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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

Una resident de l’Obra Social Benèfica (OSB) mira per la finestra de l’accés principal. Les residències de gent gran han restringit dràsticament les visites per prevenir contagis en la població de risc. || q. pascual
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Màxima precaució pel coronavirus
La Generalitat tanca els centres educatius i l’Ajuntament
de Castellar suspèn l’activitat pública a equipaments i via
pública. La Fira de Sant Josep no es podrà celebrar

Es recomana al conjunt de la població que restringeixi la seva
activitat social i eviti en la mesura del que sigui possible els
espais amb concentracions elevades de persones
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El coronavirus trasbalsa la vida local
La Generalitat atura
totes les classes.
L’Ajuntament tanca
els seus equipaments
i suspèn la fira
de Sant Josep

agenda en blanc

Pel que fa a les afectacions més importants a l’agenda d’activitats, l’Ajuntament informa que, a banda de l’anul·
lació de Sant Josep i la suspensió
d’actes a l’Auditori, se suspèn l’activitat dels balls de saló de la Sala Blava
de l’Espai Tolrà durant els propers 15
dies. L’Esbart Teatral de Castellar ha
informat també que totes les funcions previstes de l’obra Pulmons, que
s’havia de fer entre el 20 de març i el
5 d’abril, s’ajornen fins a nova data.
A més, s’han reprogramat les jornades de portes obertes de les escoles
que s’havien de fer els propers dies.
També es va anul·lar dimecres passat
la lectura “Totes 8 en diem 8”, prevista a l’Ateneu, acte lligat amb la commemoració del Dia de la Dona (8M).

Redacció

Les mesures extraordinàries que
estan prenent totes les administracions per combatre la transmissió
del coronavirus COVID19 han impactat i estan trasbalsant el dia a
dia de la societat. La més extrema
ha estat la suspensió de les classes
de tots els centres escolars decidit dijous per la Generalitat. Escoles, instituts i universitats tanquen
portes i a Castellar suposarà que un
total de 4.122 alumnes del curs escolar 2019-2020 s’hauran de quedar a
casa durant dues setmanes. En concret, la vila té 3.644 alumnes d’educació infantil i primària i secundària: 630 corresponen a Educació
Infantil; 1.655 a Educació Primària;
i 1.359 cursen Educació Secundària
Obligatòria. En l’àmbit municipal,
es tancaran també les escoles bressol municipals (140 alummes), l’Escola Municipal d’Adults (300 alumnes) i l’Escola Municipal de Música
(200 alumnes).
A aquesta decisió se sumen
els tancaments de la gran majoria
d’equipaments municipals de Castellar, mesura que inclou la clausura dels casals d’avis i del complex esportiu Puigverd que gestiona Sige.
El Comitè municipal de seguiment
de l’emergència sanitària generada pel coronavirus que es va constituir dimarts passat ha pres mesures
contundents de prevenció i precaució que són efectives des d’ahir dijous i que es perllongaran fins al 26
de març. Sí es mantidran oberts el
Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador, els serveis de Salut Pública i

Una línia de productes d’un súper de Castellar buida, dimecres passat. || m.a.

restringir l’activitat social

Atenció Social de l’Espai Tolrà, la
Policia Local i el Mercat Municipal i
aparcament subterrani. La resta de
serveis municipals oferiran atenció
telefònica i telemàtica.
Amb l’objectiu de prevenir el
contagi, aquest tancament dels espais implica la suspensió de tots els
actes públics programats en equipaments municipals o a la via pública, ja
siguin organitzats per l’Ajuntament
o per entitats o privats. Això implica
l’anul·lació de la Fira de Sant Josep
del proper 19 de març i altres actes
associats coincidint amb la festivitat
local. Demà mateix tampoc es farà
l’habitual mercat ambulant ni dissabte 21 de març.
A més, es cancel·len o s’ajornen
totes les activitats previstes a l’Auditori Municipal Miquel Pont -que té
un aforament per unes 300 personesdurant els propers 15 dies. D’aquesta manera, no es faran les projeccions de cinema dels divendres i dels
diumenges, les activitats escolars
de la Guia Didàctica ni altres activitats habituals com les sessions de
l’Aula d’Extensió Universitària per
a Gent Gran.

En declaracions a Ràdio Castellar, el
primer tinent d’alcalde i regidor de
Salut i Educació, Joan Creus, ha subratllat que, ara per ara, “la dada oficial parla d’inexistència de casos al
nostre municipi, per tant no cal fer
alarmisme”. Això, però, no vol dir
que no s’hagin de prendre les mesures preventives que siguin necessàries
en un escenari d’alerta sanitària com
viu ara Catalunya i Espanya. “Hem
hagut de crear diferents comissions de treball per fer un seguiment
de l’evolució del coronavirus i com
es pot prevenir i prendre mesures
per evitar el contagi i la seva propagació”, informa el tinent d’alcalde.
Així mateix, es recomana al conjunt de la població que restringeixi la
seva activitat social i eviti en la mesura del possible els espais amb concentracions elevades de persones. Aquest
consell s’adreça en particular als col·
lectius de risc (gent gran, persones
malaltes, etc.). A més, es demana a
la ciutadania, i també en especial als
col·lectius de risc, que no acudeixi presencialment al Centre d’Atenció Primària si no es tracta d’una urgència.
En cas de necessitat de contacte amb
el serveis sanitaris, s’aconsella trucar
al telèfon de Salut Respon 061 o al del
mateix CAP (937471111).

PRESTATGES BUITS
ALS SÚPERS
Malgrat les crides a la calma,
algunes veïnes i veïns de la vila estan
acumulant productes a casa i estan
buidant línies de productes dels
súpers. Els principals distribuïdors
han informat,però, que estan
garantits els abastiments

l’aula suspèn activitats

La junta de L’Aula ha fet públic un comunicat per informar els socis i sòcies que “tant les conferències com
les activitats, que s’havien de realitzar durant l’actual segon trimestre, queden suspeses”. L’entitat fa un ús intensiu de l’Auditori ja
que acostuma a omplir cada dimarts
tot el seu aforament amb conferències i espectacles.
El tancament temporal de l’Auditori implica també que s’ajorna la
funció de ‘Bona gent’, de Quim Masferrer, prevista el dijous 19 de març,
per al diumenge 13 de setembre, a
les 20.30 h.

+CORONAVIRUS

Les residències
per a la gent gran
restringeixen les
visites externes
Tot i que en aquests moments
Castellar del Vallès no és zona de
risc ni s’ha detectat cap persona
infectada pel Covid-19, diferents
serveis i equipaments estan
prenent mesures per preservar la
salut dels usuaris i prevenir riscos.
Així, a les diferents residències
de gent gran de la vila, seguint les
recomanacions del Departament
de Salut i d’Afers Socials de la
Generalitat, han restringit les visites
de persones externes. Només es
permet la visita d’un familiar per
usuari i les activitats fora del centre
s’han suspès. “Tot i l’excepcionalitat de la situació, la gent entén les
mesures. El que fem és anar seguint
i aplicant les recomanacions que
ens arriben des del Departament”,
han explicat des de la residència Les
Orquídies. La finalitat és protegir la
gent gran, ja que són persones de
risc. En aquest sentit, per exemple,
Ràdio Castellar ha deixat de fer temporalment la tertúlia matinal dels
dilluns a l’Obra Social Benèfica per
reduir riscos de possibles contagis.
Els instituts també segueixen les
recomanacions que els hi arriben,
en aquest cas, des del Departament
d’Ensenyament. “El consell és
que si hi ha algun alumne que
mostra símptomes, truquem a
casa perquè pugui marxar. És el
mateix procés que seguim amb
qualsevol altra malaltia. D’aquí
dues setmanes tenim previst
un viatge a França, en principi el
mantindrem, però estem pendents
del que diguin a França i del que
passi aquí, perquè la situació canvia
d’un dia per l’altre”, ha explicat
la Loida Perich, Coordinadora
Pedagògica de l’Institut Castellar.
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Els efectes del Covid-19 a les empreses
Negocis de Castellar
comencen a patir
problemes de
subministraments
Cristina Domene

Diverses empreses de Castellar del
Vallès estan experimentant els efectes negatius de la propagació del
Covid-19. Tot i que la situació no es
pot avaluar com a greu, hi ha empreses que estan patint retards amb els
subministraments, “inicialment
eren procedents de la Xina, ara
no només, en alguns casos, també
empreses que tenien proveïdors al
nord d’Itàlia”, va explicar Gabriel
Torras, director general del Centre
Metal·lúrgic i membre de l’Associació
d’Empresaris de Castellar (ASEMCA). Sembla que des de la setmana
passada torna a sortir mercaderia
de la Xina, ja que el virus, allà, està
en fase de contenció. “Segurament
en unes dues setmanes es començaran a solucionar els subministraments que venen d’Àsia. Ara
el problema és la resta d’Europa,
sobretot el nord d’Itàlia, que és un
pol industrial molt important”,
va apuntar el responsable patronal.
Torras va aclarir que, de moment, aquí a Castellar només algunes empreses han manifestat tenir
problemes lleus. “No hem detectat problemes de parades importants, la gent busca altres vies,
altres proveïdors per no parar la
producció. Hi ha una certa situ-

ació de preocupació tot i que encara no és un tema molt, molt important”. Si la propagació del virus
avança i arribem a una situació similar a la d’Itàlia, evidentment tindrem
problemes “perquè voldrà dir que
la facturació i els enviaments tant
nacionals com internacionals, les
nostres exportacions se’n poden
veure afectades”.
El representant dels empresaris creu que l’impacte econòmic podria ser molt important, però no s’ha
de ser alarmista i s’ha d’anar valorant
el dia a dia. “Aquí a Catalunya no
estem com a Madrid, però en una
setmana podem estar en un escenari similar. Diuen que un 70% de
la població agafarem el virus. El
problema és si l’agafem tots a la
vegada. S’està intentant frenar el
contagi per no col·lapsar els sistema sanitari”.
Amb la intenció d’afrontar els
riscos de transmissió i aturar o alentir el contagi, algunes empreses de
Castellar estan proposant diferents
mesures. Algunes estan proposant
als treballadors fer teletreball, també
s’estan restringint viatges de negocis i s’està prohibint assistir a segons
quins llocs. “Si abans quan acabava
el torn els empleats anaven tots a
la vegada al vestidor, ara algunes
empreses han decidit que vagin per
torns. També s’està recomanant a
la gent que si té febre, sobretot, que
no hi vagi al lloc de treball, que es
quedi a casa i contacti amb el 061
o amb el seu CAP de proximitat”.
També s’estan fent arribar recomanacions de higiene: rentar-se les
mans, aplicar-se desinfectant i evitar
grans concentracions de persones.

A l’empresa DigiProces del polígon de la Bruguera s’han pres diverses mesures d’higiene per evitar contagis. || cedida

PREVENCIÓ

Els negocis i la
indústria prenen
mesures pel Covid-19
Dues de les empreses que han pres
aquest tipus de mesures han estat
DigiProces i 6TL. El responsable de
Seguretat i Salut de Sistel Group,
Ricard Escusa, va detallar que des
que estan rebent ‘inputs’ arran del
coronavirus han establert diferents
estratègies: “Hem pres diverses

mesures. Hem informat la gent
a través de correus electrònics,
hem instal•lat gels hidroalcohòlics
a tots els departaments, hem
explicat la manera de rentar-se
les mans correctament i, com a
mesura preventiva, hem restringit
les visites externes fins el 23 de
març”, va explicar Escusa, que
s’encarrega de la prevenció de
riscos laborals i de la gestió amb
el servei de prevenció de riscos.
Tenint en compte la informació i
les recomanacions del Ministeri
de Sanitat i de l’OMS, l’empresa
també ha decidit que aquelles

feines que ho permetin es facin a
través de teletreball. “En principi,
ho farà la gent de l’oficina que fins
ara ja feia un dia o dos a la setmana
de teletreball. Ara ho farem així, si
en el futur necessitem que ho faci
més gent ens anirem adaptant. A
més, en les reunions internes hem
establert una distància mínima
d’un metre entre persones”.
Escusa va detallar que de cara als
propers dies continuaran atents
a les disposicions del Ministeri de
Sanitat “tot i que hem de mantenir
la calma perquè la sobre informació
crea un estat d’alarma innecessari”.
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Els bombers celebren 35 anys
L’atracció estrella de la celebració, que també va coincidir amb la
festa del seu patró, va ser un helicòpter que va aterrar a l’Espai Tolrà
G. Plans

“Uala. Que guapo!”. Reaccions com
aquesta generava l’helicòpter plantat a la gespa de l’Espai Tolrà. Va
ser l’atracció estrella de la festa dels
Bombers de Castellar, que aquest
any viuen el seu 35è aniversari i van
celebrar-lo aquest diumenge passat
des de les 10 h del matí. A més, va coincidir amb Sant Joan de Déu, el dia
del seu patró.
La celebració va estar dirigida, sobretot, als més petits, amb la
intenció d’ensenyar el seu ofici, que
tanta admiració genera als infants.
“Hi havia la possibilitat de portar
l’helicòpter, ja que l’Espai Tolrà és

un lloc on pot aterrar sense problemes. És un pol d’atracció”, explicava Ciscu Altarriba, cap del parc
dels bombers voluntaris. Sobre la
celebració, recorda: “Els Bombers
vam començar l’any 1985, quan hi
havia els primers voluntaris provinents del SERNA, que es dedicava a apagar focs i netejar boscos. I
ja fa 35 anys”.
La celebració no es va dur a
terme al parc de bombers, com temps
enrere, sinó més a prop de la majoria
de castellarencs. “Aquest any n’hem
fet molta publicitat i ens ha funcionat molt bé”, apuntava Altarriba.
També hi van aparcar camions de
grans dimensions.
A més, a l’Espai Tolrà també es

va aparcar un vehicle per adreçar-s’hi
a donar sang, ja que el cos, per quart
any consecutiu, participa en la campanya ‘Bombers amb cor’, del Banc
de Sang i Teixits. També hi donen suport mig centenar de parcs de bombers. En els dies previs a la Setmana
Santa, la recollida és molt important,
ja que augmenten els accidents i les
reserves de sang són necessàries per
atendre les emergències.
Com l’any passat, es va instal·lar
una barra com la que hi ha als parcs
de bombers per baixar de planta lliscant ràpidament. També, per als més
petits, durant tot el matí hi va haver
un inflable gegant. A més del servei
de bar, es va repartir xocolata calenta entre la mainada.

Uns quants bombers davant de l’helicòpter que ha aterrat aquest matí a l’Espai Tolrà. || l’actual

BREUS
SUCCESSOS | SEGURETAT CIUTADANA

La policia local deté dos presumptes
lladres d’un domicili de Can Font
Divendres passat la policia local de Castellar del Vallès va detenir dos
homes que presumptament van entrar a robar a l’interior d’un domicili del carrer de les Fonts, situat a la urbanització de Can Font. L’actuació policial es va poder dur a terme gràcies a la intervenció del veïnat,
que va aconseguir retenir un vehicle situat al mateix carrer i a l’interior del qual es trobaven els dos sospitosos. Fetes les corresponents
comprovacions, que evidenciaven que els dos individus havien entrat
al domicili, la policia va instruir diligències per robatori amb força a
l’interior de l’habitatge. Els dos homes detinguts, veïns de Terrassa de
24 i 31 anys respectivament, i amb antecedents penals, van ser traslladats als Mossos d’Esquadra de Sabadell per tal de posar-los a disposició judicial. || M. A.

tribunals | sentència

El Suprem ratifica presó permanent
revisable a un veí de Castellar
El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de presó permanent
revisable imposada a un veí de
Castellar per violar i assassinar
una dona. Els fets van tenir lloc
el 19 de desembre de 2015 a casa
de l’acusat, a la urbanització de
l’Airesol, després d’una festa en
què es celebrava l’aniversari de
la víctima. El tribunal desestima, així, el recurs plantejat pel
condemnat contra la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, al
seu torn, va confirmar la sentència dictada per l’Audiència
de Barcelona. En aquest cas, el
judici es va oficiar amb un tribunal popular per delictes d’abús

sexual amb penetració. El castellarenc també es va enfrontar als càrrecs d’haver abusat de la víctima
quan estava privada de sentit, semiinconscient, i d’assassinat amb
traïdoria, amb l’atenuant d’intoxicació per alcohol i drogues. De tot
plegat, ha estat declarat culpable.
L’acusat, a més, haurà d’indemnitzar la dona de la víctima i la seva
mare amb 100.000 euros, 50.000
per a cadascuna. La sentència, amb
ponència del president de la sala
penal, Manuel Marchena, rebutja que el recorrent hagi estat condemnat sense proves, com sosté el
seu recurs. La presó permanent revisable és la condemna més greu de
l’ordenament jurídic. || REDACCIÓ
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Els Pets, cap de cartell de SUMA+

Recollida de
xeringues,
agulles i
punxants

L’entitat organitzarà
el pròxims 22 i 23 de
maig, a l’Espai Tolrà,
un cap de setmana
farcit de concerts

Rocío Gómez

SUMA+ Castellar escalfa motors i
es prepara per la segona edició de
La Marató per la Diversitat, que arrencarà divendres 24 d’abril, i que
durant tres dies omplirà d’activitats
culturals i esportives l’Espai Tolrà.
Com ja va avançar l’entitat la
setmana passada, La Marató conviurà amb un segon cap de setmana farcit de propostes, en aquest cas, musicals. Serà el 22 i 23 de maig també
al recinte firal. SUMA+ Castellar
ha anunciat aquesta setmana quin
serà el cap de cartell d’aquest segon
cap de setmana per la diversitat. Els
Pets serà un dels principals atractius
d’aquest festival que, a més, comptarà amb l’actuació de grups locals.
“Divendres 22 de maig tindrem
Els Pets, que aquest any fan 35
anys i estan fent una gira que es
diu 20/20 en què fan les seves 20
millors cançons a vint ciutats o
pobles de Catalunya”, explica Rat
Basterretxea, una de les principals
impulsores de SUMA+. L’endemà,
diumenge, està previst un segon cap
de cartell a l’Espai Tolrà que s’anunciarà pròximament.

Imatge promocional de la gira 20/20 del 35è aniversari de Els Pets. || CEdida

22
MAIG

Concert de Els
Pets a les 21.30 h
al recinte firal de
l’Espai Tolrà a la
gira 20/20

La trobada musical de maig
també inclourà l’actuació de grups
locals “que ens van ajudar des del
principi, i és una manera de retornar-los l’esforç”.
A través del portal sumacastellar.cat s’ha activat la venda d’entrades anticipades, que tenen un preu
de 20 euros. Després de pagar el sou
dels artistes i les despeses de l’organització, tots els beneficis s’afegiran a la recaptació de La Marató de

SUMA+. “Amb aquests concerts
tan potents, si aconseguim omplir,
creiem que podem aconseguir tot
el que necessiten les escoles per
l’any que ve”, afegeix. En paraules
de Basterretxea: “a banda de gaudir d’aquests grups de música catalans al nostre poble, qui hi participi estarà col·laborant perquè
tots els nens i nenes de Castellar
estiguin igual de ben atesos el curs
que ve que aquest any”.

La deixalleria municipal de Castellar del Vallès és una de les 14 deixalleries de la comarca que han
incorporat recentment el servei
de recollida de xeringues, agulles
i punxants, amb l’objectiu d’assegurar-ne la bona separació i tractament específic.
És material mèdic que s’utilitza en diferents tractaments domiciliaris i que acaba convertint-se en
un residu habitual. A partir d’ara,
per reciclar-lo, cal dipositar els residus punxants en un petit recipient rígid i estanc de plàstic (ampolla
petita d’aigua, detergent, refresc,
etc.), acumular-los al domicili i portar-los a la deixalleria, on es dipositaran en un contenidor específic
homologat per a la recollida de residus sanitaris. La destinació final
d’aquest residu serà la incineració.
Per donar a conèixer el nou
servei, l’Ajuntament ha repartit a
les farmàcies, al Centre d’Atenció
Primària, a la mateixa deixalleria
i als casals de gent gran cartells informatius elaborats per la Generalitat i distribuïts a la comarca pel
Consorci per a la Gestió de Residus, en què s’informa dels passos
a seguir per fer una bona separació a casa d’aquest material especial i per gestionar-lo correctament.
El servei de recollida de xeringues,
agulles i punxants forma part de la
recollida de Residus Especials en
Petites Quantitats (REPQ) del Consorci per a la Gestió de Residus de
la comarca. || REDACCIÓ

07

DEL 13 AL 19 DE març DE 2020

actualitat

8M: dia de la dona

Mig miler de persones es mouen pel 8M
La marxa feminista ‘Passes per les dones’ va ser l’acte central de les mobilitzacions institucionals del Dia de la Dona

Guillem Plans

Una riuada feminista va tenyir Castellar diumenge passat. L’acte institucional del 8M va començar amb la
lectura d’un manifest per part de la
directora de l’Àrea Bàsica de Salut,
Isabel Martínez. A continuació, més
de 550 persones van emprendre
dues marxes per l’entorn de la vila,
la majoria vestint peces de roba liles.
“Les dones hem dit prou, i
aquest prou no s’esgotarà fins que
la igualtat real i efectiva entre dones i
homes sigui una realitat, aquí i arreu
del món”, apunta el manifest que va
llegir Martínez, que, curiosament,
arran de l’expansió del coronavirus,
va aconsellar als participants de la
marxa feminista no saludar-se amb
dos petons.
“Diem prou al sexisme, al patriarcat, a la violència contra les dones
i al lideratge polític masclista. Des
del món local volem reivindicar els
drets de les dones i el dret a tenir polítiques públiques amb perspectiva
de gènere”, continua el text. Concretament, el manifest es refereix a la
llei d’igualtat efectiva aprovada pel
Parlament. “Les dones seguirem
lluitant perquè es reconeguin els
nostres drets i ho farem amb veu
pròpia, sense permetre que ningú
ho faci amb nosaltres”, llegia Martínez, que exclamava que “cal erradicar la xacra de les agressions físiques i psicològiques”.
El manifest, alhora, tenia un
vessant interseccional, ja que as-

Centenars de persones es van mobilitar en l’activitat del 8M, ‘Fem passes per la dona’. En la imatge, el capdevant de la caminada amb Castellar i la Mola de fons. || q. pascual

senyala que el Dia Internacional de
les Dones és, a la vegada, una oportunitat per lluitar contra el racisme, el classisme, la cenofòbia i la
LTBI-fòbia. El text defensa, també,
els drets laborals de les dones, i lamenta que pateixen una bretxa del
23% o discriminació per motius com
la maternitat.

una riuada lila per castellar

A causa de la gran demanda d’inscripcions, es van acabar totes les
gorres que es donaven als participants a la caminada ‘Fem passes per les dones!’, que es va dur a
terme després de la lectura del manifest feminista.
Cap a quarts donze, des de la

plaça Catalunya va sortir una riuada lila que va arribar fins al parc de
Colobrers, va continuar fins a Sant
Pere d’Ullastre, va passar per “la
zona del laberint” i va anar a parar
a Can Torrents i, una altra vegada,
es va dirigir fins al lloc de sortida.
El recorregut va ser de 6,7 km
i va tenir 125 metres de desnivell. A

més, hi va haver l’opció de fer una
ruta més curta, la de 4,4 km i 95
metres de desnivell, que no va passar per la “zona del laberint” ni per
Can Torrents.
Durant la caminada, es va habilitar un avituallament líquid i es
va senyalitzar el camí als participants.

col·lectiu feminista | 8M

Les Carnera, contra el patriarcat
El dissabte es va celebrar un acte previ al 8-M, organitzat per les Carnera, de crema de
missatges patriarcals. Diumenge, el col·lectiu feminista va fer un acte a la plaça d’El Mirador
G.P./M.A.

Dels missatges masclistes que
suren per la societat, a Cal Gorina
se’n fa una foguera. “Corres com
una nena”, “Heu de ser perfectes,
amb una talla 90, 60, 90” o “Has de
ser mare” són menyspreus que les
dones han d’escoltar pel fet de serho. També, per exemple, el mansplaining, quan un home ha de fer
apreciacions en públic després de
l’explicació d’una dona, corregint-la.
Aquest dissabte, escrits en papers,
es van cremar mostres com aquesta
del patriarcat.L’Akelarre va ser un
dels actes feministes del cap de setmana previs al 8M, el Dia Internacional de la Dona. Va aplegar una cin-

quantena de persones i va adquirir
una doble naturalesa: lúdica i ideològica. D’una banda, l’Akelarre va
ser reivindicatiu: “Volem expressar
que al poble no només les institucions estan pel feminisme, sinó que
hi ha moviments socials i la gent
de base s’organitza perquè la seva
lluita arribi a tothom”, expressava
Judit Avellaneda, del col·lectiu feminista Les Carnera. També va ser
un acte festiu, que va comptar amb
servei de bar i música. L’escenari del pati es va obrir a qui volgués
cantar, recitar poesia o expressar
algun missatge. D’aquesta manera
van ser uns quants els joves que van
obrir-se expressivament davant del
públic. “A banda de la reivindicacions, som aquí per passar-nos-ho bé,
Una nena crema un missatge patriarcal a l’akelarre de les Carnera. || q. pascual

demà ja serà moment de lluita, sortir al carrer i llegir el manifest”, informaven des de l’organització, en
referència a diumenge, el 8M.
D’altra banda, el Col·lectiu
Feminista de Castellar Les Carnera va commemorar el 8M amb
un acte reivindicatiu alternatiu a
l’acte institucional de l’Ajuntament,
a la plaça d’El Mirador, diumenge.
La convocatòria, anunciada també
amb una gran pancarta en què s’hi
podia llegir “Les dones movem el
món i el 8 de març l’aturem. Vaga
general”, ja des de les 10 del matí
es van començar a aplegar persones per compartir un esmorzar.
Una mica més tard de 10.30 hores
es va fer la lectura del manifest consensuat per Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans. Una
vuitantena de persones es van aplegar a la convocatòria, que després
d’haver-se llegit el manifest, van començar a caminar cap a Sabadell,
on van afegir-se a la manifestació
programada a la ciutat veïna. Van
arribar fins a l’Ajuntament de Sabadell, on van fer-se una foto amb
la pancarta. || redacció
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inversions 2020 | inici votacions

Tretze propostes opten als
pressupostos participatius
Els projectes, amb inversions al nucli urbà i a les urbanitzacions, podran votar-se a partir del 19

Redacció

Un total de tretze propostes opten
a ser incloses en el pressupost que
l’Ajuntament destinarà a inversions
aquest 2020. Es tracta dels projectes que diferents entitats i ciutadania de la vila han presentat durant el
període destinat a aquesta finalitat
en el marc del procés de pressupostos participatius, que va acabar el 26
de gener, i que han obtingut el vistiplau dels serveis tècnics municipals
quant a la seva viabilitat.
Les tretze propostes acceptades, que enguany es distribueixen
de nou en dues categories: propostes d’inversió al nucli urbà i propostes d’inversió a Sant Feliu del Racó.
Dins de la primera categoria, s’inclouen 11 propostes: ‘Replantem Castellar’; ‘Castellar en miniatura, maqueta històrica i urbanística del poble’;
‘Excursions inclusives amb la Joëlette’; ‘Condicionament acústic del
pavelló Dani Pedrosa’; ‘Gaudim del
parc de Canyelles’; ‘L’ADF amb vista
de dron: prevenció i protecció’; ‘Skatepark-our’; ‘Espai públic, espai de
trobada’; ‘Àrea de serveis per a autocaravanes’; ‘Aules multisensorials a
les escoles, millorem l’aprenentatge’;
i ‘Pista poliesportiva a l’Espai Tolrà’.
Les dues propostes d’inversió pre-

L’audiència pública dels pressupostos participatius celebrada l’any passat. || r. gómez

seleccionades a Sant Feliu del Racó
i urbanitzacions són ‘Millorem les
places de Sant Feliu del Racó’ i ‘A
un pas del cim’. Aquestes propostes preescollides també es detallen
en un suplement que es publica amb
L’Actual d’avui, 13 de març, i també
al web https://participacio.castellarvalles.cat.
votacions

L’Ajuntament obrirà el període de

votació de les propostes presentades entre el 19 de març i el 23 d’abril.
Podran votar tots els vilatans nascuts abans de l’1 de gener de 2010 i
empadronats abans del 17 de febrer
de 2020 a Castellar del Vallès. Per
tant, podran votar els castellarencs
a partir dels 11 anys (o que els facin
el 2020). D’aquesta manera es manté
per quart any consecutiu l’ampliació
de l’edat de votació que es va implantar el 2016.

Tots els votants podran triar
fins a tres propostes de cada categoria per ordre de preferència. La
proposta escollida en primer lloc
tindrà 3 punts, l’escollida en segon
lloc, 2 punts, i l’escollida en tercer
lloc, 1 punt.
Les votacions per Internet es
podran fer a través del web https://
participacio.castellarvalles.cat, facilitant el número de DNI/NIE o
passaport i un codi d’identificació
personal. Des d’aquesta setmana,
l’Ajuntament de Castellar del Vallès està enviant a totes les llars de
la vila les cartes amb el detall de
les instruccions de votació i el codi
d’identificació necessari per votar
per Internet.
Amb motiu de les recomanacions de Protecció Civil a causa del
coronavirus, enguany no hi haurà
votacions presencials.
Els resultats de la votació es
donaran a conèixer el divendres 24
d’abril. Les propostes que es duran
a terme seran aquelles que hagin
obtingut més punts, fins a esgotar
el pressupost disponible, que és
de 200.000 euros (150.000 euros
per als projectes de la categoria
A i 50.000 euros per als projectes
de la categoria B). El pressupost
màxim de cada proposta presentada és de 50.000 euros.

ocupació | sector metal·lúrgic

Un total de 22 empreses i 45 persones en situació de recerca de feina
del sector metal·lúrgic han participat de la tercera edició del programa MetallVallès que ha tingut lloc
entre els anys 2018 i 2020. Aquesta
és una iniciatives que té per objectiu
fomentar l’ocupació i la competitivitat en el sector del metall i que està
cofinançada per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Sabadell,
Barberà del Vallès, Ripollet i Castellar del Vallès.
Els resultats d’aquest programa es van donar a conèixer ahir dimecres, 11 de març, en un acte que va
tenir lloc al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta i en què es van
reconèixer empreses i entitats que hi

han col·laborat activament. L’acte va
comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, a més de la diputada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i
Comerç de la Diputació de Barcelona,
Eva Menor, l’alcaldessa de Sabadell,
Marta Farrés i l’alcalde de Barberà
del Vallès, Xavier Garcés.
De les 22 empreses castellarenques, 11 s’han incorporat per primera vegada en aquesta tercera edició
del Metallvallès. Cal dir també que les
45 persones participants en aquesta
tercera edició 26 s’han pogut inserir laboralment. Totes elles han dut
a terme accions de formació, que en
aquesta edició s’han adreçat especialment a les dones i que han inclòs
per primera vegada continguts de
metrologia. Els participants també
han pogut realitzar tutories de se-

Exposició
‘Lidera el
teu consum’
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ha
portat un any més a Castellar l’exposició ‘Lidera el teu consum. Ciutadà actiu, consumidor responsable’ amb motiu del Dia Mundial del
Consumidor, que se celebra cada 15
de març. La mostra es va instal·lar
dilluns a l’Espai Sales d’El Mirador,
i des de dimecres es va traslladar
al Mercat Municipal, on es podrà
visitar fins al 16 de març de dilluns
a dissabte de 8.30 a 21 hores.
Es tracta d’una exposició itinerant sobre consum responsable de la Diputació de Barcelona,
adreçada a tota mena de públic,
que pretén ser un viatge pels cinc
sentits que tothom ha de posar
com a persona consumidora. La
mostra porta els visitants a reflexionar sobre tots els aspectes de la
vida com a persones consumidores
i, alhora, proporcionar la informació
i les eines necessàries per consumir
responsablement.
Alumnes de cicle mitjà de les
escoles El Casal i Sant Esteve realitzaran els tallers ‘Un forat al moneder’, una proposta de la Guia Didàctica de Castellar que consisteix
en l’escenificació de diverses situacions relacionades amb el consum.
L’objectiu és conscienciar els alumnes de les conseqüències econòmiques i socials de les compres i reflexionar, abans d’adquirir qualsevol
producte o servei, sobre quines són
les necessitats que tenim.

Durant el Network es van dur
a terme entrevistes de treball ràpides. Cada persona participant va
tenir l’oportunitat de mantenir com a
mínim una conversa de 10 a 15 minuts
amb responsables d’empreses o del
departament de selecció de personal.
L’activitat es va emmarcar
també en la tercera edició de MetallVallès que ha comptat amb el suport dels 14 municipis que conformen
l’àmbit de l’Estratègia Territorial de
l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera
de Caldes, ASCAMM, Centre Metal·
lúrgic, Eurecat, Federació empresarial del metall i PIMEC.

Castellar participa al
Network Talent Vallès
Redacció

consum | mostra

taxa d’atur del 8,5% al febrer

La cloenda del programa MetallVallès dimecres passat a Sabadell. || cedida

guiment, pràctiques a les empreses
o han participat de les ofertes presentades per les empreses.
Des que es va posar en marxa
el projecte MetallVallès, a Castellar
han participat un total de 203 persones en situació de recerca de feina i
s’han aconseguit un total de 86 insercions laborals.
L’acte d’ahir va continuar amb

el Network Talent MetallVallès, una
trobada entre empreses i professionals que busquen feina en el sector
del metall. L’objectiu va facilitar a les
empreses el contacte amb personal
qualificat per a presents o futures necessitats de recursos humans i brindar l’oportunitat a les persones que
cerquen feina de donar-se a conèixer
i ampliar la seva xarxa de contactes.

Castellar del Vallès va tancar el mes
febrer amb una taxa d’atur del 8,5%
amb un lleuger augment de 12 persones comparat amb gener. Segons
l’Infoatur del Consell Comarcal, set
municipis tenen una taxa superior
a la comarcal (11,08%), entre ells les
capitals del Vallès Occidental: Sabadell (11,99%) i Terrassa (12,41%).
Per sexes, la taxa femenina continua
estan molt per sobre de la masculina: hi ha 584 dones a l’atur (10,6%) i
414 homes (6,71%).
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actualitat
sige sport puigverd | millores

La piscina coberta estrena
nou tractament de l’aigua
La millora per fer-hi una cloració salina no es podrà gaudir en les properes
2 setmanes per l’ordre de tancar equipaments per culpa del coronavirus

A la piscina del complex esportiu Sige Sport Puigverd s’ha fet un nou sistema de tractament de l’aigua, la cloració salina. || i. VIZUETE

Jordi Rius

El complex esportiu Sige Sport Puigverd ha estrenat un nou sistema de
tractament de l’aigua, la cloració salina, un procés mitjançant el qual s’afegeix sal comuna (clorur de sodi) a l’aigua de la piscina, separant a través
d’un aparell especial el sodi del clor
necessari per a la desinfecció de l’aigua per evitar, així, l’ús de producte
químics. La millora, però, no es podrà
gaudir en les properes dues setmanes
perquè la propagació del coronavirus ha obligat al tancament de tots
els equipaments públics
El responsable del complex esportiu, Quico Cano, ha explicat que
“desifectants continuen havent-hi
els mateixos perquè la normativa
ens obliga a tenir el mateix nivell
de clor. La desinfecció no canvia,
l’únic és que aquesta s’obté per un
mitjà menys agressiu per a la pell i
per a les persones”.
El sistema es va instal·lar l’any
passat a la piscina petita i ara s’ha fet
a la gran. “Ho hem fet per diversos
motius, sobretot per la qualitat de
l’aigua”, subratlla Cano, que afegeix que al darrere, “hi ha un tema
d’estalvi econòmic perquè el clor,
a mesura que l’han anat gravant
amb impostos, ja que és un producte contaminant, el feia més insostenible”.
Durant les dues darreres setmanes s’ha fet la instal·lació i les proves.
“No era una piscina que estigués

molt carregada de clor i ara els usuaris notaran que tindrà un gust salat”,
assegura el director de la instal·lació .
Un segon avantatge de la cloració
salina és que “no t’emportes aquella
pudor ni a la roba ni a la pell ni has de
sortir de l’aigua fent aquella pudor
de clor”. Els teixits com el banyador o
el casquet de piscina no es fan malbé
i no cal dutxar-se després de sortir de
la piscina per eliminar el clor.
A la piscina d’estiu és més complicat fer aquest tractament de l’aigua
“perquè és una inversió considerable i només funciona tres mesos. La
inversió difícilment es pot rendabilitzar i els equips no poden estar aturats 9 mesos”.
coberta

Un dels problemes greus de la piscina
és la coberta i els problemes d’humitat
que origina. “Hi ha un problema d’origen des de fa molts anys que no està
ben resolt i estem treballant amb
l’Ajuntament per mirar de trobar-hi
una solució”, explica Cano. “Tenim
l’aigua en bones condicions, però sobretot una imatge molt envellida, la
humitat no està ben tractada i salta
la pintura. La percepció estètica és
de deixadesa”.
El complex esportiu Sige Sport
Puigverd celebra el seu 10è aniversari.
Actualment té una vintena d’activitats
dirigides com abdominals, body pump,
GAC, balance, pilates, estiraments, aiguagim, aiguacròs, aquatono, aquapilates, ciclisme de sala, body combat,
zumba, jumping i striding.
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

FOTOS DE LA SETMANA

CUP Castellar

Reivindiquem el 8M

E

Endevinalles
Per anar-vos entrenant de cara al concurs de frases fetes que podreu trobar
en molts comerços de la vila en el marc
de la gimcana “A l’abril, cada paraula
val per mil” el mes que ve, organitzat
conjuntament per l’Associació de Comerciants de Castellar, la Regidoria de
Comerç i el Servei Local de Català, dediquem un últim Vademots als enigmes
lingüístics. A veure quants n’encerteu!
1. L’au de missa que més desafina, de
quatre lletres.
2. Fruits que no passen mai de moda,
de quatre lletres.
3. Pot ser blanca o de restaurant, de
cinc lletres.
4. L’embotit més violent, de quatre
lletres.
5. Porto un noble, de tres lletres.
6. La fruita preferida dels superdotats,
de quatre lletres.
(Autor dels enigmes: Màrius Serra)
Solucions: 5. Duc, 3. Carta, 2. Nous, 4.
Fuet, 6. Coco, 1. Gall.
El Servei d’Assessorament Lingüístic del CPNL fa la revisió gratuïta de
textos breus de difusió pública per a
entitats, empreses i particulars. castellarvalles@cpnl.cat, 93 714 30 43,
El Mirador.
El Servei d’Assessorament del CPNL
ofereix la revisió gratuïta de textos
breus de difusió pública per a entitats,
empreses i particulars. castellarvalles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Montse Gatell va protagonitzar la darrera conferència de l’Aula dimarts passat. || I. vizuete

L’Aula de Gent Gran suspén activitats pel coronavirus
La junta de L’Aula ha fet públic un comunicat per informar els socis i sòcies que “tant les conferències com les activitats, que s’havien de realitzar durant l’actual segon trimestre, queden suspeses”. L’entitat fa un ús
intensiu de l’Auditori ja que acostuma a omplir cada dimarts tot el seu
aforament amb conferències i espectacles. La conferència de dimarts
10 va ser la darrera. Va comptar amb la presència de Montse Gatell, que
va oferir una conferència amb reflexions al voltant de les dones, centrada sobretot en la invisibilitat de les dones en el món de la creació literària. Gatell no va parlar d’estadístiques ni dades i va reivindicar que el 8
de març no pot ser només una data anecdòtica en el calendari, sinó que
cada dia cal tenir present que les dones són subjectes de dret en tots els
àmbits de la vida La ponència de Gatell es va enfocar particularment en
les dones creadores, que durant segles han estat invisibles, silenciades i
oblidades per un sistema conscientment establert per negar al 50% de
la població el dret i la possibilitat d’expressar-se mitjançant la literatura o qualsevol de les altres arts, dificultant i anul·lant la seva tasca creativa. L’objectiu de Gatell en aquesta xerrada va ser treure de l’oblit i la
foscor, tantes i tantes dones creadores, i proclamar que les dones no han
de ser només objecte artístic sinó subjecte artístic.
Entre altres veus va fer esment a Virgínia Woolf, Simone de Beauvoir,
Hildegarda de Birgen, Isabel de Villena, i més recentment a escriptores catalanes tan lúcides i brillants com Montserrat Roig, Isabel-Clara
Simó, Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia Capmany o Caterina Albert, que
firmava sota el pseudònim de Victor Català, per acabar reivindicant que
al llarg de segles i encara avui dia les dones se senten orfes de models i
referents en molts àmbits de la cultura. || aula d’extensió universitària

l 8 de març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. No obstant, cal
remarcar que el verb
celebrar no és el més adequat per parlar d’aquesta data. Per què? Doncs
perquè el 8 de març de 1857 van assassinar 146 dones en un incendi provocat pels responsables de la fàbrica
on treballaven. Ja des del més proper 1975, any en què es va declarar el
Dia Internacional de la Dona Treballadora per les Nacions Unides, el 8M
és una data assenyalada.
Aquí, al poble, repetint les experiències dels anys anteriors, l’Ajuntament i
diverses associacions van organitzar
tota mena d’actes, alguns de caràcter lúdic i d’altres més reivindicatius;
com l’Akelarre, organitzat dissabte
pel col·lectiu Les Carnera, en què es
convidava tothom a cantar, llegir i reivindicar allò que creiés més oportú i,
entre totes, cremar el patriarcat. Un
acte amb un enfocament transversal i amb l’esperit d’arribar a tothom.
Diumenge van llegir el manifest del
col·lectiu feminista dels Països Catalans, en què es denuncia el sistema
patriarcal, capitalista i colonial que
explota, precaritza i menysprea les
dones, i anima a mobilitzar-nos i lluitar incansablement per canviar-ho.
I no haurien de ser només paraules.
Diumenge va quedar palès que encara queda molt camí per fer. Cal repetir-ho sense defallir, mentre els alcaldes no creguin convenient visibilitzar
els manifestos i actes feministes amb
la seva presència; mentre hi hagi qui
no s’adona que hi ha molts altres dies
per fer una cursa ciclista integrada

majoritàriament per homes; mentre
no es cregui convenient que potser val
la pena celebrar el patró un dia abans
per no diluir les activitats feministes
que es fan el mateix dia.
Cal la implicació i complicitat de tota
la societat per adonar-nos d’aquestes
accions que denoten la indiferència
sobre les reivindicacions de les dones.
Cal mirar molt més enllà. El moviment
feminista no és un moviment d’un partit, ni d’una organització. No és un moviment per a la galeria. És una lluita
compartida en què hauríem de ser-hi
TOTES i TOTS.

Junts per Castellar

L’etern problema amb les
escombraries

U

na queixa recurrent
que ens fan arribar
molts veïns de Castellar
últimament és que els
carrers de la vila estan
bruts. L’acumulació d’escombraries
fora dels contenidors ha esdevingut
quelcom habitual i, a part de la mala
imatge que transmet, crea un ambient insalubre als nostres carrers. A
l’estiu, amb l’arribada de la calor, la
situació s’agreuja per les males olors
de la matèria orgànica en descomposició i la conseqüent proliferació d’insectes. La situació és encara més dramàtica als nuclis de població prop de
zones boscoses, perquè els senglars
busquen menjar a les escombraries
que la gent deixa fora dels contenidors
i embruten encara més els carrers.
No fa gaire temps es van renovar els
contenidors del municipi, però és evident que això no ha contribuït a gestionar millor els residus. Moltes vegades ens trobem que el contenidor està
continua a la pàgina 11

200 notícies mensuals
www.lactual.cat
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opinió

Estimat Jota-Erra,

D

ivendres de la setmana passada t’escrivia, com tantes
altres vegades, fent
safareig sobre certes novetats de les lletres nostrades, però mentrestant tu ja te n’havies anat a la francesa a l’hostal de
Sant Pau.
Ara que sé que ets a l’habitació E 108,
t’escric amb la certesa que ja no em
llegiràs en aquest món, però qui sap
si des de la nova dimensió que t’espera no tindràs accés al correu intergalàctic.
Em va fer estrany que no em responguessis de seguida, com sempre havies fet, però vaig pensar que potser éreu a Móra o voltant per la
rodalia. La veritat és que aquell
cap de setmana, que teníem celebració a Fontclara pel primer aniversari del nostre nét Llorenç, no
hi vaig donar més voltes. Però dilluns, quan la Teia va tornar de la biblioteca dient que l’Anton Carbonell
no es podia posar en contacte amb
tu perquè estaves malalt, ja em vaig
alarmar. I vaig trucar de seguida a
la Mercè, i em va posar al corrent de
tot, que era molt i massa.
M’hauria agradat poder parlar amb
tu i acomiadar-nos com cal, però la
Mercè em deia que no estaves gaire
visitable, i jo us ho vaig respectar.
Ahir, però, després de tornar a parlar amb ella, vaig decidir que, fos com
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ple, o està mal ubicat i no permet accedir-hi o l’obertura és massa petita
per a segons quins envasos. Tot plegat
fa que en aquestes situacions hi hagi
gent que deixi les deixalles fora dels
contenidors. Cal repensar el model de
recollida de residus per evitar aquestes situacions.
Els contenidors han de ser pràctics a
l’hora de llençar les escombraries, fàcilment accessibles i n’hi ha d’haver
prou per cobrir les necessitats del veïnat, cosa que no sempre passa. L’altra opció és repensar i incrementar
la freqüència de pas dels camions de
recollida. Fins i tot, establir dies de
recollida específics per a les diferents
classes de residus. És molt frustrant
anar carregat amb les escombraries
separades i trobar-se els contenidors
plens fins dalt. I més quan paguem
un import substancial en concepte
d’impost per la gestió dels residus
que generem.
La tecnologia pot ser la nostra aliada
per millorar aquesta gestió i, de retruc, fomentar el reciclatge. A Sant
Boi de Llobregat s’ha fet una prova
pilot amb contenidors intel·ligents
que donen punts bescanviables per
descomptes a l’impost d’escombraries a aquells veïns que més reciclen i
penalitzen els que menys, encoratjant
així la recollida selectiva. En el segle
XXI, l’acció no s’ha de centrar únicament en la gestió dels residus, sinó en
la transició cap a l’economia circular.
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Adeu nocturn, Josep-Ramon Bach. || JOan mundet

fos, et vindria a veure encara que tu
no em veiessis. No sé pas si, entreabaltit com estaves, em vas reconèixer del tot, i això que et vaig acompanyar una bona hora i mitja.
Quan era allà va arribar l’equip mèdic
i, per a sorpresa meva, no em van fer
fora, de manera que em vaig quedar en qualitat de quasi familiar, al
costat de la Mercè. El metge en cap,
un home de mitjana edat que em va
semblar particularment amable i
enraonat, va intentar parlar amb tu,
però només aconseguia arrencar-te

algun monosíl·lab borrós. Allà ja ens
va quedar prou clar que havies arribat a un punt de no retorn. Un punt
de mal passar per a tu i de mal empassar per a nosaltres.
Quan jo vaig marxar, acabaven de
penjar a la porta el cartell de “Visites restringides”. Ja no parlaràs més
ni ens sentiràs més.
Com que no te la vaig poder dir de
viva veu, doncs, et recito ara per
canal intergalàctic aquella cançó
que vaig imaginar per a la veu del
teu alter ego, el savi Kosambi, deu

fer una quinzena d’anys, i que ara em
sembla escrita per a aquest moment:

Aquest canvi de model ens beneficiarà tant pel vessant mediambiental,
com pel vessant de qualitat de vida i
per això és important que a Castellar,
com a poble, apostem fermament en
pro d’aquest nou model.

nombre d’immigrants i refugiats que
arribaven —o intentaven arribar— als
Estats membres de la Unió Europea, a
través del mar Mediterrània i els Balcans, procedents de països d’Àfrica,
Orient Mitjà i Àsia del Sud. Aquests
moviments de població es caracteritzaren per la migració forçada de víctimes per conflictes armats, persecucions o violacions massives dels drets
humans, i per l’acció de xarxes delictives de tràfic il·legal i tracta de persones.
La migració massiva no és, ni de bon
tros, un fenomen nou. Ens ha acompanyat durant l’era moderna; sense anar
més lluny, més de 440.00 refugiats de la
República van afrontar condicions de
vida molt cruels a la Catalunya Nord,
fugint de l’exèrcit franquista.
La guerra de noticies del primer mon
que lliuren els creadors d’opinió per
conquerir i subordinar la mentalitat i
els sentiments humans dels països desenvolupats, contrasta amb la crua realitat de les aigües del Mediterrani. Més
enllà del greu col·lapse en el camps de
refugiats, des del començament de la
crisis migratòria, es calcula que com a
mínim han perdut la vida a les aigües
del Mediterrani, més de 38.000 persones -xifres oficials-. Unes dades molt
semblant a les persones infectades a
nivell mundial pel Coronavirus, tot i
que la mortalitat d’aquesta ha estat a
dia d’avui d’unes 4.300 persones.
Els que fugen de la violència i la brutalitat de les guerres sempre han anat a
buscar refugi a altres indrets. I avui,
més que mai, els refugiats estan ar-

Oriol Martori*

El silenci d’un pànic
moral

C

ada dia ens llevem al
matí amb les noticies
d’un nou virus anomenat ‘COVID-19’, popularment conegut com
Coronavirus, que te alarmats a tota
la població; és una malaltia emergent
i sobre la qual encara ens queda molt
per aprendre, especialment sobre la
seva transmissibilitat i gravetat, i que
ha generat un gran neguit entre l’opinió pública i la ciutadania. Sense menystenir la preocupació de la situació, hi
ha un altre noticia que les portades de
diaris, telenotícies, piulades a Internet
i discursos polítics ens estan obviant, i
és la greu crisis humanitària i migratòria que tenim a les portes d’Europa, les
portes de casa nostra. Estem davant
una emergència que està desbordant
els nostres representants i augura el
col·lapse i la fi de l’estil de vida que coneixem, fem i valorem. Una crisi que va
sorgir com a conseqüència del creixent

m’hi reben els avantpassats.
Tots els ocells perduts hi canten,
les veus hi sonen de les ales.

Cançó nocturna de Kosambi
A Josep-Ramon Bach
A la carena hi ha el repòs,
la pau s’atenda dalt del coll.

I jo, estels, quan reposaré?
Quan guanyaré la calma, déus?

Pujo el camí de les estrelles,
emprenc la pàl·lida sendera.

Ja te l’has guanyada, estimat Kosambi. Que els teus estels t’acullin amb
el somriure que esperaves.
Una abraçada terrenal,

Els morts m’hi vénen a trobar,

Miquel

ribant a la porta de casa nostra. Per
a nosaltres, els refugiats són uns desconeguts, un estranys que ens provoquen por pel sol fet que no sabem qui
són. L’Europa de “drets i llibertats”, no
hauria de girar l’esquena als drets humans, perquè la regressió de drets ens
condueix a una societat cada dia més
injusta, racista, desigual, on les propostes de l’extrema dreta s’imposen sobre
els drets i llibertats de les persones.

drets de què ara gaudim–, encara seguim patint discriminació, seguim
tenint violència masclista, seguim
tenint la bretxa salarial, segueix mancant una visió de gènere transversal
en tots els àmbits, i tota una sèrie de
greuges comparatius que hem de seguir denunciant i combatent.
I per si a algú li queda cap dubte del
perquè hem de seguir sortint al carrer, tenim l’amenaça significativa i
real de la reversió dels assoliments
feministes, que tant d’esforç va costar aconseguir, ja que tenim la ultradreta a les institucions.
Tenim partits governant, o donant
suport a governs, que neguen fins i
tot l’existència de la violència masclista i que qüestionen els drets de
les dones.
Aquí hi ha un rerefons molt greu,
que ens recorda entre altres questions que cal educar els nostres infants en els valors de la igualtat de
gènere, des dels primers trams educatius fins a la universitat. Hem de
ser conscients del perill que suposa
per a totes les dones que el partits
d’ultradreta hagin entrat dins els
espais de decisió.
Cal no oblidar que la lluita cap a una
societat més justa i igualitària passa
pel reconeixement i la perspectiva de
gènere en tots els àmbits.
Tots els dies són 8 de març! I la lluita no s’ha d’aturar mai!

*Regidor d’ERC

Angela Bailén*

Per les dones

D

iumenge passat, 8 de
març, vam tornar a
viure una jornada
reivindicativa, amb
motiu del Dia Internacional dels Drets

de les Dones.
Malauradament haurem de seguir
sortint als carrers, enarborant pancartes i tenyint els nostres carrers de
lila. Haurem de seguir reivindicant
els nostres drets perquè –malgrat
que generacions de dones lluitadores amb valentia i determinació van
aconseguir amb la seva lluita fites tan
importants com el sufragi femení, a
més de tot un patrimoni col·lectiu de

*Regidora de Feminisme
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El dia que va nevar de debò

BIBLIOTECA | PRESENTACIÓ LLIBRE

El 8 de març del 2010 es va produir la nevada més important del segle
El 8 de març del 2010 les reivindicacions feministes no van ser la notícia
del dia, com està sent aquest 2020.
La notícia que obrir tots els informatius era la intensa nevada que patia
Catalunya. A Castellar, pocs recorden una nevada com aquella, de la
qual just ara es compleix una dècada. Aquell dia, 3.900 alumnes es van
quedar sense escola, 1.000 persones
van patir hores de tall de subministrament elèctric, i la policia local va rebre
més de 150 trucades per incidències en poques hores. El 8 de març del
2010 era dilluns i Castellar es llevava
amb neu, però no va ser fins migdia
que va quallar i els carrers de la vila
van començar a quedar enfarinats.
La principal conseqüència que van
patir els vilatans va ser el col·lapse
de la carretera, que va fer que molts
castellarencs i castellarenques triguessin hores a arribar a la vila, i, de
la mateixa manera, els treballadors
dels polígons també van tenir molts
problemes per sortir de Castellar.
El meteoròleg de L’ACTUAL,
Jordi Moré, va recordar aleshores
que la nevada tenia com a precedent immediat comparable a la del
1993, que també va ser al març. De

Les famílies digitals i el primer mòbil

Imatge de la nevada a la zona del carrer Arbreda, l’endemà del 8 de març del 2010 || arxiu

les grans nevades que han afectat la
vila, la més intensa va ser la del 1962,
que va acumular més de mig metre de
neu. El 1985, el més important va ser el
fred i no tant la neu. D’altra banda, la
nevada del 2001 va ser la segona amb
més de neu acumulada des de la del
1962. En el cas de la del 2010, les urbanitzacions van acumular fins a 40

centímetres de neu.
Més enllà de l’episodi purament
meteorològic, la gran novetat d’aquella nevada va ser la quantitat d’imatges que es van compartir per les
xarxes socials, que justament començaven a guanyar presència en
els telèfons mòbils dels ciutadans.
|| redacció

La irrupció dels telèfons mòbils com un electrodomèstic més, un dels
pilars del nostre dia a dia, planteja nous reptes per a les famílies, com
per exemple quina és la millor edat perquè els infants disposin d’un telèfon intel·ligent propi. És una de les preguntes freqüents a què intenta donar resposta el nou llibre del castellarenc Gerard Vilanova, El seu
primer mòbil. Bones pràctiques per a la família digital, que ha publicat
amb Horsori Editorial. Vilanova, que ha impulsat el projecte pedagògic TIC Activa, va presentar el seu manual dimarts passat a la Biblioteca Municipal. Tot plegat, a través d’una conferència-taller per resoldre dubtes en referència a la incorporació de les noves tecnologies
a l’espai familiar. El castellarenc aposta per plantejar la convivència i
aprenentatge digital des d’una perspectiva educativa i no pas tecnològica. En aquest sentit, l’assaig de Vilanova es perfila com un referent
per a les famílies digitals. Concretament, entre les qüestions que tracta
el llibre es troben la seguretat a internet, l’edat recomanada per tenir
el primer telèfon mòbil o el fenomen dels nadons empantallats. Vilanova també repassa fenòmens com l’educació mediàtica, o les addiccions
i mals usos per part dels joves als dispositius electrònics. || redacció
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Oriol Alcaraz guanya amb
autoritat la 2a edició de la
Vuelta a la Costa Blanca

L’Alfàs del Pi (Alacant) va ser la
seu de la IIa edició de la Vuelta a la
Costa Blanca cadet, en què el ciclista Oriol Alcaraz (Autocars Sagalès)
va demostrar el seu gran moment
de forma en aquest inici de temporada imposant-se en la cursa per

etapes. Va ser segon en la crono
inicial, a només sis segons del guanyador, mentre que era quart en la
primera etapa en ruta i tercer en la
segona, a més de ser líder en tots
els passos per port de muntanya i
metes volants.

La UE Castellar, contra les cordes (3-4)
L’equip va mostrar
la pitjor versió en la
segona part i suma
la tercera derrota
en quatre partits

Albert San Andrés

Es fa difícil definir el partit viscut al
Joan Cortiella entre la UE Castellar
i el Rubí B, en què els homes de Juan
Antonio Roldán van vorejar el fracàs
més absolut amb la derrota per 3-4, en
un partit que a la mitja part dominaven
per 3-1. Aquesta és la segona derrota
a casa d’aquestes característiques en
menys d’un mes, en quatre jornades
en què l’equip ha perdut tres partits.
L’equip està en un moment crític de la temporada, en una situació
en què res surt bé esportivament, les
lesions condicionen i l’estat anímic no
és el necessari per al líder de la categoria. De fet, res diferent del que ha
patit l’Olímpic Can Fatjó en les últimes
vuit jornades o els daltabaixos típics
d’aquestes altures, en què el físic ja no
és el mateix i les ganes i l’excés de confiança marquen els resultats dels partits. Fins aquí tot és acceptable: no es
tracta de professionals i tothom té dret
a cometre errors. L’únic que no és en
absolut tolerable és l’actitud d’alguns
jugadors que es passegen pel camp
durant 90 minuts.
La imatge que es va veure des de
la grada durant la segona part va ser
lamentable: un equip sense recursos i
sense ganes de tenir-los. I tot després
d’una bona primera part, en què l’equip

Després d’un gran inici de Lliga, la UE Castellar passa per un moment difícil amb tres derrotes en quatre partits. || a. san andrés

va donar un cop sobre la taula i va tornar a ensenyar els galons de líder. Però
en la segona, res.
El Rubí B, un filial amb jugadors
joves i amb ganes, ja va demostrar des
del primer minut que no venia a Castellar a deixar passar els minuts. Els de
Carlos Giménez van tractar de tu a tu
els locals, que tot i la pressió rival van
aconseguir fer dos gols de bella factura, el primer obra de David López, que,
tot i jugar tocat, va tenir temps per
obrir el marcador abans de ser substituït. El segon, d’un incansable Marc
Estrada, que tot i errar diverses ocasions clares, va tirar endavant el seu
compromís amb el gol i que també va
ser substituït per lesió al 42.

Un replegament defensiu defectuós va deixar venuts Rodri i Carlos
Raya, que no podien evitar el 2-1. Un
teva-meva dins de l’àrea entre Àlex
Moreno i el lateral Carlos Peñalver va
significar el gol d’aquest últim i va situar un 3-1 que donava tranquil·litat
al descans.
Però a la segona tot va canviar. El
Castellar es va oblidar de jugar a futbol,
mentre el Rubí, sense practicar un joc
brillant, era capaç d’aprofitar les opcions per fer mal als de Roldán. L’equip no
era capaç de reaccionar i pràcticament
no creuava el mig camp. Rolando Ortega aconseguia el 3-2 al 65, mentre un
sensacional Pau Roldán salvava quatre
ocasions clares de gol, evitant el ridícul

per als seus, que podrien haver encaixat una golejada d’escàndol si no fos per
l’actuació del porter. El Rubí, centrat a
aconseguir la remuntada i la victòria,
feia servir les seves armes i amb el guiatge del seu capità Igor Balza de Vallejo treien de polleguera Jairo Díaz, que
com un juvenil queia en la provocació
rival, responent a l’agressió tot i no ser
vistes cap de les dues per la col·legiada.
El partit s’havia d’aturar durant
uns minuts i apareixien les forces de
seguretat a la grada, on els ànims s’escalfaven entre alguns aficionats locals
contra els jugadors rivals, cosa que va
fer intervenir la policia local per evitar problemes.
Tot l’enrenou era ideal per a la

consecució de l’empat pels de Rubí
(Àlex Romero, al 77), que amb el 3-3
ja tenien via lliure per sumar els tres
punts. Els blanc-i-vermells, deambulant sense rumb pel terreny de joc,
esperaven la desfeta com qui espera
la pluja, fins que al 85, Sergi Jurado
aconseguia el quart davant la passivitat local.
Una derrota lamentable d’un
equip que no va demostrar ser el líder
d’una categoria que ha dominat des
del començament de la temporada i en
què haurà de suar sang si vol aconseguir l’ascens a final de temporada. De
moment, el matalàs de punts serveix
per seguir líders destacats, però amb
un marge molt minvat respecte als 13
punts de què va arribar a gaudir l’equip.
El pessimisme i la deixadesa mostrades per l’equip van ser remarcades
pel seu tècnic en acabar els 90 minuts:
“Estem en una situació difícil en què
hi ha dubtes després de perdre tres
dels últims quatre partits. A més,
perdent després de començar dominant i a casa. Són onze els jugadors
que hi ha al terreny de joc i si els onze
no corren ni posen el compromís, actitud i l’agressivitat difícilment guanyarem els partits, i més contra un
rival que ens ha guanyat en tot, posant més ganes que ha sigut superior en la segona part” va explicar.
A l’equip sempre li ha costat tancar els partits, un problema que ha
crescut des de l’inici de la temporada
en què “estàvem molt segurs enrere i
ara, a més de no tancar-los, no tenim
seguretat defensiva. No és un problema de defensa, sinó a nivell defensiu de tot l’equip. Hem de treballar
més, ho veig així, ha estat un problema d’actitud dels jugadors” remarca
Roldán. El pròxim rival en Lliga serà el
Marina-Can Gambús, 10è classificat.
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bàsquet | copa Catalunya

El CB Castellar assalta
Castellbisbal (75-81)
Important victòria per 75 a 81 del CB Castellar a la pista del Castellbisbal, que serveix per
deixar els groc-i-negres en una bona situació en la recta final de la temporada, per intentar
sortir de la promoció de descens. A més, els de Quim Pérez-Alarcón guanyen l’average a un
rival directe, un aspecte que pot ser decisiu en les últimes jornades.
En un partit dur i complicat, l’equip castellarenc no va donar cap mena d’opció des del
començament i va aconseguir una diferència màxima d’11 punts al final del primer quart. En
el segon tampoc van afluixar el ritme amb tres triples consecutius de començament, així,
va arribar al descans 28 a 37, avisant al rival que la victòria es vendria cara. La segona part
tot i ser millors els locals en puntuació amb un 47-44 a favor, els de Pérez-Alarcón feien valer
la diferència inicial per emportar-se la victòria per sis punts de diferència i sumar la vuitena victòria de la temporada en Lliga, per tant, queden només a una de la zona de salvació.
“Van ser 40 minuts molt durs, jugats de tu a tu contra un equip amb jugadors molt
bons. He de felicitar la feina dels meus jugadors, ja que van sortir amb una concentració i intensitat molt bones i van jugar molt bé en atac i defensa. Sens dubte el que ens va
portar a la victòria” va explicar el tècnic després del partit.El CB Castellar segueix en 12a
posició, empatat amb la Pia, però a només una victòria del Castellbisbal, l’AESE i l’Alpicat,
els tres equips que marquen la línia de la salvació. || a. san andrés

Als granes els queda molta feina si volen jugar la promoció d’ascens. || a.san andrés

hoquei | 2a catalana

El Piera no té pietat dels
errors granes (5-3)

David Junyent va ser el millor del CB Castellar a Castellbisbal amb 26 punts. || a.san andrés

Novena derrota de la temporada de l’HC Castellar, que iguala així amb les victòries aconseguides, després de caure contra l’HC Piera per 5-3 en un partit en què l’equip grana no va ser
capaç de transmetre l’entusiasme de la feina setmanal a la pista.
Passen les jornades –ja en són 22– i l’equip segueix en terra de ningú i lluny de la zona de
promoció d’ascens, principal objectiu de la temporada i que ja queda a onze punts. Els granes
van caure de manera contundent a Piera, a la pista d’un rival directe a la part mitjana-alta de
la taula. Tot i arribar reforçat per tres juvenils, per cobrir les baixes d’Oriol Comas i Guillem
Plans, l’equip no va saber fer front al joc rival, ja que va anar a remolc en el joc i sense portar
la iniciativa. “Un partit molt dolent. Portem una dinàmica negativa que costa molt capgirar. S’entrena bé, però als partits falta tota la motivació de la setmana amb errors defensius, faltes de marques... i així no podem anar” va explicar el tècnic Ramon Bassols.
Aquesta jornada l’equip rebrà el Sant Ramon (divendres, 21:15 h, Dani Pedrosa), tercer
classificat, en un partit en què necessitarà el suport de l’afició castellarenca. || a. san andrés
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Gina Torras, campiona de Catalunya

Gina Torres al podi dels 2000 metres marxa de pista coberta a Sabadell. || cedida

L’atleta local Gina Torres (CA Castellar) va imposar-se en els 2000 metres
marxa del campionat sub14 de Catalunya en pista coberta, disputat a Sabadell el cap de setmana passat. Amb
un crono de 10:33,88, Torres no va
tenir rival i va guanyar clarament per
davant de Lucia Morales (10:44,31)
del CA Viladecans i de Núria Férriz
(10:59,96) de l’AA Catalunya.
D’altra banda, la seva companya
Laia Ribera va aconseguir la sisena
posició en llançament de pes, amb
una millor marca de 9,34 metres que
va aconseguir en el segon intent de la
sèrie, lluny, però, de seu rècord personal, que l’hagués acostat al podi.
La prova la va guanyar la lleidatana
Èrika Sellart amb una distància de
12,3 metres. || a.s.a.

futbol | premiership

Els ‘blues’ cauen 13 partits després
La derrota contra el Leicester City
en els vuitens de final de la FA Cup
va significar la primera derrota en
13 partits del Birmingham City de
Xavi Calm, que no coneixia la derrota des que va caure l’1 de gener al
Saint Andrews Stadium enfront del
Wigan Athletic (2-3).
Per tallar la bona ratxa ha fet
falta un equip de la Premier League,
que tampoc ho va tenir fàcil, ja que va
aconseguir la classificació per quarts
de final amb un gol de cap de Ricardo
Pereira a vuit minuts del final. Era la
primera vegada en vuit anys que els
blues aconseguien arribar a vuitens
de la copa anglesa.
De les 13 jornades, cinc victòries
i sis empats han estat en Lliga, mentre que va sumar dues victòries més

Xavi Calm i Clotet a Birmingham. || BCFC

en la FA Cup contra el Coventry i el
Blackburn Rovers. Després de més
de dos mesos invictes, el Birmingham ha estat l’equip amb més jornades sense perdre d’Anglaterra, per
davant del Liverpool.
“Són molts partits sense perdre en una lliga tan complicada
com aquesta, en què tots els equips
tenen un nivell tan similar i els
partits s’obren moltíssim en els
últims 15-20 minuts. Estem molt
contents d’haver-ho fet i ara l’objectiu és quedar el més ben classificats possible en la Lliga” ha explicat l’assistant coach del Birmingham
a L’Actual.
L’equip ocupa la 16a posició de
la taula, a nou punts de la zona de promoció d’ascens a la Premier. || a.s.a.

vòlei | fs CASTELLAR

El sènior A
femení
segueix líder
Una nova victòria del sènior A femení de l’FS Castellar permet a l’equip
continuar en el lideratge del grup
Ascens 1 amb un punt d’avantatge sobre el CV Barberà. L’equip va
superar per 0-3 (15-25/17-25/13-25)
l’Escola Orlandai i suma cinc victòries i només una derrota. El B també
va aconseguir guanyar per 3-2 (2614/24-26/25-21/13-25/15-12) al Sagrat
Cor de Sarrià i ocupa el cinquè lloc
a la taula a cinc punts del lideratge,
quan encara queden vuit jornades
per acabar. || a.s.a.

L’infantil C entrenat per Lorena i Gerard al pavelló Puigverd. ||cedida
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esports
FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VOLEIBOL

3A CATALANA · GRUP VI · J23

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J16

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J20

2A CATALANA · GRUP D · J22

4A CATALANA · ASCENS 01 · J6

Pajaril - Llano
1-1
UE Castellar - Rubí B
3-4
Matadepera - Marina
2-5
Cercle - Mirasol
1-3
La Romànica - Juan XXIII	
3-2
Can Parellada - Olímpic
3-7
Castellbisbal - Planadeu	Suspés
San Lorenzo - Badia
3-2
Can Rull - Juv.25 Sept.
1-1

FS Castellar - Can Calet
Sant Julià - Rubí
Montmeló - Manlleu
Cardedeu - Montcada
Mataró B - Sant Cugat
Parets - Lloret
Pineda - Castellbisbal

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ

4-6
3-10
2-3
6-2
3-1
7-3
1-6

PT PJ PG PE PP

Reus - Sant Cugat
AESE - Cerdanyola
Almeda - Navàs
Tàrrega - Pia
Centre Catòlic - Artés
Castellbisbal - CB Castellar
Ripollet - Alpicat

72-68
78-56
64-86
76-65
58-69
75-81
95-68

Olesa - Sant Cugat
Sant Ramon - Manresa
Santa Perpètua - Sféric
Piera - HC Castellar
Sabadell - Montbui
Alpicat - Cadí
Sentmenat - Masquefa

2-1
12-1
4-5
5-3
2-9
4-4
3-6

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CB Artés		
CB Ripollet		
UE Sant Cugat		
Bàsquet Almeda		
CB Cerdanyola		
CB Navàs		
Centre Catòlic L’H		
CB Castellbisbal		
AESE		
CB Alpicat		
Bàsquet Pia		
CB Castellar		
CN Tàrrega		
Reus Ploms Salle		

CP Masquefa
CH Cadí
CP Sant Ramon
HC Montbui
HC Alpicat
HC Piera
UEH Barberà
HC Castellar
CH S. Perpètua
HC Sentmenat
PHC Sant Cugat
Club Olesa Patí
CEH Sabadell
HC Sfèric
CP Manresa

45
43
41
40
39
34
33
30
30
29
24
19
17
16
5

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG TB PP

FS Castellar A
CV Barberà
Frederic Mistral
Jaume Balmes
CV Alella
Escola Orlandai
CV Sant Adrià
CV Cunit

15
14
13
13
11
3
3
0

6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
3
1
1
0

0
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
2
5
5
6

4A CATALANA · ASCENS 02 · J6

UE Castellar
55 23 18
Olímpic Can Fatjó 49 23 14
Can Rull RT CFU	 48 23 15
CD Badia
45 23 13
UE Rubí B
41 22 13
Juv. 25 Septiembre38 23 11
CD Llano
36 23 11
CF La Romànica 36 22 11
PD Pajaril
35 23 10
Marina-C. Gambús 30 23 8
UD San Lorenzo 28 23 7
UE Castellbisbal 24 22 6
CD Can Parellada 23 23 6
CF Mirasol-Baco U. 21 23 6
Escola Planadeu 21 22 5
C Sabadellés 1856 19 23 5
CS Juan XXIII	
18 23 4
FC Matadepera
8 23 2

1 4
7 2
3 5
6 4
2 7
5 7
3 9
3 8
5 8
6 9
7 9
6 10
5 12
3 14
6 11
4 14
6 13
2 19

FAV Mataró B
41 16 13
Rubí CEFS	
40 16 13
CFS Montcada
29 16 9
CFS Barri Can Calet28 16 8
FS Sant Cugat
28 16 9
CEFS Manlleu
23 16 7
Parets FS	
21 16 6
FS Pineda de Mar 20 16 6
FS Cardedeu
17 16 4
Lloret Costa Brava 17 16 4
FS Castellar
15 16 4
Sant Julià de R. FS	 14 16 4
FS Castellbisbal
14 16 3
Sporting Montmeló 9 16 2

2 1
1 2
2 5
4 4
1 6
2 7
3 7
2 8
5 7
5 7
3 9
2 10
5 8
3 11

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
14
12
12
11
11
11
9
9
9
8
8
6
4

4
6
8
8
9
9
9
11
11
11
12
12
14
16

21
20
20
20
21
20
20
21
20
20
20
21
21
20
21

15
14
13
13
12
11
10
9
10
8
8
5
5
5
1

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

6
5
5
6
6
8
7
9
10
7
12
12
14
14
18

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG TB PP

CV Cabrils
AE Sandor B	
Sagrat Cor Sarrià
CV Avinyó
FS Castellar B
CV Sant Martí
CV Llinars
Igualada CV

14
14
10
9
9
7
6
0

5
5
6
6
6
6
6
6

4
4
2
2
1
0
1
0

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

ciclisme | copa osona

Bona actuació de
l’Escola de trial a Taradell

Paula Perona de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’ en la prova de Taradell de la Copa Osona. || cedida

Taradell va ser la segona parada de la Copa Osona 2020, una
competició plena de pilots de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’ que ja
van arrencar la participació a mitjans de febrer. Els millors resultat van ser les victòries de Marcos Díaz en Màster 2 i d’Aleix
Gausset en principiant.
La classificació de la resta de participants va ser molt
variada, amb Toni Abellán quart, quedant-se a les portes del
podi de la cursa guanyada pel seu company Gausset. Unai Téllez (10è) i Paula Perona (25a) els van acompanyar en categoria principiant.
Marc Castells va ser tercer i Albert Valls 5è en prebenjamí,
mentre que Lluc Roa va acabar 10è i Naia Rovira 11a en l’Open
Blau. Gael Hernández va aconseguir la sisena plaça en l’Open
Blanc, amb Berta Valls quarta en Open Negre. Izan Téllez va
ser 25è i Erik Perona 27è en R3. || a. san andrés

Esports | SARS-CoV-2

Dues setmanes de
suspensió dels esports
El món de l’esport ha estat un dels més colpejats per la incertesa del Covid19 i on més canvis s’han produït en les últimes dues setmanes. El Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Espanya va publicar aquest dimarts
un document d’acord amb el qual “totes les competicions professionals
i no professionals d’àmbit estatal i internacional s’han de celebrar a
porta tancada, fins a nou avís, com a mesura preventiva de contagi del
coronavirus SARS-CoV-2”. Durant la jornada de dimecres, les quatre federacions catalanes on l’esport castellarenc es veu involucrat més massivament -futbol, bàsquet, hoquei i atletisme- han decidit cancel·lar per un
període de 15 dies totes les activitats esportives en resposta a les directives
estatals per a fer front l’expansió del coronavirus. És per aquest motiu, que
cap dels equips de qualsevol de les categories disputarà les jornades planificades durant aquest cap de setmana i el següent. || a.s.a.

L’estadi d’Ipurua completament buit abans del partit de l’Eibar i la Reial Societat, el primer d’aquesta setmana a porta tancada. || R. societat

DEL 13 AL 19 DE març DE 2020

17

18

DEL 13 AL 19 DE març DE 2020

cultura

art

“Vaig buscar galeries d’art a Nova York”
persones de Califòrnia que estaven
de pas i que venien de Barcelona. En
veure les dues obres que tinc a la galeria en representació permanent les
van reconèixer i em van enviar una
fotografia.

ENTREVISTA
ESTEVE PRAT
PINTOR
El pintor castellarenc aterra a Nova
York amb èxit. La bona acollida de dues
obres seves exposades a la Montserrat
Contemporary Art Gallery de Chelsea
li permetrà fer una mostra individual
que s’inaugurarà a la galeria l’1 d’abril

Marina Antúnez

· Com sorgeix l’ oportunitat d’
exposar a Nova York?
Aquestes darrers tres anys he exposat en diversos llocs a Barcelona, on tinc obra permanent a la
galeria MAR, a Tarragona, Lleida,
l’Hospitalet, Terrassa, Calldetenes, Castellar, i encara i fins al 22
de març a Navarra, al Museu Gustavo de Maetzu al “Salón de Arte”.
Algunes d’aquestes exposicions
han estat individuals, d’altres de
grup, i també col·lectives. Em vaig
plantejar: per què no provar anar
més enllà? Vaig buscar galeries
d’art a Nova York on em va semblar que podia encaixar la meva
obra i vaig escriure a la Montserrat Contemporary Art Gallery, de
què ja tenia referències. Em van
contestar demanant-me algunes
obres i veure quina acollida tindrien. Al cap de poc em van proposar una exposició individual.
· Quan inaugures?
La exposició s’obre el dia 1 d’abril
però la recepció a Nova York es fa
sempre en dijous, de manera que
serà el dia 2 d’abril. Els propietaris de la galeria són catalans i hem
acordat que es farà una segona recepció el dijous dia 23 d’abril, amb
motiu de Sant Jordi, i amb la meva

Esteve Prat, en una imatge de fa un any quan va fer una mostra antològica a Castellar del Vallès. || q. pascual

presència, dia pel qual estan organitzant diferents actes que jo
encara no conec amb detall, com
lectura de poesies, regal de roses
naturals i de 150 punts de llibre
originals que he realitzat.

· Què s’hi podrà veure?
Al principi , volia mostrar tres apartats diferents; una part de natures
mortes, una altra d’abstracció, sobre
la qual tinc una sèrie nova que encara no s’ha exposat, així com una

‘Quatre figures assegudes’, títol del quadre d’E. Prat a la M. Contemporary Art Gallery.

sèrie de relleus antropomorfs, l’altra
sobre figura. Però finalment només
hi haurà figura.
· Com és l’exposició?
És una exposició individual o solo
show, com diuen a Nova York; l’exposició col·lectiva la tenen en una
altra sala més petita al darrere i allà
hi tinc les dues pintures que vaig enviar al setembre. En aquesta sala
més petita hi ha obra de diferents
autors que tenen o tenim obra en representació permanent a la galeria
per un període de temps determinat o indefinidament.
· Què vols explicar?
La tria no va ser només meva sinó
conjunta amb la galeria, que és la coneixedora del món artístic de Nova
York i dels Estats Units. Les obres
s’han triat en funció de la sensibilitat que desprenen, de la subtilesa del color, la composició, la línia,
ja sigui pel ritme, el moviment i per
la qualitat. Com a anècdota, fa poc
van passar per la galeria un grup de

· Són obres de gran format?
La majoria són de format mitjà, aproximadament fan uns 70x50 cm, alguna és una mica més petita. El gran
format hagués estat molt interessant
portar-lo a Nova York però el tema
de transport és un hàndicap. Pel que
fa a la tècnica, la majoria de les obres
contenen en una petita proporció full
d’or per intentar equilibrar proporcions i posicions. A sobre, s’hi aplica una base acrílica molt diluïda per
continuar amb pintura densa, opaca,
amb empastos. Per acabar es fan alguns retocs amb pintura a l’oli. No hi
ha una gamma unificadora de tota la
exposició, sinó que cada obra té un
plantejament i repte únics.
· Com valores l’aposta que es fa per
l’art aquí als Estats Units?
Per les referències que tinc hi ha
hagut moments molt bons quant
a la valoració de l’art per part del
públic en general. De fet, hi ha un
munt de galeries on es pot veure gran
quantitat i varietat d’art, en concret
només a Chelsea, barri de moda actualment a Manhattan, amb els seu
High Line. La galeria és molt a prop,
i n’hi ha unes 100. Abans era el Soho i
ara és Chelsea. Fins i tot hi ha un recorregut anomenat “Passeig d’art
per Chelsea”.
· Vols seguir fent més incursions
amb la teva pintura a l’estranger?
Sí, de fet això és un primer pas,
depèn de com vagi segurament en
sortiran d’altres. De fet, sense ni tan
sols haver fet l’exposició ja m’han
sortit altres oferiments tant de Nova
York com de París per participar en
un Saló Internacional, i possiblement, sortiran altres oportunitats
per poder donar més visibilitat a la
meva obra.
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obituari | literatura

‘Rastres d’Argelers’, el relat
d’una barbàrie a França
El muntatge homenatja els refugiats
d’Argelers i totes les
persones refugiades
que hi ha actualment
El Maldà Teatre va presentar Rastres
d’Argelers dissabte, en doble sessió, a
la Sala de Petit Format de l’Ateneu.
La proposta d’Aina Huguet, responsable de l’autoria, direcció i interpretació de l’obra (acompanyada a l’escenari, a la gira, per Anna Bertran)
aconsegueix explicar la història tràgica dels camps d’Argelers.
Amb bona dosi de poètica i, el
més important, explicant sense embuts la crua veritat del que va passar, Huguet endinsa l’espectador en
el moment històric. Ens situem a l’hi-

vern del 1939,al sud de França, a la
platja d’Argelers. Fred, vent, gana,
set. Centenars de milers de persones
que van arribar a una platja després
de creuar mig país i els Pirineus, fugint de la Guerra Civil i buscant esperança. A la platja, sorra, mar i res
més. El que se’ls havia promès com
a camp d’acollida no és res més que
un camp de concentració de condicions insalubres.
Encara avui, quaranta anys després, ni el govern francès ni espanyol
han volgut reconèixer el camp de concentració com a tal. Els guàrdies senegalesos custodiaven aquest espai
que, convertit en infern, veuria morir
milers de persones: De gana, de set,
de malaltia, o de tot plegat. L’únic
barracó que hi havia a Argelers era
el que se’n deia hospital, l’únic lavabo que hi havia era la vora del mar,
l’únic abric, quatre mantes brutes i
algunes robes.

La desesperança està servida.
Sense estalviar-se ni una coma, Huguet narra la tragèdia del que va passar a Argelers en boca de dues dones
que es coneixen al camp –la Lola i la
Maria. A través d’elles, el públic és
conscient dels periples i patiments
que van patir moltes persones que
van exiliar-se a França fugint de la
Guerra Civil. Persones de tot arreu,
de condicions socials diverses, no
sempre compromeses políticament.
Rastres d’Argelers no és una obra
reparadora ni catàrtica, sinó una obra
documental, i un material tan necessari com explícit. Huguet aconsegueix
un llenguatge tendre, que entre tanta
barbàrie, aflora en boca de les protagonistes. En acabar l’obra, el públic
queda una mica atordit. Els refugiats
no van ser només a Argelers, avui segueixen al Mediterrani i a molts altres
punts del planeta. I parlar-ne es fa encara tan necessari. || m. antúnez

Les actrius Anna Bertran i Aina Huguet (també autora i directora) de ‘Rastres d’Argelers’. || cedida

Josep-Ramon Bach en una imatge d’arxiu. || cedida

Mor el poeta i escriptor
Josep-Ramon Bach
S’havia inspirat en Castellar del Vallès, on
havia viscut i tenia molt contacte cultural
El poeta, narrador i dramaturg Josep-Ramon Bach (Sabadell, 1946)
va morir dimarts. Bach era molt estimat a Castellar, on encara mantenia relacions d’amistat amb altres
col·legues del món literari, especialment amb Miquel Desclot i Joan
Sellent, de qui va fer la presentació quan Castellar del Vallès va homenatjar aquests dos traductors,
i també poeta en el cas de Desclot.
“tenia una relació sentimental
i personal amb aquests amics
seus i amb Castellar del Vallès”,
apunta el filòleg i promotor del Col·
lectiu Pere Quart, Anton Carbonell.
Bach era autor de 23 llibres,
i un poeta en majúscules. Segons
unes declaracions de l’editor i crític Manuel Costa: “Bach és un illot
solitari dins la poètica catalana,
allunyat de tots els ismes, dels grupuscles i de les escoles més acreditades, conrea la ironia i la tendresa
en un viatge impossible cap a una
felicitat imaginada que el lector
estima i agraeix”. Principalment,
Bach era poeta. “La poesia el feia
valent, deia”, afirma Carbonell. A
més, Bach afegia que l’impuls més
útil per escriure era la intuïció, no
l’intel·lecte.
La vinculació del poeta amb

Castellar es remunta a la seva infantesa, a finals dels anys 40, “i el
seu llibre ‘El laberint de la Filomena’ és molt apreciat pels castellarencs”, apunta Carbonell, ja que
és un homenatge poètic a la nostra
vila. Sabia convertir en poesia personatges de la vida de cada dia, com
la perruquera, el poeta Arús, etc.
Feia una poesia molt personal. “i
possiblement aquest gran poeta
no va ser mai prou valorat”.
Bach feia una poesia que destacava per la ironia. I ell mateix va
afirmar que la poesia ens allibera:
“quan pateixes, quan et posen
al límit, la reflexió que fas és tan
profunda que t’arribes a conèixer a tu mateix, saps on és la teva
força, saps per què lluites. Jo era
molt diferent de la gent del meu
entorn. Potser encara ho soc. De
vegades, ser diferent et fa desembocar en una crisi, sobretot quan
et ronda massa la solitud. Si superes la crisi, la vida s’encarregarà de donar-te la coherència
necessària perquè ningú pugui
amb tu. Ja res et podrà tombar”.
I ben bé que tenia raó, ens queda
per sempre la seva obra. || m. a.
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Un regal inesperat omple l’església
El recital ‘Descobrint Rússia’, protagonitzat per deu músics russos, va entusiasmar el públic que va omplir la parròquia
10 alumnes.
A través de les xarxes socials
i de la parròquia es va fer la difusió
del concert, “amb molt poc temps
de marge”. Tot i que l’espai que s’havia demanat al principi era l’Auditori, finalment es va haver de buscar
un altre espai i l’Alan va recórrer al
mossèn Josep Maria Cot. Els músics
són a Catalunya una setmana i, per
tant, era urgent trobar un espai on
actuar. “Un amic també va gestionar que fessin una ‘master class’
a l’ESMUC el dimarts”, i un altre
amic ha permès que dissabte, a les
20 hores, actuïn a Rupit i Pruït.

Marina Antúnez

Dimecres de la setmana passada,
l’església de Sant Esteve de Castellar del Vallès va acollir un festival de música clàssica titulat ‘Descobrint Rússia’, que va atraure un
nombrós públic castellarenc que va
omplir el temple. “Va ser un regal
caigut del cel i que va omplir l’església”, reconeix Txema Cot, mossèn de la parròquia de Sant Esteve. Cot afegeix que, “en un primer
moment, jo patia, perquè coneixent les limitacions acústiques
de l’espai, amb 23 metres d’altura, no és fàcil que soni bé”. Del primer a l’últim banc no se sent igual.
La veritat, però, és que el concert
va sonar molt bé perquè els músics
–10 en total– van actuar individualment o fent duets, i això va permetre una bona acústica. L’audició va
suposar una sorpresa per a tothom,
i és que no és habitual tenir músics
i solistes de primer nivell, de l’acadèmia música més reconeguda de
Rússia, a Castellar del Vallès.
Dos violinistes, tres guitarristes, un intèrpret d’òpera, un violoncel i tres pianistes van oferir un
concert únic, amb un repertori interpretat amb cura i excel·lència. El
programa interpretatiu va incloure
peces de Bach, Mozart, Beethoven,
Brahms, Txaikovski i Rakhmàninov,
entre altres compositors.
un veí de castellar

Alan Khabalaev és, en última instància, el responsable d’aquest concert.
Veí de Castellar, originari de Rússia,
va fer amistat amb la pianista Na-

ser músic a rússia

Entre la desena de músics i artistes russos que van passar per l’altar de l’església va destacar l’actuació d’un cantant. || Q. pascual

talia Brazhnikova gràcies al restaurant que l’Alan té a Barcelona,
el Micu Maku, quan es van conèixer
el dia de la Festivitat Russa, que el
consolat rus situat a Barcelona celebra el dia 15 de juny. “Vam deci-

dir unir esforços per fer una cosa
maca per crear vincles entre Catalunya i Rússia”. L’Alan va aconseguir contactes amb el Soho Hotel
per allotjar els músics. “En principi, havien de ser 35 però, a causa

de les mesures que s’han pres a
Rússia pel coronavirus, en van
venir 18”, explica l’Alan. En concret, 8 professors i 10 alumnes. Al
concert de Castellar, van tocar la
professora Natalia Brazhnikova i

El concert que va tenir lloc dimecres a Castellar s’ha gravat en vídeo,
i aquesta cinta es facilitarà a la parròquia. “A mi m’agrada fer el món
una mica millor, per això sempre
vull solucions, no parlar per parlar”, reconeix l’Alan, que personalment ajuda els músics oferint-los
dos àpats al dia al seu restaurant,
per molt poc preu. Els músics no
han cobrat per l’actuació, però ho
fan de cor, i agraint tot el suport de
la gent. “Per exemple, a l’església
el mossèn va posar taquilla inversa voluntària i la Natalia també es
fa càrrec d’algunes despeses, com
l’autocar, etcètera”.
En tot cas, Alan Khabalaev reconeix que, encara avui, els músics
a Rússia cobren només 450 euros
al mes, i que “ser músic allà és ser
pobre”. Al mateix temps, personalment, agraeix molt l’acollida que ha
tingut sempre a Catalunya i Castellar. “Els meus fills ja són nascuts
aquí, i la meva pàtria és aquí”.

castellers | espai tolrà

Els Capgirats inicien la temporada i els assajos
Inici de la temporada
dels Castellers
de Castellar

Assaig dels Castellers de Castellar, divendres passat a l’Espai Tolrà. || cedida

El diumenge 16 de febrer, els Castellers
de Castellar van fer la seva primera
actuació de l’any. Aquesta temporada
han començat molt més d’hora, ja que
en les anteriors ho solien fer durant el
mes de març.
L’actuació va tenir lloc a Riudellots
de la Selva amb motiu del FiPorc i els
Capgirats van compartir plaça amb els
Castellers de les Gavarres, els Castellers
de Viladecans i els seus padrins, els Castellers de Caldes. Els castellarencs van
descarregar-hi un pilar de 4 aixecat per
sota, un 4 de 6, un 3 de 6 amb agulla, un
3 de 6 i un pilar de 4. La colla està con-

tenta perquè hi havia força gent a plaça
per ser l’inici de la temporada. Estan
molt satisfets i il·lusionats per encarar
el 2020, que esperen que tingui moltes
noves incorporacions castellarenques
o de la rodalia.
A més, els Capgirats continuen
preparant les actuacions amb assajos
cada dilluns i cada divendres a partir
de les 20 h a l’Espai Tolrà. El 6 de març
van dedicar l’assaig a la canalla: van animar tots els infants del poble a provar
de fer castells i ho van enfocar de manera que s’ho passessin bé i aprenguessin alhora. Hi va haver força assistència
i l’equip de canalla està content perquè
els nouvinguts van poder provar coses
que no havien fet mai i els que ja tenen
més experiència van poder compartir els
seus coneixements amb els seus possibles futurs companys de colla. || castellers de castellar
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El ‘Capablanca’ ja parla francès
L’il·lustrador Joan Mundet ha publicat amb un editor d’Angulema
Marina Antúnez

L’il·lustrador castellarenc Joan
Mundet segueix creuant fronteres.
Recentment, ha vist publicada al
francès, alemany i holandes la seva
aventura del Capablanca.
Mundet ja té publicada la història, per capítols i en color, en italià,
per a una revista. En castellà també
té publicats quatre dels sis llibres que
estaven previstos. “La història està
ambientada al Segle d’Or, quan el
castellà era molt ric”. Un altre dels
motius que han portat Mundet a triar
la publicació en castellà és “que arriba a més gent, Espanya i Sudamèrica, i les editorials s’hi interessen
més”. El Capablanca també té la seva
traducció en català, feta per la Joana
Zoyo. Ja n’hi ha tres de traduïts i està
treballant en el cinquè i sisè.
En aquest sentit, Panini ha publicat en castellà una integral dels
tres primers llibres en color. El llibre
inclous extres, al final, “com ara les

primeres pàgines que vaig fer, esbossos dels personatges, de la portada, mapes, etc.”, diu Mundet. El
va presentar al Saló del Còmic 2019,
un editor belga d’Angulema va veure
aquesta integral i s’hi va interessar.
“Volia publicar-ho en format francès, que és tipus àlbum, més gran”.
Va preferir dividir els sis llibres en 12
àlbums que es publicaran durant dos
anys. “Li va agafar molt fort! Cada
sis mesos en traurà tres”, aclareix
Mundet, que li va enviar el material
“però amb capes, perquè així ells
poden ampliar o reduir segons convingui”. Els que sí que ha hagut de fer
l’il·lustrador castellarenc han estat
portades noves per als sis números
que s’han afegit als altres sis. Al saló
d’Angulema ja hi havia els tres primers llibres. “Sempre hi havia anat
com a turista, a mirar, i ara ja hi he
anat com autor”.
Després d’haver firmat matí i
tarda durant tres dies, “i cobrant
per la feina, ja que a França aquesta feina també es paga”, Mundet es
mostra satisfet de la bona rebuda i per

el mirador | inauguració

L’exposició ‘Nadryv’
s’obre amb èxit de públic
Deu dones castellarenques mostren les
seves creacions artístiques fins al 20 de març

Moment de la inauguració de ‘Nadryv’ a la Sala d’Exposicions d’El Mirador. || i. vizuete

Divendres es va inaugurar ‘Nadryv’
a la Sala d’Exposicions d’El Mirador. Es tracta d’una exposició
que mostra la creació de deu artistes castellarenques relacionades amb el món de les arts (Viena
Boedo, Laia Capdevila, Yvette Sánchez, Marta López, Meritxell Gar-

cia, Gina Rocher, Sara Bosch, Marta
Pérez, Núria Bernad i Anna López).
La mostra es podrà veure fins al 20
de març en horari d’obertura d’El
Mirador.
La inauguració va comptar
amb l’assistència de moltíssima
gent i la sala es va quedar petita. A

la predisposició de l’editor. “De fet, a
França es venen molts còmics, i als
salons hi ha gent ben diferent, no
tan friqui com aquí [riu]”.
En aquest sentit, Mundet ja ha
iniciat una altra aventura, en aquest
cas en el gènere del western. “I en
aquest editor també li agrada el
‘western’, o sigui que potser podríem arribar a un acord pel nou
projecte”. El llibre que està escrivint
ara Mundet es titularà Bajo el cielo
de acero, que és la frase d’una cançó
d’una cantant pseudomexicana. Se
situa a la frontera amb els Estats
Units. “El llibre parla de dos personatges que agafen una cosa que
no han d’agafar i uns bandolers els
persegueixen”.
Al juny, Mundet anirà a Nuremberg; al setembre, a Brussel·les;
a l’octubre, a Saint-Malo. També ha
estat a diversos salons organitzats a
l’Estat espanyol. També apunta que
vol fer un setè llibre de Capablanca,
“que es dirà ‘Jerònima’, recordant
la cacera de bruixes que hi va haver
a Castellar”.

més, enguany hi va haver una performance, amb l’actuació en directe
de dones músics i ballarines. Sobre
l’èxit de públic a la inauguració, les
noies agraïen el suport “dels nostres familiars i amics”, explicaven al programa Connectats de La
Xarxa i Ràdio Castellar, divendres
a la tarda.
Amb l’objectiu de donar un
espai a les joves artistes emergents,
“per obrir-nos en aquest món de
l’art, un món que se suposa que és
competitiu”, explicaven les noies
divendres passat, aquest tipus de
projectes són molt engrescadors.
“Com a artistes, ens hem unit”,
afirmaven les artistes, que s’han
conegut a través de les acadèmies,
a l’institut o bé en xarxa entre elles.
Tenen entre 18 i 22 anys.
Les noies han seguit un mateix
fil conductor, el de la dona. I a partir
d’aquí, “cadascuna hem fet sortir
la nostra visió”. Han desenvolupat la temàtica a partir de pintures
a l’oli, fotografies, escrits de poemes
de Maria Mercè Marçal, cossos de
dones pintats, dibuixos d’amigues,
jardins pintats, autoretrats, etc.
Unes obres que recreen la idea de
sororitat, feminisme, self-love, i altres conceptes que durant aquesta
setmana passada van reivindicar-se
en motiu del Dia de la Dona Treballadora. “Sempre hem de lluitar
per aquestes situacions”, deien
les artistes.
L’any passat va néixer l’exposició ‘Nadryv’, una paraula que, en rus,
simbolitza l’explosió de sentiments
i creativitat. Enguany, ja són 10 artistes les que tiren endavant aquest
ambiciós projecte, i preveuen que
tingui continuïtat amb més . || m. a.

175
DIES

09
HORES

35
MINUTS

07
SEGONS

FALTEN PERQUÈ
TORNI A CASTELLAR
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ban
L’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, alcalde de
Castellar del Vallès,
FA SABER:
Que el Comitè municipal de seguiment
de l’emergència sanitària generada pel
coronavirus COVID-19 ha adoptat aquesta
setmana diverses mesures amb l’objectiu de
prevenir-ne el contagi.
La relació de mesures, que seran efectives
des del divendres 13 març i fins al dijous 26
març, ambdós inclosos, és la següent:
- El tancament al públic de tots els
equipaments municipals a excepció de:
· El Servei d’Atenció Ciutadana d’El
Mirador
· Els serveis de Salut Pública i Atenció
Social de l’Espai Tolrà
· La Policia Local
· El Mercat Municipal i aparcament
subterrani
- Els serveis d’atenció ciutadana d’El Mirador
i de l’Espai Tolrà atendran presencialment
les gestions bàsiques. La resta de serveis
municipals oferiran atenció telefònica
(tel. 937144040) i telemàtica. (www.
castellarvalles.cat).
- La suspensió de tots els actes i activitats
col·lectives en equipaments municipals
o a la via pública, ja siguin organitzats per
l’Ajuntament o per entitats i/o privats, fins al
dia 26 de març.
- La recomanació a tots els titulars
d’equipaments privats de tipus lúdic, esportiu,
educatiu i cultural a cessar l’activitat oberta al
públic durant el mateix període.
- La suspensió del mercat ambulant dels
dissabtes 14 i 21 de març.
- El reforçament del Servei d’Atenció
Domiciliària i del Servei de Teleassistència
adreçats a persones grans i/o amb
dependència.

Es recorda que la Generalitat de Catalunya
ha anunciat el tancament de tots els centres
educatius i universitaris des de divendres 13
de març i durant 14 dies. En l’àmbit municipal,
es tancaran també les escoles bressol
municipals, l’Escola Municipal d’Adults i l’Escola
Municipal de Música.
Des de l’Ajuntament es fa una crida al conjunt
de la ciutadania a mantenir la calma alhora
que apel·lem a la responsabilitat individual
durant els propers dies. És per això que es
recomana:
- Restringir l’activitat social i evitar en
la mesura del possible els espais amb
concentracions elevades de persones. Aquest
consell s’adreça en particular als col·lectius
de risc (gent gran, persones malaltes, etc.).
- No acudir presencialment al Centre
d’Atenció Primària ni als centres hospitalaris
si no es tracta d’una urgència. En cas de
necessitat de contacte amb el serveis
sanitaris, s’aconsella trucar al telèfon de Salut
Respon 061 o al del mateix CAP (937471111).
Cal recordar que la Generalitat de Catalunya
ha anunciat que el Pla de Protecció Civil
PROCICAT per malalties emergents passa a
fase d’emergència 1.
El Comitè municipal de seguiment de
l’emergència sanitària es reuneix diàriament
i informarà puntualment sobre la possible
modificació i/o ampliació de les decisions
adoptades.
Demanem comprensió davant aquestes
mesures preses en una situació
d’excepcionalitat.
Per a més informació podeu consultar
els portals web canalsalut.gencat.cat/
coronavirus i www.castellarvalles.cat/
coronavirus i les xarxes socials municipals.
El que es fa públic per general coneixement.

L’alcalde
Castellar del Vallès, 12 de març de 2020
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penúltima

L’única llibertat que tenen els homes és comportar-se impecablement.
Luis Racionero

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 93 7 14 40 40 · Fax Ajuntament 93 714 40 93 · Policia 93 7 14 48 30 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat 092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49
51 Ràdio Castellar 93 714 43 40 · Casal Catalunya 93 715 89 98 · Casal Plaça Major 93 714 36 55 · CAP 93 747 11 11 · Servei de Català 93 714 30 43 · Centre de Serveis 93 747 10 55 · Ambulància 061 Funerària Castellar
93 727 74 00 · Tanatori 93 747 1 2 03 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB 93 7 14 53 89 · ACC 93 7 14 6 7 39 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 93 7 14 3 7 75 · Parròquia 93 714 52 83

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 13
DISSABTE 14
DIUMENGE 15
DILLUNS 16
DIMARTS 17
DIMECRES 18
DIJOUS 19
DIVENDRES 20
DISSABTE 21
DIUMENGE 22

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

Recomanació

ROS
CATALUNYA
YANGÜELA
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
CASTELLAR
EUROPA
CASTELLAR
YANGÜELA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
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 Castellar
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
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

DEFUNCIONS
Enriqueta Andreu Videllet
05/03/2020 · 85 anys
Pedro Sánchez Sánchez
06/03/2020 · 72 anys
Victor Salinas Sánchez
06/03/2020 · 70 anys
Rosa Graells Cuadros
06/03/2020 · 89 anys

Per què has de rentar-te les mans?

Cor castellarenc, inicis del segle XX
Aquesta setmana ens han fet donació d’aquesta fotografia d’un cor castellarenc de principis del segle
XX amb el seu penó. Tot i la baixa qualitat de la fotografia hem cregut convenient publicar-la pel seu
valor històric. Segons explica Lluís Vergés a “El llibre de Castellar”, el penó que apareix a la fotografia
fou una donació de la marquesa de Castellar, Emília Carles vídua de Josep Tolrà, l’any 1904 a la Secció
Coral del Centre Castellarenc, acompanyat d’una carta escrita de pròpia mà.|| fons: arxiu d’història

INSTAGRAM · @lactual
@jennyllop
Horitzons des del Puig de la Creu

@descobrintcastellar
Jutjat de Pau

@amseg40
Sense filtres

Recomanació adreçada als petits lectors
Ens hem de rentar les mans per la nostra
salut. Per estar sans i bons. Si no en les rentem, podem anar guardant porqueria a les
mans que ens pot fer posar malalts a nosaltres i a les persones amb qui estem.
Totes les coses que toquem poden estar
brutes i passar-nos bacteris o gèrmens: el
pom d’una porta, la barana d’una escala, tocar-nos el nas…
És important rentar-nos les mans moltes vegades al dia, segur que moltes més de les que
ho fas! Encara que et pensis que estan netes,
els bacteris i els gèrmens són MINÚSCULS
i no els podem veure a simple vista.
És imprescindible rentar-nos les mans…
· Abans de cada àpat.
· Després de fer pipí o caca.
· Quan has jugat a pilota o quan has estat
tocant flors, herbes, joguines, terra, coses
al pati...
· Després de tocar un animal.
· Abans d’escriure, fer deures o jugar amb
l’ordinador.
· Abans de preparar-te un entrepà.
I si has vist algun amic/ga que està constipat/da, per exemple, i li has donat la mà o li
has deixat alguna joguina, cal que després et
rentis bé les mans.

Farmàcia Casanovas
Avda. Sant Esteve, 3 · T. 937 47 49 56
www.farmaciacasanovas.cat
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la contra
cedida

Elías Sánchez
Artista conceptual de videojocs

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Despistat
Un defecte que no pots dominar?
Obsessiu
Una persona que admires?
El jugador Xavi Hernández
Quin plat t’agrada més?
Sèpia amb patates
Un joc?
Final Fantasy
Un desenvolupador de joc?
Yoshitaka Amano
Un músic?
Joe Hisaishi
Una pel·lícula?
‘Blade Runner’
Un llibre?
‘Frankenstein’, de Mary Shelley
Un lloc de Castellar?
El passatge de darrere de l’església
Un comiat?
‘Hasta luego, Lucas’

”Crear videojocs és més
divertit que jugar. No
tinc temps per fer-ho

“

Desenvolupa videojocs des de fa molts anys, en concret
és artista de personatges i escenaris. Diu que s’inspira en
l’arquitectura i el paisatge per crear-ne de nous. La seva
obra es pot veure a www.artstation.com/eriasan
Jordi Rius

· Quan vas començar a introduir-te en el món dels videojocs?

Vaig començar a dibuixar com tots
els nens. Sempre m’havien agradat
els còmics, les pel·lícules de dibuixos
animats i els videojocs. Em vaig fer
les caràtules de les còpies pirates que
gravava en un radiocasset de doble
platina. Ho feia amb el meu germà.
Al barri, quan vivia a Sabadell, amb
nois que programaven, vam començar a fer coses per a videojocs.
· A part de videojocs, també has
fet còmics?

Sí, he publicat en editorials franceses. Ho alternava amb feines de videojocs en diferents empreses.
· Jugues als jocs que dissenyes?

És clar, s’ha de jugar i hem de veure
bé com va el joc, les característiques

i condicions que té perquè el que dibuixem es pugui representar. Normalment faig disseny de personatges o decorats que surten al joc que
s’han d’encaixar, que quedin bé, que
tinguin les mesures i el moviment que
necessita. Per exemple, el personatge
de Rime, que és un nen petit que vaig
crear, ha de tenir una mida exacta o
una manera de moure’s. Hem de fer
molts dibuixos de com actua.
· Tota la feina la fas directament
a l’ordinador o prèviament elabores un esbòs a mà?

La meva feina no és com la d’un il·
lustrador, que fa una obra acabada.
Nosaltres, els artistes conceptuals,
podem utilitzar qualsevol tècnica
que serveixi per a la idea dels dissenyadors. Quan vaig començar, sí
que feia un dibuix a mà, l’escanejava i el pintava. Ara ja fa temps que
faig la feina directament a l’ordinador. També es poden fer servir foto-

muntatges, retoc i fins i tot algunes
coses en 3D.
· Treballes per a diferents consoles de videojocs?

Sí, Playstation, Xbox. Ara he fet un
joc per a Stadia, un servei de subscripció per a videojocs en el núvol
operat per Google. També he fet
una versió de Rime per a Nintendo
Switch. Des de fa uns anys treballo
només per a videoconsoles.
· Quines directrius tens a l’hora de
crear personatges com a ‘Rime’?

Vam estudiar molt el que és el paisatge del Mediterrani i teníem referències artístiques com Sorolla o
Giorgio de Chirico. Tot aquest art
intentàvem adaptar-lo al que és un
joc, que és com fer un Lego amb il·
luminació i detalls. Va ser una feina
de tres o quatre anys.
· Vas ser director d’art del vide-

ojoc ‘Sexy brutale’. De què va
el joc?

És una mena d’aventura gràfica.
S’han produït diversos assassinats
en una mena de mansió. El jugador
ha retrocedit en el temps i ha d’evitar els assassinats que s’han produït.
· Pot plasmar-se una exposició
o diferents arquitectures en un
videojoc?

Et fixes en les coses de cada dia, de
l’arquitectura que veus o de la natura. Has de ser molt curiós i interessar-te fins i tot per un documental
de robòtica.
· T’ho passes bé?

Crear videojocs és més divertit que
jugar. De fet, no tinc temps per jugar.
· Qui encarrega la feina té pressa, vol resultats ràpids?

Va per èpoques. Quan s’ha de complir amb els publishers, cada 3 o 6

mesos, quan s’apropa la data potser
no estem tan pendents de l’art o per
veure com ho fem i hem de lliurar el
contingut. És molt divertit treballar
amb videojocs, però de vegades pot
ser una mica estressant, perquè mai
se sap si tindrà èxit.
· Treballes des de casa?

Sí, treballo vuit hores com si fos en
una oficina, estic tot el dia connectat
i vaig enviant dibuixos. Em van dient,
corregeixo coses, els torno a enviar...
· Us coneixeu, els diferents artistes conceptuals de videojocs ?

Sí, estem bastant en contacte. Tenim
bastantes coses en comú, tant amb
qui has treballat com aquells qui coneixes pel seu treball.
· Els japonesos són els reis?

Treballen una mica diferent. Aquí
improvisem més, som més caòtics,
ells són més rigorosos i endreçats.

