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DEL 12 AL 18 DE DESEMBRE DE 2014

Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

Com un huracà
Les ratxes de vent del temporal de dimarts van fregar
els 124 km/h provocant greus incidències. L’Ajuntament
xifra en 650.000 euros els danys provocats

Centenars d’arbres tombats per la força del vent a la zona de Can Casamada. A la part superior esquerra, el nucli urbà de Castellar. || r. farriol

ACTUALITAT P2, 3, 4 i 5

02

del 12 al 18 de desembre de 2014

ACTUALITAT

TEMPORAL DE VENT

Malson a 125 km/h
Les urbanitzacions de Castellar van rebre la pitjor part del temporal de vent de dimarts: van quedar
incomunicades i amb talls de subministrament. La ventada va provocar tres ferits, un d’ells greu

Rocío Gómez

A partir de les onze del migdia de
dimarts passat el telèfon de la Policia Local, ADF i Bombers Voluntaris no va parar de sonar. La previsió
meteorològica es complia i la ventada arribava a Castellar amb molta
força, amb ratxes de fins a 125 km/h.
El temporal va deixar un rastre d’arbres arrencats de soca-rel. El vent va
dibuixar un paisatge de contenidors
bolcats, murs, teulades i façanes esfondrades, i senyals de trànsit i mobiliari urbà amb evidents desperfectes, al nucli urbà, a les urbanitzacions
i també als polígons industrials. La
coberta de l’Espai Tolrà, la teulada de
la fàbrica Molcasa i l’empresa Moba,
al pla de la Bruguera, o el cedre històric de la plaça Major, no van sortir il·lesos de la ventada. La situació
de risc a la vila van obligar a activar
el Pla Bàsic d’Emergències Municipal. Durant les primeres 24 hores el
Servei d’Atenció Ciutadana i la Policia Local ja havien registrat més de
250 incidències.
La principal prioritat dels serveis d’emergències va ser reobrir tots
els accessos d’entrada i sortida a Castellar, bloquejats per arbres. Fins a última hora del vespre de dimarts no es
va poder restablir el trànsit a totes les
carreteres. Si bé a primera hora de la
tarda la B-124 en direcció Sabadell,
funcionava amb pas alternatiu, fins
prop de les 8 del vespre circular per
la B-124 en direcció a Sant Llorenç, i
la C1415, en direcció Sentmenat, Ma-

tadepera i Terrassa, no va ser del tot
possible. “La carrtera de Sabadell
estava parcialment tallada, i la de
Sentmenat i la de Terrassa sobretot, estaven completament bloquejades. ADF, Bombers i Brigada van
treballar des del primer moment
per garantir que Castellar fos accessible”, explica Aleix Canalís, tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori.
Els veïns de les urbanitzacions i de Sant Feliu del Racó, que van
veure com els arbres també bloquejaven els accessos i els deixaven incomunicats, van sortir al carrer amb
serres elèctriques i altres estris per
obrir el trànsit. Canalís, que agraeix
la rapidesa i efectivitat dels veïns voluntaris, explica que l’Ajuntament
també va comptar amb el suport de
les empreses concessionàries de neteja i jardineria, l’empresa responsable del manteniment de les franges
de protecció i “d’empreses privades que van cedir maquinària com
grues, i el seu personal, per aixecar
els arbres de la calçada i eliminar
obstacles de la via pública”.

150
LA XIFRA

Són les sortides que
els Bombers Voluntaris de Castellar van
fer durant les primeres 24 hores després
del temporal

talls de llum i aigua || La ventada va

deixar a les fosques moltes llars de
Castellar degut al fet que van caure
quatre torres elèctriques de mitja
tensió procedents de Matadepera.
“A més de les torres de mitja tensió, teníem el problema afegit dels
arbres que havien caigut a sobre
de molts cables”, puntualitza José
Leiva, regidor de Seguretat Ciutadana. “Els principals sectors sense
subministrament van ser les urbanitzacions de l’Airesol C, Airesol
A-B, El Racó, Airesol D i El Balcó de
Sant Llorenç. Al nucli urbà, carrer
Carrasco Formiguera i els carrers
del marge esquerra de la carretera
de Sabadell, al costat de l’INS Castellar, tampoc tenien electricitat”,
afegeix Leiva.
De fet, l’endemà de la ventada
l’Aire- Sol A-B, alguns sectors de Can
Font i Ca n’Avellaneda, El Racó i el
nucli urbà proper a l’INS Castellar,
encara no disposaven d’electricitat.
Fins i tot, l’Ajuntament va demanar
generadors a Endesa per restablir el
subministrament elèctric a diverses
urbanitzacions. A més, l’escola Bonavista va patir un tall d’electricitat
perquè es va malmetre el cablejat de
l’escomesa. L’endemà es va instal·lar
un generador elèctric al centre per
tal que disposés de calefacció. Quant
al subministrament d’aigua, El Balcó
es va quedar sense servei perquè el
bombament va quedar afectat pels
talls elèctrics. L’Airesol D i El Balcó
també van patir talls puntuals d’aigua. Durant la tarda de dimecres passat es va restablir el servei de submi-

nistrament elèctric i d’aigua potable
tant al casc urbà com a les urbanitzacions.
bombers || Els Bombers Voluntaris
de Castellar van viure 48 hores molt
intenses amb més de 150 de sortides.
Entre les operacions més espectaculars, el cap dels Bombers Voluntaris,
Francesc Altarriba, destaca el rescat d’un home atrapat al seu vehicle al bosc. “Havien caigut arbres
davant i darrere, i no podia sortir. Una unitat es va desplaçar durant tres hores per rescatar-lo. Ha
estat una sortida amb molta tensió perquè l’home, amb problemes
coronaris, semblava que estigués
patint un infart però afortunadament només ha estat un ensurt”.
tres ferits||

El temporal va deixar
tres ferits a la vila. S.S., veí de Terrassa, que treballava a una parcel·
la del carrer Puigcapsut de l’Airesol
A-B, va rebre l’impacte d’un arbre
al cap, tombat pel vent. El terrassenc està ingressat a la UCI de la
Mútua de Terrassa, amb pronòstic
reservat. D’altra banda, un treballador de la Brigada Municipal es va tallar parcialment un dit amb una estella d’un arbre mentre duia a terme
tasques per reobrir el trànsit a l’Airesol D. El treballador municipal va
rebre punts de sutura i la ferida no
és greu. A la carretera de Sentmenat,
un home va resultat ferit per l’impacte d’un llit elàstic de grans dimensions i va ser atès per personal d’una
ambulància.

D’esquerra a dreta:
arbres i cables caiguts a les cases del
Camí de Can Olivé (Can Carner); caiguda
del sostre de Moba (Pla de la Bruguera);
l’antiga fàbrica Molcasa sense sostre i
veïns d’El Racó afectats per la ventada.
fotos:
Q. Pascual / T. garcia / d. teran
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TEMPORAL DE VENT

Descobreix amb
aquest vídeo els
efectes de la
ventada a Castellar

Damnificats de la
ventada donen el
seu testimoni
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TEMPORAL DE VENT

Danys per valor de 650.000 €
Castellar, Terrassa, Matadepera, Sant Llorenç i Sentmenat s’alien per demanar ajut econòmic a la Diputació

Redacció

L’Ajuntament de Castellar del Vallès sol·licitarà de forma coordinada
amb els municipis de Terrassa, Matadepera, Sentmenat i Sant Llorenç
Savall un ajut extraordinari a la Diputació de Barcelona per fer front
als danys ocasionats pel temporal de
vent de dimarts passat. La primera
estimació municipal xifra en 650.000
euros l’impacte econòmic que poden
generar els danys provocats i les tasques de reconstrucció a l’espai públic i als equipaments municipals.
Aquesta xifra inclou les reparacions
en equipaments que han patit desperfectes, les actuacions de millora
urbana, la neteja de zones verdes, la
reposició de l’arbrat caigut i neteja
forestal, els desperfectes en contenidors, mobiliari urbà i senyalitzacions i també les actuacions en matèria d’enllumenat i xarxa d’aigua.
D’altra banda, l’Ajuntament de
Castellar ha obert un apartat informatiu al seu portal per informar la
ciutadania sobre com gestionar els
centenars d’incidències ocasionades
pel temporal. En concret, les consultes de particulars o comunitats de

Operaris tallen arbres caiguts a una zona forestal de Castellar. || cedida

Consultes per caigudes d’arbres,
danys en edificis, caigudes de murs i
altres elements
Danys en propietats particulars o
comunitàries: el propietari ha de
contactar amb la seva companyia
asseguradora.
Danys en propietats alienes: si s’observen
desperfectes en altres edificis o propietats i
risc de caiguda d’arbres, despreniments, etc,
podeu notificar la incidència al tel. 937144040
o a l’adreça electrònica
territori@castellarvalles.cat.
Danys produïts a particulars per béns
municipals: es pot realitzar la reclamació
de responsabilitat patrimonial al Servei
d’Atenció Ciutadana i simultàniament,
si s’escau, comunicar la incidència a la
companyia asseguradora pròpia.

veïns per caigudes d’arbres, danys en
edificis, caigudes de murs i altres elements s’han d’adreçar principalment
a les seves companyies asseguradores. El tinent d’alcalde de Territori,
Aleix Canalís, recomana als veïns
que “es faci venir el pèrit abans de
tocar res perquè es puguin avaluar
els danys i els diguin quina documentació serà necessària perquè
l’assegurança cobreixi els desperfectes”. Si s’observen desperfectes
en altres edificis o propietats i risc
de caiguda d’arbres, despreniments,
etc, podeu notificar la incidència al
telèfon de l’Ajuntament 937144040 o
a l’adreça electrònica territori@castellarvalles.cat.
En paral·lel, les persones damnificades poden fer sol·licituds per
certificats de vent. L’Ajuntament ha
sol·licitat al Servei de Meteorologia
de Catalunya un certificat de velocitat del vent del dia 9 de desembre.
Quan estigui disponible, es penjarà a
la pàgina web per posar a disposició
de qualsevol persona que el pugui necessitar. Algunes fonts ahir parlaven
de ratxes de 125 quilòmetres per hora.
També es pot demanar aquest certificat quan estigui disponible al telèfon
de l’Ajuntament 937144040.

LA CAUSA DEL TEMPORAL

‘Efecte tobogan’
del vent al Vallès
La comarca del Vallès Occidental
va concentrar les ratxes de vent
més fortes d’aquest temporal
generalitzat a tota Catalunya.
La clau està en l’orografia de la
zona, que té bona part dels seus
municipis a la falda de la serralada
Prelitoral, i en les condicions
atmosfèriques de dimarts passat,
“que eren estables i van propiciar
que la virulència del vent fos molt
elevada tant al cim de la serra com
als municipis de la seva falda, al
Vallès Occidental”, assegura el meteoròleg de L’ACTUAL Jordi Moré.
En aquest sentit, el vent va patir un
‘efecte tobogan’, fent que després
de remuntar la serralada baixés al
Vallès amb molta més intensitat.
“El vent que bufava del Nord, que
arribava per l’altra banda de la
serralada, va incidir de manera
perpendicular cap amunt, va
quedar atrapat, es van produir ones
de muntanya i va baixar per l’altra
banda de la Serralada Prelitoral
reforçat i violent”, afegeix Moré.
Els municipis que es van veure
més afectats per la ventada
van ser els més propers a la
falda de la serralada com és el
cas de Castellar del Vallès.

Gestió d’incidències per la
ventada del 9 de desembre
Incidències per falta de
subministrament elèctric

Sol·licituds de certificats de vent

Podeu contactar al telèfon d’ENDESA
800 760 706.

L’Ajuntament ha sol·licitat al Servei de
Meteorologia de Catalunya un certificat de
velocitat del vent del dia 9 de desembre.
Quan estigui disponible, es penjarà a la
pàgina web per posar a disposició de
qualsevol persona que el pugui necessitar.
En cas de persnes que no tenen Internet,
podran demanar el certificat per telèfon
(937144040), a l’adreça electrònica
territori@castellarvalles.cat o via instància.

Incidències a la via pública
Si s’observen incidències (caigudes
o risc de despreniments d’arbres,
teules, murs, tendals, contenidors
trencats o desplaçats...) podeu trucar
al tel. 93714040 o enviar un correu
electrònic a l’adreça
territori@castellarvalles.cat.

Incidències per falta de
subministrament d’aigua
Podeu contactar al telèfon de SOREA
900 304 070.
Incidències en l’enllumenat públic
Podeu contactar al telèfon de SECE
900 13 13 26.

del 12 al 18 de desembre de 2014

TEMPORAL DE VENT

De dalt a baix, la finca de Can Casamada amb els arbres totalment abatuts, uns arbres caiguts a l’Airesol
i l’històric cedre de la plaça Major que tampoc va resistir l’embat del vent de dimarts.
fotos: R. farriol / aj. castellar / o. MORENO
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COMERÇ

S’edita el
Calendari
del 2015
Jordi Rius

Sala Boadella), cerdanyola, Doctor
Verdaguer (de Dr. Ferran a avinguda Sant Esteve) i avinguda Sant Esteve no podran accedir als garatges
entre les 8 i les 20 h del dissabte i
entre les 8 i les 15 h del diumenge.
A més, no es podrà aparcar a l’avinguda Sant Esteve i el carrer de Sala
Boadella des d’aquest divendres a
les 20 h fins diumenge a la tarda.

El SAC (El Mirador), l’Espai Tolrà,
el Casal Catalunya, el Casal d’Avis
de la pl. Major i la Biblioteca Municipal Antoni Tort disposaran en el
propers dies d’un total de 3.000 calendaris de paret que també es repartiran gratuïtament fins a finalitzar les existències. Editats per Ielou
Comunicació, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, els calendaris del
2015 contenen 12 fotografies (una
per mes) de festes, activitats i tradicions de la vila. Així, el mes de
gener es dedica als Reis, el febrer al
Carnaval, el març ve il·lustrat amb
una imatge de Diumenge de Rams,
abril amb Sant Jordi, juny amb una
fotografia del correfoc, juliol amb
Nits d’Estiu, agost amb Sant Feliu
del Racó, setembre amb una foto
del castell de focs de la Festa Major,
octubre amb la Mostra Gastronòmica, novembre amb una cercavila gegantera i desembre amb la
Mostra de Pessesbres de la la Capella de Montserrat. Les imatges
són dels fotògrafs Quim Pascual i
Josep Graells.

|| A part dels
actes matinals de dissabte del Dia
Mundial de les Persones amb Discapacitat (veure pàgina 4), la Fira de
Sant Esteve concentrarà l’actuació
de moltes entitats per fer ambient
nadalenc. Així, la tarda de dissabte,
els Deejays del Revés faran una sessió a la part de vianants del carrer
Sala Boadella entre les 17 i les 19 h.
“La majoria d’actuacions serà a
la part per a vianants del carrer
Sala Boadella però hi haurà actuacions itinerants”, constata la regidora de Promoció de la Vila.
Diumenge, coincidint amb
La Marató de TV3, hi haurà al
llarg del dia actuacions de sardanes amb ASAC, actuació del Cor
Infantil Sant Esteve, Ball de gitanes i Ball de bastons, l’actuació del
grup de Majorets de Castellar i Espaiart (aquesta actuació tindrà lloc
a l’avinguda Sant Esteve).

El mes de juny. || AJ.CAstellar

Uns nens davant d’una parada de la Fira de Sant Esteve de l’any passat. || Q. PASCUAL

40 parades a la
fira de Sant Esteve
Jordi Rius

La Fira de Sant Esteve, que tindrà lloc aquest dissabte (de 10 a 19
h) i diumenge (de 10 a 14 h) tindrà
dues novetats importants respecte a edicions anteriors: la presència de més parades i l’allargament
de la superfície comercial. Hi haurà
40 parades, “gairebé totes de Castellar”, apunta la regidora de Promoció de la Vila, Pepa Martínez.
Les parades estaran disposades
al llarg del carrer Sala Boadella i
també, a l’avinguda Sant Esteve ja
que “l’associació de comerciants
de l’avinguda enguany també s’hi
ha sumat”. A la fira també hi col·
labora Comerç Castellar.
En aquesta fira, s’hi podrà trobar dolços típics de Nadal com torrons, neules i xocolates però també
hi haurà artesania. “Hi haurà parades des del carrer Barcelona
fins al carrer Sala Boadella”, assegura Martínez, que fegeix que
tota ls superfície comercial “tindrà forma de L”.
Amb motiu de la Fira de Sant
Esteve, els veïns dels carrer Doctor Carretero i Coll, Doctor Rovira
(en el tram de l’Avinguda Sant Esteve i fins a Antoni Gaudí), Roger
de Llúria, Mestre Ros (de Gaudí a

activitats culturals
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ACTUALITAT
VIA PÚBLICA | INAUGURACIÓ

INFRAESTRUCTURES | ERC I ICV

Compromís
electoral per
enllaçar la B-124
amb la C-58

r. gómez

L’Emili Carles-Tolrà fa una festa
a la nova plaça Mestre Anyé
L’equip docent i l’alumnat de l’escola Emili Carles-Tolrà va dur a terme
la tarda de divendres passat la festa
de reinauguració de la plaça Mestre Anyé, que ha estat remodelada
aquest any. La plaça es va omplir de
jocs, tallers i un berenar on els alumnes es van fer un berenar a mida,
amb llesques de pa, oli, sucre i cacau
en pols. La plaça també es va decorar amb obres d’artistes castellarencs que els alumnes van treballar
per cursos. Al matí, però, va tenir lloc
una plantada d’un arbre i de plantes
a les jardineres, en col·laboració amb

personal de Via Pública.
La plaça està connectada
amb el xamfrà entre els carrers
Dr. Portabella i 14 d’abril amb una
plataforma única. Les obres també
van servir per renovar-ne el paviment així com la font, l’arbrat i el
mobiliari urbà. Amb aquesta intervenció, inclosa dins el Pla d’Obres
de Millora Urbana es va donar
compliment a una de les peticions realitzades en el darrer Consell d’Infants per tal de millorar el
camí escolar de l’escola Emili Carles-Tolrà. || rocÍo gómez

Els alcaldables d’ERC i ICV de Sabadell i Castellar van escenificar dimecres el compromís d’incloure als
seus respectius programes electorals a les properes eleccions municipals la proposta d’enllaç entre
la B-124 i la C-58 proposada per la
Plataforma Sant Julià. La proposta planteja unir la Carretera de Sabadell amb la Ronda Oest obrint un
pont a l’alçada del Punt Blau i entrar en túnel sota Can Deu i la Planada per sortir al final de l’Avinguda Matadepera. || redacció

JORNADA DE FORMACIÓ | JNC

El president de
l’ACM visita
Castellar

Candidats d’ERC i ICV de Sabadell i Castellar amb els diputats Milà i Sanglas i M. Larrosa

A punt d’encetar les vacances nadalenques, la Joventut Nacionalista de Catalunya del Vallès Occidental - Sabadell ha organitzat
per aquest dissabte una jornada
de formació a Castellar que comptarà amb la presència de Miquel
Buch, l’actual president de l’Associació Catalana de Municipis, alcalde de Premià de Mar i ex membre de laJNC.
Buch parlarà de com podem treballar per millorar les nostres ciu-

tats. La candidata de CiU a l’alcaldia, Bea Garcia, serà l’encarregada
de donar la benvinguda a la jornada de formació de la Joventut Nacionalista de Catalunya. L’acte tindrà lloc a les 10h matí a la Sala
Open Surf de l’edifici d’El Mirador.
Durant la jornada, s’ha previst
un esmorzar, que s’ha organitzat
a partir de les 11.30 h. El preu de
l’esmorzar és de 3 euros i tot el que
es reculli anirà destinat a La Marató de TV3. || redacció
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OPINIÓ
LA BÚSTIA

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.

El cartero del barrio
Francisco Cuevas

Estaba ya un tanto desesperado,
pero después de 15 meses en paro,
por fin, aunque solo haya sido por 1
mes he podido abandonar la gran
empresa llamada INEM... El mes
de noviembre, en Correos, de cartero... mis madrugones me ha costado
pero el dinero siempre viene bien,
y sobretodo el mantenerse ocupado, tener objetivos... Desde luego los
primeros días se pasan mal: no te
conoces el barrio, la ruta de reparto... Pero en fin, con el paso del tiempo se va aprendiendo, así como
los distintos tipos de correo: certificados, notificaciones, burofaxes...
Y pensando sobre ello, te das cuenta que el oficio de “tirar las cartas”, “echar las cartas”... está socialmente poco reconocido socialmente,
poco valorado... Poco agradecido:
direcciones desconocidas, o viviendas que no tienen un triste buzón
(¿tanto cuesta poner uno?), o bloques en los que los buzones dan
pena, autentica pena... todos queremos nuestro correo en el buzón,
y si es posible cada día... pero no nos
paramos a pensar en que, tampoco
les facilitamos el trabajo, empezando por eso, poner un buzón, en la
calle, con las señas bien claritas...
Como en todos los oficios, hay gente

y “gente”, para eso se tiene el derecho a reclamar, para mejorar el
servicio, y a ello añadir el salvaje
recorte que vamos a tener los trabajadores de Correos (invito a la
gente a que piensen en ello) pues
repercutirá en la calidad del servicio, por falta de medios y personal, claro está, y por ir exprimiendo al personal, desmotivándolo...
A todos nos gusta hacer bien nuestro trabajo, pero también depende de los medios humanos y
técnicos... Mucha gente pensará,
pues como en la educación, sanidad... y como siempre ¿quién
paga el pato? Así pues, sin dejar
de lado ni tener en cuenta los recortes que padecemos por todos
los lados, pongamos un granito de
arena, o mejor dicho “un buzón”...
Y de mi parte, agradecer a mis
compañer@s por su ayuda: Juan,
Silvia, Conchi, Ramiro... pues que
te ayuden, que te echen un cable
en el trabajo, no es algo que todo
el mundo lo pueda decir...

Candidatura
unitària
Ramon Falcó

Finalment, al cap de centúries,
la immensa majoria de catalans
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L’Altraveu

L’Altraveu fa una
proposta per evitar
la duplicitat de
càrrecs polítics

L

L’Ajuntament de Castellar del Vallès es troba en
un procés de revisió del
Reglament Orgànic Municipal. Aquest reglament s’encarrega de
regular el mètode de treball de l’ajuntament i dels seus organismes. Així
mateix, també regula el règim de dedicacions que poden tenir els càrrecs
polítics per l’exercici de les seves funcions a l’Ajuntament, cosa que definirà
el tipus de retribucions econòmiques
que podran rebre (sense especificar-ne les quantitats). La proposta que
es porta a debat defineix tres tipus de
dedicacions: exclusiva, parcial o sense
dedicació específica. Tradicionalment
s’ha confós el règim de dedicació exclusiva amb una jornada laboral completa, i aquest fet no ha impedit que
regidors o alcaldes que s’han assignat

aquesta tipus de dedicació, també ocupin càrrecs amb dedicació exclusiva
en d’altres administracions.
La dedicació exclusiva fa referència
a la feina d’un alcalde o regidor que
només pot centrar-se i treballar en
una administració, però no pas en
dues alhora. Actualment, l’alcalde té
assignada una dedicació exclusiva a
l’Ajuntament i ha hagut de renunciar
al seu sou, però també té un càrrec
de dedicació exclusiva a la Diputació,
que és d’on cobra.
És per tot això que des de l’Altraveu
demanem que aquesta dedicació
exclusiva s’apliqui fermament i que
s’eliminin les duplicitats de càrrecs
per a tots els càrrecs electes, alhora que evitem aquest abús de la Llei,
que permet cobrar el sou d’una jornada completa a una administració
on segurament no hi dedica les
mateixes hores que a l’Ajuntament.
Per altra banda, també proposem
que els grups municipals rebin tots
la mateixa assignació i que aquesta
no sigui variable segons el nombre
de regidors.
Considerem que aquesta part variable
beneficia als partits grans i aprofundeix
en la desigualtat entre agrupacions.

estem raonablement il·lusionats.
Estem copsant la possibilitat de
recuperar allò que sempre ens
havia caracteritzat, quan érem
un estat independent, quan
érem una potència mediterrània i mundial: la participació
del poble, dels nostres representants, en les estructures de
poder.
Ara, més que mai potser, aquesta participació del poble és absolutament necessària. Estem
esgotats, cansats de veure com
el fruit del nostre esforç genera
pobresa a casa nostra i riquesa
a casa dels cacics de l’estat espanyol –i entre aquests cacics,
incloc els catalans corruptes
que, ben segur, se senten tan
espanyols com catalans, com
a mínim-. En definitiva, estem
més a prop que mai de poder fer
net, de poder incidir decisivament en les polítiques de justícia social que ens calen per tirar
endavant.
Però, perquè això s’esdevingui,
és absolutament necessari que
la societat civil, els nostres representants més autèntics, els
que han empès tot el procés,
formin part d’aquesta candidatura unitària que proposa el
President Mas. Així, doncs, no
s’entén de cap de les maneres
la posició d’Oriol Junqueras, la
posició d’Esquerra Republicana, que exclou aquesta possibilitat. Com a militant d’Esquerra de llarg recorregut, em dol
en l’ànima haver de fer aquesta
constatació, però em sembla que,
en aquests moments, la manca
de generositat i, gairebé diria,
la mesquinesa o la miserabilitat
d’aquest plantejament em sembla un error històric monumental. No es pot abandonar al poble,
que reclama unitat i grandesa de
mires, en aquest moment.

Grup Municipal PP

¿Puede haber
consensos?
Si se echa un vistazo al ambiente
político general tanto español
como catalán comprueba que
uno de los mayores defectos engendrados en los últimos años es
la perversión general del lenguaje.
Palabras mágicas que en su momento resultaban poco menos que
la panacea de todos los males se
han visto totalmente vaciadas de
contenido por la cortedad visual
de quienes más las utilizan. Ejemplos los hay a montones, pero
queremos hacer incapié en una
especialmente maltratada como
es el consenso.
Palabra mágica donde las haya,
resulta la solución perfecta ante
cualquier disputa. Tan sólo basta
entablar negociaciones para llegar a un acuerdo que beneficie a
todos por igual y tan amigos como
siempre. Lástima que del dicho al
hecho haya un largo trecho. Cu-

Els arguments ridículs de
sumar des de posicions diverses –i això també val per
les CUP i totes les plataformes socials- deixant de banda
la possibilitat que, durant divuit mesos! les màximes i més
qualificades persones independents participin de la concreció de les estructures necessàries per formalitzar la nostra
República, només s’explica per
l’egoïsme personal o partidista de gent molt curta d’enteniment que, a la llarga, al què
aspira és a perpetuar les estructures actuals. Només cal
recordar que personalitats
com el Santi Vidal ja han manifestat que, si no hi ha candidatura unitària, no participaran d’aquesta nova ensulsiada,
d’aquesta remaleïda i enèsima
baralla de pati de col·legi en
què hem convertit les batusses
polítiques dels darrers anys.
Sento molt haver d’expressar-me
amb aquest to i utilitzant aquests
qualificatius. Són el resultat d’un
emprenyament que ve de lluny.
D’una vida de lluita al servei
de la llibertat del nostre poble,
de més de quaranta anys reclamant independència, i també
socialisme, per al meu País. De
desenganys i frustracions constants que ara, al final potser del
meu recorregut, s’estaven esvaint en veure la reacció del poble
i també, perquè cal ser honest,
en veure la reacció d’un President de la Generalitat que, fent
honor al càrrec que representa, ha respost al clam d’aquest
poble. Si aquesta vegada, aquest
reguitzell de polítics arribistes
són incapaços d’aplegar-se a l’entorn de la candidatura unitària
que reclamem, almenys jo, personalment, em retiro definitivament d’aquesta àgora.

riosamente, quienes más utilizan
esta palabra suelen ser quienes no
tienen el poder de decisión y buscan
desesperadamente sus cinco minutos de gloria aludiendo a unos acuerdos en ocasiones imposibles, principalmente porque el contrario suele
disfrutar de una cómoda mayoría en
su ámbito de actuación y no precise
de la ayuda de tan ávido colaborador. También puede darse el caso
contrario, cuando buscando ampliar su base de legitimidad quien goza
de esa amplia mayoría busque el acuerdo con los contrarios no se sabe
muy bien por qué. Una cosa es negociar para recoger el mayor número
de inquietudes, ideas y sugerencias,
y otra muy distinta hacer caso a todo
el mundo llegando a desnaturalizar
tu propia propuesta.
Ejemplos los tiene cada uno en su
memoria, pero hay una tercera
situación en la que resulta denigrante cómo se ha malbaratado el
consenso en aras de intereses partidistas frecuentemente absurdos y
que además muestran a las claras
la indigencia intelectual de algunos.
En ocasiones, cuando se trata de
defender el interés general más allá

Recapte
d’aliments i de
joguienes a la
DGPEIS 2014
l’Associació de Bombers Voluntaris
de Castellar del Vallès

Des de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments han engegat per tercer any consecutiu un recapte d’aliments, els
quals aniran destinats al Banc
d’Aliments de Barcelona. Els
aliments necessaris són: oli,
llegums secs i/o cuites, conserves de peix (tonyina, sardines,...), llet, pasta, arròs,
alimentació infantil (potitos
fruita, farinetes, cereals,...).
També es fa un recapte de joguines, que aniran a l’Hospital Taulí de Sabadell. Les
joguines poden ser de qualsevol tipus (nines, puzzles, cotxes,...) i han d’estar en bon
estat de conservació.
És per aquest motiu que us
sol·licitem la vostra participació per tal d’ajudar a totes
aquelles persones i famílies
que estan passant una situació díficil.
El període de recapte és el següent:
Joguines fins al 31 de desembre de 2014.
Aliments fins al 31 de gener
de 2015.
Els punts de recollida a Castellar del Vallès seran: Joguines i esports STOP: C/Major,
56-58 Telf. 937146055 Visual
Fotografia: C/Prat de la Riba,
30 Telf. 937146765
El Botonet: Passeig, 23 Telf.
937158313 Parc de Bombers:
C/Berguedà, 39 (només en cap
de setmana).

de las triquiñuelas partidistas, es
convenientemente dejar a un lado
las disputas y buscar como sea el
acuerdo general, lo cual tampoco
significa la unanimidad, por cierto.
Lamentablemente, se comprueba
con demasiada frecuencia que por
tácticas claramente electoralistas
algunas formaciones políticas no
aceptan el bendito consenso, ni siquiera su discusión, cuando el riesgo de esa falta de acuerdo puede
ser nefasto para ellos mismos. Ya
se sabe, “haz lo que diga, pero no
lo que haga”.
Que cada uno ponga los ejemplos
que quiera en cada uno de los supuestos enunciados. Tampoco pretendemos dar lecciones a nadie; tan
sólo abrir una serena reflexión sobre
lo absurdo de algunas situaciones. A
todos les gusta conseguir los acuerdos con la base más amplia posible,
pero dejando a un lado que ello no
siempre es posible tampoco es de
recibo negarse a ello por motivos no
siempre claros. Es responsabilidad
de cada uno que el término “consenso” vuelva a tener el significado que
siempre tuvo, y no la parodia en la
que se ha convertido hoy en día.

11

del 12 al 18 de desembre de 2014

OPINIÓ
Joan Vives i Borrell (18841960): història d’un retorn

L

a primavera del 2013, Daniel Rocavert comenta
l’existència d’aquest personatge, amic de la seva
família: el recorda de manera vaga ,
d’haver-ne sentit a parlar a casa seva
i d’haver llegit els llibres de poemes
que tenia el seu pare, dedicats pel
mateix Joan Vives. Després de fer
una breu recerca per “Can Google”
proposa fer-ne una de més exhaustiva, per valorar si val la pena recuperar-lo . Des de Pedra Fina fem nostra
la proposta i ens posem a treballar.
L’Arxiu d’Història ens obre de bat
a bat les portes i ens ofereix els
seus llibres en “préstec”. A través
d’una esquela que hi trobem, estirem el fil i contactem amb Casa
Vives. Així, arribem a posar-nos en
contacte amb el fillol i amb la néta
de l’escriptor: Joan Vives i Anna
Maria Vives. I les dades que ens
aporten ens ajuden a acabar confeccionar una petita biografia.
En Joan Vives i Borrell va néixer a
Castellar del Vallès, el 27 d’abril de
1884. Fill de Josep Vives i Tarruella,
natural de Collbató , i de Clara Borrell i Benet, natural de Castellar. El
matrimoni vivia al carrer del Centre
número 1, ben a prop del forn de pa
del carrer Major que regentaven.
Vives i Borrell estudià al poble fins
als 10 anys, edat en què es mudà a
Barcelona, al barri de Sants, on els
seus pares fixaren la residència i el
negoci : “Panaderia El Esmero”.
Als divuit anys, publicava per primer
cop a Catalunya Artística un article
en prosa , i més endavant ho va fer en
altres revistes: Joventut, De tots colors i La Escena Catalana; i en la secció literària de La Renaixença durant
els dos últims anys de la publicació.
Els contes i novel·letes que La Renaixença li publicà formen part del lli-

Agrupació Local CDC

Els Pessebres, un
exemple de bona
voluntat

M

és de 60 anys, centenars de pessebres i
pessebristes, milers
de visitants, evolució
i adaptació dels materials de construcció, dissenys i històries suggerents, cohesió i convivència de diferents generacions, tot això, i molt
més, són els famosos Pessebres de
Castellar del Vallès. La clau de l’èxit
dels nostres pessebres rau en l’esforç, la perseverança, la il·lusió, el
compromís amb la cultura i la tradició, el voluntariat, la tenacitat d’any
rere any haver de reinventar-se,
etc. Per tant, no és d’estranyar que
a aquesta bonica i artesanal tradició, que ha esdevingut un referent
del nostre municipi de bona feina
feta, no li hagin faltat ni li faltin en
un futur nombrosos reconeixements
provinents d’arreu.

PLAÇA MAJOR

Eulàlia Sagrera*

Joan Vives i Borrell. || JOan mundet

bre Siluetes rusticanes, que la crítica
de l’època va acollir amb elogi. En
la mateixa línia va escriure Evocacions, l’any 1920.
Però va col·laborar en moltes altres
publicacions de l’època: Renaixement,
Estil, La Nació, Enciclopèdia Catalana, Enllà, L’Esquella, Patria, Costa
Brava, Catalana, Cu-Cut! i El correu
Catalan. I figura, també, en les redaccions d’El poble Català, Ressenya Literària, Catalònia, Art i Cultura, Ruta
Nova, Festa... i al diari La Publicidad,
on va tenir al seu càrrec les informacions comercials i econòmiques. Va
dirigir també la revista Laletània, engrescat per la família Arús.
Va concórrer a molts certàmens literaris, on va obtenir fins a 58 premis.
I va escriure teatre des de l’edat dels
vint anys: l’idil·li dramàtic Perfum de
roses va ser la seva opera prima. Vingueren després, Pallassos de tot l’any,
La sort no és de qui la busca i Camí de
l’amor, camí de la glòria.

Altres reculls poètics que va publicar són: Preludis lírics (1920);
L’horitzó interior (1921); Refugi perdurable; L’imperi autèntic (1934); La
pròdiga emoció (1932).
Sabem, també, que de ben jove va escriure arguments de pel·lícules per
encàrrec d’una casa barcelonina. Pel
youtube es pot trobar una pel·lícula de
Fructuós Gelabert amb guió de Vives
i Borrell: Amores que matan.
Es va casar amb una noia de sants,
Eulària Pedrerol i Cells, que va morir
a l’edat de 25 anys, poc després de
donar a llum al seu fill Antoni Vives.
Uns anys més tard, es casarà amb
Amada Cattelain, filla d’uns fabricants de teixits francesos. Creiem que
el seu retorna a Castellar es produeix,
aproximadament, per aquesta època.
A partir de tota la informació recollida, observant la seva rellevància,
hem volgut aprofundir en el personatge, endinsant-nos en la seva
obra. I en fer-ho, a través dels arti-

cles publicats a La Farga i a Forja,
ens adonem de dues coses que ens
semblem força interessants. La primera: Vives i Borrell segueix tenint
vincles i relacions amb el seu poble
natal i la seva obra n’és una bona
mostra. La segona, no menys important: a través dels seus articles
podem resseguir la història d’aquest
país i la del nostre poble. La República, la Guerra Civil, el franquisme...
Vives i Borrell es posiciona amb el
bàndol republicà, després dels fets
del 18 de juliol: és molt crític amb els
insurrectes. Però, a més, des de les
pàgines de La Farga intenta apaivagar els ànims, cridar a la calma i a
l’ordre; se serveix dels seus articles
per fer tot això, i per donar consells.
Els seus escrits ens serveixen no tan
sols per comprendre el personatge i
els seus trets biogràfics sinó també
per comprendre una mica més la història de Castellar.
Tot plegat ens ha determinat en se-

guir treballant en una direcció: resseguir les referències i els trets castellarencs de l’obra de Vives i Borrell.
I a partir d’aquí mirarem de dibuixar,
també, la seva figura i les circumstàncies històriques i quotidianes que
el van acompanya. Si amb això contribuïm a recuperar una mica la seva
memòria, ens donarem per satisfets.

Ara bé, malauradament, no totes les
iniciatives culturals del nostre municipi corren la mateixa sort. Ja siguin
de més o menys recorregut històric,
hi hagi la implicació de més o menys
persones, de moltes o poques entitats i associacions, hi ha veritables
apostes culturals que és una gran
pena la seva pèrdua.
Per què a Castellar s’ha deixat de celebrar la Mostra d’Oficis d’Artesans?
Per falta de voluntat política. No s’explica com una fira d’aquestes característiques, que se celebrava cada dos
anys a Castellar del Vallès, una de les
més importants de tot Catalunya, on
es mostraven diverses desenes d’oficis diferents, la major part dels quals
havien desaparegut de la nostra memòria col·lectiva com ara el de rellotger, sastre o destraler, on molts dels
artesans eren de Castellar mateix,
però que també hi havia de Sabadell,
Barcelona i altres punts de Catalunya
i del País Valencià. Senzillament no
s’entén, és un pena, és lamentable, i
és per falta de voluntat política.
Per què a Castellar s’ha deixat d’oferir una programació estable de teatre com la que s’oferia durant els

anys anteriors a l’actual govern municipal socialista? Per què s’ha deixat
de fer la Mandràgora? I per què s’ha
deixat de fer un llarg etcètera...? No
mirem pel retrovisor. Simplement lamentem la falta de voluntat política
d’aquest ajuntament.

i igualitària.
A dia d’avui, el planeta terra encara és desigual i injust. Vivim dividits
entre els mal anomenats països del
primer món, amb força privilegis,
estats de dret, democràcies, malgrat les retallades sanitat i educació i els del tercer món amb pobresa
extrema, guerres i dictadures. Però
com ha dit Isabel Allende jo em pregunto: I quin és el segon món?
El nord i el sud viuen diferències
abusives i els problemes o “assumptes” dels països en vies de desenvolupament, no es fan evidents fins
que afecten als països d’occident.
Aquesta disparitat s’ha fet molt
evident aquest any amb el tema
de l’ebola. El virus es coneix des
de l’any 1976 a l’Àfrica i diverses
ONGD ja hi estaven treballant, El
primer cas d’aquesta última epidèmia apareix a finals del 2013 i durant els primers mesos d’aquest
any se’n parlava però sense donar-li
massa importància. Era a l’Àfrica!!!
Quan el tema surt veritablement a
la palestra és quan afecta a persones dels països desenvolupats i ara
sí correm-hi tots!!! No es tracta ja

dels negres africans que moren ara
és un tema primordial, no sigui cas
que ens poguéssim contagiar!!
Del cert vergonyós i en contraposició total amb la Declaració del Drets
Humans que manifesta clarament
que totes les persones som iguals
sigui quin sigui el nostre color de
pell, la religió, el lloc de naixement
o la inclinació sexual.
Per tot això és important seguir
amb els programes de cooperació
internacional, i recolzar les ONGD,
que treballen amb els països més
desfavorits. Perquè el món pot ser i
serà millor si aconseguim la justícia
i la igualtat per tota la raça humana.
I per finalitzar un homenatge a Madiba , mort ara fa un any: “
“Necessitem situar l’eradicació de
la pobresa en el primer lloc de les
prioritats mundials. Hem de tenir
clar que tots compartim una humanitat comú i que la nostra diversitat en el món és la més gran
fortalesa del nostre futur conjunt.” Deia Madiba.

Glòria Massagué*

El color dels Drets
Humans

F

a seixanta sis anys, el
dia 10 de desembre i
després de molt diàleg,
molts punts de vista i
posicions diferents, es va aconseguir signar la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’esmentada Declaració pretenia
aconseguir de manera molt resumida, un món més just on totes
les persones tinguin les mateixes
oportunitats. En definitiva un
espai per viure de manera justa

I mentre seguim treballant en el
tema ens trobem a les portes de la
tertúlia poètica que vam programar
fa més d’un any amb els responsables de la biblioteca Antoni Tort.
Serà el dia 15 de desembre, a les 9
del vespre. I una vegada més, l’Arxiu
d’Història, al carrer de la Mina, ens
obre les portes: al seu local , envoltat
dels llibres i dels articles de Vives
i Borrell, llegirem alguns dels seus
poemes, farem tertúlia i recordarem
el personatge. Hi sou tots convidats.
*Membre del grup Pedra Fina

*Tinent d’alcalde de l’àrea de
Serveis a les Persones.
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ACTUALITAT
MANIFESTACIÓ | ACOMIADAMENT TREBALLADORA

MUNICIPALS 2015 | L’A, PROCÉS CONSTITUENT, EUiA I PODEM

MUNICIPALS 2015 | PSC

Decidim Castellar,
nova marca electoral

Ignasi Giménez
fa l’acte de
presentació oficial

J. R.

Els treballadors es van concentrar davant l’accés a la fàbrica. || q. pascual

Concentració a Vidrala
J. R.

El comitè d’empresa de Castellar
Vidrio Vidrala va fer dimecres una
acció de protesta davant de l’empresa per reclamar la readmissió de
Laia Pérez, que va ser acomiadada.
Tot i el fort vent que hi havia durant
la concentració, nombroses persones es van col·locar davant de l’accés principal de la fàbrica per donar
suport a la treballadora acomiadada. La mateixa Laia Pérez agraïa
el suport dels companys en aquest
procés i exigia a l’empresa que corregís la seva decisió dient que “no
era una bona mesura”.
La secretaria de la dona de

REBUIG

CCOO al Vallès Occidental – Catalunya Central, Maribel Ayné, va explicar que la reacció sindical per defensar la Laia Pérez és la resposta
“a una persecució sindical i a un
assetjament laboral a una dona”.
En els mateixos termes es va
expressar el secretari general de
CCOO Vallès Occidental-Catalunya
Central, Enrique Rodríguez. Segons
Rodríguez, a Vidrala hi ha un problema de llibertat sindical “històrica” que fa que hi hagi “una conducta discriminatòria i antisindical
contra CCOO”. La secció sindical
de CCOO no descarta fer més mobilitzacions. Mentrestant a Twitter
ha començat una campanya amb el
hastag #totssomlaia.

ORGÀNICA

Decidim Castellar ha estat el nom
triat per al nou espai de confluència de Castellar on participen, a
més de diferents col·lectius i ciutadans, L’Altraveu, Procés Constituent, EUiA i Podem. “Hi havia
diferents opcions i era complicat triar un nom que agradés
tant al grup impulsor com a la
resta de membres de l’assemblea”, apunta la portaveu de Decidim Castellar, Elisenda Alamany.
El resultat ha sortit de la
votació que el grup ha fet virtualment (a través de la plataforma agoravoting.com) i de l’urna que hi havia instal·lada a Cal
Gorina. Decidim Castellar ha
obtingut un total de 214 punts.
La segona opció més votada ha
estat La nova veu per Castellar,
amb 149 punts, seguida per Som
Poble (136), Junts per Castellar
(118), Veus del poble (117) i Consens (64). El mètode de votació
va ser decidit en l’última trobada
de la candidatura, després d’un

VIDRE

debat intens. De tots els noms proposats (més de 20) se’n van triar 6
i aquests van passar
a una fase final. Aquesta consistia
en una votació numèrica (de l’1 al
6) segons la qual el nom amb més
punts seria el que finalment s’assignaria a la candidatura.
“Per nosaltres era important triar el nom i decidir totes
les accions que hem de fer a peu
de carrer”, apunta Alamany. Decidim Castellar farà aquest dissabte una nova trobada a la sala Lluís
Valls Areny a les 11 del matí per
acordar “línies d’acció política i
com es donarà a conèixer la nova
imatge corporativa”.
La nova marca electoral no vol
dir que els partits polítics que la formen desapareixin: “En el cas de
L’Altraveu, seguirà existint però
l’espai social i polític és Decidim
Castellar”. Alamany constata que
la nova marca electoral “neix de la
necessitat de fer una nova forma
de fer política que ja feia L’Altraveu però sumant altres col·lectius
amb una visió rupturista i amb la
intenció de fer una política per a
la majoria”.

ENVASOS

El nou alcaldable del PSC es presentarà a tota la ciutadania en
un acte públic aquest dissabte 13
de desembre a les 12 del migdia
a l’Auditori Municipal. Es tracta d’un acte obert on tothom pot
assistir. Prèviament al discurs
d’ignasi Giménez, quatre ciutadans prendran part a l’acte fent
una presentació del candidat des
de diferents vessants.
Giménez ja ha fet públic
l’eslògan de la seva campanya,
‘Som de Castellar’. L’alcaldable
socialista, que era l’únic candidat que es presentava, es va escollir el dia 22 en una assemblea
a la Sala d’Actes d’El Mirador,
en què un total de 114 persones
van votar a favor de l’actual cap
del PSC a Castellar i només hi va
haver un vot en blanc. És la tercera vegada que Giménez es presenta com a candidat dels socialistes, després de les eleccions
de 2007, on va obtenir 10 regidors, i les del 2011, on va aconseguir 13 representants.
De fet, la de dissabte és la
primera presentació pública i
oficial d’un candidat a Castellar
del Vallès per a les eleccions municipals de 2015. || Redacció

PAPER
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“En futbol sala és més fàcil atacar
però és més complicat defensar”
ENTREVISTA

molts gols i diversos d’ells decisius…

M. Cornet

Sí, i no m’ho esperava. Tanmateix, encara no em
sento del tot estable dins de la pista. Dubto amb
molts moviments i em moc per inèrcia, tot aplicant coses que feia quan jugava a futbol. De mica
en mica, però, espero agafar totes les idees.

Marc Alavedra

Jugador del FS Castellar

· Creus que l’ascens ha de ser l’objectiu
de l’equip a curt termini?

D

esprés de jugar a futbol des dels
4 anys -dels 9 als 18 al Mercantil i
la resta, abans i després, a la Unió
Esportiva Castellar-, amb 25 està
vivint la temporada del seu debut en el futbol sala. Va començar la lliga a Palau-solità i
ara és una de les sensacions del FS Castellar.

Només hem de pensar en l’ascens si, quan queden quatre jornades, encara tenim opcions i ens
ho prenem com a una motivació afegida per esforçar-nos més. Ara és absurd parlar de pujar
perquè queden sis mesos per al final de la lliga.

“M’agradaria arribar a entrenar

· T’hauries imaginat mai durant la teva carrera que acabaries jugant a futbol sala?

algun equip de Primera de futbol

No, tot i que bons amics amb els quals he
jugat diversos tornejos de 24 hores, a Castellar, Sentmenat o Sabadell, ja em deien que
se’m donaria bé perquè sóc tècnic i ràpid.

perquè, com a jugador, ja ho tinc
impossible”

· En quin moment et vas plantejar fer el
canvi de modalitat?

Per la meva tasca d’entrenador a l’Espanyol
-era segon a l’aleví A-, moltes vegades no
podia entrenar els tres dies a la setmana amb
la Unió Esportiva o em perdia algun partit.
Això feia que em quedés fora d’algunes convocatòries. Ho trobava just. Tot i això, com
que volia jugar regularment, me’n vaig anar
al Palau-solità i Plegamans de futbol sala perquè no hi havia tants entrenaments i hi tenia
tres amics. Com que ara només en queda un,
vaig decidir venir al Castellar, entre d’altres
motius, per la proximitat.
· Tot i això, et segueixes dedicant al futbol com a segon entrenador del benjamí A
de l’Espanyol i com a coordinador de futbol 11 de la Unió Esportiva. El teu pas per
ser jugador de futbol sala ja és definitiu?

No descarto tornar a jugar a futbol, però
tot dependrà de la meva situació laboral. De moment només estic centrat en
jugar durant aquesta temporada a futbol sala, on també em podria quedar perfectament. El què està clar és que algun
esport faré perquè, al marge d’entrenar,
també m’agrada competir.

· A llarg termini, quin és el teu somni
com a futbolista?
Marc Alavedra, amb la samarreta del FS Castellar. || M. Cornet

· Però dónes prioritat a la teva faceta
d’entrenador?

Tampoc no descarto aparcar-la durant un
temps però depèn de diversos factors: de
si l’Espanyol m’ofereix algun equip, de si la
meva feina com a professor d’un mòdul superior d’esports passa a ser a temps complet o no… L’única manera que tinc de generar recursos econòmics, en aquesta època
que per desgràcia ens ha tocat viure, és fer
moltes coses diferents. En el moment que
se m’obri una porta més definitiva, la idea
és enganxar-m’hi.

“Encara no em sento del tot
estable dins de la pista. Em moc
per inèrcia, tot aplicant coses
que feia al futbol”

· Coneixes altres casos de jugadors que
hagin passat del futbol al futbol sala?
I al revés?

Del futbol sala al futbol sé que hi ha el cas
de Deco, l’ex jugador del Barça. Al revés, en
l’àmbit professional, no en tinc constància,
per bé que, sense anar més lluny, alguns jugadors de l’amateur del Castellar també s’han
passat al futbol sala.
· Quina de les dues modalitats consideres més fàcil?

El futbol sala és més fàcil a nivell ofensiu, però
també és més complicat defensar. En el futbol, a
la que et supera un jugador, encara tens sis o set
companys per a frenar l’acció. En atac, en canvi,
aquest fet és un avantatge: tens acció de gol segura o un dos contra un. La defensa, en futbol
sala, és un dels apartats que més he de millorar.
· Malgrat tot, però, t’has integrat molt ràpidament a la disciplina de l’equip, amb

M’agradaria arribar a entrenar algun equip
de primera divisió perquè, com a jugador, ja
ho tinc gairebé impossible. Alguns ex companys meus al Mercantil ho han aconseguit.
És el cas de Jordi Masip (Barça), Víctor Rodríguez (Elx) i David López (Nàpols). Els altres, en canvi, no hem tingut tanta sort.
· Com veus la Unió Esportiva Castellar
amb vista a la present temporada?

És un equip molt complet i, evidentment, té
opcions de pujar, però dic el mateix que amb
el Futbol Sala Castellar. Encara queda molta
temporada i s’ha d’esperar.
· A la família hi ha una altra gran esportista com és l’Ana Palacios. La tradició esportiva us ve de lluny o heu estat pioners?

La meva cosina és la que ha arribat més
amunt com a gimnasta, perquè és al CAR
del Sant Cugat i està entrenant molt dur per
a fer-se un nom a nivell internacional. El seu
pare també havia jugat a la Unió Esportiva
Castellar, mentre que el meu pare i el seu
germà van jugar a futbet a Sabadell.
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QUINTO | PENYA SOLERA

ATLETISME | CURSA CORRE I BATEGA PER LA MARATÓ DE TV3

POLIESPORTIU | MARATÓ DE TV3

L’esport castellarenc es torna
a abocar amb La Marató de TV3

La primera sessió
de Quinto serà el
20 de desembre
Tal com és tradicional cada any
per les dates de Nadal, la Penya
Solera Barcelonista de Castellar
del Vallès organitzarà en la seva
seu social del carrer del Molí número 1, baixos, les tradicionals sessions de Quinto. Les dates escollides per a portar a terme aquesta
iniciativa, divertida i familiar, són
el 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de desembre, així com l’1, 3, 4 i 6 de gener.
Les sessions de Quinto començaran sempre a les set de la tarda,
inclòs el dissabte dia 20, ja que
el Barça-Còrdova al Camp Nou es
juga a les 16 h. || REDACCIÓ

Redacció

El cap de setmana estarà farcit
d’accions de suport a La Marató
de TV3 per part de l’esport castellarenc. El Club Tennis Castellar organitza dissabte (10-18 h)
i diumenge (matí) tornejos de
pàdel i tennis. Ja diumenge, a
partir de les 9 h, Racó Esports
acollirà la segona edició de la
duatló solidària de Sant Feliu,
així com pàdel, tennis i fitness.
També Sige col·labora amb la iniciativa televisiva, dedicada a la

investigació de los malalties del cor.
De 10 a 14 h hi haurà una jornada
de portes obertes al Complex Esportiu de Puigverd. Al migdia, de 12
a 13 h, el Lince’s Kenpo Karate Studios Castellar farà una exhibició de
kenpo karate a la Plaça del Mercat.
Ja a la tarda, entre les 16 i
les 21 h, al Pavelló Puigverd tindrà
lloc un torneig de voleibol, organitzat pel Futbol Sala Castellar. I,
en el mateix període de temps, els
Castellers de Castellar organitzen
un torneig de futbol sala, que en
aquest cas està emplaçat al pavelló Dani Pedrosa.

Part de l’equip de V Sport, amb els cartells promocionals de la cursa. || CEDIDA

FUTBOL SALA | D. D’HONOR C.

CICLISME | CRONOESCALADA AL FARELL

L’Athletic 04 vol
trencar la mala
ratxa a Palau-solità

La Corre i Batega
aplega 218 inscrits

L’Athletic 04 visita aquest diumenge (11.30 h) la pista del Palau-solità i Plegamans 2007 amb l’objectiu
de trencar la seva mala ratxa de
sis partits sense guanyar. Els locals
són penúltims amb només quatre
punts, però en l’última jornada van
estrenar el seu compte de victòries a la pista de l’Unió Mollet (4-6).
El Futbol Sala Castellar, de la seva
banda, també espera recuperar el
camí dels bons resultats després
de l’aturada pel pont de la Puríssima. Rep el Santvicentí (dissabte, 18.30 h) amb la idea de trencar
la sèrie de dues derrotes consecutives. || REDACCIÓ

Una de les principals novetats esportives per a col·laborar amb La
Marató de TV3 és la Cursa Corre
i Batega, organitzada per l’entitat V Sport. Un total de 218 atletes de tot Catalunya han respost
massivament a la proposta atlètica, amb un recorregut tan adaptable a tots els nivells competitius com atractiu. La prova tindrà lloc diumenge al migdia (12 h)
pels carrers de Castellar, els senders que passen a prop del poble,
part del polígon i la zona verda
que transita just al costat de la
carretera que enllaça amb Sabadell. Un total de 5 km (80% d’as-

falt i 20% de terra) amb 47 punts
de control i sortida i arribada a la
Plaça de la Fàbrica Nova, on tindrà
lloc el lliurament de dorsals i premis, l’avituallament i la participació
en forma de col·laboració de Deejays del Revés. També col·laboren
amb l’esdeveniment el CAC, el
Rugbi Club Castellar, la Creu Roja,
29 patrocinadors i més de 50 voluntaris.
La quantitat de diners recollida -les inscripcions menys despeses
com les assegurances- es lliurarà
íntegrament a La Marató de TV3,
dintre del paquet de diners que recopilarà l’Ajuntament. || redacció

cedida

Blasco s’imposa a 23 ciclistes al Farell
Un total de 23 ciclistes, la majoria membres de les seccions de triatló del
Sige i del Club Atlètic Castellar, van participar en una cronoescalada al
Farell. Els organitzadors eren Josep Blasco i Joan Ramon Castelló (Triatlètic) que van ser, per aquest ordre, els dos primers amb uns temps de
22:51 i 23:58 respectivament. Tercer va ser David Llames (25:34); quart,
Dani Rodríguez (26:26); cinquè, Pedro Pérez (26:33); sisè, Gustavo Ruiz
(26:45); setè Òscar Bartolomé (27:15); vuitè, Alberto Mitjans (28:05);
novè, Òscar Martínez (28:18); i, desè, Cesc Paul (28:58). || redacció
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HOQUEI SOBRE PATINS | PRIMERA CATALANA

Catena fa possible el
miracle amb dos gols

CICLISME | PREHISTÒRICA

L’HC Castellar venç un duel a Reus (3-4) que tenia perdut a 12 segons per al final
Redacció

L’Hoquei Club Castellar va aconseguir una victòria increïble (3-4, contra el Reus Ploms) en un
nou partit de divendres a la nit, a més de 100 km
de distància, i on no podia comptar ni amb Xavi
Blanco ni amb Cristian Blázquez, que acumulen el 60% dels gols de l’equip (32 de 53). Lluís
Catena, amb dos gols en els últims 12 segons, va
ser l’heroi indiscutible del duel.
El Reus Ploms es va avançar als 36 segons i, malgrat que el Castellar no va tardar a
agafar el control, va arribar a abastar el 2-0. La
diana de Kevin Blázquez a 1:54 per al descans
va tenir un gran valor psicològic. A la represa,
els visitants van seguir dominant però no van
tenir sort de cara a porteria fins que Oriol Togores (32’) va transformar un penal provocat
per ell mateix. Quatre minuts més tard, els locals es van tornar a avançar de falta directa,
però la seva actitud defensiva es va esmicolar
en els últims dotze segons. Després del 3-3 de
Catena, Jordi Sánchez va recuperar la bola a la
seva àrea, la va treure controlada, la posar dins
l’àrea i Catena va fer justícia sobre la botzina.

Irene Martínez, al centre de la imatge al podi després de la carrera. || CEDIDA

Irene Martínez, primera
a la ‘Prehistòrica’

L’heroi del partit, Lluís Catena, en una imatge d’arxiu. || Q. PASCUAL

La castellarenca Irene Martínez
ha estat la guanyadora de la Pedalada Prehistòrica de la Roca
2014, una pedalada on han participat, enguany, 1.800 ciclistes.
Martínez ha fet els 38 km de la
cursa competitiva en una hora
i 56 minuts, quedant a la posició 72 dels 499 que feien la sortida preferent. “M’agrada molt
aquesta pedalada perquè és un
circuit molt divertit amb corriols molt ràpids. La zona és un
paradís per a la BTT i vaig disfrutar moltíssim”. Gràcies a les
bones posicions que ha anat as-

solint en les curses, la ciclista castellarenca s’ha fet un lloc en el ciclisme femení i, per aquest motiu,
l’equip Scott s’ha fixat en ella i en
breu tancarà el seu fixatge. “La
temporada 2015 correré amb
l’equip Scott, un equip molt familiar. Estic molt agraïda d’aquesta oportunitat que m’han donat i
amb moltes ganes i il·lusió de començar la nova temporada amb
ells”. Martínez ha volgut donar les
gràcies al club ciclista de Castellar
Bike Tolrà “pel suport que m’han
donat durant aquests cinc anys
de trajectòria”. || C. Domene
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FUTBOL

BÀSQUET

SEGONA CATALANA · Grup IV Jornada 13

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP
Tona
P. San Pedro
Sallent
San Cristóbal
UE Castellar
Gironella
Cardedeu
Bellavista M.
Sant Quirze
Lliçà d’Avall
San Lorenzo
Caldes Montbui
Taradell
Sabadellenca
Sabadell Nord
Súria
Llerona
Tibidabo T.R.

32
28
24
23
22
21
19
18
17
16
15
14
14
12
12
12
10
10

13 10
13 8
13 7
13 7
12 7
13 6
13 6
13 5
13 5
13 4
13 4
12 4
12 3
12 3
13 3
13 3
13 2
13 2

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

1
1
3
4
4
4
6
5
6
5
6
6
4
6
7
7
7
7

HOQUEI PATINS

COPA CATALUNYA · Grup I Jornada 11

CLASSIFICACIÓ

PJ

PG

PP

FUTBOL SALA

AGENDA
DEL 12 AL 18 DE DESEMBRE DE 2014

PRIMERA CATALANA · Grup B Jornada 11

DIVISIÓ D’HONOR, grup 1 · Jornada 11

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL (UE Castellar)
DISSABTE 13 de desembre
Pepín Valls
09:00 Cadet B – Esc.F.Sabadell
10:30 Benjamí C – Sant Quirze
10:30 Benjamí B – Esc.F.Sentmenat
11:30
Escola – Mercantil
11:45
Prebenjamí C – Barberà
12:45
Aleví C – Esc.F.Sabadell
12:45
Aleví A – Can Rull
14:00 Aleví E – La Planada
14:00 Prebenjamí B – Marina
16:00 UE Castellar B – Mirasol
18:00 Cadet C – Esc.F.Ripollet
19:45
Juvenil B – Can Rull

El Masnou

11

9

2

Cambrils

28 10

9

1

0

PB Johan

8

2

0

Boet Mataró

11

8

3

Riudebitlles

27 10

9

0

1

Jamones Centelles 25

11

8

1

2

Barberà

11

8

3

Capellades

21

11

6

3

2

Arenys de Mar

25

11

8

1

2

Gaudí Mollet

11

7

4

Juneda

21

11

7

0

4

FS Castellar

21

11

7

0

4

One Ceset

11

7

4

HC Castellar

21

11

7

0

4

Martorelles

21 10

7

0

3

Sant Cugat

11

7

4

Sant Cugat

20

11

6

2

3

Can Calet

18

11

5

3

3

Platges de Mataró

11

6

5

HC Valls

16

11

5

1

5

Rosario Central

16

11

5

1

5

Argentona

11

6

5

Reus Ploms

14 10

4

2

4

CN Caldes

16

11

5

1

5

La Llosa Artés

11

5

6

Bell-lloc

13 10

4

1

5

Palafrugell

15

11

4

3

4

Onyar

11

4

7

Cornellà

11

11

3

2

6

Santvicentí

13

11

3

4

4

La Salle Manresa

11

4

7

Piera

10 10

3

1

6

Unió Mollet

11

11

3

2

6

Tanino Cerdanyola

11

4

7

Amposta

9 10

3

0

7

Athletic 04

11

11

3

2

6

Granollers

11

4

7

Vilafranca

8

11

2

2

7

Iris Badalona

10

9

3

1

5

CN Sabadell

11

3

8

Martinenc

8 10

2

2

6

Premià de Dalt

7 10

2

1

7

CB Vic

11

3

8

Molins de Rei

8 10

2

2

6

Palau-solità 2007

4

11

1

1

9

CB Castellar

11

3

8

Sferic

7

2

1

8

CN Sabadell B

4 10

1

1

8

11

26 10

ATLETISME
37è Cros Vila de Castellar i
26è Memorial
Pere Hernández
Sènior masculí
1	D. Pérez (Málaga)
2 	M. Sanza (Andorra)
3	R. Rouaz (Terrassa)
18 D. Jaén (CAC)

27:50
28:04
28:43
31:55

Sènior femení
1	B. Ramon (Catalunya)
2	E. Guerrero (Manresa)
3	J. Sancho (Barça)

24:00
24:49
25:34

Open masculí
1 J. Jiménez (CAC)
2 V. Blasco (Rubí)
3	L.A. Tejada
6 M. Taló (Salamandra)

20:26
21:33
21:37
22:34

Open femení
1	T. Giménez (CT Reus)
2	N. Ciuraneta
3	M. Canes (Escatxics)
Veterà masculí A
1	R. Cuenca (Colomenca)
2	D. Alonso (Barcelona)
3 	L. Harbil (Terrassa)
7 J.M. Cañadas (CAC)
11 J. Surroca (CAC)
17 X. Estebanell (CAC)

24:49
25:55
26:53

19:45
19:50
20:03
21:51
22:21
22:50

Veterà masculí B
1	F. Aragón (Rubí)
2	D. Garcia (Califòrnia S.)
3 	I. Teruel (Montcada)
7 J. Moreno (CAC)

21:46
22:02
22:10
24:26

Veterà femení A
1	S. Prescolí (Olesa)
2 E. Garcia (Vic)
3 	L. Rebollal (Montornès)
11 M. López (CAC)

17:55
18:06
18:42
22:36

Júnior masculí
1	J. Makhifaoui (Independ.) 18:58
2	A. Rodríguez (JA Sabadell) 19:02
20 J. Losada (CAC)
21:03
Júnior femení
1	N. Chouati (Avinent M.)
2 	B. González (Badalona)
3	C. Martínez (Ripollet)

17:32
17:37
17:39

Juvenil masculí
1	M. Mbarki (Montornès)
2	A. Mabhoub (Palamós)
22 M. Rusiñol (CAC)
33 I. Guillén (CAC)
34 A. De la Torre (CAC)
36 A. Peñuela (CAC)

19:10
19:12
21:41
22:56
23:32
24:33

Juvenil femení
1	A. Mestres (Hospitalet)
2	C. Celma (Ripollet)

12:00
12:28

Cadet masculí
1	A. Las Heras (Catalunya)
2	T. Baños (Avinent M.)
20 S. Avellaneda (CAC)
39 M. Garriga (CAC)
44 J. Gili (CAC)
57 P. Garcia (CAC)
63 M. Vico (CAC)
Cadet femení
1 P. Blasco (Igualada)
2	E. Saura (Canaletes)
29 A. Muñoz (CAC)
46 C. Moya (CAC)
48 E. Costa (CAC)
49 A. Hernàndez (CAC)
50 N. López (CAC)

13:34
13:46
15:25
16:45
17:23
19:17
21:13

11:39
11:50
13:43
14:48
14:57
14:58
14:58

Infantil masculí
1	M. Fernàndez (Lluïsos)
2	B. Segura (Canaletes)
25 A. Arrabal (CAC)
45 S. Moix (CAC)
46 E. Avellaneda (CAC)
48 M. Boix (CAC)
56 A. Bernal (CAC)

09:20
09:28
11:18
12:39
12:44
12:55
13:46

Infantil femení
1	B. Manzano (Avinent M.)
2 	C. Alcolea (Ripollet)
16 C. Surroca (CAC)
18 G. Surroca (CAC)
33 A. Sava (CAC)
35 T. Pascual (CAC)
36 A. Roldán (CAC)
55 M. Cubero (CAC)

07:24
07:29
08:27
08:33
09:11
09:21
09:23
10:09

Aleví masculí
1	M. Prenafeta (JA Sabadell) 07:08
2	M. Rodríguez (Ripollet)
07:16
5 J. Casamada (CAC)
07:32
33 A. Da Silva (CAC)
08:47
40 A. Obrador (CAC)
08:59
43 N. Moreno (CAC)
09:07
48 P. Garcia (CAC)
09:13
49 H. Garcia (CAC)
09:17
60 A. Martínez (CAC)
09:41
62 J. Paredes (CAC)
09:45
66 M. Mitjavila (CAC)
10:08
68 B. Ruiz (CAC)
10:17
69 O. Martínez (CAC)
10:25
79 A. Ruiz (CAC)
11:12
Aleví femení
1	B. Teruel (Canaletes)
2 C. Alarcón (CAC)
22 P. Clermont (CAC)
29 A. Reyes (CAC)
35 J. Muñoz (CAC)
38 A. Turull (CAC)

05:01
05:03
05:48
05:54
06:03
06:11

Promesa femení
1	A. Flaquer (Montornès)
2 	M. Barris (JA Sabadell)
3 A. Reig (CAC)

25:43
26:22
33:10

M. C. B.

28:12
28:17
29:14

J. Álvarez (CAC)
A. Montes (CAC)
M. Ramiro (CAC)
S. Colmenares (CAC)
I. Garcia (CAC)

06:17
06:57
06:59
07:02
09:48

Benjamí masculí
1 P. Vilanova (Lleida)
2 A. Querol (CAC)
14 S. Corral (CAC)
15 Arn. Capel (CAC)
20 O. Luque (CAC)
21 Art. Capel (CAC)
24 A. Martínez (CAC)
34 A. Pich (CAC)
61 R. Molins (CAC)
62 E. Mitjavila (CAC)
63 G. Martínez (CAC)
64 O. Pascual (CAC)

04:09
04:11
04:35
04:35
04:36
04:36
04:40
04:58
05:42
05:45
06:59
06:59

Benjamí femení
1	I. Martí (JA Sabadell)
10 L. Arderius (CAC)
18 X. Avellaneda (CAC)
26 C. Urban (CAC)
27 L. Martínez (CAC)
30 C. Alba (CAC)
38 L. Alba (CAC)

04:35
04:51
05:12
05:24
05:24
05:29
05:47

Prebenjamí masculí
1	J. Tena (JA Sabadell)
6 S. Reyes (CAC)
10 R. Martori (CAC)
14 J. Niñerola (CAC)
19 R. Ruiz (CAC)
24 J. Llobet (CAC)
29 N. Ballester (CAC)
30 N. Martínez (CAC)

02:56
03:08
03:09
03:12
03:14
03:23
03:37
03:37

Prebenjamí femení
1	A. Baka (Ripollet)
8 M. Jaén (CAC)

03:02
03:34

Bike Tolrà trasllada la
seu social i la botiga

Veterà femení B
1	M.J. Moscoso (Nou Barris) 21:25
2	M.M. Luque (Olesa)
21:32
3 	I. Pinheiro (Rubí)
25:15
Promesa masculí
1	I. Chakir (Huracán)
2	M. Azzouz (Universitari)
3 	S. Mabhoub (Palamós)

40
64
65
66
74

Bike Tolrà ha inaugurat aquesta setmana
nova seu social i botiga al carrer de Sala
Boadella, 14. Tot passant de 85 a 200
m², el club ciclista disposa d’un nou
espai per a reunir els seus socis i, en
l’apartat comercial, ha ampliat la seva
oferta a running, trekking, patins i zumba
-especialitat on és pioner a Catalunya-, al
marge que ha augmentat la capacitat del
taller de bicicletes. El president, Juanjo
Jiménez, confia que l’espai impliqui un
nou impuls per a l’entitat.

Partits a fora
08:50 Montcada – Aleví D
09:00 PB Castellbisbal – Prebenjamí E
10:00 Sant Quirze – Benjamí F
10:15
Esc.F.Montcada – Infantil A
10:30 Esc.F.Sabadell – Benjamí D
11:00 Tibidabo – Benjamí E
11:30
PB Ramon Llorens – Benjamí A
12:00 Sabadell Nord – Prebenjamí A
16:10
Barberà – Infantil C
DIUMENGE 14 de desembre
Pepín Valls
08:15 Veterans – L’Ametlla
10:00 Aleví B – Montcada
10:00 Aleví F – Cercle
12:15
UE Castellar – At. Gironella
Partits a fora
09:00 Cercle – Cadet A
09:00 Sabadell – Femení
La Planada – Juvenil A
18:15

BÀSQUET (CB Castellar)
DIVENDRES 12 de desembre
Partit a fora
19:15
CN Sabadell B - Cadet
DISSABTE 13 de desembre
Pavelló Puigverd
09:00 Preinfantil – La Salle B
09:15 E.D. Carme B – Preinfantil fem.
10:30 Infantil – Sant Jordi
17:00 Mini A – Sant Gabriel B
Partits a fora
09:00 Barberà B – Premini B
10:15
Sant Nicolau – Premini A
10:45 Santa Coloma B – Mini B
17:30
Navarcles – Sènior B
19:15
Boet Mataró – Sènior A
DIUMENGE 14 de desembre
Pavelló Puigverd
12:00 Sots 25 fem. – Ceissa
Partit a fora
09:15 Sant Andreu – Cadet femení

FUTBOL SALA (FS Castellar i Athletic)
DISSABTE 13 de desembre
Pavelló Joaquim Blume
16:00 Juvenil A – Babar
17:15
Femení – Escola Pia
18:30 FS Castellar - Santvicentí
20:00 Cadet - Cerdanyola
Partits a fora
14:30 Montcada - Benjamí
16:00 CN Caldes B – Juvenil B
DIUMENGE 14 de desembre
Pavelló Joaquim Blume
09:00 Aleví A – CN Caldes
10:10 Infantil B – Franciscans B
11:40 Sènior B – Masats Capellades
Partits a fora
10:30 Manlleu – Aleví B
11:30 Palau-solità – Athletic 04

HOQUEI PATINS (HC Castellar)
DIVENDRES 12 de desembre
Pavelló Dani Pedrosa
21:45 Sènior A - CP Vilafranca
DISSABTE 13 de desembre
Partits a fora
20:45 Mollerussa - Infantil
19:00 CH Castellet - Sènior B
DIUMENGE 14 de desembre
Pavelló Dani Pedrosa
12:00 Infantil - Mollerussa

del 12 al 18 de desembre de 2014
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CULTURA
“En to poètic” recorda la
figura de Joan Vives
A la tertúlia poètica d’aquest dilluns es llegiran poemes de Josep
Vives i Borrell i es donarà a conèixer aquest poeta i articulis-

ta castellarenc que va col·laborar
amb diverses publicacions de principis i mitjans del segle passat,
com el ‘Cucut’, la ‘Nació’, i també
‘La Farga’ i ‘La Forja’. Serà a l’Arxiu d’Història de Castellar a les nou
del vespre.

Lectura d’ ‘El silenci de les
vinyes’ de Gisela Pou
Dijous vinent es farà una lectura
de fragments del llibre “El silenci
de les vinyes”, de la castellarenca
Gisela Pou, a dos quarts de vuit a

Premi d’Honor per a un
jove pianista castellarenc
Carles Rodríguez ha estat
reconegut pel Conservatori de
Musica de Terrassa
Clara Calbet

El jove pianista castellarenc Carles Rodríguez ha
rebut el Premi d’Honor del Conservatori Municipal
de Música de Terrassa com a un dels millors intèrprets. El Conservatori atorga els premis als alumnes
més destacats en finalitzar el Grau Professional, i ha
reconegut també un altre pianista, dos alumnes de
flauta travessera i un de trompeta.
Per a Rodríguez, que ja ha guanyat altres premis,
aquest representa “el reconeixement a l’esforç i el
temps que he dedicat a estudiar música”. Li agrada
tocar el piano, però diu que és difícil definir què sent:
“És una sensació diferent, si el toques, ho saps, i si
no, no. És relaxant, o no, depèn”. Explica que “t’ajuda a abstreure’t”, tot i que reconeix que a vegades,
quan toca, “penso en els meus problemes”.
inicis || El castellarenc, de 18 anys, va començar a estu-

diar piano als sis anys a l’Escola Municipal de Música
Torre Balada, de la qual s’endú “un bon record”, “em
van donar la base per poder continuar amb els estudis musicals”. Als catorze anys va seguir al Conservatori de Terrassa, on ara ha acabat el grau professional
de piano. No descarta acabar i fer els estudis superiors,
però “ara per ara, no és la meva prioritat”. Rodríguez
se centra, actualment, en els seus estudis universitaris (està estudiant enginyeria geològica), i aprofita per
prendre’s un descans a nivell musical. De les deu hores
setmanals que hi dedicava abans de l’últim examen, actualment toca una mitjana d’una hora a la setmana. Fins
ara se centrava, sobretot, en la música clàssica, (la seva
peça preferida és Fantasia impromptu, de Frederic Chopin) i “ara, com que no m’he de preparar per un examen, exploro amb músiques modernes”.

Carles Rodríguez amb el seu piano a casa seva. || c. calbet

la Biblioteca Antoni Tort. Els fragments els llegiran Clara Sellés,
Ivet Castaño, Joan Solé, Mònica
Mimó i Ramon Permanyer. Gisela
Pou també hi intervindrà: en acabar la lectura, l’autora castellarenca oferirà una xerrada.

+MÚSICA

Concert de Nadal
de l’Escola de
Música Municipal
Torre Balada
Un centenar de músics, alumnes
de l’Escola Municipal de Música
Torre Balada, oferiran el proper
dimecres dia 17 el tradicional
Concert de Nadal. S’hi podrà
escoltar les diferents formacions
de l’escola: el grup de guitarres,
l’orquestra de petits i la de corda,
els cors de petits i mitjans, el
grup de vents, el grup de saxos i
els diferents combos. El repertori
inclourà alguna nadala, com ‘Ara
ve Nadal’, per bé que també s’interpretaran d’altres temes. “Serà
una mostra del que s’ha estat
treballant durant el curs”, explica
el director de l’escola, Toni Meler.
Aquests dos mesos i mig “és molt
poc temps per preparar el concert,
però els alumnes ho han fet amb
molta il·lusió”, afegeix Meler, que
està convençut que serà un bon
concert. Com que n’han fet força,
ja no tenen vergonya, però “una
mica de respecte sempre hi ha. Tot
i això, ja hi estan acostumats, i es
concentren molt”. El director de
l’escola explica que els concerts
són una bona oportunitat per als
alumnes per tocar en directe “i
davant de públic. És un estímul,
a més, també treballen la comunicació entre ells i el públic”.
Enguany l’escola celebra el seu
25è aniversari, i per això encara un
curs que vol omplir de concerts. El
de final de curs, a més, intentaran
que sigui força espectacular. De
moment, el que oferiran aquest
dimecres, serà a les set del
vespre a l’Auditori Miquel Pont.
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Cançons de bressol africanes
‘Dimbaaya’ pretén
acostar part de la
cultura africana a la
societat occidental
Clara Calbet

a Castellar i a Sabadell. “Va ser
un procés de recerca que ens
va agradar molt. Vam anar a
visitar dones africanes immigrades que viuen aquí”, explica
Mas. Va ser a través dels seus records que van recuperar la majoria de les cançons. Un viatge
a l’Àfrica va completar la selecció. Mas destaca que les cançons
de bressol de diferents cultures
“convergeixen en uns mateixos
temes (pel que fa a les lletres) i
patrons melòdics”.
El disc també va dirigit a
la comunitat africana que viu
a Catalunya. L’enregistrament
els permetrà seguir en contacte amb una part de les seves tradicions més riques i arrelades i
que, en aquest cas, es transmet
oralment.

i una explicació que contextualitza cada tema: “És molt interessant perquè no només enténs la
lletra, sinó que també t’explica en quin moment les canten,
com les canten, per què, quin
significat tenen dins la cultura africana... És com una petita joia”.

||
El guitarrista i compositor català Joan Carles Martínez és un
dels impulsors del projecte a nivell musical, i n’ha fet els arranjaments. En la interpretació de
les cançons també hi han participat tres músics senegalesos:
Touty Mané a la veu, Iba Massaly a la percussió, i Laye Cisko
a la kora (un tipus d’arpa africana). El procés de preparació i
gravació del disc ha resultat ser
una experiència molt interessant, en la qual s’ha creat un diàleg viu i enriquidor sobre les diferents maneres de concebre la
música i la interpretació, i també
de la manera d’entendre la vida i
el temps, de moure’s i de sentir.
La selecció dels temes es va
fer des de l’associació, que té seu
músics catalans i africans

Ja ha sortit a la llum el CD Dimbaaya, un recull de cançons de
bressol africanes, editat per l’Associació Afrocatalana d’Acció Solidària Amics de la Casamance.
L’objectiu és doble: d’una banda
es pretén acostar una part de la
cultura musical africana a la societat occidental a través d’un
element ric, actual i viu al dia a
dia dels pobles africans com són
les cançons de bressol. D’altra
banda hi ha la voluntat de preservar-los entre la comunitat immigrada africana.
Mariona Mas, membre de
l’associació amb seu a Castellar
i Sabadell, explica que a part de
les cançons, al CD hi ha un llibret amb la traducció de les lletres al català, castellà i francès,

|| El disseny de
la caràtula i el llibret ha anat a
càrrec de l’Escola Taller Xalest,
d’educació especial, i en l’edició
del disc s’ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell, l’SGAE i l’Institut Catalunya Àfrica. A Castellar es pot adquirir a la Papereria Vallès.
disseny del cd

Els quatre músics que han posat so al CD || cedida

Trobada benèfica de rocieros
C. C.

Per sisè any consecutiu l’ACA
Aires Rocieros Castellarencs ha
organitzat la Trobada Benèfica
de Coros Rocieros amb l’objectiu de recaptar aliments que no
caduquin, material escolar i productes d’higiene personal. Serà
aquest dissabte a partir de les
cinc de la tarda a l’Espai Tolrà,
i hi participaran quatre grups
rocieros convidats: Coro Rociero Pastora y Reina (Santa Coloma de Gramenet), Asociación

Rociera Voces del Camino (Terrassa), C.C.A. Casa de Priego
de Córdoba (Terrassa) i Agrupación Andaluza San Sebastián
de los Ballesteros (Sabadell); i
ACA Aires Rocieros Castellarencs, que interpretaran diverses nadales.
En l’espectacle s’hi intercalaran les actuacions de dos solistes castellarencs, Amalia de Triana i Julià Ribatallada, el grup
infantil de sevillanes i la Banda
i Majorets de Castellar. També
hi haurà poesia de la mà Francisco Espinosa.

|| L’any passat la
Trobada Benèfica va recollir
prop de 900 quilos d’aliments.
La presidenta de l’ACA Aires
Rocieros Castellarencs, Montserrat Da Silva, és prudent a
l’hora de fer prediccions sobre
el que es recaptarà enguany:
“és una incògnita, sabem
que les coses estan molt difícils”. Afegeix, però, que “amb
el que recollim, ja estarem
contents, sigui el que sigui”,
i recorda que “la gent és molt
solidària, i a més tenim un
públic molt fidel”.
solidaritat

Una edició anterior del Festival Rociero. || ARXIU
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LLETRES | CICLE ‘LLEGIDES’

CINEMA | FESTIVAL INTERNACIONAL

La ironia de Pere Calders

Premi al Zizanio per a Iñaki
Lamúa i Marina Muñoz

El cicle ‘Llegides’ presenta una selecció dels contes de Nadal de Pere Calders

Els castellarencs Iñaki Lamúa
i Marina Muñoz han guanyat el
primer premi del Festival Internacional Camera Zizanio, que
se celebra a Grècia. El film que
presentaven des d’Invitia Produccions, Hey Man, I Fell in Love
with Greece, narra en clau musical l’enamorament d’un jove amb
una jove grega, a qui va perseguint per tot Barcelona. Lamúa
reconeix que “no ens esperàvem rebre el primer premi,
perquè hi havia pel·lícules bastant bones. Estem molt contents”. El curtmetratge ha tingut molt bona rebuda al festival
i al seu entorn, segons explica
Lamúa, que afegeix que “els hi

Clara Calbet

Dins el cicle Llegides, que organitza l’Esbart Teatral de Castellar, aquest divendres i dissabte es
farà Els contes de Nadal, una selecció de contes
de Pere Calders. Anirà a càrrec de TIC Escènic, sota la direcció de Jeroni Oller. S’hi podrà
escoltar un Pere Calders “molt sarcàstic, irònic i precís, quant a les tradicions nadalenques. Es fica tant amb el Pare Noel com amb
els Reis”, explica Oller. A banda de passar una
bona estona, ja que “et fas un fart de riure, és
molt intel·ligent”, Oller afegeix que és molt actual i “fa reflexionar sobre temes com el consumisme a partir de situacions quotidianes i
molt divertides”.
Aquesta lectura escenificada, com prefereix definir-la Oller, ja ha estat representada
en d’altres ocasions per TIC Escènic, que va
acceptar la proposta d’ETC per la idoneïtat
de la temàtica nadalenca en aquestes dates.
Aquest cap de setmana, a la Sala de Petit Format de l’Ateneu, cinc membres de TIC hi escenificaran Quieta Nit, Nit de Pau i Bones Festes, Reunió d’Alt Nivell, Pau a la Terra i Festa
d’Amor Universal. Pere Calders, premi d’Honor de les Lletres Catalanes, és un dels escriptors catalans més destacats del segle passat.
Les seves històries estan carregades de fantasia i un humor personalíssim.

CINEMA | EL DOCUMENTAL DEL MES

Projecció de ‘Confessions d’un banquer’
desorbitats i pressió despietada, en
un sistema que aïlla els banquers
i els fa incapaços de reflexionar
sobre la seva feina. La projecció
l’organitzen Cal Gorina, Club Cinema Castellar Vallès i l’Aula d’Extensió Universitària.

EL TAULER

Tothicap

Banc de Sang i Teixits

SORTEIG
CIRCUIT SPA

DONACIÓ DE SANG

Vols guanyar un circuit spa per
a dues persones a La Mola Hotel
Terrassa? Només cal que ens enviïs un correu electrònic amb les
teves dades a l’adreça tothicapcastellar@gmail.com.

Campanya extra de Nadal.

+ INFO:
a/e. tothicapcastellar@gmail.com

Aquest divendres a les vuit, a El
Mirador, es projectarà el Documental del Mes: Confessions d’un
banquer. L’audiovisual relata la
visió inquietant d’un poderós
banquer alemany que revel·la
un univers paral·lel d’ingressos

Pere Calders. || cedida

ENTITATS

El sorteig tindrà lloc dilluns 22 de
desembre, a les 19 hores, al Casal
Catalunya (c. Prat de la Riba, 17).

fa gràcia que algú que no és grec
estigui tan interessat pel seu
país i la seva cultura”.
Els realitzadors d’Invitia
Produccions es plantegen ja nous
reptes, i de cara als propers anys
volen preparar “un curtmetratge
més llarg per poder presentar-lo
al festival professional Olympia
Film Festival” (el Camera Zizanio és juvenil). Lamúa reconeix que
“ens portarà molta més feina, ja
que és un altre món, molt més seriós”, però estan decidits a intentar-ho. Malgrat que, de moment,
no poden comptar amb ajuts econòmics ni materials, per a Iñaki
Lamúa fer cinema “és molt satisfactori”. || redacció

Dies i horaris:
Diumenge 28 de desembre,
de 9.30 a 13.30 h
Dilluns 29 de desembre,
de 17 a 20.30 h
Lloc:
Local del Centre Excursionista
de Castellar (c. Colom, s/n)

+ INFO:
www.bancdesang.net
Telèfon 937 146 091

AFECTACIONS
TRÀNSIT
FIRA SANT ESTEVE

VACANTS
ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS

EXPOSICIÓ DIGITAL:
FOTOGRAFIES DE
CLARA HERNÁNDEZ

Amb motiu de la Fira de Sant Esteve, els veïns dels c. Dr. Carretero i
Coll, Dr. Rovira (de l’av. St. Esteve
fins a Antoni Gaudí), Roger de Llúria, Mestre Ros (de Gaudí a Sala Boadella), Cerdanyola, Dr. Verdaguer
(de Dr. Ferran a av. St. Esteve) i av.
St. Esteve no podran accedir als garatges entre les 8 i les 20 h del ds.
13 de desembre i les 8 i les 15 h del
diumenge 14 de desembre. A més,
no es podrà aparcar a l’av. St. Esteve i el c. Sala Boadella de les 20 h de
dv. 12 fins diumenge tarda.

L’Escola Bressol Municipal Colobrers (c. Prat de la Riba, 23) disposa de places vacants per al curs
2014-2015 als grups Aula Nadons
(infants nascuts l’any 2014) i B2
(infants nascuts l’any 2012).

Dates: fins al 31 de desembre
Lloc: Recepció d’El Mirador

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
Tel. 937 142 219

Per a més informació i reserva de
places, cal adreçar-se a l’escola, de
dl. a dv. de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.

(vestíbul Servei d’Atenció Ciutadana)

Una vintena de fotografies de
Clara Hernández Martín protagonitzen el projecte d’art en format digital d’El Mirador aquest
desembre. Es tracta d’imatges
que pretenen plasmar la bellesa
de les persones, paisatges i detalls de la vida quotidiana.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
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INFANTIL | TEATRE

ACTIVITAT FAMILIAR | GIMCANA AL BOSC

Alguns dels participants de l’activitat amb els tions || CEDIDA

Els infants ‘cacen’ tions a Castellar Vell
Una vintena de nens i nenes van anar diumenge passat a Castellar Vell
per participar en l’activitat “La caça del Tió”. La comissió de festes de
Can Font hi havia organitzat una gimcana en la qual els infants van haver
de trobar tions al bosc. L’activitat familiar, que va aplegar més de seixanta persones, es va completar amb un esmorzar conjunt. || redacció

q. PASCUAL

Els 3 porquets en anglès a l’Auditori
Unes 130 persones han omplert l’Auditori Municipal Miquel Pont aquest diumenge per gaudir de l’espectacle La
veritable història dels 3 porquets, a càrrec de la Cia. XipXap. Amb una combinació de música, jocs de llums i titelles, els rondallaires han animat un públic que ha estat
molt atent i ha participat en l’espectacle.
Tot i que ha explicat la versió original del conte
dels tres porquets, la companyia lleidatana ho ha fet
d’una manera especial, ja que ha aprofitat per ensenyar

als nens una mica de vocabulari en anglès. “Aquesta
idea va sorgir a partir d’una anècdota amb l’Òscar
i la seva filla, ja que els va fer gràcia que la paraula ‘School’ (escola) sonés igual que ‘És cul’. A partir
d’aquí se’ns va ocórrer que podríem ensenyar algunes paraules en anglès als nens”, explica Jordi Granell, un dels actors de la companyia. L’espectacle també
té molta música, amb cançons acompanyades al piano
per Maria Vicente. || s. Ruiz

TEATRE | ELS PASTORETS

Versió lliure
d’Els Pastorets
L’AMPA de l’escola El Sol i la
Lluna ha preparat una obra de
teatre, El pessebre animat, que representarà aquest divendres a la
tarda a l’Auditori Miquel Pont.
L’obra és una versió lliure d’Els
Pastorets, en què dos germans

decideixen muntar un pessebre
amb les joguines que tenen a casa.
Però quan se’n van a dormir, el pessebre cobra vida i comença, aleshores, la història dels pastorets.
El sistema d’entrades serà
de taquilla inversa, és a dir, que es
pagarà a la sortida en funció de la
valoració i possibilitats de cada espectador. És un dels actes de Castellar que participa amb la Marató
de TV3, i està inclòs també al Cicle
Nadalenc 2014. || redacció
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AGENDA

12 13 14

Destaquem
Clowns, zumba i
teatre

DIVENDRES

DISSABTE

Cicle Nadalenc

Paradeta
solidària del RAF

DIUMENGE

Dissabte 13
Dins els actes del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitats a les 11 h hi
haurà una actuació dels Clowns d’Ethos i globoflèxia i a
les 12 h una classe de zumba,
tot al c. Sala Boadella. A les 18
h el centre ocupacional TEB
Castellar i la Coral Pas a Pas
presenten ‘Nova Era 3.0’ a
l’Auditori Miquel Pont.

+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàgs. 04 i 06
i Anunci
de l’especial pàg. 14
Org.: Ajuntament i
diverses entitats

Projecte d’art digital: fotografies de Clara Hernández Marín
Fins al 30 de desembre · El Mirador (vestíbul del SAC)

Exposicions

Sala Boadella
9 a 11 h
Org.: RAF Castellar

Cicle Nadalenc
+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàgs. 04, 06, 07 i 08
i Anuncis
de l’especial pàg. 14
i ordinari pàgs. 08 i 18
Org.: Ajuntament i
diverses entitats

5è Aniversari Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó
Del 2 al 27 de desembre, dilluns a dissabte, 9 a 21 h · Mercat Municipal
Fem cagar el Tió
Del 9 desembre al 5 gener, dilluns a dissabte, 9 a 21 h · Mercat Municipal

Pujada Pessebre
a la Castellassa
Sortida del CEC
7.30 h
Col.: Centre Excursionista
de Castellar

Cicle Nadalenc
+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàgs. 06 i 08
i Anuncis
de l’especial pàg. 18
i ordinari pàgs. 08
Org.: Ajuntament i
diverses entitats

Pessebres de la Capella de Montserrat i Sant Feliu
+ info. consulteu l’especial Nadal 2014 pàgs. 03 i 13
Modelisme Aero-Naval 2014/2015
+ info. consulteu l’especial Nadal 2014 pàg. 14
Murals ASAB
Del 18 desembre al 16 gener, dilluns a divendres, 10 a 20 h
Espai Sales Mirador

15 16 17 18 19 20 21
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Ple municipal*

Caminada
saludable*
Camina i fes salut

Ca l’Alberola
20 h

Presentació
del llibre
Tinc el 78!,
de Marcel Prats
Vilallonga

Org.: Àrea Bàsica de Salut

Cicle Nadalenc

Org.: Ajuntament i
diverses entitats

Org.: Biblioteca

Org.: EMM Torre Balada

Org.: Biblioteca

Film Cycle
Love Actually
Bar Cali
20.45 h
Org.: Idiomes Castellar
i Bar Califòrnia

DISSABTE

DIUMENGE

Cicle Nadalenc

Sortida: CAP
9.30 h

Biblioteca Municipal
19.30 h

+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàg. 08

DIVENDRES

+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàgs. 09 i 10
i Anuncis
de l’especial pàg. 14

+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàg. 08

Cicle Nadalenc

DIJOUS

Cicle Nadalenc
+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàg. 09

Cicle Nadalenc
+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàgs. 10, 11 i 12
i Anuncis de
l’especial pàgs. 14 i 18
Org.: Ajuntament i
diverses entitats

Org.: Biblioteca

Ball Festa Country

Demostració
de moda
de Teresa Tendero

Sala Blava
18 h

Cicle Nadalenc
+ info. consulteu
l’especial Nadal 2014
pàgs. 10, 12, 13 i 14
i Anuncis de
l’especial pàgs. 14 i 18
Org.: Ajuntament i
diverses entitats

Org.: Amics del Ball de Saló

Cal Calissó
21 h

* Actes organitzats per l’Ajuntament de Castellar del Vallès

Farmàcies de guàrdia - Desembre
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vilà
Casanovas
Casanovas
Yangüela
Casanovas
Ros
Permanyer
Germà
Vilà
Vilà

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 d’interès
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

Ajuntament
Fax Ajuntament
Policia Local
WhatsApp Policia Local
(urgències)
Avaries enllumenat
Bombers
Ràdio Castellar
Casal Catalunya
Casal Plaça Major
CAP (Ambulatori)

937 144 040
937 144 093
937 144 830
696 462 050
092
900 131 326
937 144 951
937 144 340
937 158 998
937 143 655
937 4711 11

Servei de Català
Centre de Serveis
Ambulància
Funerària Castellar
Tanatori
Mossos d’Esquadra
Jutjat de Pau
OSB
ACC
Recollida de mobles
Taxis Castellar

Defuncions
937 143 043
937 471 055
061
937 277 400
937 471 203
112
937 147 713
937 145 389
937 146 739
901 120 214
937 143 775

Josep Maria Germà Mañosa
86 anys · 03/12/2014
Joan González Monell
91 anys · 06/12/2014
Manuel Bensey Reguart
87 anys · 07/12/2014
Josep Fortuny Farrés
83 anys · 08/12/2014
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del 12 al 18 de desembre de 2014

PENÚLTIMA

Ningú no és lliure; fins i tot els ocells estan encadenats al cel
Bob Dylan

L’ABANS

twitter.com/lactual

Xarxes socials

CADA SETMANA, UN NOU FASCICLE DEL COL·LECCIONABLE
AL TEU QUIOSC, PAPERERIA O LLIBRERIA

Adopta’m

Dimarts 9 de desembre
@Viquipèdia
S’apropa el Nadal. El tió ja
apareix entre els 7 articles més
consultats del dia.

Dimarts 9 de desembre
@BombersCdV
l Durant cap de setmana llarg
s’han realitzat diferents sortides: caiguda arbre Rieral, accident motorista i foc contenidor
Balcó St.Llorenç

Diumenge 7 de desembre
@Pesscastellar
Estigueu atents a les vostres
pantalles! Avui @tv3cat ha
vingut a gravar. Demà sortirem
al TNComarques i al TNMigdia!

Dimarts 9 de desembre
@EstimaCastellar
Mentre duri el temporal de vent,
es recomana a la ciutadania que
no surti de casa si no és necessari #Castellar

@merbondal
Comerços engalanats

MIKI
Raça: X · Pèl: curt · Sexe: mascle
En adopció des de: gener de 2014

Col·lecció L’Abans
Fascicle del 10-12-14

Autor: DESCONEGUT
fons: ROSA MARCET TORT

Els Pastorets de l’Escola Immaculada a principis dels anys trenta. A dalt,
d’àngel, D. Roumens, amb els àngels R. Marcet, a l’esquerra, M. Tort a
la dreta i P. Homet a baix.

AMY

Edat: desconeguda

Raça: X · Pèl: mig · Sexe: femella
En adopció des de: juny de 2014

@crisgrima
Nadal a Barcelona

@vicu91
Goodbye sun

@lactual

JAMIROQUAI Edat: desconeguda
Raça: X · Pèl: curt · Sexe: mascle
En adopció des de: febrer de 2014

SÓC A CALDES ANIMAL
Telèfon 666 526 181
Ctra. C-59, km. 15 · Caldes de Montbui
Més animals per adoptar a:
www.facebook.com/adoptamcastellar

Aquesta setmana

I la setmana vinent...

Organització: Ajuntament i
Club Cinema Castellar Vallès*
Més informació:
www.castellarvalles.cat

14 Desembre
16h00

14 Desembre
18h30

21 Desembre
12h00 i 16h00

21 Desembre
18h30

Ninja Turtles

The Equalizer Cómo entrenar Relatos
a tu dragon 2
salvajes*

del 12 al 18 de desembre de 2014

LA CONTRA
cedida

Daniel Galera
Manager de serveis informàtics

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Inquiet
Un defecte que no pots dominar?
Sóc un bocamoll
Una persona que admires?
Julio Anguita
La teva paraula preferida?
Alegria
Quin plat t’agrada més?
L’arròs a la cubana
Un color?
El taronja
Un grup de música?
Boyce Avenue
Una pel·lícula?
’Cadena perpetua’, de Frank Darabont
Un llibre?
‘Papillon’ de Henri Charrière
Una eina per cercar feina
LinkedIn
Un indret?
Praga

”Afalaga molt que
una empresa et
vingui a buscar

“

No tothom té la sort que, pel seu perfil professional,
els cercatalents el vinguin a buscar. És el que li ha
passat al Daniel, que des del novembre, treballa al
departament informàtic d’una empresa suïssa

Cristina Domene

· Vas estudiar Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistema.

Sí, el que passa és que la informàtica canvia cada dia i quan fas la
carrera t’adones que el que t’estan explicant ja està antiquat, o no
serveix en el món real, llavors quan
surts al mercat laboral, veus que
tens unes nocions, però que en realitat, has de continuar agafant coneixements a altres àrees i sobretot anar agafant experiència.
· Llavors la teva feina no és la
de picar codi binari?

L’àrea en la qual jo em moc és el
govern de la informàtica, quan una
empresa té una divisió informàtica, amb moltíssimes persones dedicades, ha de tenir una gestió, un
pla, una estratègia, augmentar la

productivitat i optimitzar recursos,
igual que fan les altres àrees. Això
és al que jo em dedico. El meu treball és de gestió, no de producció.
· Mai has treballat a la producció més dura, doncs?

Sí, sí. El 2004 vaig començar a
Hewlett-Packard, a la producció,
picant codi, i el 2007, dins de la mateixa HP, ja vaig passar a la gestió,
de management, dedicat a un client de Bèlgica, fins al 2012 que l’empresa va decidir tancar el centre
de Sant Cugat i marxar a Bulgària.
Dos mesos després de deixar HP
vaig rebre una trucada del client
pel qual havia treballat a Bèlgica i
m’oferien treballar per un nou proveïdor de la Índia anomenat HCL.
· Això, es coneix com a ‘headhunter’, un cercatalents.

El treball del headhunter és cap-

tar professionals amb un perfil
molt concret que les empreses
busquen molt i que no és fàcil trobar i que normalment és un professional que no està mai a l’atur,
que una empresa li treu a l’altra.
En comptes d’esperar que aquest
professional vingui a tu buscant
feina, el que es fa és contactar amb
aquest professional activament
per intentar ‘robar-lo’.

D’una de química, Clarient, que estava buscant aquesta posició a Suïssa però el perfil no el trobaven al
seu país perquè allà, hi ha poques
persones que el tinguin, i els que el
tenen, demanen un sou desorbitat.
Després de 10 mesos, van prendre
la decisió de buscar-lo a altres països d’Europa i com que ells tenen
un centre a Sant Joan Despí, el van
cercar aquí.

· Et va sorprendre que et vinguessin a buscar?

· Com va anar el contacte?

La veritat és que afalaga molt, és
maco saber que tens un perfil que
agrada la gent i també és símptoma
que potser algunes decisions que vas
prendre més jove, -moltes de pura intuïció-, han estat encertades.

Ells van contactar amb un headhunter d’Espanya, que jo tenia contactat a través de LinkedIn i em va fer
una proposta, que cobria les meves
necessitats. Van apostar fort per mi,
em va agradar molt la filosofia i vaig
decidir acceptar-la.

· T’ha passat una segona vegada. De quina empresa t’han vingut a buscar ara?

· Per què hi ha gent a qui van a
buscar i altres que no deixen de
cercar feina?

És difícil, no sabria explicar-te
per què jo estic en aquesta situació i altres persones en viuen
una altra molt diferent. Al final
és una qüestió de treballar cada
dia, de lluitar pel que vols i agafar les oportunitats i, sobretot,
demostrar a la gent que confia
en tu que no fallaràs i que realment vols progressar. També és
cert que els estudis són bàsics i
que l’anglès és imprescindible.
· La informàtica continua sent
una aposta segura per trobar
feina?

Ara mateix hi ha necessitat de
personal qualificat en l’àrea d’informàtica, que està creixent. De
fet, la taxa d’atur al sector de la
informàtica és molt més baix que
en altres àrees. És una àrea en expansió i totes les empreses necessiten aquest perfil.

