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El Club Tennis Castellar i la Penya
 Arlequinada de Ca n’Avellaneda 

compartiran instal·lacions

ESPORTS  P13

Més bretolades a l’enllumenat
Les despeses per arreglar els desperfectes per raons externes va passar el 2010 dels 38.000 als 58.000 euros

ACTUALITAT P2

ACTUALITAT P9

“Tinc força 
i il·lusió per 
tirar endavant 
enmig de 
la crisi” 

Cap de 
setmana amb
cinema i teatre

Ràdio Club
Castellar, 
el primer de 
l’Estat a 
instal·lar un 
repetidor 
digital

El Complex Esportiu Puigverd posarà en marxa a l’abril les noves instal·lacions ampliades

Ignasi Giménez opta a 
la reelecció després de 
l’assemblea del PSC

 ACTUALITAT P6

Esport envoltat de natura
CULTURA P18-19

ACTUALITAT P5 Polítics i tècnics visitant la que serà la nova sala de fitness, de 700 m2, des d’on es podrà fer esport i gaudir de la natura. || J. G.
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VIA PÚBLICA

El cost de l’enllumenat generat per raons externes s’ha incrementat durant el 2010 passant de 38.000 a 58.000 euros

L’enllumenat públic ha patit 
més bretolades l’any 2010

Els actes vandàlics contra l’enllu-
menat públic s’han incrementat 
durant el 2010, segons les dades 
que es desprenen de la memòria 
de la gestió de l’enllumenat presen-
tada per SECE, empresa conces-
sionària del manteniment de l’en-
llumenat públic. El cost econòmic 
del servei per raons externes ha 
augmentat en tan sols un any de 
38.000 a 58.000 euros. “Aquesta 
punta important d’actes vandà-
lics contra l’enllumenat no té res 
a veure amb la presència policial 
ni el control, sinó amb la consci-
ència social”, explica Aleix Cana-
lís, regidor de Via Pública. “El mal 
comportament d’alguns ciuta-
dans ens costa molts diners a la 
resta”, afegeix Canalís. “Les cam-
panyes de conscienciació estan 
a l’ordre del dia per divulgar els 
valors cívics com respectar el 
mobiliari urbà, tot i que malau-
radament moltes vegades han 
d’anar acompanyades d’altres 
mesures com les sancions”, con-
fessa el regidor de Via Pública. 

L’any 2010 es van produir 35 
col·lisions de vehicles contra punts 

de llum, 15 més que l’any anterior, i 
62 actes vandàlics que van afectar 
directament l’enllumenat, 27 més 
que el 2009.

80 punts de llum ||Altres qüesti-
ons sobre les que incideix la me-
mòria presentada per SECE és 
l’increment de 80 punts de llum 

 Rocío Gómez

 Fanal trencat per un acte vandàlic. || JOseP Graells

instal·lats a la via pública a causa 
del nou quadre de la urbanització 
de Ca n’Avellaneda, l’obra d’urba-
nització de la plaça Major i l’actua-
lització de l’inventari corresponent 
a les darreres actuacions realitza-
des a través del Fons Estatal per la 
Inversió Local 2009. El 2010 Cas-
tellar comptava amb 5.296 punts 

de llum. 
Malgrat l’increment de punts 

de llum, el consum global d’ener-
gia s’ha reduït. “Una de les claus 
per aconseguir més il·luminació 
sense augmentar el consum, ha 
estat la substitució gradual de 
les làmpades de vapor de mercu-
ri per les de vapor de sodi, que 

contaminen menys a l’hora que 
consumeixen menys i il·luminen 
més”, explica Aleix Canalís, regi-
dor de Via Pública.  “Cal buscar 
en tot moment l’eficiència ener-
gètica”, puntualitza Canalís. Les 
làmpades de vapor de mercuri 
suposen el 9% del total, 26 punts 
menys que el 2003 i 6 punts menys 
respecte el 2010. Actualment les 
làmpades de vapor de sodi repre-
senten un 80% del total.

D’altra banda, el 2010 es van 
prendre mesures per l’eliminació 
de lluminàries contaminants que 
malbaraten energia il·luminant el 
cel, substituint-les per altres que 
aporten llum només als indrets ne-
cessaris i que consumeixen menys, 
fet que ha facilitat que la xifra de 
consum de kilowatts hagi estat 
pràcticament idèntica que l’any 
anterior: 2.716.930 kwh. El 2003 
cada punt de llum tenia un potèn-
cia mitjana de 145W, mentre que el 
2010 aquest indicador s’ha reduït 
fins situar-se als 121W per punt de 
llum, gràcies a la substitució de les 
llumeneres poc eficients.

Pel que fa a la factura de l’en-
llumenat públic, el cost del consum 
ha estat de 244.000€ en manteni-
ment i 353.000€ en consum.  
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Els treballs per a l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques a la via pú-
blica i als equipaments municipals, fi-
nançats al 50% per l’Ajuntament i el 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya, enceten aquests dies una nova 
fase. És el torn de la remodelació de 
l’accés al tanatori i l’eixamplament de 
la vorera del carrer Sant Sebastià. 
Els treballs aniran a càrrec de l’em-
presa Pasquina SA.

  En el cas del tanatori, s’està 
pavimentant una rampa de formi-
gó, que tindrà un vuit per cent de 
pendent màxim, i permetrà acce-
dir a l’edifici des de l’aparcament del 
cementiri. “Amb aquestes obres 
,adaptarem la rampa a la normati-
va de pendents i millorarem l’accés  
al tanatori i al cementiri”, explica 

L’incivisme es paga és el lema de 
la darrera campanya de l’Ajunta-
ment de Castellar per informar als 
propietaris d’animals domèstics 
dels seus drets i deures. 

Un dels aspectes sobre els 
que es vol incidir és en la retira-
da de la via pública dels fems dels 
animals domèstics. Els propietaris 
estan obligats a recollir i retirar 
els excrements de les seves mas-
cotes, dipositant-los en embolcalls 
preferiblement compostables als 
contenidors d’escombraries (no a 
les papereres ni al clavegueram), 
que són de color beige, segons l’or-
denança reguladora de la tinen-
ça d’animals domèstics.  “Els ex-
crements  al carrer perjudiquen 
la imatge de la ciutat a més de 
contradir les normes bàsiques 
de salubritat de la via pública”, 
explica Aleix Canalís, regidor de 
Via Pública. 

No recollir del carrer l’excre-

  Rocío Gómez

  R.G.

Aleix Canalís, regidor de Via Pública. 
Els treballs, que finalitzaran dintre 
de dues setmanes, donen resposta a 
les “reivindicacions dels usuaris i 
treballadors del tanatori”, afegeix 
Canalís. “La zona necessitava una 
millora per condicionar l’accés a 
l’edifici per a persones amb mobi-
litat reduïda, com per exemple la 
gent gran”, comenta el regidor de 
Via Pública.

Pel que fa al carrer Sant Sebas-
tià, s’eixamplaran 200 metres al cos-
tat esquerre de la vorera en sentit de 
baixada. “El nou tram tindrà 1,20 
metres, l’amplada que ja tenia la 
part dreta de la vorera que es va re-
modelar l’any passat”, explica Ca-
nalís. Les obres, que tenen una dura-
da de 3 setmanes, també significaran 
que es renovin les canonades d’aigua 
potable. “Millorarem la seguretat 
i les xarxes de subministrament 

L’actuació s’emmarca en els treballs d’eliminació de barreres arquitectòniques 
que també significaran l’eixamplament del carrer Sant Sebastià 

La rampa que dóna accés 
al tanatori tindrà paviment

L’incivisme es paga 

d’aigua”, puntualitza el regidor de 
Via Pública. Per raons de seguretat, 
mentre durin les obres es tallarà el 
trànsit al carrer Sant Sebastià, des 
de la cruïlla amb el carrer de l’Ermot  
fins al carrer de la Virgen de la Cabe-
za. Els veïns, però, podran accedir als 
seus aparcaments privats.

pavimentació d’escocells || Una cin-
quantena d’escocells d’arbres  situats 
a la plaça Major i els carrers de Sala 
Boadella, Montcada i Passeig, es co-
briran ens els propers dies amb un 
paviment porós que permet l’alimen-
tació dels arbres ja que filtrarà l’ai-
gua i també evitarà l’acumulació de 
brutícia. “És una prova pilot amb 
materials d’última generació que 
milloraran el paisatge de la ciutat 
i alhora permetrà estalviar en el 
manteniment dels escocells”, ex-
plica Canalís. 

 Obres de remodelació de l’accés al tanatori de Castellar del Vallès  || J.G.

ment d’un animal domèstic pot su-
posar al propietari la imposició de 
sancions de 150€. “La solució no 
passa únicament per les sanci-
ons. És important que hi hagi una 
consciència social pel que fa a res-
pectar i mantenir l’espai què és de 
tots”, explica Aleix Canalís, regidor 
de Via Pública.  

Els agents de l’ordre públic, 
en aquest cas la policia local de 
Castellar, són els encarregats de 
tramitar les multes, qüestió com-
plicada ja que han de presenciar la 
infracció. “És molt difícil instru-
ir una denúncia ja que cal ein-
xampar ‘in flagranti’ el propie-
tari”, comenta Canalís.

Segons el regidor de Via Pú-
blica, les ordenances municipals 
“no tenen una voluntat recapta-
tòria”. “Com a societat ens hem 
de dotar d’elements i regles que 
ens permetin la convivència amb 
els altres ciutadans. Les orde-
nances volen garantir que allò 
que és de tothom és conservi”, 
afegeix Canalís. 

 Propietaris passejant les seves mascotes al parc de Colobrers.  || arxiu

No recollir els excrements de les mascotes 
al carrer pot suposar una sanció de 150€
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ENTITATS

Centre Excursionista de Castellar

Divendres 4 de març - 20 h
Xerrada: “Introducció al món dels 
ocells”, a càrrec de Montserrat Pérez 
i Josep Antoni López
Local del CEC (c. Colom, s/n)

Diumenge 6 de març - 7.30 h
Sortida guiada als Aiguamolls de 
l’Empordà. Places limitades. Inscrip-
cions fins al 25 de febrer al telèfon 
937 145 870 o a la secretaria del CEC.

INTRODUCCIÓ AL 
MÓN DELS OCELLS

+ INFO:
i reserves: telèfon 937 145 870

Comerç Castellar AMPA Escola Bressol ColobrersColònies i Espali Xiribec Casino del Racó

Carrer Sala Boadella
Dissabtes de 10 a 20 h

Els establiments de la zona i
l’associació Comerç Castellar
et conviden a visitar aquesta
activitat del comerç castellarenc. 
Hi trobaràs tota mena d’articles; 
vine a descobrir-los!

L’AMPA de l’Escola informa que
la devolució dels diners de les
butlletes premiades a la Loteria de 
Nadal s’efectuarà dijous dia 24 de 
febrer durant les entrades i
sortides dels infants, i el
divendres 25 de febrer de 17 a 18 h.

Adreçat a infants de
P4, P5 i educació primària

Del 7 a l’11 de març

De 9 a 13.30 h (acollida a les 8.30 h 
i tancament a les 14 h)

Places limitades  ·  Preu: 35 euros
Informació: passeig Tolrà, 18
Divendres de 19 a 20 h
i dissabtes matí

Adreçat a infants de 4 a 12 anys

Del 7 a l’11 de març
al Casino del Racó

Tallers, esports, danses, jocs, llengua i 
història. Al llarg d’un programa d’ac-
tivitats lúdiques i esportives variat 
construirem un planetari, tot diver-
tint-nos mentre aprenem.

FIRA COMERCIAL
A L’AIRE LLIURE

COBRAMENT DE 
LOTERIA

CASAL OBERT
SETMANA BLANCA

CASAL DE
SETMANA BLANCA: 
ELS PLANETES

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
el segon dimarts de cada mes, de 21 a 
23 h, a les instal·lacions de l’Escola

+ INFO:
Tel. 638 177 050
a/e: coloniesiesplai@gmail.com

+ INFO I inscripcions:
www.casinodelraco.cat
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En una visita d’obres, els responsables polítics han comprovat que 
l’ampliació del Complex Esportiu de Puigverd compleix els terminis

 L’alcalde, Ignasi Giménez, i els regidors Canalís i Martínez a la sala d’spinning. || JOseP Graells

L’ampliació del
Complex Puigverd 
s’inaugurarà a l’abril

Una comitiva formada per l’alcal-
de de la vila, la regidora d’Esports, 
el regidor d’Urbanisme, periodis-
tes i arquitectes van fer, dimarts, 
una visita a les obres de reforma 
i ampliació del Complex Esportiu 
de Puigverd. Els treballs, que van 
a càrrec de SIGE SPORT 2005, 
empresa adjudicatària de la gestió 
de l’equipament, estan avançant a 
bon ritme. La previsió és que, a fi-
nals del mes d’abril, el centre posi 
en marxa un nou edifici de dues 
plantes amb una superfície superi-
or als 1.000 metres quadrats.

Aquest nou annex a la instal-
lació permetrà crear un espai de 
recepció més ampli, el qual tin-
drà la seva entrada pel carrer del 
País Valencià. Una vegada supe-
rat el vestíbul, els usuaris podran 
accedir a uns nous vestidors, 
d’una superfície de prop de 500 
metres quadrats. En total, n’hi 
haurà dos de col·lectius, un per 
a homes i un altre per a dones, 
amb capacitat per a 120 persones 
cadascun, i quatre per a grups, 
amb una capacitat total per a 
60 persones més. Eduard Saba-
té i Josep Manel Navarro són els 
redactors del projecte d’obres: 
“És una obra d’ampliació d’una 
construcció existent i per tant, 
té les dificultats que comporta 

  Cristina Domene
el fet d’ampliar un edifici que ja 
està fet”, explica Sabaté.

A la planta primera del nou 
edifici, s’habilitarà una nova sala 
de fitness. Aquest espai, de 700 
metres quadrats, augmentarà la 
superfície disponible en l’actuali-
tat, fet que permetrà incrementar 
el nombre d’aparells cardiovascu-
lars, de musculació i estiraments. 
D’aquesta manera, el Complex Es-
portiu de Puigverd passarà a dis-
posar de 1.300 metres quadrats 
per a sales d’activitats, fitness i 
spinning, una superfície que es dis-
tribuirà en diverses zones. 

reconversió d’espais || L’actual 
sala de fitness es reconvertirà pos-
teriorment en una sala d’activitats 
dirigides de 195 metres quadrats, 
que tindrà les mateixes caracterís-
tiques que la ja existeix a la planta 
superior. Amb la mateixa finalitat 
s’adequarà a més un espai de 188 
metres quadrats disponible a la 
planta soterrani. “Estem fent uns 
vestidors nous, una sala d’accés 
nova i una sala de fitness, de pes 
lliure i cardiovascular molt àm-
plia. Quan finalitzi la remode-
lació, s’haurà de fer una transi- 
ció de l’arranjament de l’edifici 
existent perquè el conjunt tin-
gui unes característiques simi-
lars”. Tot i això, les diferències 
seran evidents: “Serà visible la 
diferència perquè són dos tipus 

d’arquitectura i d’èpoques dife-
rents i llavors allà quedarà la 
zona més relacionada amb pisci-
na i activitats  dirigides i el nou 
un espai més modern amb ma-
quinària nova”.

Les obres de renovació inte-
gral del Complex Esportiu de Pui-
gverd van a càrrec de l’empresa 
constructora Sabater S.A. i supo-
saran una inversió de 2,85 milions 
d’euros, que seran finançats ínte-
grament per SIGE SPORT 2005. 
Això també ho notarà el soci, ja 
que la quota s’apujarà dels 36 
euros que paga el soci antic, amb 
els 42 euros, aproximadament, que 
pagarà el nou abonat. 

El projecte ha estat redactat 
tenint en compte la natura de què 
està envoltant l’equipament. “Hi 
ha una circumstància que no és 
mèrit nostre, que ja hi era, que 
és el lloc privilegiat. Hem enfo-
cat l’edifici perquè la gent que 
estigui fent esport gaudeixi de 
les vistes i de l’entorn natural i 
no d’un lloc tancat i claustrofò-
bic que és el que hi ha ara”.

En l’actualitat, els treballs 
es troben en fase d’adequació de 
les instal·lacions (aigua, electri-
citat i gas) i dels tancaments. 
L’objectiu principal del conjunt 
d’aquesta actuació, és millorar 
la qualitat del servei i dimensio-
nar-lo alhora per a una població 
de 23.000 habitants. 
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La decisió del departament d’En-
senyament, que dirigeix actual-
ment Irene Rigau, d’aplicar una 
moratòria als projectes d’insti-
tut 3-16 anys ha causat una certa 
preocupació a la comunitat edu-
cativa. Segons Rafa Homet, pre-
sident de la secció local d’ERC, 
aquest fet “torna a situar  Cas-
tellar del Vallès en una situa-
ció educativa encara més pre-
ocupant que la que teníem uns 
mesos enrere”.

 Com es recordarà, l’Ajun-
tament ja ha fet la cessió dels 
terrenys de l’escola Sant Esteve 
per a construir l’institut escola 
però, segons Homet, “només hi 
ha un acord verbal de la regi-
dora d’Educació amb el depar-
tament i això fa que no entrem 
ni a la moratòria d’un any”. En 
aquest sentit, la regidora d’Edu-
cació, Antònia Pérez, ha subrat-
llat que “estem a l’espera del 
nomenament del nou delegat 
d’Ensenyament al Vallès Occi-
dental per tractar la qüestió”. 
Pérez també s’ha mostrat pre-
ocupada per la congelació del 
Projecte eduCat1x1 de digitalit-
zació a les aules.

el sol i la lluna|| D’altra banda, 
ERC presentarà al ple de febrer 
dues mocions relacionades amb 
l’accessibilitat al col·legi El Sol i 
la Lluna. D’una banda, demana 
que l’Ajuntament iniciï de ma-
nera immediata l’expedient per 
executar les obres de consolida-
ció d’un mur d’una paret veïna 
que impedeix l’entrada en ser-
vei d’un vial d’accés al pati de 
primària. La segona moció que 
presentarà Esquerra està relaci-
onada amb l’obertura de l’accés 
pel carrer Sant Feliu al col·legi. 
Segons el regidor d’ERC, Oriol 
Papell, “els pares ens han fet 
arribar la seva demanda ja 
que al carrer Bassetes hi ha 
moments de col·lapse”.

El PSC escull el 
candidat per aclamació

Com era de preveure, l’assemblea 
de militants i simpatitzants 
del PSC celebrada dissabte 
passat va escollir Ignasi Giménez 
com a candidat. A més, es van 
traçar les línies bàsiques de la 
campanya municipal. El PSC 
ha actualitzat la pàgina web 
www.ignasicastellar.cat on es 
podran seguir totes les propostes 
programàtiques del partit.

Preocupació 
pels plans de 
congelació 
d’inversions a 
Ensenyament 

· Què l’ha portat a presentar-se a la reeelecció?
Entenc que hi ha un seguit de projectes que hem 
iniciat durant aquest mandat i que no han finalit-
zat i que ens agradaria que tingués continuïtat al 
proper mandat. A més hi ha una raó òbvia i abso-
lutament personal: em sento amb la mateixa força, 
energia i il·lusió per tirar endavant dins d’un con-
text de crisi econòmica com la que estem patint. A 
més, sento el suport no tan sols dels companys re-
gidors i del partit sinó també dels ciutadans per 
poder assumir un repte important com és el de tor-
nar-me a presentar com a candidat a alcalde a les 
eleccions del maig.

· Quan va entrar el PSC a l’equip de govern, de segui-
da van notar que ens venia a sobre aquesta crisi?
Ha estat un mandat estrany per dues raons:  d’una 
banda, ha estat el mandat on s’ha realitat més in-
versió pública que s’ha realitzat al municipi en tota 
la seva història però de l’altra, l’alentiment econò-
mic que vam començar a notar a partir del 2007 i 
que acaba esclatant en aquesta situació de crisi eco-

“Aquest ha estat el mandat on 
s’ha fet més inversió pública”

  J.G./J.R.ENTREVISTA

Va ser proclamat candidat a la 
reelecció en l’assemblea del PSC de 
dissabte passat. És a l’Ajuntament 
des del 2003 i alcalde des de 2007

Ignasi Giménez

nòmica. Això fa que hi hagi la necessitat de repensar 
l’Ajuntament des de dins. Hem de pensar quines pri-
oritats ha de tenir l’Ajuntament i quins serveis que ha 
de prestar. I això és un tema pendent per al proper 
mandat, que no serà d’inversió sinó de treball intern 
dins del consistori, de planificació i consolidació d’es-
pais que s’han anat generant en aquest mandat.

· Quines sensacions té després de l’acte de pro-
clamació de dissabte? Què li demana la gent 
quant a resultats?
La gent ens demana que no canviem, que continuem 
sent com hem estat sempre i que una campanya elec-
toral són dues setmanes i una precampanya potser 
dos o tres mesos. Hem estat treballant durant tres 
anys i el que no s’hagi fet en aquest temps no es farà 

només en tres o quatre mesos o 
en dues setmanes. La confiança 
és el principal valor i actiu que 
tenim els polítics i no surt del 
no-res en poc temps.

· Com serà la llista amb què 
es presenta a les eleccions 
municipals?
Bàsicament serà un equip on 
es combinarà l’experiència 
que ens ha donat aquests qua-
tre anys. Per tant, el gruix dels 
regidors que han format part 
d’aquest equip de govern en 
principi continuaran si així ho 
decideix l’assemblea de mili-
tants i simpatitzants. També 
hi haurà noves incorporacions, 
gent jove. És important que en 
uns moments on es parla de de-
safecció dels joves cap a la po-
lítica, nosaltres presentarem 
una llista molt jove, fins i tot 
més jove que la que vam pre-
sentar al 2007.

· El PSC ja té el lema pensat?
De fet, utilitzarem el mateix 
que vam fer servir ara fa qua-
tre anys: Ignasi Giménez, el 
teu alcalde.  Hem de reforçar 
aquest discurs de proximitat 
perquè hem estat ciutadans 
com la resta de vilatans i hem 
intentat ajudar sempre que ha 
estat possible. 
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El setmanari L’ACTUAL ha cele-
brat, aquesta setmana, tres anys 
amb la certesa que, en aquest 
temps, s’ha convertit en el mitjà 
local escrit de referència. Des del 
seu naixement, el 15 de febrer de 
2007 fins aquest número que teniu 
a les mans, L’ACTUAL ha reflectit 
tot allò que ha passat a la vila.

Els lectors del setmanari van 
deixar constància de l’efemèride 
deixant nombrosos missatges de 
felicitació al perfil de Facebook de 
la publicació. I és que la respos-
ta dels lectors és una de les fites 
de L’ACTUAL. El director de mit-
jans municipals i del setmanari, 
Julià Guerrero, ha explicat que 
“dos dels indicadors d’aquesta 
relació són, d’una banda, la gran 
quantitat de cartes que rebem i, 
de l’altra, que la publicació s’es-
gota només arribar als exposi-

  Redacció

tors quan surt els divendres”.

lactual.cat || D’altra banda, l’edi-
ció digital LACTUAL.cat va supe-
rar els 3.000  visitants únics abso-
luts el mes de gener passat amb 
només tres mesos d’existència. Al 

L’edició digital supera els 3.000 usuaris únics, després de 3 mesos en marxa

L’ACTUAL arriba als tres 
anys com a mitjà consolidat

mes passat, el portal de notícies 
va rebre 5.851 visites en front a les 
4.497 de desembre. Guerrero ha 
assenyalat que LACTUAL.cat ha 
fet que “aconseguim nou públic 
a Internet, complementant el del 
paper i de la ràdio”. 

 La redacció de L’ACTUAL i Ràdio Castellar dimecres passat al migdia.  || J.G.

 J.R.

ERC presentarà una 
moció per a la dació 
en les hipoteques

ca o Alemanya on està introduïda 
aquesta factura.

Segons dades que s’inclouen 
a la moció, “més de 270.000 famí-
lies es podrien veure sense sos-
tre en els anys posteriors a l’es-
clat de la crisi, del 2008 al 2010. 
La xifra prevista pel 2010 su-
posaria un augment del 500% 
de les execucions hipotecàries 
d’aquest any respecte el 2007”. 
Segons Permanyer, malgrat trac-
tar-se d’una competència munici-
pal, “els seus dramàtics efectes 
es concreten bàsicament a l’àm-
bit municipal, ja que és als ajun-
taments on s’adrecen majoritàri-
ament les persones afectades en 
busca d’ajuda”.

La moció també insta el go-
vern central a aplicar mesures per 
paralitzar els desnonaments en 
casos de persones en situació d’in-
solvència sobrevinguda i involuntà-
ria, mentre es tramita la modifica-
ció de la regulació hipotecària. 

El grup municipal d’ERC presen-
tarà al ple de febrer, que se cele-
brarà dimarts de la setmana que 
ve, una moció a favor de la dació 
en el pagament de les hipote-
ques i l’eliminació de les clàusu-
les del sòl. A la moció, s’han afe-
git les aportacions de L’Altraveu 
per tal de presentar-la de forma 
conjunta.

La moció proposa sol-
licitar al govern de l’estat espa-
nyol que incorpori la dació en 
el pagament, “de manera que, 
en casos de residència habitu-
al, si el banc executa la hipote-
ca i es queda amb l’habitatge, 
el deute quedi liquidat, inclo-
ent interessos i costes judici-
als”, explica el portaveu del grup 
municipal d’ERC, Jordi Perma-
nyer. Així, se seguiria el cas d’al-
guns països anglosaxons, Bèlgi-
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S’obre el concurs fotogràfic 
de la XV Setmana Verda

  Cristina Domene

Per quinzè any consecutiu, arri-
ba a la vila la Setmana Verda, set 
dies en què es realitzen un seguit 
d’activitats que pretenen acostar 
la ciutadania al medi rural i cons-
cienciar sobre la importància de 
respectar el medi ambient. Cada 
any, la setmana tracta una temà-
tica, les diferents activitats del 
2011 estaran relacionades amb el 
patrimoni arquitectònic ubicat a 
l’entorn natural. 

Com sempre, es faran diver-
ses activitats, però una de les que 
més participants acull és el con-
curs de fotografia. Els interessats  
ja poden presentar les seves pro-
postes, ja que el proper dilluns dia 
7 de març es tancarà el termini 
d’admissió d’imatges relacionades 
amb el patrimoni arquitectònic.

  La sèquia monar és un exemple d’arquitectura enmig de la natura  || arxiu

El tema d’enguany és el patrimoni arquitectònic ubicat a l’entorn natural

Cada participant podrà pre-
sentar al concurs un màxim de 
dues fotografies, inèdites a Cas-
tellar, anotant, al dors de cadas-
cuna, el títol i les dades personals 
de l’autor. Tot i que hi haurà tres 
premis de 150, 120 i 90 euros per 

als fotògrafs de les imatges gua-
nyadores, totes les obres pre-
sentades s’exposaran al Mercat 
Municipal del 14 al 27 de març. 
Podeu consultar les bases com-
pletes del concurs a www.caste-
llarvalles.cat. 

Punt i final a la 
campanya ‘Escura 
el plat i la nevera’

La campanya de prevenció del mal-
baratament alimentari Escura el plat i 
la nevera ha finalitzat aquesta setma-
na amb el repartiment d’imants a 187 
establiments comercials del municipi. 
Els imants recullen les dades de l’en-
titat Via Solidària i pretenen facilitar 
el contacte amb aquesta entitat per 
tal que es recullin aquests excedents 
alimentaris. L’objectiu és canalitzar 
cap a l’entitat els excedents alimen-
taris en bon estat i reduir un tipus de 
residu. || redacció 

JAUME SIMÓN CARRERAS

expresident de la unió esportiva castellar

el consistori, en nom de tot el municipi, 

expressa el condol 

i s’uneix al dolor de la seva família.

castellar del vallès, febrer 2011



àdio Club Castellar 
és una entitat que té 
molta solera a la nostra 
vila. Encara que està 

formada per només quinze cas-
tellarencs, és un grup amb molta 
empenta i ganes de fer coses. Pre-
cisament per aquest caràcter en-
grescador, van ser pioners a l’estat 
espanyol a instal·lar el primer re-
petidor de tecnologia digital, ano-
menat D-Star.

Això va ser al 2006, però fins 
ara no havia estat possible con-
nectar-lo a la xarxa mundial, per 
falta de recursos. Ara, el repetidor 
ja està connectat a aquesta xarxa, 
permetent així la transmissió de 
dades, per exemple GPS, i veu a tot 
al món. Josep López, de Ràdio Club 
Castellar, explica que ser radioafi-
cionat vol dir ser una persona ex-
perimentadora que, a més d’escol-
tar i parlar, remena aparells de 
ràdio. “Amb les noves tecnologi-
es la ràdio ha perdut una mica de 
l’encant perquè el fet de poder-se 
comunicar fàcilment per xat fa 
que la ràdio sembli una cosa del 

passat, per això els joves d’avui 
dia ja no s’interessen per aquests 
clubs”. López explica que des del 
club intenten que la gent jove s’en-
gresqui amb aquesta afició gràcies 
a  la ràdio digital.

Encara que el club només 
compta amb quinze castellarencs, 
una cinquantena de radifioaficio-
nats d’altres pobles estan en con-
tacte amb l’entitat del poble, que 
està ubicada al carrer Torras. Els 
ordinadors en xarxa que tenen a 
la seu estan enllaçats amb el re-
petidor que està ubicat al Balcó 
de Sant Llorenç. D’aquesta mane-
ra, Ràdio Club Castellar està en-
llaçat a través d’Internet amb la 
resta de repetidors del món. “La 
ràdio permet tenir converses des 
de qualsevol punt, fins i tot des 
del cotxe, amb qualsevol persona 
del món que disposi d’un trans-
missor”.

El sistema digital D-Star 
permet múltiples aplicacions, per 
exemple, fer seguiments de GPS 
però per ràdio. “Col·laborem amb 
entitats, com el Centre Excursi-
onista de Castellar, per tenir la 
posició de l’equip escombra en 
temps real”, assegura López. 

 Cristina Domene

 Josep López i altres companys van muntar l’enllaç Wimax.  || cedida

L’entitat de Castellar ha estat la primera de l’Estat a instal·lar un repetidor amb tecnologia digital

Els aficionats de  Ràdio Club 
Castellar, connectats en digital

REPORTATGE
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Els articles en majúscula

 Clara Simó

n resposta a la carta de la setmana passada, em veig obligada a jus-
tificar el fet de posar en majúscula l’article determinat, que no de-
mostratiu, en noms concrets d’empreses o instal·lacions. L’exem-
ple que es posava feia referència als “horts d’El Brunet”. El Brunet 

és un restaurant instal·lat a una masia dels afores del poble. El nom de l’empre-
sa és “El Brunet”, no “Brunet”. Com que l’article forma part del nom no podem 
fer-ne la contracció en contacte amb una preposició, és a dir, no podem fer ni 
“del Brunet” ni “al Brunet” i se n’ha de mantenir la majúscula. Això mateix 
passa amb tots els noms d’empresa, instal·lacions o equipaments que inclouen 
l’article (com El Mirador, El Corte Inglés, El País, etc). Quant als topònims, la 
normativa canvia. El llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals, l’ésAdir, diu: ‘Els topònims catalans i els catalanitzats porten l’arti-
cle amb minúscula inicial (si no es troba en posició inicial absoluta, d’un text 
o després d’un punt, o en una llista). Si cal, l’article es contrau amb la preposi-
ció que el precedeix.’ Així doncs, no escriurem “Castellar d’El Vallès” ni “una 
pujada a La Mola” perquè no són el mateix cas que “El Brunet”. 
Pel que fa al sentit comú, al meu entendre és lògic seguir una normativa 
que proposa mantenir els noms de les empreses intactes i tenir un cri-
teri diferent davant dels topònims.

Davant dels escrits apareguts en 
els darrers mesos a la premsa local 
sobre el mal funcionament del club, 
la Junta és conscient que aquest Club 
Atlètic Castellar (CAC) funciona bé, 
molt bé!!! El club mai no ha volgut en-
trar en les crítiques personals, en els 
insults o en les valoracions esbiaixa-
des, partidistes i ofensives que s’han 
fet del nostre club a través d’aquest 
mitjà. Però ara és hora de ressaltar 
la història del Club Atlètic Caste-
llar, el nostre Club. El CAC s’ha anat 
consolidant dia a dia, cursa a cursa, 
competició a competició al llarg de 
tots els anys i gràcies a la implicació 
d’un munt de persones: membres de 
la junta, atletes, col·laboradors/es, 
pares, mares, etc, tots ells dedicant 
gran part del seu temps lliure. I espe-
cialment als seus entrenadors i entre-
nadores, persones amb una excel·lent 
qualitat humana, meritòria professio-
nalitat i una avalada formació. 

El CAC és quelcom més que un 
nom, és un lloc de convivència, de 
compartir curses, competicions i 
d’encontre de molts atletes. Prova 
d’això és el munt d’atletes, entrena-
dors i entrenadores, monitors i mo-
nitores que diàriament trobem a les 
pistes, entrenen amb harmonia, de-
dicació, passió. Sense adonar-se’n, es 
formen com a persones, com a amics, 
creixen, comparteixen experiències, 
consells, s’esforcen, guanyen o no, 
però sempre es superen. Aquest és 
l’esperit del CAC, des dels més petits, 
els pre-benjamins i benjamins, fins a 
atletes veterans passant pels infan-
tils, els cadets i juvenils, els juniors, 
els promeses i els sèniors. 

En els darrers anys, el Club Atlè-
tic Castellar també ha millorat a ni-
vell qualitatiu, prova d’això és el gran 
nombre de títols oficials assolits pels 
seus atletes. Així tenim que més d’un 
centenar d’atletes han estat campions 
de Catalunya en diverses categories 
i en la majoria de les proves. Molts 
d’ells han estat seleccionats per Cam-
pionats d’Espanya i, fins i tot, alguns 
en campionats mundials; alguns han 
estat fitxats per clubs de la 1ª divi-
sió de la Lliga Espanyola d’atletisme. 
Per primera vegada s’ha consolidat 
un equip femení absolut i en catego-
ries inferiors, amb una clara aposta 

El CAC, un club en 
plena forma

Tinc una resposta 
per a tu

Matrícula oberta 
tot l’any

pel que fa a la part organitzativa 
i de funcionament. I tot això grà-
cies tant als col·laboradors que 
vénen un dia a posar una tanca, a 
remenar la terra del salts de lon-
gitud o a ajudar a fer entrepans al 
bar, com als entrenadors, als atle-
tes o als membres de Junta. Hau-
ries de venir a conèixer la realitat 
i veritable història del CAC. 

El CAC és un club obert i de-
mocràtic on les opinions i aporta-
cions de tots els socis són sempre 
respectades i benvingudes. A més, 
disposa d’uns mecanismes demo-
cràtics en els seus estatuts que fan 
que tothom hi pugui participar i  
censurar qualsevol actuació.

La teva opinió es desacredi-
ta per si sola... i tens la barra de 
parlar dels nostres entrenadors 
i monitors i tractar-los d’incom-
petents! Els nostres entrenadors 
i monitors tenen una filosofia molt 
clara, que és un dels objectius 
clars del Projecte Club, un treball 
fet entre tota la gent del Club que 
hi ha volgut participar. Es basa en 
formar persones amb l’atletisme, 
que els nens, nenes, nois i noies 
aprenguin amb l’esport uns va-
lors vàlids per a la seva vida: res-
pecte, esforç, solidaritat, compa-
nyerisme, sacrifici, amistat… Ah! 
I tots els entrenadors i monitors 
tenen formació acreditada i reco-
neguda. Puc parlar amb coneixe-
ment de causa; aquests entrena-
dors van ser avalats per la Junta 
que jo presidia i han tingut i tenen 
el suport de la Junta actual i de 
tots els pares i mares que porten 
els nens a l’escola d’atletisme, que 
potser no saps que existeix, però 
sí, i funciona.

El teu entrenador, com a 
mínim, el valor del respecte no 
te’l va saber transmetre. Al CAC 
difícilment trobaries ningú que 
fes una carta com la teva, des dels 
benjamins, fins als veterans. 

Ah! Deus tenir coneixement 
d’aquests “fets terrorífics” des de 

per l’esport femení. També tenim 
entrenadors que han estat nome-
nats per la Federació com a millor 
entrenador. S’han millorat la ma-
joria dels rècords del CAC en els 
darrers anys; tot just la temporada 
passada van ser més de quaranta. 
Sense oblidar l’excel·lent valoració 
que fa tothom (Federació Catalana, 
clubs, atletes, jutges i pares i mares 
d’altres entitats) de la bona organit-
zació de les competicions, això no 
seria possible sense la col·laboració 
de desenes de persones que de ma-
nera desinteressada fan que aquest 
club sigui  un gran club. 

Aquest és el nostre Club. Un 
Club sense complexos, gràcies a 
persones com el Manolo, Jonat-
han, Lluís, David, Jordi, Marc, Al-
bert, Raül, Marçal, les dues Mòni-
ques, les dues Annes, Sílvia, Dani, 
Josep, Marta..., sense oblidar-nos 
dels que també van ser-hi en al-
tres moments. Aquest és el major 
potencial del Club, entrenadores i 
entrenadors, monitores i monitors 
que s’estimen el club, noies i nois 
que han crescut al CAC com atle-
tes, alhora que s’anaven formant 
com a persones, i ara transmeten 
els valors i l’afició per l’atletisme 
als nous atletes: nens i nenes, nois 
i noies, homes i dones de Castellar 
que amb molt d’orgull porten a tot 
arreu el nom d’aquest poble. 

La Junta reconeix públicament 
la tasca humil, constant, compe-
tent, callada i la dedicació diària 
d’aquestes entrenadores i entre-
nadors, perquè elles i ells fan pos-
sible que aquest Club tingui un lloc 
destacat en el mon de l’atletisme, 
més enllà del nostre poble, conso-
lidant-se com un dels millors de Ca-
talunya i de tot l’estat espanyol,  si 
tenim en compte la relació entre 
pes demogràfic i els títols dels dar-
rers anys el CAC. 

Així és com s’escriu la historia 
d’un club “una història constant, 
viva, progressiva, de centenars de 
persones arreplegades a Castellar 
per una afició i una estima sana, 
sense recerca de notorietat social, 
que han fet possible entre tots el 
que avui en dia és ja una gran insti-
tució de Castellar del Vallès: el seu 
Club Atlètic Castellar”

Així i tot, hi ha qui no accepta 
que aquest club està viu i en plena 
forma. La manca d’arguments els 
fa recórrer als insults, als atacs i les 
desqualificacions personals. Publi-

quen cartes ofensives, i sense una 
mínima visió de coherència, es de-
sacrediten ells mateixos i  queden 
en evidència quan parlen d’un mal 
funcionament, i en canvi en matei-
xa premsa aliena a aquestes pràc-
tiques reprovables,  unes planes 
més enllà, destaca un titular que 
diu: aquest  cap de setmana hi ha 
nous campions catalans del Club 
Atlètic Castellar.

Segurament sóc un d’aquests in-
dividus nouvinguts, incompetents 
i destructors, que amb tant des-
preci esmentes a la teva desafor-
tunada carta que suposadament 
vas enviar tu a FORJA la darrera 
setmana. “LA IGNORÀNCIA ÉS 
ATREVIDA” és la millor resposta 
a les teves preguntes i desagrada-
bles opinions. Et canvio la parau-
la ignorància per desconeixement; 
no vull ser irrespectuós.

Entenc que estiguis trist per-
què et faltin amics de la infantesa 
al CAC, però és normal si estàs tan 
allunyat de la realitat. Jo quan vaig 
al col·legi on vaig estudiar, no reco-
nec ningú, i ara a més a més es mixt 
(hi ha noies), una petita diferència. 
Però NO em sento trist, afortunada-
ment hi ha coses que canvien...

Dius que no vols conèixer 
la gent que en aquests moments, 
amb el seu esforç totalment AL-
TRUISTA, està treballant pel club 
que tant estimes. I et permets el 
“luxe” d’insultar-los i tractar-los 
amb tanta falta de respecte com  
demostres a la teva carta? Aquest 
club està respectat i reconegut 
com un club de gran nivell, tant 
pel que fa a la part esportiva com 

L’any 2009, les llars d’infants de 
Castellar del Vallès van trans-
metre la preocupació a l’Alcal-
de que la creació d’una nova llar 
d’infants pública portaria greus 
repercussions econòmiques a les 
llars d’infants privades.
S’ha consultat als centres del mu-
nicipi i cadascun d’ells ha expres-
sat la seva opinió: El resum dels 
seus comentaris és la reducció 
significativa de matriculats i la 
quasi supressió per part de Be-
nestar Social d’ajuts a les famílies 
necessitades, sense haver utilit-
zat aquest criteri a l’hora d’assig-
nar les places públiques. 
Contra aquesta mesura, alguna 
guarderia ha hagut de renegoci-
ar amb els pares les quotes ja que 
estaven disposats a haver de pres-
cindir d’aquest servei. A més, al-
guns d’aquests pares els han cri-
dat per oferir places lliures a la 
llar d’infants pública una vegada el 
curs escolar estava en marxa fent 
una competència directa i agressi-
va contra les llars d’infants de tota 
la vida. Per als pròxims anys, algu-
na d’aquestes guarderies es veurà 
abocada al tancament.
Segons les dades de què disposa 
el Partit Popular de Castellar, els 
nascuts el 2009 són 271 alumnes. 
Xifra que contrasta amb les places 
lliures actuals que ronden al 40%. 
A finals del passat any amb tan 
sols uns 200 naixements, ens per-
meten pensar que les places ofer-
tes tornen a superar la demanda.  
Quin sentit té crear una llar d’in-
fants pública on els costos per a 
les famílies només es diferencien 
en un petit percentatge? 
(Anteriorment, les famílies amb 
necessitats tenien ajudes de fins 
a un 50%.) 
Per què no es va arribar a acords 
amb les entitats privades per 
convertir-les en concertades i 
d’aquesta forma no destruir el 
que ja s’ha instaurat? 
L’herència d’aquest consistori 
per als propers anys és la cre-
ació d’una escola bressol on 
la manca de personal i la falta 
d’atenció als nostres menors és 
la preocupació d’uns pares in-
defensos i enganyats. Afegiu la 
supressió d’ocupació i el tanca-
ment de petites empreses. 

fa molts anys, perquè que no cor-
ris pel CAC no és pas cap novetat; 
jo porto 10 anys (nouvingut que tu 
anomenes...) i no t’he vist mai ni 
córrer, ni donar un cop de mà.

Des de la confrontació i el 
descrèdit no es pot posar  nom a 
unes pistes d’atletisme.
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avant les actuals  situa-
cions difícils cal aixecar 
el cap. 
Tenim recursos propis 

per no deixar-nos arrossegar pels cor-
rents derrotistes i negatius marcats 
principalment per les situacions po-
lítiques i econòmiques que en molts 
casos no podem arribar a entendre i 
molt menys resoldre. Està clar que no 
podem negar la evidència, però la ma-
joria de nosaltres hem passat per situ-
acions al llarg de la vida en què hem 
hagut de lluitar i de valent: Qui no ha 
patit la malaltia d’algun familiar esti-
mat o la seva desaparició en el pitjor 
dels casos? 
O pèrdua de la feina d’alguna 
persona? 
O situacions que encara que no siguin 
complicades les veiem difícils?
Aquí volia anar a parar. Assumim ca-
dascú de nosaltres la responsabilitat 
en la part que ens pertoqui i actuem 

D

  Sense títol. || JOaN MuNdet

Aixopluguem-nos 
de la tempesta

PLAÇA MAJOR

  Isabel Martínez*

com si es tractés d’alguna d’aquestes 
situacions domèstiques. “Mengem-
nos l’elefant a trossets”. Primer de tot 
hauríem de tenir la serenor per aturar-
nos, recapitular, analitzar i buscar cau-
ses, intentar canviar-ho i, si no es pot, 
minimitzar i acceptar-ho. Busquem 

aliances, si actuem col·lectivament es 
potencien les forces individuals.
No malgastem energia en cabòries i 
queixes, utilitzem-la !!
Recordem i aprenem  d’experiències 

L’ENQUESTA DE L’ACTUAL

prèvies per a reviure-les ràpidament 
en moments de necessitat. Amb es-
perança.
Envoltem-nos de gent estimada amb 
qui compartir els bons i mals mo-

ments. Comuniquem-nos. 
Quan passi tot serà més fàcil. 

*Directora del CAP de Castellar

Comissió de Salut Emocional

L’ordenació 
urbanística a debat

L’empresa d’El 
Mirador

 L’Altraveu  Gemma Perich

ecordo una conferèn-
cia del Sr. Jordi Vila-
joana de fa uns anys, 
tampoc tants,  parlant 

del futur dels mitjans audiovisuals. 
En aquell temps era el Director Ge-
neral de la Corporació Catalana de 
Radio i Televisió i explicava que po-
dríem veure els programes de tele-
visió quan volguéssim en una carta 
per escollir, que no caldria  el televi-
sor ja que també es podria fer a tra-
vés de  l’ordinador i mòbil. 
A Castellar, les TIC i la “societat del 
coneixement” són a l’edifici El Mira-
dor,  segur que quan ho expliquem a 
un amic pot imaginar-se una mena 
de centre sincrotró en format digital 
i tampoc n’hi ha per a tant. No vol 
dir que la idea no sigui bona però 
potser, en aquest cas, el nom no fa 
la cosa, o a l’inrevés. 
La “societat del coneixement” , la ci-
ència, les tecnologies, la informació, 
formen part dels centres de conei-
xement, com ara les universitats o 
els centres de recerca, però només 
tenen sentit si la recerca del conei-
xement serveix per aplicar-la a la in-
dústria, a la producció, a la medici-
na, etc, per tant,  per revolucionar el 
coneixement i fer prosperar la nos-
tra societat.  
El Mirador no té tant a veure amb 
la “societat del coneixement“ o amb 

E R
ls agents socials i po-
lítics de la vila es re-
uneixen per prime-
ra vegada en quatre 

anys per debatre de manera 
oberta sobre el Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal de 
Castellar del Vallès. L’Altraveu 
sempre ha reivindicat que actes 
com aquests són indispensables 
per a construir el municipi que 
volem. No obstant, ens agrada-
ria fer uns quants aclariments 
sobre la trobada de dissabte. Co-

incidim plenament en el fet que 
cal consens a l’hora de decidir el 
futur urbanístic del nostre poble 
i així ho hem defensat al llarg del 
mandat. Per això, quan l’Ajunta-
ment va decidir unilateralment 
que calien les àrees residencials 
estratègiques vam reivindicar 
un espai de debat per avaluar si 
era realment necessari afavorir 
la construcció de més habitatge 
de venda privada, quan era de-
mostrable que hi havia diversos 
espais dins del municipi suscep-
tibles d’acollir habitatge social 
en sòl municipal, si era això el 
que es volia.  Aquest pont de di-
àleg no va existir mai. Ara, que 
la crisi ha deixat aquesta opera-
ció urbanística de gran enver-
gadura en suspens, potser val-
dria la pena redreçar el debat en 

aquest sentit. En matèria d’ha-
bitatge, l’únic element aprovat 
pel ple (només amb el suport del 
trànsfuga) ha estat sense cap 
procés participatiu; la transfor-
mació en el sector de la zona del 
Turuguet (la Playtex) i la zona 
del camp de futbol. Aquest és, 
de bon tros, el que condicionarà 
més la gestió del municipi a ni-
vell d’equipaments educatius, sa-
nitaris i a la mobilitat i fins ara 
s’havia fet sense consens muni-
cipal ni modificació del Pla Ge-
neral. Per tant, és una qüestió 
de voluntat política que puguem 
anar en una direcció o una altra. 
Però que al final, es reconegui el 
fet que les decisions col·lectives 
sempre reverteixen de forma po-
sitiva sobre els projectes, és tot 
un èxit.  

l’estratègia de futur com amb la forma-
ció de les persones, també molt impor-
tant. Aclarit el contingut d’El Mirador 
(almenys d’una part) podem valorar si 
aquestes activitats són bones i si el lloc 
és indicat, ja que en un altre temps les 
podíem trobar a les escoles com activi-
tats extraescolars, o al Botafoc, al Cen-
tre de Serveis del polígon industrial o 
en centres privats. 
A El Mirador hi ha dos tipus d’activi-
tats: les habituals de cultura i de ca-
ràcter social  organitzades per l’Ajun-
tament i les entitats del poble i les 
activitats organitzades per l’empre-
sa d’El Mirador que suposen un 38% 
del total . Realitzen bàsicament cursos 
d’informàtica destinant una mitjana 
de 2 hores per alumne. Un 72% dels 
que han cursat aquestes activitats for-
matives eren persones que treballen i 
estudiants i un 28%, persones en situ-
ació d’atur. En conseqüència, l’horari 
més sol·licitat d’El Mirador és un 75% 
la tarda-vespre i un 25% el matí, així i 
tot, a la tarda-vespre no hi ha empen-
tes per entrar. Per tot això, l’empresa 
d’El Mirador cobra 120 mil euros anu-
als i l’Ajuntament s’ha ocupat d’inver-
tir en tota la infraestructura  necessà-
ria i en el personal.
El futur d’aquest equipament  pot pas-
sar per ser un centre de cultura, de 
formació, d’activitat social, i per des-
comptat de formació... Si l’Ajuntament 
vol treballar en la  innovació, no ne-
cessita tant edifici i infraestructura ni 
tants metres quadrats per ordinadors, 
i sobretot, tampoc necessita un con-
tracte tan car per tan poc servei.
En continuarem parlant…

*Regidora de CiU

Napoleó I
Emperador francèsL’enveja és una declaració d’inferioritat
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EL TAULER

PLACES VACANTS 
AL PROJECTE
MATERNO INFANTIL

espai d’atenció a la petita
infància adreçat a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys que es
porta a terme a les
instal·lacions de l’escola
bressol Municipal colobrers.

Horari: 

Matí:
dimarts i dimecres, de 10 a 12 h

tarda: dijous, de 15 a 17 h

+ INFO:
Tels. 937 142 219 o 937 144 040

CAMPANYA
INTERCANVI DE 
DISFRESSES

Fins al 5 març a la
Ludoteca Les 3 Moreres

Horari: de dilluns a divendres,
de 17 a 19.30 h
i dissabtes d’11 a 13.30 h

Porta’ns d’una a tres disfresses 
que ja no utilitzis i emporta’t una 
altra a canvi! 

acceptem disfresses senceres o 
parts concretes: faldilles,
pantalons o complements
(barrets, cinturons, sabates, 
ulleres...). Que estiguin en bon 
estat de conservació i d’higiene.

+ INFO:
c. Sala Boadella, 6  ·  Tel. 937 159 289
A/e: ludoteca@castellarvalles.cat

PLA DE
MOBILITAT URBANA

Dilluns 21 de febrer
19 h
Sala d’Actes d’El Mirador

l’enginyeria redactora del Pla 
de Mobilitat urbana, Greccat, 
presentarà en aquesta sessió
les propostes d’actuació
concretes per anar assolint els 
objectius del Pacte per a la
Mobilitat urbana de
castellar del vallès.

+ INFO: www.castellarvalles.cat
i tel. 937 144 040
(Regidoria de Transport i Mobilitat)

PRESENTACIÓ DE LES PRO-
POSTES D’ACTUACIÓ DEL 
PLA DE MOBILITAT URBANA

LA CASA DE LES 3 MORERES

m presento: el meu nom és Ignasi 
Giménez i Renom i em sento del 
tot castellarenc. He nascut a la 
vila. Aquí és on he viscut tota la 

meva vida. On he estudiat i m’he format com 
a persona. On tinc la meva família i els meus 
amics. Per sobre de tot, m’interessa Castellar 
i el meu compromís és amb la seva gent. 

er a mi, la Maria ha 
estat, a part d’és-
ser un familiar llu-
nyà, una molt bona 

amiga. Sempre la recordaré com 
a persona que estimava molt la 
canalla, les flors i els animals. 
De qualsevol esqueix en feia una 
gran planta. I, sobretot, adorava 
la seva família.

a conferència de la 
setmana passada 
va tractar sobre un 
tema més fàcil de 

mostrar en una pantalla que de-
finir-lo per escrit.  El professor 
Àlvar Sánchez, nascut a Caste-
llar del Vallès i conegut per molts 
dels assistents, va desenvolupar 
el tema amb un entenedor rigor 

E

Durant els últims vuit anys he tingut l’honor 
de representar Castellar. Primer, com a re-
gidor a l’oposició i després com Alcalde. Ho 
he intentat fer de la millor manera possible, 
posant totes les meves capacitats i esforç a 
aquest servei. Deixant de banda sigles políti-
ques i sectarismes, ja que sempre he pensat 
que en un poble el que realment compten són 
les persones que en formen part. 
De mi no sentireu una mala paraula cap a 
ningú. La crítica si no és per construir no em 
val. Amb els que no pensen com jo, m’interes-
sa més el pacte que la baralla. Com que ningú 
té la veritat absoluta de res, no em fa por dis-

A la  Maria 
Casajoana (modista)

La ciència de la 
invisibilitat

Primer de tot, Castellar

 Maria Consol Casajoana  Aula Ext.Universitària -Victòria Martí

 Ignasi Giménez *
cutir, però sempre i quan l’altre estigui dispo-
sat a raonar i buscar el consens. 
Els que em coneixeu sabeu que sóc una perso-
na accessible. Crec que la proximitat és el valor 
més important en la política local. Intento sem-
pre predicar amb l’exemple: atenent a tothom 
per igual i ajudant en tots aquells casos que ha 
estat possible. No tenim la solució a tots els 
problemes, però sempre s’ha d’escoltar.
Durant els últims quatre anys, des de l’Ajun-
tament s’ha fet una aposta important per 
l’educació, l’ocupació i el benestar de les per-
sones. En aquests àmbits, els pressupostos 
s’han triplicat. D’aquesta manera hem afron-

P

Durant vint-i-cinc anys vaig anar 
un cop la setmana a casa seva. 
Doncs, amb ella podies parlar de 
tot, era una gran conversadora. 
Llegia molt, tenia papers per tot 
arreu, llibres, diaris, revistes. Un 
dia plujós, davant de casa seva va 
aparèixer un gosset esquifit –i, la 
veritat una mica lleig- xop fins al 
moll de l’os. Ella el va recollir i al 
final se’l va quedar perquè mai no 
va aparèixer el seu amo. El gos, 
amb el temps, va fer un canvi i sem-
blava el rei de la casa. Puc afirmar 
que ella i el Xut (així l’havia bate-
jat) feien una parella divertida.
Jo crec que tenia un do molt es-
pecial: anar a visitar malalts. 

Sabia com tractar-los i sem-
pre trobava la manera de fer-
los riure. Tot el contrari del que 
fem la majoria, no?.
I ara, una anècdota. La Maria sem-
pre es deixava els llums encesos, 
expressament. Jo li anava al dar-
rera, apagant-los, i aleshores em 
deia: “Deixa’ls encesos que prou 
que ja hi estaré a les fosques...” 
Ara entenc perquè m’ho deia.
Només m’agradaria que et tro-
bessis en una vall curulla de 
flors de tota mena, amb molta 
claror i amb les persones que 
més estimaves.
Adéu i, com deia sempre ella, 
Visca Catalunya lliure! 

tat la crisis econòmica: ajudant als més neces-
sitats, donant oportunitats a les persones en 
atur i apostant per la formació. Aquestes han 
estat les meves prioritats ahir, ho són avui i 
ho seran demà.
Els meus companys, amics i veïns m’ha fet la 
confiança de tornar-me a elegir per a ser can-
didat a l’Alcaldia. Aquest és un repte que ento-
mo amb la mateixa força, energia i il·lusió que 
el primer dia, ja que no hi ha res més reconfor-
tant que treballar per allò que estimes, és a dir, 
treballar per Castellar i la seva gent. 

* Alcalde de Castellar

L

científic. Per a poder explicar la in-
visibilitat, primer s’ha de parlar de 
la visibilitat.  Perquè les coses si-
guin visibles s’ha de tenir en comp-
te una sèrie de factors:  L’emissor 
de llum, la transmissió de la llum, 
les propietats dels materials i els 
detectors de la llum, però, què és la 
llum?  Un seguit de camps elèctrics 
i magnètics propagant-se per l’es-
pai.  De què estan fetes les coses 
i l’Univers?  De matèria i llum. Al 
llarg del temps, la ciència ha con-
vertit molts somnis dels humans 
en realitat:  Volar, viatjar per sota 
el mar, visitar altres móns i potser 
aviat aconseguirà la manera de 
poder assolir la invisibilitat. 
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 Jordi Mas

En breu, les dues entitats caste-
llarenques de tennis i pàdel, el 
Club Tennis Castellar i la Penya 
Arlequinada, actuaran com una 
de sola. Aquest dilluns a l’assem-
blea de socis extraordinària del 
CT Castellar es va aprovar la pro-
posta -55 vots a favor i 11 en con-
tra- de la junta directiva perquè el 
club sigui gestionat per l’empre-
sa APE, la mateixa que s’encar-

rega de les pistes de la Penya Ar-
lequinada. Això permetrà sumar 
esforços, pistes i sobretot socis, 
que seran els principals benefici-
ats dels canvis.

L’acord de col·laboració per-
metrà que els abonats d’un club 
puguin utilitzar les instal·lacions 
de l’altra entitat sense que es 
vegi incrementada la quota. Ac-
tualment, la Penya Arlequinada 
té més de 300 socis i el Club Ten-
nis Castellar en té uns 200. Tot 
sumat, les pistes a disposició dels 

El tennis suma esforços
El Club Tennis Castellar i la Penya Arlequinada de Ca n’Avellaneda compartiran les instal·lacions i els 
seus socis podran gaudir dels avantatges que ofereixen dels dos clubs

 Les instal·lacions del Club Tennis Castellar estaran més vinculades a les de la Penya Arlequinada a partir dels propers dies. || cedida

Autocar per al proper 
desplaçament de la UE

el bar Hobby i la Penya los be-
renjenas han organitzat un auto-
car per al proper desplaçament 
de la unió esportiva castellar al 

camp del sant celoni el 27 de fe-
brer per un preu de 6 euros. a ta-
radell ja hi van viatjar 25 segui-
dors i s’espera omplir l’autocar al 
tractar-se de l’any del centenari i 
que l’equip està vivint un bon mo-
ment de joc.

Alcaraz s’emporta l’Open 
Infantil BMW Girona

Oriol alcaraz va guanyar diumen-
ge la cursa de benjamins a lladó 
de l’Open infantil bMW Girona. el 
ciclista castellarenc, malgrat ser 

benjamí de primer any, es va im-
posar a la resta de rivals. la prova 
constava de dues voltes a un circuit 
tancat de dos quilòmetres. dissab-
te, alcaraz va participar a unes pro-
ves d’alt rendiment amb l’escola de 
ca n’anglada de terrassa.

abonats seran de 9 de tennis de 
terra batuda i 12 de pàdel -tenint 
en compte que el CT Castellar té 
previst instal·lar una nova pista 
de pàdel a mig termini. També es 
compartiran els altres serveis de 
què disposen els dos clubs, com el 
gimnàs o el tennis platja.

noves ampliacions || Les prime-
res actuacions que farà l’empre-
sa APE dirigida per Salva Navar-
ro al Club Tennis Castellar aniran 
orientades a instal·lar uns mòduls 

de 200 metres quadrats que con-
tindran un local social, un bar, un 
gimnàs, una sala d’activitats diri-
gides i uns lavabos. Un cop com-
pletada aquesta primera fase, 
i en funció de la resposta de la 
massa social, s’estudiarà l’empla-
çament d’una nova pista de pàdel 
a les instal·lacions del carrer Sant 
Feliu. Properament també es po-
sarà en marxa una nova pàgina 
web de l’entitat per tal de facili-
tar la comunicació entre el club i 
els socis. 

L’equip juvenil del Club Tennis 
Castellar va empatar a casa a 2 
contra el Manlleu a la lliga del 
CD Terrassa. Oriol Gallardo i 
Lluís Vall van guanyar els seus 
dos partits mentre que Iker Fer-
nández i Livan Luque -per lesió- 
no van poder superar els seus 
adversaris.

El juvenil del CT 
empata a casa 
contra el Manlleu

Les veteranes del CT Castellar 
van guanyar per 3 a 2 al CT Els 
Gorchs a les instal·lacions del 
carrer Sant Feliu. Amanda Ro-
dríguez i les parelles de dobles 
de Pilar Llort i Maria Jesús Gar-
cía i Àgueda Pérez i Fita Martí-
nez van aconseguir els triomfs 
que van valdre la victòria.

Nova victòria de 
les veteranes a 
l’Inter Club Dames

Tant l’equip A com el B del Club 
Tennis Castellar que juguen el 
torneig de la Penya Arlequina-
da van guanyar el seu partit 
del cap de setmana passat per 
un ajustat resultat de 3 a 2. Els 
dos conjunts ho van fer contra 
el Sant Cugat.

Triomf doble per 
3 a 2 dels equips 
de veterans
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L’Open torna a batre el 
rècord participatiu anual

La tretzena edició de l’Open Dòmi-
no de Castellar del Vallès tornarà 
a ser un any més un dels torne-
jos més multitudinaris d’aquesta 
disciplina que es fa a Catalunya. 
En tot el territori català, l’Open 
Dòmino ha estat el de més parti-
cipació d’aquesta temporada: des 
del setembre, cap altre torneig 
ha comptat amb 87 parelles. La 
xifra és lleugerament inferior a la 
de l’any passat -95-, però tot i així 
torna a ser la de referència a tot 
Catalunya.

Amb 87 parelles participants, l’Open Dòmino de Castellar del Vallès ha 
tornat a ser el més multitudinari de tot Catalunya aquesta temporada

 Jordi Mas

  La sala del restaurant Can Font on es va fer la present edició del torneig de dòmino per parelles. || JOseP Graells

El Voltregà de Maria 
Ballesta guanya la 
Copa de la Reina

La portera Maria Ballesta ha ob-
tingut el seu primer títol com a 
jugadora d’hoquei patins. A les 
files del Voltregà, la castellaren-
ca ha pogut aixecar la Copa de la 
Reina després que el seu equip 
hagi guanyat per 3 a 4 l’Arenys 
gràcies a un gol d’or a la pròrroga 
en el torneig disputat a Gijón.

“És un somni fet realitat. 
Sempre un esportista vol acon-
seguir títols i aquest és bastant 
important”, comenta Ballesta. 
En el partit cap dels dos equips 
va aconseguir marxar per més 
d’un gol en el marcador i no va 

 Jordi Mas
ser fins a la pròrroga que el Voltre-
gà va emportar-se el títol amb un 
gol de penal. El conjunt d’Osona va 
accedir a la final després d’imposar-
se amb facilitat en semifinals per 0 
a 7 al Gijón, l’equip amfitrió de la 
Copa de la Reina.

debut a europa || Aquest cap de set-
mana Maria Ballesta debutarà a la 
Copa d’Europa en el partit de tor-
nada de vuitens de final a la pista 
del Montreux suís. “Tenim un camí 
més o menys assequible fins a se-
mifinals. Tant de bo fem el triplet 
aquest any: lliga, copa i champi-
ons”, explica l’exjugadora de l’Ho-
quei Club Castellar, que espera an-
siosa el debut europeu. 

La jugadora castellarenca debutarà aquest 
diumenge a la Copa d’Europa a Montreux

El torneig es va fer al res-
taurant Can Font durant el dis-
sabte en sistema suís a vuit parti-
des. La victòria va ser per Rafael 
Pérez Llamas i Massimo Monte-
rosso Gallardo, del Club Dòmino 
Premià de Mar, que van emportar-
se 600 euros de premi i el trofeu 
a més d’assegurar-se la plaça per 
al proper Campionat d’Espanya 
de Dòmino per parelles d’aquest 
any 2011. En segon lloc, va classi-
ficar-se la parella del CD Altafulla-
La Torreta formada per Juan Car-
los Martínez Bayo i Jose Antonio 
Martínez Muñoz, mentre que en 
tercera posició van quedar Andreu 

Ganges Massís i Silvestre Sánchez 
Palomares, del CD Teià.

A nivell castellarenc, la mi-
llor parella, guardonada amb 
el trofeu Anastasi Homet i 200 
euros de premi, va ser la formada 
per Santi Munt i Gabriel Pagès, 
de la Penya Solera Barcelonista. 
Francesc Martínez i Pilar Araujo 
van guanyar el premi a la millor 
parella mixta, mentre que Anna 
Gordillo i Carmen Lilla van ser 
la millor parella femenina del 
torneig. En total, l’Open Dòmino 
Vila de Castellar va repartir més 
de 3.000 euros en premis per als 
participants. 

  Maria Ballesta, la segona per la dreta, celebra el títol aconseguit. || cedida

HOQUEI PATINSDÒMINO
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ÀREA POLIESPORTIVA

El Castellar comença a 
volar a Santa Coloma

El Club Bàsquet Castellar Cluse-
llas Dental ha sortit, per fi, de la 
zona de promoció per la perma-
nència de Copa Catalunya. Els 
castellarencs van sumar una gran 
victòria a la pista del Santa Colo-
ma, segon classificat de la taula 
per 65 a 72 que els ha permès as-
cendir fins a la desena posició dei-
xant enrere un total de sis equips i 
situant-se amb nou victòries i deu 
derrotes. “La lliga està molt apre-
tada, som a dues victòries de les 
primeres posicions i a dues der-
rotes del descens” comenta l’en-
trenador Jordi Juste.

Els castellarencs visitaven una 
de les pistes més complicades de la 
categoria. “ Sabíem que patiriem 
molt, són pistes difícils. El mar-
cador es va anar reduint però 
vam saber controlar molt bé el 
partit”. Els de Juste van sorpren-
dre al Santa Coloma amb diferents 
variants tàctiques que els va per-
metre dominar el marcador: “Els 
vam soprendre gràcies a les dife-
rents defenses que vam presentar 
als primers dos quarts. Aquestes 
variacions ens van permetre con-
traatacar fàcilment”. 

El Santa Coloma, acos-
tumat a anotar amb facilitat i 
amb un balanç de deu victòries 
i set derrotes, no va poder con-
trarrestar el joc castellarenc.  
“Vam jugar molt bé i la diferèn-
cia final de set punts la va mar-
car l’encert des de la línia de tirs 
lliures”, comenta el tècnic, Juste.

 Els jugadors del CB Castellar en un descans d’un partit. || J.G.

L’equip de Jordi Juste guanya fora de casa quatre mesos després i surt de la 
zona de promoció de permanència a Copa Catalunya

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

 Víctor Cuervo

tocar de peus a terra || Aquesta 
és la consigna que llença l’entre-
nador del Club Bàsquet Castellar, 
Jordi Juste, pel que resta de tem-
porada. “Hem de tocar de peus a 
terra, el que hem de pensar és en 
el Montcada i anar partit a par-
tit. Els castellarencs disputen el 
seu partit aquest diumenge a les 
set de la tarda davant d’un dels 
rivals que es consideren directes. 

Tot i ocupar ara una zona tranquil-
la de la taula, a dues derrotes del 
descens directe,  l’entrenador cas-
tellarenc no vol que l’equip es con-
fiï i es cregui que ho té tot fet. “És 
molt millor veure’s fora de la 
zona de descens, és una pers-
pectiva diferent perquè els al-
tres equips et veuen per damunt 
però, si ens confiem, les coses 
ens aniran malament”. 

Garcia s’apropa als estatals de tanques

Dani Garcia és a només 21 cen-
tèsimes del Campionat d’Espa-
nya de pista coberta que es farà 
a Saragossa. El castellarenc va 
fer una marca de 8,81 segons a 
la prova de 60 metres tanques 

Els dos equips juvenils del Club Atlètic Castellar han passat a la final 
de 4x200 relleus del Campionat de Catalunya de pista coberta. Per 
primera vegada a la història tant l’equip masculí com el femení hi han 
pogut accedir. Francesc Fernández, Dani Garcia, Oscar Val i German 
Escolano van ser quarts mentre que Judith Torrents, Alba Roca, Alba 
Peris i Irene Sánchez van ser cinquenes.

cac

Els equips de relleus passen a la final

en uns controls disputats a Saba-
dell. Garcia ja està classificat per 
la prova estatal dels 400 metres i 
té l’oportunitat durant les prope-
res setmanes de poder disputar-
hi dues proves.

ATLETISME  |  CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL

ATLETISME  |  CONTROL DE SABADELL

Pietat Justícia fa 43 punts al circuit FP

Pietat Justícia va ser la millor 
classificada del Club Golf Cas-
tellar a la primera jornada del 
Circuit Fair Play de Pitch & Putt 
disputada al Vallès Golf. La cas-
tellarenca va fer 43 punts, un 

més que Antonio Mur i tres més 
que Joan Antoni Fernández i Al-
fonso Ruiz. El Circuit Fair Play 
d’aquesta temporada tindrà un 
total de nou jornades repartides 
en diversos camps.

GOLF  |  CIRCUIT FAIR PLAY DE PITCH & PUTT
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FUTBOL

HOQUEI PATINS

SEGONA CATALANA · Grup C J. 17

HC Castellar - Centelles 0 - 13
canet - Premià 7 - 3
vilassar - voltregà 15 - 4
congrés - centelles 2 - 2
Perpetuenc - riudebitlles 2 - 5
arenys - corbera 1 - 5
ripollet - barcino pendent

vilassar
riudebitlles
corbera
canet
centelles
HC Castellar
Perpetuenc
ripollet
arenys Munt
congrés
cornellà
voltregà 
Premià
barcino

43
40
38
27
24
24
23
20
17
17
15
13
10

6

15
16
16
16
17
16
16
15
16
16
16
16
16
15

14
13
11
8
7
7
7
6
5
5
5
4
3
2

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

0
2
0
5
7
6
7
7
9
9

10
10
12
13

CLASSIF. PT PJ PG PE PP

BÀSQUET

Santa Coloma - CB Castellar  73 - 61

artés - Premià 62 - 67

argentona - Girona 67 - 79

Minguella - sant Josep 58 - 77

sant andreu - vic 75 - 66

blanes - Montgat ajornat

figueres - sant adrià 98 - 92

Montcada - Palamós 86 - 69

COPA CATALUNYA · Grup II Jornada 19

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

CB Castellar
vic 
sant andreu
figueres
artés 
Palamós 
Premià

19
19
18
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19

14
12
12
11
11
11
10
10
10

9
8
8
8
7
7
3

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

5
7
6
8
8
8
9
9
8

10
11
11
11
12
12
16

FUTBOL SALA

La Unió Esportiva Castellar va guanyar per 0 a 1 al camp del Tara-
dell amb un gol de Marc Argemí, establint així un nou rècord de cinc 
partits seguits guanyats aquesta temporada. L’equip de Quico Díaz 
escala fins a la quarta posició del grup i aquest diumenge (12.15h) 
rep el tercer de Primera Territorial, el Sallent.

Dissabte passat al pavelló Jo-
aquim Blume es va disputar 
la primera Fase Interclubs de 
patinatge artístic. La competi-
ció va començar a les vuit del 
matí i va durar tot el dia.

JOseP Graells

JOseP Graells

La UE eixampla a cinc els triomfs seguits

Fase Interclubs

SÈNIOR B · 2a catalana, grup 4
Quatre camins - fs castellar  7 - 4
ATHLÈTIC B · 3a catalana, grup 5
a04 castellar - sant Joan 7 - 0
ALMENDRA A · 3a catalana, grup 5
aa castellar  descansa
ALMENDRA B · 3a catalana, grup 4
aa castellar - sant feliu 4 - 0
JUVENIL A · 2a divisió, grup 2
Mataró - fs castellar  2 - 2
FEMENÍ · lliga juvenil-cadet
Pb lloret - fs castellar  3 - 4
CADET A
Montornès - fs castellar  9 - 1
CADET B
sabadell - fs castellar  7 - 3
INFANTIL A
bonaire - fs castellar  1 - 4
INFANTIL B
fs castellar - Pau vila 5 - 6
ALEVÍ A
Olímpic la floresta - fs castellar  11 - 0
BENJAMÍ A
can calet - fs castellar  5 - 3
PREBENJAMÍ
benjamí b - Prebenjamí 15 - 6

FUTBOL SALA

VETERANS

ue castellar - la Garriga 2 - 0

SÈNIOR B · segona territorial, grup 6

ue castellar - la romànica 3 - 4

FEMENÍ · segona Juvenil cadet, grup 2

ue castellar - cadet 0 - 5

JUVENIL A · Primera, grup 7

ue castellar - Montcada 1 - 2

JUVENIL B · segona, grup 22

viladecavalls - ue castellar 2 - 3

CADET · segona, grup 27

femení - ue castellar  0 - 5

INFANTIL · segona, grup 3

ue castellar - sant andreu 0 - 10

ALEVÍ A · tercera, grup 14

ue castellar - Matadepera 2 - 1

ALEVÍ B · tercera, grup 12

la Planada - ue castellar  2 - 1

ALEVÍ C · Quarta, grup 7

ue castellar - ripollet 0 - 7

ALEVÍ D · Quarta, grup 10

Joventut 25s - ue castellar 8 - 2

BENJAMÍ A · segona, grup 8

ue castellar - Mercantil 1 - 3

BENJAMÍ B · segona, grup 30

barberà - ue castellar  1 - 1

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLAR

SÈNIOR B · fase prèvia, grup 2

cN terrassa - cb castellar  ajornat

JÚNIOR A · interterritorial, grup 3

sant Quirze - cb castellar  51 - 77

JÚNIOR B · Nivell a, grup 2

castellbisbal - cb castellar  49 - 47

JÚNIOR FEM · Nivell a, grup 1

cb castellar  descansa

CADET MASCULÍ · Nivell a2, grup 5

cb castellar - escola Pia 69 - 102

CADET FEMENÍ · Nivell b1, grup 3

lestonnac - cb castellar  54 - 49

INFANTIL MASCULÍ · Nivell c2, grup 3

cb castellar - caldes 47 - 43

PREINFANTIL MASC · Nivell b1, grup 1

cb castellar - santpedor 39 - 43

PREINFANTIL FEMENÍ · Nivell c, grup 2

cb castellar - lluïsos de Gràcia 19 - 45

MINI A MASCULÍ · Nivell a2, grup 2

cb castellar - escola Pia 72 - 65

MINI B MASCULÍ · Nivell c2, grup 4

sant fost - cb castellar  59 - 40

PREMINI A MASCULÍ · Nivell b2, grup 4

cb castellar - sant Gabriel 42 - 81

PREMINI B MASCULÍ · Nivell d, grup 4

bosco Horta - cb castellar 43 - 58

CLUB BÀSQUET CASTELLAR DEL 18 AL 25 DE FEBRER DE 2011

FUTBOL (ue castellar)

DISSABTE 19 de febrer

Pepín Valls
10:00   cadet a – san cristobal
11:30   benjamí b – Mirasol
11:30   benjamí c – la Planada
12:45   Prebenjamí a – sant cugat
12:45   Prebenjamí c – can fatjo
17:00   Juvenil b – Jabac terrassa

Partits a fora
10:15   andalucia - benjamí 7 d
10:30   safa - aleví a
11:00   sabadell Nord - benjamí 7 a
11:30   can fatjo - Prebenjamí f-7 b
12:30   ametlla vallès - Juvenil a
15:00   Manresa - femení
16:30   torreguitart - veterans
17:00   andalucia – 2a territorial

DIUMENGE 20 de febrer

Pepín Valls
10:15   aleví b – ripollet
10:15   aleví d – terrassa
12:15   1a territorial – sallent

Partits a fora
08:00   la romànica - aleví c
14:00   sant cugat - infantil a

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 19 de febrer

Pavelló Dani Pedrosa
15:30  Prebenjamí c – arenys
16:30  femení – blanes
17:30  infantil b – vilassar
18:30  infantil a – caldes

DIUMENGE 20 de febrer

Pavelló Dani Pedrosa
09:30  iniciació b – congrés
11:30  Juvenil b – cerdanyola
12:30  Juvenil a – Mollet

FUTBOL SALA

DISSABTE 19 de febrer

Pavelló Joaquim Blume
15:30   infantil a – Martorell
16:45   femení – bon salvador
18:00   sènior a – inter sentmenat
19:30   Juvenil a – claret 

Pavelló Dani Pedrosa
10:00   aleví – amadeu vives
11:00   cadet – ies Miquel crusafont

Partits a fora
12:30   ies vallès - infantil
15:00   dae – almendra a
16:15   amor de dios – almendra b
16:00   sporting Prat - athletic a

DIUMENGE 20 de febrer

Pavelló Joaquim Blume
09:00   aleví a – sta. Perpetua
10:15   benjamí a – Manlleu
11:30   cadet a – bonaire
12:45   sènior b – spinola

Partits a fora
11:00   Martorelles - athletic b
12:45   sta. Perpetua - Juvenil almendra

AGENDA

BÀSQUET (cb castellar)

DISSABTE 19 de febrer

Pavelló Puigverd
09:00   Mini b masc. – lliça de vall
10:30   Pre-mini b masc. – Montserrat
12:00   Júnior b masc. – Montcada
18:00   Júnior a msc. – sfèric terrassa

Partits a fora
10:30   l’Hospitalet (pre-mini a masc.
10:45   casp - Pre-infantil fem.
10:45   Manresa - Mini a masc.
10:45   castellet - Pre-infantil masc.

DIUMENGE 20 de febrer

Pavelló Puigverd
11:00   Partits de l’escola de bàsquet
17:00   sènior b masc. –  saMa
19:00   sènior a masc. – Montcada

Partits a fora
11:00   aese - cadet masc.
16:00   cc badalona - Júnior fem.

FEMENÍ · sub16
Hc castellar  descansa
JUVENIL A · Grup fc
Hc castellar  descansa
JUVENIL B · Grup fb
Hc castellar  descansa
INFANTIL A · Grup P4
caldes - Hc castellar  2 - 5
INFANTIL B · Grup f8
Mollet - Hc castellar  6 - 2
ALEVÍ · Preferent, grup1
Hc castellar - cerdanyola 4 - 3
BENJAMÍ A · campionat bcn, grup e
Hc castellar  descansa
BENJAMÍ B · campionat bcn, grup c
Hc castellar  descansa
PREBENJAMÍ A · copa bcn, grup 4
Hc castellar  descansa
PREBENJAMÍ B · campionat bcn, grup b
Hc castellar  descansa
PREBENJAMÍ C · campionat bcn, grup 2
Hc castellar  descansa

HOQUEI CLUB CASTELLAR

Taradell - UE Castellar  0 - 1
can trias - canovelles 2 - 3
lliçà d’amunt - sant feliu 2 - 0
Oar vic - les franqueses 1 - 0
llinars - Parets 3 - 3
vilanova - sabadell 1 - 2
can boada - san lorenzo 0 - 1
sallent - Puigreig 1 - 0
sant celoni - sabadell Nord 0 - 2

PRIMERA TERRITORIAL · Grup IV J. 21

san lorenzo
canovelles
sallent
UE Castellar
Parets
Oar vic
taradell 
Puigreig
sabadell b
vilanova vallès
sabadell Nord
sant feliu codines
sant celoni 
les franqueses
lliçà d’amunt
can boada
llinars
can trias

44
38
36
35
33
33
33
31
30
28
27
27
23
22
20
19
16
15

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

12
10
10
10

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

8
8
6
5
6
6
6
7
6
7
6
0
5
7
8
7

10
6

1
3
5
6
6
6
6
6
7
7
8

12
10

9
9

10
9

12

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Athletic 04 - Llagostense 3 - 5
col·legi santo Ángel - ripollet 9 - 4
sang culé - alheña 1 - 1
cornellà - sporting Prat 5 - 3
cervelló - viladecans 4 - 4
sansur - bruc 2 - 3
sant Just - Penya esplugues 3 - 4

PREFERENT CATALANA, 3 · Jornada 14

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

31
30
26
25
25
25
24
20
20
19
15
15
13
9
1

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
13
14

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

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

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

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

10
13

ATHLÈTIC 04 CASTELLAR FUTBOL SALA CASTELLAR

Can Cuyàs - FS Castellar  2 - 4
la sínia - les fonts 9 - 5
cN caldes - san lorenzo 5 - 10
tiana - can Parellada 8 - 2
santa Perpètua - lliçà de vall 3 - 4
sant andreu - la sardana             3 - 9
inter sentmenat - aiguafreda 3 - 5

PRIMERA CATALANA · Grup IV Jorn. 13

sant andreu
aiguafreda
la sardana
la sínia
can cuyàs
les fonts
san lorenzo
can Parellada
tiana
santa Perpètua
FS Castellar
lliçà de vall
inter sentmenat
cN caldes

39
31
29
28
25
22
22
22
17
15
15
12
5
3

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

13
10

9
9
8
7
7
7
5
4
4
4
1
1

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

1
3
3
4
5
6
6
6
7
7
7

10
11
13

HOQUEI CLUB CASTELLAR

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 19 de febrer

Pavelló Joaquim Blume
08:00  Proves certificat i d’iniciació a
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El text teatral de Jordi Galcerán Fuita s’es-
trena aquest vespre a les 21.30 h a la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu de Castellar del 
Vallès. La companyia local Entre Cametes 
ha recuperat aquesta obra, que va ser es-
trenada per primer cop l’any 1999 i que avui 
arriba al municipi dirigida per Rosa Grané i 
interpretada per Pep Lasala, Mònica Mimó, 
Clara Sellés, Joan Altarriba i Carles Rovi-
ra.  Fuita és una comèdia àgil, “molt esbo-

‘Fuita’ al teatre
 Els actors d’Entre Cametes a l’assaig que van fer dimecres. ||JOseP Graells

  Marina Antúnez
jarrada i molt fresca, que crec que agra-
darà a tothom”, afirma Grané, la directora 
del muntatge.

el text || El muntatge parteix de la imatge, 
un xic còmica, d’un conseller de la Generali-
tat que està decidint en quin punt del cap ha 
de recolzar la pistola que utilitzarà per suïci-
dar-se. En aquest crucial moment rep la visi-
ta d’una venedora i comença un joc amb els 
millors elements de la comèdia, on cap perso-
natge és el que sembla. “El protagonista viu 
una sèrie de despropòsits”, diu Grané. 

L’obra està inspirada en un conseller 
real, “tot i que Galcerán només s’hi va 
inspirar, perquè el text és molt més exa-
gerat que la realitat”, segons Grané. 

Tot i ser un text actual i gens carregat, 
“els actors se m’han queixat que era di-
fícil, perquè els diàlegs són molt picats”, 
comenta Grané. “Això fa que costi més de 
memoritzar i d’assolir de manera fàcil”. 

La directora, però, reconeix que ha 
estat una direcció ni més ni menys difícil que 
les altres. “Cada vegada és com començar 
de  zero”. Després de veure la progressió en 

els assajos, però, també afirma: “Em resul-
ta molt més fàcil dirigir drames”.

L’obra de Galcerán es va estrenar a 
Santa Coloma de Gramanet i també es va 
poder  veure l’any 2008 al Teatre del Sol de 
Sabadell. “Llavors va agradar molt i aquí 
esperem que el púbic també sigui tan re-
ceptiu com aleshores”. 

Entre Cametes fa amb Fuita una nova 
aposta pel teatre còmic, tot i que “ a mi 
m’agrada més el drama, i me’n surto més 
bé”, confessa Grané. “Però amb els temps 
que corren vaig trobar més convenient 
fer una cosa fresca, per riure i passar 
una bona estona”, afegeix. 

Els assajos dels actors d’Entre Came-
tes van començar l’abril de 2010. “Només 
vam fer un parèntesi a l’estiu i al desem-
bre”. En total, 6 o 7 mesos d’assajos amb la 
intenció de presentar un espectacle digne 
i ben treballat, tot i que la companyia no 
sigui estrictament professional ni tingui 
una producció extensa.

l’escena || Pel que fa al decorat, és obra de 
Miquel Romero, un arquitecte sabadellenc 
amic de la directora “que ens va fer un 
projecte molt adequat i senzill, seguint 
la línia de la nostra companyia amb d’al-
tres muntatges”, explica Grané.

Fuita es desenvolupa en una sola es-
cena, on no hi ha canvis escenogràfics, i 
transcorre en un temps fictici d’uns dos 
o tres mesos. “Tres dels actors fan dos 
papers dins l’obra. Bé, en realitat són 
tres actors i mig, però no avancem es-
deveniments, ja ho veureu”, diu Grané 
somrient.

L’obra Fuita es farà els dies 19. 20, 25, 
26 i 27 de febrer i 4, 5 i 6 de març. Al mes 
d’’abril visitarà Sabadell i també es progra-
marà a Terrassa. Les entrades es poden re-
servar als telèfons 654 936 170 i 617 350 151, 
o bé a la taquilla de l’Ateneu des d’una hora 
abans de l’inici de l’espectacle.

propera cita, amb la música || La prope-
ra proposta de la Temporada Estable de 
l’Ajuntament serà amb Carmina Burana, 
versió per a cor, soprano, solista i banda 
que serà interpretada pel Cor Montserrat 
de Terrassa, Orfeó de Sabadell amb Coral 
Efebus (cor jove), Secció de nois i noies, i 
la Banda de Música de Sabadell. El concert 
tindrà lloc el proper 27 de febrer a l’Audi-
tori Municipal. 

La companyia castellarenca Entre Cametes estrena, aquest vespre,
l’obra del reconegut dramaturg Jordi Galcerán a la Sala de Petit Format de l’Ateneu
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  Dia de la inauguració de l’exposició ‘Dies de cine’, a la Sala Polivalent, que es podrà visitar fins al 25. || JOseP Graells

 Marina Antúnez

Divendres es va inaugurar l’expo-
sició Dies de cine, un treball elabo-
rat per l’Arxiu d’Història amb la col-
laboració de l’Ajuntament. L’acte va 
tenir lloc a la Sala Polivalent, antic 
magatzem de les càmeres de l’antic 
Mercat municipal.

Prop d’un centenar de perso-
nes van assistir a l’acte de presen-
tació, que va anar a càrrec de la co-
missària Anahí Casadesús: “Hem 
intentat fer un recull d’imatges 
dels cinemes que hi havia hagut a 
la nostra vila”, va explicar. A l’acte, 
també va ser-hi present el director 
del BRAM!, Pere Joan Ventura, que 
es va mostrar satisfet de les nove-
tats d’aquest tercera edició i va que-
dar convençut “que el BRAM! pot 
continuar creixent amb identi-
tat pròpia i genuïna”.  L’alcalde de 
Castellar, Ignasi Giménez, va desta-
car “la recuperació de la Sala Po-
livalent per a futures exposicions. 
La brigada hi ha estat treballant 
molt per a fer-ho possible”.  Anti-

‘Dies de 
cine’ a 
Castellar

gament, aquest espai estava desti-
nat a les càmeres frigorífiques de 
l’antic Mercat Municipal.

A continuació, a la Sala d’Ac-
tes, es van presentar tres curts cas-
tellarencs. També es va projectar 
una entrevista que Pere Joan Ven-
tura va fer a Mercè Anton, “taqui-
llera durant molts anys del cine-
ma de Castellar”, deia Ventura. La 
primera projecció va ser la de l’ins-
titut Puig de la Creu. 3, 2, 1... Estem 
dins! és el curt d’un grup de nois 
i noies d’aquest centre educatiu. 
A continuació, el tràiler de Josep 
Vidal, UE castellar, el centenari, va 
omplir de nostàlgia a tots els impli-
cats en l’evolució de la Unió Espor-
tiva Castellar. El documental sen-
cer es projectarà el proper 2 d’abril 
a l’Auditori Municipal.

Finalment, es va fer la pro-
jecció de Castellar 1980, un recull 
audiovisual a càrrec de Joan Vila 
Hosta, professional de la fotografia 
i del vídeo des de l’any 1970. 

projeccions del bram! ||Ahir es 
va projectar la que és sense dubte 

La mostra, a la Sala 
Polivalent d’El Mirador, 
compta amb 50 
plafons il·lustratius

Els curtmetratges 
dels creadors 
locals van provocar 
rialles i emocions

la gran pel·lícula de l’any, Pa negre., 
després dels guardons dels premis 
de San Sebastián, Gaudí i  Goya. La 
sessió va començar a les 20 hores 
amb la presentació de la producto-
ra del film, Isona Passola. 

Avui, el BRAM! continua amb  
un homenatge a José Maria Nunes, 
reconegut director espanyol mort 
l’any passat. Nunes anarquía visu-
al és un documental que es pro-
jectarà prèviament a la pel·lícula 
i que comptarà amb la presència 
del seu director, Medí Terraza. El 
documental inclou l’última entre-
vista que Nunes va concedir pocs 
dies abans de morir. A continu-
ació, es podrà veure un dels seus 
films, Noche de vino tinto. L’home-
natge també comptarà amb la pre-
sència d’Esteve Riambau, director 
de la Filmoteca de Catalunya. Les 
propostes continuaran la mateixa 
nit amb A propósito de Elly i Loui-
se-Michel. Dissabte 19 s’han progra-
mat La doctrina del shock, Neds i Exit 
through the gift shop. Diumenge 20, 
La montaña mágica (infantil) i 18 co-
midas, que serà presentada per un 
dels actors, Antonio Mourelos. Des-
prés, es projectarà Soul Kitchen.

Totes aquestes pel·lícules en-
tren a competició. El públic podrà 
votar aquelles que més els hagin 
agradat. El darrer dia del BRAM! 
es donarà a conèixer la pel·lícula 
més ben valorada.  El públic entrant dimecres passat a l’Auditori per veure ‘La cinta blanca’. || J.G.
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Cosint les disfresses pel 
Carnaval 2011 a Castellar
Els actes començaran el 26 de febrer amb una degustació de botifarra d’ou al carrer Montcada

El Carnestoltes 2011 a Castellar ja 
comença a treure el nas. El primer 
acte programat té un aire gastronò-
mic. Es tracta d’una degustació de 
botifarra d’ou que Cárnicas Merche 
oferirà el proper 26 de febrer, al car-
rer de Montcada. Divendres 4 de 
març, s’iniciaran les activitats fes-
tives de Carnaval, que s’allargaran 
fins el dia 6. Com ja és habitual, Tol-
tes Papallongues visitarà les esco-
les de Castellar durant tot el matí de 
divendres, acompanyat pels músics 
Pau i Carmina de Bufanúvols.

A la tarda, hi haurà tast de bo-
tifarra d’ou a càrrec de diversos co-
merços de la vila i xocolatada per a 
tothom en honor a Toltes Papallon-
gues. A les 17 h s’iniciaran les danses 
tradicionals, de nou amb el grup Bu-
fanúvols, i amb l’arribada oficial del 
Rei del Carnestoltes, a partir de les 
18 hores.  Dissabte 5, a les 17 h, es 
farà la tradicional concentració de 
carrosses, comparses i xarangues 
al carrer de Portugal. La cercavila 
s’iniciarà allí i continuarà pels car-
rers Lleida, Sant Esteve, Sant Pere 
d’Ullastre, Passeig Tolrà, General 
Boadella, carrer Major, plaça de Cal 
Calissó, Passeig, Pedrissos i, final-
ment, al carrer de Portugal.

  Marina Antúnez

  En Toltes Papallongues ja prepara el seu discurs inaugural. || arxiu

Estrena 
de Vermut 
Sonor al 
Calissó

El Calissó Espai Plural ha pre-
sentat una atractiva propos-
ta pels diumenges al migdia. A 
partir d’ara, un cop al mes, s’ofe-
riran tastets de la cuina diversa 
i rica d’arreu. L’activitat s’ha ti-
tulat Vermut Sonor. S’iniciarà a 
les 12.30 hores i consistirà en un 
aperitiu a base de tapes temà-
tiques d’un menjar preparat es-
pecialment. 

Els clients que ho vulguin 
podran degustar aquests men-
jars pagant un tiquet a preu po-
pular. Fins i tot, qui ho vulgui, 
no només hi podrà fer l’aperi-
tiu sinó també dinar al Calissó 
Espai Plural. 

Per acompanyar l’activi-
tat, hi haurà una oferta musi-
cal que acompanyarà el tastet 
gastronòmic. D’aquesta mane-
ra, el Calissó Espai Plural intro-
dueix noves activitats a l’oferta 
per adults i infantil que ja porta 
a terme des de fa més d’un any 
a Castellar del Vallès.

Les altres novetats del Ca-
lissó Espai Plural per al 20111 
són la nit de hip-hop que orga-
nitza el grup de joves castella-
rencs ADFX i les nits de rock 
i els discjòqueis que s’incorpo-
ren a la programació d’aquest 
hivern-primavera. 

  M. A.

A les 19.30h se celebrarà el 
final de la rua al recinte firal de l’Es-
pai Tolrà. Sa majestat Toltes Papa-
llongues farà el seu discurs oficial al 
poble de Castellar i es lliuraran els 
premis a les colles i grups partici-
pants a la rua. El Moviment de Co-
lònies i Esplai obsequiarà els assis-
tents amb una truitada popular. A 
les 22 h de la nit, el conjunt La Loca 
Histèria serà l’encarregat del Gran 
Ball de Carnaval, on també hi haurà 
concurs de disfresses. Diumenge 6, a 
partir de les 18 h, el Ball de disfres-
ses tindrà lloc a la Sala Blava, a càr-
rec del grup Trifàssic. D’aquesta ma-
nera es donaran per finalitzats els 
actes principals del Carnestoltes.

concursos de carnaval || Amb 
motiu de la festa de Carnaval, la Co-
missió de Festes i la Regidoria de 
Lleure convoquen el concurs de co-
lles participants. Totes les interessa-
des s’han d’inscriure a la Casa Mas-
saveu, trucant al 93.714.44.35 o bé 
enviant un correu a cultura@caste-
llarvalles.cat. La data límit és el 21 
de febrer.  Qui , en canvi, vulgui par-
ticipar al ball de disfresses de la nit 
haurà d’anar  disfressat al Gran Ball 
del dia 5, a la zona central de l’Espai 
Tolrà, de les 22.30 a les 24 h. Els pre-
mis són de 250 €, 275 € i 300 €, per a 
les diverses categories. 
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ESBART TEATRAL  |  CONTES

BIBLIOTECA  |  POESIA

La producció de 
Teatre Gaudí va 
comptar amb 219 
espectadors

 Marina Antúnez

  Margarida Minguillon, Carme Sansa, Carles Sales i Josep Minguell en plena representació.  || JOseP Graells

L’Ajuntament de Castellar va con-
tinuar endavant amb la programa-
ció de la temporada estable de tea-
tre, música i dansa amb una nova 

‘Pasta fullada’, una obra 
per als qui encara es 
resisteixen a la jubilació

La tertúlia poètica d’aquesta ocasió va girar al voltant de l’obra La Fà-
brica del poeta Miquel Martí i Pol. Aquesta sessió, conduïda com és ha-
bitual per Òscar Rocabert,  va comptar amb el rapsoda, poeta i escrip-
tor Miquel Desclot i amb les lectures de l’actriu de l’Esbart, Montse 
Gatell. La propera sessió d’En to poètic serà el dia 11 d’abril, al voltant 
de l’obra de Miguel Hernández, Antología poética. || M. a.

‘En to poètic’ es va dedicar a Martí i Pol

El passat divendres va tenir lloc la primera cita del 2011 a l’Hora Golfa 
del Conte. En aquesta ocasió, la sessió va tenir un to més teatral, ja que 
aquesta és la intenció de l’Esbart Teatral a partir d’ara: oferir unes lectu-
res més teatralitzades. Contes de més de dos, dirigida per Gabi Ruiz i inter-
pretada per ell mateix i per Marina Antúnez, va ser la proposta d’aques-
ta primera sessió. La propera cita serà el dia 18 de març. || M. a.

JOseP Graells

L’Hora Golfa inicia un to més teatral

JOseP Graells

proposta. Dissabte a la nit es va 
poder veure el muntatge de la pro-
ducció Teatre Gaudí de Barcelona, 
Pasta fullada., una obra que van 
poder veure 219 persones.

La temàtica de l’obra s’em-
marcava en un context quotidià, 
afegint un to força còmic. Prota-
gonitzada per Margarida Mingui-
llón, Josep Minguell, Carles Sales 
i Carme Sansa, Pasta fullada ens 
acostava, a través de dialegs es-
trambòtics i un xic absurds, a 
qüestions essencials i humanes, a 
la vida i a la mort.

Els personatges interpreta-
ven quatre jubilats, que entrecre-
uen opinions i comportaments que 
podrien ser un símil de la realitat, 
tot i que a l’obra apareguin més 
estripats. 

El muntatge, dirigit per Òscar 
Molina i escrit per Ever Blanchet, 
porta uns mesos en cartellera i ara, 
amb la gira, va arribar a Castellar. 

El públic que va assistir a 
l’Auditori Municipal per veure-la 
en va quedar encantat, destacant 
la professionalitat i veterania dels 
actors i actrius. 
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* actes organitzats per l’ajuntament de castellar del vallès

EXPOSICIONS

Casal Catalunya
Prat de la riba, 17

Fotografies Silvestre Casas
tot el mes de febrer

Sala Polivalent d’El Mirador
Plaça d’el Mirador

Dies de cine
fins al 25 de febrer

El Mirador
Plaça d’el Mirador

Obres del Concurs
d’Art Digital
fins al 26 de febrer

CURSOS

ALTRES

TALLERS

Pilates, Ioga, Tai-xi
al casino de sant feliu
el Nou espai  ·  937 159 037

Concurs de fotografia
xv setmana verda
fins al 7 de març, al depar-
tament de medi ambient 
Passeig tolrà, 1, 2n pis

Concurs d’El Mirador i 
Grup Macedònia
Per triar portada del nou disc-
fins al 30 d’abril
www.castellarvalles.cat

Casal de Setmana Blanca
per a nens de 4 a 12 anys
del 7 a l’11 de març
inscripcions:
casino del racó

Ser pare és un rotllo!
Comunicació amb els fills
dia 22 de febrer, de 21 a 23 h
sala d’actes d’el Mirador

Dibuix i Pintura
adults:
dilluns de 19.30 a 21.30 h
infants: dimecres de 18 a 20 h
escola Nocturna: 629 254 367

Escultura, dibuix i pintura 
a partir de 14 anys 
inscripcions: 937 147 568

Sortida als Aiguamolls de 
l’Empordà 
dia 6 de març · inscripcions 
fins al 25 de febrer 
telèfon 937 145 870 (cec) 

Constel·lacions familiars
20 de febrer
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
inscripcions: lasaladeser
info@lasaladeser.com
665 020 903

20dG

Sortida  ·  camins i
racons de sant llorenç
Plaça calissó · 7 h
Organització: cec

Cinema familiar*
la muntanya màgica
auditori Municipal · 12 h

Inauguració Vermut Sonor
calissó espai Plural · 12.30 h
Organització: calissó espai Plural

Ball
a càrrec d’almas Gemelas
sala blava · 18 h
Organització: amics del ball de saló

Temporada estable*
fuita · cia. entre cametes
sala Petit format · 18.30 h

BRAM!
Més informació a la pàgina  8

27dG

Festa de Sant Antoni
Més informació a la pàgina  17
Org.: amics de sant antoni abat

Maquillatge de 
carnestoltes per a infants
calissó espai Plural · 12 h
Organització: calissó espai Plural

Vermut Sonor
calissó espai Plural · 12.30 h
Organització: calissó espai Plural

Temporada estable*
fuita · cia. entre cametes
sala Petit format · 18.30 h

Temporada estable*
carmina burana 
obra per a banda, 
cor i solistes
auditori Municipal · 18.30 h

18dv
BRAM!
Més informació a la pàgina  8

Temporada estable*
teatre  ·  fuita
cia. entre cametes
sala Petit format · 21.30 h

House
sundry society
calissó espai Plural · 22 h
Organització: calissó espai Plural

25dv
Temporada estable*
teatre  ·  fuita
cia. entre cametes
sala Petit format · 21.30 h

19ds

Fira comercial a l’aire lliure
sala boadella · 10 a 20 h
Organització: comerciants i ajuntament

BRAM! informació pàgina  8

Taula rodona
casal catalunya · 11.30 h
Organització: l’altraveu

Hora Conte Infantil*
biblioteca · 11.30 h

Juguem amb els contes*
ludoteca · 12 h

Temporada estable*
fuita · cia. entre cametes
sala Petit format · 21.30 h

Son Calissó amb rosalyn
calissó espai Plural · 23 h
Organització: calissó espai Plural

Swinging London
Homenatge a John barry
Galeries califòrnia · 24 h
Organització: assoc. cultural subsòl

26ds

Tast de botifarra d’ou
carrer Montcada · 9 a 14 h
Organització: cárnicas Merche

Fira comercial a l’aire lliure
sala boadella · 10 a 20 h
Organització: establiments de la zona,

comerç castellar i ajuntament

Hora del pati*
ludoteca · 11.30 h

Temporada estable*
fuita
cia. entre cametes
sala Petit format · 21.30 h

Festa Country
sala blava· 22 h
Organització: amics del ball de saló

Son Calissó amb rosalyn
calissó espai Plural · 23 h
Organització: calissó espai Plural

Projecció
roses from the south
d’andré rieu
casal catalunya · 17 h
Org.: assoc. de Jubilats i Pensionistes

Ple municipal*
ca l’alberola · 21 h22dt

23dc

Presentació de 
propostes*
Pla de Mobilitat urbana
sala actes el Mirador · 19 h21dl

Monòlegs
calissó espai Plural · 23 h
Organització: calissó espai Plural24dJ
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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

diumenge 20 de febrer  ·  12.30 h

calissó espai Plural

Organització: calissó espai Plural

Inauguració del 
Vermut Sonor

dissabte 19 de febrer  ·  11.30 h

biblioteca

Organització: ajuntament

Hora del
Conte Infantil
amb rosa M. baró

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

18
19
20
21
22
23 
24
25
26
27

vilà
Permanyer
Permanyer
ros
casanovas
Yangüela
vilà
Germà
ros
ros

Cap als anys cinquanta del segle passat hi havia 
un sender anomenat Camí dels Carros. Aquest 
era el que antigament conduïa cap a Can Barba 
i connectava amb l’altre camí, el que portava 
cap a les instal·lacions de les naus de la fàbrica 
de la vídua d’Emili Tolrà. El camí seguia fins al 
Molí d’en Busquets. L’única edificació era pro-
pietat de l’empresa Tolrà.

fOtO cedida Per JOrdi Garrós

Camí dels Carros, 1950

Demà dissabte, Rosa Maria Baró 
serà l’encarregada d’explicar els con-
tes infantils a la Biblioteca. En aques-
ta ocasió, les narracions escollides 
són: La mascota del capità Peper, Ma-
leït Nap-Buf, El Gonçalo de Pereira i El 
Fantasma del Galió. La sessió tindrà 
lloc a les 11.30 h. En finalitzar, la lu-
doteca iniciarà un taller relacionat 
amb els contes explicats.

Diumenge s’inaugura una nova acti-
vitat al Calissó Espai Plural titulada 
Vermut Sonor. Amb aquesta proposta 
es pretén oferir al públic l’oportunitat 
de compartir música amb degustaci-
ons de menjars d’altres països. L’acti-
vitat comença al migdia perquè tot-
hom qui ho vulgui pugui fer l’aperitiu 
o, fins i tot, dinar a les taules del Ca-
lissó. Els preus seran populars per-
què es pugui, fins i tot, repetir plat!
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L’ENTREVISTA

del 18 al 24 de febrer de 2011

· Per què es va decidir a obrir 
una llibreria?
Vaig pensar que era una bona 
oportunitat. Vam parlar-ho amb 
la dona i, a través d’una franquícia 
-Espai Lector Nobel-, ens hi vam 
posar de valent.

· Treballar amb una franquícia 
facilita molt la feina?
Sí, perquè és la mateixa franqu-
ícia la que treballa directament 
amb les editorials. Després, tu ma-
teix vas buscant noves possibili-
tats perquè la franquícia et dóna 
molta llibertat.

· Amb el poc temps que fa que 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
implicat
Un defecte que no pot dominar?
M’esvero de vegades
Qui voldria haver estat?
Jo mateix
Quin animal seria?
un koala
La seva paraula preferida?
llibertat
Quin plat li agrada més?
l’arròs, la paella 
Músic preferit?
flash and the Pan
Un color? 
Groc
Un llibre?
el món sense fi de Ken follett
Una pel·lícula?
el nom de la rosa
Quina imatge té a l’escriptori del PC?
la de Windows

A l’octubre farà dos anys que va obrir una llibreria al 
carrer Sala Boadella. Abans havia treballat en el món 
de les finances però la crisi li va fer canviar d’ofici i va 
optar pels llibres, dels quals n’és un devorador.

Ricard Canturri

és obert el seu establiment, 
creu que s’ha consolidat com 
un espai de referència.
Crec que sí. Molta gent ens ha fe-
licitat per la iniciativa. Estic molt 
content de la resposta de la gent i 
penso que està contenta que s’ha-
gi muntat un servei com aquest. A 
part de ser un negoci, és també un 
servei per al poble de Castellar.

· La gent de Castellar llegeix?
He quedat gratament sorprès.  
Vaig muntar la llibreria però  tam-
poc no sabia la resposta que tin-
dria. La veritat és que hi ha molta 
més gent de la que ens pensem que 
llegeix i ho fa assíduament. La gent 
també sap què llegeix, se n’infor-
ma a través de ressenyes, de fò-
rums o de consells d’amics. De ve-

gades la gent també ens pregunta 
què pot llegir.

· Aleshores, fa una mica de psi-
còleg amb els seus clients?
Home, una mica sí, he, he.  Potser 
d’ajudant de psicòleg perquè has 
de preguntar els seus gustos.

· La proximitat de la botiga a la 
biblioteca Antoni Tort facilita 
que hi entrin més clients?
Penso que hem de coexistir. He 
estat usuari de la biblioteca durant 
molts anys i ara no puc ser-ho per 
manca de temps. La llibreria ofe-
reix sobretot novetats i la bibliote-
ca té més fons de llibres.

· Què passarà aquest Sant Jordi 
que cau en Dissabte Sant?

Potser la festa quedarà una mica 
deslluïda. Però la farem pels que 
es quedin aquí. Si no fem la festa 
tan lluïda, potser la faran a altres 
llocs. A més, aquest any retornem 
a la plaça Major, al costat del sor-
tidor. Penso que és un dels llocs 
més macos i potser més infrauti-
litzats de la vila.

· Els e-book faran la guitza al 
llibre tradicional?
Hi haurà mercat per a tot. La gent 
que li agrada tocar i obrir un lli-
bre mai desapareixerà. És com els 
vells rockers que mai moren. Quan 
va sortir l’ordinador, també es va 
dir que desapareixeria el paper i 
de fet, va ser la manera de fer-ne 
més. Malauradament si va com el 
tema de la música, serà més com-

plicat però penso que, amb l’expe-
riència, es pot muntar millor. Crec 
que l’e-book quedarà per a temes 
tècnics.

· És membre de la junta de Co-
merç Castellar. Cada dissabte 
s’organitza al carrer on hi ha el 
seu negoci la fira a l’aire lliure. 
Quin balanç en fa?
La gent que s’acosta per aquí està 
força contenta. És molt maco 
veure la gent passejant pel carrer 
amb cotxets i sense perill del tràn-
sit. Castellar ha de tenir un centre 
comercial important que faci que 
la gent es quedi a la vila. 

· Ens recomana dos llibres...
La caiguda dels gegants de Ken Fo-
llett i Pa negre d’Emili Teixidor. 

Hi ha molta més 
gent de la que ens 
pensem que llegeix

“

”

 Jordi Rius

Llibreter
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