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El CB Castellar-Clusellas Dental es juga 
mitja salvació aquest diumenge contra 

el Sant Adrià

ESPORTS  P13

Un poble ple de joves

ACTUALITAT P3

CULTURA P18

Èxit de públic a la primera edi-
ció de la festa promoguda per 
Aires Rocieros Castellarencs

‘Feria de 
abril’ a
l’Espai Tolrà

CULTURA P18

L’Esbart 
Teatral de 
Castellar rebrà 
la Creu de 
Sant Jordi

‘El Xarlatan’ 
de Teatre de 
Guerrilla,
avui a 
l’Auditori

CULTURA P18

Segons les dades del darrer padró, la mitjana 
d’edat dels castellarencs no arriba als 40 anys. 
Prop del 25% de la població té menys de 20 anys

La vila ha crescut en 122 persones l’any passat i 
es situa en els 23.239 habitants, el segon
creixement més baix dels darrers quinze anys 
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ACTUALITAT P4 I 5

El PSC dedica el 70% 
del programa electoral 
a propostes socials

L’Altraveu aspira a 
mantenir el seu esperit 
de moviment social

Ciutadans i Solidaritat 
ja han donat a conèixer 
les seves candidatures

CiU presenta demà 
una llista molt renovada



ACTUALITAT

02 dEL 8 aL 14 d’abriL dE 2011· CaSTELLar dEL vaLLèS

El padró, gestió principal del SAC

L’OMIC alerta sobre els prefixos 803 

L’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor de Castellar (OMIC) 
està rebent últimament moltes 
queixes relacionades amb serveis de 
telefonia. Concretament, es tracta 
dels serveis de tarificació addicional 
que són aquells amb prefix 803, 
806, 807, 907 i 905: “Són aquells 

que o bé a través d’una connexió a 
Internet o d’una trucada compor-
ten una tarificació addicional pel 
cost de la trucada, a més del cost 
habitual”, detalla Óscar Lomas, 
regidor d’Atenció Ciutadana. 
El preu per minut pot 
arribar a 3,45 €

  Cristina Domene

Des que el mes de juliol els diferents serveis 
de tramitació van estrenar nova ubicació a 
El Mirador Centre de Coneixement, 19.000 
castellarencs s’hi han apropat a fer-hi algu-
na gestió, bé al Servei d’Atenció Ciutadana 
(SAC), bé a l’Organisme de Gestió Tributà-
ria (ORGT) de la Diputació de Barcelona o 
a l’Oficina Local d’Habitatge.

Segons una enquesta que va dur a 
terme l’Ajuntament durant nou dies, refe-
rent als serveis municipals de tramitació 
d’El Mirador, els que la ciutadania fa servir 
més al nou espai són, al SAC, les gestions 
sobre el padró (altes, baixes i modificacions) 
amb un 23%, i el registre d’entrada, amb un 
21%. En relació a l’ORGT, les gestions sobre 
liquidacions d’impostos arriben al 66% i les 
al·legacions a multes al 16%, mentre que a 
l’Oficina Local d’Habitatge el 59% de les ges-
tions tenen a veure amb la informació i l’as-
sessorament, i que el 38% amb la tramitació 
d’ajuts al lloguer. “Gràcies a les enquestes, 
ara tenim uns indicadors que ens perme-
tran millorar el servei”, va explica Òscar 
Lomas, regidor d’Atenció Ciutadana.

  Les noves oficines del Servei d’Atenció Ciutadana estan situades a El Mirador. || J.G.

Els serveis de tramitació d’El Mirador han rebut 19.000 visites i han fet 21.353 tràmits des de la seva obertura el juliol passat

Segons dades extretes del sistema de 
gestió de cues que permet ordenar l’afluèn-
cia d’usuaris, el temps mig d’espera és de 4 
minuts i 40 segons, mentre que cada usuari 
empra de mitjana un total de 5 minuts i 31 de 
segons a cada atenció. “Ens havíem marcat 
com a objectiu estar per sota dels cinc mi-
nuts d’espera i hem pogut comprovar que 
s’està acomplint”, diu Lomas. 

D’altra banda, l’Ajuntament va rebre 
921 tràmits per Internet entre juliol de 2009 
i juny de 2010. Les sol·licituds digitals es ges-
tionen a través de l’e-TRAM, el mòdul de tra-
mitació municipal de la pàgina web desen-
volupat pel Consorci Administració Oberta 
de Catalunya (AOC). “Aquest servei cada 
vegada té més ús. Les queixes i suggeri-
ments són els que més èxit tenen i el ser-
vei permet donar una resposta al ciutadà 
en un temps mitjà de nou dies”.

 De la totalitat de tràmits que la ciuta-
dania ha fet via Internet, els missatges de la 
Bústia Oberta representen el 59% del total 
de sol·licituds enviades. En segon lloc, fi-
guren els tràmits relacionats amb el padró 
d’habitants, que suposen un 29%, mentre 
que les instàncies genèriques tramitades per 
Internet pràcticament arriben al 6%.  
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Castellar del Vallès creix en 122 
persones el 2010, l’increment més 
baix dels darrers 15 anys després 
del registrat el 2009. La vila ha 
assolit el 23.239 habitants, segons 
les dades que es desprenen del 
nou padró municipal. D’aquestes 
122 noves persones empadrona-
des al municipi, 113 corresponen 
al creixement natural, és a dir a 
la diferència entre naixements i 
defuncions, i només 9 al creixe-
ment migratori. Per segon any 
consecutiu, el creixement natural 
és més important que el creixe-
ment migratori, tot i la tendència 
a la baixa dels naixements. “Són 
dades que contrasten amb el 
ritme de creixement dels dar-
rers 15 anys on estàvem per 
sobre dels 500 nous empadrona-
ments”, assegura Óscar Lomas, 
regidor de Règim Intern. 

Pel que fa a les altes, s’han 
produït un total de 1.267, de les 
quals 264 corresponen a naixe-
ments i 1.013 a canvis de residèn-
cia, altes procedents de l’estran-
ger o altes d’ofici. Pel que fa a les 
baixes, se’n van registrar 1.145, de 
les quals 141 van ser defuncions i 
1.004 canvis de residència, baixes 

Castellar arriba als 
23.239 habitants 
L’increment de població és el segon creixement més baix dels darrers 15 anys

 Rocío Gómez 
de l’estranger o baixes d’ofici. 

Un 23,83% de la població cas-
tellarenca té menys de 20 anys, 
mentre que a Catalunya, la matei-
xa franja d’edat suposa un 20,26% 
de la població. D’altra banda, un 
28,99% té entre 20 i 39 anys, men-
tre que un 29,77% de població té 
entre 40 i 59 anys. 

Pel que fa a la franja superi-
or de la piràmide d’edats, al mu-
nicipi hi ha un 13,63% de perso-
nes d’entre 60 i 79 anys, un 3,77% 
de 80 o més anys. D’entre aques-
tes, hi ha tres persones que su-
peren els 100 anys (dues dones i 
un home), i 130 persones d’entre 
90 i 99 anys.

L’índex d’immigració a Cas-
tellar del Vallès ha disminuït lleu-
gerament: ha passat d’un 5,69% a 
un 5,54%, el que vol dir que a la 
vila estan empadronats 1.232 es-
trangers. La taxa a Castellar és de 

6,5 punts per sota que a la resta 
de la comarca, i 10 punts respecte 
a les dades de Catalunya.  “Tradi-
cionalment la immigració no ha 
tingut un pes important a Cas-
tellar respecte al total de la po-
blació”, assegura Lomas. L’origen 
de la població de nacionalitat es-
trangera és principalment del 
continent americà i no ha patit 
variacions respecte l’any anterior. 
Bolívia amb un 14,45%, Colòmbia 
amb un 11,53%, Marroc amb un 
8,6% i Equador amb un 94%, són 
els principals països d’origen dels 
estrangers que viuen a la vila. 

 
sabadell, destinació preferida || Les 
altes a la vila procedeixen prin-
cipalment de Sabadell (35,34%), 
Barcelona (8,49%), Terras-
sa (7,41%) i Barberà del Vallès 
(2,58%). Els municipis que en-
capçalen el rànquing de destina-
ció dels habitants que marxen de 
la vila són Sabadell (33,45%), Bar-
celona (8,21%), Terrassa (4,40%), 
i Sentmenat (3,43%). 

 En referència a les dades 
de situació de la població caste-
llarenca per divisió territorial, 
el 84,06% (19.534 persones) viu 
al nucli urbà, i el 15,94% a Sant 
Feliu del Racó, les urbanitzacions 
i els nuclis disseminats. 

Binomio Ecuestre presenta 
l’espectacle Corcelium

L’hípica binomio Ecuestre, situada 
al camí del cementiri s/n, presen-
ta aquest dissabte a partir de les 
20 hores el muntatge Corcelium, 

un ballet eqüestre amb 18 cavalls 
i genets especialistes en presen-
tació de la doma tradicional es-
panyola tal com es feia al segle 
Xviii. S’hi podran veure salts de 
“corvetas”, cabrioles, treballs a la 
mà, entre altres números. 

La botiga de roba per a nens 
París Xocolata obre portes  

La botiga de moda infantil París 
Xocolata va fer dissabte passat la 
inauguració oficial amb una ses-
sió de contes a càrrec de la conta-

contes Clara Simó. L’establiment, 
situat al carrer barcelona 22, ofe-
reix roba per a nens i nenes de les 
més variades marques i preus com 
ara bonbón, akr, Pepe Jeans o mi-
obic. L’establiment va obrir el mes 
de març.

39,87
LA XIFRA

La mitjana d’edat 
dels castellarencs 
no arriba als 40 
anys i està 4 punts 
per sota de la 
mitjana catalana



Carreras presentarà 
una llista molt renovada

El candidat de CiU a l’alcaldia 
de Castellar, Josep Carreras, ha 
assegurat que la llista, que es 
presenta demà a partir de les 
20 hores en un acte a l’Auditori, 
“presenta una renovació d’en-
tre 75 i el 80% en els 10 primers 
llocs de la llista”. Carreras ha 
afegit que a la seva candidatu-
ra hi ha incorporat “gent jove, 
amb experiència, del partit, in-
dependents i de les JNC”. 

L’acte de presentació de la 
llista comptarà amb la presèn-
cia de l’exalcalde Lluís Maria Co-
rominas, que actualment és di-
putat i vicepresident primer del 

CiU  |  PRESENTACIÓ CANDIDATURA

ICV  |  PROPOSTA

ERC |  XERRADES REPTES DE FUTUR

SOLIDARITAT CATALANA |  CAP DE LLISTA
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Parlament, i del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, el santcuga-
tenc Lluís Recoder

xerrada de víctor küppers|| A més 
de l’acte d’aquest dissabte, CiU or-
ganitzarà el pròxim dimecres 13 
d’abril la xerrada La gestió de l’en-
tusiasme a càrrec de Víctor Küp-
pers, llicenciat en Administració 
i Direcció d’Empreses i que com-
pagina cursos de formació amb 
les classes de Direcció Comerci-
al i d’Intel·ligència Emocional a la 
Universitat Internacional de Cata-
lunya i de Màrqueting a la Univers-
tat de Barcelona. || J. riuS

El candidat farà pública demà la seva candidatura 
amb el suport de Lluís Corominas i Lluís Recoder

Clariana promet ascensors als Pedrissos

Esquerra i la preservació de l’entorn

Toni Garcia, candidat a l’alcaldia

Eva Clariana, cap de llista d’ICV-EUiA a Castellar del Vallès, ha denun-
ciat que “l’Ajuntament  ha donat l’esquena als edificis dels Pedris-
sos”,  ja que mai s’ha plantejat incloure’ls  en el projecte d’inversió de 
la Llei de Barris de la Generalitat. ICV sosté que serà una prioritat que 
els edificis siguin inclosos a la propera convocatòria de la Llei de Barris  
per promoure inversions com la instal·lació d’ascensors. || rEdaCCió

ERC tanca avui, a partir de les 20 hores a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu, el cicle Reptes de Futur parlant sobre l’entorn. Com a convi-
dats hi haurà Àngel Miño, director del parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt, el pagès Ramon Casamada i el professor de la UAB i expert 
en paisatge Albert Pèlachs. Tots tres tertulians reflexionaran al vol-
tant de polítiques de preservació de l’entorn. || rEdaCCió

L’executiva local de 
Solidaritat Catalana 
per la Independència 
va escollir Toni Garcia 
dilluns passat, després 
del procés de primàri-

es. Garcia era fins ara coordinador 
local i responsable comarcal de po-
lítiques sectorials i formació de SI. 
La resta de la llista es completa en 
nombre i proporció addients se-
gons la llei electoral.  || rEdaCCió
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“Seguirem funcionant 
de forma assembleària”

Elisenda Alamany, filòlo-
ga i professora de català, 
encapçala la candidatura 
de L’Altraveu per aques-
tes eleccions municipals. 
La novetat d’aquests co-
micis és que L’Altraveu 
és ara un partit polític. 
Tot i aquest formalisme, 
“seguirem sent un pro-
jecte col·lectiu, funcio-
nant de manera assem-
bleària i per consens”, 
adverteix Alamany. La 
cap de llista de la for-
mació considera que, al 
llarg d’aquests darrers 
quatre anys, “hem fet 
una oposició seriosa i 
molt respectuosa amb 
l’acció de govern però 
potser ha faltat més di-
àleg i més transparèn-
cia per part de l’equip 
de govern”.

Quant a les ex-
pectatives electorals de 
L’Altraveu, l’actual re-
gidor i número 11 de la 
candidadura, Martí Llo-

L’Altraveu, ara convertit en partit polític, afronta les eleccions amb el 
repte d’augmentar el nombre de vots i seguir sent un moviment social

bet, sembla tenir-ho clar: “Ens agra-
daria òbviament pujar en nombre 
de vots però nosaltres sempre hem 
volgut ser un moviment social amb 
representació a l’Ajuntament i vol-
dríem continuar sent així”.

L’Altraveu ha fet un programa 
“participatiu i potent” recollint les 
opinions de la ciutadania i dels es-
pecialistes que L’Altraveu ha con-
vidat per confeccionar-lo “tenint 
en compte que la situació del mu-
nicipi ha canviat molt en aquests 
quatre anys sobretot a nivell eco-
nòmic”, constata Alamany.

Quant a la presència de fins a 

nou partits als propers comicis, la cap 
de llista de L’Altraveu explica que “és 
una bona notícia que s’hi vulguin 
presentar” i desitja que “tots tin-
guin un model de municipi basat 
en la realitat de Castellar, que apor-
tin solucions i que no afegeixin pro-
blemàtiques que no existeixen”.

Una de les característiques de 
L’Altraveu en aquest mandat ha estat 
la rotació dels regidors. “De vegades, 
se’ns ha criticat aquesta rotació 
però  a nosaltres ens ha anat molt 
bé i ja som sis persones que conei-
xem el funcionament de la institu-
ció”, diu Alamany. || J. riuS 

ELISENDA ALAMANY |  CAP DE LLISTA DE L’ALTRAVEU

 Alamany acompanyada per Martí Llobet, número 11 de la llista || J.G.



El PSC dedica el 70% del 
programa a temes socials
La formació política va tancar dissabte passat les seves propostes 
electorals que aposten per educació, serveis socials i ocupació

El PSC de Castellar 
aposta per les polí-
tiques socials en el 
programa amb el 
qual opta a les elec-
cions municipals. Se-
gons aquesta forma-
ció, “prop del 70% 
de les propostes del 
programa electoral 
tenen un component 
clarament social”. 
“Àrees com Educa-
ció, Benestar Social i 
Ocupació i Formació 
són fonamentals per 
nosaltres i, per això, 
el nostre programa 
reforça la política 
que hem desenvo-
lupat des de l’Ajun-
tament”, explica el 
candidat a l’alcaldia 
de Castellar, Ignasi 
Giménez. “Volem re-
afirmar de manera 
decidida el treball 
que hem dut a terme 
des del 2007 a Caste-
llar i prioritzar les 
polítiques socials 
en les 180 propostes 
que presentarem”, 

PSC  |  PROGRAMA ELECTORAL

afegeix Aleix Canalís, número 6 a 
la llista del PSC per a les prope-
res eleccions.

Els socialistes assenyalen 
que, des que l’any 2007 es van fer 
càrrec del Govern municipal, el 
pressupost destinat a Educació 
del municipi “s’ha incrementat 
un 109%, el de Benestar Social, 
un 56% i el d’Ocupació i Forma-
ció, un 47%”. “El nostre esforç 
inversor continuarà centrant-
se en el ciutadà i el seu benes-
tar. Per això, l’educació, les po-
lítiques socials i d’ocupació que 
garanteixin la cohesió social són 

els puntals de la nostra propos-
ta electoral”, afegeix Giménez. 

Dissabte passat, i després de 
diverses sessions de treball intern 
i d’aportacions fetes per part de 
diverses entitats i ciutadans, el 
PSC va organitzar una jornada de 
treball per tancar el seu progra-
ma electoral. Un dels eixos prin-
cipals és la cohesió social, amb 
propostes d’educació, serveis so-
cials, gent gran, joventut, cultura, 
esports, nova ciutadania, coopera-
ció i seguretat, amb més de 80 ac-
cions concretes del seu programa. 
|| r.GómEZ  

  El PSC va fer una jornada de treball dissabte passat sobre el programa. || CEdida
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Els cinc primers de la llista

Ciutadans va presentar dimecres els cinc primers candidats 
de la seva llista. A més del cap de llista, José Rosales, l’acom-
panyaran els empresaris José Peñalver i Vicente Rojo, la fisio-
terapeuta Patrícia Rosales i la llicenciada en dret Isabel Martí-
nez. A l’acte de presentació, que es va fer a Ca l’Alberola, hi va 
ser present Luis Villa, coordinador de Sabadell del partit i, a 
més, vicepresident del Consell General de Ciutadans. El partit 
muntarà parades aquest dissabte i els dies 16 i 23 davant del 
mercat. El dia 30 presenta el programa.  || rEdaCCió

CIUTADANS |  PRESENTACIÓ CANDIDATURA

PP |  MESURES FISCALS

El PP vol reduir un 
50% la taxa per 
instal·lar terrasses

El candidat del PP, Antonio Car-
pio, ha proposat reduir en un 
50% la taxa que cobra l’Ajunta-
ment per la instal·lació de terras-
ses als bars i restaurants. Car-
pio creu que la recaptació del 
consistori per aquest concepte 
“no se’n ressentirà, ja que la 
deducció de la quota es veurà 
compensada per l’increment 
de peticions per obrir terras-
ses”. Amb aquesta mesura es vol 
també compensar els empresaris 
del sector de la restauració de les 
pèrdues que pateixen, segons el 
PP, a causa de l’aplicació de la llei 
antitabac. Carpio també ha des-
tacat que paral·lelament s’hauria 
d’imposar un control a l’horari 
de tancament. || rEdaCCió
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REPORTATGE

El Consell Parroquial de Sant Esteve ha decidit tornar a plantar arbres davant de 
l’església després que es talessin els dos cedres per qüestions de seguretat 

l 24 de març es van talar 
els dos cedres que feia 
més de 30 anys que cus-
todiaven l’entrada de la 

parròquia Sant Esteve de Castellar 
del Vallès. Segons Ramon Villari-
no, mossèn de la parròquia, “els ar-
bres havien aixecat el paviment 
d’entrada a l’església dificultant 
l’accés als feligresos”. “Els voli-
en talar des del 1981. A la darre-
ra reunió del Consell Parroquial 
vam decidir que el millor era ta-
llar-los perquè les arrels dels ar-
bres havien aixecat el paviment, 
les portes ja no es podien obrir i a 
més dificultaven la visió de la fa-
çana”, assegura Villarino.

L’aixecament del paviment 
comportava “riscos importants” 
per a la gent gran, el col·lectiu de 
feligresos més nombrós, segons 

E

 Tala d’un dels dos cedres de la parròquia || a.F.

Demà s’inaugurarà a Carcasso-
na a les onze del matí la plaça 
Castellar del Vallès. La cons-
trucció de la plaça vallesana a 
Carcassona culmina l’agermana-
ment entre ambdues ciutats.

El passat mes d’octubre es 
va inaugurar  a Castellar la plaça 
de Carcassona,  situada a l’espai 
públic que hi ha entre el carrer 
Onze de Setembre i la Ronda de 

Viatge a Carcassona 
per conèixer la plaça 
Castellar del Vallès

Els arbres tornaran

Llevant. Les dues places són fruit 
de l’intercanvi que des de fa diver-
sos anys realitzen els alumnes de 
l’IES Castellar i el CES Grazailles 
de Carcassona. Després de la inau-
guració de la plaça de Castellar del 
Vallès a la vila fracesa, la comitiva 
castellarenca rebrà la medalla de la 
ciutat de Carcassona, a més de vi-
sitar els principals emplaçaments 
culturals de la vila medieval. || r.G.

 Una delegació de Carcassona va inagurar la plaça que porta el nom d’aquesta 
població a la nostra vila l’octubre passat. || J.G.

  Rocio Gómez
Villarino. “Era perillós 
per a la gent gran, que 
són els que més vénen 
a missa. Hem tingut di-
versos casos de caigu-
des. Hem pres aquesta 
decisió per qüestions 
de seguretat”, confessa 
el mossèn.

El Consell Parro-
quial ha manifestat la 
seva voluntat de tornar 
a plantar arbres tot i que 
encara no han decidit de 
quina espècie. “Hem 
pensat en oliveres i 
desmais però encara no 
hem decidit res. Han de 
ser d’una espècie amb 
arrels que creixin cap 
a baix i de dimensions 
petites que deixin que 
es pugui veure la faça-
na de la parròquia”, afe-
geix Villarino.
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ENTITATS

Aula d’Extensió Universitària PinturaSuport Castellar

C
astellar suport

Si tens més de 18 anys i tens interès a 
ampliar els teus coneixements i a par-
ticipar d’unes activitats socials enri-
quidores, associa’t a l’Aula d’Extensió 
Universitària per a gent gran. 

Ja pots consultar les activitats pro-
gramades per a l’últim trimestre del 
curs 2010-2011 al web www.castellar-
valles.cat. Gaudeix de les conferènci-
es setmanals proposades pagant una 
quota molt assequible.

Del 3 al 26 d’abril
Sala Polivalent d’El Mirador
Horari: dilluns a divendres,
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Diumenge 17 d’abril, d’11 a 14 h
Inauguració:
diumenge 10 abril, 12 h

Tram 1: “El centre”, d’Ada Terceño
Tram 2: “La perifèria”, d’A. Matarín
Tram 3: “La xarxa”, de D. Triviño
Tram 4: “L’imaginari”,
                de Juan Francisco Segura

Dimecres 13 d’abril - 19 h
Punt d’informació per a persones 
amb discapacitat (Pl. Major, s/n)

A càrrec de Francisco Muñoz Cres-
po, pedagog de la FECAFAMM, i 
d’Antonio Porcar,
de la plataforma PODEM.

VOLS AMPLIAR ELS 
TEUS CONEIXEMENTS?

EXPOSICIÓ “IDENTI-
TATS EN TRÀNSIT”

CONFERÈNCIA:
LA SALUT MENTAL I 
L’ESTIGMA

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

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:  Tel. 937 158 990
Suport Castellar
(suportcastellar@hotmail.com)

Comerç Castellar

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!

FIRA COMERCIAL
A L’AIRE LLIURE

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Vilabarrakes

Dissabte 16 d’abril
Era d’en Petasques
11.30 h

Inscriu-te a Vilabarrakes 2011!
Vine a l’Era d’en Petasques i
t’informarem.

INSCRIPCIÓ A
VILABARRAKES 2011

+ INFO:
vilabarrakes@gmail.com
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El Mirador Centre de Conei-
xement ha rebut una subven-
ció per part del Consell per a 
l’Ocupació i la Promoció Eco-
nòmica del Vallès Occidental 
(COPEVO). Gràcies a aquesta 
subvenció, els cursos d’Inicia-
ció a la informàtica i el d’Ini-
ciació a Internet seran gratu-
ïts tant en horari de matí com 
de vespre. Ara, doncs, tornaran 
els diners de la matrícula als 
alumnes que actualment estan 
fent aquests cursos. “Torna-
rem 27 €  a aquells que es 
van matricular abans del 18 
de març i 30 € als que es van 
inscriure després”, assegura 
Maria Sánchez, directora d’El 
Mirador.

A banda d’això, el centre 

El Mirador ha rebut 
una subvenció per 
als cursos d’iniciació

L’atur continua creixent a Caste-
llar del Vallès per tercer mes con-
secutiu. Al març, han perdut la 
seva feina 16 persones, el que sig-
nifica que a hores d’ara hi ha 1.855 
aturats a la vila. L’atur per tant, 
s’ha incrementat un 0,87%. Joan 
Creus, regidor d’Ocupació i Pro-
moció Econòmica explica que el 
creixement de Castellar ha estat 
més baix que el de Catalunya “que 
s’ha situat en un 1,4%”.

La xifra és negativa, però el 
regidor recorda que si la compa-
rem amb la taxa interanual “veiem 

Durant el mes de març, setze persones van perdre la seva feina a Castellar

 Cristina Domene

L’atur assoleix a la vila la 
xifra de 1.855 desocupats

que s’ha produït un descens im-
portant, hem passat de 1.919 del 
març passat a 1.855 desocupats 
enguany, per tant, 74 persones 

han trobat feina en el darrer 
any”. El regidor afegeix que mal-
grat l’augment de l’atur, el fons es 
va tocar l’any passat. 

Tren Castellar Centre 
recull adhesions

El passat dimarts la plataforma 
Tren Castellar Centre va celebrar 
una reunió on va aprovar un mani-
fest en el qual es demana la implica-

 C.D,
ció ciutadana i institucional per fer 
realitat l’arribada dels Ferrocarrils 
a Castellar.  Al document també es 
demana fermesa institucional per 
part del nou consistori resultant 
de les eleccions municipals. Des de 
l’entitat, es considera primordial i 

més necessari que mai aquest su-
port institucional.  L’entitat té pre-
vista una campanya de recollida 
d’adhesions per part de les associ-
acions veïnals, culturals i socials de 
la població i dels ciutadans que vul-
guin fer-ho a títol individual.  

Segons el manifest, la Plata-
forma Tren Castellar Centre té “la 
profunda convicció que aquest 
treball informatiu encara no ha 
acabat, i que els vilatans de Caste-
llar hi tenim encara molt a dir” en 
relació a l’arribada dels FGC. 

ha aconseguit quatre nous cursos 
gratuïts adreçats a persones en si-
tuació d’atur que estiguin inscrits 
al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). Els cursos són Gestions per 
Internet: l’administració electrònica, 
Recerca de feina per Internet, Utilit-
zació de les xarxes socials i Inicia-
ció a Internet i els cercadors: recer-
ca de recursos per a la xarxa, que es 
faran durant la darrera setmana 
d’abril i el mes de maig.

Aquests cursos els subvenci-
ona directament el COPEVO, que 
disposa de professors preparats: 
“Els concedeixen en funció de la 
demanda d’altres poblacions”.

El calendari dels cursos d’El 
Mirador és sempre obert i periò-
dicament es van oferint cursos. Si 
esteu interessats en matricular-vos 
us en podeu informar al web www.
castellarvalles.cat o al mateix edifi-
ci situat a la plaça Major. 

  Un dels diferents cursos que s’ofereixen a El Mirador. || JOSEP GraELLS

SETEMBRE
2010

DESEMBRE
2010

MARÇ
2011

1.810

1.738

1.855

EVOLUCIÓ DE L’ATUR AL DARRER SEMESTRE
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Organització
Ajuntament de
Castellar del Vallès

De 10 a 21 h
· FIRA DEL LLIBRE

Participants
Llibreria Artristras

Llibreria Nobel
Llibreria Vallès

Forn de pa St. Jordi
vavAvan

Suport Castellar
Via Solidària-Càritas

· MOSTRA
DE BRODATS

A càrrec de Maria Tantinyà i
Maria Vilatersana

· MOSTRA I VENDA
DE QUADRES

DE SORRA

A partir de les 11
· SIGNATURA
DELS LLIBRES
Adolescents 100 pautes
per sobreviure
a càrrec de l’autora Núria Homet

Contes amb valor afegit
a càrrec de l’autora, Rosa Fité

Mil vidas más
a càrrec d’un dels autors,
Joan Mundet

De 17 a 20 h
· TALLER DE
ROSES
· TALLER DE
MÀSCARES
17.30 h
· SARDANES
A càrrec de la Cobla Iluro

pl Major



Aquest cap de setmana Caste-
llar acull l’Speed Fest, que en-
guany arriba ja a la seva quarta 
edició. Demà, a partir de les 4 de 
la tarda, l’Espai Tolrà obrirà les 
seves portes amb una exposició 
de motos custom en les modali-
tats chopper, bobber i cafè racer 
i també de cotxes americans i 
hotrods.  També hi haurà tallers 
que es dediquen a la construcció 
i reparació de motos. Més enda-
vant, a partir de les 9 de la nit hi 
haurà una carpa en la qual 250 
persones podran sopar i gaudir 
de música fins a les 3 de la ma-
tinada. D’altra banda, diumen-
ge al Pla de la Bruguera tindran 
lloc competicions de bmx freesty-
le i dirt bmx.  

La secció local d’ERC de Caste-
llar lliurarà els Premis als Valors 
Republicans el 14 d’abril, Dia de 
la República, a les entitats cas-
tellarenques Suport Castellar i 
Sala Puigvert i a l’empresa Cár-
nicas Merche. Aquests premis 
s’otorguen com a reconeixement 
a la tasca social que aquestes en-
titats han anat duent a terme en 
els darrers anys. El lliurament es 
farà a la pizzeria La Nonna. 

Aquest cap de 
setmana arriba 
l’Speed fest

ERC lliura els 
Premis als Valors 
Republicans

issabte i diumenge pas-
sat es va celebrar a l’Es-
pai Tolrà la Festa de la 
Mascota, una festa en la 

que els animalons han pogut parti-
cipar en concursos i activitats i ser 
els protagonistes amb diferents es-
pais dedicats a ells. Expositors de 
tot tipus s’han aplegat a aquesta 

La Festa de la Mascota, organitzada per la botiga d’animals La Puça, es consolida com a fira del sector

 Alba González

  Els finalistes al concurs de gossos (no raça) de dissabte passat. || JOSEP GraELLS

fira que s’ha organitzat per segon 
any consecutiu a la vila, però que 
ho ha fet canviant la seva ubicació 
(de la plaça Calissó a l’Espai Tolrà) i 
també la seva durada (de només un 
dia a tot un cap de setmana). 

El canvi d’ubicació del cer-
tamen, per a l’organitzador i pro-
pietari de la botiga d’animals La 
Puça, Ferran Moya, ha estat tot 
un encert: “Hi ha molta més par-
ticipació, hi ha molts més convi-

Els animals són els protagonistes
REPORTATGE

D
dats i això crida l’atenció als vi-
sitants que s’interessen per allò 
que ofereixen”. 

“La gent està responent 
molt bé, hi ha una acceptació molt 
bona”, comentava Glòria Sánchez, 
propietària de l’expositor Thombu-
ru Chow que va portar als seus gos-
sos, precisament d’aquesta raça.

  Un altre expositor ha estat 
l’Agricaldes de l’Albert Trobalón: 
“Hi ha força afluència i això ens 

serveix per promocionar els nos-
tres productes i que la gent ens 
conegui”.

Un altre dels estands convi-
dats va ser el de l’estudi fotogràfic 
de Sandra Galera, que van maqui-
llar els nens i nenes “per només 
1 euro”.  Al llarg d’aquests dies, 
s’han fet desfilades de gossos lle-
brers, concursos de fures i un altre 
per escollir la mascota més exòti-
ca de la vila. 
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Premi a una oient fidel de Ràdio Castellar

Antònia Girbau, en la imatge amb Joan Anton Juárez, d’Electrodomès-
tics Juárez, ha estat l’oient de Ràdio Castellar guanyadora del concurs 
mensual que organitza el magazine ‘12’ de l’emissora. Felicitats Antò-
nia. Per cert, aquest abril la Ràdio sorteja un GPS d’última generació. 
Participeu-hi.
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LA FOTO DE LA SETMANA

  Rafa Barrera

  Ramon Falcó

V

L’Esbart Teatral de Castellar del Vallès 
està d’enhorabona!!!

  La junta de l’ETC

olem informar a tots els socis i sòcies de l’ETC que el De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha 
decidit concedir a la nostra entitat la Creu de Sant Jordi 

per aquest 2011. La Junta de l’entitat vol compartir aquesta notícia, 
d’aquest mateix dilluns dia 4, amb totes les persones que formeu part 
de l’Esbart o n’heu format part i que sou premiats amb aquest reco-
neixement a nivell nacional.
El premi, que serà entregat el proper 27 d’abril al Palau de la Gene-
ralitat de Catalunya, el volem compartir també amb tot el municipi 
de Castellar del Vallès.
Aquest guardó és una manera molt especial d’acabar els actes d’aquest 
2011, que posen punt i final al centenari de la nostra entitat.
Moltes felicitats a la gran família de l’Esbart Teatral de Castellar!!!

Sovint m’agrada portar els nens 
al Parc de Catalunya, però, últi-
mament veig una deixadesa  a 
la part del llac, on moltes famí-
lies porten els nens a veure els 
ànecs i les tortugues.

El proper diumenge, dia 17 d’abril, 
el Grup de Senders del Centre Ex-
cursionista de Castellar, rememo-
rant la Ruta dels Castellars, arri-
barà a Castellar de n’Hug. El grup 
organitza una sortida perquè tot-
hom pugui participar.
Es sortirà de Castellar del Vallès, en 
autocar, a dos quarts de set del matí, 
des de la rotonda de la piscina. Els 
caminadors més esforçats sortiran 
de Guardiola de Berguedà i pujaran 
en direcció a la Pardinella de Gabar-
rós, remuntant la ribera de les ne-
tíssimes aigües del Riutort. La resta 
del grup té l’opció d’anar en autocar 
fins a Castellar de n’Hug, esmorzar, 
visitar les Fonts del Llobregat i fer 
un excursió més curta –unes dues 
hores- per a connectar i dinar con-
juntament amb els companys que pu-
jaran de Guardiola. Després de dinar, 
tots junts, acabaran d’arribar a Cas-
tellar de n’Hug, on seran rebuts per 
les autoritats per a recordar l’antic 
agermanament entre els dos pobles.
Com sempre, aquestes caminades 
compten amb la participació entu-
siasta dels nostres germans de Cas-

Ruta dels Castellars. 
Arribada a 
Castellar de n’Hug 

Places de toros o 
pastís per a dos?

  Marc Taló Orpinell

  Jaume Pujol

Estimats ànecs i 
tortugues

Les places de toros que estan po-
sant a la Ronda de Tolosa diuen 
que són rotondes... per millorar 
la circulació i treure els semà-
fors.
Jo penso que això de millorar 
la circulació està molt bé en 
una ronda que envolta el poble, 

Notificació de 
defuncions

 Antoni Comas

Fins fa poc a Castellar era 
fàcil conèixer les defuncions 
d’amics o coneguts perquè 
ens en podíem informar amb 
el cartell de l’església, els fulls 
de les botigues i en els panells 
de publicitat.
Però, d’un temps ençà, falla 
sovint aquesta informació.
Per tant, preguem que s’orga-
nitzi altra vegada aquesta in-
formació per qui pertoqui,  ja 
que havent crescut la nostra 
Villa, no podem assabentar-
nos prèviament dels enterra-
ments als quals ens agrada-
ria anar.
Sovint, últimament, m’han 
comentat molts castellarencs 
que ho demani en nom d’ells. 
Així ho faig.

A la pregunta de què opinava 
dels candidats de Castellar per 
a les properes eleccions munici-
pals tot embrancat en conversa 
de carrer, responia que sempre 
havia pensat que per aconseguir 
vots els candidats han d’anar 
acompanyats de persones amb 
incidència a la societat caste-
llarenca, per donar-los autono-
mia en l’execució de la propos-
ta política. 
Així i tot, constatava que amb 24 
anys treballant a l’administració 
municipal, recordava molt po-
ques dimissions de regidors per 
manca de pressupost, personal, 

Dimiteixo per...!

tellar de la Ribera, que ens estan 
acompanyant des del principi, 
quan vàrem sortir de Castellar del 
Vallès, i de tots els amics que s’hi 
volen apuntar. Hi esteu convidats. 
Teniu temps d’apuntar-vos-hi fins 
al divendres, dia 15 d’abril, al local 
del Centre Excursionista de Caste-
llar, de 10 a 11 del vespre, o trucant 
als números 93 714 60 70 (Ramon) 
o 93 714  86 94 (Carme).

però d’aquí a fer aquestes pla-
ces de toros... té tela !!! tardes 
més en fer la rotonda, que el se-
màfor que hi havia posat, hehe-
he! Això si no voles amb el carril 
que han posat per dins la roton-
da, i a sobre desplaçades cap a 
un costat, a darrere del Sant Es-
teve n’hi ha una que obliga a visi-
tar el camp de golf abans de se-
guir recte.
Perquè passem de dos carrils 
que té la ronda a només un car-
ril dins la “rotonda”???
No penseu que estaria millor fer 
rotondes més petites, de dos car-
rils de circulació, situades al cen-
tre de l’avinguda així passen més 
cotxes, són més ràpides i estèti-
cament millors.
Cal fer-les totes a la vegada? Pre-
gunto. Ah, sí, deuen venir elecci-
ons i en el llistat de coses fetes hi 
han d’aparèixer. 
No penseu que si las fessin d’una 
en una estaria molt millor, menys 
entrebancs no??? 
No penseu que les obres les po-
drien fer paletes o petites em-
preses de construcció del poble 
que no tenen feina, i no gent de 
fora... primer mirem a casa i des-
prés ja veurem... De fet, totes les 
obres d’aquest alcalde d’arreglar 
carrers i equipaments sempre 
han estat constructores de fora 
del poble. 
Moltes gràcies per llegir això, i 
a “torear”.

recursos, instal·lacions, incom-
pliment de projectes o simple-
ment assumir la responsabili-
tat d’una proposta de programa 
no feta realitat o mal executada 
i menys la d’un alcalde per ma-
nifestació popular o per assumir 
la responsabilitat d’un incom-
pliment greu de programa. Per 
aquest motiu i fèiem una rialleta 
per sota nas, ens posàvem tots 
d’acord que es presenti qui es 
presenti, fent memòria del què 
ha passat aquests anys, ho farà 
el suficientment bé per esgotar 
la legislatura.
Vàrem acabar la conversa re-
flexionant quins temes podien 
ser valorats per demanar dimis-
sions per a la legislatura 2011-
2015, us en passo uns quants i 
de ben segur que si ho esteu lle-
gint podreu ampliar el llistat vo-
saltres mateixos. 
No aconseguir disminuir l’atur, 
no afavorir la pràctica de l’es-
port per a tothom, no donar a 
conèixer el municipi a l’exteri-
or, no mantenir el nombre d’ha-
bitants, no aconseguir sortir de 
Castellar sense passar pel mig 
de Sabadell, no aconseguir que 
les cases estiguin habitades i els 
locals i naus en funcionament, 
no assolir més endeutament, no 
mantenir la plantilla i els ser-
veis actuals....

Aquest llac, quan la plaça 
era nova, era una gran atrac-
ció. Ara, d’atracció no en té 
res ja que el que sembla és 
una bassa abandonada, on 
els ànecs i tortugues pas-
sen els últims dies de la seva 
vida. On un ànec de coll verd 
porta més de dos mesos amb 
un ham clavat al pit i un fil 
de pesca que l’envolta, on 
un altre ànec més que fer 
“QUAC-QUAC”  fa ai ai ai! 
Quan surt de l’aigua, és pico-
tejat per altres ànecs i des-
prés intenta menjar aquelles 
muntanyes de restes de pa, 
enciam, fideus... 
Les muntanyes que no desa-
pareixen al llarg del dia per 
la nit són un àpat exquisit 
per les rates que es passegen 
pel parc i que no troben cap 
tipus de trampa ni verí que 
les pugui eliminar.
I, per últim, aquelles bosses i 
restes de deixalles que es pas-
segen de punta a punta del llac 
sense que ningú les tregui i on 
les tortugues sovint les confon 
amb aquestes restes.
Jo penso que per portar el 
nom de Parc de Catalunya 
hauria d’estar més cuidat i 
fer d’aquest llac un símbol 
del parc, i si no es pot fer 
un manteniment, buscar un 
lloc digne per a aquests es-
timats animals, com ara el 
Parc de Catalunya de Saba-
dell. Aquest si que té el privi-
legi de portar el nom de Parc 
de Catalunya!!!!!  
Desitjo que les famílies de 
Castellar que estimem aquest 
parc tornem a gaudir d’ell 
com temps enrere. 

   FOTO: J. GraELLS
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a notícia lingüística de 
la setmana passada va 
ser escandalosa. L’In-
situt d’Estudis Cata-

lans va fer públic un estudi en què, 
entre altres dades, concloïa que el 
56 per cent dels catalans i catalanes 
tenen el castellà com a llengua habi-
tual. És a dir, que utilitzen aquesta 
llengua per fer les coses de cada dia, 
com comprar el pa, prendre un cafè, 
anar al mercat, demanar l’hora a un 
desconegut, concertar visita amb el 
metge... viure, en definitiva. Una altra 
dada complementària d’aquest estu-
di, que no ha transcendit tant, és que 
el 54 per cent dels catalans i catala-
nes de catorze a dinou anys tenen el 
castellà com a llengua incial. O sigui, 
com a llengua normal, no marcada. 
Per a aquest 54 per cent de joves, el 
castellà és la primera opció a l’hora 
de comunicar-se i, el català, una llen-
gua opcional que queda a la reserva, 
per si els fa gràcia usar-la. Si arribés-
sim a perdre els joves, què ens que-
daria? Cal tenir en compte que, per 
molt que ens omplim la boca amb el 
fet que el català és la llengua pròpia 
de Catalunya, i per molt que ara ma-

L

  Bilingüe. || JOaN muNdET

Tria el teu camí

PLAÇA MAJOR

  Òscar Rocabert*

teix tinguem lleis que ajuden a pres-
tigiar-la, la realitat sempre s’impo-
sarà a les nostres il·lusions, i no al 
revés. I, ara mateix, la realitat és, 
com a mínim, molt preocupant. El 
català, de fa uns anys, es troba en un 
moment de crisi. Crisi, en el sentit 
d’època de transició que s’acabarà 
resolent en un canvi, que encara no 
sabem en què consistirà. Però el que 
està clar és que el canvi hi serà, per 
bé o per mal. És per això que creiem 
que hem de fer feina de camp, no d’il·-
lusions. És per això que hem de co-
mençar a pensar si realment volem 
mantenir la nostra llengua, o si ens 
és igual. Però cal triar un camí i de-
finir-se, que deia en Sartre.

L’ENQUESTA DE L’ACTUAL

Mentres alguns encara s’ho van 
pensant, la Plataforma per la Llen-
gua ha decidit fer un nou pas en el 
seu propi camí de promoció del ca-
talà com a llengua comuna, com a 
llengua normal, com a llengua de 
convivència. El dies 15 i 16 d’abril 
gravaran un Lip dub per la Llengua 

(és a dir, un videoclip col·lectiu, de 
masses, obert a tothom que hi vul-
gui sortir, a partir d’una cançó ja co-
neguda). Hi seran presents associ-
acions culturals de nous catalans 
d’arreu del món: marroquins, pa-
quistanesos, senegalesos, eslaus, bo-
livians, gallecs, andalusos, xinesos... 

Fem memòria... 
Pisos al camp de 

futbol?

Revolució en la 
comunicació

 Josep Carreras Pepe González

a irrupció de les noves 
tecnologies està pro-
vocant una autèntica 
revolució en el món de 

les comunicacions.
Conscient d’aquesta realitat, l’Ajun-
tament de Castellar ha fet una gran 
esforç d’adaptació, a fi de garantir 
un dret, el d’informació, que con-
siderem fonamental. Mai en la his-
tòria del nostre municipi els ciuta-
dans han tingut al seu abast, tanta 

AL questa és la manera 
d’actuar de l’equip de go-
vern socialista de l’Ajun-
tament de Castellar que 

ha fet de la participació ciutadana la 
seva bandera. Fixeu-vos amb el resul-
tat de dues votacions a l’hora de decidir 
que el Camp de Futbol de la UE Caste-
llar s’havia d’omplir de pisos. 
-Modificació provisional del Pla Ge-
neral (ARE) en el Ple Extraordinari 
del 3 de març del 2009. Vots a favor: 
Onze (11) dels regidors PSC i el regi-
dor trànsfuga. Vots en contra: Deu 
(10) dels regidors CiU, ERC i Altra-
veu. Majoria absoluta...!!!
-Modificació inicial del Pla General 
(ARE) en el Ple Extraordinari del 22 
de juliol del 2008.  Vots a favor: Onze 
(11) dels regidors PSC i el regidor 
trànsfuga. Vots en contra: Deu (10) 
dels regidors CiU, ERC i Altraveu. 
Majoria absoluta...!!! 
En temes tan gruixuts com aquest de 
les ARES, on s’han de fer modifica-
cions del Pla General, és indispensa-
ble buscar més participació i consens, 
tant de la ciutadania com de la resta 
de formacions polítiques. No és ade-
quat ni aconsellable fer entrar el clau 
per la cabota. Aquest és el premi que 
es mereix una entitat esportiva local 

que aquest 2011 compleix 100 anys i 
que no vol sentir a parlar de trasllat? 
Aquesta decisió és la que volen tots els 
veïns que tenen la seva residencia a les 
rodalies del Camp de Futbol? S’ha pre-
guntat als veïns què prefereixen? Més 
pisos o bé continuar gaudint d’un mag-
nífic espai lúdic dedicat a la formació 
de persones en l’esport? És lògic tapar 
les veus de tota l’oposició en un tema 
de poble tan important com aquest? 
Vull deixar constància que en data 
30/09/2008 el grup municipal de CIU 
va presentar un escrit d’al·legacions 
en la que destaco el següent text: “Que 
s’ha d’excloure de l’ARE Nou Eixample 
la parcel·la corresponent al Camp de 
Futbol provinent de la cessió d’un altre 
pla parcial i que no ha de ser objecte 
de cap aprofitament urbanístic” Amb 
aquesta afirmació, queda ben palès 
que el Grup Municipal CiU va deixar 
la porta oberta a parlar de les ARES 
però sense tocar el camp de futbol que 
ja està bé on està. Les coses clares i la 
xocolata espessa. Igualment, el nos-
tre Grup Municipal CiU va presentar 
una moció per portar a terme a Cas-
tellar una consulta popular per si s’ha-
vien de posar en solfa o no les ARES. 
Doncs no és va aprovar gràcies al vot 
de qualitat de l’Alcalde i l’abstenció del 
regidor trànsfuga. Si Convergència i 
Unió governa a partir del 22 de maig, 
es posarà a treballar de valent per re-
conduir aquesta desfeta, cercant par-
ticipació i consens dels ciutadans i dels 
grups polítics.  

* Alcaldable de CiU

informació i de tanta qualitat.
-El web municipal rep prop de 
30.000 visites mensuals de 14.000 
usuaris únics.
-LACTUAL.cat, de recent creació, 
ja està per sobre dels 5.000 usua-
ris únics.
-Els 5.000 exemplars de L’ACTUAL 
en paper desapareixen dels distri-
buïdors en les primeres 24 hores. 
Només la falta de mitjans econòmics 
frenen l’increment de tirada
-Ràdio Castellar, malgrat moure’s 
en un món tan competitiu, manté la 
seva incidència en la vida local.
-Les xarxes socials de la ràdio, de 
L’ACTUAL i l’Estima Castellar 
aglutinen milers d’amics i han de-
mostrat la seva eficàcia en la convo-

catòria d’actes socials i culturals.
-Els ciutadans poden accedir a tra-
vés de www.lactual.cat,  a desenes 
de blocs de castellarencs sobre  les 
més variades temàtiques. 
Crec, sincerament, que podem pre-
sumir d’un model de comunicació, 
públic i potent, que és l’enveja i un 
model a seguir per molts dels muni-
cipis de les nostres dimensions.
Ha estat un gran esforç d’imaginació 
i de compromís dels treballadors mu-
nicipals que participen en l’elaboració  
i en  la incorporació de continguts, en-
cara més meritori tenint en conte la 
reducció dràstica de mitjans econò-
mics que suposa aquest model respec-
te a l’anterior, molt menys eficaç. 
* Regidor de Comunicació

És el camí. Aquest vídeo, a través de 
la xarxa, pot fer forat en la conscièn-
cia de molta gent, tant si parlen ca-
talà com si no. Més que mai ens cal 
alegria, autoestima i una llengua co-
muna. Encara hi som a temps....

* Filòleg

G. K. Chesterton
EscriptorL’única forma d’estar segur d’agafar un tren és perdre l’anterior
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EL TAULER

CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS 
A ENTITATS

Les sol·licituds de subvencions de 
l’ajuntament a associacions, fun-
dacions i grups de persones es po-
dran fer fins al 20 d’abril, i no fins 
al 26 com es va publicar errònia-
ment. disculpeu les molèsties. 

bases a www.castellarvalles.cat.

Presentació de sol·licituds: 
al SaC d’El mirador,
de dilluns a dijous, de 8.30 a 19 h
i divendres de 8.30 a 14 h.

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

ELECCIONS
MUNICIPALS 2011

Període d’exposició pública 
del cens electoral

del 4 a l’11 d’abril, al Servei 
d’atenció Ciutadana d’El mirador.

Termini de presentació de les 
sol·licituds de vot per correu

del 29 de març al 12 de maig per 
als residents a Espanya. Les per-
sones que es troben temporal-
ment a l’estranger podran fer la 
sol·licitud a les oficines consu-
lars o a les seccions locals de les 
ambaixades fins al 23 d’abril.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

REPARTIMENT
DE BUTÀ 
NOVES TARIFES

Dies de repartiment:
dimarts i divendres
a tota la població,
dissabte a les urbanitzacions.

Preus:
Butà 12,50 kg: 14,00 euros
Propà 11 kg: 12,32 euros
Propà 35 kg: 58,35 euros
Carretilla K120: 19,15 euros

Horari d’atenció: de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 
18.30 h (fins al 31 de maig).
de l’1 de juny al 30 de setembre, 
de 8 a 15 h.

+ INFO:
Telèfon de comandes, 937 751 887

l dia 14 d’abril, Dia de la Repú-
blica, la Secció Local d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya a 
Castellar del Vallès farà entre-

ga dels Premis al Valors Republicans 2011 
a les entitats castellarenques Suport Cas-
tellar i Sala Puigvert, i a l’empresa Cárni-
cas Merche.
Aquests premis s’atorguen com a reconei-
xement a la tasca social que aquestes enti-
tats han anat duent a terme en els darrers 

ada any a través del 
web de L’Altraveu 
hem fet públics els 
comptes que reflec-

teixen l’activitat econòmica de 
l’agrupació.
Al llarg d’aquests 4 anys, l’Agrupa-

E

anys, una tasca que entronca perfectament 
en el principis que van inspirar els valors 
de la República.
Igualtat. La idea republicana de justícia so-
cial es basava en la igualtat de tothom da-
vant la llei. No hi pot haver diferències ni 
privilegis a l’hora de l’aplicació de la llei. 
No pot ser que hi hagi gent a la presó per 
haver robat 300 euros, i no hi siguin d’al-
tres que han robat 30 milions d’euros. Tots 
som iguals. Per això a la Justícia se la di-
buixa amb els ulls envenats mentre sosté 
la balança.
Llibertat. Un altre dels pilars republicans 
és la llibertat, sobretot pel que fa a l’àm-
bit cultural. Llibertat de culte, de creences, 
d’opinió, de llengua, de formació acadèmi-
ca, de informació, d’expressió, d’identitat 

Què fa amb els 
diners L’Altraveu?

 L’Altraveu

cultural, etc. Alguns espavilats aprofiten 
aquesta llibertat per traslladar-la a l’àm-
bit econòmic, i llavors en diuen llibertat de 
mercat. Un mercat sense regulació en el 
qual s’accentuen les desigualtats socials i 
el màxim benefici.
Fraternitat. És el valor que ha de dominar 
en l’àmbit econòmic de la nostra societat, 
per tal de què la solidaritat i la justícia so-
cial siguin predominants. És el valor a tenir 
en compte en tot el que fa referència als 
nostres diners. Hem de ser conscients en 
què gastem el nostre capital, ja sigui en ar-
ticles de Comerç Just, o en articles d’una 
multinacional que realitza explotació infan-
til en llunyans països africans. En articles 
que han estat creats per un productor que 
ha rebut a canvi una remuneració digna, o 

C

ció d’Electors hem ingressat uns 
74.620€  a partir de les assigna-
cions dels dos regidors (49.145€), 
les assignacions als grup muni-
cipals amb representació al ple 
(20.880€), els diners que paga l’es-
tat als partits pels resultats obtin-
guts a les eleccions (895€), abona-
ments diversos (300€) i donatius 
de particulars (3.400€). 
Part d’aquests diners ens han per-
mès pagar el lloguer, la llum, l’ai-
gua, el telèfon i acondicionar el 
local del Passeig 142, (30.870€).

El local es comparteix amb un 
grup de joves, dues cooperatives 
de consum ecològic, un grup de 
meditació i també s’hi fan actes 
d’altres entitats o grups  que ho 
sol·liciten.
Al llarg d’aquests anys en el local 
s’hi han fet unes 25 xerrades, això 
implica fer anuncis a premsa, car-
tells i donatius als conferenciants 
(5.620€).
Els telèfons dels regidors, els do-
minis i els espais de les webs, ens 
han costat 2.300€.

bé en articles d’ínfima qualitat asiàtica d’un 
preu baixíssim. També afecta als nostres 
estalvis: els tenim en una Banca Ètica? o els 
tenim en un banc que dóna crèdits a empre-
ses fabricants d’armes? No podem tancar 
els ulls davant les desigualdats econòmi-
ques. Nosaltres tenim una gran tasca a fer. 
Només cal que en prenguem consciència i 
canviem vells i caducs hàbits de consum.
Com deia un antic pedagog: els valors no 
s’ensenyen, es mostren.
I això és el que fan, dia rera dia, Sup-
port Castellar, Sala Puigvert i Cárnicas 
Merche. 
El dia 14, al Restaurant La Nonna (Carrer 
Suïssa, 30), farem un sopar per agraïr-los 
el seu exemple. 
Hi esteu tots convidats. 

La tasca institucional genera des-
pesa en material d’oficina, focotò-
pies, material d’arxiu i expedients 
que els regidors i les comissions 
necessiten per treballar (1.950€).
L’Altraveu també està subscrit a 
diferents setmanaris i col·labora 
amb algunes entitats, això al llarg 
d’aquests anys ens ha suposat 
3.020€.
Pel que fa a campanyes: Elecci-
ons 2007, Can Bages, Jornades 
municipalistes, sopars populars... 
(15.639€) i el pagament de dife-

Premis als valors
republicans 2011

 Secció local d’ERC

rents impostos, 3.000€.
Després de les eleccions munici-
pals d’enguany l’Altraveu publica-
rà, com ho va fer el maig de 2007 
el total de les despeses de la cam-
panya (que procurarem que siguin 
les mínimes i necessàries). 
Volem ser transparents amb els di-
ners que gestionem, per això dei-
xem constància de com i amb què 
els gastem.
Dijous 14 d’abril. 19.30 a Ca l’Albe-
rola. Presentació de la Guia de Go-
vern local. 
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Les veteranes perden 
contra l’Olímpic

L’equip de veteranes del CT Caste-
llar es va enfrontar en l’últim par-
tit de l’inter-Club dames a l’Olím-
pic b  a les instal·lacions del carrer 

Sant Feliu. Les visitants van gua-
nyar per 1 a 4 en un enfrontament 
en què només va poder aconse-
guir la victòria la parella formada 
per Fita martínez i Àgueda Pérez, 
que es va imposar a arumí i mur 
per 6-3 i 6-1

La Penya Arlequinada 
guanya el derbi

Els equips castellarencs de la 
Penya arlequinada i el Club Ten-
nis Castellar es van enfrontar 
aquest cap de setmana en el tor-

neig de l’entitat de Can Font i Ca 
n’avellaneda. Els amfitrions van 
guanyar amb claredat per 0 a 5, 
amb victòries de Segarra i bel-
monte, García i Lorente, Solane-
lun i Pallissa, García i medrano i 
Navarro i medrano.

 Jordi Mas

El pas definitiu per quedar-se a Copa Cata-
lunya el donarà el Club Bàsquet Castellar - 
Clusellas Dental si guanya aquest diumenge 
al pavelló Puigverd (19.00h.) contra el Sant 
Adrià. Resten només quatre jornades per 
acabar la lliga i l’equip de Jordi Juste con-
tinua depenent d’ell mateix per salvar la 
categoria. De fet, només guanyant els dos 
partits que tenen a casa contra Sant Adrià 
i Blanes signarien la permanència a Copa 
Catalunya.

Per la part de baix, la lliga es va confi-
gurant. Les places de descens directe sem-
bla que ja tenen amo, així com els dos equips 
que jugaran la promoció de permanència 
amb factor pista en contra. Ara ja només 
queda assignar els dos conjunts que juga-
ran la promoció amb el partit decisiu a la 
seva pista i aquí sí que hi ha un gran ventall 
de candidats. “Seran unes jornades molt 
emocionants. Almenys nosaltres hem fet 
una bona segona volta, hem estat regu-
lars i en el cas que féssim fases les afron-
taríem en bona dinàmica i la moral alta”, 
comenta l’entrenador del CB Castellar Jordi 
Juste.

Candidats a la promoció hi ha encara 
set equips. Amb 14 victòries hi ha Montca-

da, Castellar, Vic, Blanes, Sant Adrià i Ar-
gentona en tenen 13 mentre que Figueres 
en té 12 i encara opta a salvar-se sense pas-
sar per les eliminatòries. La gran igualtat 
podria elevar les victòries necessàries per 
salvar-se a més de 15, un fet molt a Copa Ca-
talunya. La mitjana a final de temporada es 
troba entre 13 i 14.

L’equip castellarenc va fer un nou pas 
important per mantenir-se a Copa Catalu-
nya en vèncer dissabte passat al Premià, 
cuer de la categoria, per 67 a 72. Si encade-
na un nou triomf davant el Sant Adrià tin-
drà molts números per seguir a Copa. “La 
resta de partits també són importants. 
Encara que aconseguim despenjar el Sant 
Adrià hi ha altres equips que mantindran 
l’agonia fins al final”, diu Juste.

guanyar de quatre punts || No només és in-
dispensable la victòria sinó que també ho és 
guanyar de quatre punts aquest diumenge 
per assegurar-se el bàsquet average favora-
ble contra el Sant Adrià. Els barcelonins van 
guanyar de tres a la primera volta i si re-
munten el marcador dels de Juste ja s’hau-
ran l’average contra tres rivals directes -a 
més de Montcada i Vic-. Contra l’Argento-
na el tenen desfavorable mentre que encara 
han de jugar contra Blanes (renda de -12 en 
contra) i Figueres (+17 a favor). 

Permanència 
a la vista

  Els castellarencs intentaran aconseguir una victòria al pavelló Puigverd. || JOSEP GraELLS

El CB Castellar-Clusellas Dental farà un pas gairebé definitiu 
per quedar-se a Copa Catalunya si guanya aquest diumenge 
contra el Sant Adrià (19.00 hores) al pavelló Puigverd
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Calsina debuta 
en categoria elit

La temporada de biketrial ha 
començat, no podia ser d’una 
altra manera, amb presència 
castellarenca. Després d’una 
excel·lent temporada l’any pas-
sat, Aleix Calsina participarà 
enguany a elit, la màxima cate-
goria del biketrial, on s’enfron-
tarà cada cap de setmana amb 
els millors pilots de Catalunya i 
també del món.

Calsina, amb una edat en-
cara inferior a la sènior, va par-
ticipar el cap de setmana passat 
en dues proves: a Vilanova de 
Prades, corresponent al Cam-
pionat de Catalunya, i a Torre-
dembarra, del Campionat d’Es-
panya. El castellarenc, contra 
pilots amb entre set i vuit anys 
més d’experiència, sabia que tin-
dria poques possibilitats a la ge-
neral i va fer les proves com un 
entrenament, acabant a la mei-
tat de la classificació.

rovira guanya doble || Alan 
Rovira va aconseguir una 
doble victòria el cap de setma-
na. També participava als cam-
pionats de Catalunya i d’Espa-
nya. A la prova de dissabte va 
fer una cursa gairebé impeca-
ble i amb només tres peus de 
penalització va acabar al pri-
mer lloc, a moltíssima distàn-
cia del segon classificat, que va 
fer 23 punts.

Diumenge ho va tenir més 
difícil i va haver d’esmerçar-se 

El Club Atlètic Castellar va acon-
seguir 23 podis dissabte passat als 
Campionats Comarcals dels Jocs 
Escolars del Vallès Occidental or-
ganitzat pel club a les pistes del 
Parc de Colobrers de Castellar del 
Vallès.

Una de les actuacions més 
fructíferes va ser de l’atleta aleví 
Judith Viñas, que va fer tres podis: 
dues medalles de plata les va acon-
seguir a les proves de 600 me-
tres i salt de llargada, en aquest 
darrer cas acompanyada amb el 

El castellarenc participa enguany a la màxima 
categoria de biketrial amb els millors pilots

 Redacció

 Redacció

 Allau de podis dels joves atletes del Club Atlètic Castellar a les pistes d’atletisme del Parc de Colobrers. || CaC

BIKE TRIAL  |  FORMACIÓ

 Aleix Calsina i Alan Rovira. || CEdida

de valent per aconseguir el triomf. 
Rovira no va començar bé el trial 
i va fer cinc peus en les primeres 
dues zones. A partir d’aquí, el de-
senllaç va la prova va ser molt 
millor i va completar les 16 zones 
del circuit amb 14 peus, assolint 
de nou la primera posició i la vic-
tòria final. 

23 podis del Club 
Atlètic als comarcals
Un dels resultats més destacats obtinguts pel CAC va ser la prova de 
llançament de pes infantil femení on es va aconseguir un triplet

ATLETISME  |  CAMPIONATS COMARCALS

tercer lloc d’una altra atleta del 
CAC, Anna Garcia. El tercer podi 
de Viñas va ser a la prova dels 60 
metres.

La gran protagonista en cate-
goria infantil va ser on Glòria Ti-
moneda, quatricampiona comar-
cal: va aconseguir la victòria als 
80 metres, en alçada, en perxa i 
en pes. També va aconseguir podi 
Sarai Alarcón,  bronze en 60 men-
tres i plata en pes i Ariadna Gui-
nart, amb un valuós tercer lloc en 
pes, de manera que va  completar 
triplet del Club Atlètic Castellar 
en aquesta disciplina. D’infantils 
masculí va destacar Guillem Gar-

cia,  medalla d’or en pes i tercer als 
60m, on Dani Cabello va ser segon 
i Víctor Navarro va fer bronze en 
perxa.

Per últim, en categoria cadet, 
el subcampió estatal Guillem Ar-
derius va guanyar la prova de salt 
d’alçada, Joan Losada ho va fer 
als 300 tanques i va fer tercer als 
1000 metres, mentre que en noies 
Marta Gibert va guanyar en perxa. 
En llançament de pes Maria Be-
nedicto va quedar en segon lloc 
i Patrícia Corral va ser tercera. 
Per últim, Mireia Bella va obtenir 
la segona plaça a la prova de salt 
d’alçada.
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ÀREA POLIESPORTIVA

Mig miler de persones han 
vist el vídeo del centenari

Mig miler de persones van acos-
tar-se dissabte a l’Auditori Mun-
cipal per veure l’estrena del vídeo 
del centenari de la Unió Esporti-
va Castellar. El club va repartir 
les projeccions en tres sessions: 
el migdia, pensada per membres 
del club i d’altres entitats espor-
tives, i les dues de la tarda, pre-
vistes per al públic en general. La 
sessió que va tenir més afluència 
va ser la de la tarda, que va con-
gregar unes 250 persones segons 
l’organització.

A les 12, quan es va projec-
tar la primera sessió, la junta del 
club va voler homenatjar Josep 
Vidal, autor del documental, amb 
un quadre commemoratiu amb 
l’escut de la Unió Esportiva. “És 

 L’auditori es va omplir a la sessió de les sis de la tarda. || LLOrENÇ marTÍ

De les tres sessions en què la Unió Esportiva Castellar va projectar el 
documental dissabte, la de la tarda va ser la que va tenir més afluència

FUTBOL  |  CENTENARI UE

 Jordi Mas

el vídeo més laboriós i llarg que 
he fet”, comentava Vidal, “molt 
satisfet pel resultat” en veure 
la bona acollida del públic el dia 
de l’estrena. L’autor hi ha inver-

tit set mesos per realitzar del do-
cumental, ha fet 38 entrevistes a 
diferents personatges i ha utilit-
zat més de mil fotografies, a més 
dels documents de vídeo. 

Dani Pedrosa ha estat sotmès 
amb èxit a una intervenció qui-
rúrgica al Centre Mèdic Teknon 
per descomprimir l’artèria sub-
clàvia esquerra i s’espera una 
recuperació satisfactòria. La 
intervenció ha estat realitza-
da pels doctors César García-
Madrid i Joaquim Casañas. El 
pilot castellarenc seguirà trac-
tament a base d’analgèsics i an-
tiinflamatoris i la setmana que 

Dani Pedrosa és intervingut 
de la seva lesió a la clavícula

MOTOR  |  MUNDIAL DE MOTOCICLISME

 S’espera que Pedrosa estigui en perfectes condicions per Estoril. || CEdida

ve passarà una nova revisió per 
determinar la rehabilitació a se-
guir en vistes a la seva participa-
ció en el pròxim Gran Premi de 
Portugal, que es disputarà a Es-
toril l’1 de maig. L’ajornament del 
Gran Premi del Japó fa que Dani 
Pedrosa pugui tenir el temps su-
ficient per recuperar-se de la in-
tervenció i així afrontar la propera 
prova del Mundial de Motociclis-
me amb garanties. || rEdaCCió
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FUTBOL

HOQUEI PATINS

SEGONA CATALANA · Grup C J. 22

Congrés - HC Castellar 7 - 3
barcino - Premià 5 - 7
Corbera - Cornellà 4 - 5
vilassar - riudebitlles 6 - 4
ripollet - Perpetuenc 8 - 3
Centelles - voltregà 5 - 9
arenys - Canet 1 - 7

vilassar
riudebitlles
Corbera
Canet
Centelles
ripollet
Perpetuenc
Congrés
voltregà 
HC Castellar
Cornellà
arenys munt
Premià
barcino

59
53
47
33
32
29
29
29
28
28
27
21
16

5

22
22
21
22
22
22
21
21
21
22
22
22
22
22

19
17
14
10

9
9
9
9
9
8
9
6
5
2

2
2
5
3
5
2
2
2
2
4
1
3
1
0

1
3
2
9
8

11
10
10
10
10
12
13
16
20

CLASSIF. PT PJ PG PE PP

BÀSQUET

Premià - CB Castellar  67 - 72

Sant adrià - Palamós 85 - 68

artés - Sant andreu 63 - 57

minguella - argentona 83 - 79

montgat - Girona 83 - 86

blanes - montcada 79 - 62

Figueres - Santa Coloma 73 - 78

Sant Josep - vic 87 - 68

COPA CATALUNYA · Grup II Jornada 26

montgat
Sant Josep
Santa Coloma
minguella 
Girona
montcada
vic 
blanes 
argentona 

CB Castellar
Sant adrià 
Figueres
Sant andreu
Palamós 
artés 
Premià

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
18
18
16
15
14
13
13
13
13
13
12
9
9
8
5

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

7
8
8

10
11
12
13
13
13
13
13
14
17
17
18
21

FUTBOL SALA

Stils-Cotoba s’ha proclamat vencedor de la segona lliga nocturna de 
futbol 8 organitzada per la UE Castellar. Precisament han assolit el 
campionat guanyant als vigents campions, Cal Petasques, per un ajus-
tat 2-1, resultat que els donava el campionat matemàticament.

CEdida

Stils-Cotoba guanya la lliga nocturna

VETERANS

Pallejà - uE Castellar  1 - 2

SÈNIOR B · Segona Territorial, grup 6

uE Castellar - Tibidabo 2 - 1

FEMENÍ · Segona Juvenil Cadet, grup 2

Odena - uE Castellar  7 - 1

JUVENIL A · Primera, grup 7

uE Castellar - Llinars 0 - 1

JUVENIL B · Segona, grup 22

Can Trias - uE Castellar  4 - 1

CADET · Segona, grup 27

uE Castellar - badia vallès 8 - 0

INFANTIL · Segona, grup 3

Catalonia - uE Castellar  9 - 2

ALEVÍ A · Tercera, grup 14

uE Castellar - Castellbisbal 2 - 1

ALEVÍ B · Tercera, grup 12

Cerdanyola - uE Castellar  6 - 1

ALEVÍ C · Quarta, grup 7

uE Castellar - roureda 2 - 6

ALEVÍ D · Quarta, grup 10

Juan XXiii - uE Castellar  11 - 0

BENJAMÍ A 

uE Castellar - Sabadell 2 - 2

BENJAMÍ B

Sabadell Nord - uE Castellar  6 - 3

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLAR

SÈNIOR B · Fase prèvia, grup 2

La Palma - Cb Castellar  64 - 62

JÚNIOR A · interterritorial, grup 3

Sant Gervasi - Cb Castellar  70 - 63

JÚNIOR B · Nivell a, grup 2

Sant Gervasi - Cb Castellar  67 - 69

JÚNIOR FEM · Nivell a, grup 1

Cb Castellar - Joventut bbC 35 - 36

CADET MASCULÍ · Nivell a2, grup 5

Cb Castellar  descansa

CADET FEMENÍ · Nivell b1, grup 3

Cb Castellar - Gaudí 41 - 48

INFANTIL MASCULÍ · Nivell C2, grup 3

Cb Castellar - mollet 54 - 65

PREINFANTIL MASC · Nivell b1, grup 1

vic - Cb Castellar  53 - 59

PREINFANTIL FEMENÍ · Nivell C, grup 2

Lliçà de vall - Cb Castellar  66 - 38

MINI A MASCULÍ · Nivell a2, grup 2

Cb Castellar - Salle manresa 125 - 34

MINI B MASCULÍ · Nivell C2, grup 4

Cb Castellar  descansa

PREMINI A MASCULÍ · Nivell b2, grup 4

CN Terrassa - Cb Castellar  84 - 56

PREMINI B MASCULÍ · Nivell d, grup 4

Cb Castellar - Sant andreu 95 - 23

CLUB BÀSQUET CASTELLAR DEL 8 AL 15 D’ABRIL DE 2011

FUTBOL (uE Castellar)

DISSABTE 9 d’abril

Pepín Valls
10:00   infantil a – Pb Sant Cugat
12:45   benjamí a – Can Trias
17:00   Juvenil b – Castellbisbal

Partits a fora
09:45   Cercle - benjamí d
10:00   Llano - aleví C
10:15   Jabac Terrassa - aleví b
11:00   Can Trias - Prebenjamí F-7 b
11:00   CN Terrassa  - Prebenjamí C
11:20   badia del vallès - benjamí 7 a
11:30   Can boada - benjamí 7 b
11:45   Sabadell - benjamí 7 C
17:00   Parets - Juvenil a
17:45   Pb Sant Cugat - Cadet a

DIUMENGE 10 d’abril

Pepín Valls
10:15   aleví a – CN Terrassa
10:15   aleví d – Can Parellada
12:15   Primera – Sant Feliu

Partits a fora
11:30   Sabadellenca - 2a territorial

HOQUEI PATINS (hC Castellar)

DISSABTE 9 d’abril

Pavelló Dani Pedrosa
11:15   iniciació C – horta
15:30   iniciació a – Sentmenat
16:30   Prebenjamí a – monjos
16:30   benjamí a – Corbera
17:30   Prebenjamí b – martinenc
17:30   benjamí b – Plegamans
18:30   Femení – manlleu

Partits a fora
09:15   arenys - Prebenjamí C
09:30   Congrés - iniciació b
11:00   Caldes - infantil a
18:00   mollet - Juvenil a
18:30   Cerdanyola - Juvenil b
19:00   ripollet - Sènior masc.
19:30   vilassar - infantil b

DIUMENGE 10 d’abril

Pavelló Dani Pedrosa
11:15   aleví – Palafrugell

FUTBOL SALA

DISSABTE 9 d’abril

Pavelló Joaquim Blume
09:00   infantil b – Servator
10:00   benjamí b – Escola Pia
15:30   infantil a – Palau
16:45   Femení – vilassar de mar
18:00   Sènior a – Sant andreu
19:30   Juvenil – Les Corts

Partits a fora
10:00   CN Sabadell - aleví b
13:00   Sagrada Familia - Cadet b
17:45   Padre damian - athletic b
18:00   Cervello - athletic a
18:30   Tous – almendra b

DIUMENGE 10 d’abril

Pavelló Joaquim Blume
09:00   aleví a – montmeló
10:15   benjamí a – Castellterçol
11:00   Cadet a – Palauenc
12:45   Sènior b – Floresta

Partits a fora
11:00   Les Fonts – almendra a

AGENDA

BÀSQUET (Cb Castellar)

DISSABTE 9 d’abril

Pavelló Puigverd
09:00   Premini a masc. – Sant Nicolau
10:30   mini b masc. – Gramanet
12:15   Cadet masc. – Terrassa
17:00   Preinfantil masc. – b. igualada
18:30   Preinfantil fem. – Sarria

Partits a fora
09:30   bàsquet Llor - mini a masc.
10:30   Santpedor - Pre-infantil masc.
11:00   Lluïsos de Gracia - Cadet fem.
12:00   Santa Perpetua - infantil masc.
17:30   Tordera - Júnior fem.

DIUMENGE 10 d’abril

Pavelló Puigverd
10:30   Júnior b masc. – montseny
12:15   Júnior a masc. – Sant boi
17:00   Sènior b masc. – Can Parellada
19:00   Sènior a masc. – Sant adrià

Canovelles - UE Castellar  2 - 1
Taradell - Oar vic 2 - 0
Can Trias - Sabadell b 1 - 3
Lliçà d’amunt - San Lorenzo 0 - 1
Llinars - Sabadell Nord 0 - 2
Sant Feliu - Puigreig 2 - 1
Parets - Les Franqueses 2 - 1
Sant Celoni - Can boada 6 - 1
Sallent - vilanova 3 - 2

PRIMERA TERRITORIAL · Grup IV J. 27

San Lorenzo
Canovelles
Parets
Sabadell b
UE Castellar
Oar vic
Sallent
Sabadell Nord
vilanova 
Taradell
Puigreig
Sant Feliu Codines 
Sant Celoni
Les Franqueses
Can Trias 
Lliçà d’amunt
Can boada 
Llinars

56
49
46
46
45
43
40
39
39
39
38
32
30
28
25
23
23
22

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

16
13
13
13
13
12
11
10
10
11
10
10

8
7
6
5
5
4

8
10

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

10

3
4
7
7
8
8
9
8
8

10
9

15
13
13
14
14
14
13

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Athletic 04 - Sang Culé 5 - 2
Sporting Prat - bruc 3 - 3
Cornellà - Santo angel 1 - 6
Xarxa - Cervelló 1 - 2
Sant Just - SanSur 3 - 3
Llagostense - viladecans 12 - 2
Penya Esplugues - alheña 2 - 4

PREFERENT CATALANA, 3 · Jornada 22

ripollet b
alheña
Llagostense
Santo angel
Cervelló
Athlètic 04
Cornellà
SanSur
Xarxa
Sant Just
Sang Culé
Esplugues
viladecans
mampar bruc
Sporting Prat

44
42
41
39
37
33
32
31
27
27
23
23
19
13
2

19
21
19
21
21
20
21
21
21
20
21
19
21
20
19

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

14
13
13
12
12
11
9
9
7
8
6
7
5
3
0

2
3
2
3
1
0
5
4
6
3
5
2
4
4
2

3
5
4
6
8
9
7
8
8
9

10
10
12
13
17

ATHLÈTIC 04 CASTELLAR FUTBOL SALA CASTELLAR

La Sardana - FS Castellar  3 - 1
Lliçà de vall - Les Fonts 10 - 8
CN Caldes - inter Sentmenat 4 - 11
Santa Perpètua - Tiana 6 - 4
Can Cuyàs - aiguafreda 9 - 4
San Lorenzo - Can Parellada 2 - 7
Sant andreu - La Sínia 6 - 3

PRIMERA CATALANA · Grup IV Jorn. 20

La Sardana
Sant andreu
aiguafreda
Can Cuyàs
Can Parellada
La Sínia
San Lorenzo
Les Fonts
Tiana
Santa Perpètua
FS Castellar
Lliçà de vall
inter Sentmenat
CN Caldes

49
49
38
34
33
31
31
28
27
23
21
21
13
6

20
20
19
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20

16
16
12
11
10
10
10

9
8
6
6
7
3
2

1
1
2
1
3
1
1
1
3
5
3
0
4
0

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

3
3
5
8
7
8
9

10
9
9

11
13
13
18

HOQUEI CLUB CASTELLAR

SÈNIOR B · 2a Catalana, grup 4
Grup arrahona - FS Castellar  2 - 0
ATHLÈTIC B · 3a Catalana, grup 5
a04 Castellar - ullastrell 1 - 3
ALMENDRA A · 3a Catalana, grup 5
aa Castellar - arrahona aplaçat
ALMENDRA B · 3a Catalana, grup 4
aa Castellar - Castellbisbal 1 - 1
JUVENIL A · 2a divisió, grup 2
montsant - FS Castellar 4 - 0
JUVENIL ALMENDRA · 3a divisió, grup 4
aa Castellar - Sant Joan aplaçat
FEMENÍ · Lliga juvenil-cadet
Palau - FS Castellar  0 - 3
CADET A
Palau - FS Castellar  6 - 1
CADET B
FS Castellar - Salesians 3 - 6
INFANTIL A
mollet - FS Castellar  3 - 5
INFANTIL B
Safa - FS Castellar  4 - 0
ALEVÍ A
mollet - FS Castellar  9 - 0
BENJAMÍ A
vall de Tenes - FS Castellar  10 - 1
PREBENJAMÍ
Font rosella - FS Castellar 0 - 15

FUTBOL SALA

FEMENÍ · Sub16
bigues i riells - hC Castellar  12 - 0
JUVENIL A · Grup FC
hC Castellar - Sentmenat 5 - 0
JUVENIL B · Grup Fb
hC Castellar - Sant Cugat 8 - 3
INFANTIL A · Grup P4
hC Castellar - Caldes 3 - 1
INFANTIL B · Grup F8
hC Castellar - Sant Celoni 10 - 4
ALEVÍ · Preferent, grup1
Cerdanyola - hC Castellar  15 - 2
BENJAMÍ A · Campionat bcn, grup E
hC Castellar - horta 7 - 2
BENJAMÍ B · Campionat bcn, grup C
Noia - hC Castellar  11 - 1
PREBENJAMÍ A · Copa bcn, grup 4
Sant Cugat - hC Castellar 3 - 0
PREBENJAMÍ B · Campionat bcn, grup 
Sant Josep - hC Castellar  3 - 1
PREBENJAMÍ C · Campionat bcn, grup 2
hC Castellar - Sant Celoni 3 - 1

HOQUEI CLUB CASTELLAR

Carlos Hidalgo va aconse-
guir el segon lloc en cate-
goria sub21 a Les Roquetes, 
segona prova de l’Open Bar-
celona. Amb aquesta posició 
es consolida al segon lloc de 
la general.

CEdida

Carlos Hidalgo 
repeteix podi

ATLETISME (Ca Castellar)

DISSABTE 9 d’abril

Pistes Parc de Colobrers
09:00   Fase prèvia Ct. Catalunya relleus
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  Membres de l’Esbart Teatral durant el sopar del centenari. L’entitat rebrà la Creu de Sant Jordi el dia 27 d’abril. || arXiu

Creu de Sant Jordi per a l’ETC
El guardó, atorgat per la Generalitat, s’entregarà el  27 d’abril i reconeix la trajectòria dels 100 anys d’història de l’entitat castellarenca

El Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya ha deci-
dit atorgar la Creu Sant Jordi 2011 
a l’Esbart Teatral de Castellar per 
la seva trajectòria centenària en el 
món del teatre.

L’ETC rebrà el prestigiós 
guardó, la Creu de Sant Jordi, 
el proper 27 d’abril al Saló Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalu-
nya. Aquest guardó és un reconei-
xement a la feina feta durant els 
cent anys de vida i per a la promo-
ció i divulgació de la cultura cata-
lana en l’àmbit teatral.

Segons Llorenç Genescà, 
el recent president de l’Esbart, 
“aquest guardó no seria possi-
ble sense els membres de l’en-
titat que dediquen el seu temps 
a la promoció de la cultura per 
plaer, sense cap tipus de bene-
fici econòmic”. Genescà afegeix 
que “és un honor rebre el premi, 
estem molt agraïts i serens però 

  R.G./M.A.

el guardó no ens canviarà la 
vida. Seguirem treballant com 
fins ara”, assegura.

L’Esbart Teatral s’havia pro-
posat per a rebre la Creu de Sant 
Jordi l’any passat, tot i que final-

ment es va guardonar l’Esbart 
Català de Dansaires per a la seva 
trajectòria de més de cent anys de 
vida. 

Enguany, l’entitat escollida 
és l’ETC i això “honora a tots els 

Un ‘Xarlatan’ i una princesa a l’Auditori
Avui a les 21.30 h es reprèn la Temporada Estable de Teatre i Músi-
ca amb l’espectacle El Xarlatan de la companyia Teatre de Guerrilla. 
Quim Masferrer, un dels membres de la companyia, presenta en soli-
tari aquest espectacle a l’Auditori Municipal. L’actor es converteix en 
un personatge descarat, divertit, cregut, hipòcrita, tendre, farsant, 
manipulador, simpàtic, mercenari, proper, humà...

Carregat de bones intencions, aquest entranyable ‘Xarlatan’ 
passejarà les seves prèdiques i el seu mètode innovador per fer-nos 
veure la càrrega de les males energies que constantment amenacen 
les nostres vides.

la miranda d’espaiart || D’altra banda, l’escola d’arts escèniques de 
Castellar Espaiart oferirà, diumenge a les 12  del migdia a l’Audito-
ri Municipal, un espectacle titulat Miranda, la princesa del mar. La 
proposta músico-teatral anirà a càrrec de les corals Musicorum i el 
Cor de la Nit, ambdues dirigides per Sònia Gatell. També hi haurà 
uns cantants - actors solistes: Patrícia Paisal i Jordi Vidal. El direc-
tor musical Xavier Torras serà l’encarregat de dirigir el grup instru-
mental de cambra Orquest:art. A més, en aquesta ocasió l’orques-
tra comptarà amb la participació especial de Guillem Plana, Beca de 
Música Sònia Gatell 2010.

Quim Masferrer.  

que han format part de l’entitat 
durant aquests cent anys i, de 
retruc, al poble de Castellar “, 
explica Genescà. “És un reconei-
xement al teixit associatiu i als 
ciutadans”, afegeix.

una entitat renovada || Recent-
ment, l’Esbart Teatral de Castellar 
ha renovat la seva junta. Durant 
l’assemblea de socis celebrada el 
passat 18 de març es van posar 
sobre la taula diversos canvis que 
es volen dur a terme en el sí de 
l’entitat. L’objectiu és fer una revi-
sió de tasques, “perquè ens vam 
adonar que l’Esbart s’havia tor-
nat una mica inaccessible per a 
la gent”, deia la presidenta sor-
tint, Bet Tena.

Amb l’objectiu d’incentivar 
la participació de la ciutadania, a 
l’assemblea “es van exposar di-
verses propostes, tres de prin-
cipals”: la creació d’un grup es-
table de teatre, la dinamització del 
local i incrementar les aparicions 
de l’Esbart Teatral al carrer.

Els propers projectes de 
l’ETC són la representació de 
l’obra ...de viva veu!, que tindrà lloc 
els dies 27, 28 i 29 de maig, i l’elabo-
ració i edició d’un llibre i una pel-
lícula que commemorin el cente-
nari. 
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Novetat editorial d’un 
blocaire castellarenc

 Marina Antúnez

  Portada del llibre. || arXiu

  Celebració del Dia Mundial de la Literatura Infantil a la biblioteca. || J.G.

Dilluns dia 11, el castellarenc Ja-
cint Torrents presenta el seu lli-
bre Cartes d’un cristià tranquil, a 
la Sala d’Actes de l’Auditori. L’ac-
te comptarà amb la intervenció de 
Miquel Raventós i Jordi Recordà.  
Cartes d’un cristià tranquil  és un 
recull de 54 articles que Torrents 
va escriure al setmanari Forja des 
de l’any 2004 i fins l’actualitat. “El 
tema dels articles és reflexiu, 
religiós, intel·lectual”. Afegeix 
que “la reflexió és una presen-
tació religiosa de la realitat”, tal 
com l’autor la concep. Ell confessa 
que sempre li ha agradat escriure, 
tot i que no ho fa gaire perquè va 
lent. “I sempre m’agrada afegir-
hi un punt d’humor i de pau”.

Bàsicament, volen ser escrits 
atemporals, noucentistes, “carne-
rians, perquè naveguen entre la 
distinció i la bona persona”. Tor-
rents va començar amb vint i pocs 
anys escrivint per a nens a la re-
vista Cavall Fort. Llavors estudi-
ava Filologia Catalana. En aque-
lla època, vivia a Santa Coloma 
de Gramanet, un nucli amb molta 
població immigrada. “És per això  
que se’m va acudir fer un llibre 
amb vocabulari bàsic, de 2.000 
paraules, assequible a tothom”, 
recorda Torrents.

Ara ha recuperat els articles 
que durant 6 anys havia anat es-
crivint a Forja, els ha retocat des 
del punt de vista lingüístic i els ha 
cedit al lingüista Josep Ruaix per-
què en fes la revisió final. És un lli-
bre editat per l’autor i que “con-
serva el mateix nom que he fet 

servir per la secció de Forja i 
pel meu bloc”, explica Torrents. 
Se n’ha fet l’edició de 300 exem-
plars, que poden adquirir-se a les 
llibreries de Castellar, també per 
Sant Jordi. “No segueixo la línia 
de difusió d’una editorial nor-
mal, per això no es trobarà a tot 
arreu”, argumenta l’autor de les 
Cartes.

Recentment, Torrents també 
ha escrit unes lletres per un disc. 
Es tracta d’una cantata infantil 
que ha musicat Dani Coma.

 
es presenta ‘el legado’ || D’altra 
banda, dijous 14 d’abril es presen-
ta un altre llibre castellarenc a la 
Sala d’Actes d’El Mirador, a les 20 
h: El legado, d’Antonio Martínez 
Gómez. Es tracta d’un llibre editat 
per Atlantis que parla de la terra, 
de la vinya i de la relació familiar. 
Martínez és consultor d’empre-

Commemoració de 
la literatura infantil

Divendres a la tarda va tenir lloc 
la celebració del Dia Internacio-
nal de la Literatura Infantil a la 
Biblioteca Municipal de Caste-
llar. “És el tercer any que par-
ticipem d’aquest dia i la veri-
tat és que té molt èxit”, apunta 
Mònica Mimó, una de les res-
ponsables de la Biblioteca.

Un total de 14 nens i nenes 
van llegir els textos que ells ma-
teixos s’havien inventat. L’Anna 
Garcia es va encarregar de  lle-
gir el manifest. “Creiem que la 

 M.A.
Jacint Torrents és l’autor d’un recull d’articles que ha publicat al setmanari  
‘Forja’. També els penja al seu bloc, amb temes intel·lectuals i religiosos

ses i mediador d’assegurances. I 
és, sobretot, un enamorat del vi i 
del món que l’envolta. Per aques-
ta raó, a la seva obra, ha volgut 
donar-hi una importància signi-
ficativa.  

  Jacint Torrents, en una entrevista recent a Ràdio Castellar. || r.G.

canalla té coses a dir i per això 
vam proposar la lectura dels 
seus propis escrits”, explica. 

Respecte l’any passat, l’incre-
ment de lectors i lectores ha estat 
notable. “L’any passat només van 
ser 6 o 7 lectors i aquest any hem 
arribat a 14”, afegeix Mimó. “Els 
nens i nenes lectors són habitu-
als de la biblioteca i per això no 
ha calgut fer-ne gaire difusió”.

A continuació, després de la 
lectura de textos, es va iniciar una 
tertúlia amb els mateixos infants 
al voltant dels seus llibres prefe-
rits; una tertúlia conduïda per la 
castellarenca Joana Zoyo. 

LECTORS i TEXTOS

Anna Garcia
(manifest)

Ada Gasot
i Valentina Larocca:
‘L’estiu’

Alba Latorre
i Blanca Campos:
‘dins d’una balena’

Judit Collado:
‘La Lila i la marieta’

Júlia Muñoz:
‘El castell de gel’

Marta Abad:
‘Les idees d’en marc’

Laura Fresno:
‘La nena perduda’

Nàdia Sánchez:
‘El gat i la rata’

Jordi Abad:
‘San Jorge’

Anna Fresno:
‘La biblioteca
de Castellar’

Carlota Sánchez:
‘Nobita versus
doofenshmirtz’

Joel Jaimez:
‘El pèsol que va
matar l’elefant’

Anna Garcia:
‘El teatre’
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Domènec Triviño i Aurora Mata-
rín, de Castellar, i Ada Terceño i 
Juan Francisco Segura, són qua-
tre pintors que el dia 10 inaugu-
ren l’exposició Identitats en tràn-
sits. “Ja hem treballat en grup 
en altres ocasions”, diuen els 
autors.  L’exposició es va obrir 
aquesta setmana i es podrà visi-
tar fins el 26 d’abril a l’Espai Poli-
valent d’El Mirador. 

La proposta es divideix en 
quatre trams: El centre (Ada 
Terceño), La Perifèria (Auro-
ra Matarín), La Xarxa (Domè-
nec Triviño) i L’imaginari (Juan 

D’inspiració urbana

 Pepe Gálvez, Alfons Lópezi Joan Mundet amb el premi. || CarLOS CaZurrO

  Marina Antúnez

El jurat dels Premis Nacio-
nals de Cultura en la disciplina 
de Còmic va premiar Mil vidas 
más, d’Alfons López, Pepe Gál-
vez i el castellarenc Joan Mun-
det. Ell s’ha encarregat de les 
il·lustracions que separen els 
capítols del còmic.

L’acte d’entrega dels premis 
va tenir lloc al Palau de la Genera-

Avui, a partir de les 21.30 h 
Dj Xoripan actuarà al Calissó 
Espai Plural acompanyat de 
Rumba i Ximixurri. Xoripan 
és membre del grup sabade-

Mundet rep el Premi 
Nacional de Cultura 

Francisco Segura).  Cada artista 
mostra el seu propi estil abstrac-
te. Terceño interpreta el centre 
de la ciutat en un context dinà-
mic. “A la ciutat actual hi ha 
molts centres  on les persones 
exerceixen una activitat”.

La perifèria de Matarín no és 
geogràfica,“és una reflexió en-
torn els límits. Una persona, una 
activitat, un edifici, poden estar 
als afores, marginats”.

Domènec Triviño es concen-
tra en la xarxa, “centrada al car-
rer, a l’espai públic i a les vies de 
comunicació”. La xarxa està lliga-
da al desenvolupament de la ciutat: 
canalitzacions d’aigua, xarxes d’in-
formació, parcs, etc.

L’imaginari de Juan Francis-
co Segura inclou el sentit de comu-
nitat. “Al lloc on vivim hi ha ele-
ments físics però també n’hi ha 
que no ho són; no podem canviar 
un carrer però podem canviar la 
manera com el veiem”.  

  M.A.
litat el passat dissabte dia 2 d’abril, en 
presència de les autoritats i del presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas. 

Mil vidas más és un llibre pu-
nyent que recupera una part de la 
nostra memòria a partir de la fi-
gura de Miguel Múñez, destacat 
militant del PSUC. És una obra 
plena d’intel·ligència i emoció 
amb textos vibrants i acurades il-
lustracions. Unes historietes amb 
una força narrativa i gràfica ex-
cepcional. 

llenc Rauxa i ja ha actuat en so-
litari a la nostra vila en alguna 
altra ocasió. 

Amb el ritme que caracterit-
za la rumba catalana, el Calissó 
s’omplirà un cop més dels seus fi-
dels seguidors. Recordem que l’en-
trada al recinte és gratuïta.  

 Tres obres dels artistes de l’exposició ‘Identitats en trànsits’.  || CEdidES

Triviño i Matarín s’uneixen a Segura i Terceño en una exposició col·lectiva

‘Identitats en 

trànsits’ es podrà 

visitar fins el 

 dia 26 d’abril

Un membre de Rauxa 
actuarà al Calissó

  M.A.



CRÒNICA

  Marina Antúnez

Diumenge passat va tenir lloc la 
Ballada de Gitanes al Pavelló Joa-
quim Blume. A les 16 h es van tro-
bar a la plaça Major per fer-la la fo-
tografia de grup. A les 17 h, un total 
de cinc colles van oferir un reper-
tori de balls tradicionals, acompa-
nyades per la cobla Nova del Va-
llès. “Fem la ballada del Pavelló 
i és l’únic dia en què totes les co-
lles ballem plegades”, explicava 
l’organitzador, David Comellas.

El Ball de Gitanes va tenir 
dues parts diferenciades i una in-
troducció, durant la qual es va re-
presentar una figura. Enguany, va 
ser el dibuix del número 100, “que 
representava una picada d’ull al 
centenari de la Unió Esportiva 
Castellar”, diu Comellas. Cal afe-
gir que el Ball de Gitanes partici-
parà activament a la celebració 
de la UE Castellar els dies 4 i 5 
de juny.

El guió de la ballada va ser 
dirigit per Albert Cornet fins a la 
mitja part, quan es va fer el sor-
teig de cinc regals. A continuació, 
la ballada va seguir amb les colles 
de Casats i Casades i la colla de 
Solters, que van emocionar amb 
el seu darrer ball: La Santa Espi-
na, “i que va arrencar més d’una 
llàgrima”, declara Comellas. La 
festa es va cloure amb la tradicio-

El Ball de Gitanes pica 
l’ullet a la Unió Esportiva

 Foto de família de totes les colles, diumenge passat.  || JOSEP GraELLS

nal ballada de La Pavana. 
En aquesta ocasió, Ramon 

Puig i Berta Gangonells es van 
estrenar com a mestres amb la 
colla de Joves i Joan Ventura i 
Marc Avellaneda, amb la colla de 
Casats i Casades.

A diferència de la Roda de 
Ball de Gitanes del Vallès, “que 
bàsicament es porta a terme per 
incentivar la cultura del ball de 
gitanes arreu on es practica”, el 
ball el Pavelló “és una oportuni-
tat única per dansar, suposa un 
acte molt important”.

Cal destacar que la presèn-

cia de cinc colles a Castellar és ex-
cepcional, “tenint en compte que 
hi ha pobles que només en tenen 
una o dues i no sempre poden ac-
tuar”, afegeix Comellas.

La participació d’enguany ha 
augmentat respecte l’any passat, 
així com també el nombre de ba-
lladors. “El ball està molt vincu-
lat a les famílies dels dansaires, 
que són els qui omplen les gra-
des”, explica Comellas.

El proper 9 d’abril hi haurà 
un berenar de germanor per a tots 
els balladors i balladores del Ball 
de Gitanes de Castellar. 

 El genet José Ruiz, muntant el cavall Faraón, mentre balla amb Beli Morón.|| J.G.

o cal ser d’Andalu-
sia ni de Sevilla per 
gaudir i emocionar-
se amb el flamenc. 

Va quedar demostrat dissabte a la 
tarda amb la Feria de Abril que l’en-
titat Aires Rocieros Castellarencs 
va organitzar a la vila. A la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà una agulla 
no hauria caigut a terra, de la gent 
que es va replegar bé com a espec-
tador, bé per ballar o cantar.

Els més atrevits van aprofi-
tar les cançons dels coros rocie-
ros convidats per ballar al ritme 

de sevillanes. Els aplaudiments més 
efusius, però, se’ls van emportar 
els quadres de ball que van dan-
sar a ritme de bulerias i rumbes, 
tot regat amb rebujito, la beguda 
típica de la Feria de abril que s’ofe-
ria, amb d’altres tapes andaluses, 
des del servei de bar.

El moment àlgid, però, va ser 
quan la bailaora Beli Morón va ballar 
amb el cavall Faraón, muntat, amb 
posa torera, pel genet José Ruiz. 
L’elegància del cavall i la seva com-
penetració amb la bailaora no va dei-
xar indiferent ningú.

Per l’any vinent, vist l’èxit de la 
festa, l’organització vol allargar-la 
durant tot un cap de setmana. 

  Cristina Domene

N

Sevilla a Castellar

CULTURA
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* actes organitzats per l’ajuntament de Castellar del vallès

EXPOSICIONS

Galeria Aguilart
doctor rovira, 20

Pintura de F. Rodríguez

Galeria Aguilart
doctor rovira, 20

Pintures de Dani Ras
inauguració: 14 d’abril

Sala Polivalent d’El Mirador
Plaça d’El mirador

Identitats en trànsit
del 10 al 26 d’abril

CURSOS

ALTRES

TALLERS

Curs de Sardanes 
inscripcions: 937 145 70310dG

Els Cinc Cims
Sortida vestíbul auditori
6.30 h  ·  Organització: CEC

Speed Fest, festa motera
Espai Tolrà · de 10 a 18 h
Organització: aCCdC

Fira del Trasto
Plaça mercat · tot el matí
Organització: Lluís alforja

Temporada estable*
música amb Espaiart
auditori municipal · 12 h

Vermut Sonor
Calissó Espai Plural · 12.30 h
Organització: Calissó Espai Plural

Què sé jo de Castellar?
Casino del racó · 13 h
Org.: associació Cultural Cal meima 

Audició de combos
Calissó Espai Plural · 18 h
Organització: Calissó Espai Plural

Ball
a càrrec de de Gala
Sala blava · 18 h
Organització: amics del ball de Saló

17dG
XXII Travessa 
Castellar - Montserrat
Plaça major · Sortida 6

Ruta Castellars Guardiola 

de berguedà - Castellar de N’hug

Organització: CEC

Cinema familiar*
Gru, el meu dolent preferit
auditori municipal · 12 h

Vermut Sonor
Calissó Espai Plural · 12.30 h
Organització: Calissó Espai Plural

Ball amb rico rico
Sala blava · 18 h
Organització: amics del ball de Saló

08dv
Temporada estable*
Teatre  ·  El Xarlatan
auditori municipal · 21.30 h

Taula rodona  Org. per ErC

Sala de Petit Format · 20 h

Rumba i Ximixurri
amb dj Xoripan
Calissó Espai Plural · 22 h
Organització: Calissó Espai Plural

Presentació del llibre*
matilda i la seva veïna 
berta a càrrec de
l’Escola Nocturna
biblioteca · 18 h

15dv
Hora Golfa del Conte*
amor a dojo...
contes d’amor i amistat
Local Penya Solera · 21.30 h

Yearphone
(dj Pol Saura)
Calissó Espai Plural · 22 h
Organització: Calissó Espai Plural

Cinema d’autor*
Primos
auditori municipal · 21.30 h

11dL
Presentació del llibre*
Cartes d’un
cristià tranquil
de Jacint Torrents
Sala actes auditori · 20 h

En to poètic:
Antologia poètica*
de miguel hernàndez
Local Penya Solera · 21 h

Jornada de
portes obertes*
Escola bressol Colobrers
Prat de la riba, 23 · 18 h

Fira comercial a l’aire lliure
Sala boadella · 10 a 20 h
Org.: Comerciants i ajuntament

Speed Fest, festa motera
Espai Tolrà · de 16 a 22 h
Organització: aCCdC

Acte presentació de CiU
auditori municipal · 20 h
Organització: Ciu

Corcelium
Camí del cementiri,s/n · 20 h
Organització: binomio Ecuestre

Rock in Calissó
amb Selector retrodisco
Calissó Espai Plural · 22 h
Organització: Calissó Espai Plural09dS

6a Trobada
de Plaques de Cava
Espai Tolrà · 8 a 15 h

Organització:

Cercle de Col·leccionistes Castellar

Fira comercial a l’aire lliure
Sala boadella · 10 a 20 h
Org.: Comerciants i ajuntament

Hora Conte Infantil*
biblioteca · 11.30 h

Juguem amb els contes*
Ludoteca · 12 h

Son Calissó amb rosalyn
Calissó Espai Plural · 23 h
Organització: Calissó Espai Plural16dS

Presentació del llibre*
El legado,
d’antonio martínez Gómez
biblioteca municipal · 20 h

Monòlegs
Toni García + sessió 
house amb Toni morales
Calissó Espai Plural · 23 h
Organització: Calissó Espai Plural

Jocs Florals Org. Escola adults

auditori municipal · 19 h

Guia Govern Local
Ca l’alberola · 19.30 h
Organització: L’altraveu14dJ

Cinema
Los dientes del diablo
Casal Catalunya · 17 h
Organització: associació de 

Jubilats i Pensionistes

Jornada de
portes obertes*
Escola bressol El Coral
Torras, 4 · 18 h

Ple municipal*
Ca l’alberola · 21 h12dT

Ball Conjunt Choffers
Casal Catalunya · 17 h
Org.: assoc. de Jubilats i Pensionistes

Jornada portes obertes*
Escola bressol Colobrers
Prat de la riba, 23 · 18 h

Presentació del llibre*
de ramon montllor i mele
Sala actes auditori · 20 h

Conferència  Organitzada per Ciu

a càrrec de víctor Küppers
auditori municipal · 21 h13dC

Conferència
La salut mental i l’estigma
Plaça major, s/n · 19 h
Organització: Suport Castellar

Sexualitat femenina
dies 4,  11 i 18 abril
inscripcions: LaSaladeSer
info@lasaladeser.com
665 020 903

Casal de Primavera
del 18 al 20 d’abril
de les 10.30 a les 13.30 h
coloniesiesplai@gmail.com

Lip Dub per la llengua
dies 15 i 16 d’abril
informació:
www.lipdubperlallengua.cat

Travessa
Castellar-Montserrat
dia 17 d’abril  ·  inscripcions 
fins al 15 d’abril al CEC

Campaments d’estiu
moviment de Colonies i Esplai
inscripcions:
937 143 605 · 638 177 050

Cuina amb montserrat Ferrer 
dimecres, de 19 a 21 h 
Escola Nocturna
937 145 738 · 937 145 642

Dibuix i Pintura
(Joan mundet)
a partir de 12 anys
dimarts, 19.30 a 21.30 h
937 145 051 · 639 237 613

Museu de Coca-Cola
Tots els dies
de 10 a 13.30 h
de 16.30 a 19.30 h
Carrer Jaume i, 42

Talla i escultura en fusta
dibuix als estils i les fustes
dibuix a llàpis, carbonet, 
color i aquarel·la
insc.: 937 147 568 (rafel)
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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

dilluns 11 d’abril  ·  21 h

Local de la Penya Solera

Organització: ajuntament

En to poètic: 
Antologia poètica
de
miguel hernández

diumenge 10 d’abril  ·  18 h

Calissó Espai Plural

Organització: Calissó Espai Plural

Audició de combos

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

08
09

10
11
12
13
14
15
16

17

Germà
ros
de 14 a 21 h Permanyer
ros
Casanovas
Yangüela
vilà
Germà
Permanyer
Casanovas
de 14 a 21 h Permanyer
Casanovas

Sant Feliu del Racó havia estat, tradicionalment, 
un lloc d’estiueig escollit per la gent de Barcelona 
i Sabadell. Algunes de les construccions van ser 
construïdes a principis del segle XX per famílies 
benestants. Sobretot, edificaven torres. A la foto-
grafia s’observa un carrer que fa anys s’anomenava 
carrer de Biaix. Ara és el de Mossèn Martí Roca. Al 
fons, s’observa la torre antiga de Mas Umbert.

FOTO: LLuÍS vErGÉS i SOLÀ

Sant Feliu del Racó, 1930

L’Escola de música Torre Balada ofe-
rirà una audició de combos aquest 
diumenge a la tarda. Els alumnes de 
l’escola interpretaran peces de mú-
sica moderna que han estat assajant 
durant les classes de l’escola. El con-
cert és gratuït i obert a tothom.

Dilluns es reprenen les tertúli-
es poètiques de Castellar amb 
una trobada literària al voltant 
de l’obra de Miguel Hernández, 
Antología poètica. La tertúlia es-
tarà conduïda per Òscar Roca-
bert i l’entrada és gratuïta.
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· Ha hagut d’estudiar molt per 
acabar obrint la botiga?
No m’hauria atrevit a obrir un 
establiment si no n’hagués tin-
gut uns coneixements. Treballar 
ho he fet sempre.  Vaig començar 
fent secretariat a Sabadell al ma-
teix temps que treballava. Vaig fer 
oposicions per entrar al Banco de 
Huesca aquí a Castellar que, des-
prés de quedar-se’l el Banc de Bil-
bao, va acabar sent la Banca Mas 
Sardà. Finalment, vaig decidir fer 
un canvi a la meva vida.

· Sempre li havia motivat el 
tema de les plantes?
Sí, es pot dir que vaig nèixer enmig 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
m’il·lusiono fàcilment
Un defecte que no pot dominar?
Sóc tímida
A quina personalitat admira?
hi ha moltes persones, però sobre-
tot aquelles que lluiten per la pau
Quin animal seria?
una oreneta
La seva paraula preferida?
Pau, família i amics
Quin plat li agrada més?
L’escudella i la carn d’olla
Músic preferit?
Noa
Un color? 
Els colors càlids, sobretot el vermell
Un llibre?
El alquimista, de Paulo Coelho
Una pel·lícula?
Sonrisas y lágrimas de robert Wise
Quina planta té al seu menjador? 
Tinc una planta verda: la dracaena 
marginata

Als 40 anys va decidir deixar la feina que tenia al banc 
i va voler dedicar-se professionalment al que fins ales-
hores era una afició, les flors i les plantes. El que més li 
agrada és treballar amb nous materials i textures

Montse Sala

de l’hort i del jardí de la meva iaia 
Lourdes. Va ser descobrir tot un 
plaer dels sentits  que em va mar-
car molt i ha influït molt en el fet 
que tingui una floristeria. De ve-
gades penso que és l’herència que 
m’ha deixat la meva àvia!

· Va decidir canviar la segure-
tat de treballar en un banc per 
arriscar-se en una nova aven-
tura...
No hi vaig pensar, en aquell mo-
ment. En fer 40 anys vaig pensar 
que si aleshores no ho feia no ho 
faria mai més. Vaig plegar i em 
vaig posar a estudiar floristeria 
a l’Escola d’Art Floral de Catalu-
nya durant tres anys. A més, sem-
pre que hi ha algun mestre miro 
d’apuntar-me als cursos.

· Fa una mica de reciclatge pro-
fessional?
La floristeria des de fa uns 25 anys 
està creixent molt. Ara hi ha infi-
nitat de tècniques impressionants 
i materials nous.

· Als clients els agrada la inno-
vació en la floristeria?
A mi m’agrada molt innovar i si 
em deixessin, encara m’agradaria 
més. El dia a dia és molt clàssic 
però tinc clients que em demanen 
coses especials i després, en veure 
els resultats, em diuen en altres 
encàrrecs que tinc via lliure per 
fer el que vulgui. 

· Tenim respecte per a les plan-
tes i les flors?
La cultura i l’amor per la flor s’ha 

d’ensenyar més. Si gaudeixes de 
les plantes, és una alegria perquè 
veus com van creixent o florint 
mentre les cuides. Ara a les esco-
les s’ensenya com cuidar les plan-
tes. Abans teníem un jardí o un 
hortet. Ara molts nens amb prou 
feines tenen un balcó amb flors. La 
feina que fan les escoles es veurà 
d’aquí uns anys.

· Es regalen més plantes que 
flors?
De vegades, els clients compren 
una planta perquè pensen  que 
durarà més. Les flors, encara que 
només en regalis una, són un de-
tall d’afecte per a la persona a qui 
vols sorprendre. 

· Hi ha gent que entra a la seva 

floristeria i vol comprar només 
una flor?
Sí. I fins i tot se l’emporta sense 
embolicar. Hi hauria d’haver més 
persones així. Les flors són mis-
satges o sentiments, són moltes 
coses.

· El garden és una amenaça per 
a una floristeria?
Sí. I no només els garden, sinó 
també la venda ambulant. Nosal-
tres estem lluitant i pagant uns im-
postos. Aleshores, vénen dies que 
et pots refer una mica i et trobes 
que es venen ponsèties amb plàs-
tic als supermercats que fan que 
no venguis les que tens a l’establi-
ment. Les que ven qualsevol floris-
ta són plantes garantides.  El ma-
teix passa amb les roses. 

La cultura i l’amor 
per la flor s’ha 
d’ensenyar més

“

”

 Jordi Rius

Propietària de la floristeria Freèsia
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