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Setmanari d’informació local

Andrea Motis, un 
altre dels plats forts 
de la Festa Major

L’experiència de 
Cristina Vallès com 
a monja budista

El FS Castellar fa història i es classifica per a la final a quatre de la Copa Catalunya després de superar el FS La Unión

Castellar es vesteix de taronja

MÚSICA | P18

ESportS | P12-13

rELIgIó | P09

L’afició i els jugadors celebrant la classificació per a la final a quatre, dijous de la setmana passada, al Pavelló Joaquim Blume.  || Q. Pascual
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Més informació:  www.castellarvalles.cat.

Organització: Ajuntament de Castellar del Vallès

Col·laboració: Centre Excursionista de Castellar, Club Atlètic Castellar, Comissió de Fes-
tes, Colònies i Esplai Xiribec, La Colla del Senglar, ràdio Club Castellar, ADF, Joan roura

Amb el suport de: Diputació de Barcelona

Diumenge 8 de maig de 2016

“Els tres pins”

Distància:

15 km

Sortida:

Vestíbul de l’Auditori Municipal 
Miquel pont, de 7.30 a 8.30 h

Controls de pas: vestíbul Auditori 
(sortida), Alzina Balladora (cruïlla 
pista a tres pins), guanta (dipòsit 
d’aigua), cruïlla Can Montllor a Can 
padró i vestíbul Auditori (arribada)

Inscripcions:

- Centre Excursionista de 
Castellar, dv. 6 de maig, de 
19 a 21 h.

- Sortida: (vestíbul de 
l’Auditori), dg. 8 de maig, de 
7.30 h i fins a 8.15 h.

Preu:

7 € per participant (5 € 
menors de 25 anys i majors 
de 65 anys)

XXXVIII APLEC
CASTELLAR VELL
DIUMENGE 15 MAIG DE 2016
CASTELLAR DEL VALLÈS

Més informació: 
www.castellarvalles.cat.
Organització:
Ajuntament de Castellar del Vallès

De 08.30 a 10.45 h
Concurs d’ocellaires 

9 h
Missa de l’Aplec

De 10 a 11.30 h
Concursos de flors boscanes i de dibuixos 
a llapis 

De 10.45 a 11.45 h
Jocs infantils – jocs de cucanya, a càrrec 
de Colònies i Esplai Xiribec

10.45 h
Actuació de la Capella de Música de Santa 
Maria del pi, dins l’església

11.30 h
presentació de l’Arxiu parroquial de Santa 
Maria del pi de Barcelona: el fons docu-
mental de la parròquia de Sant Esteve de 
Castellar del Vallès, a càrrec dels arxivers 
de l’Arxiu d’Història de Castellar i de la 
Basílica del pi

De 12 a 13 h
Actuacions:
- Colles de Ball de Bastons de Castellar
- Colla petits de Ball de gitanes de 
Castellar
- gegants de Castellar
- gegants del pi

A partir de les 13 h  
- Lliurament de premis dels concursos 
de dibuix i flors boscanes
- 36è Concurs d’arrossaires (paelles 
petites, mitjanes, grans i de joves)

16 h
Lliurament de premis del Concurs 
d’arrossaires

A partir de les 16.30 h
Chill-out a càrrec de Deejays del revés

Inscripcions anticipades al concurs 
d’arrossaires fins al dissabte 14 de maig als 
establiments habituals (Queviures Mañosa, 
tenda de Fotos CM62 i Queviures El Castell).
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tema de la setmanaOcupació

Un operari 

adequant dijous 

al matí les noves 

dependències 

del Servei Local 

d’Ocupació a 

l’Espai Tolrà. || 

aJ. casTEllaR

trasllat del Servei Local d’ocupació 
El servei deixarà l’equipament de Cal Botafoc per instal·lar-se a partir de dilluns a la planta baixa de l’Espai tolrà

El Servei Local d’Ocupació (SLO) de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, 
que fins ara es trobava situat a l’equi-
pament de Cal Botafoc, estarà loca-
litzat a partir del proper dilluns, 9 de 
maig, a les dependències de l’Espai 
Tolrà, al carrer de Portugal número 
2. Amb aquest canvi, es concentrarà 
en un sol punt la seu de la nova Regi-
doria d’Educació, Formació i Ocupa-
ció. Al seu torn, Cal Botafoc acollirà la 
nova seu de la Policia Local. 

El SLO, que s’ adreça a totes les 
persones que busquen feina, ocuparà 
la totalitat de la planta baixa, de 183 
metres quadrats. En aquesta super-
fície es distribuiran un punt d’aten-
ció a l’entrada, el club de la feina, una 
aula de formació i diferents despat-
xos tècnics i sales de reunions. Se-
gons la regidora d’Educació, Forma-
ció i Ocupació, M. Antònia Puig, “el 
fet de disposar d’un espai comú i no 
dispersat  afavorirà les sinergies 
de treball coordinat que volem que 
es creïn entre els diferents serveis 
d’aquesta nova regidoria”.

El trasllat del SLO ha compor-
tat canvis d’ubicació de les dependèn-
cies administratives de l’Espai Tolrà. 
Així, a una de les ales de la primera 
planta, de 260 metres quadrats, s’han 
desplaçat les oficines dels serveis tèc-
nics d’Educació, Formació, Coopera-
ció, Igualtat, Nova ciutadania i Gent 
Gran. Així mateix, l’associació Co-
merç Castellar, que també es trobava 
ubicada a Cal Botafoc, es traslladarà 
també els propers dies a El Mirador.

els serveis del slo

El Servei Local d’Ocupació, què un 
centre col·laborador amb la Genera-
litat, ofereix  formació per a la recer-
ca de feina i formació ocupacional. Al  
SLO s’organitzen sessions d’acollida 
i orientació per a les persones sense 
feina, a més d’entrevistes personals per 
a assessorar cada usuari en funció del 
seu perfil professional. “Els donem in-

  Rocío Gómez 

+ OCUPACIÓ

Claus per elaborar    
un bon currículum

Una de les qüestions més 
importants a l’hora de buscar feina, 
a més del reciclatge professional, 
és l’elaboració del currículum. Des 
del SLO asseguren que no hi ha 
una recepta estàndard però sí unes 
pautes bàsiques. “El més important 
és no mentir, que tota la informació 
que figura al currículum sigui certa. 
El document ha de ser molt visual, 
que ocupi poc espai - millor una 
pàgina que dues -, i sobretot que 
estigui redactat sense faltes d’or-
tografia”, explica Mar Puig. D’altra 
banda, al currículum ha de destacar 

les competències professionals, 
el perfil més especialitzat. “La 
fotografia també és molt important. 
Ha de ser actual, fidedigna. No s’ha 
de fer a corre-cuita”, afegeix Puig.  
La xarxa és una de les principals 
aliades a l’hora de buscar feina, tant 
per trobar models de currículum 
com per inscriure’s a les ofertes. 
“Ja no s’envien currículums en 
paper, sinó a través del correu 
electrònic. El que posem a dins del 
mail i a l’assumpte serà la nostra 
carta de presentació. La feina ara 
és a internet, però hem de saber 
on buscar”, detalla la cap de la 
Unitat d’Ocupació i Formació. “Per 
qualsevol feina has de saber de 
noves tecnologies, has de poder 
fer servir un ordinador, i has de 
saber comunicar”, conclou Puig.

formació sobre la situació del mer-
cat laboral,  l’orientem sobre com 
es fa un currículum o com presen-
tar-lo en una entrevista de feina. És 
un servei gratuït i obert a tothom”, 
explica Mar Puig, cap de la Unitat de 
Formació i Ocupació de l’Ajuntament.

Quant a la formació ocupacio-
nal, els cursos del SLO es centren  en 
l’àmbit de l’administració i de les noves 
tecnologies. “La formació professio-
nalitzadora serveix per millorar el 
currículum i pel reciclatge profes-
sional.  Oferim cursos de creació de 
pàgines web i d’administratiu”,  afe-
geix Puig. En aquest sentit, la cap de 
la Unitat de Formació i Ocupació re-
marca que per buscar feina “s’ha de 
tenir una mentalitat oberta i saber 
què demana el mercat. Ara hi ha de-
manda en el camp dels productes 
ecològics i les noves tecnologies”.

més llocs de treball 
El SLO va cobrir l’any 2015 un total de 
173 llocs de treball amb usuaris de la 
borsa de treball (49 llocs més respec-
te el 2014), segons les dades facilitades 
per la Regidoria d’Ocupació. Aquesta 
xifra suposa una ràtio de cobertura del 
62,5% dels 277 llocs de treball que van 
arribar a la borsa a través de 207 ofer-
tes d’empreses. D’aquesta manera se 
superen les dades obtingudes el 2014, 
quan es van cobrir prop del 55% dels 
227 llocs de treball oferts pel servei. Du-
rant el primer quadrimestre d’aquest 
2016, el percentatge de cobertura de 
llocs de treball del servei ha continuat 
ascendint i se situa pràcticament en 
el 74% (s’han cobert 45 llocs de treball 
d’una oferta total de 61).

El SLO compta en l’actualitat 
amb un total de 622 usuaris actius a la 
borsa de treball. Pel que fa al seu per-
fil, un 48,5% són homes i un 51,5% són 
dones, mentre que la franja d’edat pre-
dominant és la situada entre els 40 i 
els 49 anys (29,39%). L’any 2015, el ser-
vei també va realitzar un total de 1.112 
accions d’assessorament individual i 
138 sessions grupals adreçades a usu-
aris que busquen feina.  

a l’abril, 1.373  desocupats

Castellar del Vallès tanca el mes d’abril 
amb un nou descens del nombre d’atu-
rats. Respecte el mes de març, segons 
les dades del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, la xifra d’aturats ha baixat en 
25 persones situant-se als 1.373 deso-
cupats amb una taxa de 12,73%.

Al conjunt del Vallès Occidental 
l’atur també ha disminuït en l’últim 
mes, en 1.680 persones. En aquests mo-
ments són 63.686 els vallesans apun-
tats a les llistes de les Oficines d’Ocu-
pació de Catalunya. Aquesta és la xifra 
més baixa des del febrer del 2009, quan 
n’hi havia més de 64.000. En termes 
generals, a Catalunya el nombre d’atu-
rats s’enfila fins els 486.123, el que sig-
nifica un descens de 13.868 persones 
(-2,8%) respecte del mes de març. Al  
conjunt de l’Estat, la baixada ha estat 
de 83.000 persones. Ara hi ha poc més 
de 4 milions d’espanyols desocupats.  
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EN COMÚ PODEM 

27,31%

ERC/CATSÍ

18,18%

DiL

15,51%

PSC - PSOE

14,93%

C’s

11,98%

PP

8,7

Altres

política

26-J: Cap a a una nova cita electoral

Una jove espera el seu torn de votació  en un col·legi electoral a les passades eleccions generals del 20 de desembre de 2015 || Q. Pascual

La majoria dels partits de Castellar veuen un fracàs la repetició dels comicis per la falta d’acord a l’hora de triar govern

Dimarts passat, el rei Felip VI va firmar 
el decret de convocatòria automàtica de 
les eleccions per al 26 de juny després de 
fracàs de les negociacions per formar go-
vern. Des del 20 de desembre -data de 
les eleccions generals- fins ara, cap can-
didat ha aconseguit el suport necessari 
per ser investit president del govern. Els 
partits de Castellar creuen que s’ha per-
dut una bona oportunitat per a la política 
i apunten a un fracàs dels partits a l’ho-
ra de posar-se d’acord a l’hora de triar 
un govern i un president, circumstància 
que es pot traduir en una forta abstenció 
entre els votants.

aleix canalís - som de castellar-psc

Des del PSC, el portaveu Aleix Canalís, diu 
que esperen que les noves eleccions aclarei-
xin els dubtes, però que sembla que no serà 
així. “Ens trobem davant d’un fet insòlit. 
És una situació que no  s’hauria d’haver 
produït. Esperem que amb les noves elec-
cions es tregui una mica l’aigua clara i 
permeti formar noves majories, però 
certament creiem que serà difícil, a no 
ser que hi hagi un tomb generalitzat, que 
tampoc és de preveure”. Segons el porta-
veu, al que ens hem d’anar acostumant és 
que el bipartidisme i les grans majories ab-
solutes s’han acabat, per tant requereix un 
esforç més gran per teixir aliances. “Han 
de ser capaços com a signe de maduresa 
democràtica, malgrat estar lluny ideo-
lògicament, de saber teixir aliances per 
poder fer uns mínims i pactar en coses 
essencials pel bé del país”.
Respecte  a la renúncia de Carme Chacón a 
ser cap de llista per Barcelona, Canalís ex-
plica que després dels resultats del PSC a 
Catalunya, era necessari un canvi.

NOVES 
ELECCIONS 
Els partits 
coincideixen 
que no s’hauria 
d’haver arribat a 
aquest punt 

RESULTATS 
Els partits 
consideren que 
no hi haurà  gaire 
diferències 
de vots en les 
eleccions 

DESENCÍS 
les forces 
polítiques diuen 
que la ciutadania 
no està satisfeta 
amb com han anat 
les negociacions i 
això es pot traduir 
en un augment de 
l’abstenció

rafa homet - erc

Per a Rafa Homet, portaveu d’Esquer-
ra, les eleccions són una evidència del 
fracàs de l’estat espanyol. “Com a estat 
està en crisi i la incapacitat dels par-
tits tradicionals i de les forces emer-
gents de l’estat espanyol de crear go-
vern és una mostra més de fins a quin 
punt un estat ha entrat en crisi”. Homet 
també critica que, sent un govern en fun-
cions, s’hagi dedicat a impugnar les me-
sures que ajuden la gent, com el decret 
de pobresa que van tirar enrere la pas-
sada setmana. Homet també destaca el 
paper clau que han tingut els partits in-
dependentistes. “No s’ha pogut cons-
truir una alternativa de govern si no 
passaven pel reconeixement del dret 
democràtic de Catalunya i de la cele-
bració d’un referèndum”. Per al porta-
veu republicà s’ha de continuar buscant 
complicitats amb l’esquerra espanyola 
transformadora. En el consell nacional 
d’ERC de dissabte passat, es va decidir 
repetir les llistes, “anirem a les elecci-
ons de juny amb el mateix model i amb 
moral de victòria”. 

joan moyà - decidim castellar

Decidim Castellar, que no concorre com 
a grup a les eleccions ni entra en coalició 
amb cap formació, opina que és desespe-
rant com, “després d’haver expressat 
el que volem, ho hàgim de tornar a fer, 
per la incapacitat de negociar dels po-
lítics”. “Llàstima del partit socialista, 
que semblava una opció de canvi i ha 
quedat truncada pel seu enrocament 
de voler pactar amb Ciutadans. Ha re-
sultat una cagada històrica, en un mo-
ment en què podia haver-hi un canvi. I 
després d’immobilisme del PP, que en 
els darrers mesos només ha acumulat 
casos de corrupció”. Tot i que en les elec-

cions generals Decidim, com a candida-
tura ciutadana amb gent que ve d’espais 
diversos, no demana el vot per ningú, sí 
que es posicionen a favor de les opcions 
que suposin una obertura en els eixos so-
cials, donant sobirania a la ciutadania i 
l’oportunitat de ser protagonistes, i na-
cionals com el dret a decidir.

bea garcia - cdc

Bea Garcia, portaveu de CiU, assegura que 
tornar a convocar les eleccions, és un fra-
càs de la política. “La política és l’art del 
consens, d’arribar a acords i el fet que 
no s’hagi pogut arribar a cap consens 
vol dir que la política ha fracassat. És 
un acte del qual ens hem de sentir de-
cebuts”. Segons Garcia la política ha d’es-
tar per sobre de les idees, per molt dispars 
que siguin i creu que unes segones elecci-
ons tampoc garanteixen resultats molt di-
ferents. “En mig any, la gent no sol canvi-
ar de vot”. Potser els consensos seran més 
fàcils si determinades forces poden sumar. 
En tot cas, s’ha perdut una molt bona opor-
tunitat per aprendre a treballar d’una altra 
manera.  Convergència Democràtica con-
correrà sola a les eleccions. “Teníem la 
intenció de tornar a repetir amb Junts 
pel Sí, però Esquerra no ho veu adient”. 

antonio carpio - pp

Des del PP de Castellar, critiquen dura-
ment l’actitud del líder socialista, Pedro 
Sánchez, ja que asseguren que “no ha 
deixat governar al partit que va gua-
nyar les eleccions ni tampoc ha estat 
capaç de formar govern”. Antonio Car-
pio, el responsable de la secció local del  
PP, pronostica un augment de vots per 
als populars en els propers comicis amb 
“un escenari polític similar”, i demana 
que s’obri la possibilitat d’un govern de 
consens on no sigui incompatible un go-

vern format per partits de centre-dre-
ta i d’esquerra. “En el temps en què 
estem, el consens és obligatori. Un 
pacte entre PP i PSOE era molt via-
ble, és un tipus de govern que ja hem 
vist a altres països de la Unió Euro-
pea sense cap problema. El PSOE s’ha 
equivocat i això li passarà factura”, 
assegura Carpio. 

josep rosales - ciutadans

Josep Rosales, líder de la secció local de 
Ciutadans, creu que la repetició de les 
eleccions generals al juny “és un fra-
càs”, i preveu uns resultats electorals 
on l’abstenció, pel desencís amb els par-
tits “que no han sabut donar resposta 
al que la ciutadania esperava”, sigui 
una de les protagonistes. Rosales criti-
ca l’immobilisme de la resta de partits 
en la formació de govern perquè pun-
tualitza que “el més important és el 
país, ni les sigles dels partits ni les 
cadires. Ciutadans estava disposat 
a fer concessions”. 

dani martínez - iniciativa per catalunya

Dani Martínez, responsable d’Inicia-
tiva Castellar, creu que el nou escena-
ri de pacte entre Izquierda Unida i Po-
demos, es pot traduir en més escons 
donat que podrien aplegar els votants 
socialistes que no han vist amb bons ulls 
els contactes entre Ciutadans i PSOE. 
A Catalunya, ICV i EUIA repetiran la 
confluència amb Podem que els va fer 
guanyar. “Molts votants socialistes 
miraran la confluència d’esquerres 
com l’única alternativa perquè el seu 
vot no acabi en mans de la dreta. El 
PSOE no ha escoltat la veu de canvi 
de la ciutadania que volia un canvi 
radical amb la política del PP”, diu 
el responsable d’ICV. 

 C. Domene/R.Gómez RESULTATS
20 D · 2015
A CASTELLAR
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INCLUSIÓ | rECoNEIXEMENt

L’escola d’educació especial Crespinell de Terrassa va 
rebre dilluns el premi Ensenyament Fundació Cercle 
d’Economia 2016 per un projecte d’inclusió compartit 
amb dos centres més, l’escola pública Lanaspa i l’Ins-
titut Montserrat Roig, ambdues de Terrassa. “Es trac-
ta que els nostres alumnes amb necessitats educa-
tives especials puguin anar a escoles ordinàries 
per compartir diferents àrees curriculars, sempre 
adaptades, com plàstica, educació física o música 
i activitats lúdiques com el pati, excursions i fins 
i tot el menjador”, explica la castellarenca Vanessa 
Bermúdez, professora d’Educació Especial a l’escola 
Crespinell i cooperativista, ja que aquest centre és una 
cooperativa de mestres. 

L’escola d’educació especial Crespinell de Terrassa rep el 
premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia 2016

BREUS

Segons la docent, aquest intercanvi suposa una moti-
vació per als seus alumnes, “però també per als alum-
nes de les escoles ordinàries, perquè uns aprenen 
dels altres, és un intercanvi mutu”. D’aquest projec-
te, també es destaca la xarxa de col·laboració que s’es-
tableix entre escoles de diferents tipologies. “És molt 
positiu que una escola concertada com la nostra 
col·labori amb centres públics”.

El premi, a més de suposar un reconeixement, 
significa també un incentiu econòmic. “Amb els di-
ners s’impulsarà un estudi a la universitat perquè 
es pugui valorar el projecte i extrapolar-lo, en un 
futur, a altres centres per treballar la inclusió”, 
conclou Bermúdez.   || c. D.

Un dels principals problemes que pa-
teix Castellar és  la connexió amb les 
grans infraestructures viàries. Per 
aquest motiu, l’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, es va reunir dimecres  a la tarda 
amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalu-
nya, Josep Rull, per fer-li avinent la 
urgència de connectar la carretera 
B-124 amb la ronda Oest de Sabadell 
i l’autopista C-58.

Segons recull un comunicat de 
l’Ajuntament, Giménez va explicar 
al conseller “que és necessari cer-
car aliances entre el Govern de la 
Generalitat i els ajuntaments del 
Vallès Occidental per resoldre 
l’important dèficit que pateix la 
comarca en infraestructures de 
comunicacions”.  

Segons l’alcalde, un d’aquests 
dèficits és la finalització del projec-
te de la Ronda Vallès, que “perme-
tria completar la circumval·lació 
d’una ciutat com Sabadell, de més 
de 200.000 habitants”. I  a més va 
afegir que “aquesta és una infraes-
tructura absolutament necessà-
ria per tal d’evitar els col·lapses 
de trànsit de molts castellarencs 
que han de creuar diàriament el 
nucli urbà de Sabadell”. Aquesta 
circumstància també ha motivat les 
queixes de l’Ajuntament de Sabadell  
que nota molt increment de trànsit  
a zones com la Gran Via.

Giménez també ha anunciat 
que properament “es faran con-
tactes entre els diferents ajun-
taments de la comarca per tal de 
recompondre el consens dels mu-

Castellar demana connectar 
ja amb la C-58 i la ronda oest

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, amb el conseller de Territori, Josep Rull  . || cEDiDa

L’alcalde s’ha reunit amb el conseller de territori i Sostenibilitat

MOBILITAT | rEUNIó

nicipis en l’àmbit de la mobilitat a la comarca”.

la c1415a

En la reunió amb el conseller Rull, també es van 
tractar altres temes com la necessitat d’aplicar 
mesures de seguretat a la carretera C1415a entre 
Terrassa i Sentmenat, sobretot després del dar-
rer informe del RACC on es constatava que era un 
dels 10 trams de carreteres catalanes amb més si-
nistralitat. Recentment, el Departament de Terri-
tori de la Generalitat ha encarregat una inspecció 
de seguretat viària de la carretera C-1415 a  com a 
pas previ al projecte de millora amb l’objectiu de 
poder-hi actuar durant aquest any i el 2017. Paral-
lelament a la inspecció s’ha impulsat una campa-
nya d’aforaments especials, amb la instal·lació 
d’aparells de mesura d’intensitat del trànsit, per a 
l’anàlisi i l’estudi de la circulació en diversos trams.

A la reunió amb Rull, també es va parlar de la fu-
tura posada en funcionament de l’estació de Ferrocar-
rils de la Generalitat  a la plaça d’Espanya de Sabadell.

  Redacció

TROBADA 
cercar aliances 
entre Generalitat 
i ajuntaments del 
Vallès  per resoldre 
el dèficit en 
infraestructures 

RONDA VALLÈS 
Finalitzar-
la significaria 
completar la 
circumval·lació de 
sabadell 

C1415a 
També es va 
parlar d’aplicar-
hi mesures  de 
seguretat
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CASTELLAR 
JOVE 
3r TRIMESTRE 
2015-2016

Organització:
Ajuntament (Castellar Jove)  
Col·laboració: 
LaSaladeSer

Més informació: 
www.castellarvalles.cat
castellarjove@castellarvalles.cat
www.facebook.com/castellarjove 
tel. 93 714 40 40

Inscripcions obertes fins al 10 
de maig 

Durada de l’activitat: 
del 12 de maig al 30 de juny
Horari i lloc: dijous de 20 a 
21.30 h, Sala Lluís Valls Areny 
d’El Mirador
Horari i lloc d’inscripcions: de 
dl. a dj. de 9 a 14 h i de 17 a 21 h
a l’Espai tolrà 
(c. portugal, 2 - regidoria de Jo-
ventut)
Preu: 20 euros

“Relaxa’t davant 
la selectivitat”

Curs

Ens traslladem

Espai Tolrà

Servei Local d’Ocupació

Cal Botafoc

Si busques feina, ens trobaràs al
c. Portugal, 2C a partir del 9 de maig
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
t | 93 714 40 40

A partir del 9 de maig

actualitat

promoció dels productes de 
proximitat de la comarca

Els integrants del col·lectiu Cuina Va-
llès, entre els quals hi ha el restaurant 
Garbí de Castellar, promocionaran el 
catàleg  “Tasta el Vallès” de produc-
tes singulats i de proximitat de la co-
marca. El catàleg aplega els produc-
tes, els llocs on es poden adquirir i un 
cens de productors i elaboradors. Això 
es promocionarà als restaurants amb 
uns elements que contenen mostres 

CUINA VALLÈS | tAStA EL VALLÈS

d’aquests productes, com la mongeta 
del ganxet, l’oli, el vermut vallesà, els 
vins de la comarca o el cigró menut.

Tasta el Vallès és un projecte del 
Consorci de Turisme del Vallès Oc-
cidental mitjançant la Xarxa de Pro-
ductes de la Terra, que neix amb la 
finalitat de difondre el patrimoni gas-
tronòmic que singularitza la comarca 
i dotar de visibilitat als productors i 

elaboradors que hi ha al darrere. El 
catàleg està  format per 55 productes 
de diferents tipologies, que inclouen 
des de cereals, farines, pans i dolços 
fins a carns i embotits, passant per 
llegums, formatges, ous i brous, vins 
escumosos, cerveses i vermuts, olis i 
productes d’horta. 

fira alicia’t
D’altra banda, Cuina Vallès va estar 
present a la fira Alicia’t, la festa de 
la gastronomia de les comarques de 
Barcelona, que va celebrar el passat 
cap de setmana a Mont Sant Benet 
(Bages). Josep Maria Villagrasa, del 
restaurant Can Feu de Sabadell i Car-
les Calsina del restaurant Garbí i de 
‘Cuina Vallès’, van fer una demostra-
ció de com coure les mongetes i van fer 
algunes receptes per gaudir-les tant 
a la cuina i com a la taula.  El pagès 
castellarenc Ramon Casamada va 
fer una introducció al conreu d’aquest 
fesol arribat d’Amèrica el segle XVI.

Finalitzat el taller, es va servir 
un tast de mongetes del Ganxet.  A 
la fira Alicia’t hi va haver també mel-
melades de Rubí i productes del Ce-
ller d’Ullastrell.  || REDacció

El taller itinerant d’Endesa, Play Energy, que té l’objectiu de cons-
cienciar els participants sobre el valor de l’electricitat i la neces-
sitat de fer-ne un ús eficient mitjançant una sèrie d’experiments 
pràctics, ha visitat recentment l’escola l’Emili-Carles Tolrà. El Jo-
aquim, un nen imaginari, ha de fer un treball sobre energia i ne-
cessita ajuda. Amb aquesta premissa, l’educador arrenca l’acti-
vitat a l’aula. Durant el taller, els alumnes, de 3r i 4t de Primària, 
amb l’objectiu d’ajudar el Joaquim, experimentaran què és l’ener-
gia, creant-la ells mateixos a través d’uns pedals o veient com es 
transforma amb un cotxe que incorpora una placa solar. Mitjan-
çant l’observació d’aquests experiments així com de tots els altres, 
els alumnes són testimonis del procés de generació que proporci-
ona, com a resultat, l’electricitat.   || REDacció

Taller sobre energia a l’Emili Carles-Tolrà

La Caminada Popular de Castellar del Vallès, organitzada per l’Ajunta-
ment, arriba enguany a la 29a edició amb un itinerari que diumenge 8 de 
maig recorrerà un total de 15 km pels voltants del municipi. La sortida 
oficial d’aquesta prova de caire no competitiu es farà de manera lliure 
entre les 7.30 i les 8.30 hores, des del control situat al vestíbul de l’Audi-
tori Municipal Miquel Pont, previ segellat de la butlleta d’inscripció. A 
partir d’aquí, els participants hauran de caminar els 15 km, passant pels 
controls que s’ubicaran a l’alzina balladora (cruïlla de la pista als Tres 
Pins), als Tres Pins, a Guanta (dipòsit d’aigua), a la cruïlla de Can Mont-
llor a Can Padró i, finalment, al vestíbul de l’Auditori. Durant el recorre-
gut hi haurà tres avituallaments líquids i un de líquid/sòlid. Cada partici-
pant haurà de pagar 7 euros, excepte els menors de 25 anys i els majors 
de 65 anys, per als quals el preu serà de 5 euros. En tots els casos, el preu 
inclou assegurança, esmorzar i record de participació.    || REDacció

Diumenge, la 29a Caminada Popular

BREUS

El castellarenc Carles Calsina - segon a la dreta- amb membres de Cuina Vallès. || cEDiDa
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actualitat

La suspensió de la Llei 24/2015 de mesu-
res urgents en l’àmbit de l’habitatge i la po-
bresa energètica ha trobat l’oposició ferma 
de l’administració local que ha fet un front 
comú per posar fre a la derogació d’aquesta 
normativa que aborda l’emergència social . 

Una representació dels alcaldes cata-
lans, entre ells el de Castellar, Ignasi Gimé-
nez, es  concentraran aquest divendres a la 
Delegació del Govern espanyol a Barcelona 
per mostrar el seu rebuig a la suspensió de 
la llei. En aquest sentit, Castellar es sumarà 
avui a la iniciativa dels ajuntaments cata-
lans de notificar a l’administració de l’Es-
tat el nombre d’expedients que han quedat 
bloquejats a causa del recurs d’inconstitu-
cionalitat acordat pel Consell de Ministres 
del passat 29 d’abril. El consistori té oberts 
sis expedients per forçar la cessió obligatò-
ria de 32 habitatges buits que són propietat 
d’entitats financeres. El text, que es presen-
taràs avui a la Delegació del Govern espa-
nyol a Barcelona, especifica que, malgrat la 
suspensió de la  llei 24/2015, l’Ajuntament 
continuarà tramitant aquests expedients.  
A més, Castellar continuarà multant les en-
titats financeres que disposin d’habitatges 

buits.“La llei és útil per donar suport a aquelles 
persones que es troben en situació d’emergèn-
cia en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica”,  ha afirmat Giménez.“L’Ajuntament se 
sumarà a totes aquelles iniciatives impulsa-
des per la Generalitat i el món local que possi-
bilitin el desplegament final d’aquesta llei”, ha 
anunciat l’alcalde. De fet, el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar en la darrera sessió una moció que acor-
dava l’adhesió a la campanya “La Llei 24/2015 no 

Contra la suspensió de la llei 24/2015

Dijous al matí es va reunir el comitè d’emergència social per analitzar la suspensió de la llei. ||aJ. casTEllaR

L’Ajuntament  seguirà  tramitant els 6 expedients per forçar la cessió de 32 habitatge buits

  Redacció

es toca”, promoguda pel grup promotor de la ILP 
Habitatge, Llei 24/2015. D’altra banda, l’alcalde veu 
amb bons ulls “que es comenci a elaborar un nou 
projecte de llei que permeti ratificar la norma-
tiva recorreguda pel govern espanyol al Tribu-
nal Constitucional, tal com es va acordar a la ci-
mera convocada dimarts passat pel president 
de la Generalitat”. D’altra banda,  dijous es va re-
unir el comitè d’emergència social de l’Ajuntament 
per valorar la situació. 

SERVEIS SOCIALS | LLEI poBrESA ENErgÈtICA
BOMBERS | EXCArCErACIó

Els Bombers Voluntaris de Castellar han 
participat a la XIIa edició del concurs 
del rescat en accidents en trànsit. 
Dimecres passat, va ser torn de l’equip 
castellarenc en la que va ser la seva 
quarta vegada al concurs. Enguany els 
dotze equips partipants, formats per 6 
bombers cadascun, havien de rescatar 
dues persones atrapades a l’interior 
d’un vehicle en un temps màxim de 30 
minuts. Un dels ferits presentava risc 
vital imminent i el segon ferit es mantin-
dria estable. L’objectiu de la trobada és 
el reciclatge professional dels efectius, 
que descobreixen altres protocols per 
implementar els sistemes de rescat en 
cas d’accident de trànsit. “Són unes 
pràctiques de caire formatiu que 
t’obliguen a conèixer altres tècniques 
i fomenta la cohesió del grup, què és 
molt important per a les actuacions 
reals”, explica Sisco Altarriba, cap 
dels Bombers Voluntaris de Castellar. 
Al concurs també van participar com 
a convidat un equip d’instructors dels 
Bombers de Barcelona.  || R.GómEz

Els bombers 
participen al 
XIIè concurs 
de rescat 
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AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Sol·licitud d’ajuts individuals 
per a menjador escolar 
Curs 2016-2017

Consulteu les bases al web municipal, www.castellarvalles.cat

Qui els pot sol·licitar? 
Unitats familiars amb uns 
ingressos que no superin la renda 
límit establerta en les bases.

Presentació de sol·licituds
Fins al 13 de maig, a la Regidoria 
de  Salut, Serveis Socials i 
Habitatge (Espai Tolrà), de dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores.

Beneficiaris
Alumnes de 2n cicle 
d’educació infantil, 
d’educació primària i 
d’educació secundària 
obligatòria matriculats 
en centres del Vallès 
Occidental sostinguts 
amb fons públics.

salut

Un nou metge de medicina familiar i 
comunitària s’ha incorporat a l’Equip 
d’Atenció Primària Castellar del Vallès.  
Segons un comunicat de l’equip directiu 
del CAP, la seva incorporació a la planti-
lla permet “redistribuir la quantitat de 
ciutadans que té assignats cada metge 
i, per tant, també permet de reduir les 
llistes d’espera i augmentar el temps 
que cada metge pot dedicar a visitar 
els pacients”.
Així, per raó d’aquesta reorganització, 
s’envia de forma aleatòria una carta a 
1.000 habitants de Castellar especificant 
que el seu nou metge de família serà el doc-
tor Víctor Hernández, el qual atendrà els 
dilluns, dimecres i divendres en torn de 
tarda i els dimarts en torn de matí.

“Com tots els canvis es necessi-
ta un temps d’adaptació, per tant du-
rant els primers 6 mesos es respecta-
rà la nova assignació, i passat aquest 
període s’estudiaran les propostes de 
canvi que puguin sorgir al respecte”, 
expliquen els responsables directius del 
CAP.  || REDacció

Nou metge 
al CAP

SALUT | NoVEtAtESPAI SALUDABLE

“Bull” en anglès vol dir “toro”, un 
animal fort que pot arremetre con-
tra els més dèbils i petits, d’aquí la 
paraula. El bullying, o assetjament 
escolar,  és una forma de conducta 
agressiva que es manté de forma re-
petida en contra d’una persona que 
no és capaç de defensar-se.

Es pot manifestar de diferents 
maneres: pegar, insultar, marginar, 
fer córrer rumors negatius, enviar 
missatges ofensius…

A Catalunya un 8 % dels estudi-
ants d’ESO han sigut víctimes d’as-
setjament escolar i el 5% de Cyber-
bullying (a través de xarxes socials). 
En els últims mesos, han proliferat 
les notícies relacionades amb el bu-
llying, per què? Un entorn familiar 
agressiu és decisiu perquè el nen 
acabi repetint les conductes que veu 
a casa, però la causa real d’aquest 
augment es deu primordialment als 
missatges que la societat i alguns 
mitjans de comunicació transme-
ten als nens (reality shows/ Inter-
net/ jocs en línia), fent-los pensar 
que la violència és una actitud per-
fectament normal.

conseqüències

El problema és greu. Les conseqüèn-
cies d’aquest fenomen poden anar 
des d’una baixa autoestima, fins a 
estats d’ansietat, fòbies o quadres 
depressius importants. Tot plegat 
dificulta la integració del nen/a a l’es-

LAURA LLOBET · Doctora CAp Castellar
DIANA MARTÍNEZ GÓMEZ · Infermera pediàtrica CAp Castellar

cola i els origina problemes de ren-
diment escolar, alteracions de con-
ducta i fins i tot un augment del risc 
de suïcidi. De fet, arran d’una onada 
de suïcidis en adolescents holande-
sos al 1970 es va començar a estu-
diar el problema del bullying com a 

tal. Però per sort, alguns individus 
poden superar l’assetjament, depe-
nent de les característiques perso-
nals, l’ambient familiar i les relaci-
ons amb la comunitat. 

Què podem fer? Es bàsic el su-
port dins de la família. Promoure un 
entorn tranquil i lliure de conflicte 
facilitarà la reflexió crítica sobre el 
que ens envolta. Reforçar l’autoesti-
ma i l’autonomia dels infants des dels 
primers anys. Exercir com a models 
dels fills, evitant certs comentaris i 
actuant de forma coherent amb els 

Diguem no 
al bullying

pensaments i sentiments.
 Malauradament a vegades es 

viu com a normal el conflicte, l’insult  
o la falta de respecte entre iguals per 
això és bo parlar amb els fills i pre-
guntar, i si detectem que són espec-
tadors del problema ensenyar-los 
quina és la diferència entre ser “so-
lidari davant de la injustícia” i ser 
un “xivato”. 

A l’escola, és determinant la 
detecció dels casos i el treball con-
junt amb els psicòlegs, promovent 
cultures i normes de relació sanes 
que evitin els desequilibris de poder, 
buscant l’ajuda dels líders de la clas-
se per fomentar des del seu món 
l’idea de que ser un “bully” no està 
de moda. A part d’això, és obligada la 
implicació dels governs per establir 
campanyes de sensibilització socials.

responsabilitat

És responsabilitat de tots nosaltres 
fer visible el problema del bullying, 
tenint en compte que s’ha d’analit-
zar la situació des de totes bandes 
i no quedar-se només amb una sola 
versió dels fets.

 És imprescindible evitar cul-
par a la víctima, aquí l’únic culpable 
és l’assetjador, els instigadors i la 
resta de persones que ho permeten. 
A les nostres mans està deixar de ser 
uns simples espectadors i prendre 
accions per promoure relacions que 
respectin els drets humans.

És bàsic el suport dins de
la família. Promoure un
entorn tranquil i lliure 
de conflicte facilitarà
la reflexió crítica sobre
el que ens envolta

CATALUNYA 
un 8% dels 
estudiants d’EsO 
han estat víctimes 
d’assetjament 
escolar 

ESCOLA 
És determinant  la 
detecció dels casos  
i el treball conjunt 
amb els psicòlegs 

CULPABLE 
l’únic culpable  
és l’assetjador, 
els instigadors i la 
resta de persones  
que permeten 
el ‘bullying’

Festa 
del riu

14a

Hi col·laboren:

Dissabte 21 de maig
De 10 a 13 h
Àrea d’Esplai de Les Arenes
Tallers, jocs, actuacions i es-
pectacle infantil

I a més...
2n concurs de coques 
dolces i pastissos
categoria infantil (fins a 15 
anys) i adulta (a partir de 16 
anys)
Premis al pastís o coca més sa-
borosa i a la més original
Inscripcions de l’11 al 19 
maig al web municipal

Organització: Més informació: 93 714 40 40
www.castellarvalles.cat
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Un grup de castellarencs s’han decidit 
a muntar una entitat per realitzar pro-
jectes de cooperació al Nepal. L’entitat, 
que s’anomenarà SOS per Castellar, en-
cara no està constituïda oficialment, ja 
que falten les darreres passes burocràti-
ques. “Ara mateix els papers estan a la 
Generalitat, la qual ha de validar  tots 
els documents que hem hagut d’envi-
ar”, explica qui serà president de l’en-
titat, Josep Maria Jiménez. La relació 
amb el Nepal ve de lluny. Fa cinc anys, 
un grup d’amics, entre els quals hi era el 
Josep Maria, van viatjar al Nepal. Es van 
fer amics del seu guia, el Gokul Sakpo-
ta, amb el que van mantenir el contacte. 
Quan el 25 d’abril de 2015 va tenir un ter-
ratrèmol de 7,8 graus a l’escala Richter, 
van muntar un concert solidari a Cas-
tellar per poder enviar diners al Gokul. 
D’aquí va sorgir la idea de constituït una 
entitat. “Vam saber que l’Ajuntament 
dóna suport a projectes de coopera-
ció i vam decidir-nos a constituir-la 
per poder crear  una escola en un dis-
tricte rural del Nepal que va quedar 
molt afectat pel terratrèmol”. El fet 
de tenir allà una contrapart coneguda 
els dóna tranquil·litat: “Allà tenim el 
Gokul, que va muntar l’ONG Junki-
ri”. El Gokul, a més, té una empresa de 
viatges a Katmandú i des d’allà, ha enviat 
una carta per demanar que es reactivi el 
turisme: “Després del terratrèmol, el 
turisme es va veure molt afectat, cau-
sant greus problemes econòmics a la 
nació. Si bé és cert que el patrimoni 
de Katmandú va quedar molt afectat, 
la majoria d’altres llocs patrimoni de 
la UNESCO estan intactes i oberts al 
públic. Per això demanem que la gent 
ens torni a visitar, perquè és la mi-
llor manera d’ajudar a reconstruir 
el Nepal”, diu el Gokul  || c. D. 

Neix ‘SOS 
Castellar’

COOPERACIÓ | NEpALRELIGIÓ | BUDISME

L’estiu de 2013, la castellarenca Cristina 
Vallès aterrava al Nepal per col·laborar 
amb una ONG. Les coses no van sortir 
com esperava, i als dos mesos, després de 
detectar corrupció al voltant de l’entitat, 
i amb una gran decepció, decideix anar a 
viure a un monestir.  Després d’uns mesos 
compartint la vida monàstica i coneixent 
el budisme, pren la decisió d’ordenar-se 
monja. Torna a Castellar per comunicar 
la seva decisió a la família i preparar la tor-
nada al Nepal. I aquí comença el seu viatge. 
El 14 d’abril,  la Cristina s’ordenava monja. 
“Sols feia quatre dies que havia arribat 
a l’Índia, i la màgia de la vida em va fer 
trucar a la porta del monestir Thösam-
ling just al moment adequat. Després de 
tant de temps de recerca i acurada re-
flexió, buscant el lloc indicat on poder 
agafar els vots de Rabjung, la meva in-
tenció es va materialitzar”, manifesta 
la Cristina. En el monestir van donar la 
seva aprovació i es va establir que tres dies 
després, la Cristina s’ordenaria. “La ceri-
mònia va ser veritablement especial, la 
tendresa i profunda saviesa d’en Geshe 
La embolcallaven l’ambient i l’emoció 
de les companyes ens feien de coixí al 
nostre voltant. Semblava que els mi-
llors perfums celestials s’haguessin 
abocat dins la gonpa, hi havia una llum 
brillant, pura i neta”, descriu la recent 
ordenada monja.

Cristina Vallès, ara Ngawang Yangdrön, la tercera per l’esquerra, el dia de la seva ordenació . || WilDcOliBRi

  Cristina Domene

La castellarenca, 
que ara s’anomena 
Ngawang Yangdrön,viu 
en un monestir a l’Índia

Cristina Vallès s’ordena monja 

Després d’acceptar els vots de Rabjung, 
i respondre algunes preguntes, es van retirar 
per procedir al canvi de roba, un moment car-
regat de simbolisme. La Cristina es vestia per 
primera vegada amb l’hàbit budista. “Les llà-
grimes humitejaven els ulls, mostra d’im-
mensa alegria i joia interna; estava vivint 
un autèntic esclat d’amor”, diu. Després, 
va rebre d’en Geshe el seu nou nom. “Ara sóc 
Nagwang Yangdrön”.

Han passat els dies i ja es troba immersa en 
el dinàmic ritme de la vida monàstica. S’aixeca a 
les 4 i entre altes moltes activitats, medita, estu-
dia tibetà, ensenyances al temple amb el Lama 
i realitza tasques compartides com escombrar 

el temple. “Els caps de setmana sempre hi ha 
activitats organitzades: passis de pel·lícules, 
conferències... Els dissabtes al matí és el dia 
de neteja i els diumenges tenim el dia lliure 
i aprofitem per anar a comprar o fer alguna 
excursioneta”. Els anys d’estudi no estan pau-
tats. “Cadascú decideix els anys que s’hi vol 
dedicar”. De moment, es troba bé en aquest mo-
nestir de l’Índia, “però m’agradaria molt poder 
estar en un monestir tibetà, a les muntanyes, 
un lloc petit on poder fer una bona pràctica”.  
Un cop se senti preparada, la intenció és tornar 
a occident, a casa. “Tinc molt clar que la meva 
feina està al lloc on vaig néixer, que és on fa 
més falta l’ensenyança de Buda”. 
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 Agrupació local CDC  Decidim Castellar

atalunya és una de les co-
munitats més afectades 
per la crisi econòmica, és 
la que té més llars amb 
tots els membres a l’atur, 

moltes de les quals no perceben cap 
ingrés. Aquesta situació d’emergèn-
cia social és especialment greu en 
l’àmbit de l’habitatge. Catalunya 
s’ha convertit en una de les comu-
nitats amb major nombre d’execu-
cions hipotecàries i desnonaments, 
el que implica en molts casos l’ad-
quisició d’un deute exorbitant amb 
les entitats financeres. Alhora, re-
sulta alarmant el creixement de la 
pobresa energètica, entesa com la 
dificultat per a afrontar les factu-
res dels subministraments bàsics 
d’electricitat, gas i aigua. Els preus 

aquest darrer Ple 
volem fer especial 
esment a la resposta 
de l’equip de govern a 
una de les preguntes 

que Decidim Castellar va formular: 
la demanda d’explicacions per les 
greus irregularitats detectades en 
la gestió de les piscines municipals 
per part de l’empresa SIGE.
Abans que res remarcar i fer públic 
que el propi sistema del reglament 
cau en una flagrant injustícia i des-
compensa enormement l’exercici de-
mocràtic. Com és que el grup opositor 
està obligat a registrar la pregunta 
amb temps suficient per a tal de que 

C D’
La 24/2015 no es toca Sense resposta davant 

de les queixes de SIGE

d’accés a aquests subministraments 
han esdevingut inassequibles per 
a la població. Des del 2008, la llum 
ha pujat un 60% i l’aigua una mitja-
na del 66%. El Síndic de Greuges, a 
l’Informe sobre la pobresa energè-
tica, documenta els impactes soci-
als, sanitaris i mediambientals de la 
pobresa energètica, i denuncia el so-
breesforç que implica l’acumulació 
de deutes vinculats al pagament de 
factures de la llar.
L’empitjorament d’aquesta situació 
d’emergència social contrasta amb 
els ingents beneficis obtinguts per 
entitats financeres i empreses de 
subministraments. Les cinc entitats 
financeres més grans de l’Estat espa-
nyol –Santander, BBVA, Caixabank, 
Popular i Sabadell– van tancar l’any 
2013 amb un benefici de 7.674 milions 
d’euros. Cal recordar, igualment, que 
des de l’inici de la crisi les administra-
cions públiques han transferit vora 
165.000 milions d’euros a les entitats 
financeres. L’informe «Emergencia 

Totes les persones, al llarg de la seva 
vida, es troben en la necessitat d’ele-
gir un camí i fer un canvi de direc-
ció quan es troben en una cruïlla.
En aquesta circumstància, hi ha mol-
tes i diferents actituds que prenen 
els humans. Uns necessiten pen-
sar-ho molt, perquè tenen una in-

habitacional en el Estado español», 
de l’Observatori DESC i la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 
feia palès que algunes de les entitats 
que més desnonen són precisament 
les que han concentrat la major part 
d’ajudes públiques. 
Aquest diagnòstic es pot estendre 
també a les empreses de subminis-
trament energètic. Durant els tres 
primers trimestres del 2013, l’oligo-
poli elèctric que opera a l’Estat es-
panyol (Endesa, Gas Natural Feno-
sa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) 
va obtenir un benefici de 7.638 mi-
lions d’euros, el doble que el de les 
elèctriques europees.
La manca de satisfacció de necessi-
tats d’habitatge i energètiques bà-
siques contradiu nombrosos com-
promisos internacionals assumits 
per l’Estat espanyol.
Segons el Comitè de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals de les Na-
cions Unides al PIDESC, el del dret 
a l’habitatge comprèn l’accés per- continua a la pàgina 11

Padre nuestro de todos los cielos, 
ayúdanos en estos días a tus humil-
des y obedientes excursionistas con-
denados a viajar por Cataluña y re-
correr sus alrededores.
A ti imploramos, ¡Oh Señor! Que 
en ninguno de estos días se estro-
pee nuestro autocar, que funcione el 
aire acondicionado o la calefacción 
y que nuestro equipaje no se pierda.
Protégenos de los conductores mal-
humorados, haz por la gracia divina 
que sean altos, guapos y simpáticos, 
para recreo de nuestra vista.
Danos en este día tu guía divina para 
escuchar con atención todo lo que 
nos diga y si en algún momento ha-
cemos una cabezadita, ten piedad 
de nosotros, pues débil es nuestra 
carne y el madrugón considerable.
¡Guíanos, Loado Señor! Hacia restau-
rantes buenos y económicos, donde 
la comida sea excelente y abundan-
te y los camareros amables y el vino 
incluido en el precio del menú.
Ante todo y sobre todo rogamos para 
no recibir correspondencia de nu-
estros familiares que nos obliguen 
a cancelar el resto de nuestro viaje.
¡Oh, Señor! Aparta a nuestras muje-
res de la fiebre de las compras y 
protégelas de los cotilleos que no 
necesitan o no pueden permitirse, 
apártalas de la tentación, pues no 
saben lo que hacen.
Dios todo poderoso, si en algunas de 
estas noches se organiza alguna fies-
ta evita que nuestros maridos y muje-
res, bailen con nadie que no seamos 
nosotros, pues con ello evitarán que 
alguien tenga que dormir en el sofá.
Y cuando nuestro viaje acabe y re-
gresemos a casa, concedemos la gra-
cia divina de encontrar a alguien que 
quiera mirar nuestras fotografías y 
escuchar nuestros relatos, pues con 
ello, nuestra vida de excursionistas 
no habrá sido en vano.
Amén.

*Poeta andaluz

Padre nuestro

En arribar a una cruïlla 
sap elegir?

 Francesc Espinosa*

 Antoni Comas

Salut Mental a L’Aula

El passat dia 21 d’abril, organitzada per Suport Castellar, tingué lloc una 
taula rodona sobre com es detecten i gestionen els problemes de salut men-
tal als centres de secundària de Castellar. Hi participaren els directors/res 
dels centres de secundària, Jaume Quera, director de l’IES Castellar; Lour-
des Rocher, directora de l’IES Puig de la Creu; Rosa Maria Baró, directora 
de Secundària del col·legi Immaculada; Cesar Sánchez, director de l’escola 
El Casal i la coordinadora de l’EAP, Mireia Ribalta, tots de Castellar, i va ser 
moderada per la presidenta de Suport Castellar, Cristina Torras. 

Tots van exposar que són professionals de l’ensenyament, però de cap 
manera poden oblidar la vessant educativa en la seva professió. Hi ha uns 
protocols davant els casos de problemàtiques que interfereixen en l’assoli-
ment dels aprenentatges. És a les dinàmiques de l’aula que es manifesten els 
casos de malaltia mental. Quan es detecta un canvi d’humor, un canvi aca-
dèmic, etc. en l’alumne s’encén una alarma. La clau és parlar amb la família i 
amb la intervenció del professional l’èxit serà més ràpid. Tota la taula va ma-
nifestar la manca de recursos en aquestes gestions i l’ajut dels professionals, 
tot i ser molt vàlid, és insuficient.  Avui dia els pares estan més sensibilitzats. 
Caldria tractar els problemes de salut mental, que es presenten, en el marc 
la Escola de pares que es desenvolupa durant el curs escolar. Van manifes-
tar que actualment els pares s’obren més als mestres i professors que abans, 
però hi ha famílies que esperen d’ells que siguin perfectes i que solucionin els 
problemes dels seus fills. La voluntat com a educadors no falta, però no se 
senten prou preparats per afrontar la realitat dels problemes de salut men-
tal.  La realitat no és fàcil de gestionar. Hi ha pares que no saben com afron-
tar aquestes situacions. Les associacions especialitzades en el tema han de 
donar suport a l’escola i a les famílies. La Cristina, com a presidenta de Su-
port Castellar, digué que com associació de l’àmbit de la salut mental poden 
treballar conjuntament amb la família per orientar-se en les situacions que 
se li presenten.  Les malalties mentals són malalties que costa de reconèixer, 
i per tant costa d’assumir. Es tracta de cuidar el malalt i cuidar l’entorn. Hi 
ha tot un patiment de la família. Necessita ajut. Després d’algunes pregun-
tes dels assistents es donà per acabada la sessió quan encara l’entusiasme 
era present a la taula, però… el temps mana.  || TEXT i FOTO: suPORT casTEllaR

FOTO DE LA SETMANA

Ràdio Castellar present en els 16s
Premis Ràdio Associació de Catalunya 

El programa de Ràdio Castellar ‘Sense Escrúpols’ va ser un dels programes 
finalistes a als 16s Premis Ràdio Associació, que destaquen la qualitat de la 
ràdio en tots els seus àmbits.

Els joves de Ràdio Castellar estaven nominats a Premi al millor progra-
ma de ràdio local i Premi a la Innovació. Cal anotar que enguany s’ha aconse-
guit un rècord de participació, ja que s’ha arribat a la xifra més alta de can-
didatures presentades, amb un total de 76.

L’equip del programa, en declaracions a L’Actual, afirmen que “només 
per estar nominats ja ho considerem un premi, a més, és una oportunitat 
per fer contactes”. Després de 3 anys d’emissions setmanals, els dijous de 
20:30h a 22h, el Sense Escrúpols de la 90.1 s’ha convertit en el programa re-
ferència dels joves de Castellar amb audiència en creixement any rere any.

La gala de lliurament de premis es va celebra el passat dijous 28 d’abril, 
a l’Auditori de l’ONCE a Barcelona. L’acte va ser presentat i conduït per Quim 
Masferrer i per primera vegada transmès en directe per streaming.  || TEXT 

i FOTO: PROGRama sENsE EscRúPuls

manent a recursos naturals i co-
muns: aigua potable, energia per a 
la cuina, calefacció i llum, mentre 
que incorpora com a contingut del 
dret a l’habitatge la protecció contra 
els desnonaments forçosos i l’obli-
gació dels poders públics de garan-
tir el reallotjament adequat de les 
persones sense recursos afectades 
per un desnonament.
La Constitució espanyola reconeix el 
dret a un habitatge digne i adequat i 
el vincula a l’obligació dels poders pú-
blics d’impedir l’especulació, impo-
sant també als poders públics el deure 
de garantir que el dret de propietat 
no s’exerceixi de manera antisocial.  
Amb aquest preàmbul, la Genera-
litat de Catalunya legislava per fer 
front a la dramàtica situació que 
pateixen moltes famílies, però com 
ja sabem, el govern en funcions 
del PP ha enviat aquesta llei al tri-
bunal constitucional per a la seva 
anul·lació.
No calen més comentaris...

decisió forta i contínua.
Altres es llancen al camí elegit acce-
leradament, sense pensar-hi gens ni 
mica. Surten disparats i segurs del 
que han decidit. Evidentment, ho han 
pensat més aviat poc.
També, hi ha les persones que quan 
han d’elegir camí o canviar de direc-
ció, solen prendre’s uns certs mo-
ments de calma i fan una pausa per 
poder reflexionar i elegir el que ens 
convé. I, poden  assessorar-se amb 
qui és necessari. Després, elegeixen 
el camí que els sembla més adequat.

opinió
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astant negat a l’hora de 
comprendre les coses 
complexes com ara la 
física quàntica o la filo-
sofia alemanya,he estat, 

a més a més, tardà en allò de saber en 
quin món vivia. Ara he llegit que, des de 
fa uns trenta anys, ens trobem de ple en 
l’etapa cultural de la transmodernitat. 
I jo que no me n’havia adonat, tot i que 
m’ensumava que alguna cosa passava...
Crec que em vaig fer càrrec de la mo-
dernitat els anys seixanta quan van ar-
ribar a casa la rentadora, el televisor, 
el gas butà i la il·lusió pel futur. Alesho-
res vam deixar de banda el safareig i la 
cuina econòmica. I de passada, com que 
es va estendre la brama que Déu s’havia 
mort, també vam pensar si l’havíem de 
desar a les golfes. Estàvem segurs que 
tot progressava i vam posar molta fe en 
la ciència i la raó. Fora les antiguitats!
També em va costar força temps en-
tendre la postmodernitat, on em pen-
sava fins ara mateix que estàvem instal-
lats. I es veu que la postmodernitat 
va donar fruits considerables. L’eco-
logia, el consumisme compulsiu i les 
oenagés; el feminisme i l’alteració de 
la gramàtica;va desaparèixer el socia-
lisme i es va començar a covar l’ou d’un 
islam embogit. Es va liquidar la metafí-
sica i, pel que fa als valors, «tants caps 
tants barrets». Tots vam navegar entre 
la indefinició i el desencís.
I ara toca la transmodernitat. El nom 

  Trans-volatils. || JOaN muNDET

Transmodernitat

B PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

 ERC Castellar del Vallès

 Ignasi Giménez *

questa setmana hem 
sabut que el Tribu-
nal Constitucional ha 
suspès tres lleis cata-
lanes, la 24/2015 refe-

rent a l’impost sobre pisos buits, la llei 
d’igualtat entre homes i dones i la llei 
de governs locals. Un triplet de lleis 
que aquest Tribunal ha suspès caute-
larment durant cinc mesos, després 
d’admetre a tràmit els recursos pre-
sentats pel govern espanyol. 
Però no són les úniques. Per desgrà-
cia, llei que aprova el Parlament ca-
talà, llei que és enviada al Tribunal 
Constitucional pel govern espanyol 
i llei que és aturada, o suspesa, per 
aquest. D’exemples en tenim molts: el 
decret sobre els horaris comercials, 
el decret llei d’impostos als bancs, el 
decret llei de pobresa energètica, la 
llei sobre consultes populars, el codi 
de consum, la llei de comerç, l’agèn-
cia tributària, la conselleria d’exte-
riors, la llei d’igualtat efectiva, la llei 
de prohibició del fracking o bé la llei 
sobre matèries audiovisuals. 
Però el govern de Mariano Rajoy no 
estava en funcions? Sembla ser que 
per algunes coses sí que ho està, i és 
que amb l’excusa d’estar en funcions 
ha evitat presentar-se a les sessions 
de control establertes i respondre a 
preguntes que els haguessin fet sentir 

l FS Castellar jugarà el 
proper mes de setem-
bre la final a quatre de 
la Copa Catalunya de 
futbol sala. Ha estat tot 

un repte que s’ha assolit després de 
deixar pel camí quatre equips de ca-
tegories superiors, entre els quals es 
trobaven les Escoles Pia de Sabadell, 

A

E

Govern en funcions?

Felicitats a la ‘taronja 
mecànica’

incòmodes. En canvi, no deu estar en 
funcions quan es dedica a presentar 
recursos a tort i a dret davant del Tri-
bunal Constitucional. Molt coherents. 
I ara què? Plantegem-nos seriosa-
ment si cal seguir acatant les normes 
d’un govern on les paraules “suspen-
sió”, “derogació” “corrupció” o “im-
mobilisme” estan a l’ordre del dia o 
si, al contrari, ens posem al costat 
del nostre govern amb les lleis que 
aquest aprova, un govern que defen-
sa els drets dels menys afavorits, que 
lluita per la igualtat, que vol créixer i 
que vol construir una República que 
es gestioni a ella mateixa. Què passa-
ria si seguíssim aplicant les lleis i de-
crets que el Tribunal Constitucional 
suspèn? Segur que res de tan greu 
com deixar a les persones sense les 
lleis que li són favorables. 

continua de la pàgina 10 boca de transparència a la vegada 
que mantenen en l’opacitat la ges-
tió d’un equipament públic. 
És per por o per hipocresia? Si és 
per por, és que hi ha quelcom que 
s’ha d’ocultar i que no pot ser revi-
sat a fons per qualsevol ciutadà que 
ho demani. Si és per hipocresia en-
cara és pitjor ja que institucionalit-
za la mentida.
Els fets són el que són. Si les instal-
lacions no estan en correcte estat, 
això és un fet objectiu i cal respondre 
en detall de la inversió feta, partida 
per partida. Si els usuaris es queixen 
de les mateixes, això també és un fet 
que s’ha d’escoltar i no humiliar a 
les persones que expressen aques-
tes queixes per a tal de preservar 
la total impunitat de l’empresari. Si 
alguns treballadors pateixen situa-
cions irregulars, això és un fet i s’ha 
d’escoltar, s’ha d’esbrinar, sense por. 
I l’Ajuntament s’ha de posar de cos-
tat del poble i fer causa comú contra 
la gestió empresarial. Això estaria 
d’acord amb un comportament de-
mocràtic, estar al cantó del “demos”, 
del poble, i no pas posar obstacles a 
exposar a l’opinió publica les irre-
gularitats d’una gestió privada d’un 
bé públic.
Si és per por és greu, però ho podríem 
inclús arribar a comprendre doncs 
la por és humana. Si és per hipocre-
sia el fet és molt greu i caldrà arribar 
fins al final per a tal de que no quedin 
ombres i convidar a totes les parts a 
expressar lícitament els arguments 
de la realitat objectiva.

no aclareix gaire res. Però el prefix 
trans potser té alguna cosa a veure 
amb la transferència de la realitat a 
les pantalletes, mentre l’interès de les 
masses es fixa en el futbol, la gastro-
nomia i l’obsessió per la intimitat més 
obscena. Sinistres ministres d’educa-
ció estan aconseguint anul·lar el sen-
tit crític del jovent, gràcies a l’oculta-
ment de les humanitats. I, mentre ens 
distraiem amb tot plegat, una colla de 
desaprensius s’ha infiltrat amb tota la 
barra en la política i en moltes altres 

institucions per perpetrar les seves 
malifetes. Sobretot, diners i sexe. Es-
tupefactes, ens mirem com no n’hi ha 
cap, d’aquests pocavergonyes, que 
se’n penedeixi.
Si la modernitat era un estat sòlid i de 
pedra picada (ens ho crèiem gairebé 
tot), i la postmodernitat un estat lí-
quid i fragmentat (ja no podíem creu-
re en res), la transmodernitat sembla 
un estat gasós i confús(ningú no entén 
què passa), el d’una civilització que es 
dissol com un sidral. S’acosta un nou 

l’equip de govern pugui preparar la 
resposta i la pugui expressar pública-
ment en el Ple i contràriament l’opo-
sició no tingui dret a rèplica? Aquest 
mecanisme segurament és legal però 
no és legítim! És un mecanisme que 
dóna total impunitat al que governa 
i total indefensió al que està a l’opo-
sició. La resposta pot passar tangen-
cialment per sobre de la qüestió i fins 
i tot falsejar la veritat i aquesta és la 
resposta que arriba a la gent i que els 
eximeix de fer esment de la total i ve-
ritable realitat de les coses i els fets. 
Ens obliga a les formacions polítiques 
opositores, mancades de temps i de 
recursos, a haver de construir tot un 
argumentari legal que els posicioni 
davant l’obligatorietat de respondre, 
si fos el cas, davant de la justícia. No 
queda pas cap altre camí...
En quan a la tangencial i superficial 
resposta sobre les irregularitats de 
gestió de SIGE, ens preguntem, més 
enllà dels kafkians mecanismes de la 
dinàmica política, com és que l’actu-
al equip de govern de l’Ajuntament 
sempre mostra més voluntat de de-
fensar els interessos privats de les 
empreses subcontractades que de 
les pròpies reclamacions i denúnci-
es de la ciutadania? No és això una 
perversió de la democràcia? No és 
això posar-se d’esquena a la defen-
sa de la població que ells represen-
ten i de qui tenen dipositat el vot de 
confiança? No es poden omplir la 

temps? Quin nom li donarem? La nova 
era,serà obscurantista oracional? Res-
suscitarem Déu o decretarem, a més, 
la mort de l’home? Prevaldrà la preo-
cupació pels qui més ho necessiten, o 
sols ens guiarem pels guanys econò-
mics d’uns quants?Entre escèptic i 
càndid, m’agrada pensar que la his-
tòria humana, ni que sigui amb dues 
passes endavant i una endarrere, con-
tinua fent un camí ascendent cap a la 
plenitud i la bondat, atreta per una 
força més gran que la nostra feblesa.

considerat el tercer millor equip de 
Catalunya. A la final, que se celebra-
rà a Santa Coloma de Gramenet, es 
trobarà amb equips de la categoria 
del FC Barcelona, el Cat-Gas Santa 
Coloma i el Manresa FS.
La consecució del somni ha estar 
possible gracies als jugadors i l’equip 
tècnic en primer lloc, però també al 
aficionats que han estat animant a 
l’equip de forma incansable durant 
totes les eliminatòries i, molt espe-
cialment, en el darrer partit contra 
el FS La Unión. Més de mig miler de 
persones van omplir el pavelló Blume 
per animar a l’equip. A tots –equip, 
tècnics, directius i públic- cal felici-
tar-los perquè entre tots han fet pos-
sible que el Castellar estigui entre els 
grans del futbol sala.
Diu el refranyer que una flor no fa estiu, 
ni dues primavera. Avui toca felicitar  
la taronja mecànica, però cal recordar 
que cada any hi ha prop d’un parell de 
centenars d’esportistes castellarencs 
que assoleixen alguna fita important. 
Certament té un gran mèrit el que fan, 
ja que destacar en qualsevol discipli-
na requereix molt esforç i dedicació. 
Però també cal apuntar que darrera 
aquests esportistes hi ha una entitat i 
que el motor d’aquestes entitats són les 
persones que sacrifiquen el seu temps 
lliure tot i saber que mai els penjaran 
una medalla.
Felicitats a tots. I com que somiar és 
gratis, a veure si al setembre porteu 
la Copa Catalunya a Castellar.

* Alcalde de Castellar 
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Treballador Líder Trencador Explosiu Sacrificat

L’1x1 dels protagonistes

El miracle de creureA aquestes alçades és difícil qualificar el 
repte aconseguit pel Futbol Sala Farmàcia 
Yangüela Castellar aquesta temporada. Un 
equip humil que ha deixat pel camí a quatre 
equips de categoria superior, d’entre els que 
destaca l’Escola Pia de Sabadell, tercer mi-
llor equip de Catalunya, i un de la seva ma-
teixa lliga. La ‘Taronja Mecànica’ no té lí-
mits i jugarà al setembre la final a quatre 
de la Copa Catalunya, sent el primer equip 
d’una divisió tan baixa -la Divisió d’Honor 
catalana, l’equivalent a primera catalana en 
futbol 11- que ho aconsegueix, entrant per la 
porta gran i amb lletres d’or a la història del 
futbol sala català.

L’últim equip de qui ha estat botxí el 
conjunt comandat per Borja Burgos ha estat 
el FS La Unión, equip que ocupa la cinquena 
posició al grup tres de Segona B i que és en-
trenat per Javi Rodríguez, un mite del fut-
sal nacional, amb quatre eurocopes i dos 
mundials amb la selecció nacional i nome-
nat millor jugador del món l’any 2005, entre 
d’altres. Els de Santa Coloma queien al Joa-
quim Blume per 3 a 1 en una nit màgica que 
serà recordada durant molt de temps per 
l’afició castellarenca.

La crida del club per tornar a omplir 
el pavelló produïa l’efecte desitjat, i ja mitja 
hora abans de començar el partit, el Blume 
presentava més de mitja entrada. A les nou 
en punt, els 500 seients del recinte eren 
plens i continuava entrant gent que ocupa-
va els passadissos de la grada i la part supe-
rior d’aquesta, comptabilitzant-se una assis-
tència de més de 600 persones que no volien 
perdre’s l’espectacle.

El que va començar com un premi a 
l’equip, amb un enfrontament amb el tercer 
millor equip de Catalunya fa uns mesos, ara 
es convertia en un repte: ser el primer equip 
de Divisió d’honor en aconseguir arribar a 
una ‘final-four’. L’equip ho sabia... i ho volia.

La sortida al terreny de joc dels he-
rois era rebuda per els incessants ànims de 
la grada i pel saxo de Pau Tarruell, que de-
lectava als assistents amb una cançó a ma-
nera d’himne, fent pujar encara més els de-
cibels del pavelló.

El matx però, començava amb clar do-
mini colomenc, assetjant la porteria de Josep 
Maria Martínez, que es feia un fart d’aturar 
pilotes als primers cinc minuts, mantenint 
amb vida al seu equip. Tot i la insistència del 
rival, els castellarencs es mantenien orde-
nats en defensa i aguantaven el xàfec amb 
nota, amb calma i temperant els nervis. Al 
Castellar li costava sortir en atac amb la pi-
lota controlada, però la inclusió de Víctor del 
Olmo donava oxigen i es començava a arri-
bar amb contundència a la porteria.

L’equip es contagiava de l’ambient i co-
mençava a apropar-se amb més intensitat 
a la porteria rival, però els gramenencs no 
donaven el seu braç a tòrcer i a vuit minuts 
pel final enviaven una pilota al pal. 

La pressió però, no semblava gaire pro-
blema pels de Burgos, que seguien aguan-
tant ordenadament al rival, tot esperant la 

El FS Castellar va contagiar-se de l’ambient, aconseguint derrotar a La Unión de Santa Coloma. Tot el club va celebrar l’heroïcitat.  || Q. Pascual

 Albert San Andrés

seva oportunitat, que arribava al minut 16, 
quan una recuperació defensiva era aprofi-
tada per Aleix Navarro i Sergi Bracons que 
iniciaven un dos contra un. Navarro assis-
tia al seu company que afusellava al porter 
sense cap tipus de pietat. Amb aquest resul-
tat s’arribava al descans.

La segona part començava amb l’allau 
ofensiu de l’equip de Javi Rodríguez que feia 
lluir-se a Josep María Martínez, que amb les 
seves aturades seguia mantenint viu l’equip. 

Tímidament, els castellarencs s’acos-
taven a la porteria dels blaus. Al set de la se-
gona, una contra entre Del Olmo i Àlex Mar-
tínez acabava amb el remat del segon, que 
aconseguia ampliar l’avantatge. Els fona-
ments del Blume trontollaven de nou amb 
el 2-0, mentre corejava el nom del seu por-
ter, un dels principals artífex de la victòria.

La ‘Taronja Mecànica’ no es deixava in-

timidar i aguantava pacientment, de nou, el 
seu moment, amb el rival jugant de cinc. Fal-
tava però, la jugada marca de la casa i aques-
ta arribava a quatre pel final amb una pilota 
llarga des de la porteria i el control de Navar-
ro, que rematava trobant-se al porter. El seu 
refús era aprofitat per Darío, que bombejava 
la pilota. Navarro l’acompanyava al fons de 
la xarxa. Era el 3-0 i les més de 600 ànimes 
del Blume començaven a deixar de somiar 
per creure’s de debò que podrien veure al 
seu equip amb els més grans.

Sergio Costa anotava el gol de l’honor, 
en una contra dels blaus a tres del final. La 
resta ja és història. Invasió de camp al terme 
dels 40 minuts, llàgrimes d’alegria, crits dels 
jugadors fent pinya al centre de la pista, la 
grada aplaudint al seus i l’equip... classificat 
per la final a quatre!

“No sé ni que dir. El que va comen-

çar amb una eliminatòria contra el Can 
Calet, al que estàvem obligats a guanyar, 
va derivar amb el premi de jugar amb la 
Pía, un equip de 2a B. A partir d’aquí tot 
el que féssim era un regal. Un regal que 
s’ha convertit en somni i un somni que 
s’ha convertit en realitat” va declarar un 
emocionat Borja Burgos. “No ens ho cre-
iem ni en el millor dels nostres somnis. És 
impossible pensar que podíem guanyar 
a quatre equips de categories superiors. 
Ja només veient que mitja hora abans el 
pavelló era gairebé ple, això ens sembla 
increïble. Espero que tothom hagi gaudit 
com nosaltres ho hem fet i els agraïm el 
seu suport” va afegir el tècnic.

Per la seva banda, Javi Rodríguez, en-
trenador de La Unión, va explicat que “no 
hem estat com ho hem fet durant la tem-
porada. Ells són un equip jove i ràpid. 

BORJA BURGOS 
Va saber dirigir 
el seu equip i 
mantenir la calma 
en els moments 
difícils del partit 

J. M. MARTÍNEZ 
amb les seves 
aturades va 
mantenir viu al 
partit als taronges 

EL PÚBLIC 
Els més de 600 
assistents van fer 
‘flotar’ a l’equip cap 
a la victòria final

4 MANEL LÓPEZ
Sacrificat

El FS Castellar es classifica per a la final a quatre de la Copa i entra a la història del futsal català
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Futbol Sala

JAVI HERVÁS GERARD GOMÀ SERGI BRACONS IVÁN SEQUERA10 ALEIX NAVARRO
Golejador Segur Incombustible Responsable Contundent

Sumat a que jugaven a casa els ha donat una 
motivació extra i això ha decantat el partit. 
Crec que si ens haguéssim posat pel davant 
abans el partit hauria estat diferent”. L’exju-
gador blaugrana ha afegit que “ja sabíem on 
veníem, havíem vist vídeos d’ells. Ha donat 
la casualitat d’arribar amb tres jugadors 
importants tocats i  això ha estat molt difícil 
de guanyar. Han aconseguit una merescuda 
victòria, han estat millors i el resultat ho re-
flecteix”. El que segurament desconeixia Ro-
dríguez és que mitja hora abans del partit, tant 
Roger Carrera, com Àlex Fernández i Víctor del 
Olmo abandonaven les instal·lacions de Fisios-
port Castellar amb massatges d’última hora i 
evitar ser baixes pel partit.

L’alegria de la família del FS Castellar arri-
bava al seu president, el Francesc Gallardo, que 
després de la celebració atenia L’Actual: “això 
és únic. La festa que s’ha viscut avui al pave-
lló ho demostra. Fins i tot el mateix alcalde 
m’ha dit que no havia vist mai un ambient 
així. Hem cridat molt a la grada per uns juga-
dors que s’hi han deixat la pell. Ara ens toca-
rà omplir autocars per anar a veure la final 
a quatre al setembre”.

Un dels artífexs de la victòria castellaren-
ca, Josep María Martínez, també va parlar en 
aquest mitjà intentant fugir del rol de salvador 
del seu equip, explicant que “tothom ha estat 
molt bé en defensa. Segurament fins d’aquí 
a un temps no serem conscients del que hem 
aconseguit. Hem patit i lluitat molt i ens ho 
mereixem”. Martínez també ha afegit que “és 
impressionant veure com més de 600 perso-
nes criden el teu nom i t’animen i tot i que has 
d’estar concentrat amb el que fas, aquestes 
coses et fan flotar”.

Ara, són el FC Barcelona o el Cat-Gas Santa 
Coloma qui espera el FS Castellar a les semifinals 
que es disputaran al setembre a Santa Coloma. 
El Manresa FS de 2a B és l’altre semifinalista.

El miracle de creure sempre ajuda a acon-
seguir les metes més difícils i el dijous 28 d’abril 
de 2016, serà la data que recordarem com aque-
lla en la que vam veure com un petit equip de la 
perifèria es va classificar per jugar contra alguns 
dels millors equips del món. El FS Castellar ja 
és, almenys moralment, el campió de la Copa 
Catalunya 2016. Imatges del partit enfront La Unión.  || Q. Pascual

Un any després de 
fundar-se, l’AE Cas-
tellar va reunir una 
molt bona plantilla 
que es va enfrontar 

als millors equips de 
l’època en diverses 

competicions, entre 
ells  l’equip de Futsal 
del RCDE Espanyol

Seuba, Goyo, Subirana, Valls
Sotoca, Quique, Bañeras, J. Martínez, Osuna

J. Ramoneda, G. Ruíz, F. Martínez,
X. Segura, J. Belmonte, F. Marta (entrenador), P. Ramoneda (President)
M. Granados, Gonzalo, M. Borrell, R. Coll, M. Soler

(Imatge de finals dels anys 80)
‘Gato’, F. Marta, Cózar, Salva, P. Ramoneda (president)
T. Cutillas, J. Ramoneda, A. Marchal,  A. González, J. González

cEDiDa PER: J. maRTíNEz

cEDiDa PER: F. s. casTEllaR

cEDiDa PER: F. maRTa/G. Ruíz

A la dècada dels 80, 
el ja renombrat com 
a FS AE Castellar va 

guanyar l’antic for-
mat de la Copa Cata-
lunya amateur amb 

una generació de fut-
bolistes que van dei-

xar empremta al club

A l’inici dels 90, gua-
nyaven la segona 

Copa amateur,  des-
prés del retorn de la 
vella guàrdia al club. 

L’equip va jugar a 
1a Nacional A al 92, 

aconseguint tres as-
censos consecutius  

1978
EL PRIMER 

GRAN EQUIP

1983
1a COPA 

CATALUNYA

1991
2a COPA 

CATALUNYA

ALTRES EQUIPS HISTÒRICS DEL FS CASTELLAR

BORJA BURGOS
EntrenadorDelegat Fisio

XAVIER PLANA ARNAU MIMÓ
11 JORDI DELGADO

Emocionat

LíderOmnipresent Sanador
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Tauler d’Anuncis Municipal

FEM DISSABTE! TALLERS SETMANALS 
DE LA LUDOTECA  

Dies: del 10 al 13 de maig
Horari: de 17 a 19.30 h
Els nens i nenes de P3 a 6è sorti-
ran a jugar a la plaça!

i el dimecres podreu venir a jugar 
les famílies amb infants de totes 
les edats, inclosos els més petits 
de 3 anys. 

No cal inscripció.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO: 
a/e. ludoteca@castellarvalles.cat, 
tel. 93 715 92 89

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

l’empresa concessionària de nete-
ja viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada set-
mana, neteja intensiva a un indret 
del municipi: dissabte 7 de maig, 
plaça de Francesc Macià.

properes setmanes:
Ds. 14 de maig, Espai Tolrà
Ds. 21 de maig, pl. de catalunya
Ds. 28 de maig, parc de colobrers

AJUTS PROJECTES 
COOPERACIÓ 

Fins al 23 de maig és obert el ter-
mini per presentar sol·licituds de 
subvencions a projectes de coope-
ració internacional per al desenvo-
lupament per a l’any 2016. Es poden 
presentar al servei d’atenció ciu-
tadana (El mirador), dilluns i diven-
dres de 8.30 a 14.30 h i de dimarts 
a dijous de 8.30 a 19 h.

Podeu consultar les bases de la con-
vocatòria al web municipal: https://
seu.castellarvalles.cat/33033/tra-
mit/221/. 

+ INFO: 
https://seu.castellarvalles.cat 

TARGETES V1 LA 
VALLESANA 

l’estanc califòrnia (ctra. sent-
menat, 42) ven des de la setma-
na passada les targetes de deu vi-
atges per utilitzar exclusivament 
en vehicles i línies de la Vallesana. 
s’hi poden comprar les targetes 
V1 d’una zona per a les línies c1 i 
c3 (castellar-sabadell i castellar-
sant llorenç) i c4 (castellar-ur-
banitzacions-sant Feliu). També 
targetes V2, de dues zones, và-
lides per al recorregut sant llo-
renç-sabadell de la línia c3.

PRESTACIONS PAGAMENT 
LLOGUER

Poden sol·licitar-les les persones 
titulars d’un contracte de lloguer 
d’un habitatge de residència ha-
bitual per un import no superior 
a 600 euros, que compleixin uns 
requisits. Bases de la convocatò-
ria a www.castellarvalles.cat/ajut-
sallloguer2016.

lloc: servei d’atenció ciutada-
na d’El mirador, dl. i dv. de 8.30 a 
14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 19 h. 
Termini: fins al 15 de juny.

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

esports

La UE Castellar ha superat de manera 
clara al Can Rull - Rómulo Tronchoni 
de Sabadell (2-0) i deixa enrere les pla-
ces de descens de categoria. La derrota 
del Gironella al camp del Sant Quirze 
fa que l’equip de Juan Antonio Roldán 
superi als del Bages a la classificació.

El Castellar volia els tres punts i 
avisava al Can Rull des de l’inici, però 
a poc a poc, el partit s’ensopia i fins i tot 
els sabadellencs arribaven a la porteria 
de ‘Buyo’, tot i que no tenia gaire feina.

No era fins a la mitja hora de par-
tit que els visitants remataven amb cla-
redat, on Buyo s’havia d’estirar per en-
viar l’esfèric a córner. Aquest avís feia 
despertar als castellarencs i Jairo Díaz 
era objecte d’un clar penal, que s’en-
carregava d’anotar.

A la segona, conjurats per acon-
seguir la victòria, els blanc-i-vermells 
es feien amos del partit, rematant fins 
a 12 vegades i enviant una pilota al tra-
vesser. 

Al 84, Roldán feia debutar l’últi-
ma incorporació de l’equip, el terras-
senc Bernat Juárez, provinent del Vi-

Victòria merescuda (2-0)

Jairo Díaz desborda la defensa del Can Rull a la primera part. || a. saN aNDRÉs

Els de Juan Antonio roldán guanyen el Can rull i s’allunyen del descens 

ladecavalls i format a la pedrera del 
CE Sabadell, que saltava al terreny 
de joc donant descans a Enric Raya. 
Era Juárez qui rematava sol una assis-
tència de Brian Gil, que quatre minuts 
abans havia substituït Jairo, i aconse-
guia el 2 a 0 definitiu.

 Albert San Andrés

FUTBOL | SEgoNA CAtALANA

L’HC Castellar va perdre una ocasió d’or a la pista del Vilafranca, rival 
directe en la lluita per la salvació, després de caure per 7 a 6 amb un in-
esperat final pels de Fidel Truyols. L’equip, que va plantar cara al rival, 
queia als últims segons després que el rival capgirés un 5 a 6 desfavo-
rable. Un gol local quan faltaven dos minuts i el definitiu a falta de se-
gons per acabar, deixaven als granes sense tres punts que els hagues-
sin servit per sortir de les places de descens.

L’equip, amb només tres partits per davant per salvar la categoria, 
no té un calendari senzill, tot i jugar dos partits a casa i els de Truyols 
hauran de fer front a equips com el Sant Cugat, que ja no es juga res, o 
el Riudebitlles, immers en la lluita per les posicions que donen dret a 
la promoció d’ascens. L’últim rival que visitarà el pavelló Dani Pedro-
sa serà el Lleida-Llista de Juneda, invicte en els 27 partits de lliga, que 
ja s’ha proclamat campió de lliga.  || a. saN aNDRÉs

Últim minut fatídic 
per a l’HC Castellar

L’HC Castellar va perdre els tres punts als últims segons. || a. saN aNDRÉs

HOQUEI | prIMErA CAtALANA

“Una final menys i una final 
guanyada. Ara hem d’anar setma-
na a setmana i guanyar tot el que 
podem” va declarar Juan Antonio 
Roldán al terme del partit.  Els blanc-
i-vermells es col·loquen en tretzena 
posició, abans de visitar al Caldes.  
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Més informació: 
www.castellarvalles.cat/escolademusica 

PREINS-
CRIPCIÓ 
CURS 2016-
2017

· Fins al 13 de maig: preinscripció, de 16 a 20 h a
l’escola (c. Caldes, 56)

· A partir del 18 de maig: llista provisional de 
sol·licituds presentades

· 2 de juny: sorteig per a desempat, a Ca l’Alberola

· A partir del 8 de juny: llista definitiva d’admesos al 
plafó de l’escola

· 14, 15, 16 i 17 de juny: matriculació de 16 a 20 h a 
l’escola (c. Caldes, 56)

PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS
Fins al 13 de maig*
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 
15 a 17 h als centres:

· EBM El Coral – C. Torras, 4
· EBM Colobrers – C. Prat de la Riba, 23

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://www.castellarvalles.cat

Consulteu el calendari complet del procés de 
preinscripció i matriculació a les Escoles Bres-
sol Municipals als webs:

*Nota: el 9 de maig les escoles bressol roman-
dran tancades per dia de lliure disposició.

CURS 2016-2017

esports

David Pino intenta 

el llançament 

davant l’oposició 

de la defensa del 

CN Terrassa. 

|| a. saN aNDRÉs

El gimnàs castellarenc Taekwondo World, capitanejat pel 7è Dan 
Kiko de la Rosa i per Lydia de la Rosa, va aconseguir múltiples 
èxits a la desena edició del Campionat de l’Amistat a Reus, aconse-
guint 26 medalles, d’entre les que destaquen les vuit d’or de Marcel 
Borrás, Paula Gonzalez, Eloy Lobato, Miguel Ángel López, Mou-
nir Melhaoui, Eric Moyano, Yeray Peñalver i Bina Puigdellívol. 
De plata van ser sis, de Mireia Canovas, Víctor González, Naya-
ra Moyano, Abril Muñoz, Carla Quiroga i Raül Rama, mentre que 
les nou de bronze les van guanyar la Laia Cánovas, Alice Muñoz, 
Iona Puigdellívol, Ot Santandreu, Neray Adell, Pablo Cano, Isaac 
Garcés, Eva Garcia i Aitor Serrano.  || REDacció

L’equip castellarenc BS Star Wars Walker format pel Francesc i 
l’Oriol Gallardo, Josep A. Puertas i Jordi Iglesias, amb el suport de 
Gemma Puig i d’Isabel Álvarez, busca completar el pressupost de 
1500 € per participar en la Trailwalker de Madrid, la cursa solidà-
ria d’Oxfam-Intermón, que se celebrarà el proper 11 de juny a Ma-
drid. L’equip ja ha aconseguit el 41% del total, una inscripció que se-
gons Oxfam-Intermón es destina a “projectes de cooperació, acció 
humanitària, comerç just i sensibilització, a més de 90 països de 
tot el món”. Per col·laborar amb la causa es pot consultar la plana 
web de la cursa i cercant el nom de l’equip al buscador.  || REDacció

El Taekwondo World surt triomfador al 
10è campionat de l’Amistat a Reus

BREUS

L’equip BS Star Wars busca cobrir la 
financiació per la Trailwalker

Sense intensitat en defensa (84-76)

L’equip groc-i-negre, sense cap 
opció per aconseguir el factor 
pista, després de la victòria de 
l’Alpicat amb el Sant Cugat, va 
caure enfront del CN Terrassa 
per 84 a 76, en un partit sense 
ritme ni intensitat en defensa 
dels de Carles Company, sabe-
dors que amb la victòria poc po-
dien canviar a la classificació. El 
rival, que es jugava la possibili-

BÀSQUET | CopA CAtALUNYA

  Albert San Andrés tat de caure en descens direc-
te va aprofitar aquesta manca 
d’intensitat, sobretot defensi-
va, per manar al marcador des 
del minut cinc del primer quart. 
Des de llavors, el Terrassa va 
liderar el marcador durant la 
resta del partit, amb avantat-
ges de fins a 11 punts.

El tir exterior dels terras-
sencs va funcionar a la perfecció 
(10/19), tot i que la pitjor faceta 
de l’equip va ser la tova defen-
sa exhibida pels de Company.

El tècnic va declarar  al 
final del partit que “no hem 
defensat res durant els 40 
minuts. Quan et marquen 84 
punts és molt difícil guanyar 
poder guanyar. Els hem donat 
molta vida i ho han aprofitat”.

Només queda una jornada 
per acabar, contra el CB Vic, en 
un partit sense transcendència 
pels de Company, a l’espera de 
saber el rival al qual l’equip cas-
tellarenc s’enfrontarà al play-
out per evitar el descens. 

EL MILLOR 
El nord-americà 
chae Phillips va 
ser el millor del seu 
equip amb 21 punts 
de valoració 

19 PUNTS 
albert cadafalch 
va ser el màxim 
anotador dels 
groc-i-negres

El CB Castellar, que ja no es jugava res, perd enfront el CN terrassa
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esports

La XXVIIa edició de la Milla Urbana de Castellar va 
tenir lloc com cada tarda del primer de maig a la Plaça 
Major de la vila, on 197 participants van donar-se cita 
un any més, en la que és la prova atlètica dels 1.609 
metres amb més edicions de Catalunya disputades 
ininterrompudament i la quarta de l’estat espanyol, 
segons dades facilitades per l’organització.

El bon temps de diumenge va propiciar un clima 
magnífic per la pràctica de l’atletisme, on el Club At-
lètic Castellar aportava un gran nombre de partici-
pants, en la que és la seva festa anual.  El recorregut de 
la prova sortia de la Plaça Major, passant pel Passeig 
Tolrà, el carrer General Boadella i Centre, per tornar 
de nou a la plaça, un recorregut d’una milla en què les 
diferents categories van fer diverses voltes, comen-
çant els més petits amb una i acabant els més grans 
amb tres. L’escola Bonavista va ser la que més par-
ticipació va tenir amb 26 participants.  || REDacció

Èxit de la 27a Milla

PREBENJAMÍ FEMENÍ 
1. mar Franch
2. anna casamada 
3. Daniela Gaitán

PREBENJAMÍ MASCULÍ 
1. arnau Bertrán
2. arnau Romero
3. marc soriano

BENJAMÍ FEMENÍ 
1. Xiodan avellaneda
2. laura martínez 
3. Noa González

PREBENJAMÍ MASCULÍ 
1. artur capel
2. arnau capel
3. arnau Pich

ALEVÍ FEMENÍ 
1. Paola clermont
2. laia arderius 
3. laia Romero

INFANTIL FEMENÍ 
1. clàudia alarcón
2. Gisela surroca 
3. ainara Reyes

INFANTIL MASCULÍ 
1. Jan casamada
2. Èric Haba
3. arús martínez

ALEVÍ MASCULÍ 
1. arnau Querol
2. Eloi Fornell
3. saül corral

CADET FEMENÍ 
1. carla surroca
2. aina muñoz 
3. Emma costa

CADET MASCULÍ 
1. marc Garriga
2. Bodgan catalin
3. abel arrabal

JUVENIL FEMENÍ 
1. laura conesa
2. Judith Vinyas
JUVENIL MASCULÍ
1. iván Guillem
2. Oriol García 
3. suriol avellaneda

PROMESA FEMENÍ 
1. alba Reig

SÈNIOR FEMENÍ 
1. laura Vilchez
2. anna Olivé
3. mónica córdoba

SÈNIOR MASCULÍ 
1. Jordi miró

VETERÀ MACULÍ 
1. Román mota
2. manuel Guillem 
3. Javier lópez

VETERÀ FEMENÍ 
1. mari carmen Escobar

OPEN FEMENÍ 
1. montserrat Rodríguez
2. cristina Tornieri
3. Yolanda ciuraneta

OPEN MASCULÍ 
1. andreu De Juan
2. marc Gallego
3. Javier murcia

ATLETISME | MILLA UrBANA

Vic Riuprimer - Ripollet 2-2
san lorenzo - Juv.25 sept. 3-1
UE Castellar - Can Rull 2-0
sant Quirze - Gironella 1-0
Joanenc - sallent 1-2
cardedeu - sabadell Nord 2-0
lliçà d’avall - san cristóbal 0-4
Bellavista m. - caldes m. 1-2
can Parellada - les Franqueses 1-1

isur - manlleu 10-4
Santvicentí - FS Castellar 3-5
ciutat mataró - mollet 10-5
can calet - Pineda 1-1
martorelles - Palafrugell 2-3
cerdanyola - canet 2-6
Ripollet - arenys 5-5

Terrassa - CB Castellar  84-76
minguella - Feimat 80-84
la Bisbal - Granollers 81-77
sant adrià - artés 100-62
alpicat - sant cugat 74-69
cerdanyola - sedis 92-58
sant Josep - Boet 95-92
Vic - círcol cotonifici 65-70

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET
SEgoNA CAtALANA · grUp IV · J30 DIVISIó D’HoNor · grUp I, J 22 CopA CAtALUNYA · grUp II · J29

Ripollet 56 30 16 8 6
cardedeu 53 30 15 8 7
sant Quirze 52 30 14 10 6
san cristóbal 50 29 14 8 7
sallent, c.e. “a” 44 30 12 8 10
les Franqueses 44 30 11 11 8
Vic Riuprimer  44 30 11 11 8
sabadell Nord 42 30 11 9 10
Bellavista milán 39 29 10 9 10
san lorenzo 39 29 11 6 12
can Rull R.T. 39 30 10 9 11
caldes montbui 38 30 9 11 10
UE Castellar 36 30 10 6 14
Gironella 35 30 9 8 13
Juv. 25 de sept. 32 29 9 5 15
lliça d’avall 30 30 6 12 12
can Parellada 27 30 6 9 15
Joanenc 26 30 6 8 16

canet 54 22 18 0 4
isur-Hnos sánchez 49 22 15 4 3
FS Castellar 48 22 15 3 4
Futsal santvicenti 37 22 11 4 7
ciutat mataró 35 22 11 2 9
Futsal arenys 34 22 10 4 8
Racing Pineda  33 22 10 3 9
Barri can calet 30 22 9 3 10
cerdanyola 2006 29 22 9 2 11
unio Fs mollet 24 22 7 3 12
Ripollet Fs 23 22 7 2 13
Palafrugell Fs 22 22 7 1 14
martorelles cFs 22 22 7 1 14
manlleu uEFs 6 22 2 0 20

uB sant adrià  29 25 4
mataró - Feimat  29 23 6
cB sant Josep  29 22 7
cB Vic  29 19 10
cB cerdanyola   29 19 10
mataró Parc Boet  29 18 11
la llosa artés  29 17 12
uE sant cugat  29 15 14
cB Granollers  29 14 15
la Bisbal Bàsquet  29 12 17
circol cotonifici Bad.  29 12 17
cB alpicat   29 11 18
CB Castellar   29 9 20
cN Terrassa  29 6 23
aE minguella  29 5 24
sedis Hidrology  29 5 24

CLASSIFICACIÓ  PJ PG PPCLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Vilafranca - HC Castellar 7-6
Juneda - sant Feliu 4-2
Reus Ploms - molins de Rei 5-2
sant cugat - amposta 7-6
caldes - Vila-seca 5-5
Valls - Bell-lloc 2-3
Riudebitlles - Piera 3-4
cerdanyola - corbera 8-6

HOQUEI PATINS
prIMErA CAtALANA · grUp B · J27

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Juneda 70 26 22 4 0
cNReus Ploms 59 26 19 3 4
Hc Piera  58 26 18 4 4
cP Riudebitlles 52 26 16 4 6
cP Bell-lloc 51 26 17 0 9
cerdanyola cH 48 26 14 6 6
cH Vila-seca  43 26 13 4 9
cH caldes  40 26 12 4 10
PHc sant cugat 33 26 9 6 11
cHP amposta 28 26 8 4 14
Hc Valls 26 26 8 2 16
cH corbera 21 26 6 3 17
cHP sant Feliu 19 26 5 5 16
HC Castellar 19 26 6 1 19
cP Vilafranca  15 26 4 3 19
cE molins De Rei  12 26 3 3 20

AGENDA
DEL 6 AL 12 DE MAIg

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 7 de maig
Pepín Valls
09:00 cadet B – Ripollet cF
10:30 aleví B – mirasol Baco
10:30 aleví D – Badia del Vallès
12:15 benjamí F – Badia del Vallès
13:15 prebenjamí c – can Fatjó
13:15 benjamí E – EF Base Ripollet
14:15 infantil a – Ripollet cF
15:45 juvenil B – Roureda VDF
18:00 amateur B – la Planada 

partits a fora
09:00 Jàbac -  benjamí a
09:00 mercantil cE -  aleví a
09:00 sabadell Fc -  aleví E
10:20 mercantil cE -  aleví c
14:30 EF Barberà -  aleví F
14:30 Ripollet cF -  infantil B
15:00 can Fatjó -  juvenil a
19:00    Ripollet - Veterans

DIUMENGE 8 de maig
Pepín Valls
09:00 infantil D – EF montcada
10:30 femení – cornellà Terri
10:30 benjamí B – uFB Jabac
12:15 amateur a – EF Barberà

partits a fora
08:45 mercantil cE -  infantil c
09:00 EFB sentmenat -  benjamí c
12:00 caldes montbui -  amateur a
13:55 mercantil cE -  cadet a

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 7 de maig
Pavelló Puigverd
09:30 mini masc. – Bàsquet Pia
10:30 mini masc. – cB Grup Barna
16:00 mini masc. – cB Grup Barna
17:30 infantil femení – Paidos sallent
19:00 cadet masc. – cB Viladecavalls

partits a fora
12:00 cB l’ametlla -  júnior masc.
12:00 Regina carmeli -  cadet masc.
12:00 uE Barberà -  infantil masc.
17:30 cB mollet -  sènior B 
19:00 cB Viladecavalls -  júnior fem.
19:30 cB Vic -  sènior a 

FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 7 de maig
Pavelló Joaquim Blume 
16:30 juvenil a – Babar aE
18:30 sènior a – ciutat mataró

partits a fora
09:00 Escola Pia –  aleví a
16:00 Ripollet Fs –  aleví B

DIUMENGE 8 de maig
Pavelló Joaquim Blume
11:00 infantil B – Franciscans
 
partits a fora
10:45 cET 10 Fs –  infantil a
11:15 segarra cFs –  cadet B
19:00 E. González serra –  juvenil B

HOQUEI  (HC Castellar)

DIVENDRES 6 de maig
Partits a fora
20:45 cE laietà -  sènior B

DISSABTE 7 de maig
Pavelló Dani Pedrosa
17:00 Escola – sant Feliu
18:00 prebenjamí – HF sant Josep
19:00 sènior a – PHc sant cugat

Partits a fora
11:30 cP manresa -  aleví B
15:00 cP Vic -  iniciació a
16:30 uE Horta -  benjamí B

DIUMENGE 8 de maig
Partits a fora
18:15 Fc martinenc -  aleví a

TENNIS TAULA (ATT Castellar)

DIUMENGE 8 de maig
recinte firal – Espai Tolrà
11:00 aTTc 1a – TT Parets (fases) 
11:00 aTTc 3a – rival encara 
per determinar (fases)

CLASSIFICACIONS MILLA URBANA
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publicitat

Consulta la guia de votacions al web 
http://www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

presencialment: 

• Al Servei d’Atenció Ciutadana, fins al 21 de maig, 

ambdós inclosos, de dl. a dv., de 8.30 a 20.30 h

• Al punt informatiu ubicat al Mercat Municipal, dissabte 

21 de maig, de 10 a 14 h

Com es pot votar? 

per Internet:

al web www.castellarvalles.cat/boxpopulivotacions 

TU DECIDEIXES!

Qui pot votar? 

Les persones majors de 16 

anys empadronades abans 

del 10 d’abril de 2016 a 

Castellar del Vallès

Fins al 21 de maig

Deixalleria Municipal: Dilluns tancat

Recollida domiciliària de voluminosos i poda: 900 150 140 
+ info: www.castellarvalles.cat
93 714 40 40
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OFERTES 
DE FEINA
Àrea d’Ocupació i Formació

Si busques feina contacta 
amb la Borsa de Treball 
de Cal Botafoc:

C. de Sant Llorenç, 7
Horari: de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 13.30 h
93 714 42 06

www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat 
(ofertes de treball de Xaloc)

· Torner/a
· Cambrer/a
· Cuiner/a
· Impressor/a de cartró
· Personal de neteja
· Ajudant/a de cuina
· Auxiliar de geriatria
· Mosso/a de magatzem
· Operari/ària arts gràfiques
· Project manager tecnologies de test
· Mecànic/a ajustador/a industrial
· Monitor/a centre lúdic parc infantil
· Aprenents/es de taller (menors de 30 anys)
· Soldador/a estructures metàl·liques
· Cuidador/a de gent gran (intern/a)

Setmana 28 d’abril al 4 de maig
Es necessita:

cultura

El Cor Sant Esteve canta a 
dues residències de la vila

El cor sant Esteve ha estat ocupat 
diversos caps de setmana  fora de 
castellar, però dissabte que ve, els 
cors de petits i mitjans oferiran un 

concert als avis de les residències 
d’avis les Orquídies,a les 11.45 h, 
i l’Obra social Benèfica,a les 11 h. 
aquesta activitat es porta a terme 
cada any i genera una bona convi-
vència entre els  petits cantaires i 
els avis de castellar.

Amics de Sant Antoni Abat 
participen a la Trobada 
Nacional dels Tres Tombs

aquest diumenge té lloc la XiX Tro-
bada Nacional dels Tres Tombs a 
castellbisbal i els amics de sant an-

toni abat de castellar hi participen 
amb cavalls muntats, un carro de 
pagès amb quatre cavalls i també 
un carruatge amb un tronc. com 
ja és tradicional, l’entitat portarà la 
bandera del poble de castellar. l’ac-
te tindrà lloc a partir de les 11.30 h

Una Festa Major amb  swing
Motis rossy Quintet, Castellar Swing  Band i Shakin’ All, triple concert de música lindy pel divendres de Festa Major

Andrea Motis torna a Castellar -ja 
ens va visitar fa uns anys- acompa-
nyada de Fèlix Rossy,  Toni Saigi,  
Jordi Pallarès i Martín Leiton. Motis 
Rossy Quintet actuaran el proper 9 
de setembre en el marc dels actes 
de Festa Major de Castellar 2016. 
Aquesta és la proposta de l’entitat 
Sonaswing, que opta novament pel 
triple concert. 

A més de la veu de l’Andrea i 
els músics que l’acompanyen, So-
naSwing compta amb la participa-
ció de dues formacions més de swing 
que estan triomfant en el panorama 
musical lindy del moment.

Una d’elles és la Castellar Swing 
Band, “que és un segon nom de 
l’Orquestra Castellar, la que se-
gueix mantenint els balls de Festa 
Major”,  explica Magí Casañas, di-
rector de l’Orquestra Castellar.  Amb 
Castellar Swing Band poden fer un 
ball que s’ha posat molt de moda, el 
lindy hop “i també és un tipus de 
música que ens agrada molt tocar”, 
afegeix Casañas. De fet, ell mateix re-
coneix que “el lindy hop s’ha posat 
de moda i nosaltres vam pensar  
que era una cosa interessant ofe-
rir també aquest tipus de música”. 

Amb aquest format, l’orquestra 
swing ja ha fet concerts a Cal Calissó, 
a la Festa Major de Castellar de l’any 
passat i també al Velòdrom de la co-
capital vallesana, Sabadell.

El programa que Castellar 
Swing Band proposa per aquesta 
Festa Major ve ple de temes balla-

 Marina Antúnez bles “i de melodies molt conegudes 
de Duke Ellington, Frank Sinatra, 
‘When the saints’ , etc”.

El segon grup en actuar serà el 
Motis Rossy Quintet, que precedirà el 
concert de Shakin’ All, “que són els 
veritables cracks del swing, ja que 
porten anys dedicant-s’hi”, apun-
ta un dels membres de SonaSwing. 

Shakin’ All és un sextet format 
per sis músics amants del swing. “To-
quem temes de dixieland, Nova Or-
leans, dels anys 30 i 40, rithm & 
Blues, etc”, explica Dani Alonso, di-
rector de la Barcelona Jazz Orques-
tra i un dels membres de Shakin’ All.

La banda està formada per 
Dani Alonso, trombó i veus; Juli 
Aymí, saxo, clarinet i veus; Pepino 
Pasqual, saxo i veus; Gerard Nieto, 
piano; Queralt Camps, baix, i Martí 
Elias, a la bateria i veus. “Toquem 
molts instruments, perquè molts 
de nosaltres en toquem més d’un”, 
apunta Alonso.

Els músics de la formació tenen 
entre 30 i 40 anys, “o sigui que de 
fet som la fornada jove de dues for-
nades”, admet somrient el mem-
bre de Shakin’ All. A Castellar del 
Vallès, el conjunt vindrà amb una 
proposta musical divertida i mar-
xosa, “amb música que agrada a 
tothom i pensada pels balladors 
amants del swing”. 

Alonso, en el vessant de direc-
tor de la Barcelona Jazz Orquestra, 
apunta que “les big bands són les 
millors escoles per aprendre jazz, 
jo ja fa 12 anys que sóc director de 
l’orquestra, i a part, també sóc pro-
fessor de música en una escola”. 

Andrea Motis, component de Motis Rossy Quintet, és al cartell de la Festa Major de Castellar 2016. A 

sota, Shakin’ All, el sextet dirigit per Dani Alonso és la 3a proposta de SonaSwing. || cEDiDEs

Motis Rossy 
Quintet

Castellar Swing 
Band

Shakin’ All

setembre

9
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culturaliteratura

L’escriptora castellarenca Gisela Pou 
ha rebut el premi Crítica Serra d’Or 
de Literatura Juvenil (Creació) gràci-
es a la serva novel·la La noia de la mit-
janit publicada per l’editorial Edebé. 
La proclamació va tenir lloc el 2 de 
maig a la sala noble del Palau Moja 
de Barcelona i va comptar amb l’as-
sistència de tots els guardonats, les 
autoritats, la premsa, els membres 

gisela pou, premi 
Crítica Serra d’or

Gisela Pou sosté, en una mà, la Serra d’Or i, en l’altra, la novel·la.  || EDEBÉ

L’escriptora castellarenca va rebre el premi de la crítica més exigent

 Marina Antúnez

LITERATURA | prEMIS

Matí amb Roc Casagran

L’escriptor sabadellenc va parlar del seu llibre ‘Ara que estem junts’. || m. aNTúNEz

LITERATURA | LLIBrES

Els contes van tornar a la biblioteca a través d’una història que encara 
ningú no coneixia. Berta Rubio és l’autora  de Santi, Jordi, la princesa 
i el drac, la història d’una princesa que té  dos pares. O ‘papus’, “defu-
gint el nom tan lleig de padrastre, que és el que coneixem normal-
ment”. El llibre d’Elpoblet edicions pretén explicar d’una manera 
amena el concepte de famílies enllaçades.  m. aNTúNEz

Dimarts 3, l’escriptor sabadellenc Roc Casagran va ser convidat per 
l’Institut Castellar per oferir una xerrada al voltant del seu llibre Ara 
que estem junts. Aquesta activitat està impulsada pel departament de 
català de l’Institut Castellar, que va engegar ja fa unes setmanes un 
projecte mitjançant el qual es vol apropar la literatura ‘de proximi-
tat’ als joves lectors del centre. Casagran va parlar dels protagonistes 
bessons de la seva novel·la i de com va anar escrivint l’obra que tan ha 
agradat a la crítica i al públic. L’escriptor també va comentar que “una 
història ha de ser versemblant, sobretot si hi apareixen fets histò-
rics reals”.  m. aNTúNEz

BIBLIOTECA | CoNtES

Per entendre com som

Berta Rubio va presentar ‘Santi, Jordi, la princesa i el drac’. || m. aNTúNEz

del  jurat i les persones que durant 
tots aquests anys han estat vincula-
des a Serra d’Or. “La notícia m’ha 
fet moltíssima i·lusió perquè és 
un premi de molt prestigi i un re-
coneixement a l’obra publicada. 
Tu no et presentes a cap premi, 
simplement, te’l donen”, explica 
Gisela Pou. 

L’acte va consistir en el lliura-
ment d’una serreta d’or dissenyada 
pel joier Capdevila. Seguidament, 
cada premiat es va adreçar al públic 

per a comentar l’obra que ha rebut 
el reconeixement.  S’entreguen pre-
mis en la categoria de Novel·la, Po-
esia, Teatre al text de teatre català, 
Teatre a l’espectacle teatral i Teatre 
a l’aportació més interessant,  Recer-
ca i en la categoria de Literatura In-
fantil i Literatura Juvenil.

Pou, en el seu torn de paraula, 
va voler agraïr el premi al jurat i molt 
especialment, “ a la Margot Wölk, 
una dona a qui no conec però que 
va ser tastadora del menjar de Hit-
ler durant la segona guerra Mun-
dial i que em va inspirar a conver-
tir la seva història en literatura”. 
Cada un dels premiats, -Pep Albanell, 
Josep Maria Jaumà i el sabadellenc 
Josep Ramon Bach, Julià Guillamón, 
Joan Yago, Lali Álvarez, Pere Villal-
ba, Xavier Duran, Halil Bárcena i la 
il·lustradora Mariona Cabassa-, van 
agrair el guardó i van obsequiar la 
resta amb les seves paraules. En-
guany, el Serra d’Or - Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, celebra 
els 50 anys d’història.

Pou també va dir que, “si po-
gués demanar un desig, demana-
ria que ‘La noia de la mitjanit’ fos 
capaç d’obrir la porta a uns quants 
adolescents encara no lectors; lle-
gir és viure la paraula i la parau-
la crea pensament, i el pensament 
ens ajuda a convertir-nos en perso-
nes més reflexives, equilibrades i 
crítiques”. Pel que fa a la literatura 
juvenil, l’escriptora va apuntar que 
“és durant la infantesa i adoles-
cència quan es formen nous lec-
tors i desitjaria que ocupés el lloc 
que li pertoca”.  Massa sovint, co-
menta també l’escriptora, “la lite-
ratura infantil i juvenil és silen-
ciada o tractada com a literatura 
de segona”.
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cultura dansa

BALL | OSB

Ballada del grup de Country a l’OSB. || cEDiDa

El passat 27 d’abril, el grup de Country va ballar a 
l’Obra Social Benèfica. “El teacher Alfons era la 
primera vegada que ‘dirigia’ la ballada, i val a dir 
que semblava que ho hagués fet tota la vida”, co-
mentava un dels assistents. Els residents van gau-
dir amb la ballada i van obsequiar els balladors amb 
un lunch en acabar. Tots van aprofitar per felicitar 
Montserrat Casas Bartomeu, ja que el seu  sant co-
incidia amb la Ballada. També ho van fer amb les 
Montserrat del Country.  L’Antònia, una des les pre-
sents, va llegir uns versos commemoratius abans 
de la Ballada.  ||  REDacció

Ballada country 
a l’Obra Social 
Benèfica en motiu 
de la Verge de 
Montserrat

Dansa Parc va canviar el passat divendres 29 
d’abril, les seves aules habituals per l’escena-
ri de la Sala Blava de l’Espai Tolrà. Volia cele-
brar el Dia Internacional de la Dansa obrint 
les classes al públic i, d’aquesta manera, acos-
tar el ball a la gent.

“Hem presentat el que seria el nostre 
treball quotidià de classe”, afirmava Belem 
Guitart, directora de Dansa Parc. Així doncs, 
per un dia i en commemoració a aquesta cita 
que se celebra arreu del món, l’escola local de 

ball portava el seu treball habitual a l’exteri-
or. Segons Guitart, era “una classe oberta” 
perquè “els pares o les famílies es fessin 
la idea del treball de classe”. Una mostra i 
també una reivindicació, ja que “gairebé tot-
hom fa actes per posar a l’abast fora de les 
aules la dansa”, explicava Guitart. Per fer vi-
sible en públic la disciplina “aquesta vegada 
han vingut els grups de dansa clàssica, des 
dels principiants, al grup intermig i l’avan-
çat”. Van començar els més petits, seguits del 

grup intermig i tancant amb l’avançat. També 
va participar un grup de dansa contemporà-
nia, detallava la directora. A més a més dels 
passos característics del ballet, els assistents 
van poder veure una demostració de la tècni-
ca de les puntes dels grups intermig i avançat.

Des de Dansa Parc “no només pensem 
en la formació de ballarins, sinó que inten-
tem transmetre l’amor per la dansa”, deia 
Guitart. Un gust que el dia 29 d’abril era com-
partit pel públic i els ballarins.  || a. PaRERa.

Classes de dansa amb públic

Una de les sessions obertes de ballet a la Sala Blava de l’Espai Tolrà  || Q. Pascual

Dansa parc va celebrar el Dia Internacional amb sessions de ball obertes

DANSA PARC | opEN CLASS BALLEt

Street Squad guanya l’europeu de breakdance

Actuació d’Street Squad al campionat d’europa || saViRONi FOTOGRaFía-uRBaN PicTuREs

La companyia de breakdance Street 
Squad, amb dos integrants castellarencs, 
(Álvaro González i  Joshua García), ha gua-
nyat la final del Campionat d’Europa cele-
brada a Bèlgica del World of Dance. L’in-
creïble coreografia que van realitzar els ha 
permès classificar-se pel mundial que tin-
drà lloc a Los Angeles el proper mes de ju-
liol. “No vam guanyar la final a Espanya, 
però els organitzadors ens van convidar 
a participar a l’europea, a Bèlgica. Des-
prés d’un viatge de 17 hores en autoca-
ravana, vam arribar just per competir, 
guanyar, i tornar a casa. Va ser increï-
ble la resposta del públic i dels jutges. 
Els va entusiasmar la nostra coreogra-
fia”, explica Álvaro González.

La companyia, que va néixer el 2012 i 
que està formada per una dotzena de balla-
rins de 20 a 25 anys, necessita suport econò-
mic per poder participar al mundial ameri-
cà. És la segona vegada que es classifiquen 
per a la final del World of Dance, i en la pri-
mera ocasió van optar per no participar a 
la competició també per la manca de finan-
çament per desplaçar-se als Estats Units. 
Street Squad calcula que necessiten prop 

La companyia, amb ballarins castellarencs, s’ha classificat per a la final del mundial World of Dance a Los Angeles

 Rocío Gómez de 30.000 euros. “Qualsevol companyia 
mataria per aquesta oportunitat. És la 
segona vegada que ens classifiquem i hi 
hem d’anar com sigui. Estem realitzant 
actuacions per recaptar diners, hem fet 
samarretes que venem, i fins i tot hem 
creat una campanya de crowdfunding 
a la plataforma Indiegogo”, afegeix el ba-
llarí. “Sabem que serà difícil perquè a 
L.A. trobarem els millors ballarins del 
món i les millors coreografies. Serà una 
competició molt complicada, però estem 
treballant molt durament per aconse-
guir un bon nivell i demostrar tot el que 
sabem fer”, puntualitza l’Álvaro.

Els Street Squad fusionen breakdan-
ce, hip hop, free style, locking i fins i tot 
han incorporat elements de kung fu a 
les coreografies. Entre els guardons que 
acumulen es troba el campionat Urban 
Display, l’Urbance 2016 o el MOB.  L’es-
tiu passat van participar al talent show 
Insuperables de TVE, que va apropar al 
públic generalista les acrobàcies i l’ener-
gia de la jove companyia de dansa. 

Podeu col·laborar per fer possible el 
somni dels Street Squad fent una aporta-
ció a través de la plataforma de crowdfun-
ding Indiegogo.com al projecte Street 
Squad road to LA.

DANSA | StrEEt SQUAD

En aquest QR 
podreu trobar 
l’actuació que
 va atorgar el 
campionat  europeu 
als Street Squad 
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Jornada
primaveral
a Can Font
El 8è Mercat de la Flor i 
l’Artesania va atraure molta 
gent durant tot el matí

CAN FONT I CA N’AVELLANEDA | MErCAt

ENTITAT | FEStA MAJor

S’obre el concurs de
cartells de Vilabarrakes
de Festa Major

Diumenge passat, 1 de maig, des de les 10 i fins a 
les 15 hores, es va dur a terme el 8è Mercat de la 
Flor i l’Artesania a Can Font i Ca n’Avellaneda.

La gent que s’hi va apropar va poder gaudir 
d’un dia fantàstic i d’una bona afluència de públic. 
“Aquest any ha anat molt bé, perquè altres anys 
es feia llarg, tot el dia, en canvi ara fins a les 15 
h la jornada ha estat molt agradable”, explica 
Roser Gabarró, presidenta de l’AAVV de Can Font 
i Ca n’Avellaneda. 8è Mercat de la Flor i Artesania de Can Font i Ca n’Avellaneda. ||Q. Pascual

  Marina Antúnez

Les propostes que més van triomfar van ser 
“els personatges d’animació com la Frozen i la 
Patrulla Canina, que estaven per allà passejant 
i saludant els nens i nenes”, afegeix Gabarró.

A les 11 hores, hi va haver una exhibició de 
taekwondo que també va tenir molt bona aco-
llida. Després, es van poder contemplar els 22 
cotxes Seat 600 que van arribar gràcies al Club 
Seat 600 de Sabadell. També hi van anar alguns 
cotxes clàssics. “A més, hi ha hagut una exhi-
bició de ball country”.

Durant tot el matí de diumenge, la plaça 
va acollir un servei de bar amb begudes, entre-
pans i coses per picar, “com platets de fuet, 
formatge i  patates xips”. I la plaça es va om-
plir de persones, vingudes de fora de Castellar 
i també les de les urbanitzacions de Can Font i 
Ca n’Avellaneda, que volien gaudir del Mercat. 
El punt més fluix van ser les parades, “no per 
la venda sinó perquè enguany n’hem tingut 
poques, unes 15”.

Gabarró també va comentar que l’associa-
ció de veïns,  “la setmana anterior va fer una 
sortida amb autocar a les Caves Freixenet, 
amb dinar inclòs, i va tenir molt èxit de par-
ticipació ja que vam ser 60 persones”.  Tot i 
no tenir local de reunió com altres entitats del 
poble, “l’organització va ser molt ben rebuda 
i en voldrem més!”. La propera cita serà ara 
la Festa Major  de Can Font i Ca n’Avellaneda a 
principis de juliol. 

ENTITAT | DEEJAYS DEL rEVÉS

Deejays del Revés va organitzar una masterclass dj sobre mixing analògic amb 
l’objectiu que joves castellarencs que encara no han provat mai de fer anar una 
taula so tinguessin la seva oportunitat. “ La màster class és per temptejar si 
encara hi ha discjòqueis a Castellar que no coneguin l’entitat i vulguin ani-
mar-se a punxar”, explicaven membres de l’organització. Van fer una part de 
teoria i després ho van posar en pràctica. “La part tècnica és una mica com-
plicada si no coneixes les bases”, deia un dels participants. Els nois van apun-
tar que per ser un bon discjòquei s’ha de tenir “psicologia de pista”, saber quan 
és el moment de tallar la cançó. A la sessió hi van assistir un parell de persones  
noves durant tota la jornada, i una altra que va interessar-s’hi.  || REDacció

Els Deejays van fer un taller per aprendre a punxar 

Com cada Festa Major, l’entitat Vilabarrakes obre 
el termini per presentar propostes de cartell de 
Festa Major . La convocatòria s’adreça a totes 
les persones majors de 16 anys que presentin 
un disseny de cartell, samarreta, mocador i got 
seguint una gràfica coherent entre les peces. Es 
poden presentar, com a màxim, dos dissenys.

Les obres han de ser originals i inèdites i la 

tècnica i estil són lliures. El cartell ha de ser DIN 
A1, en sentit vertical a 300 ppp. Ha de constar-hi 
el següent text: ‘Vilabarrakes 2016. Castellar del 
Revés. 9, 10 i 11 de setembre’. El disseny del got ha 
de ser d’una sola tinta en format jpg, gif, tiff, sobre 
un got de color a escollir, a 300 ppp. El disseny de 
la samarreta haurà de ser a una sola tinta en jpg, 
tiff, eps, illustrator o indesign, de 20x20 a 300 
ppp. El disseny del mocador haurà de ser a una 
sola tinta en format jpg, gif, tiff, eps, illustrator o 
indesign, sobre un mocador triangle isòsceles de 
70x70x100 cm. El termini de presentació finalitza 
el proper 29 de maig. El veredicte es farà públic el 
dia 1 de juliol de 2016. Es pot consultar més infor-
mació a https://www.facebook.com/vilabarrakes.
castellardelreves/?fref=ts.  || m.a.
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS

del 6 al 15 de maig de 2016

DIVENDRES 06 
 
20.30 a 22 h · PRESENTACIÓ 
Presentació de l’exposició 
i el llibre Coves i avencs de 
conglomerat de Sant Llorenç del 
Munt, l’Obac i Montserrat 
Local del CEC (c. Colom, s/n) 
organització: Centre Excursionista 
de Castellar 
Col·laboració: Flash Black Corb, 
fotografia i exploració subterrània 

21 h · CINEMA 
Cinefòrum: Langosta 
Auditori Municipal 
organització: CCCV 
 
 
 
 
DISSABTE 07 
 
10 a 00 h · PROPOSTA 
Bikers Reunion  
Brotherhood 2016 
trobada de motos 
Espai tolrà 
organització: Asociación Motorista 
Caballeros de Sion 

11.30 h ·  INFANTIL 
Once Upon a Time: Blow away,  
de rob Biddulph 
Ludoteca Municipal 
organització: Idiomes Castellar i 
Ludoteca Municipal 
Col·laboració: Biblioteca Municipal 

19 h · MISSA 
Missa bizantina 
Església de Sant Esteve 
org.: parròquia de Sant Esteve 

22.30 h · BALL 
Ball amb el Duet Solistes 
Sala Blava de l’Espai tolrà 
organització: pas de Ball 
 
 
 
 
 
 

 
DIUMENGE 08 
 
7.30 h · CAMINADA 
29a Caminada Popular 
Vestíbul de l’Auditori 
organització: Ajuntament 

9 a 21 h · ESPORTS 
2n Trofeu de gimnàstica  
rítmica Clau de Sol 
pavelló puigverd 
organització: Club gimnàstica 
Clau de Sol 

18 h · BALL 
Ball amb el Grup Leyenda 
Sala Blava de l’Espai tolrà 
organització: Amics del Ball de Saló 

18.30 h · CINEMA 
Diumenge d’estrena: 
Madame Marguerite 
Auditori Municipal 
organització: Ajuntament 
 
 
 
 
DIMECRES 11 
 
9.30 h · SORTIDA 
Caminada saludable:  
Camina i fes salut 
Sortida porta del CAp 
organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIJOUS 12 
 
9 h · SORTIDA 
Vine i camina + 60: Collserola 
Sortida: plaça del Mercat 
organització: Ajuntament 

18h · CONFERÈNCIA 
“Què són les llars residencials 
en salut mental? “ a càrrec de  
Maica ruiz 
Sala d’Actes d’El Mirador 
organització: Suport Castellar 
 
 
 
 
DIVENDRES 13 
 
20 h · CINEMA 
El Documental del Mes:  
K2. Tocant el Cel 
Sala d’Actes d’El Mirador 
org.: CCCV, Cal gorina i L’Aula 

21 h · RECITAL 
Espectacle benèfic de poesia  
escènica amb música en directe,  
a càrrec de Yolanda gutiérrez, 
Mercè Farràs i Mabel Sánchez 
Sala de petit Format de l’Ateneu 
organització: oNCoLLIgA 
Col·laboració: de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSABTE 14 
 
De 10 a 14 h · PROPOSTA 
Taula informativa de fibromiàlgia 
ACAF Castellar 
plaça d’El Mirador 
organització: ACAF de Castellar del 
Vallès i de Sabadell 

11.30 h ·  INFANTIL 
Racó 0-3 anys: 
“Deixem empremtes” 
Ludoteca Municipal 
organització: Ludoteca 

22.30 h · BALL 
Nit de ball amb el Duet Platinum 
Sala Blava de l’Espai tolrà 
organització: tot Ballant 
 
 
 
 
DIUMENGE 15 
 
tot el dia · FESTA 
38è Aplec de Castellar Vell 
Castellar Vell 
organització: Ajuntament 

18 h · BALL 
Ball amb Dolce Vita 
Sala Blava de l’Espai tolrà 
organització: Amics del Ball de Saló 

18.30 h · CINEMA 
Diumenge d’estrena:  
La habitación 
Auditori Municipal 
organització: CCCV 

Presentació llibre
Divendres 6  · 20.30 h

Avui es presenta  ‘Coves i avencs 
de conglomerat de Sant Llorenç 
del Munt, l’Obac i Montserrat’, a  
les 20.30 hores,  al local del cEc. sant 
llorenç del munt, l’Obac i montserrat 
tenen interessants avencs i coves ex-
cavades al conglomerat. Victor Ferrer, 
amb la col·laboració de la secció d’in-
vestigacions subterrànies del centre 
Excursionista de Terrassa, han realit-
zat fotografies de les coves i avencs. la 
presentació del llibre inclourà la pro-
jecció d’un audiovisual relacionat amb 
el llibre, així com un altre de les millors 
coves del món.

Exposició “Companys a Castellar. 
La relació de Lluís Companys amb 
Castellar del Vallès”
Fins al 13 de maig 
De dilluns a divendres de 10 a 20 h
Espai sales d’El mirador
Organització: arxiu d’Història de castellar

Exposició de cartells “A l’abril cada pa-
raula val per mil”
Fins al 6 d’abril
Horari d’obertura dels establiments
comerços castellarencs
Organització: servei local de català, 
comerç castellar i ajuntament

Exposició “Cavall Fort. Tan divertit 
com un joc”
Fins a l’11 de maig
De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 
a 20.30 h i dissabtes de 10 a 13 h
Biblioteca municipal antoni Tort
Organització: Biblioteca municipal
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The Lady in 
the Van

La habitación Charlie Brown i 
Snoopy

cOmÈDia DRamÀTica
Versió doblada

DRama
VOsE

aNimació
Versió en català

PRÒXIMAMENT www.castellarvalles.cat

22 de maig
18.30 h 

15 de maig
18.30 h 

22 de maig 
12 h i 16 h 

Madame 
Marguerite
18.30 h

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

cOmÈDia DRamÀTica
VERSIÓ DOBLADA • 2015
Durada: 127 min
País: França
Director: Xavier Giannoli
Repartiment: catherine Frot, christa Théret, 
andré marcon, michel Fau, sylvain Dieuaide,...

Sinopsi
París, anys vint. marguerite és una dona 
adinerada, amant de l’òpera, que canta 
regularment davant el seu cercle d’amics. Ho 
fa fora de to, i tot es complica quan decideix 
presentar-se davant un veritable públic a l’òpera.

8 de maig

DEFUNCIONS 

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de sabadell i Terrassa.

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377

“Tu ets el motiu de gairebé tot el que et succeix”
Epictet d’Hieràpolis

@inakilamua @judithmarsol @jonasribo
Els Encants On està el meu gos? mont-louis

MEMÒRIES 

INSTAGRAM · @lactual 

Aquesta és una imatge on podem observar un grup d’excursionistes que van fer parada, ja fa força 
temps, al Castell de Clasquerí, també conegut com Castell de Castellar.  Fa gràcia constatar com 
ha canviat l’equipació personal, respecte aquesta època passada. Aquest edifici és d’origen romà-
nic, datada de 912 i 939, i amb successives modificacions d’estil gòtic, amb remodelacions diver-
ses. Es tracta d’un castell medieval de planta trapezoidal; presenta tres nivells, amb un pati cen-
tral amb dues escales, i torres a les cantonades. ||aRXiu muNiciPal DE casTEllaR 

Excursionistes al Castell de Clasquerí

Recoma-
nació

penúltima

TELÈFONS DINTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · Policia local 937 144 830 · Whatsapp Policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 Ràdio 
castellar 937 144 951 · 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 93 714 77 13 · OsB  937 145 389 · acc 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis castellar 937 143 775

FARMÀCIES DE GUÀRIDIA 
 
 
DIVENDrES 6 EUropA 
DISSABtE 7 VICENtE  
DIUMENgE 8 VICENtE 
DILLUNS 9 CASANoVAS 
DIMArtS 10 roS  
DIMECrES 11 pErMANYEr  
DIJoUS 12 gErMÀ  
DIVENDrES 13 VILÀ  
DISSABtE 14 EUropA  
DIUMENgE 15 gErMÀ 

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
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFUNCIONS 

Asunción Martos Pérez               
61 anys · 27/04/2016    
     
José Antonio Cubas Basterrechea
58 anys · 27/04/2016         

Antònia Martí Torregrossa
64 anys · 02/05/2016        

Si vols participar, contacta’ns al 93 707 00 97

o escriu-nos a comunicacio@ielou.cat.

Més informació a:

www.facebook.com/lafashionday/

Procés de convocatòria 
Fashion Day

Ets un comerç dedicat a la moda i comple-
ments de Castellar, o un dissenyador amateur 
de la vila? Ja sigui moda femenina, infantil, 
masculina, calçat i complements, joies, bos-
ses, moda esportiva, ulleres, etc... participa 
en la popera Fashion Day que se celebrarà 
el dissabte 11 de juny a Castellar.

Una desfilada on podràs mostrar els teus ar-
ticles i que anirà acompanyada d’un mercat 
de carrer on es facilitarà l’espai de compra-
venda dels productes que hagis mostrat per 
al públic assistent. 

Viu amb nosaltres la festa de la moda que va 
comptar amb molt bones crítiques en el 2015. 

Nou Cartell Fashion Day 2016. 
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Carla Graells

Les ballarines 
som una mica 
massoquistes

Ballarina de ballet clàssic

Q
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Va començar a fer teatre amb 10 anys i, a ballar, amb 
15 anys. Des d’aleshores, segueix enamorada del ballet 
clàssic, tot i que, per l’edat que s’exigeix, ara es planteja 
iniciar-se en el neoclàssic, un estil que també li agrada molt

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Perfeccionista
Un defecte que no pots dominar?
la impaciència
Una persona a qui admires?
la meva mare 
Un referent en la dansa?
svetlana zakharova
Quin plat t’agrada més?
l’arròs a la cubana
Un color
Vermell
Un animal?
Gat
Una melodia per un ball?
un piano tocant clàssic en directe
Una pel·lícula?
‘El club de la lucha’
Un llibre?
‘l’ombra del vent’
Un comiat?
adéu

”

“

· Quan s’inicia la teva relació amb 
el món de l’espectacle?
Quan tenia 10 anys vaig començar a  
fer teatre amb el Dani Coma. M’ho 
passava súper bé, era el meu mo-
ment d’esbarjo. Em movia molt per 
l’Esbart. Vaig començar el batxille-
rat i em vaig apuntar a l’escola Coco 
Comín a premusical. Ho feia els caps 
de setmana. Fèiem jazz, claqué, ba-
llet, teatre i cant. Quan vaig acabar 
batxillerat tenia molt clar que volia 
dedicar-m’hi i vaig seguir els estudis 
amb el curs professional a la matei-
xa escola, durant tres anys, on també 
vaig iniciar-me en el hip-hop i les se-
villanes. Estudiava cada dia, de 9 a 
15 h, gairebé sense parar. Potser hi 
havia gent que no entenia que no fes 
res més, com si aquests estudis no 
fossin prou seriosos, vull dir, però jo 
me’ls prenia seriosament!

· Ho feies per passió o amb la in-
tenció de dedicar-t’hi professi-
onalment?
La dansa, el ballet clàssic, m’encan-
tava i m’hi volia dedicar.  Però les 
noies comencen molt i molt joves, i 
jo ja tenia 20 anys. Havia començat 
amb 15. En el món de la dansa clàssi-
ca ja ets massa gran. Em deien: tens 
moltes aptituds però agafaran noies 
més joves... i em vaig angoixar, pen-
sant que no podria viure d’això. Per 
això  em vaig matricular a producció 
audiovisual, que em va ensenyar tot 
el que hi ha darrere d’un espectacle.  

· I vas deixar de ballar?
No, mai no he deixat de ballar. Mentre 
feia producció també ballava a l’Eu-
làlia Blasi, a Barcelona. Ja hi havia 
estat un temps, mentre també estava 
a la Coco Comín. Estudiava produc-
ció a la tarda i, al matí, ballava. Fins 
al setembre passat, que vaig comen-
çar a Dansa Parc. Hi vaig tres cops la 

setmana, sempre que puc.

· I segueix viva la intenció de de-
dicar-te a la dansa?
M’encantaria. Però segurament en 
un altre estil, perquè pel ballet clàssic 
ja he fet tard, les ballarines comencen 
molt petites i la seva carrera també 
s’acaba molt d’hora. Potser intenta-
ré fer dansa contemporània perquè 
no és tan estricta ni amb l’edat ni 
amb les exigències tècniques. A mi 
m’agrada, també. Sobretot, el neo-
clàssic, perquè combina molt el ba-
llet clàssic que tan m’agrada amb el 
contemporani. Ara me’n vaig a Am-
sterdam a estudiar anglès i allà vull 
buscar alguna escola de dansa i fer 
audicions de companyies no tan clàs-
siques, provar sort i seguir ballant.

· Quines són les característiques 
bàsiques del ballet clàssic?
És una dansa que t’ajuda a estar molt 
fort, és la base de dansa més com-

plerta, una dansa molt essencial, on 
fa falta la força i la flexibilitat, la rapi-
desa i la tècnica, i a sobre, ho has de 
fer elegant.  És un ball molt exigent.

· I quines qualitats ha de tenir una 
ballarina professional?
Ha de ser molt constant. Ha d’assa-
jar hores i hores. La gent no sap el 
que costa fer segons quin salt...!  Has 
de tenir unes condicions físiques ini-
cials: ser molt prima i tenir els peus 
còncaus. Si ets hiperlaxa se’t valora 
més. Tot i això, també hi ha algunes 
qualitats que es poden treballar. He 
vist noies que tenien molt bones con-
dicions però no treballaven, i la balla-
rina també ha de tenir actitud. Les ba-
llarines som una mica massoquistes 
perquè patim un dolor que ens agrada.  

· Quines dificultats us trobeu?
És un ball molt difícil, sobretot al 
principi. Has de pensar en la col-
locació del cos: peus, cul, tronc, cap... 

Aprens molt a poc a poc perquè has 
de prendre consciència de totes les 
parts del teu cos en tot moment. 

· Heu de vigilar l’alimentació?
Sí, molt. Hi ha ballarines que porten 
una dieta súper estricta. Moltes no 
han tastat mai un donut, i hi ha noies 
que arriben fins a l’extrem. 

· És un ball estancat?
El ballet evoluciona, però està molt 
encotillat perquè tots els moviments 
estan estipulats. Sovint, va per paï-
sos: per exemple, el ballet rus ho fa 
així, l’altre aixà... Hi ha variacions,  
però són mínimes. 

· És un tòpic que hi hagi enveges? 
Hi ha ambicions, però per una qües-
tió d’aprendre més, perquè si ets a 
davant la profe et corregeix més. Per 
tant, sí que és important, però jo no 
m’hi vull barallar. És un món de su-
pervivència i també ens ajudem. 

 Marina Antúnez


