL (ue castellar)

DISSABTE 29 de gener

Pepín Valls
10:00 aleví b – sabadell
10:00 aleví d – pueblo nuevo
11:30 prebenjami c – sabadell nord
12:45 prebenjamí b – Jabac
16:30 femení – nàstic Manresa

Partits a fora
10:30 fruitosenc - prebenjamí a
10:30 ef viladecavalls - benjamí b
10:30 tibidabo - aleví c
10:45 sabadell nord - benjamí c
11:00 can trias - benjamí d
11:30 pb ramon llorenç - benjamí a
12:15 l’Hospitalet – infantil
15:15 terrassa – cadet
18:00 Granollers – Juvenil a

DIUMENGE 30 de gener

Pepín Valls
08:30 veterans – ripollet
12:15 2ª territorial – badia

Partits a fora
10:30 Joanenc – aleví a
12:00 vilanova – 1ª territorial

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 29 de gener

Pavelló Dani Pedrosa
15:30 pre-benjamí c – tordera
16:30 Juvenil b – barcino
17:30 aleví a – vic
18:30 infantil a – congrés 
19:45 infantil b – Martinenc

Partits a fora
10:00 Hc capellades – iniciació a
11:30 cp vilanova – benjamí b
17:30 J.M.J. – prebenjamí a
19:55 cp centelles – sènior

DIUMENGE 30 de gener

Pavelló Dani Pedrosa
10:15 femení – sfèric terrassa
11:15 benjamí a – sfèric terrassa
12:30 Juvenil a – tona

Partits a fora
09:15 igualada – iniciació c
10:30 santa perpètua – prebenjamí b
15:30 bigues i riells – iniciació b

FUTBOL SALA

DISSABTE 29 de gener

Pavelló Joaquim Blume
09:00 infantil b – institut sabadell
10:00 cadet b – salesians sabadell
15:30 infantil a – Jesús-Maria
17:00 athlètic a – llagosterense
18:30 athlètic b – dae 

IES Puig de la Creu
11:30 ies puig de la creu – salesians

Partits a fora
09:00 safa – ies castellar
09:00 cn sabadell – benjamí b
10:00 palson collbató – benjamí a
10:00 lestonac Mollet – cadet a
10:30 castellterçol cf – femení
11:00 sta. perpètua – prebenjamí a
12:55 Molins 99 – aleví a
17:00 inter sentmenat cfs – senior b
17:00 aiguafreda sala – senior a

DIUMENGE 30 de gener

Pavelló Joaquim Blume
09:00 almendra juvenil – palau
10:30 Juvenil fs – llinars
11:45 almendra a – castellnou

AGENDA

BÀSQUET (cb castellar)

DISSABTE 29 de gener

Pavelló Puigverd
09:00 premini a masculí – terrassa
10:30 preinfantil femení – lliçà de vall
12:00 pre-infantil masculí – vic 
17:00 Júnior femení – 3 vil·les

Partits a fora
09:15 st andreu – premini b masculí
11:00 vilafranca – Júnior b masculí
11:30 salle Manresa – Mini a masculí
19:00 Minguella  – sènior a masculí
19:00 ribes - Júnior a masculí
19:30 cb begues – sènior b masculí

DIUMENGE 30 de gener

Pavelló Puigverd
10:30 escola a – Joventut badalona
11:30 escola b – Joventut badalona

Partits a fora
09:30 ue Gaudí – cadet femení
12:30 cb Mollet – infantil masculí

FEMENÍ · sub16
vilanova - Hc castellar 7 - 0
JUVENIL A
bigues i riells - Hc castellar  3 - 1
JUVENIL B
palau plegamans - Hc castellar  1 - 1
INFANTIL A
olot - Hc castellar  6 - 3
ALEVÍ
Horta - Hc castellar  7 - 3

HOQUEI CLUB CASTELLAR

UE Castellar - Can Boada 4 - 2
can trias - lliçà d’amunt 1 - 0
les franqueses - san lorenzo 1 - 2
sabadell nord - oar vic 1 - 1
parets - sant celoni 1 - 0
sant feliu codines - taradell 0 - 1
puigreig - vilanova vallés 3 - 4
sabadell b - llinars 0 - 0
canovelles - sallent 2 - 0

PRIMERA TERRITORIAL · Grup IV J. 18

san lorenzo
taradell 
canovelles
parets
oar vic
sallent
vilanova 
puigreig
UE Castellar
sabadell b
sabadell nord
sant feliu codines
sant celoni 
les franqueses
can boada
llinars
lliçà d’amunt
can trias

35
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29
29
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27
27
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26
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24
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18
14
14
11
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

9
8
7
8
8
7
7
7
7
7
6
8
6
5
4
2
2
2

8
6
8
5
5
6
6
6
5
5
6
0
5
6
6
8
8
5

1
4
3
5
5
5
5
5
6
6
6

10
7
7
8
8
8

11

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

P.Esplugues - Athletic 04  4 - 3
bruc -sant Just 6 - 8
ripollet - cervelló 4 - 2
santo angel - p. esplugues 4 - 2
sansur - sporting prat 4 - 3
alheña - ripollet 2 - 6
cornellà - sant Just 6 - 0

PREFERENT CATALANA, 3 · Jornada 11

ripollet b
Athlètic 04
cervelló
santo angel
alheña
llagotense
sansur
cornellà
sant Just
esplugues
Xarxa
viladecans
sang culé
Mampar bruc
sporting prat

24
21
21
21
20
19
16
13
13
13
12
11
8
6
1

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

10
9
8
8
7
6
7
6
6
5
4
4
3
2
0

1
2
0
0
2
4
1
2
1
2
3
2
3
0
1

2
2
5
5
4
3
5
5
6
6
6
7
7

10
12

ATHLÈTIC 04 CASTELLAR FUTBOL SALA CASTELLAR

FS Castellar - CN Caldes 4 - 2
lliçà de vall - la sínia 4 - 9
can cuyàs - sta. perpètua 7 - 4
san lorenzo - sant andreu 2 - 3
les fonts - sentmenat 16 - 3
can parellada - aiguafreda 2 - 5
la sardana - tiana 2 - 1

PRIMERA CATALANA · Grup IV Jorn. 12

sant andreu
la sínia
la sardana
can cuyàs
aiguafreda
can parellada
san lorenzo
les fonts
tiana
santa perpètua
FS Castellar
lliçà de vall
inter sentmenat
cn caldes

36
25
22
22
20
19
19
16
14
12
12
9
5
3

12
12
11
12
11
12
12
11
12
11
12
10
12
12

12
8
7
7
6
6
6
5
4
3
3
3
1
1

0
1
1
1
2
1
1
1
2
3
3
0
2
0

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

0
3
3
4
3
5
5
5
6
5
6
7
9

11
HOQUEI CLUB CASTELLAR
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Ja s’han donat a conèixer els detalls del 
BRAM! 2011, la mostra de cinema social 
de Castellar del Vallès que arriba a la seva 
tercera edició. Les novetats destacades són 
quatre: Una exposició fotogràfica i docu·
mental que farà un recorregut pel cinema 
castellarenc a través de les sales de cinema 
del Segle XX, un homenatge al cineasta José 

‘Pa negre’ inaugurarà la 
sessió oficial de la Mostra de 
Cinema de Castellar BRAM!

El BRAM! es presenta amb 
quatre novetats importants

 La regidora de Cultura, Pepa Martínez, el director del BRAM!, Pere Joan Ventura i el regidor de Projectes Estratègics, Pepe González, durant la presentació.

  Marina Antúnez

Maria Nunes, una sessió especial de cinema 
de l’Aula d’Extensió Universitària i la pro·
jecció de curts castellarencs. 

de l’11 al 25 de febrer || El BRAM! 2011 
comptarà amb llargmetratges premiats en 
diversos festivals. Les dates de la mostra 
s’avancen i tindran lloc entre els dies 11 i 
25 de febrer. A partir del 7 de febrer, es po·
saran a la venda les entrades del BRAM!, 
que compten amb diversos abonaments. 
“El preu de l’entrada general serà de 3 
euros però hi haurà abonaments per a 7 
o 5 pel·lícules i un abonament especial 
pels alumnes de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària del 50%”, explica la regidora 
de Cultura, Pepa Martínez.

Entre les novetats programades pel 

BRAM! 2011 cal destacar la que s’iniciarà 
el dia 11.  Es tracta d’una exposició titulada 
Dies de cine i que s’ha organitzat a través de 
l’Arxiu d’Història. “És un recorregut pels 
cinemes que hi havia hagut a Castellar 
durant el segle XX i pels cartells de les 
pel·lícules que s’hi van projectar”, comen·
ta l’arxivera Anahí Casadesús. Aquesta ex·
posició estarà oberta de l’11 al 25 de febrer.

La programació del BRAM! també in·
clou un homenatge dedicat al director cine·
matogràfic portuguès José Maria Nunes, amb 
la projecció d’un curt que parla de la seva 
persona i que es titula Nunes anarquía visual 
i amb la projecció del film del director, Noche 
de vino tinto (1966), una de les obres més re·
presentatives del realitzador i que va comptar 
amb Serena Vergano com a protagonista.

inauguració amb ‘pa negre’ || La pel·
lícula protagonista del BRAM! 2011 serà, 
sense dubte, la que inaugurarà la sessió 
oficial. Pa negre, del multipremiat Agustí 
Villaronga, serà el film que espera captar 
més públic. “Com ja és habitual, obrim 
la Mostra amb una producció catala-
na”, indica Pere Joan Ventura, director 
del BRAM!. La història s’ambienta a la 
Catalunya rural de postguerra i es basa 
en l’obra d’Emili Teixidor. La cinta ha 
estat guardonada amb 13 premis Gaudí 
i té 14 nominacions als premis Goya. “La 
presentació del film anirà a càrrec de la 
productora Isona Passola i d’algun dels 
protagonistes”, afegeix Ventura.

A més de les pel·lícules, que prove·
nen d’Alemanya, Regne Unit, França, Iran 
i Noruega, el BRAM! també ha fet una 
aposta per a la promoció de la produc·
ció audiovisual castellarenca. Els curt·
metratges també tindran protagonisme 
amb 3,2,1... Estem dins!, de l’Institut Puig 
de la Creu que va obtenir el primer premi 
a Pyrgos, el documental UE Castellar, el 
Centenari, de Josep Vidal, i Castellar 1980, 
de Joan Vila Hosta.

els organitzadors ||L’organització del 
BRAM! 2011 s’ha ampliat i enguany ha anat a 
càrrec d’una comissió formada per ciutadans 
a títol individual, l’Associació Cultural Subsòl, 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès i   l’Aula 
d’Extensió Universitària, que “s’ha afegit a 
la comissió i que projectarà ‘Cinta Blanca’ 
oberta als alunnes i al públic en general”, 
apunta Ventura. Com ja es va fer l’any pas·
sat, el BRAM! inclourà un premi especial del 
públic. Els espectadors podran valorar totes 
les pel·lícules i la cinta guanyadora rebrà un 
guardó que consistirà en un sac de mongetes 
del ganxet que la comissió farà arribar al di·
rector de la pel·lícula premiada. 

Una exposició fotogràfica, l’homenatge a J.M. Nunes, una sessió de cinema de l’Aula i curts castellarencs, les noves apostes
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Una ‘fruita’ participa 
a l’anunci de Nocilla

L’empresa Nocilla ja ha comen·
çat a emetre el seu darrer anun·
ci. En aquesta ocasió, està pro·
tagonitzat per David Bisbal. La 
Laia del grup castellarenc Mace·
dònia (la Mandarina) és una de 
les noies que apareix a l’anunci 
de Nocilla. 

D’altra banda, a més de 
Bisbal i la Laia, també hi ha 
set nois i noies que interpre·
ten fragments de l’espot publi·
citari de  la marca comercial de 
crema de cacau i avellana, una 
etiqueta que va ser adquirida en 
els anys 1990 per la companyia 
Grupo Nutrexpa, propietària de 
Cola Cao.

I per si això fos poc, els nens 
i nenes que canten la popular me·
lodia de Nocilla, acompanyats 
per Bisbal, són membres del Cor 
Sant Esteve de Castellar. El cor 
va enregistrar les veus en un es·
tudi de Barcelona el mes de de·
sembre passat.

finalistes a l’enderrock || El web 
de la formació Macedònia ha que·
dat finalista als premis Enderrock 
en l’apartat de millor portal. 
www.totmacedonia.cat passa, 
d’aquesta manera, a formar part 
dels 10 finalistes que opten als 
premis que es donaran a conèi·
xer el proper mes de març. Les 
votacions encara estan obertes a 
http://www.enderrock.com/pre·
mis/ fins al dia 15 de febrer. 

  M.A.

 David Bisbal a l’anunci de Nocilla. A sota a l’esquerra, Laia de Macedònia.

El flamenc en fotografies

El fotògraf castellarenc, Raül Este·
ve, presenta, el proper 31 de gener a 
al Restaurant 111 de l’Hotel Meridi·
en de Barcelona, la seva nova propos·
ta fotogràfica titulada Tacte i duende.  
En aquesta exposició, Esteve mostra 
el treball realitzat durant els últims 
dos anys sobre les noves generacions 
i tendències del flamenc a través de 
la imatge. “És un format similar a 
l’exposició anterior, ‘Tacte llatí’, on 
mostrava el jazz fusionat amb fla-
menc”, diu Raül Esteve. En aques·
ta ocasió, el flamenc és l’estil que es 
fusiona amb noves tendències.  En 
total, s’hi poden veure 35 fotografies 
d’artistes tan coneguts com Paco de 
Lucía, Niña Pastori, Enrique Moren·
te, Niño Josele, Vicente Amigo, Sílvia 
Pérez, Juan de Juan i Ferruco, aquest 
últim de només  12 anys. 

“La filosofia no ha estat fer 
una tria de les fotos que ja tenia 
sinó anar a buscar els artistes per 
fer l’exposició”, explica Esteve. Ha 
estat una tasca que li ha permès as·
sistir als concerts de flamenc més 
prestigiosos del país i “també he 
treballat pel festival  de flamenc 
‘De Cajón’”, afegeix el fotògraf. 

Esteve mostra els artistes 
individualment, “busco aïllar-
los del context”. Són imatges en 
blanc i negre “i quan visites l’ex-
posició, on els pots veure tots 
junts, pots imaginar-te’ls fàcil-

ment treballant plegats”. L’expo·
sició es podrà visitar tot el mes de 
febrer. Posteriorment, s’han iniciat 
les negociacions amb l’Obra Social 
de la caixa Unnim per exposar·la a 
altres poblacions.

l’esteve fotògraf || Fill de famí·
lia de fotògrafs, Raül Esteve va  
començar ajudant al seu pare a  
l’estudi Esteve i Serra SCP. Va es·
tudiar el Graduat en Fotografia a 
la UPC i el Graduat Multimèdia a 
la UOC. En finalitzar els estudis, va 
decidir establir·se com a freelance, 
especialitzant·se en reportatges i 
combinant altres camps de la foto·
grafia i el món multimèdia. 

  Marina Antúnez

Esteve ha treballat en imatge 
corporativa, editorial i per empre·
ses i diversos ajuntaments. Ha col·
laborat amb el diari El Punt i El Pe-
riódico. El 2006 es va introduir en 
el món de la fotografia musical per 
fer un reportatge de jazz llatí per 
l’Obra Social Caixa Sabadell, Tacte 
llatí.  Aquest treball li va permetre 
visitar diversos festivals europeus 
i va crear un important arxiu foto·
gràfic de jazz, jazz llatí, jazz flamenc 
i flamenc. Actuament, realitza tas·
ques amb l’equip de professors de 
Reporter Academy realitzant cur·
sos de fotoperiodisme i diversos 
reportatges als Balcans i al Sàhara 
Occidental, principalment. 

  Niña Pastora i Enrique Morente, fotografiats per Raül Esteve. || r. esteve

Raül Esteve presenta una exposició fotogràfica que recull dos anys de feina



CRÒNICA

iumenge, l’Auditori 
va acollir la propos·
ta teatral de l’Òpera 
Còmica de Barcelo·

na Sopar per a dos (si pot ser!). La 
idea original del Teatre Joventut 
de l’Hospitalet i produïda per Mu·
sical Difusió, explica la història 
d’un senyor burgès que, al segle 
XIX, viu en un pis de l’Eixample. 
Fa el salt a la seva dona contínu·

Un entreteniment per 
a tots en clau còmica

Josep Graells

Josep Graells

 Actuació a l’Auditori Municipal dels cantants de ‘Sopar per a dos (si pot ser!)’.  || Josep Graells

Òpera Còmica va omplir diumenge l’Auditori amb una barreja d’opereta i vodevil

  Marina Antúnez

Dissabte 22 va tenir lloc una nova sessió de l’Hora del Conte Infan·
til. Les responsables de la Biblioteca van apuntar l’asstència d’unes 
100 persones en total. L’encarregada de la sessió, Marina Antúnez, 
va explicar les històries d’El príncep Granota, La princesa trista, L’ar-
bre màgic i La lletera. La propera cita tindrà lloc el dia 19 de febrer 
amb Rosa M. Baró.|| redacciÓ

A Castellar, els balladors i balladores de Country s’han converitt en un 
grup cada vegada més nombrós. Dissabte passat van organitzar una 
nova edició de la Festa Country, una activitat que atrau tots aquells 
aficionats a aquest ball, independentment del nivell. Les classes de 
country van començar el 12 de gener. || M.a.

ament. Ella, un vespre, decideix 
anar sola a l’òpera per oblidar els 
neguits. Paral·lelament, la cria·
da decideix convidar el seu nuvi 
a sopar a casa, aprofitant que la 
senyora no hi és. Però finalment 
tot acaba en un embolic, ja que 
els personatges acaben trobant·
se tots a casa.

“És una obra molt diver-
tida i que trenca amb l’òpera 
convencional”, explica Artur 
Herranz, director d’escena. “La 
sarsuela és un gènere molt ca-

talà, semblant a l’opereta i al 
vodevil francès”, afegeix.

Maria Teresa Vert fa, en 
aquesta ocasió, de cantant sopra·
no, juntament amb la resta d’ac·
tors. “És una òpera que combina 
el diàleg amb peces líriques i cò-
miques”, explica Vert.

Originàriament, l’òpera còmi·
ca té quatre números musicals, però 
en aquesta proposta renovada se’n 
poden veure 10. “D’aquesta manera, 
fem una obra més lleugera, dinàmi-
ca i divertida”, afegeix Vert. 

100 persones a l’Hora del Conte Infantil

La Festa Country més consolidada
D

CULTURA

del 28 de Gener al 3 de febrer de 2011 21· castellar del vallès



AGENDA

22 del 28 de Gener al 3 de febrer de 2011· castellar del vallès

* actes organitzats per l’ajuntament de castellar del vallès

EXPOSICIONS

Vestíbul del SAC
plaça del Mirador

Concurs Art Digital
inauguració: 31 de gener

Casal Catalunya
prat de la riba, 17

Fotografies de Maria Marín

CURSOS

ALTRES

TALLERS

Esquí de muntanya al CEC
Mes de febrer · informació:
630 970 720 - 615 626 813

Curs de dibuix i pintura
adults: dilluns, 19.30 a 21.30 h
infants: dimecres, 18 a 20 h
escola nocturna · 629 254 367

Museu de la Coca-Cola
de 10 a 13.30 h
de 16.30 a 19.30 h
c/Jaume i, 42

Ofimàtica bàsica
25 i 27 gener, de 20.30 a 22 h
edifici el Mirador

Moviment de
Colònies i Esplai
esplai lúdic - esplai Xiribec
colles - esplai obert - sortides
inscripcions:
937 143 605  -  638 177 050

Activitats 2011
a l’Espai Jove
bollywood, teatre jove,
aerodance, voleibol, guitarra 
espanyola i multiesport
inscripcions: 937 158 006

Meditació i risoteràpia
Mes de febrer  ·  la sala de ser
665 020 903  -  658 995 286

30dG
Excursió Puig  
de la Creu
de font en font
local del cec · 8 h

organització: cec

Fira d’antiguitats
espai tolrà · matí

Ball amb doble swing
sala blava · 18 h
organització: amics del ball de saló

Teatre
84 charing cross road
sala petit format · 18.30 h
organització: etc

06dG
Teatre infantil
el rodamón
cia. enric Magoo
auditori Municipal · 12 h
organització: la Xarxa

Ball
a càrrec d’estel bages
sala blava · 18 h
organització: amics del ball de saló

Classes de Salsa
amb rosalyn
calissó espai plural · 23 h
organització: calissó espai plural29ds

L’Hora del Pati* llibres 
relacionats amb la música
ludoteca · 11.30 h

Taula rodona
Medi ambient i territori
casino sant feliu · 11.30 h
organització: l’altraveu

Teatre
84 charing cross road
sala petit format · 21.30 h
organització: etc

Son Calissó
amb rosalyn
calissó espai plural · 23 h
organització: calissó espai plural05ds

Jornada de
participació*
revisió del pla d’ordena-
ció urbanística Municipal
el Mirador · 9.30 h

Once upon a time*
the princess and the pea
ludoteca · 11.30 h

02dc

Bollywood*
espai Jove · 18.30 h31dl

Teatre Jove*
espai Jove · 19 h01dt

Aerodance*
espai Jove · 18.30 h

Taula rodona
economia de Castellar
sala actes el Mirador · 20 h
organització: erc

Monòlegs
calissó espai plural · 23 h
organització: calissó espai plural03dJ

04dv
Taula rodona 
economia de Castellar
sala actes el Mirador · 20 h
organització: erc

Cinema en català*
bicicleta, cullera, poma
auditori Municipal · 21.30 h

Calisound
amb vaderetro
calissó espai plural · 21.30 h
organització: calissó espai plural

28dv
Teatre
84 charing cross road
sala petit format · 21.30 h
organització: etc

Concert de rumba-fusió
el camión de la chatarra a càrrec de
José el chatarra, el Gitano punky i choripunk
calissó espai plural · 22 h
organització: calissó espai plural

Country · amics ball de saló
finalitza el 30 de juny
937 145 559  - 937 145 724

Dibuix i pintura (J. Mundet) 
a partir de 12 anys
dimarts, de 19.30 a 21.30 h
937 145 051 · 639 237 613

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

Classes de dibuix i pintura
petits (a partir de 5 anys)
i adults
dimecres, dijous i dissabtes
aguilart



La casa 76 del carrer Major era Cal Por·
tella. La casa 78, després d’haver·hi vis·
cut el matrimoni Alfons Suñer i Mònica 
Planas, va passar a ser de la família Lar·
rosa, que hi tenia una perruqueria. La 
casa 80 va ser adquirida per la Pastis·
seria Villaró, que la va destinar a magat·
zem. Les tres cases es van enderrocar i 
ara hi ha Ràdio Castellar i l’Schlecker.

foto: Jordi GarrÓs

c. Major, 76 - 78 - 80

68

68
70
A

69
A

69

69

Dissabte 29, el casino de Sant Feliu del Racó 
acull la primera taula rodona que organitza 
aquesta temporada L’Altraveu per tractar 
temes sobre medi ambient, territori i urbanis·
me. Els primers convidats seran Maties Serra·
cant, geògraf i membre de l’Associació per la 
Defensa i l’Estudi de la Natura, Laura Garcia, 
enginyera i especialista en eficiència energè·
tica i Joan Carles Salla, arquitecte i urbanista. 
Martí Llobet, regidor de L’Altraveu, explicarà 
quines han estat les propostes de l’agrupació 
al llarg d’aquests quatre anys.
A continuació, es farà un debat obert a tothom. 

dissabte 29 de gener · 11.30 h  

casino de sant feliu del racó

organització: l’altraveu

Taula rodona
Medi ambient i territori

dilluns 31 de gener · 18.30 h  

espai Jove

organització: ajuntament

Bollywood

Les activitats de l’Espai Jove es 
reprenen aquest 2011 amb ofer·
tes variades i repartides durant 
tots els dies de la setmana, per·
què tots els nois i noies de Caste·
llar que ho vulguin puguin afegir·
s’hi. El teatre jove, l’aerodance, les 
activitats esportives i, aquest pro·
per dilluns, amb Bollywood a par·
tir de les 18.30 hores.

ajuntament 
fax ajuntament

policia local
(urgències)

avaries enllumenat 
biblioteca
bombers

ràdio castellar
casal catalunya

casal plaça Major
casino del racó

cap (ambulatori)
servei de català

centre de serveis
ambulància

funerària castellar
tanatori

Mossos d’esquadra
Jutjat de pau

osb 
acc

punt d'informació
casal de Joves

recollida de mobles
taxis castellar

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

Farmàcia Casanovas
93 714 33 76 · av. st. esteve, 3

Farmàcia Permanyer
93 714 38 29 · ctra. de sabadell, 48

Farmàcia Germà
93 715 86 78 · balmes, 57

Farmàcia M. D. Ros 
93 714 50 25 · av. st. esteve, 71

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

Farmàcia Yangüela 
93 714 52 89 · torras, 2

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

ros
Yangüela
Yangüela
vilà
Germà
permanyer
ros
casanovas
vilà
vilà
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L’ENTREVISTA

del 28 de Gener al 3 de febrer de 2011

· Quan va descobrir la seva afi-
ció per la fotografia?
De ben jovenet. Llavors hi havia 
poques càmeres i me’n vaig com·
prar una de la marca Kodak per 10 
o 12 pessetes. Amb aquest tipus de 
màquina vaig fer fotos fins que em 
vaig casar. Fins i tot vaig fer les fo·
tografies de noces a París i Suïssa 
i van quedar prou bé!

· Ensenyava les fotografies que 
feia al públic?
La veritat és que en vaig tenir la 
oportunitat perquè el CEC va crear 
una secció de fotografia. Érem un 
grup molt aficionat a les fotos i cada 
mes s’organitzava un concurs sobre 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
la formalitat
Un defecte que no pot dominar?
la impaciència
Qui voldria haver estat?
una persona molt intel·ligent
Quin animal seria?
un ocell 
La seva paraula preferida?
Gràcies
Quin plat li agrada més?
escudella i carn d’olla
Músic preferit?
Giuseppe verdi
Un color? 
el negre i el blau marí 
Un llibre?
l’hora 25, de constantin Gheorghiu
Una pel·lícula?
doctor zhivago
Un comiat? 
a reveure

Fa més de 50 anys que és aficionat a la fotografia. El 
seu fons arriba gairebé a les 29.000 fotografies de 
Castellar, que ha estat el seu motiu d’inspiració, amb 
els seus carrers, les fonts, les cases i la seva gent

Jordi Garrós

diversos temes. Les presentàvem al 
Càmera Club Sabadell, on les pre·
miaven anualment. Vaig guanyar 
tres o quatre vegades.
 
· Qui li va ensenyar la tècnica?
Sempre he estat autodidacte. Però 
en Joan Riera em va ensenyar a po·
sitivar i revel·lar les fotografies, que 
encara eren en blanc i negre. Enca·
ra ara, el CEC continua organitzant 
un trofeu en homenatge a Riera, 
que era molt bon fotògraf. 

· Vostè va guanyar algun altre 
premi fotogràfic?
Sí. Com que tenia molt material em 
vaig presentar a diversos premis 
arreu de Catalunya i vaig aconse·
guir fins a 100 premis! Encara els 
guardo. Als 100 vaig plegar. 

· Mai ha pensat dedicar-s’hi pro-
fessionalment?
No, sempre m’he considerat un afi·
cionat i prou. Jo he treballat sem·
pre al món tèxtil, fent de químic 
tintorer. De fet, gràcies a la feina 
vaig poder viatjar a Itàlia, on també 
vaig poder fer fotos.

· Com va assimilar el pas de la 
càmera analògica a la digital?
Uf! Al principi no en volia saber 
res. Jo m’entenia molt bé amb la 
meva càmera analògica i em sem·
blava que  ja havia fet tard per po·
sar·me a aprendre a fer anar la di·
gital. Però el meu fill en tenia una 
i sempre m’insistia que la fes ser·
vir. Jo en tenia cinc o sis d’analògi·
ques, de càmeres, totes bones. Per 
Festa Major, ara deu fer 7 o 8 anys, 

vaig agafar per primer cop la cà·
mera digital.

· I se’n va sortir?
Em va agradar molt perquè podia 
fer tantes instantànies com volgués 
i, si no sortien bé, les podia esbor·
rar. Era fantàstic! Des de llavors, 
he anat sempre més amb càmera 
digital. Tot i això, m’agraden més 
les fotos en paper que veure·les a 
l’ordinador.

· Precisament, podem veure les 
imatges en paper al llibre “Cas-
tellar en imatges”...
Sí, hi ha un total de 42 volums però 
només se n’ha publicat un, de mo·
ment. Recull les gairebé 29.000 
fotografies que tinc de Castellar. 
Abans de fer el llibre ja tenia les 

fotos guardades i les enumerava. 
Quan em vaig jubilar les vaig clas·
sificar per temes i vaig comprovar 
que en tenia moltes! L’arxivera Síl·
via Sáiz ho va comunicar a l’Ajunta·
ment i ells em van proposar signar 
un conveni mitjançant el qual jo 
cedia les imatges en DVD i, a canvi,  
ells editarien les imatges en vo·
lums. Ara l’Ajuntament té autorit·
zació per fer servir els documents, 
però demanant·me permís.

· Guarda més coses, a part de 
les fotografies?
Sí, tinc més de 600 vídeos i un munt 
de cassets amb música que m’agra·
da. Ho he guardat i esperava veure·
ho quan em jubilés. Però amb això 
del llibre no he tingut temps per a 
tot... A veure si ara m’hi poso! 

M’agraden més les 
fotos en paper que 
veure-les a l’ordinador

“

”

 Marina Antúnez

Autor del llibre ‘Castellar en imatges’
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