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La Marxa Infantil arriba aquest cap de setmana a la 53a edició
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La visita a Sant Esteve va comptar amb la dramatització de personatges de l’època en què es va construir l’església. || Q. pascual

Passat ressuscitat
Gran seguiment de les Jornades Europees del Patrimoni el cap de setmana passat
CULTURA P18

Laura Girbau i Carmen Padilla han de lluitar amb les administracions i contra
les retallades per donar una educació als seus fills. || q. pascual

La dificultat
d’escolaritzar fills
amb Asperger
ACTUALITAT P3
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“No ens hem de rendir mai”
Laura Girbau i Carme
Padilla expliquen
els problemes per
escolaritzar els seus
fills amb Asperger
De moment, han
aconseguit una
solució transitòria
per a aquest curs

Cristina Domene

El 23 de setembre en Roc havia de
començar les classes de 3r d’ESO
a la Fundació MAPA, però el mateix dia el centre va trucar a la família per informar-li que havien de
tancar per falta de recursos i que,
per tant, el Roc no començaria les
classes. “Com que el Departament d’Ensenyament no podia
donar més diners, la Fundació
no podia pagar ni el psicòleg ni
el psiquiatre, i els monitors els
reubicaven amb altres alumnes
i, per tant, aquest servei específic que és on havia d’anar el Roc
amb d’altres 11 companys s’havia de tancar, perquè MAPA considerava que sense els recursos
no podien oferir l’atenció que necessiten aquests nens”, explica la
mare d’en Roc, Laura Girbau.
Davant d’aquesta situació, la
família va començar una campanya de denúncia –capitanejada per
la Laura- que van difondre a través de les xarxes socials, sobretot
per Facebook. “Vaig publicar el
post a Facebook i va tenir 19.000
comparticions. El 24 de setembre m’entrevistaven a la ràdio,
el 27 reobrien l’escola i el 30 el
Roc va poder començar. Gràcies a la pressió de les famílies i a
aquesta difusió per les xarxes socials el que hem fet és accelerar

A l’esquerra, la Maria Carme Padilla i a la dreta, la Laura Girbau || q. pascual

el procés de negociació”. El que
han aconseguit és que el Ministerio de Educación doni una beca
per al Roc i també per als altres
11 companys. Aquests diners aniran a l’escola i es podrà pagar el
psicòleg durant aquest curs. “Ara
estem mirant de quina manera
es poden treure diners per pagar
el psiquiatre. El Taulí en cediria
un a l’escola, el problema és que
ara Salut Mental del Taulí està
pitjor que mai, amb més casos i
amb menys recursos”.
síndrome d’asperger

|| Els Asperger són nens que no saben sentir, tot
el que és social no ho saben interpretar o descodificar, com el llenguatge facial o corporal o les ironies.
Són intel·ligents però s’obsessionen
amb un tema i poden deixar de fer
qualsevol rutina. La Laura explica
que sempre han procurat que estigui en un centre ordinari amb un
vetllador, perquè no són nens que
necessitin educació especial, sinó
que són nens amb trastorn de la

conducta, però estan traient tots
els vetlladors per culpa de les retallades: “Hem anat a parar als
dos llocs on han retallat més i
els més il·lògics, sanitat i educació. És que és inconstitucional, com pot haver-hi un estat
tant incoherent?”, es pregunta
la Laura. Quan li dius que és una
mare coratge, riu i rebutja totalment l’adjectiu: “He fet una cosa
que faria qualsevol mare i no ho

he fet només pel Roc sinó també
pels altres companys. Les famílies ens trobem molt soles i esgota,
perquè cada dia és una lluita”.

+ CASOS EN EL FUTUR

necessitats educatives especials
i la seva escolarització es fa
complicada. Donada la situació
actual de crisi i de retallades tant
en l’àmbit educatiu com en el
sanitari -els dos que més afecten
a aquest col·lectiu-, des de
Benestar Social de l’Ajuntament,
denuncien que aquesta problemàtica de l’escolarització, cada
vegada anirà a més i la patiran
més persones al nostre municipi.

La dificultat
d’escolaritzar
Els casos del Daniel i del Roc,
malauradament, no són aïllats.
Hi ha altres nens i nenes que
pateixen una situació semblant,
que quan ja han superat l’educació obligatòria es troben amb

|| Qui també
ha hagut de lluitar molt ha estat
la Maria Carme Padilla, que té
un jove, Daniel, de 18 anys també
amb Asperger. El procés de diagnòstic, des que era petit, ha estat
molt complicat, fins i tot li van diquan es fan grans

agnosticar erròniament epilèpsia.
“Hem anat a molts llocs per fer-li
proves, ens hem trobat amb bons
professionals, però també amb
molts de dolents. De vegades et
tracten malament, fins i tot te’n
fan a tu culpable però s’ha de seguir lluitant, encara que hi ha
metges i persones que et diuen
que no continuïs”, explica la Mari
Carmen. “No ens hem de rendir
mai”, asseguren les dues mares, la
Laura i la Mari Carmen.
El Daniel ha anat a l’escola Bellapart de Sabadell des dels 5 anys,
però com que ha fet ja els 18 havia
de passar a un centre ocupacional
o a un centre de dia amb auxiliar.
Van anar a l’Equip de Valoració i
Orientació Laboral de Barcelona
(EVO) per començar el procés. El
van derivar a un centre ocupacional amb auxiliar –el TEB, el Xalest o la CIPO-. “Al Xalest em va
dir directament que no i la CIPO
i el TEB li van fer una entrevista
i l’han deixat en llista d’espera”.
Llavors la Mari Carmen va continuar buscant i va preguntar al centre
Bellaire, “on ens van tractar molt
malament” i a un centre a Santa
Eulàlia de Ronçana. “Aquest lloc
ens va encantar, però està en
llista d’espera, en el número 14”.
Amb aquesta situació va arribar
setembre, quan el Daniel havia de
començar el curs, però no tenia
plaça enlloc.
Finalment, inspecció del Departament d’Ensenyament de Sabadell va parlar amb la directora del Bellapart i el Daniel podrà
estar a l’escola fins el Nadal, però
després haurà de trobar plaça en
algun centre ocupacional o quedarse a casa. “No és el centre qui no
vol obrir places, és la Generalitat. Volen que si tu tens una persona amb trastorn te’l quedis a
casa, com antigament”, afirma
Mari Carmen.
De moment, en Roc i en Daniel
han trobat una solució a la seva escolarització, però aquesta, és transitòria. Ningú sap què passarà de cara
al Nadal o al curs vinent.
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Josep Maria Espinàs
obre el curs de l’Aula

SOLIDARITAT | ROBA

L’Aula d’Extensió Universitària de Castellar arrenca el curs amb 313 socis

Rocío Gómez

L’escriptor Josep Maria Espinàs,
obrirà el curs 2013-2014 de L’Aula d’Extensió Universitària per a
gent gran de Castellar, un curs que
l’entitat emprèn amb “el repte de
mantenir la qualitat i la varietat
de les conferències” que es programaran cada dimarts a l’Auditori. Així ho assegura Anna Maria
Alguersuari, la vicepresidenta
de l’entitat, que reivindica L’Aula
“no només pel component cultural sinó també pel social. Quan
s’acaben les xerrades la gent no
marxa, es queden comentant i debatent, és un punt de trobada”.
De fet, les xifres demostren la bona
acollida entre els castellarencs
d’aquesta proposta, que continua
creixent en nombre de socis, fins
els 313 que actualment conformen
aquesta comunitat educativa.
El format de la primera xerrada, el dimarts 8 d’octubre a les
18 hores, i que serà oberta a tot-

Portada del darrer llibre d’Espinàs.

hom, és d’una entrevista a càrrec
de membres de L’Aula, on el públic
també hi podrà participar i preguntar a Josep Maria Espinàs. “No ha
volgut saber les preguntes que
hem preparat perquè sigui més
fresc i espontani. El públic també
tindrà l’oportunitat de preguntar”, explica Alguersuari. Quant a
la resta de ponents del curs, destaquen noms com els periodistes
Vicenç Lozano i Mònica Terribas,

l’escriptor Antoni Dalmases, la
doctora i catedràtica de Filologia
Catalana, Rosa Delor, o el doctor
en Física i catedràtic d’Electrònica, Albert Cornet. A banda de les
conferències, que tractaran àmbits
com la música, l’art, viatges, poesia,
medicina tradicional xinesa o ciència, L’Aula completa la programació amb sessions de cinefòrum l’últim dijous del mes. Les pel·lícules
del primer trimestre seran Madres
e Hijas, de Rodrigo García, Amen de
Costa-Gavras, i Perdición, de Billy
Wilder. També tornaran aquest
curs els monogràfics, que es programaran alguns dilluns a la Sala
d’Actes. El primer trimestre, el monogràfic de novembre serà “Com
llegir un quadre” i el dirigirà la pintora i escultora Mariona Millà.
l’aula solidària

|| El quartet vocal
Som Amorós actuarà el diumenge
8 de desembre a les 18 hores a l’Auditori Miquel Pont, en un concert
en suport de La Marató de TV3 i
que organitzarà L’Aula.

Al centre, Eduard Monleón d’Humana, amb la regidora i l’alcalde. || aj. castellar

Humana lliura 25 bons
d’ajuda per a castellarencs
J.R.

La Fundació Humana ha lliurat
25 bons d’ajuda a l’Ajuntament,
que seran repartits entre persones necessitades del municipi. Cada cupó té un valor de 30
euros per a bescanviar-los per
roba de segona mà a qualsevol de
les 12 botigues Humana a Barcelona. L’import global de l’ajuda és
de 750 euros.Segons el promotor comercial de la Fundació Humana, Eduard Monleón, es tracta que l’acció es faci d’una forma

digna i que “les persones que estiguin amb una necessitat especial puguin comprar roba sense
la visió de la caritat”. Glòria Massagué, tinent d’alcalde de Serveis a
les Persones, ha assegurat que els
cupons serveixen per a les persones necessitades “per anar a comprar, triar al seu gust, no és m’ho
donen i ja està, aquí es tracta que
jo puc triar el que vull o necessito”. Humana va iniciar la col·
laboració amb el consistori de Castellar el 2009. Des d’aleshores, s’hi
ha distribuït 65 bons d’ajuda per un
import total de 1.950 euros.
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Aula d’informàtica d’El Mirador || j. graells

Idiomes i informàtica
El nombre de matrícules d’El Mirador creix un 25%, amb 628 alumnes que
aposten pels cursos de conversa d’anglès, informàtica i pilates
Rocío Gómez

La tornada a l’escola també arriba a
El Mirador, que enguany multiplica
en un 25,6% respecte el darrer trimestre de l’any passat el nombre de
matriculacions amb un total de 628
alumnes que iniciaran algun dels 20
cursos. “Ens ha sorprès la gran
quantitat d’alumnes, però estem
contents perquè significa que El
Mirador es consolida encara més,
oferint al ciutadà allò que ens demana”, explica Anna Màrmol, regidora comissionada d’El Mirador.
Malgrat que el centre de coneixement castellarenc programa
cursos de disciplines formatives
tan variades com administració,
arts plàstiques i manuals, expressió corporal, fotografia, habilitats
socials, infants i informàtica i xarxes socials, els cursos que més demanda tenen són els que fan referència als idiomes. De fet, 408 són
els alumnes que han optat per cursos de conversa en llengua estrangera, que s’imparteixen per adults
i per a infants. “La gent es prepara
per buscar feina, i els idiomes són

COMERÇ CASTELLAR
UNIPAN i R&R

Condicions
especials per a socis
L’associació Comerç Castellar ha
signat dos nous convenis de col·
laboració amb l’objectiu de seguir
oferint condicions especials als seus
associats. El primer acord que s’ha
signat ha estat amb Unipan, una
empresa de publicitat en bosses de
pa que ofereix als comerços associ-

molt importants en aquest sentit”, assegura la regidora. El Mirador programa tres nivells d’anglès
(inicial, mig i avançat), dos de francès (inicial i avançat) i nivell inicial de xinès. Màmol també destaca
els cursos d’habilitats socials, informàtica i administració, com alguns
dels més demandats “per millorar
el perfil professional i el currículum”.
Les xifres de matriculacions
posen de manifest que el curs de pilates també compta amb una gran
acceptació amb 90 alumnes. Pel que
fa als cursos especialitzats en l’ús
d’eines informàtiques, han estat 80
els alumnes atrets per les propostes d’iniciació a Internet, a l’ofimàtica i a la informàtica.
Finalment, s’han formalitzat
33 matrícules a l’oferta d’habilitats
socials i arts plàstiques. En aquest
sentit, 15 persones faran un curs de
grafologia i 18 alumnes començaran
el curs de restauració de mobles. De
la totalitat d’alumnes matriculats, el
58% són dones, mentre que el 42%
restant són homes. Cal assenyalar
també que la mitjana d’edat de les
persones que realitzaran algun dels

cursos programats, sense comptarhi els infants, és de 47 anys.
Si bé a hores d’ara la xifra
d’alumnes ja suposa un augment
considerable del nombre de matriculacions respecte el darrer trimestre, el total d’inscrits podria créixer encara més ja que alguns cursos que començaran durant el més
d’octubre i novembre, com fotografia digital, xarxes socials o programació, encara disposen de matrícula oberta.
D’altra banda, la regidora comissionada del centre apunta que
“El Mirador ha esdevingut un
punt de trobada per a la ciutadania, amb la capacitat de les sales
ocupades gairebé al 100% cada
dia”. El centre va acollir entre juny
de 2012 i juny de 2013 un total de
744 esdeveniments d’entitats i partits polítics. D’aquests, 542 (73%)
corresponen a reserves de sales
per a fer-hi reunions; a continuació,
cal remarcar 89 usos (un 12% del
total) de l’Auditori Municipal Miquel Pont, 61 usos (8%) de la Sala
d’Actes d’El Mirador i 52 usos (7%)
d’altres sales per a realitzar-hi tallers o cursos.

ats diferents mòduls amb un 10%,
15% o 20% de descompte en funció
de la comanda que realitzin.
El segon conveni s’ha establert amb
R&R Seguretat, una empresa de
seguretat que ofereix la instal·lació
i/o manteniment de diferents kits
de seguretat i altres tipus d’instal·lacions amb un 10% de descompte
per a tots els associats de l’associació de comerciants de Castellar.
Amb aquests dos convenis, Comerç Castellar amplia l’oferta
de serveis amb condicions especials a tots els seus comerços
associats. || redacció

COMISSIÓ COMPANYS | TORXES

Es prepara la 3a
Marxa de Torxes
La comissió Lluís Companys, formada per ANC, CAL, CiU, ERC, ICV,
JERC, JN i RCAT, organitza pel
pròxim 15 d’octubre la 3a Marxa de
Torxes. Aquells que hi vulguin participar poden encarregar la torxa i/o
la flor a marxatorxes2013@gmail.
com abans del 10 d’octubre. El pack
torxa i flor costa 4€, la flor sola 2€ i
la torxa 3€. || redacció
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Distinció
per a Josep
Casajuana
J.R.

La directiva del CE Sabadell amb responsables municipals i amb el president de la UE Castellar. L’autobús del club es va instal·lar a El Mirador. || PREMSA AJUNTAMENT / r. gÓMEZ

VISITA A CASTELLAR | CENTRE D’ESPORTS SABADELL

Castellarencs i arlequinats
El CE Sabadell visita
Castellar per potenciar la seva relació
amb el municipi
Cristina Domene

Divendres passat, l’Ajuntament de
Castellar va fer una recepció institucional a una delegació del Centre
d’Esports Sabadell dins del marc
de la campanya de captació de
socis del club arlequinat. L’alcal-

de, Ignasi Giménez, i la regidora
d’Esports, Pepa Martínez -acompanyats per una comitiva de la Unió
Esportiva Castellar- van rebre, a la
Sala de la Capella del Palau Tolrà,
diferents representants del Centre
d’Esports Sabadell, liderats pel vicepresident 1r, Ignasi Luquez.
L’alcalde va recordar durant
la trobada que Castellar és un municipi que està lligat a Sabadell
“econòmicament, socialment i
sentimentalment. I em consta
que a la vila hi ha molts socis del
Castellar”. Giménez va afegir: “El
Centre Esportiu Sabadell és un
referent a nivell esportiu a tota

la comarca i penso que d’exercir
aquest lideratge a nivell comarcal en poden sortir beneficiats la
resta de grups esportius”.
Per la seva banda, el vicepresident del Sabadell va afirmar
que “la nostra idea és potenciar
la col·laboració del CES amb els
pobles i ciutats que ens envolten
i l’ambició és ser la referència absoluta, com a mínim al Vallès Occidental”. Després d’intercanviar obsequis –mongetes del ganxet
per part de Castellar i samarretes
personalitzades del Club per part
de Sabadell- Luque va signar en
el Llibre d’honor i va destacar “el

caliu amb el que ens han rebut
i que el vincle entre els nostres
pobles continuï i s’enforteixi encara més”. Això sí, entre bromes,
van pactar no treure’s els jugadors els uns als altres sense primer haver parlat i negociat.
A més, per fer captació de
socis, durant la tarda de divendres
es va instal·lar l’autobús oficial a la
Plaça d’El Mirador on els castellarencs podien fer socis del club arlequinat. També van poder comprar marxandatge i entrades pel
partit que es va jugar dissabte a la
tarda a la Nova Creu Alta contra
el Real Jaén.

Pepe Casajuana, cap dels Bombers Voluntaris de Castellar i guia
del gos Fum, del Grup Caní de
Recerca (GCR), va ser guardonat
el passat 18 de setembre per la comarca aragonesa de la Ribagorza per la seva tasca de rescat de
persones amb vida. Ara fa un any,
Casajuana i el seu gos Fum van localitzar sana i estàlvia una persona perduda entre Vila-Sacra i Vilatenim a 6 quilòmetres del seu
domicili a Figueres. La persona,
de mobilitat reduïda i de 81 anys,
portava 24 hores perduda. Havia
sortit de casa seva per buscar figues i va caure pel camí.
Casajuana va ser guardonat
juntament amb quatre agents de
la Guàrdia Civil, un bomber d’Osca i un altre de Granada. Les distincions, que són el primer any
que es concedeixen, es van atorgar després d’un seguit d’exercicis de binomis, és a dir, d’una patrulla formada per un gos i el seu
guia dins de les IV jornades tècniques d’equips cinològics de rescat
que es van fer a Benabarre.

MICOLOGIA | TARDOR 2013

Bona temporada de bolets
a la nostra comarca
M.A.

Enguany es preveu una temporada de bolets excel·lent. La floració va començar, com és habitual, a les comarques del nord del
país a princpis d’agost. Durant el
mes de setembre, la crescuda del
fong s’ha estès arreu del territori
i l’octubre es presenta amb optimisme. Les causes de la bona collita que els boletaires estan tenint s’han de buscar en les pluges
esporàdiques però regulars que
han anat caient durant l’estiu, les
temperatures no excessivament
altes, i la previsió que les condicions climàtiques continuïn es-

sent favorables.
A la comarca del Vallès, bàsicament formada per pinedes, el
rovelló pinetell (Lactarius deliciosus) i el rovelló esclatasang (Lactarius Sanguifluus) són, segurament, els bolets més buscats i
coneguts. Però alguns boletaires
ja han pogut omplir uns bons cistells de camagrocs, cames de perdiu, rossinyols o trompetes de la
mort. Aquestes són algunes de les
espècies de bolets que trobem fàcilment al nostre territori.
Hi podríem comptar també
les llenegues blanca i negra, les
llores, els carlets, els camasecs, la
llengua de bou, i el pinetell de calceta. Encara, quan arribi el fred,

creixerà el també molt apreciat
fredolic.
Sobre la llei que la Generalitat ja fa un temps que es planteja aplicar als boletaires, obligant a la paga d’una quota per
anar a buscar bolets i limitantne els quilos que es podran collir
en un dia, a Castellar del Vallès
no es té constància que s’hagi
d’aplicar cap norma de forma
imminent.
Segons fonts de l’Ajuntament
del nostre municipi, els boscos del
rodal de Castellar del Vallès i parc
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
són privats, i aquesta normativa
s’aplicaria, en tot cas, en boscos
de gestió i titularitat pública.

Primer cistell de bolets de la temporada. || ana sánchez
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Ràdio Castellar,
nova temporada
La graella inclou el programa de caire intimista ‘Les nits de
Castellar’ i el juvenil ‘Sense escrúpols’

Redacció

La ràdio municipal de Castellar ha començat
aquest mes la nova programació de la temporada 2013-2014. Després de renovar força la graella la temporada passada amb la incorporació
de nous programes, aquesta vegada l’objectiu
és consolidar els espais dels col·laboradors, un
dels motors principals de l’emissora municipal.
Això sí, la ràdio manté com a columna vertebral el magazín Dotze als matins, així com els
informatius migdia i vespre.
Els grans canvis a la graella es produeixen a partir de les 21 hores, franja habitualment destinada als col·laboradors i les entitats del poble. Dilluns, Gener Martí segueix
un any més amb el veterà programa Estils,
seguit de l’espai musical de Carles Martínez
h!. El programa Pagesos de ciutat, que s’elabora des de Ràdio Santa Perpètua, canvia
de dia d’emissió i passa ara als dimarts a
partir de les 21 h. Cada dimarts i dijous a
partir de les 22 hores, Òscar Cardona posarà en antena Les nits de Castellar, un programa de caire intimista i farcit de bona músi-

ca que ja va començar l’estiu i que continua
ara a la nova temporada amb dos dies d’emissió. En aquest sentit, el programa farà servir molta música de la discoteca de vinils de
Ràdio Castellar.
La música també serà la protagonista de
les nits dels dimecres amb la novena temporada d’Estudi 37 amb Salva Solé i la desena d’Ones
de Crom amb Emili Miró. El programa per a
joves que es va començar a emetre la temporada passada Sense escrúpols canvia de dia i
d’hores d’emissió. En aquesta nova temporada, s’emetrà els dijous de 20.30 a les 22 hores.
Amb més temps d’emissió, l’espai també incrementarà les seccions amb nous col·laboradors
i comptarà amb la participació de Castellar
Jove, òrgan de la regidoria de Joventut. Després s’emetrà l’espai d’actualitat cinematogràfica 35 mil·límetres amb Jonathan Maestre
i Josep Prieto que arriba a la seva segona temporada consolidat com un espai informatiu de
cinema rigorós i entretingut.
La programació del cap de setmana tindrà espais en directe els dissabte gràcies al programa de sardanes Renaixença i al concurs infantil QKK! que es posarà en marxa al gener.

Maria Mas, Carlos Lecegui i Carles Díaz del magazín matinal ‘Dotze’. || ràdio castellar

més col·laboració amb la xarxa

|| El magazín matinal Dotze, que s’emet de les 11.30
fins a les 13.30 hores esdevindrà un autèntic
punt de trobada dels més de 30 col·laboradors
amb què compta l’espai radiofònic. La novetat d’aquesta temporada és que el magazín de
Ràdio Castellar també aportarà continguts al
programa Matins en Xarxa que emet La Xarxa
de Comunicació Local a través de diferents
emissores municipals entre les 10 i les 11.30
hores. D’aquesta manera, es pot donar a conéixer a tot Catalunya continguts de l’emissora municipal de Castellar. De fet, la franja de
tarda comença amb el programa La Tarda,
també elaborat per La Xarxa de Comunicació
Local amb la participació de Ràdio Castellar
i que va arrencar la temporada passada amb
molta presència castellarenca.

+RÀDIO

Concert pels 10 anys
d’Ones de Crom
La desena temporada de l’espai musical
Ones de Crom d’Emili Miró tindrà una
celebració molt especial. El veterà espai
amb molt de prestigi dins de l’escena
musical experimental i d’avantguarda ha
programat un festival musical per al pròxim 8 de novembre a l’Auditori Municipal
amb cinc propostes musicals d’aquest
gènere arriscat i sempre sorprenent.
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POLÍTICA

PP | ACTE DE NOVES GENERACIONS

ICV | COMARCA

Petició de front
comú contra el
pressupost del PP

Participants a la trobada de Noves Generacions de dissabte passat i militants i regidors del PP de Castellar. || s.ruiz

Crida del PP a participar
a la manifestació del 12-O
Dissabte el diputat
Fernando Sánchez va
fer una xerrada amb
Noves Generacions
Sergio Ruiz

Fernando Sánchez Costa, diputat
del PP al Parlament, va participar
dissabte passat en una trobada de
Noves Generacions de la comarca a
Castellar del Vallès. El no a la consulta i a la independència de Catalunya dels populars va ser el tema
més present. “Estem davant d’una
situació molt delicada. D’una
forma absolutament irresponsable, alguns estan intentant dividir la nostra societat i l’estan

portant a un carreró sense sortida. Davant d’això, nosaltres reclamem el nostre dret a ser catalans i espanyols, a més del nostre
dret a la convivència i a un millor
finançament dins de la concòrdia
i la solidaritat”, va assegurar Fernando Sánchez Costa, diputat del
PP al Parlament.
També es va fer referència
a la manifestació convocada a la
Plaça Catalunya el 12 d’octubre,
dia de la Hispanitat i Festa Nacional a Espanya, que vol mobilitzar catalans contraris a l’independentisme. “Volem animar tots
els que se senten catalans i espanyols perquè vagin al 12 d’octubre, una jornada festiva en què
podran expressar que no volen
la independència de Catalunya”,
va explicar Antonio Carpio, portaveu del grup municipal del PP.

Les Joventuts del PP de la comarca també van animar tots els joves
que comparteixen els ideals de la
formació política a unir-s’hi. “Els
joves hem d’encapçalar la mobilització del 12 d’octubre i, per
tant, convido tots els joves que
vulguin participar de Castellar
i la comarca a que vinguin”, va
afirmar Javier Pardo, president de
les Noves Generacions del PP del
Vallès Occidental. A més, segons
Pardo, la xerrada va comptar amb
dues cares noves.
A més del col·loqui, també es va
establir una paradeta informativa a
la Plaça del Mercat. “Nosaltres necessitem moltes mans. Tenim moltes coses a fer. Hem vingut a convidar els joves que defensen la unitat
a Espanya i se senten liberals a sumar-se al nostre partit”, explica
Fernando Sánchez Costa.

La secció local d’ICV ha instat a fer
un front comú de tots els alcaldes
del Vallès contra l’avantprojecte dels
Pressupostos Generals de l’Estat. Els
ecosocialistes creuen que els comptes de l’estat “dinamiten” l’Ajuntament que ha de fer front amb recursos propis a projectes que no estan
recollits als pressupostos.
El responsable d’ICV a Castellar,
Daniel Martínez, ha explicat que
els pressupostos de l’Estat “malgrat que el PP diu que són els de la
recuperació, nosaltres diem que
tornen a ser de l’atur, el pessimisme i la destrucció de llocs de treball”, explica el responsable de la
secció local d’ICV, Daniel Martínez.

Segons els ecosocialistes, els comptes
suposen una pèrdua del poder adquisitiu dels pensionistes que només veuran incrementades les seves pensions
en un 0,25% i la dràstica reducció de
l’aportació de l’Estat a les lleis de dependència i a violència de gènere.
El finançament l’haurà de cobrir l’Ajuntament amb els seus propis
recursos “però no podrà fer-ho pel
projecte de llei de Racionalització
i Sostenibilitat en l’Administració
Local que minva de competències
a aquells municipis que no compleixen o superen el dèficit”, explica
Martínez. Per tot això, ICV ha instat
al ple municipal a que faci una oposició ferma als pressupostos de l’Estat
i que el propi alcalde, Ignasi Giménez,
“vagi al Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental perquè
facin un front comú contra els pressupostos ja que no ens hi hem de resignar”, constata el membre d’ICV,
Francesc Lorente. || J. Rius

CDC | DIADA DEL PARTIT

CDC de Castellar als actes del Dia del partit
Diumenge passat, es va celebrar a Igualada el Dia de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La jornada festiva va comptar amb milers de
militatants i simpatitzants d’arreu del país. Entre ells, hi havia una delegació de CDC de Castellar que estava formada pels membres de l’executiva local Lluís López, Pepi Ramon, Jordi Taló i Bea García, com a membre
del grup municipal i de l’executiva [com mostra la imatge]. L’acte també va
comptar amb la participació de l’exalcalde de Castellar i vicesecretari de
coordinació institucional convergent, Lluís Maria Corominas.
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més
extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Sr. Joan Verdaguer
Jaume Pujol

Adéu Miquel!
Robert Casamayor Macià

Mai t’he parlat de vostè, igual que
quan amb 14 anys vaig aparèixer
pel C. Catalunya, 83, perquè el Sr.
Barber, el del meu pare, havia deixat d’anar per les cases i vaig anar
a l’aventura de cercar-ne un altre.
Grata sorpresa en obrir la porta
de trobar-me amb un lloc acollidor,
on a més m’esperaven dues noies i
un noi d’esperit alegre amb ganes
de treballar, d’acollir-me, de fer-me
passar una bona estona i a més de
facilitar-me deixar enrere el concepte de la barberia, per trobarme en un entorn diferent, modern,
avançat als temps i amb empremta pròpia. En Joan va esdevenir el
meu perruquer, ha estat meu tot i
que de ben segur la seva infidelitat
ha estat amb moltes d’altres persones que han deixat els seus cabells
a les seves mans, però tot i haver-lo
de compartir amb la resta, no vaig
poder evitar expressar el meu sentit de possessió quan em va deixar
anar que es jubilava aquest setembre. La sensació d’abandó, de què
fer, d’on anar, de perdre la seguretat de sortir, content, pelat, endreçat i fent goig em va fer ser el suficient egoista per dir-li; “tu encara
no et pots jubilar fins que jo no
tingui pèl per pelar”, però ho haig
d’acceptar amb resignació en Joan
sempre ho ha estat però per a mi
ara ja passarà a ser el Sr. Joan, el
meu perruquer tot i que no li agradarà sentir-ho.
Gràcies per l’atenció rebuda durant tots aquests anys i molta
salut per gaudir d’aquesta merescuda jubilació.

El Dr. Miquel Colomer ens ha deixat,
precisament a la matinada del seu
sant. El Dr. Colomer ha sigut pels
seus companys de treball un bon
amic, una persona bona, no podia
començar a treballar si no et donava el bon dia amb els seu somriure
característic, de la mateixa manera
que no podia marxar si no et deia
adéu. Sempre amb el somriure, malgrat que durant els últims mesos de
treball li fossin especialment durs a
causa de les pressions que rebia a la
seva feina al CAP. Se li notava que
darrere del somriure hi havia una
profunda preocupació.
Ha estat un metge molt implicat i
compromès amb els seus pacients.
No passava dia que davant de qualsevol dubte no el consultés amb els
seus companys i, eren molts els dies,
que s’emportava “problemes” dels
seus pacients a casa per estudiar.
Va ser aquesta entrega i dedicació
amb els seus pacients, la que va fer
que no pogués complir amb els objectius que li marcava “l’empresa”,
que finalment no li va renovar el
contracte, després d’anys de treball
a l’edat de 61 anys, deixant-lo amb
la incertesa del futur i privant-li de
una cotització a la Seguretat Social
clau per a una persona en la última
etapa laboral de la seva vida. Tant
els feia el Dr. Colomer com els seus
pacients!.
En Miquel Colomer era una persona sana i sense factors de risc, però
l’angoixa i el desencís que ha patit
durant tant de temps i sobretot durant els últims quatre mesos han fet
que possiblement el seu cor no ho
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L’Altraveu

Marxem del Consell
de Comunicació

H

o hem intentat, però
ja no creiem en els
òrgans de participació que ens proposa aquest equip de govern. Són
eines en què, en teoria, hauria de
lluir la pluralitat de veus que hi
ha al consistori i que representen
la ciutadania, per debatre i poder-nos escoltar i respectar els
uns i altres.
Un d’aquests espais de participació en el que es fa evident aquesta manca de voluntat d’escoltar a
qui no pensa igual, és el Consell

de Comunicació.
Aquest Consell es va crear amb
l’objectiu d’aconseguir millorar els mitjans de comunicació
municipals, amb la participació
d’un representant de cada formació política al consistori, experts del sector i un representant
de la ciutadania. Però l’objectiu
queda lluny de la realitat. L’òrgan
(diuen) de participació no és més
que un espai on s’informa del funcionament de l’Actual i la ràdio,
però on no s’accepten opinions ni
crítiques per fer-los crèixer.
Nosaltres considerem que per
millorar un mitjà cal incidir en
el seu contingut (sempre respectant la feina dels periodistes que
hi treballen), però qualsevol intent de parlar sobre això ha estat
sempre rebutjat de males mane-

hagi pogut aguantar. Personalment
em queda la intranquil·litat de no
haver fet quelcom, en el seu temps,
per intentar evitar que t’acomiadessin. Adéu Miquel!

Condol pel doctor
Miquel Colomé
Companys i amics del CAP Castellar

El Dr Miquel Colomé ens va deixar sobtadament la matinada del
diumenge. Els seus companys i
amics volem expressar la nostra
profunda tristesa davant d’aquesta pèrdua. En Miquel era un bon
metge però sobretot era una gran
persona, sempre amb un somriure a punt, amable, discret i amb
una gran humanitat. Era exquisit
en els seus sentiments i profund
en els seus pensaments.
Miquel, t’estimarem siguis a on
siguis...

L’Ignasi
ens pren el pèl
Grup de veïns del carrer Jaume I

Ja fa dos anys que l’alcalde de Castellar, en plena campanya electoral i aprofitant les obres d’ampliació del CAP es va comprometre
a traslladar la parada del carrer
Jaume I.
Amb aquest compromís l’alcalde
ens reconeixia que la parada no
estava en un lloc adient ja que es
troba en una zona de cases i voreres estretes, per això l’Informe
de Sostenibilitat Ambiental (ISA)
considera que aquesta és una zona
d’alta protecció acústica.
El trasllat de la parada però no
va resoldre el problema, ja que
on és actualment s’ha demostrat
que passa el mateix amb l’escola
i veïns propers. Per aquest motiu
l’alcalde (reconeixent una vegada
més que aquí també donava problemes) juntament amb els veïns
i l’escola va demanar a la Generalitat la supressió de la parada, però
aquesta va ser denegada.

res. No estem per perdre temps
ni esforços. En l’últim Consell
vam anunciar que si no canviava
el funcionament i es valorava la
possibilitat de dedicar un espai
a parlar del tractament de determinats continguts a l’Actual i a
la ràdio ens plantejaríem marxar.
Res d’això s’ha tingut en compte
i, un cop més, se’ns ha menystingut. N’estem cansats i ja en tenim
prou. Per això, lamentant-ho (perquè podria esdevenir un òrgan útil
per a tots i totes) marxem assumint-ne les conseqüències. No és
una decisió presa d’un dia per l’altre, sinó valorada en assemblea
després que diversos membres de
l’Atraveu hagin constatat per activa i per passiva que aquest òrgan
de participació no funciona perquè no volen.

Finalment per resoldre la polèmica que ja porta més de dos anys de
reunions i propostes, en el darrer
ple de setembre i sense cap mena
de consens amb els veïns, ni grups
municipals, l’alcalde de Castellar
va decidir a cop de decret que la parada s’ubicarà allà on ell mateix va
reconèixer que no era adequada.
Aquestes decisions que ha pres
l’alcalde de Castellar han suposat
un increment del cost de les obres
que hem pagat tota la ciutadania i
ara tot i que ha reconegut públicament en el ple que s’ha equivocat
amb la manera de gestionar aquest
assumpte, opta una vegada més per
repercutir a la ciutadania el cost de
la seva incompetència.
L’alcalde diu que la parada ha de
tornar al CAP per que hi ha molts
usuaris que hi van amb el bus: i nosaltres ens preguntem quants veins
de la plaça Europa i Espai Tolrà
agafen el transport públic per anar
al CAP? potser el sr. Alcalde es refereix al habitants de Sabadell que
vénen al CAP de Castellar per ser
atesos? No ho sabem però tampoc
ens ho ha volgut explicar ni aportar
dades. Moure la parada 100 metres
faria perdre aquests usuaris?
Els veïns varem proposar desplaçar la parada fins a la Plaça Catalunya cantonada amb carrer Prat de
la Riba. L’alcalde diu que la zona on
proposem els veïns, també és denominada com a zona de sensibilitat
acústica alta i no és veritat, ja que
segons l’ISA és una zona B (moderada), i té lògica perquè és un espai
més obert i ample, on predominen
pisos, i lògicament no generaria les
molèsties que genera a la zona on
és ara, a part això permetria pensar
en millores en alguna altra parada
que actualment és poc accessible
i repartir-les millor, aconseguint
més eficiència del servei de transport públic de Castellar.
L’alcalde sempre ha manifestat per no haver d’assumir el desgast
de les seves mentides- que la decisió sobre la ubicació de la parada
era del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat,
quan la competència en trams urbans és única i exclusivament del
consistori, i el departament únicament dóna validesa a la proposta

Grup municipal CiU

Càstig a Catalunya

E

l Govern espanyol ha
presentat el projecte de
Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2014
en els quals Catalunya se situa com
el territori de l’Estat que pateix una
major reducció de la inversió. Concretament, la inversió a Catalunya
cau un 25% i afecta de manera molt
especial a les inversions en obra pública, que acumulen cinc anys consecutius de caiguda. L’any 2014 l’Estat
només invertirà a Catalunya 940 milions d’euros en obra pública, el que
representa una reducció del 75% de
la inversió en només cinc anys i que
ens retorna als nivells de l’any 1999.

presentada per l’Ajuntament.
Els arguments i mentides de l’Ignasi no ens vénen de nou, han estat
presents al llarg de tot el procés.
Els veïns del carrer Jaume I, ens
sentim enganyats i lluitarem per
què la solució passi pel consens de
tots i no només per la imposició de
l’alcalde de Castellar.

Paradeta fixa
ANC de Castellar del Vallès

L’ANC de Castellar del Vallès començarà a posar paradeta fixa per
facilitar el “vot” per la independència a tots aquells que encara no ho
han fet i és el seu desig. Divendres
4 ( de 18 a 21.00) i dissabte 5 d’octubre (d’11 a 13.00 i de 18.00 a 20.00)
serem a la plaça Calissó en la Festa
del Correllengua.
També podreu fer el vostre “vot”
tots els dissabtes de 10 a 13.00 a
la plaça del mercat, i tots els dimecres de 8 a 9 del vespre a El Mirador a la Sala Xavier Caba. Cal recordar que els majors de 16 anys
hi poden participar. Que l’energia,
l’alegria i la força de la Via Catalana es pugui traduir ara amb un
“vot” d’esperança. Us hi esperem!

Agraïment
Família Roca Roumens

La família Roca Roumens vol
agrair les mostres d’afecte i
condol rebudes en motiu del
traspàs del seu espòs, pare i
avi Raimon.

Nota de condol
Cal Gorina

Des de Cal Gorina volem donar
el nostre condol a la familia del
sr. Raimon Roca. Aprofitem per
donar-vos les gràcies per ser tant
bons veins i entendre’ns sempre
tant bé. Us donem el nostre suport en aquests durs moments
i ens oferim per qualsevol cosa
que pugueu necessitar.

La inversió de l’Estat és la meitat del
que tocaria per llei. Tal com queda
recollit a la disposició addicional de
l’Estatut de Catalunya, l’Estat ha d’invertir a Catalunya un volum de recursos equivalent al pes que té l’economia catalana en relació al conjunt de
l’Estat. Els pressupostos presentats
dilluns incompleixen de forma flagrant el que diu l’Estatut, ja que l’economia catalana representa el 18,7%
del total de l’estat espanyol i, en canvi,
la inversió de l’Estat a Catalunya serà
únicament del 9,6% del PIB espanyol,
la meitat del que tocaria.
Mentre la inversió global de l’Estat disminueix només un 8%, la disminució de la inversió a Catalunya
cau un 25%. Però aquesta no és l’única notícia negativa, ja que aquests
continúa a la pàgina 11
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HAN DIT. . .
Laura Girbau

Ignasi Luquez

Jordi Clapers

Mare d’un nen amb Asperger

Vicepresident primer CE Sabadell

Capità de vaixell

“Les famílies ens trobem molt
soles i esgota, perquè cada dia
és una lluita”

“Volem potenciar la col·
laboració del club amb els pobles i ciutats que ens envolten”

“‘Mil millas de memoria’ pot
interessar a molta gent, sobretot a la que navega”

Recordarem K.L. Reich

V

am arribar a la Biblioteca Antoni Tort a l’horari marcat, les 19 hores
del divendres 20 de setembre. La Sílvia Sáiz ja ens esperava. Encara lluïa el sol quan tots
vam prendre possessió del nostre
seient, esperant amb neguit una
xerrada que ens hauria de fer pensar en els monstres que produeix la
raó. La nit avançava i nosaltres ens
enfonsàvem en el terror més humiliant que un ésser humà pot infringir un altre.
Dante va imaginar un infern que
va recrear amb finalitats morals i
pràctiques; Amat-Piniella va identificar aquest infern amb la catàstrofe que suposà per a la humanitat
l’aparició del feixisme: les bèsties
originades per una societat que no
va saber dir prou i que primerament es van apoderar d’Alemanya
per estendre el seu domini posteriorment per tota Europa. L’horror
s’obria pas davant dels seus ulls, i
contra la ignomínia es van aixecar
moltes veus, perquè el record era
l’únic que quedava, perquè recor-

PLAÇA MAJOR

Antonia Pérez*

Amat-Piniella va identificar
l’infern amb la catàstrofe
que suposà per la humanitat
l’aparició del feixisme
En nom de què...?. || JOan mundet

dar era donar fe d’una realitat macabra, perquè hem de recordar per
evitar tornar a caure en la barbàrie
i hem d’escoltar aquells relats que
s’obren pas per sobre del “crepitar
dels forns crematoris”.
El fum no deixava respirar, l’olor pe-

Grup municipal PP
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pressupostos també comporten
l’abandonament d’algunes infraestructures que són fonamentals per a
la millora de la competitivitat de les
empreses catalanes com per exemple els accessos ferroviaris a l’aeroport de Barcelona, el desdoblament
de la N-II o el Quart Cinturó.
Aquests pressupostos obliguen les
comunitats autònomes a fer un inacceptable esforç d’austeritat que
posa en risc les polítiques socials,
ja que són les comunitats autònomes les que presten les principals
polítiques públiques com ara la sanitat, l’educació o l’atenció a les
persones. Una vegada més l’Estat
actua amb deslleialtat institucional i s’atribueix a ell mateix tot el
marge de dèficit, mentre les comunitats autònomes es veuran obligades a reduir el seu dèficit en un 23%
l’any 2014 l’administració central de
l’Estat només l’haurà de reduir en
un 2,6%, nou vegades menys.
Els pressupostos presentats pel Govern espanyol no fan res més que
donar arguments i omplir-nos de
raons per seguir avançant en el procés de transició nacional que hem
iniciat com a país. Aquests pressupostos són un nou exemple del tracte injust que rep Catalunya per part
de l’Estat i posen de manifest una
vegada més la necessitat que els ciutadans de Catalunya puguin decidir
a les urnes el seu futur col·lectiu.

Això ja no fa gràcia

T

ot i que es vol mirar
des d’una certa distància tota aquesta
febre independentista que ens ocupa en els darrers
temps, comença a resultar avorrit quan es veu una reiteració, no
en els arguments, si no en els tòpics i eslògans prefabricats.
Fa molts mesos que s’ha dit des
de les institucions de la Unió Europea que una Catalunya independent quedaria fora d’aquest marc
polític, cosa que no vol dir que
quedem fora d’Europa com algun
despistat afirma. De Pirineus cap
amunt hi ha un vell principi que es
diu “de legalitat”, segons el qual les
lleis s’han fet per complir-les, i un
tractat internacional s’ha fer per
ser respectat. Per tant, aquesta aspiració que es tracta d’una situació nova i que ja s’anirà discutint
a mida que passi el temps és d’una
ingenuïtat extraordinària.
Agradi o no, Catalunya forma part
de la UE ja que forma part d’Espanya. Aquesta és la realitat, i qualsevol canvi al respecte faria que
quedéssim fora. Qualsevol altra interpretació només es basa en la ignorància més absoluta o en la mala
fe de qui la sosté. Llavors, sentir a
tot un President de la Generalitat,

netrava fins quedar-se impregnada
en tot el cos i en tota l’ànima, el naufragi de l’esperit estava assegurat i
tot desguassava en la pèrdua més
absoluta, en el no res. El drama i les
vexacions viatjaven pel carrer de la
desolació. La vida i la mort camina-

ven juntes, de la mà, esperant sobreviure la primera i intentant l’anihilació la segona, jugant en el purgatori
dels camps de concentració on es
barrejaven els somnis, els remordiments, la soledat, la por, la fam, els
crits, el passat i el present.

Així vam arribar al final d’un trist recorregut i el silenci envaí tot l’espai,
trencat únicament per les llàgrimes
emmudides d’alguns assistents.

encara que sigui l’Artur Mas, dir que
ja es preocuparan des de la UE perquè no quedem fora donat el nostre
potencial ( i faltava dir perquè som
els mes macos i llestos de la classe)
és un argument propi d’un humorista, no d’un polític. Ja va quedar clar,
abans de les darreres eleccions al Parlament, en una roda de premsa feta a
Brussel·les que era poc menys que un
aventurer de la política. Ara, malauradament, es veu que també la seva cultura política és força baixa.
És clar que la solució que ens ha donat
l’altre protagonista de la trama, el Sr.
Oriol Junqueras, també resulta especial. Tot s’arregla amb la doble nacionalitat, amb la qual cosa es fa allò de
canviar-ho tot per a quedar-nos igual.
Independentment de demostrar no
saber de què va això dels convenis de
doble nacionalitat, es tracta d’una frivolitat intolerable.
No cal ser molt llest per saber que
una Catalunya independent no serà
el paradís anunciat, no potser tampoc d’infern que alguns pronostiquen, però el que si resulta, amb actituds i arguments com els exposats,
és que la situació està dominada per
frívols irresponsables. Han llançat
a la gent al carrer sense saber realment el que els estan oferint, amb
lamentables tergiversacions del
llenguatge i, el que és pitjor, sense
saber què és el que han de fer. Ho
basen tot en una fantasmal consulta popular el resultat de la qual pot
obrir la caixa dels trons amb unes

conseqüències imprevisibles.
Entre tant, no hi ha pressupostos
per l’any 2013 i tota la culpa dels
altres. Si aquests han de pilotar la
nau cap a la independència, posemhi ciris a Sant Cristòfol.

i fent orientació, formació i reeducació de manera individualitzada o col·
lectiva. Però també és ben cert que
és molt difícil treballar amb persones que ni tan sols tenen les necessitats bàsiques cobertes, en aquest
cas concret l’alimentació.
La campanya pretén col·laborar i
ampliar les accions realitzades des
de l’àmbit municipal però també
i, aquest aspecte és molt important, sensibilitzar a la població del
drama que estan patint moltes famílies del nostre municipi.
Aquest any dues entitats que formen part de la comissió -Via Solidària–Càritas i Creu Roja- seran les
encarregades de liderar el projecte,
ja que totes dues treballen habitualment en l’àmbit de l’alimentació,
la pobresa i la inclusió social.
La recollida s’iniciarà el 25 d’octubre i finalitzarà el 9 de novembre. Durant els propers dies es donarà informació més detallada per
tal que s’adhereixin i col·laborin el
màxim d’entitats possible.
També vull aprofitar aquest espai
per demanar persones voluntàries
que vulguin aportar el seu granet de
sorra i contribuir a millorar la situació dels seus conciutadans. Un projecte d’aquesta magnitud necessita
moltes mans. Junts ho podrem tornar a aconseguir. Tots necessitem
ser “Solidaris amb Castellar”.

Glòria Massagué Casals*

Torna “Solidaris
amb Castellar”

J

a ha passat un any des
que la Comissió per la
inclusió social va decidir fer per primer cop
a la nostra vila una gran recollida d’aliments sota el lema “Solidaris amb Castellar”.
La situació actual no ha millorat
massa i des de la comissió s’ha
decidit repetir la mateixa campanya aquest any. L’objectiu és que
les famílies més necessitades del
nostre municipi tinguin una alegria per uns dies i, el que és més
important, una de les necessitats
bàsiques i vitals coberta.
Som conscients que aquesta acció
no resolt, ni molt menys, el problema i que el que cal són accions estructurals i a llarg termini perquè
totes les persones puguin ser autònomes. Des dels Serveis Socials
municipals es treballen aquestes
qüestions de manera continuada

* Directora de
l’Escola Municipal Adults

*Tinent d’alcalde
de l’àrea de serveis a les persones
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Espais per al record

Forn de la Baixada

Amb aquest article, L’ACTUAL continua una sèrie que vol recordar botigues, entitats, establiments
i llocs d’esbarjo de la nostra vila ja desapareguts

Xavier Soley

Entrada al Forn de la Baixada. cedida

Durant els anys 20, el forn era conegut com el Forn Montserrat amb
una especialitat, els carquinyolis, i
el llavors propietari era el Joaquim
Arderius, llavors cap el 1932, el
qui dirigí el forn fou Joan Montlló
i l’agafaria el 1935 fins el 1942 en
Lluís Puigmartí, i a partir d’aquí és
en Ramon Avellaneda qui s’encarrega ajudat per la seva dona, Pepeta Malé Sellarés, juntament amb la
filla Núria, fruit del matrimoni amb
el senyor Hermini Aymerich traspassat anys enrere.
Per què el forn de la Baixada?
Doncs per què aquell tros final del
carrer Major era anomenat com
Baixada de Cal Verge. El més curiós era que fèiem el camí a l’inrevés, dèiem “ara la pujada de Cal
Verge”...
El pa (cuit amb llenya (costals) i
més tard amb palets que portava el Capdevila amb el tractor),
els populars llonguets, els rodons
i les barres, elaborats en dues for-

nades, amb un total d’uns 150 quilos diaris. I la coca? D’oli, de forner, de brioix, de llardons... I el pa
de Viena.
A la mort del senyor Ramon, el
marit de la Núria, el senyor Ramon
Brossa es cuidà de portar a terme
la feina diària de fer el pa de cada
dia ja que canvia la paleta per una
altra de fusta i de mànec més llarg
(l’Antoni fou un paleta que reconstruí l’altar Major de la nostra parròquia després de la guerra civil).
La Núria, amablement rebuts a la
seva llar, comenta que al llarg dels
anys van treballar a l’obrador Els
Ordeig (Salvador pare i Pepitu, el
fill) el Francesc Pla, el Marià La
Torre, traspassat fa poc i en Jaume
Masagué, potser el que més anys
va treballar-hi. I darrere el taulell, la
Pepeta, la Núria, ajudades per l’Altimira i la Ubaguls.
Com que, llei de vida, arriba la jubilació i l’any 1995 (divuit anys, i sembla ahir) tanquen portes, i trobem
a faltar la coca!! Resta sols agrair
a la Núria Aymerich que em deixi
les fotografies.

Els taxis creuen la
frontera de Castellar
Rocío Gómez

A partir d’ara, els taxis de Castellar, Polinyà, Sant Quirze i Sabadell podran operar indistintament
a qualsevol dels municipis, creant
així una àrea metropolitana del Vallès. Així ho estableix el conveni intermunicipal per a la prestació del
servei de taxi que es va aprovar a la
darrera sessió plenària que va tenir
el mes de setembre.
De fet, Sabadell i Sant Quirze presten conjuntament el servei
de taxi des del 2001. “Després de
la bona experiència de la prestació conjunta de servei dels municipis de Sabadell i Sant Quirze,
es vol ampliar l’àmbit territorial a altres municipis de la comarca amb influència recíproca
amb l’objectiu de crear una àrea
de prestació conjunta”, explica el
tinent d’alcalde i el regidor de Mobilitat, Pepe González.
A hores d’ara, Castellar compta amb 7 llicències de taxi, Sant
Quirze amb 4, Polinyà amb 8 i Sabadell amb 143. Malgrat la nova
configuració del servei, l’Ajuntament seguirà tenint la competència d’atorgament i gestió de les lli-

cències de taxi a Castellar. El regidor
de Mobilitat apunta que en les properes setmanes es posarà en marxa
un procés d’uniformització de la imatge i elements identificatius dels taxis
dels quatre municipis, i que es crearà
una comissió per acordar les tarifes
dels serveis. L’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, considera el conveni “un
salt endavant pels taxistes de Castellar, un col·lectiu també ho passa
malament amb la crisi”, i confia en
què ampliar el seu àmbit d’actuació
es traduirà en agafar més passatgers
i per tant augmentar la facturació. El
conveni no tanca la porta a la futura
adhesió d’altres poblacions del Vallès
Occidental.
Per la seva banda, el col·lectiu de
taxistes aplaudeix l’aprovació del conveni perquè “regula una cosa que ja
feia temps que es feia”, assegura el
taxista Ismael Martínez, que es mostra escèptic pel que fa a l’augment de
clients. Així mateix, els taxis de la vila
continuen cobrint des de desembre de
l’any passat la ruta d’autobús de la desapareguda C-6, entre Castellar, Can
Font, Ca n’Avellaneda i el polígon industrial del Pla de la Bruguera. El servei de transport a la demanda de taxis
suposa entre 6 i 9 serveis al dia, assegura Martínez.

EL TAULER

LOCALS
DISPONIBLES AL
CENTRE DE SERVEIS

CENTENARI
AMAT-PINIELLA

El Centre de Serveis compta amb
locals disponibles per a empreses,
autònoms i/o persones emprenedores del sector serveis.

Continuen les activitats commemoratives del centenari del naixement de l’escriptor Joaquim
Amat-Piniella, supervivent de
Mauthausen. Aquest mes d’octubre, la Biblioteca municipal Antoni
Tort i l’Arxiu Municipal de Castellar acullen una exposició de fons
relacionats amb la Segona Guerra
Mundial, l’Holocaust, els camps
de concentració, etc.

Si n’ets un i necessites un espai,
adreça’t al Centre de Serveis, situat al c. Berguedà cantonada amb
carrer Bages (polígon industrial Pla
de la Bruguera), i t’informarem.

+ INFO:
a/e. centredeserveis@castellarvalles.cat
Tel. 937 471 055

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
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L’Hoquei s’estrena al pavelló
Pedrosa contra el Sant Feliu
L’equip sènior de l’Hoquei Club
Castellar debuta demà dissabte
(19.30 h) al pavelló Dani Pedrosa
en la present edició de la lliga de

L’Absolut A de pàdel del CTC
s’imposa fora de casa (0-3)

Segona Catalana. Després de la
victòria de fa quinze dies a Taradell
(3-6) i d’haver descansat la setmana passada, el rival serà el Sant
Feliu de Codines, que la setmana
passada va caure, precisament,
contra els osonencs (5-7).

L’equip Absolut A de pàdel del
Club Tennis Castellar - a la fotoes va imposar a les instal·lacions
de Can Berardo (0-3). C.Raussa i

J. Gil van batre J. Riragall i J. Rincon
(2-6 i 3-6); M. García i C. Huertas
a J. Coll i D. Parra (3-6 i 4-6); i I.
Alonso i X. Galdon es van imposar
a T. Suarez i F. Valencia (1-6 i 5-7).
També van guanyar els dos equips
femenins i els dos de veterans.

Planter de nous
excursionistes
La Marxa Excursionista Infantil de Regularitat arriba diumenge a la 53a
edició tot consolidant l’amor dels més joves per l’entorn natural de Castellar

Marc Cornet

Fidel a la seva cita durant més de
mig segle -és una de les més antigues de Catalunya-, la Marxa Excursionista Infantil de Regularitat
de Castellar del Vallès tindrà lloc
aquest diumenge al matí entre Les
Arenes i la Plaça Major. Consistirà en uns 11 km d’itinerari on, un
any més, no comptarà ni la velocitat ni la competitivitat extrema,
sinó l’adaptació al ritme que permet gaudir millor de la muntanya
i el treball en parella. Els nens que
s’han pogut inscriure han nascut
entre el 2000 i el 2006 i, per 11è any
seguit, també hi haurà una classificació oberta als adults, tot fent parella mixta amb un infant.
“Aquest és un esdeveniment
que té dèficit però aquest dèficit
és bo. De fet, des que sóc president no hem apujat la quota.
D’aquí surt el planter de nous excursionistes”, afirma Josep Maria
Biosca, el president del Centre Excursionista de Castellar del Vallès
(CEC), que és l’entitat organitzadora. Ell mateix és una de les “7 o 8
persones” que fa aproximadament
un mes va fer el recorregut, i que
va cronometrar quins és el temps
ideal per a completar els diferents

trams que en formen part: “Tots
ho vam fer per separat i llavors
vam establir una mitjana, que és
secreta”, aclareix. Aquests registres temporals són els que han d’intentar respectar, de manera instintiva, els participants, que seran
penalitzats si s’excedeixen o s’anticipen a les marques que estableix
l’organització. “S’ha de fer xinoxano, anar fent”, puntualitza Biosca, que col·labora amb la marxa
des de fa més de 25 anys.

“Aquest és un esdeveniment que té dèficit però
aquest dèficit és bo”,
afirma el president del
CEC, Josep Maria Biosca
En efecte, si les parelles tarden un o diversos minuts de més,
o de menys, rebran una puntuació
proporcionalment alta, i és proclamaran guanyadores les dues persones que rebin menys punts. En
cas d’igualada entre participants,
també hi ha previstos criteris de
desempat, com ara la quantitat de

trams completats amb 0 punts o
l’edat. Atès que les classificacions
no se sabran fins al cap d’uns dies,
i que molts dels participants rebran guardó —tots tenen assegurada una fotografia dins d’un díptic-, el més recomanable per als
infants és que vagin al seu ritme i
gaudeixin d’un entorn natural incomparable com el que envolta el
municipi de Castellar.
En aquesta ocasió la sortida serà a Les Arenes, i això farà
que el primer tram de l’itinerari
sigui en autocar des dels Pedrissos. Un cop ja en plena Marxa, els
participants passaran pel Turó del
Castelló on hi ha el Roure Simeó,
que va ser plantat a l’ocasió del
60è aniversari del CEC -“Simeó
Caba, el fundador de l’entitat,
va ser una de les persones que
més va fer perquè el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt no
fos urbanitzat”, recorda Biosca-.
Més endavant, els infants abastaran la pista de Catafau i la Serra
de Pinós per entrar al nucli urbà
pel parc de Canyelles, on hi haurà
la meta i joc organitzats per l’Esplai Sargantana. El recorregut fins
a la Plaça Major ja és neutralitzat.
“La duresa de l’itinerari està en
la línia de la de cada any”, conclou Josep Maria Biosca.

Imatge de l’edició de l’any passat de la Marxa. || J. graells

ELECCIONS AL CEC

El nou president,
el 25 d’octubre
Després de 5 anys de mandat,
Josep Maria Biosca, que
promet seguir”vinculadíssim
al Centre, però ja no a primera
línia”, afronta la recta final

de la seva presidència al Centre
Excursionista de Castellar. El
divendres 25 d’octubre (21 h)
hi ha convocada una assemblea
extraordinària per formar una
nova Junta Directiva, d’acord a
les votacions que hauran tingut
lloc el mateix dia de 17 a 20.30
h -sempre que hi hagi més d’una
candidatura-. Les candidatures,
individuals o en equip, es
poden presentar fins dilluns.
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BÀSQUET | COPA CATALUNYA

El tercer quart dinamita
les opcions del CB Castellar
Els de Lousame planten cara al gran favorit a l’ascens fins al final (75-82)

Redacció

El CB Castellar no va poder mantenir la imbatibilitat en la tercera jornada de la Copa Catalunya. El JAC
Sants -l’equip que el tècnic dels castellarencs, Mario Lousame, considera el principal favorit a acabar campió del grup 2- es va imposar en el
partit disputat dissabte al pavelló
Puigverd (75-82). Tot i això, els locals
van fer un gran partit, van mantenirse vius fins a un minut i mig per al
final, i només un tercer quart poc reeixit –tan sols set punts en deu minuts- els va fer acomiadar de la tercera victòria a la lliga.
La igualtat sobre la pista va
presidir el duel fins a la mitja part,
moment en què el marcador reflectia un empat molt meritori -sobretot tenint present la quantitat de
punts anotada- davant d’un rival de
tanta entitat (44-44). La bona actuació, entre d’altres, de Dani Benítez
–que va acabar amb 26 punts i 5 de
6 en triples-, va permetre que el CB
Castellar mantingués el pols del partit durant bona part de l’enfrontament, amb l’única excepció del tercer quart. Just després del descans,
entre d’altres factors per un problema de faltes, els groc-i-negres només
van anotar set punts, cosa que en
definitiva va acabar dinamitant les
seves opcions de victòria.
No obstant això, només una
falta en el moment clau, a un minut
i mig del final, i una cistella dels visitants immediatament després, van
suposar la sentència. Esperonat pel
públic, el CB Castellar va reaccionar
durant el transcurs del darrer període, i va arribar a situar-se a quarte
punts en el moment decisiu del duel.

La UE Castellar va tenir problemes per adaptar-se al camp. || J. MAS

FUTBOL | SEGONA CATALANA

La Unió Esportiva,
a un pas de
remuntar un 3-0
L’adaptació al camp de l’OAR va passar factura

Redacció

Albert Cadafalch intenta penetrar contra la defensa del JAC. || Q. PASCUAL

Més tard, les circumstàncies adverses
van acabar confluint en el 75-82 definitiu. Mario Lousame ho va tenir clar:
“L’equip ha donat la cara i les sensacions són bones”.
El partit contra el JAC Sants era
el segon de la sèrie de tres consecutius
a casa que està afrontant el CB Castellar. Aquesta setmana (dissabte, 19 h),

contra un altre dels equips punters de
la categoria, el filial del River Andorra,
els groc-i-negres tindran l’oportunitat
de tornar a demostrar les seves credencials de mantenir-se a les posicions
de privilegi de la Copa Catalunya. Ara
mateix són tercers empatats amb cinc
equips més, entre ells el JAC Sants,
que ha jugat un partit menys.

La Unió Esportiva Castellar va
perdre la imbatibilitat a la lliga
al camp de l’OAR Vic (3-2). La
clau de la derrota va ser el mal
inici en un terreny de joc, l’estadi Torras i Bages, que destaca
per les seves dimensions reduïdes. No obstant això, els castellarencs van tornar a situar-se
a un gol de diferència a gairebé
mitja hora per al final i haurien
pogut puntuar perfectament.
Els homes de Miguel Vidal
van tardar molt a adaptar-se
bé al condicionant de les mides
del camp i al minut 22 ja perdien 3-0, amb gols de Vergés (2) i
Domènech a partir de situacions

aïllades. Els osonencs jugaven al
contraatac i defensaven de manera efectiva, mentre que el domini
i les ocasions dels castellarencs esdevenien estèrils.
A la segona part, però, la
UE Castellar ja es va aproximar
a la seva millor cara i ben aviat va
trobar el camí del gol a través de
Jairo (50’) i Enric Raya (62’). Dues
dianes que no van ser suficients
per a capgirar el marcador tot i la
insistència visitant. Josep Pujol i
Carlos Sabalete, que estaven a la
banqueta, van ser expulsats.
Els castellarencs segueixen
a la zona alta de Segona Catalana, amb 7 punts, després de quatre jornades disputades. Demà dissabte reben a casa el Palau-solità i
Plegamans (19 h).

FUTBOL SALA | DIVISIÓ D’HONOR

El FS Castellar paga car
el final del primer període
L’Estel Vallseca s’avança 0-3 en tres minuts i s’acaba emportant el duel (3-6)

Redacció

L’afició del FS Castellar encara haurà d’esperar el primer triomf. || J. GRAELLS

El Futbol Sala Castellar encara
haurà d’esperar per puntuar a la
Divisió d’Honor Catalana. L’Estel
Vallseca es va emportar els tres
punts del Joaquim Blume (3-6) gràcies a la seva màxima efectivitat

durant els últims tres minuts de
la primera part, quan es va avançar 0-3. Fins llavors, les ocasions
més clares havien estat dels locals,
contra un rival de marcat plantejament defensiu.
“Potser ens hem precipitat. Sembla que tinguem massa
pressa per sumar els primers

punts”, va comentar el tècnic castellarenc Rubén Jiménez, que a la
represa sí que va veure com els
seus jugadors aconseguien desmuntar el mur defensiu visitant.
Van marcar Kiki, Manel i Marcel.
Tot i això, el FS Castellar mai no
es va situar a menys de dos gols
de diferència.
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MOTOCICLISME | MUNDIAL DE MOTO GP

CICLISME | BMX

Ian Morillo, subcampió
El castellarenc Ian Morillo (BMX Terrassa) es va proclamar subcampió del Trophée d’Automme organitzat per la federació francesa a Les Arenes de Terrassa.
Va ser 1r en les tres primeres mànegues
i segon en la final, tal com ho havia estat
en el Trofeu Generalitat, categoria de 9 i
10 anys. || redacció

FUTBOL | UE CASTELLAR

Comencen les competicions de base

MOTO GP

Pedrosa, contra l’agressivitat
Dani Pedrosa tardarà en oblidar el seu 28è aniversari,
i no pas per cap element positiu. El pilot castellarenc
va patir una caiguda -a la foto- durant la disputa del
GP de l’Aragó que l’allunya gairebé definitivament de
la lluita pel títol, atès que Marc Márquez -guanyador
a Motorland- ja és a 59 punts i Jorge Lorenzo, a 20. El
pitjor de tot, però, va ser la naturalesa de la caiguda,
provocada per un toc amb Márquez quan tots dos anaven a tota velocitat a la persecució de Lorenzo. El cerverí, company d’equip del castellarenc a Repsol Honda,
el va tocar en un intent d’avançada, i més tard es va

comprovar que li havia tallat el cable del sensor del
control de tracció de la part posterior de la moto. El
resultat va ser que poc després, en intentar accelerar,
Pedrosa se’n va anar per terra. La seva reacció va ser
contundent: “Lorenzo i jo també sabem córrer passats de voltes, però no tot val”. Direcció de cursa ha
cridat a declarar tots dos pilots i un representant del
seu equip el dijous, 10 d’octubre a Sepang. El líder del
Mundial, que ja té dos punts de penalització, podria
ser sancionat i això el faria sortir des de l’última posició al GP de Malàisia. || redacció

Aquest cap de setmana es posarà en marxa definitivament la temporada per a tots els equips de futbol base de la Unió Esportiva
Castellar. Fins a 25 equips diferents encetaran les competicions oficials de juvenils, cadets, infantils, alevins, benjamins, prebenjamins
i escola. Els veterans, el primer equip i el filial -de moment invicte
a 4a catalana- , en canvi, ja estàven en competició. || redacció

TENNIS DE TAULA | SEGONA B PROVINCIAL

Doble victòria en l’estrena de la lliga
Els dos equips de segona B provincial del Tennis Taula Castellar van
aconseguir una victòria a domicili per un idèntic resultat de 2-4 en l’estrena a la competició. El Castellar A (grup 1) va jugar a Castelldefels
amb en Pere Gallego, jugador de l’equip de tercera categoria. Ruben
Cruells i Lluís Font van sumar els punts i Gallego va forçar el desempat en el segon duel. De la seva banda, el Castellar B (grup 3) va superar La Torre de Claramunt amb Jordi Arias, Oriol Calbet i Mariusz
Zielinski. || redacció

ENTITATS

La Xarxa

SonaSwing Castellar

Associació veïns El Balcó

CAL Castellar

Associació Brots Cultura

TEATRE FAMILIAR

INICI DE
NOUS CURSOS

ELKINTOPINO
FESTIVAL 2013

CORRELLENGUA 2013

PASSEJANT AMB
MIQUEL DESCLOT

“Granotes, gripaus i altres
trifulgues”, a càrrec del rondallaire
Cesc Serrat, amb Isaac Elías

Tots els dilluns, classes de diferents
nivells de 19 a 22 h
I, a les 22.30 h, ball social a ritme de
Swing!

Dies: Divendres 11 i
dissabte 12 d’octubre
Hora: a partir de les 18 h
Lloc: c. Coll Monner, s/n (pistes del
local social de l’associació)

El Correllengua arriba a Castellar
els dies 4 i 5 d’octubre. Presentacions de llibres, contes infantils, actuació de gegants, bastoners, ball de gitanes i les corals Sant Josep, Xiribec
i Sant Esteve, taller de bitlles catalanes, espectacle poeticomusical i l’arribada de la flama del Correllengua
amb lectura del manifest. Consulteu
espais i horaris al web municipal.

Dia: diumenge 13 d’octubre
Hora: 10 h
Lloc: aparcament del
Marquet de les Roques

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.brotscultura.cat

Dia: diumenge 6 d’octubre
Hora: 12 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Preu: 5 euros
Un gran i curiós espectacle de
contes, per a petits i grans, divertit
i fàcil de pair.
+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Cursos d’iniciació, intermedi i in/av. de
Lindy Hop. 2n trimestre de Balboa.
Nous cursos: Swingkids, per a nens i
nenes de 7 a 12 anys.
I Swing per a joves.
Preu: 55 €/trimestre (10 classes)
+ INFO i INSCRIPCIONS:
a/e. sonaswingcastellar@gmail.com
Tels. 625 120 990 i 656 268 222

Música en directe amb els grups Desaires (rumba), Amigdala (indie),
Punto 57 (pop rock), Nune & The
Bad Scooters (indie), Calavera’s
Quartet Band (rock covers), Sondeley (rumba), etc.
+ INFO i INSCRIPCIONS:
a/e. associaciobalconiana@gmail.com

Passejada poètica per la Vall d’Horta amb Miquel Desclot. Recorregut i
lectura de poemes. L’activitat, que és
gratuïta, requereix inscripció prèvia a
l’a/e. informacio@brotscultura.cat

16

del 4 al 10 d’octubre de 2013

ESPORTS
BÀSQUET

FUTBOL
SEGONA CATALANA · Grup IV Jornada 4

Cardedeu - Gironella
Súria - Sant Quirze
Sabadellenca - San Mauro
Taradell - Lliçà d’Avall
Sant Feliu - Tona
Lliçà d’Amunt - San Lorenzo
OAR Vic - UE Castellar
Roda de Ter - Manresa
Palau - Sabadell Nord

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP
Manresa
Gironella
UE Castellar
Sant Quirze
San Mauro
Tona
Palau
Taradell
Sabadell Nord
OAR Vic
Cardedeu
San Lorenzo
Sabadellenca
Súria
Lliçà d’Avall
Roda de Ter
Lliçà d’Amunt
Sant Feliu

12
9
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
4
4
1
10
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0

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

VETERANS
UE Castellar - Gramanet

4-3

SÈNIOR B · Quarta Catalana, grup 14
UE Castellar - Santa Perpètua B	 2 - 1
JUVENIL A · Primera, grup 7
UE Castellar - Montcada

5-oct

JUVENIL B · Segona, grup 32
Llano - UE Castellar

5-oct

CADET A · Primera, grup 6
UE Castellar - PB Sant Cugat

6-oct

CADET B · Segona, grup 34
Ripollet - UE Castellar

5-oct

INFANTIL A · Segona , grup 48
UE Castellar - Montcada

6-oct

INFANTIL B · Segona, grup 47
Cerdanyola - UE Castellar

5-oct

HOQUEI PATINS

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR, grup 2 · Jornada 2

COPA CATALUNYA · Grup II Jornada 3

AGENDA

DEL 4 AL 10 D’OCTUBRE

SEGONA CATALANA · Grup 3 Jornada 2

Gavà - Reus Ploms

74 - 70

FS Castellar - Estel Vallseca 3 - 6

Sant Celoni - Folgueroles

2-8

El Vendrell - Ramon Llull

72 - 81

Cervelló - Gavà

3-8

Olot - Andorra

7-3

SESE - Sfèric

70 - 55

Viladecans - Cerdanyola

pendent

Mollet - Palau

2-8

CB Castellar - JAC Sants

75 - 82

Balsareny - Sant Vicenç

4-3

Ribes - Roda

11 - 3

Lluïsos Gràcia - Martorell

52 - 70

Vacarisses - CN Sabadell B	

4-7

Sant Feliu - Taradell

River Andorra B - Sant Pere

65 - 62

Ripollet B - Molins 99

5-6

HC Castellar

Sant Cugat - Grup Barna

72 - 80

Castelldefels - Puigcerdà

5-2

Igualada - Barberà

66 - 65

Pla Llobregat - Mistral

9-6

CLASSIFICACIÓ
Martorell
Gavà
CB Castellar
SESE
Sant Cugat
Igualada
River Andorra B
JAC Sants
Ramon Llull
Sant Pere
Grup Barna
Lluïsos Gràcia
El Vendrell
Barberà
Sfèric Terrassa
Reus Ploms

PJ

PG

PP

3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
3

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP
Gavà
Molins 99
Balsareny
Pla Llobregat
Estel Vallseca
CN Sabadell B
Castelldefels
Viladecans
Ripollet
Mistral
Cerdanyola
Sant Vicenç
FS Castellar
Puigcerdà
Cervelló
Vacarisses

6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
2
2
1
2

0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
2
2
2
1
2

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

5-7
descansa

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP
Palau
Folgueroles
Mollet
Olot
HC Castellar
Ribes
Taradell
Andorra
Tona
Sant Feliu
Sant Celoni
Roda

6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0
0

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

2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

BENJAMÍ A · Grup 7
HC Castellar - Manlleu B	

2-1

BENJAMÍ B · Grup 6
Centelles B - HC Castellar

1 - 14

BENJAMÍ C · Grup 9
SÈNIOR B · Tercera, grup 2
Palau Plegamans - CB Castellar 75 - 55
SÈNIOR FEMENÍ · Segona, grup 1
CB Castellar - Sant Nicolau B	 51 - 60
SOTS 25 · Fase Prèvia, grup 1
CB Castellar - Els Monjos
6-oct
JÚNIOR MASCULÍ · Nivell C, grup 8
CB Castellar - Barberà
19-oct
SOTS 21 FEM. · Fase Pràvia, grup 1
Sant Jordi - CB Castellar
6-oct

MOTOCICLISME
Mundial - Moto GP - GP Aragó
1 Marc Márquez
42:03.459
2	Jorge Lorenzo
a 1.356
-	Dani Pedrosa
18 voltes
Mundial - Moto GP - General
1 Marc Márquez
278
2	Jorge Lorenzo
239
3	Dani Pedrosa
219

ATLÈTIC A · Primera Cat., grup 3

HC Castellar - CP Riuprimer

Athlètic 04 - Hnos Sánchez

PREBENJAMÍ A · Grup 19

28-set

SÈNIOR B · Segona Cat., grup 3
Tona - FS Castellar
Athlètic 04 - Sant Cugat

1- 8
ajornat

SÈNIOR FEMENÍ · Segona, grup 1
FS Castellar - Manlleu

5-3

JUVENIL A · Segona Divisió, grup 3
Palau - FS Castellar

19-oct

JUV-CADET FEM · Primera, grup 1
Athlètic 04 - Cardedeu

19-oct

FS Castellar - Mollet

19-oct

HC Castellar - Molins de Rei
HC Castellar - Caldes
HC Castellar - Lluçanès

3-1

ALEVÍ 5
HC Castellar - Barberà

3-8

INFANTIL 12
HC Castellar - Sant Cugat

Montmeló - FS Castellar

HC Castellar - CT Barcino

INFANTIL A · Segona Divisió, grup 6

JÚNIOR H

FS Castellar - La Concòrdia

Ripollet - HC Castellar

INFANTIL B · Segona Divisió, grup 7

INICIACIÓ

Olesa - FS Castellar

HC Castellar - Bigues i Riells

19-oct

0-3

PREBENJAMÍ C · Grup 11

JUVENIL H

ajornat

3-0

PREBENJAMÍ B · Grup 12

CADET A · Segona Divisió, grup 5
19-oct

9-2

3 - 10
16 - 0
3 - 13
6-oct

FUTBOL (UE Castellar)
DISSABTE 5 d’octubre
Pepín Valls
16:30 Juvenil A – Montcada CD
19:00 Sènior A 2ª catalana – Palau-solità
Partits a fora
09:00 Cerdanyola Vallès
FC – Infantil B
17:00 Escola F. Base
Ripollet AD – Cadet B
18:00 Llano Sabadell CD – Juvenil B
DIUMENGE 6 d’octubre
Pepín Valls
10:00 Infantil A – EF Montcada
12:00 Cadet A – PB Sant Cugat
17:00 Infantil C – EF Viladecavalls
Partits a fora
08:00 Decano – Veterans
17:00 Badia – Sènior B 4ª catalana

BÀSQUET (CB Castellar)
DISSABTE 5 d’octubre
Pavelló Puigverd
19:00 Sènior A masculí – BC River Andorra
DIUMENGE 6 d’octubre
Pavelló Puigverd
17:00 Sots 25 masculí – BC Els Monjos
19:00 Sènior B masculí – CN Caldes
Partits a fora
12:30 CEB Sant Jordi – Sots 21 femení
17:45 UB Llefià – Sènior femení
19:30 Montmeló – Sènior B masculí

FUTBOL SALA (FS Castellar i Athlètic)
DISSABTE 5 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume
18:00 Sènior A – Futsal Cervelló CE
Partits a fora
14:30 Sabadell – Sènior femení
16:00 Can Parellada –
Athlètic 04 Sènior A
17:00 Claret CE – Athlètic 04 Sènior B
17:00 AEE Jaume Mimó – Infantil A
DIUMENGE 6 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume
12:30 Sènior B – Castellbell

HOQUEI (HC Castellar)
DISSABTE 5 d’octubre
Pavelló Dani Pedrosa
18:00 Júnior – Sant Feliu de Codines
19:30 Sènior – Sant Feliu de Codines
Partits a fora
12:30 Jesús Maria i Josep – Juvenil
16:30 Cerdanyola – Infantil

VOLEIBOL (FS Castellar)
DISSABTE 5 d’octubre
Pavelló Puigvert
09:00 Juvenil femení – CN Sabadell

Castellar

suport
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CULTURA
Passejada poètica per la Vall
d’Horta amb Miquel Desclot
El 13 d’octubre s’ha organitzat una
nova “Passejada Poètica per la Vall
d’Horta amb Miquel Desclot”. Una
caminada pel Parc de Sant Llo-

La pel·lícula de Cinefòrum
de divendres: ‘Amour’

renç del Munt i l’Obac, acompanyada d’una llegida de poemes del reconegut poeta, escriptor i traductor. A
les 10 h del matí està prevista la sortida des del Marquet de les Roques.
Les inscripcions es poden fer a informacio@brotscultura.cat.

Aquesta nit, a les 21 hores, el Club
Cinema Castellar ha programat la
projecció de la pel·lícula ‘Amour’,
de Michael Haneke. Georges i

Anne, de 80 anys, són dos profesors de música clàssica jubilats
que viuen a París. Un dia Anna pateix un infart. Un costat del seu
cos es queda paral·litzat. L’amor
que ha unit la parella els acompanyarà durant el dolorós procés.

El patrimoni desperta interès
Les Jornades Europees de Patrimoni van tenir un gran seguiment el cap de setmana passat a les visites programades a Castellar

Sergio Ruiz

Aquest cap de setmana passat, Castellar ha celebrat un seguit d’activitats relacionades amb el patrimoni
històric de la vila per motiu de les jornades europees del patrimoni. Brots
Cultura, l’Arxiu Municipal i l’ETC
han estat els impulsors de la conferència de divendres i les dues visites
guiades a l’església de Sant Esteve i
al Cementiri Municipal. Dissabte a la
tarda va tenir lloc la primera visita
teatralitzada a l’església de Sant Esteve, que es va tornar a celebrar diumenge a la tarda. La visita va comptar amb un descendent d’Emili Sala,
arquitecte de l’església, com a guia i
amb les aparicions d’Emília Carles
Tolrà i el Doctor Joaquim Pujol, el
seu assessor personal. “Els personatges de l’època són vitals per entendre l’església. Són els que van
impulsar-ne la construcció i, a través d’aquests personatges, podem
explicar els motius pels quals es va
edificar”, assegura Emília Garcia,
presidenta de Brots Cultura.
Així doncs, el guia va explicar
la història de l’edifici i les seves parts
més importants, com la façana exterior, la Capella del Santíssim, el túnel
que uneix l’església amb la rectoria
del mossèn i el panteó familiar dels
Tolrà al Parc de Canyelles. No obstant, els organitzadors asseguren
que es van deixar llocs sense visitar.
“Som conscients que hem deixat
de visitar alguns llocs. Per posteriors visites volem mirar d’entrar
també a altres indrets de l’esglé-

La visita teatralitzada a l’església de Sant Esteve va comptar amb nombrosos assistents. A la dreta, la visita al cementiri. || q. pascual

sia com la sagristia o el cor”, afirma Sílvia Samper, vicepresidenta de
Brots Cultura. Les visites es van fer
amb grups reduïts i les entrades es
van exhaurir divendres. Per tant, hi
va haver gent que es va quedar fora.
Per això, Brots Cultura assegura que
s’organitzaran més visites guiades a
l’església de Sant Esteve.
D’altra banda, diumenge al
matí va tenir lloc una visita guia-

2012: A Castellar hi ha 750 infants
que van amb cotxet i 200 persones
amb mobilitat reduïda

Article
41.
Ús de les vies
i dels espais
públics

da al Cementiri Municipal a la que
van acudir una vintena de persones.
Amb Sílvia Sáiz, de l’Arxiu Municipal, com a guia, els visitants van recórrer les diferents parts del cementiri contemplant els elements
modernistes del recinte, a més de
la distribució afrancesada dels carrerons i la plaça central. “Podem
trobar trencadissos de ceràmica en alguns nínxols, molt treball

en pedra esculpida i sobretot relleus de ferro de forja, tant en nínxols amb decoració exterior com
també en les diferents làpides.
També hi ha els dos panteons, de
la família Comas i Massaveu, amb
murals interiors típics del modernisme i portes amb treballs
de forja i decoració floral”, explica la guia. A més, els visitants van
poder entrar al panteó dels Comas,

les portes del qual es van obrir per
l’ocasió. Aquest va ser el primer cop
que es programava una visita guiada al cementiri.
Prèviament a les visites, divendres a la tarda va tenir lloc a
la sala d’actes d’El Mirador la xerrada ‘La restauració del patrimoni
arquitectònic de Castellar’, a càrrec d’Imma Brualla i Jordi Llobet,
arquitectes municipals.

No aparquis en voreres
ni en passos de vianants,
no siguis

brètol.

Volem un Castellar cívic.
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CULTURA

Arriba el Correllengua

Inici de curs
del Ball de
Gitanes

Les activitats d’enguany tenen com a eix central els 10 anys de la mort de Miquel Martí i Pol
M.A.
Jordi Rius

Aquest cap de setmana arriben les
activitats del Correllengua, que enguany es dedica al 10è aniversari
de la mort del poeta Miquel Martí
i Pol. “Aquest eix temàtic aquest
any l’hem treballat poc, perquè
ens hem volgut centrar en el 10è
aniversari del Correllengua a Castellar que farem l’any que ve amb
la intenció de fer 10 actes al llarg
del 2014”, explica Mireia Sans, portaveu del nucli de la CAL. Pensant
en aquesta efemèride, “hem dissenyat un programa d’actes amb la
col·laboració de moltes entitats
castellarenques”. Tot i això, la figura de Martí i Pol serà recordada
a través de la lectura del manifest
que llegiran Anna Saperas al matí
i el grup Macedònia al vespre i l’espectacle poeticomusical Reconeixença que es farà de cloenda .
El Correllengua arrenca avui
mateix amb la presentació dels llibres Català a la carta i I si parlem amb
el veí del segon? a càrrec de l’autor
David Vila a partir de les 20 hores a
la Biblioteca. “El primer llibre està
pensat per a diferents de parlants
de català mentre que el segon explica el procés d’independència a
persones que no estan convençudes”, apunta Sans.
El gruix de les activitats començaran dissabte a la plaça Calissó a partir de les 11 h amb coca de
Cal Grané i xocolata. Després Marina Antúnez llegirà el Conte de Sant
Jordi, el Conte de l’11 de setembre, El
Patufet i alguna que altra sorpresa. Després, serà el torn de gegants
i bastoners i la primera lectura del
manifest amb Anna Saperas. “Ens
feia gràcia premiar la tasca que
fan a favor de la llengua a través
de la Carmanyola Sex oferint-los
la possibilitat de fer la primera de
les lectures del manifest mentre
que també hem volgut destacar
la feina de Macedònia aquest any,

Actuació conjunta de les corals durant la passada edició del Correllengua. || ARXIU

que ha tingut un protagonisme a la
Festa Major i està preparat un nou
disc, amb la segona lectura”, assegura Sans. La tarda s’inicia amb un
taller de bitlles catalanes i un de castells amb els Castellers de Castellar.
Després es farà la lectura de poemes
amb Suport Castellar que es combinarà amb l’actuació de les corals
Sant Josep, Xiribec i Sant Esteve.
El Ball de Gitanes de Castellar, després d’actuar, serà l’encarregat de portar la Flama del Correllengua amb l’adaptació de la cançó
La Flama d’Obrint Pas. Després
de la lectura del manifest, les integrants del grup Macedònia sortejaran el lot del Correllengua, valorat en 600 euros i que s’ha fet amb
la participació de nombrosos establiments. La jornada acabarà amb
l’espectacle poeticomusical Reconeixença amb Jaume Calatayud i
Vicente Monera.

PROGRAMA D’ACTES
Divendres 4 d’octubre
Biblioteca Municipal
20 h

Presentació dels llibres
Català a la carta i I si parlem amb el veí del segon?
Amb l’autor David Vila.

Dissabte 5 d’octubre
Plaça Calissó
11 h Coca i xocolata
11.30 h Contacontes amb
Marina Antúnez
12.30 h Gegants i Bastoners. Gegants i grallers de l’ETC.
Colla de Bastoners de
Castellar
13 h Lectura del manifest
amb Anna Saperas
17.30 h Taller de bitlles catalanes
amb Club Bitlles Castellar

18 h Taller de castells amb la
Colla Castellera de Castellar

El grup de Ball de Gitanes ja ha
reprès el curs i, amb ell, els assajos. La 39a Temporada de ball
convida als qui ja són balladors
i als balladors nous que vulguin
incorporar-se a conèixer els dies
i emplaçaments per a l’entrenament de les ballades
La Colla de Petits assajarà
cada divendres, a partir del 27,
de 19 a 20 al gimnàs Emili Carles
tolrà. La colla d’Infants ho farà
de 20 a 21 h, al mateix espai.
La Colla de Joves, assajarà
també a partir de divendres 27,
de 21.30 ha a 22.30 h al gimnàs
del Joan Blanquer. La Colla de
Solter farà els assajos dijous, a
partir del 26, de 22 a 23 hores a la
Sala Blava de l’Espai Tolrà.
La Colla Nova, els divendres de 22 a 23 hores es trobarà
al gimnàs del Joan Blanquer. La
Colla de Casats i Casades assajarà els dissabtes, a partir del dia
28, de 17 a 18 hores, al gimnàs de
l’Emili Carles Tolrà. Tothom qui
vulgui apuntar-s’hi o tenir més
informació es pot posar en contacte amb la colla del Ball de Gitanes a través del correu balldegitanes@gmail.com.

19 h Lectura de poemes amb
Suport Castellar
19 h Cant Coral amb les corals
Sant Josep, Xiribec i Sant
Esteve
19.45 h Ball de Gitanes
de Castellar
20 h Arribada de la Flama del
Correllengua
20.05 h Lectura del manifest amb
el grup Macedònia
20.10 h Sorteig del lot del
Correllengua
20.15 h Espectacle poeticomusical “Reconeixença” Homenatge a Miquel Martí
i Pol. Amb Jaume Calatayud i Vicente Monera
Ballada de Gitanes || arxiu
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CULTURA
La Xarxa engega
amb Cesc Serrat
Marina Antúnez

Granotes i Gripaus i Altres Trifulgues’és un espectacle de contes,
cançonetes i musiques de la Cia.
Cesc Serrat. Amb ella s’obre la
temporada de teatre infantil de
tardor de La Xarxa, que s’allargarà durant un trimestre i que
oferirà espectacles cada primer
diumenge de mes. L’actuació tindrà lloc a les 12 del migdia a l’Auditori Municipal.
La companyia compta, com
a protagonistes, amb Francesc

Serrat d’actor i Isaac Elías de músic.
A l’equip també hi participen Josep
Antoni Vladimir, Ramon Estrada,
Jordi Garcia, Pepus Serrat, Lluís
jové, Montserrat Ginesta, Pep Madaula, Montse Morera i T&P.
Cesc Serrat és un artista molt
vinculat al món del teatre, la poesia, la
música i les arts plàstiques. Ha recuperat la figura del rondallaire tot desvetllant la imaginació dels infants.
Veurem un espectacle format
per un conjunt de contes i cançons
explicats i cantats per un narrador, amb l’acompanyament d’un
músic i cantant.

cedida

“No és només una crònica
de viatge, hi ha literatura”
ENTREVISTA

M. Antúnez

Jordi Clapers
Capità de vaixell

Va començar el llibre ‘Mil millas de
memoria’ fa gairebé 8 anys arran
de la difícil experiència que va viure
com a patró durant la travessa en
veler del Carib a Cadis. L’ha penjat a la web Entreescritores.com i
voldria veure’l, també, publicat en
paper. Escriure la seva història li
ha fet perdre la vergonya. Diu que
aquest text és el preàmbul del que
serà el seu proper llibre, el de la
volta al món en veler i en solitari.
(www.lavoltadelaugusta.com)

· Quina va ser la raó per fer el viatge del Carib a Cadis?

De fet, havia de ser una travessa del
Carib a Almeria, però el mal temps

i les circumstàncies em van obligar
a fer-lo fins al golf de Cadis. Jo fa 13
anys que navego, en fa 11 que sóc capità. Em van llogar de patró per portar un vaixell fins a Almeria, però era
un vaixell mal equipat, que em va fer
passar molts mals moments.
· I per què va voler-lo plasmar
en un llibre?

Vaig voler explicar la meva història. D’aquesta manera, vaig perdre
la vergonya que tenia a parlar sobre
el que havia passat. Vaig començar
‘Mil millas de memoria’ mig any després del viatge, ja fa gairebé 8 anys, i
l’he tornat a escriure quatre vegades.
El llibre s’acaba amb el principi de la
volta al món en solitari, que és el viatge que estic preparant ara.
· Per què el publiques en castellà i per Internet?

La idea és, tard o d’hora, veure’l publicat en paper. Però, de moment, després dels desenganys que vaig tenir

amb dues editorials vaig decidir provar-ho a la web Entreescritores.com.
Allí pots descarregar-te el llibre i valorar-lo, deixar-hi la teva opinió, etc. No
és un llibre tècnic, ni una crònica de viatge perquè també hi poso ploma literària. Sempre m’ha agradat molt llegir,
i també escriure. Això m’ha ajudat a fer
el llibre i defensar-me sense ajut. Està
escrit a partir de les notes que vaig fer
en una llibreta petita, on hi anotava els
rumbs, els temporals, etc. No conservo
el diari de navegació, que es va quedar
al vaixell que es va enfonsar.
· A qui pot interessar?

Crec que a molta gent, sobretot, a
gent que navega i li agrada el mar.
Abans d’escriure’l vaig preguntar a
diverses persones què era el que els
agradaria saber del viatge. Alguns
em van dir que els temporals, d’altres l’albirament de balenes i dofins,
alguns tenien ganes de conèixer el
rumb que havia fet... i vaig mirar
d’incloure-ho una mica tot.

j. graells

AUDITORI MUNICIPAL | T. I. C. ESCÈNIC

Nou èxit del ‘Retaule’ amb 280 persones
‘El Retaule del Flautista’ repeteix l’èxit que ja va aconseguir amb les
altres representacions anteriors. L’Auditori Municipal es va omplir,
diumenge passat, amb 280 persones que no es van voler perdre la
representació a càrrec de T. I. C. Escènic. La proposta castellarenca, basada en un text de Jordi Teixidor i Carles Berga, estava dirigida per Jeroni Oller. || M. A.

Gisela Pou, finalista a Atrapallibres
Marina Antúnez

L’escriptora castellarenca Gisela Pou
ha quedat finalista al Premi Atrapallibres pel seu últim llibre ‘L’edat del
lloro’, de l’editorial Edebé. Aquests
premis els convoca cada any el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
(CLIJCAT), que aquest 2013 arriba ja
a la novena edició.
“La selecció la fa una comissió d’experts d’entre tots els llibres
publicats durant un any, ja siguin
catalans o bé traduccions d’autors
estrangers”, diu Gisela Pou. Sumen

més d’un centenar de llibres, entre
els quals uns quants quedaran finalistes. Hi ha tres categories: la de 9 anys,
la de 10 i la d’11 -12, “que és la categoria en la que he quedat finalista,
juntament amb dos autors més”,
apunta l’escriptora.
Els altres dos autors finalistes
són els autors Norton Juster, per ‘El
peatge màgic’ de l’editorial Bambú, i
Caroline Lawrence amb ‘El cas dels
bandits assassins’, de l’editorial La
Galera.
“M’ha fet molta il·lusió quedar finalista, sobretot, perquè el
jurat que triarà el llibre guanya-

dor seran els nois d’escoles o biblioteques, que llegiran els tres llibres
i els votaran”, afegeix Pou. Es calcula que cap al mes de juny es fallin els
guanyadors.
“També em fa molta il·lusió
ser l’única autora catalana premiada de la categoria, ja que l’any passat van ser-ho una autora italiana,
un alemany i una anglesa”
En aquest premi, els autors no
cal que s’hi presentin, sinó que és una
comissió experta la que s’encarrega
de fer la selecció. “Per mi ja és un
honor haver estat seleccionada, és
clar que m’agradaria guanyar”.

zonaswing

CAL CALISSÓ | SONASWING

Cal Calissó es transforma en sala de swing
Divendres es va poder gaudir del primer concert del cicle de concerts
gratuïts de SonaSwing a Cal Calissó amb el grup Creole, que va entusiasmar. “Van actuar expressament per inaugurar el cicle, Dani
Alonso, músic i director de la Barcelona Jazz Orquestra”, diu Raül
Esteve. Va encantar el Dani Alonso cantant, tocant el trombó, la trompeta i acompanyant amb la guitarra acústica Dave Michell, “i també
va ser fantàstica Queralt Camps, l’altra component”, diu Esteve. Al
final del concert, van tocar dos temes a petició del públic. || M. A.
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La climatologia al pessebre
El Grup Pessebrista prepara per aquest Nadal una exposició dedicada a la climatologia, amb l’assessorament de Tomàs Molina

Marina Antúnez

El Grup Pessebrista de Castellar prepara per aquest Nadal 2013 una exposició dedicada a la climatologia. La
mostra s’inaugurarà el proper 1 de desembre i estarà oberta fins al 2 de febrer al local del Grup Pessebrista, la
Capella de Montserrat. “La climatologia ha estat sempre una preocupació de les persones i de les comunitats”, diu Enric Benavent, president
del Grup Pessebrista Castellar. “Ja fa
tres anys que el grup pessebrista
presenta la seva exposició agafant
un eix temàtic”, afegeix.
Fa dos anys es van reproduir
els oficis i l’any passat van ser els
jocs populars. “El tema de la climatologia ja el teníem al calaix,
i justament enguany, vam participar al programa ‘Espai Terra’
de TV3, amb Tomàs Molina, i li ho
vam comentar”. El mediàtic meteoròleg va quedar entusiasmat amb
la idea i va animar els pessebristes
que fessin l’exposició aviat, “ja que
aquest any el Tomàs encara fa el
programa de TV3 i potser el que
ve no ho sap”. L’exposició compta,
doncs, amb l’assessorament i a col·
laboració del meteoròleg de TV3.
Un cop decidit el tema de la
climatologia, cap al mes de maig,
els pessebristes i l’equip de meteoròlegs de TV3 capitanejats per
Molina van fer una primera reunió
“i ens van donar idees i ens van
donar contactes de gent que ens
podria assessorar”.

Els pessebristes van començar
a treballar. “Segurament tindrem
una altra reunió amb el Tomàs
Molina, i el convidarem a venir a
la inauguració, ja que hi ha el compromís que ens vinguin a gravar
pel programa, ja per tercer any
consecutiu!”.
El tema de la climatologia afegeix una mica de dificultat tècnica a la construcció dels diorames,
“però per als pessebristes això és
un estímul a la creativitat, i per a
l’espectador és un valor afegit”.
D’entre les manifestacions meteorològiques que es podran veure hi
ha “l’arc de Sant Martí, la boira,
la pluja, una tempesta de sorra,
un cap de fibló, les llàgrimes de
Sant Llorenç, un dia de sol, un
dia ennuvolat, etc”, explica el
president.

|| Com ja
és habitual, també s’inaugura una
exposició “sobre el tema que tractem, la climatologia, però que no
s’allunya del fet pessebrístic” al
primer pis del local. El Grup Pessebrista demana la col·laboració de
tothom. “Hem d’agrair la massiva participació, l’any passat, amb
l’aportació de joguines antigues,
gairebé en vam rebre un centenar”. Enguany, el Grup Pessebrista demana diversos objectes relacionats amb la vivència del temps.
“Per exemple, tindrem el Racó de
la Pluja, on trobarem paraigües
antics, botes d’aigua, impermeables antics, pluviòmetres, etc”.

Un altre dels espais serà el Racó del
Vent, on s’hi podran veure anemòmetres antics, mànegues per veure
la força i direcció, parapents, etc.
També hi haurà el Racó del Fred i
la Calor “i per això demanem estufes de llenya o serradures, escalfallits, brasers, ventiladors
antics, bosses d’aigua calenta,
ventalls, mantes...”.

El Grup Pessebrista de
Castellar demana diversos
objectes relacionats amb
la vivència del temps

exposició al primer pis

El meteoròleg Tomàs Molina ha assessorat l’exposició de pessebres. || cedida

Al Racó de la Neu hi haurà objectes antics de neu: esquís antics,
botes d’esquiar, trineus antics, “i
una exposició molt curiosa, cedida per un col·leccionista, de la figura pessebrística de l’Home de
la Neu, que gairebé ha desaparegut”, comenta Benavent. També hi
haurà figures amb paraigües, abrigades, etc.
Tothom qui vulgui fer les
seves aportacions, que seran convenientment tornades un cop finalitzi l’exposició al mes de febrer,
“pot contactar amb qualsevol dels
pessebristes, o bé trucar-me a mi,
o bé venir al local pessebrista a la
tarda, ja que ara ja hi estem treballant cada dia”.
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* Actes organitzats per l’Ajuntament.

Correllengua

Cinefòrum · Amour

Més informació pag. 8
Especial temporada tardor

Org.: Club Cinema Castellar Vallès

Sala Actes Mirador · 21 h

Lliurament premis*
18è Ral·li Fotogràfic
Vila de Castellar
Vestíbul Auditori · 20.30 h

Correllengua
Més informació pag. 8
Especial temporada tardor

Hora del conte anglès
Ludoteca · 11.30 h
Org.: Idiomes Castellar i Ludoteca

Sortida:
davant INS Castellar
Org.: Centre Excursionista de Castellar

Documents relacionats
amb la Segona Guerra
Mundial, l’holocaust i els
camps de concentració
Tot el mes d’octubre
Biblioteca Municipal

Espectacle Infantil
“Diverty Show”
Auditori · 18 h
Org.: Menudo Espectáculo SL

Ball · amb Sergio y Betty
Sala Blava · 22.30 h
Org.: Associació Pas de Ball

53a Marxa
Excursionista Infantil
de Regularitat, 24è
Trofeu Josep Coll i
11a Oberta als adults

EXPOSICIONS

TALLERS

Cupcakes a Cali Bar
Dies 5 i 12 d’octubre, de 16 a
18 h i de 18 a 20 h · Inscripcions a: http://lesmevescuquis.com o al Bar Califòrnia

Teatre Infantil
“Granotes i gripaus
i altres trifulgues”
Cia. Cesc Serrat, amb
Isaac Elias
Auditori · 12 h · Org.: La Xarxa

Ball amb Xarop de Nit

“Valls Areny. L’horitzó de la
forma” Del 10 al 31 d’octubre
Sala Polivalent d’El Mirador,
de dl. a div. de 10 a 20 h
Galeria Aguilart, de dl. a dv. de
10 a 13 h i de 17 a 20 h i ds. d’11
a 14 h (12 d’octubre, tancat)

Banc del Temps
Taller d’informàtica a càrrec
de Sabih Ruíz. Divendres 18
i 25 d’octubre i 8 i 15 de novembre · A Cal Gorina
Inscripcions: castellarbdt@
gmail.com
CURSOS

Guitarra acústica
Dies i horari a determinar
Inscripcions al Bar Cali

Sala Blava · 18 h
Org.: Amics del Ball de Saló

Artcàdia
Cursos a partir d’octubre.
Arts plàstiques, dansa, teatre, Ralet-Ralet i altres.
Informació: artcadia.info@
gmail.com o 937 142 716
ALTRES

Sessió de revisió*
de l’ordenança de
participació ciutadana

Banc del Temps
Conversa en anglès a partir
del dia 10 d’octubre, els dijous de 20 a 21 h
A Cal Gorina · Inscripcions:
castellarbdt@gmail.com

Sala Actes Mirador · 19 h

Vine i Camina+60
Sortida: l’Entorn de Torrebonica · Dijous 10 d’octubre, 9 h
Sortida des de la plaça del
Mercat · Inscripcions: dies 7 i
8 d’octubre, de 10 a 12 h a la
Regidoria de Gent Gran

Entrevista a l’escriptor
i editor
Josep Maria Espinàs
Auditori · 18 h
Org.: Aula d’Extensió Universitària

Caminada saludable
Camina i fes salut
Itinerari urbà de
baixa dificultat

Passejada poètica per la
Vall d’Horta amb Miquel
Desclot
Diumenge 13, a les 10 h, des
del Marquet de les Roques.
Inscripcions:
informacio@brotscultura.cat
La Rondalla de Castellar
necessita diversos components de guitarra, llaüt i bandúrria. Interessats trucar al
Sr. Ramon 937 147 364

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

Sortida CAP · 9.30 h
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

Xerrada*
“Activitat física i alimentació saludable”

Inauguració de l’exposició “Valls Areny.
L’horitzó de la forma”

Sala Actes Mirador

Auditori · 19 h

Org.: Ajuntament, ICS i Suport Castellar

Org.: Grup Grapa, amb la col·laboració
de l’Ajuntament i la Galeria Aguilart

Cinema* · El gran Gatsby · Auditori · 21.30 h
Elkintopino Festival 2013 · Música en directe
c. Coll Monner, s/n · 18 h · Org.: Associació de veïns El Balcó de Sant Llorenç

Cinema familiar* · Monstruos University · Auditori · 12 h
Cinema* · El gran Gatsby · Auditori · 18 h
Elkintopino Festival 2013 · Música en directe
c. Coll Monner, s/n · 18 h · Org.: Associació de veïns El Balcó de Sant Llorenç

Conferència · ‘Noves formes d’acció política per un temps de crisi’
Cal Gorina · 11.30 h · Org.: Parlament Ciutadà, Som lo que sembrem, Cal Gorina, l’Altraveu

Fira del Trasto* · Plaça del Mercat · 10 a 13 h · Org.: Lluís Alforja
Sardanes · Plaça d’El Mirador · 10 a 12 h · Org.: ASAC
Passejada poètica per la Vall d’Horta amb Miquel Desclot
Marquet de les Roques · Sortida: 10 h · Org.: Brots de Cultura
Ball · amb Aria Xavi · Sala Blava · 18 h · Org.: Amics del Ball de Saló
Cinema · Sin destino · Auditori · 18 h · Org.: CCCV
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Germà
Vilà
Vilà
Europa
Yangüela
Casanovas
Ros
Permanyer
Germà
Germàww

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Germà
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80

TELÈFONS
INTERÈS
Ajuntament 937 144 040
Fax Ajuntament 937 144 093
Policia Local 937 144 830
(urgències) 092
Avaries enllumenat 900 131 326
Biblioteca 937 144 735
Bombers 937 144 951
Ràdio Castellar 937 144 340
Casal Catalunya 937 158 998
Casal Plaça Major 937 143 655
CAP (Ambulatori) 937 4711 11
Servei de Català 937 143 043
Centre de Serveis 937 471 055
Ambulància 061
Funerària Castellar 937 277 400
Tanatori 937 471 203
Mossos d’Esquadra 112
Jutjat de Pau 937 147 713

Servei d’urgència nocturn:
a partir de les 24 h el servei d’urgència
es deriva a les farmàcies de guàrdia de
Sabadell i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

OSB 937 145 389
ACC 937 146 739
Recollida de mobles 901 120 214
Taxis Castellar 937 143 775

DEFUNCIONS
Nom

edat

data defunció

Raimon Roca Ricart
Francisco del Castillo García
Maria Soler Sanahuja

96
89
89

25/09/2013
28/09/2013
29/09/2013
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PENÚLTIMA
PLAT DE LA SETMANA
Què
llegir?

L’onze de setembre

Memòries
189
FONS: jordi garròs
AUTOR: DESCONEGUT

Manifestació en favor de l’ETC
El 9 de setembre de 1979 l’ETC va fer una cercavila de
Festa Major parodiant els fets del franquisme. Algú va denunciar el fet i es va procedir a l’empresonament de quatre dels seus membres a Sabadell durant tres dies. Deu
dies després de l’alliberament, a Castellar es va organitzar
una gran manifesta ció en favor del a Llibertat d’Expressió,
amb gent vinguda d’arreu, que va donar suport a l’ETC.

Castellar mòbil
Envia’ns fotos fetes amb el mòbil:
lactual@castellarvalles.cat

Autor: Santiago Albertí
Ed. Albertí Editor

Santiago Albertí publicava, l’any 1964,
‘L’Onze de Setembre’, el primer llibre
modern dedicat monogràficament a
aquell episodi històric, del que ara se’n
publica una edició revisada i ampliada.
L’obra narra exhaustivament els fets
que van succeir aquell 11 de setembre
de 1714, que havia de comportar la
pèrdua de les llibertats catalanes i que
es convertiria, a la llarga, en la Diada
Nacional de Catalunya. En aquesta
nova edició, s’ha respectat el text, l’estil
àgil i periodístic i la narració gairebé
cinematográfica característica de
Santiago Albertí. Només s’han corregit
alguns errors tipogràfics i uns quants
anacronismes formals

LLIBRENET.COM
C/ Canaleta, 8
687 887 433

El Puig de la Creu
Autor: Óscar Moreno

Jornades europees de Patrimoni
Autora: Ester Romero

Ingredients
245
155
20
15
300
110
110
50
10

g pols d’ametlla
g sucre llustre
g midó de blat
g cacau en pols
g clares d’ou
g mantega torrada
g cobertura 60 %
g anís del mono
g avellanes torrades

Financier de xocolata
Barrejar la pols d’ametlla, sucre llustre, midó
i cacau. Incorporar les clares a temperatura
ambient, també afegir la mantega desfeta
amb la xocolata i, finalment, l’anís. Dosificar
i afegir el granet d’avellana. Coure al forn
entre 180 i 190 ºC durant 10 minuts. Per a
decorar, posem un mica de nata muntada a
sobre i unes perles de xocolata. Consumir
a temperatura ambient.

PASTISSERIA MUNTADA
C/ Passeig, 25
937 145 392

Comerciants, podeu fer-nos propostes al
correu electrònic: mantunez@castellarvalles.cat o al telèfon 937 144 340
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LA CONTRA
J. RIUS

Ana Segovia
Copropietària botiga Integra

11 respostes
Un tret principal del seu caràcter?
La constància
Un defecte que no pot dominar?
L’autoexigència
Quin animal seria?
Un dofí
La seva paraula preferida?
Amor
Algú a qui admiri?
Mare Teresa de Calcuta
Quin plat li agrada més?
Les amanides
Músic preferit?
Bruce Springsteen
Un color?
Vermell
Un llibre?
‘Libro tibetano de la vida y la muerte’,
Una pel·lícula?
‘El intocable’
Un comiat
Fins aviat

”La medicina natural

pot pal·liar els efectes
dels medicaments

“

Juntament amb la seva sòcia Rosa Maria Torres, va
obrir la botiga Integra fa uns 12 anys, dedicada a la
salut, la natura, l’ecologia i el benestar. S’hi pot trobar
des d’herbes remeieres fins a cosmètica ecològica.

Jordi Rius

· Quan va decidir obrir una botiga amb la seva sòcia?

Fa molt de temps. Però jo no volia
obrir una botiga perquè sóc filla de
botiguers i de família que tenen botiga. Sé el treball extens que comporta que mai te l’acabes si la vols
tenir al dia. Quan vaig conèixer la
Rosa Maria, em va dir que li faria il·
lusió tenir una botiga.
· Sempre ha tingut aquesta afició per la vida natural?

Sí, sempre. Ja de petita era molt lectora de les herbes medicinals, dels
aliments... A la meva família hi ha
molts naturistes i vegetarians.
· Constantment s’ha d’anar reciclant?

Sí. És un reciclatge continu. Quan

portes tants anys sobre el tema és
que has estudiat de tot, des de tècniques d’herboristeria i dietètica
fins les plantes medicinals, els aliments, diferents tipus de dietes, de
filosofies, de com barrejar des dels
aliments fins les herbes. És una cosa
que t’ha d’agradar i és una constant. Diumenge passat, vam fer un
curs de medicina natural de quatre
hores .

res a veure perquè la maquinària actual és diferent. Per exemple, tenim
la medicina ortomolecular feta a
base de concentracions altes, que
ens permet obtenir molt bons resultats en varietat de malalties. I és
que la medicina natural va més enllà
de només prendre infusions.

· En el camp de la medicina natural, s’està investigant contínuament?

Totalment. Tant alimentació ecològica com verdures, fruites, hortalisses i cereals que venem com remeis
i productes. Pel que fa a la medicina
natural, fem servir tots els productes que venem.

Sí, és una constant. La fitoteràpia i
les herbes medicinals són més antigues que la farmacopea tradicional.
El que passa és que constantment
hi ha investigacions i estudis i se’n
fa la comparativa. No hi ha la mateixa fabricació ara que fa 15 o 30 anys.
Quan jo vaig començar, tot eren herbes i quatre comprimits. Ara no té

·Tant vostè com la seva sòcia
consumeixen productes de la
botiga?

· Hi ha solucions per tot tipus de
malaties?

Ningú pot afirmar que té solució per
a tot. Però sí que podem ajudar a
millorar la resposta del nostre cos

en qualsevol malaltia.
· Fins i tot per a malalties cròniques o severes, com el càncer?

En aquest cas la medicina natural
seria com un reforç perquè sobretot
és preventiva. Quan hi ha una malaltia greu, si es fa el tractament del
metge i es fa el reforç amb medicina
natural, això ajuda a pal·liar els efectes dels medicaments i fa més efecte tot. He conegut persones que fan
quimioteràpia i el reforç de medicina natural i no els cau el cabell. Hi
ha metges que fan les dues coses i
els clients ja vénen amb el tractament pautat i a més porten a la recepta tot el que ha de ser la medicina natural de reforç.
· Ara, en temps de crisi, heu
notat que hi ha alguna malaltia
nova?

Malaltia nova, potser no. El que sí

hem detectat és que des de fa uns
dos anys més estrès amb més irritabilitat i angoixa. Per a tractar-ho,
tenim diferents productes per calmar l’angoixa per ajudar a tranquil·
litzar i dormir. Llavors tenim les essències florals que ajuden molt a
adaptar-se a la situació que una persona està vivint i aprendre a gestionar les emocions del que una persona està passant. Això també es combina amb comprimits de plantes.
· També disposen d’un servei
de cosmètica ecològica?

Tractem a nivell de cabina tot el
màxim amb producte ecològic. No
hi ha derivats de petroli ni de plàstic ni conservants forts. A part, a
la botiga tenim el servei de dietètica nutricionista, naturopatia, acupuntura i també faig essencials florals i teràpia vibracional, una teràpia diferent.

