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Setmanari d’informació local

Fa ara just un mes que la immensa majoria de la població viu confinada a les seves llars per tallar la pandèmia de coronavirus i sense tenir un horitzó clar sobre quan es procedirà al desconfinament. ||  q. pascual

Portes endins
Pandèmia | P04

L’aCTUaL recull testimonis de famílies 
castellarenques que viuen confinades des 
mitjans de març a causa de l’estat d’alarma

Castellar té acreditats  107 
casos positius de Covid-19

“El que hem vist 
fins ara, ningú 
s’ho esperava”

COROnaViRUS | P03enTReViSTa júLia CaRbOneLL | P06
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www.facebook.com/castellarvalles   @femcastellar              @femcastellar         @castellarvalles

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

#COVID19 / Estat d’alarma / Informació de servei
Establiments de Castellar del Vallès que reparteixen a domicili:

Cárnicas Merche
C. Montcada, 5 · Mercat Municipal · 937147701
690971724 · De dl. a dv. de 8 a 20.30 h i ds. de 8 a 14 h
Mercat, de dl. a dj. de 9 a 14 h, dv. de 9 a 20 h i ds. de 9 a 14 h

Casé 
C. Dr. Pujol, 58 · Mercat Municipal · 937473605 
De dl. a ds. de 9 a 14 h i dj. i dv. de 17 a 20 h · Mercat, de 9 a 20 h

Prat Torras 
Mercat Municipal · 937145551 · 677880818 
De dl. a dv de 9 a 20 h i ds. de 9 a 15 h

Peixos Marina  
Mercat Municipal 93 715 99 93 · 667 568 989
Dt. i dv. de 9 a 20 h  i dc., dj. i ds. de 9 a 15 h

La Bona Teca 
Mercat Municipal · 93 714 66 52 · De dl. a ds. de 9 a 15 h

Fruites Borrull 
Mercat Municipal · 937142715 · De dl. a dj. de 9 a 14 h, 
dv. de 9 a 20 h i ds. de 9 a 14 h

La Fruiteria del Poble 
C. Anselm Clavé, 5 · 93 714 33 55
617600035 · De dt. a dv. de 8 a 13.30 h i de 17 a 20 h i ds. de 8 a 14 h

La botiga del Castell
Av. Sant Esteve, 19 · 937145889 · 616 493 600
De dl. a dv. de 9 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h i ds. de 8 a 14 h

Supermercat Cañameras 
Ctra. de Sentmenat,  118-120 · 629 686 825 · De dl. a dj. de 8 a 13.30 h 
i de 17 a 20.30 h, dv. de 8 a 20.30 h i ds. de 8 a 14 h

Forn de Pa Sant Jordi 
C. Major, 52 · 93 7145 343 · 665 575 437 · De dl. a ds. de 5.30 a 13.30 h

El Celleret de Castellar 
Av. Sant Esteve, 49 · 93 714 26 93 · 645 189 091
De dt. a dv. de 9 a 13 h  i de 17 a 20.30 h i ds. i dg. de 10 a 14 h

Vinalium
C. Montcada, 3 · 937146752
De dl. a ds. de 9 a 13.30 h  i de 17 a 20 h

La Graneria 
Pl. Calissó, 2 local 4 · 609144456 · De dl. a ds. de 9.30 a 13.30 h

Molsa integra 
Ctra. Sentmenat, 68-72 · 937472897
De dl. a dv. de 9.30 a 14 h  i de 17 a 19 h i ds. de 9.30 a 14 h

Terranova 
Passeig, 29 Local 4 · 93 113 89 83 · 667 32 95 51
De dl. a ds. de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h

Sergio Alonso
(fruits secs, pastes i llaminadures) · Parada mercat ambulant 
(fruits secs, pastes i llaminadures) · 661 580 065 · sergi20710@gmail.com

Agrosans 
C. Priorat, 48-50 (PI Can Carner)
620 234 953 (comandes WhatsAPP)
937145340 (comandes telefòniques)
De dl. a dv. de 8 a 14 h i ds. de 8 a 13 h

Garden Dicoma 
(menjar per a animals i butà) · Ctra. Sentmenat, km. 28,2  93 747 36 92
De 10 a 14 h tots els dies

Cuinats 
C. Anselm Clavé, 3 · 931144415 · 647481132 
De dj. a dg. d’11 a 15.30 h

Mito sushi restaurant 
Av. Sant Esteve, 83 · 682829199 · De dc. a dg. de 19.30 a 23 h

Bruna burger grill 
Hospital, 48 · 660444607 · Dl. i de dc. a dg. de 20 a 23 h

Foc de Llenya 
Ctra. Sant Llorenç, 12 · 937158837 · www.focdellenya.es 
@focdellenya.castellar (Instagram) · Dv. ds., dg. i festius, de 9 a 15 h

Farmàcia Catalunya 
C. Balmes, 57 · 937158678 · De dl. a dv. de 8 a 22 h 
i ds. de 9 a 21 h

Farmàcia Yangüela 
C. Torras, 2 · 93 714 52 89 · De dl. a dg. de 8 a 22 h

Farmàcia Europa
C. Barcelona, 78-80 · 93 747 28 90
De dl. a dv. de 9 a 14 h i de 16 a 21 h i ds. de 9 a 14 h

Espai Lector Nobel 
C. Sala Boadella, 10 · 937472301 (telèfon) · 619564007 (WhatsApp)
www.nobelcastellar.com · castellar@libreriasnobel.es

Llibreria Papereria Vallès 
C. Cerdanyola, 3· 937145068
De dl. a dv. de 9 a 13 h i de 17 a 19 h i ds. de 9 a 13 h

Punt i Coma
(diaris i papereria) · C. Església, 2, Local 1  633232205 

Llibreria La Centraleta
C. Major, 29 · 699688586 · Facebook i Instagram · De 9 a 13 
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Salut ha fet 325 tests de coronavirus

Mentre la pandèmia segueix pro-
vocant hospitalitzacions i defunci-
ons diàries tot juts després que s’hagi 
acomplert un mes del decret de l’estat 
d’alarma, algunes de les principals 
eines per combatre la pandèmia arri-
ben amb comptagotes. És el cas dels 
tests  que permeten diagnosticar si 
una persona ha estat contagiada per 
Covid-19, els anomenats PCR. Segons 
les dades facilitades pel departament 
de Salut, a Castellar del Vallès consten 
fins aquest dijous passat 328 proves di-
agnòstiques que han donat 107 casos 
positius de coronavirus i 221 negatius. 
Aquests són els paràmetres numèrics 
amb els quals es mou la població de la 
vila a l’hora de valorar quin impacte 
estem patint com a conseqüència de la 
malaltia que ha posat en escac mig pla-
neta. El que, de moment, no ha trans-
cendit oficialment és el nombre de per-
sones de la vila que poden haver mort a 
causa del coronaviurs tot i que el nom-
bre de defuncions més o menys habitu-
al de la vila s’ha doblat  en les darreres 
setmanes [veure llistat de defuncions 
del mes d’abril a la pàgina 11]

Si mirem la comarca, la taxa 
bruta del Vallès Occidental és de 50 
casos per cada 10.000 habitants, xifra 
superior a la de casos confirmats de 
Catalunya (46) i Espanya (37). En el 
cas de Castellar, la taxa bruta és icom 
la catalana, en concret, és de 45 casos 
per cada 10.000 habitants.

El que sí preocupa especialment, 
és la situació de Sant Llorenç Savall, 
municipi amb qui es comparteix àrea 
bàsica de salut –el CAP de la vila-. Hi 

Segons la 
Generalitat, 
Castellar acumula 
des de l’inici de la 
pandèmia 107 casos 
positius per Covid-19 
i 221 negatius

 J.G.

ha 55 nous casos respecte al 10 d’abril 
i la xifra de contagiats positiva és de 
93 –i una taxa bruta de 391 casos per 
cada 10.000 habitants –Sant Llorenç no 
arriba als 2.400 habitants-. En aquest 
sentit, informacions aparegudes en 
mitjans de la comarca expliquen que 
aquest repunt de Sant Llorenç està 
concentrat en la residència de gent 
gran d’aquest municipi veí on s’han 
produït diverses defuncions. Això ex-
plica que  l’ABS de Castellar sigui de les 
més afectades de la comarca i de Cata-
lunya (80 casos per cada 10 mil habi-
tants), després d’un augment de prop 
de 25 punts respecte el 10 d’abril pro-
vocat en gran part pels darrers casos 
identificats a Sant Llorenç Savall. D’al-
tra banda, la zona d’influència de l’hos-
pital  Parc Taulí de Sabadell –del qual 
depèn també Castellar i 10 municipis 
vallesans- suma prop de 2.500 casos 
de coronavirus més de la meitat dels 
quals procedeixen de Sabadell.

trucades a la gent gran

Justament per prendre el pols a la 
població que es troba més en risc 
davant la malaltia -la gent gran-  

BATES PER A SANITARIS

Les cosidores posen 
fil a l’agulla contra    
el coronavirus

Sense cap mena de dubte un dels 
col·lectius protagonista d’aquesta 
crisi sanitària són els voluntaris que 
treballen en xarxa amb els agents 
locals, per arribar on l’empresa 
privada i l’administració no hi arriba 
per manca de recursos, de temps o 
d’efectius. A Castellar, Creu Roja, 
Càritas i l’Ajuntament han creat una 
borsa de voluntariat per canalitzar 
la mà estesa de la ciutadania.
Si bé fa uns dies una trentena de 
cosidores de la borsa de voluntaris 
van elaborar 750 mascaretes, a partir 
d’aquest dijous tornaran a posar fil a 
l’agulla, en aquest cas, per confeccio-
nar 1.000 bates sanitàries d’un sol ús 
que es destinaran al personal de les 
residències de gent gran, l’ambulatori 
i altres serveis de salut. Tant pel que 

fa a les mascaretes com a les bates, 
el material ha estat subministrat 
gratuïtament per l’empresa 
rubinenca Robin Hat, que també ha 
facilitat el tutorial per confeccionar 
les bates. De fet, Robin Hat treballa 
aquests dies a tota màquina per 
poder complir amb una comanda d’un 
miler de casquets sanitaris i 2.000 
bates d’aïllament més. La manca 
de material d’autoprotecció és una 
de les principals reivindicacions 
dels professionals sanitaris que, a 
hores d’ara, representen prop del 
20% de les persones infectades 
per la Covid-19. Creu Roja ha estat 
preparant aquests dies el material en 
lots per distribuir-los a partir d’aquest 
dijous a les cosidores, cadascuna de 
les quals s’encarregarà de confec-
cionar unes 30 bates. La previsió és 
que la setmana que ve el material ja 
pugui ser distribuït per al seu ús. Cal 
remarcar que els treballs de confecció 
s’han pogut encarregar només a 
les persones que disposaven d’una 
màquina de cosir amb uns requeri-
ments mínims específics concrets.

l’Ajuntament ha començat aques-
ta setmana una ronda de trucades 
a prop de 3.900 persones majors 
de 65 anys empadronades a la vila. 
Es tracta d’un acció de seguiment 
a aquestes persones per confirmar 
que es troben bé, saber si disposen 
de xarxa familiar o d’amistats que 
els està ajudant durant el confina-
ment i detectar situacions de soli-
tud o altres necessitats que s’hagin 
de derivar. La iniciativa es porta a 
terme amb el suport del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i 
es complementa amb altres acci-
ons que ja s’estan duent a terme 
com el reforç del serveis d’atenció 
domiciliària i de teleassistència.

Una de les mesures més im-
portants de combat contra la pan-
dèmia es va dur a terme el cap de 
setmana passat a les cinc residèn-
cies de la vila: l’Ajuntament, en col-
laboració amb la Generalitat, van 
encarregar a una empresa especi-
alitzada la desinfecció d’aquests 
equipaments especialment sensi-
bles en aquests moments on els con-
tagis són especialment virulents.

El cap de setmana passat es van desinfectar les cinc residències de Castellar. || cedida Una cosidora voluntària fa bates per a sanitaris. || cedida
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Manel Macià: viu amb la seva 
parella i els seus dos fills

Maribel González: viu amb la 
seva parella

Laura Girbau: viu amb la seva filla Lídia Sisó: viu sola

Per no caure en la rutina i fer 
que les hores passin d’una forma 
profitosa, l’organització és bàsica.
Manel Macià i la seva dona Montse 
Fígols, propietària de la botiga Arttaller, 
tenen dos fills i bàsicament han 
organitzat la jornada en dues parts, matí 
de teletreball i aprenentatge per als fills i 
tarda de lleure. “De dilluns a divendres 
al matí, després d’esmorzar, els nens 
fan lectura i escriptura. També fem 
servir l’aplicació d’Edu365 amb 
diferents activitats”, explica Macià, 
que apunta que al matí “és quan tothom 
intenta tenir el seu espai”. Després 
de dinar, “ens relaxem, la meva dona 
i jo fem Netflix i als nens els deixem 
les tauletes per mirar dibuixos”. A 
mitja tarda, s’imposa l’estona de jocs en 
família i també l’exercici, ja que a casa 
seva hi ha una bicicleta estàtica, encara 
que també ho combinen amb aeròbic a 
través de tutorials de YouTube. El cap de 
setmana, es fan més activitats en família 
com “el ‘room escape’ que vaig muntar 
el cap de setmana passat” i els nens 
tenen més temps per jugar a les tauletes.

Maribel González admet que “si m’ho 
haguessin dit i jurat, no m’hagués cregut 
que podria estar tancada a casa. Soc molt 
activa, feia moltes coses”. A casa seva hi 
viuen dues persones, comptant amb ella. 
“El meu marit ha de treballar. Fa serveis 
mínims i treballa de nit. M’organitzo en 
funció dels seus horaris”. Es lleva aviat, 
com feia abans del confinament, i es posa a 
estudiar. Espera el seu marit, cap a les nou 
del matí, per esmorzar. El matí l’omple amb 
una classe de gimnàs, “d’aquestes que hi 
ha gratuïtes per Internet”. A la tarda parla 
una estona per telèfon “amb la mare, que és 
a la residència, i també amb una senyora 
gran que viu sola. Fem una videotrucada 
amb el meu fill i la jove cada dos dies”.
Després de sortir al balcó per aplaudir, torna 
a fer una videotrucada, aquesta vegada amb 
les seves dues germanes i una cosina per 
comentar “el que hem fet durant el dia, les 
notícies, parlem de llibres, fem jocs”. Surt 
a comprar una vegada a la setmana, quan ja li 
falten moltes coses. Està aprofitant per posar-
se al dia amb les xarxes socials, per escriure 
i dibuixar i “llegir aquell llibre que tenia a 
la prestatgeria per quan tingués temps”.

Laura Girbau, que conviu amb la seva 
filla Estel els dies que li toquen, ja que 
és separada i de moment es pot fer el 
reagrupament familiar, considera que 
“jo que sempre he estat una persona 
desobedient, ara m’he tornat obedient” 
pel que fa al confinament. I ho ha fet perquè 
ha pres consciència de la magnitud de 
la pandèmia provocada per la Covid-19: 
“Tinc una amiga amb una àvia que ha 
agafat el coronavirus i s’ha mort sola a 
l’hospital; una amiga infermera que ha 
treballat de valent, ha agafat la malaltia 
i està confinada a casa, i una amiga que 
és autònoma i em diu que té diners fins al 
25 d’abril”. La Laura també té un altre fill 
amb necessitats diferents a la resta i “tinc la 
sort que el tinc confinat des del primer dia 
a Can Padró, en un espai segur i obert”.
La Laura surt una o dues vegades per 
setmana a comprar, “vaig a les botigues 
del centre a peu, intento no agafar el 
cotxe”. Reconeix que surt de tant en tant 
a les vuit de la tarda al balcó a aplaudir 
els sanitaris encara que reconeix que 
“a aquella hora hem instaurat una 
nova tradició a casa, fer el mojito”.

Lídia Sisó, una veïna del carrer Major de 94 
anys, no surt al carrer des que es va decretar 
el confinament. “Si m’haig de morir que 
em mori, però que no sigui per aquest 
‘bitxo’”, afirma. Es lleva cada dia a les vuit 
del matí. Durant el dia, no para de feinejar. 
La noia que l’atén li fa el menjar, li renta la 
roba i frega. La Lídia treu la pols, “plego 
la roba que ella em dona quan ja està 
seca, però no paro, vaja”. El que tampoc 
para a casa de la Lídia és el telèfon, perquè 
“tinc moltes amistats i tanta família que 
sempre hi estic en contacte”. A casa seva, 
està atenta a les notícies i sempre porta 
un transistor a sobre per no perdre’s cap 
detall, ja que la televisió no li agrada gaire.
La persona que l’atén, que “només va des 
de casa seva a la meva”, li fa tota la compra. 
Abans de Setmana Santa, li va deixar molt 
menjar preparat al congelador. La noia en tot 
moment es renta les mans, porta mascareta 
i guants, i fins i tot quan va comprar al 
Mercadona “es posa els guants que li donen 
al supermercat”. “Es mira molt el tema de 
la higiene, no vol agafar el coronavirus”, 
constata la Lídia. Durant tot el dia, té com 
a companyia la seva gateta, la Pretty.

UN MES dE CoNFINAMENT | famiLieS

Conviure en temps del coronavirus

“al matí tothom intenta 
tenir el seu espai”

“a la tarda fem 
videotrucades a la família”

“Quan surto vaig caminant 
a les botigues del centre”

 “Si m’haig de morir, que 
no sigui per aquest ‘bitxo’”

Les famílies opten per imposar organització durant un confinament que s’allarga: teletreball, lleure i estones compartides

+CoNFINAMENT

Festa de disfresses 
als balcons de la 
plaça Catalunya

Els veïns i veïnes se les empesquen 
totes per no perdre l’ànim i seguir 
traient somriures en aquest 
confinament, que ja ha traspassat 
el mes. Els de la plaça Catalunya or-
ganitzen sessions de DJ, concerts 
i ara, també, festes de disfresses. 
Divendres, 10 d’abril, enmig de 
la Setmana Santa, la gresca va 
arribar en forma de carnaval 
endarrerit. “Una teràpia perfecta 
per superar la llarga quarantena 
tots plegats”, assegura un dels 
veïns d’aquesta marxosa plaça, 
Òscar Moreno.|| fotos: v. cuervo
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La propagació del coronavirus està 
tenint com a principal afectació les 
empreses que no són considerades 
part dels sectors essencials. Segons 
el membre de l’ASEMCA Gabriel 
Torras, no hi ha dades sobre la inci-
dència a les empreses dels polígons 
de Castellar, però són molt similars 
a les de la comarca: “Un 34% de les 
empreses han demanat algun tipus 
d’expedient que ha afectat un 25% 
dels treballadors d’aquests polí·
gons”. Les xifres no tenen en compte 
els sectors de l’hostaleria i la restau-
ració, en què el tancament ha estat 
total. En el conjunt de la comarca, 
al Vallès Occidental s’han presentat 
9.050 expedients temporals de regu-
lació que afecten uns 79.000 treba-
lladors, cosa que la converteix en la 
segona comarca en nombre, per dar-
rere del Barcelonès.

Torras considera que la princi-
pal preocupació de les empreses quan 
s’adrecen a l’ASEMCA “primer és 
l’impacte actual del tancament o 
la reducció de l’activitat i després 
una certa incertesa de com anirà la 
reactivació”. Més enllà d’aquesta pri-
mera preocupació per la tornada a la 
feina, Torras albira un segon proble-
ma: “Primer ha estat passar aquest 
període d’alarma, després els ERTO 
per força major es desactiven i mol·

Un 34% de les empreses ha 
presentat un eRTO pel coronavirus
La mesura afectaria un 25% dels treballadors de les empreses 
dels polígons que veuen, en molts casos, que les comandes s’ajornen

tes empreses s’estan plantejant què 
passarà després”. En aquest sentit, 
moltes empreses han vist que moltes 
comandes han quedat aplaçades fins 
al setembre, “amb la qual cosa n’hi 
ha moltes que ja estan preparant 
expedients de cara a la tornada, que 
ja no seran per força major sinó per 
causes organitzatives, i que afecta·
ran els pròxims mesos”.

A partir del 14 d’abril, les em-
preses han tornat a obrir, però Tor-
ras vaticina que poden sorgir alguns 
problemes: “Les empreses tornen 
a arrencar però alguns treballa·
dors potser no volen anar a treba·
llar perquè poden entendre que 
posen en risc la seva salut, o altres 
empreses no tenen prou elements 
de protecció”.

tensions de tresoreria

En l’horitzó més immediat, Torras 
preveu un ajornament dels pagaments 
per part de les empreses. La crisi sa-
nitària “ha provocat tensions de 
tresoreria que d’alguna manera 
s’han de cobrir, és a dir, l’empresa 
necessita una liquiditat. Si d’una 
banda no factura i de l’altra els co·
braments que està esperant no els 
rep, l’empresa necessita uns diners 
per aguantar”. El problema no és 
tant de pagament, que ja s’ha ajornat, 
“sinó d’ajornar la presentació de les 
liquidacions dels impostos perquè 
administrativament no es pot”.

 Jordi Rius

ECNoMIA | aCTiViTaT aLS POLíGOnS

Les clíniques veterinàries són un dels serveis essencials que recull l’estat 
d’alarma decretat pel govern espanyol. Durant aquestes jornades tre-
ballen a ple rendiment però han adaptat el funcionament i les mesures 
sanitàries per tal de poder atendre els animals però sempre d’una ma-
nera segura que eviti la propagació de la Covid-19.

Des de la clínica veterinària Bitxos detallen que atenen fonamen-
talment casos urgents com ara cirurgies imprescindibles o reaccions al-
lèrgiques. “S’estan posposant esterilitzacions o les vacunes, i es pri·
oritzen altres serveis”, expliquen. Com en el cas de Bitxos, a la clínica 
Novavet darrerament han rebut molts animals amb “problemes gas·
trointestinals, coixeses, otitis i consultes dermatològiques”. 

Quant al protocol d’higiene i seguretat que han adoptat, la clínica 
Bitxos demana als propietaris que duguin mascareta i guants, “tot i que 
no tothom ens fa cas” i no se’ls permet passar a l’interior de la consul-
ta amb la seva mascota sinó que s’han de quedar a la recepció. “Només 
pot estar un client a la clínica, i és per això que hem d’espaiar les vi·
sites”, remarquen. Novavet també aplica la restricció d’una persona 
per mascota, i els guants i la mascareta són part de l’uniforme de les tre-
balladores. “Hem intensificat la neteja i la desinfecció de les instal·
lacions”, afegeixen des de Novavet. 

D’altra banda, les noves tecnologies juguen un paper important, 
perquè Bitxos també ofereix assessorament telefònic per fer el triatge 
de les urgències i les visites, i responen consultes a través de WhatsApp. 
(625 03 37 37). És un servei que també fa servir Novavet, que canalitza al 
WhatsApp (640 66 83 00) dubtes i consultes.  || r. gómez

Els veterinaris no 
abaixen persianes

L’equip de Bitxos en una foto de fa pocs dies. || cedida

ANIMALS dE CoMPANyIA | SaLUT

+ECoNoMIA

L’atur creix en 
50 persones a                 
Castellar del Vallès

El pitjor mes de la història del 
mercat laboral espanyol i català a 
causa de l’emergència sanitària i 
l’estat d’alarma també s’ha deixat 
notar a Castellar del Vallès. La vila 
ha tancat el març amb un total 
de 1.054 persones a l’atur, 56 
desocupats més que al febrer, un 
creixement inèdit en els darrers 
anys on la mitjana d’aturats a la 
vila es movia per sota del miler de 
persones. Aquest augment suposa 
una variació entre febrer i març del 
5,6%, percentatge molt similar a la 
variació anual precisament perquè 
l’ocupació entre els castellarencs 
s’havia mantingut molt estable.
A nivell de comarca, la xifra 
d’aturats també ha crescut 
per sobre del 5% arribant als 
52.600 desocupats, 2.619 més 
que al febrer. A Espanya, s’han 
destruït 834.000 llocs de treball 
i Catalunya 22.000, en el pitjor 
març de la història. L’evolució del 
mes d’abril també es preveu que 
sigui molt dolenta.  || redacció
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Creu Roja Castellar s’ha arromangat 
per no deixar ningú enrere, cap famí-
lia, llar, infant o persona gran desate-
sa. I per aquest motiu ha engegat el dis-
positiu Acollida respon per fer front a 
totes les demandes que estan rebent 
per part de la ciutadania. S’ha creat 
la Unitat d’Emergència Social, en què 
participen 25 voluntaris diàriament. 
“Recollim totes les peticions que ens 
arriben, tant directament a la Creu 
Roja, com des de Servei Socials, ja 
que estem treballant coordinats amb 
l’Ajuntament i també amb Càritas, i 
intentem donar respostes ràpides”, 
va explicar Paula López, tècnica de Pro-
jectes de la Creu Roja a Castellar. 

La llista d’accions que està fent 
aquest equip, format per voluntaris i 
per personal tècnic, és interminable. A 
les respostes més urgents de compres 
d’alimentació o de farmàcia, se sumen 
altres peticions noves, creades de la si-

Creu Roja engega ‘acollida respon’
SERVEIS SoCIALS | diSPOSiTiU d’emeRGènCia

Els voluntaris de la Creu Roja han fet un curs específic sobre la covid-19 || cedida

tuació actual, com el lliurament de les 
targetes moneder, 247 per a infants i 
23 per a joves. 
Dimarts és el torn de repartiment de 
medicaments que provenen del Taulí. 
“Tenim un llistat de persones amb 
malaltia crònica i per evitar que es 
desplacin a l’hospital, nosaltres els 
fem arribar les medicines. Hem fet 
50 repartiments en dues setmanes”. 
Els voluntaris de la Creu Roja també van 
ajudar l’Ajuntament a lliurar a domici-
li les samarretes per a persones amb 
necessitats especials, perquè puguin 
sortir al carrer sense ser assenyalats.
L’entitat s’adapta contínuament per no 
deixar de fer alguns dels seus projectes 
més consolidats. Com han fet amb el 
projecte d’acompanyament educatiu 
que realitzaven, amb nens i nenes, dos 
dies per setmana després de l’escola. 
L’han pogut recuperar gràcies a unes 
targetes amb connexió a Internet. “Vam 

SoLIdARITAT | ajUdeS

El dia 13 de març un grup de perso-
nes de Castellar va decidir organit-
zar-se per oferir ajut davant la nova 
realitat que ens tocava viure. Així 
és com neix Suport Mutu Caste-
llar, amb l’objectiu d’ajudar la gent 
més afectada per les conseqüènci-
es de la pandèmia: “El nostre ob-
jectiu principal és evitar que aque-
lles persones que en risc de patir 
un cas greu de la malaltia surtin de 
casa. Hem de protegir la població 
més vulnerable”, asseguren des 
del col·lectiu. 

El que fa aquesta cinquante-
na de persones voluntàries és evi-
tar que els veïns i veïnes més vul-
nerables surtin al carrer, realitzant 
ells les compres de productes de 
primera necessitat i passejant ani-
mals de companyia. Ja han ajudat 
120 persones: “Volem que sigui el 
mateix poble qui s’organitzi per 
donar resposta a les seves neces-
sitats, per retornar al poble la ca-
pacitat que li pertany de contro-
lar les seves vides, i per tant de ser 
partícip en la superació de la crisi 
a partir del suport mutu”, soste-
nen.  || cristina  domene

Superar la 
pandèmia a 
través del 
suport mutu

pensar en adaptar el servei per con·
tinuar amb l’acompanyament i grà·
cies a la donació de targetes de 50 GB 
per facilitar·los l’accés a Internet, fem 
les trobades per videotrucades. Una 
de les voluntàries té grups de quatre 
i resol dubtes de deures i també fan 
activitats, com experiments. Hem co·
mençat aquesta setmana i els nens es·
taven eufòrics, contents de poder·se 
veure de nou”, va explicar la tècnica. 
Moltes persones grans eres assídu-
es als tallers que ofereix la Creu Roja. 
Per no deixar-los desacompanyats, els 
voluntaris fan rondes de trucades per 
contactar amb 175 persones i detectar 
necessitats. “A més, tenim una sèrie 
de trucades programades, que des 
de Serveis Socials i des de les famíli·
es ens han demanat que les fem cada 
dia, per parlar amb la persona una 
estona”, va concloure Paula López.  
||  cristina domene

“Això no va de política ni d’economia, va de salut”

· Com s’està vivint la pandèmia 
Covid·19 a l’Hospital Trueta?
A l’hospital hi ha hagut una important 
remodelació en l’organització dels es-
pais, de manera que zones que fins ara 
no es feien servir per a l’assistència 
han passat a ser habitacions per a ma-
lalts. Des que va començar la pandè-
mia s’han creat fins a cinc noves UCIs 
en diferents localitzacions de l’hospi-
tal, dues d’aquestes a la zona del que 
fins ara era pediatria, on jo treballo. 
Això va provocar que es decidís cen-
tralitzar tota la pediatria de l’àrea de 
Girona a l’Hospital Santa Caterina, 
de Salt. Això ha permès que totes les 
nostres instal·lacions pediàtriques del 
Trueta s’hagin pogut utilitzar per a 
pacients amb Covid-19.

· Com dius, ets pediatra al Trueta. 
Com els expliqueu, als nens, el que 
està passant?
És complicat perquè amb una visita 
a urgències no tens temps per expli-
car gaire la situació. Però tan bon punt 
entren a l’hospital ells ja veuen totes 
les mesures que es prenen. Arriben 
i els col·loquen una mascareta a l’en-
trada, al triatge, després els mesuren 
les constants (la temperatura, el pes, 
etc.). Entra una infermera amb mesu-
res d’aïllament i, finalment, entra la 
pediatra amb tot l’equipament. Amb 
prou feines et veuen els ulls i poca cosa 
més. Imagineu-vos que si normalment 

La castellarenca és metge pediatra re-
sident a l’Hospital Trueta de Girona i 
explica com estan vivint la pandèmia 
els nens ingressats

ENTREVISTA

JÚLIA CARBoNELL
Pediatra

MEdICINA | COVid-19

els més petits ja s’espanten amb la 
bata blanca què han de pensar ara! 
Per això crec que és important des-
dramatitzar una mica la situació, in-
tentar tranquil·litzar-los i, sovint, in-
tento fer broma, els diem que anem 
disfressats d’astronauta o de robot.

· Estan tranquils?
Els nens són molt llestos i ho entenen 
tot molt més del que ens pensem. Per 
això crec que és molt important que, 
per part de les famílies, se’ls intenti 
explicar per què ens hem de quedar 
a casa, per què és tan important ren-
tar-nos bé les mans, per què no poden 
anar a l’escola ni veure els amics, i 
també cal preguntar-los què els pre-
ocupa. Han corregut vídeos per Inter-
net per explicar-ho de forma pràctica 
i divertida, així que de recursos n’hi ha 
de sobres. D’altra banda, això d’estar 
tancats a casa ha de ser dur per a ells, 
perquè necessiten activitat, però re-
alment no sé fins a quin punt és més 
dur per als infants o per als pares! 

· Quan tu vas començar a exercir 
de metge, t’imaginaves viure una 
situació semblant?
La veritat és que no, no m’ho imagi-

nava de cap de les maneres. Pel que 
hem vist fins ara, ningú s’ho esperava.

· Creus que n’hi ha per a gaire dies?
Sincerament, crec que sí. Tot i que les 
notícies de les últimes hores sembla 
que indiquen que estem arribant al 
punt d’estabilització pel que fa al nú-
mero de contagis i d’ingressos, hem 
de prendre’ns aquestes notícies amb 
cautela i no voler córrer. És molt im-
portant continuar fent bé el que hem 
fet fins ara, que és el confinament glo-
bal. Personalment, crec que es va tar-
dar massa a decretar-lo. Hi ha massa 
interessos que van passar per davant 
de la comunitat científica, que recla-
mava què calia fer. Al final, tot això 
no va de política ni d’economia, sinó 
que és un tema purament de salut, i 
penso que va costar massa deixar de 
banda tota la resta. A més, crec que 
serà vital que el desconfinament sigui 
molt progressiu. Siguem responsa-
bles, cada un de nosaltres, i valdrà la 
pena haver-ho estat!

· Com rebeu les mostres de soli·
daritat de la gent cap al perso·
nal sanitari?
D’una banda, molt agraïts de les 

mostres de solidaritat que arriben 
en forma de material de protecció. 
Els primers dies vam rebre unes 
pantalles facials personalitzades 
amb missatges d’ànims, i ara que 
vam fer el canvi d’hospital i ens fal-
taven llits per poder descansar a les 
guàrdies, una empresa de carava-
nes ens n’ha cedit un parell. Són pe-
tits gestos que valorem molt. Tot i 
així, tinc sentiments contradicto-
ris al respecte, ja que no estem fent 
res diferent del que fèiem fins ara, 
que és fer la nostra feina. Per això, 
espero que tota la gent que ara ens 
valora sortint a aplaudir als bal-
cons, quan tota això acabi, també 
surti a defensar els nostres drets i a 
donar suport per canviar les coses. 
Espero que no sigui un boom que 
després s’oblidi fàcilment, i desit-
jo que la gent valori més la impor-
tància de la sanitat pública, d’in-
vertir-hi i no retallar-la i, si no és 
demanar massa, que també ho re-
flectim en com votem a les prope-
res eleccions. 

· Tens por de contraure la malal·
tia o de transmetre·la?
Sempre fa un cert respecte, però 
més que por de contraure-la, la gran 
por és transmetre-la. Sobretot quan 
veus les mesures que s’utilitzen. Els 
protocols dels EPI (equips de pro-
tecció individual) han anat canvi-
ant cada dia. Inicialment, sembla-
va que havíem de protegir-nos com 
amb l’Ebola i calia canviar la bata i 
la mascareta cada vegada que veies 
un pacient. Ara, hem arribat al punt 
que, com a la gran majoria d’hospi-
tals, es reutilitza part del material 
després de desinfectar-lo. Al final, 
no saps si aquests protocols estan 
fets i pensats en la seguretat dels 
professionals o en l’escassetat de 
material.  || marina antÚnez

estat d’alarma
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A dalt, les dependentes de Peixos Marina del Mercat Municipal; al mig, 

la Mari de Cal Fruitós; a baix, l’estanc Cal Martín.|| g.plans

CoMERÇ LoCAL | eSSenCiaLS

Un cop han acabat la jornada laboral 
i són a la porta d’entrada de casa, es 
desempalleguen de la roba com una 
serp muda de pell. Enrere queden sa-
bates, pantalons i el que calgui, i cap 
a la dutxa a prevenir-se de contagis. 
El mateix que abans feia agradable i 
entretinguda la feina de despatxar, la 
relació diària amb la gent i les seves 
històries, cabòries i alegries, ara s’ha 
convertit en una molèstia. Però des del 
mostrador, exposats, els dependents 
continuen venent el dinar d’avui i el 
sopar demà, el teu diari preferit, bar-
res de pa i medicaments. Són essen-
cials, o com a mínim això diu la llei.

“Volen arrasar amb tot. No 
sé si deu ser el pànic a quedar·se 
sense res”, diu la Míriam del forn 
Sant Esteve. Darrere seu, ni rastre 
de les baguets cruixents que sempre 
venen. Per la buidor de les estanteries, 
sembla última hora i no el migdia. De 
l’obrador surt Jaume Grané, forner: 
“Mira l’hora que és i ens quedem 
sense pa”. A l’estanc Martín venen 
molts menys diaris que de costum: 
“La gent mira bastant les edici·
ons digitals... Sí que, per sort, hi ha 
adeptes de tota la vida que continu·
en venint”, resumeix Ricard Martín. 

El telèfon de Peixos Marina no 
ha deixat de sonar, últimament. “Ha 
canviat la manera de comprar, en·
viem molt a domicili”, explica la pro-
pietària de la botiga del Mercat, Àn-
gels Ramírez. A Cal Fruitós també han 
notat aquest canvi: “Venem molts 
ous, farina, llevat... Per fer pastis·
sos a casa!”, sintetitza la Mari men-
tre despatxa una clienta i, alhora, atén 
comandes per telèfon. “I mandari·
nes, taronges per fer suc... Porta 
vitamina”. 

Les mampares de metacrilat, 
les línies vermelles a terra per evitar 
acostar-se massa al taulell i la limita-
ció del nombre de persones a l’interi-
or són algunes de les indicacions dels 

Tot i la preocupació d’estar exposats, els dependents de forns, supermercats, 
farmàcies o fruiteries continuen atenent clients cada dia. alguns, no gaire conscienciats

els essencials de darrere el taulell

establiments.També s’aconsella pagar 
amb targeta.. “És complicat treba·
llar en aquestes condicions”, dis-
para Martín. Segons expliquen els 
dependents, part dels clients les com-
pleixen i, com ells, van equipats amb 
guants i mascaretes.

Però hi ha qui no calcula bé la 
magnitud de la situació. “N’hi ha que 
venen molts cops i els hem d’adver·
tir”, explica el Daniel, caixer del su-
permercat Bon Àrea. L’Eugènia, de la 
farmàcia Casanovas, s’ha trobat amb 
algú que, fins i tot, “se’n fot”. La seva 
despreocupació és una preocupació 
per als dependents. “Arribar a casa 
és una odissea”, riu l’Àngels. “He 
de desinfectar les sabates, posar 
la roba a rentar i anar a la dutxa. 
Abans podia dinar directament”. 

A l’entrada de la farmàcia Casa-
novas hi ha cartells que avisen que les 
mascaretes i els guants estan exhau-
rits. L’escassetat d’aquests productes 
n’ha disparat el preu. Sempre hi ha qui 
treu suc de qualsevol situació: “Ens 
ho ofereixen a un preu exorbitant”, 
es queixa amb raó l’Eugènia, que atén 
els clients darrere una doble capa de 
protecció, una cortina de plàstic i la 
mampara de metacrilat. Aquests dies, 
s’han dividit en dos torns per no coin-
cidir i al migdia només atenen a tra-
vés de la finestreta, ja que mentres-
tant desinfecten la farmàcia. “Anem 
de bòlit”, sentencia.

On tampoc no paren ni un mo-
ment és a la Yangüela. Les farmàcies, 
aquests dies, han augmentat la seva 
funció de consultori i s’hi adrecen tot 
de clients per resoldre els seus dub-
tes. “Plantegen els seus problemes, 
els tranquil·litzem i això és una ma·
nera de descongestionar els CAPs”. 
Tanmateix, els farmacèutics es van 
haver de procurar el propi material, i 
no es va considerar una prioritat que 
en rebessin: “Ens han ignorat”.  || 

GUiLLem PLanS

ECoNoMIA | PimeS

La crisi de la Covid-19 no és només 
sanitària, sinó que està tenint un 
impacte en l’economia, sobretot 
per a la petita empresa, les pimes i 
els autònoms. Catalunya comença 
el mes d’abril amb un 5,52% més de 
persones sense feina, és a dir, gai-
rebé 22.000 aturats més. A Caste-
llar del Vallès la xifra també s’enfila 
fins al 5,6% i acumula 50 persones 
més sense feina. Des del Govern 
central i la Generalitat s’han apro-
vat un paquet de mesures i ajuts 
que no seran efectius fins d’aquí a 
unes setmanes. Però la realitat és 
que, a hores d’ara, la petita empre-
sa ha d’assumir tot un seguit d’im-
postos i obligacions econòmiques 
“sense haver guanyat pràctica·
ment res” aquest mes i l’anterior, 
tal com explica Toni Santos, pre-
sident de Comerç Castellar. “La 
quota d’autònoms i de la Segu·
retat Social ja l’hem pagat tots, 
tant els que treballem com els 
que no estan treballant. El dia 20 
d’aquest mes hi ha impostos i ja 
veurem què passa, però segura·
ment haurem de pagar. Si tu no 
estàs facturant, és molt compli·
cat fer front a tots aquests paga·
ments”, constata Santos. “Hi ha 
una certa preocupació perquè 
molts comerços de Castellar, amb 
treballadors a càrrec, han hagut 
de tancar”, reconeix el president 
de Comerç Castellar.

A partir d’aquest dilluns, els 
autònoms que s’hagin vist afectats 
econòmicament pel coronavirus 
poden sol·licitar l’ajut extraordina-
ri que ha posat en marxa la Gene-
ralitat de Catalunya. La prestació, 
d’un màxim de 2.000 €, es pot de-
manar per via telemàtica fins al 5 
de maig. Entre els requisits per op-
tar-hi, cal que l’espai, l’activitat o el 
servei estiguin relacionats amb els 
que les autoritats sanitàries han de-
cretat que tanquin o deixin de pres-
tar-se. A més, s’hauran d’acreditar 
pèrdues econòmiques involuntàries 
el març de 2020.  ||r.gómez

El coronavirus 
ofega la petita 
empresa
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Respiradors i material de protecció per a hospitals

Als hospitals de Catalunya es neces-
siten respiradors i equips de protec-
ció individual (EPI) amb urgència per 
fer front a l’arribada de nous malalts 
afectats per la Covid-19. Conscients 
d’aquesta necessitats, molts corona-
makers que estan fent màscares de 
protecció amb impressores 3D pròpi-
es i les que hi ha al Mirador han anat 
més enllà. 

És el cas de Xavier Soler, d’Adex 
Media, que juntament amb el també 
castellarenc Aitor Basterretxea, de la 
clínica Dental Sentmenat, està creant 
un respirador senzill “sense ànim de 
lucre”. Ara l’estan començant a mun-
tar per passar les certificacions. Adex 
Media s’ha encarregat del disseny i l’en-
ginyeria mentre que la clínica dental 
esterilitzarà totes les peces. Un altre 
coromaker, Alan Alves, executiu en 
cap de 3Digital Factory, una start-up 
especialitzada en impressió 3D per al 
sector dental que actualment dedica 
tots els seus recursos a produir dispo-
sitius per a hospitals. L’start-up forma 
part de la incubadora 3D Factory In-
cubator, impulsada pel Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona i Leitat. 
Justament Alves està coordinant un 
equip de treball amb altres empreses 
“per resoldre projectes d’alt impac·
te relacionats amb aquesta crisi sa·
nitària”. El projecte més important 
és el de la conversió de les màscares 
d’snorkel Decathon EasyBreath en 
EPI d’emergència per a personal sa-
nitari “tot i que també estem treba·
llant perquè algunes serveixin per 
als pacients amb ventilació amb 
pressió positiva d’emergència”. 3D 
Factory també col·labora amb l’Hos-
pital Parc Taulí amb dissenys CAD 

L’empresa GasN2 ha aconseguit l’homologació del seu respirador. || cedida

Un exemple de la conversió de les màscares d’snorkel decathon en EPI. || cedida

diversos emprenedors i empreses locals han treballat plegats per construir aquests equips d’emergència 

per a impressió de material fungible.

respirador homologat 
L’empresa GasN2, ubicada al polígon 
Mas d’en Cisa de Sentmenat però que 
compta amb set treballadors castella-
rencs, ha aconseguit l’homologació de 
l’Agència Espanyola de Medicaments i 
Productes Sanitaris pel seu respirador, 
“un equip pensat com una alterna·
tiva als equips de ventilació forçada 
que es troben a les unitats d’UCI dels 
hospitals. És un equip invasiu, cosa 
que vol dir que cal intubació, i que 
permet regular la respiració d’un 
malalt en estat crític durant perío·
des de temps llargs de fins a setma·
nes”, explica la castellarenca Astrid 
Tulleuda, cap de màrqueting de l’em-
presa. Tulleuda afegeix que això “el 
converteix en un equip força com·
plex i sofisticat, tant pel que fa a la 
construcció com al software, amb 
una part elèctrica i una de pneu·
màtica”.  Gas2N està especialitzada 
en aportar solucions integrals innova-
dores en el mercat de consum de gasos 
per a diferents sectors industrials. 

Tan aviat com va sorgir la idea, la 
setmana de Sant Josep, l’equip de I+D+i 
va dissenyar una primera proposta en 
dos dies. Al cap de dos dies més ja teni-
en una primera versió construïda i amb 
software propi. La setmana següent ja 
van entrar en contacte amb CatSalut i 
es van realitzar unes primeres proves 
a l’Hospital Mútua de Terrassa. Des-
prés van venir més testos i assajos a 
l’Hospital Clínic de Barcelona i al Ger-
mans Trias i Pujol. “Estem preparats 
per a produir fins a cinquanta uni·
tats diàriament a les nostres instal·
lacions”, afegeix Tulleuda. L’empresa 
ha donat cinc respiradors a la unitat de 
cures intensives de l’Hospital Univer-
sitari Mútua de Terrassa.  

digiProces i la UAB 
fan components per  
a respiradors

+TECNoLoGIA

Les impressores 3D que 
s’utilitzaven per reproduir unes 
peces úniques que explicaven el 
comerç al Mediterrani occidental 
a l’antiguitat ara s’han reconvertit 
per imprimir peces per a respira-
dors. El castellarenc Oriol Vicente, 
tècnic de suport a la recerca al 
Departament de Prehistòria de 
la UAB, diu que això ha estat 
possible perquè, justament ara, 
“la universitat estava participant 
en un projecte —que portava 
jo— d’uns laboratoris oberts 
d’innovació on hi ha diferent 
maquinària a disposició de la 
comunitat universitària, com ara 
impressores 3D”. Nosaltres “hem 
redreçat part del meu temps a anar 
a fer-ne impressió, és un projecte 
que estem fent amb una coordi-
nadora de ‘makers’ de Barcelona i 
amb l’Hospital Taulí de Sabadell”. 
D’altra banda, l’empresa DigiPro-
ces, ubicada al Pla de la Bruguera, 
està fabricant les plaques de 
circuit imprès que controlen el 
sistema de respiració assistida 
dels primers respiradors de 
campanya produïts a Catalunya. 
En un comunicat, s’assenyala 
que des de DigiProces “només 
podem alegrar-nos de poder 
posar la nostra enginyeria al 
servei de les persones; seguirem 
treballant intensament en 
aquesta línia de producció”.

Una polsera per 
contenir els contagis

el dispositiu fa una 
reconstrucció de 
les persones amb 
les que ha tingut 
contacte un infectat

ACCENT SySTEMS | TeCnOLOGia

L’empresa castellarenca Accent 
Systems ha desenvolupat un dispo-
sitiu per contenir els contagis per 
Covid-19 i evitar la seva ràpida pro-
pagació. És una polsera connectada 
a través de Bluetooth que permet fer 
un seguiment de contactes o recons-
truir amb exactitud els contactes que 
ha tingut un infectat les últimes set-
manes i aïllar-los de forma preven-
tiva per evitar la seva propagació.

 Redacció

L’executiu en cap de l’empresa, 
Jordi Casamada, assegura que amb 
aquesta solució es podria haver evitat 
el confinament en el qual es troben 
molts països del món:  “Amb la nos·
tra solució, si algú dona positiu per 
Covid·19 podem aïllar de manera 
eficient només a aquelles persones 
que han tingut contacte amb ell i, 
per tant, que poden estar infecta·
des. Aquesta polsera actuaria de 
tallafocs”. Es tracta d’un braçalet 
que funciona a través de tecnologia 
Bluetooth i que detecta altres braça-
lets iguals, que estan a una distancia 
màxima de 2 metres. La polsera va 
registrant les persones amb qui ha 
tingut contacte al llarg dels últims 15 
o 30 dies i, quan una d’elles té símp-
tomes de Covid-19, automàticament 
s’envía al centre mèdic, aquest l’eva-
lúa i s’inicia la quarentena de tots els 
contactes de les últimes setmanes.

És una alternativa molt més efi-Imatge de polsera Covid 19 ble wristband  || cedida

caç que confinar a tota la població, 
que és l’opció que han pres la majo-
ria de les autoritats mundials: reduir 
l’exposició de persones contagiades  
per  Covid-19 amb la resta per inten-
tar reduir la propagació del virus. 
“Aquesta decisió comporta grans 
conseqüències econòmiques pels 
països i, en canvi, no garanteix al 
100% que la transmissió del virus 
s’aturi, ja que en qualsevol moment 
pot aparèixer un nou brot”, desta-
ca Accent Systems.

És un sistema que no compro-
met la seguretat de la ciutadania, ja 
que es tracta d’identificacions en-
criptades a les que només les auto-
ritats competents hi podran tenir 
accés.  A més a més, Accent Systems 
ha presentat aquesta polsera blue-
tooth a altres col·lectius com els cos-
sos policials, les forces armades i els 
sanitaris. “Són indispensables en 
aquesta lluita”, afirma Casamada.  

  Jordi Rius
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 CUP Castellar  Junts per Castellar

a uns dies, el partit so-
cialista va proposar a la 
CUP Castellar una ofer-
ta temptadora a la qual 
poques associacions, en-

titats o partits polítics podrien dir que 
no: donar tota l’aportació que rebem 
com a grup municipal per tal de lluitar 
contra el coronavirus. És a dir, renun-
ciar als diners per tal de contribuir a 
la lluita que tots tenim al cap; de pre-
dicar amb l’exemple i ser més solida-
ris que ningú. 
Tal gest de CARITAT només pot ser 
respost amb dues alternatives ben 
allunyades entre sí: un sí rotund o un 
no amb sentit comú. Anem a reflexio-
nar sobre aquesta disjuntiva. 
Aquesta proposta només se la poden 
plantejar els grups grans. La CUP 
Castellar, igual que d’altres grups po-
lítics que hi ha la vila, no ens podem 
permetre donar aquesta aportació, 
ja que l’aportació a la nostra regidora 
no va dirigida a una PERSONA, sinó 
a un PROJECTE. Aquests diners no 
se’ls queda la regidora, no serveixen 
per pagar la seva roba o els seus ver-
muts, sinó que serveixen per finançar 
projectes com, per exemple, Cal Gori-
na. Entenem que hi ha altres grups a 
qui l’estructura nacional els dota de tot 
el necessari per tal de tenir la sucursal 
a la vila i, per tant, s’ho poden perme-
tre, però no és el nostre cas. 
Tampoc creiem que les polítiques so-
cials i d’ocupació hagin de ser usades 
com una eina de propaganda o com un 
mecanisme per tal d’alçar l’estendard 
del progressisme i de la magnanimi-
tat. En uns pressupostos com cal, les 
necessitats són estudiades, pondera-
des, avaluades i, finalment, es valora 
d’on es treuen els recursos per tal de 
suplir-les. És evident que la situació 
és inesperada? Sí. És evident que cap 
organisme de govern ha fet bé en no 
tenir un pla de contingència adequat, 
més quan ja se sabia des de gener quina 
era la situació, ja que teníem una me-
ravellosa màquina del temps que es 
diu Xina, país que va patir la matei-
xa situació que nosaltres estem pa-
tint quasi 2 mesos abans que arribés 
aquí? També. 
És per això que no volem pas deixar de 
remarcar que donar diners en aques-
tes circumstàncies és fer caritat. Cal 
solidaritat i no pas caritat, ja que hem 
de saber què es fa amb els nostres re-
cursos, amb el nostre temps, amb el 
nostre esforç, i per què. És necessari 
entendre que l’ajuntament no és un me-
canisme de propaganda per a NINGÚ.

questa setmana, per 
ordre de l’autoritat 
competent, també co-
negut com govern espa-

nyol, s’ha permès el desconfinament 
per reprendre part de l’activitat eco-
nòmica. Tot plegat sense saber ben bé 
quins negocis poden obrir, sota qui-
nes condicions ni amb quines mesu-
res, traslladant així tota la responsa-
bilitat dels contagis eventuals en els 
treballadors, empresaris i autònoms.  
Són dies de molts nervis. En moltes 
indústries és molt difícil, per no dir 
impossible, complir amb les mesu-
res de distanciament social. La deci-
sió que ha pres el govern espanyol és 
molt arriscada, tenint en compte que 
arriba dues setmanes escasses després 
de decretar el confinament total i tot 
just ara que el sistema sanitari recu-
perava mínimament l’alè després de 
setmanes de saturació. Les probabi-
litats d’un rebrot no són baixes i ame-
nacen de tirar per terra l’esforç col-
lectiu d’aquestes darreres setmanes. 
El més desconcertant de tot és que el 
govern espanyol ens obliga a treballar, 
però si ens passa res, s’espolsen les cul-
pes. Autònoms i empresaris s’enfron-
ten a responsabilitats no només ad-
ministratives, sinó també penals en 
cas d’infecció en l’entorn laboral i que 
poden desembocar en inspeccions de 
treball o, en última instància, en mans 
d’un jutge. Per no parlar del risc per a 
la salut del treballador infectat. S’es-
tà posant en risc la gent i alhora s’es-
tà contribuint a crear més insegure-
tat en el mercat laboral en un moment 
en què el que necessitem és justament 
seguretat i calma.
Sigui com sigui, i a la llum d’aquestes 
circumstàncies, fem una crida a la res-
ponsabilitat de la població a no abaixar 
la guàrdia i a extremar les precauci-
ons. No és gens fàcil, però hem de se-
guir complint religiosament amb el 
que ens dicten les autoritats sanitàries 
i polítiques. La clau per aturar la pro-
pagació del virus rau a pensar global-
ment i actuar localment. Són les peti-
tes contribucions individuals les que 
marquen la diferència i bloquegen la 
cadena de contagi. Per tant, procurem 
sortir al menys possible, només per 
allò realment imprescindible i sempre 
amb protecció, rentem-nos les mans 
sovint, mantinguem la distància soci-
al i sobretot, sobretot, no perdem mai 
la fe en tots els herois que se la juguen 
per nosaltres. El millor aplaudiment 
que els podem dedicar és quedar-nos 
a casa i acabar amb aquest malson. 

F A
Menys caritat i més 
SOLIDARITAT

No abaixem la guàrdia!

 Núria Raspall*

o sé si estareu d’acord 
amb mi en el fet que la 
situació que ha gene-
rat la Covid-19 ens ha 
de servir per canviar i 

per canviar a millor. I aquest canvi ha 
de ser tant intern, de cadascun de nos-
altres, com extern, de cara a la socie-
tat. A veure si em sé explicar. 
Crec que ens trobem en un punt d’in-
flexió en què tot allò que avui estem 
reconeixent i admirant, quan passi la 
crisi sanitària (que no l’econòmica), 
haurem de seguir reconeixent i admi-
rant. Vull pensar que quan tinguem el 
virus controlat, i ja no hi hagi ni conta-
gis ni morts, seguirem donant suport a 
tota aquesta gent a qui sortim puntual-
ment a aplaudir. Les coses no es poden 
quedar igual i caldrà situar-los just on 
es mereixen, que, segons el meu parer, 
no és on es troben ara. Per tant, aques-
ta és una primera oportunitat de canvi, 
de canvi social i de valors. 
D’altra banda, els comerços locals 
s’han hagut de reinventar potenciant 
la venda a domicili i amb l’ajuda de les 
noves (o potser ja no tan noves) tecno-
logies per arribar a tothom. Han estat 
a l’altura i els ho haurem de recom-
pensar. Per tant, aquesta situació ens 
hauria de servir, també, per donar al 
comerç de proximitat el valor que es 
mereix, oblidant-nos una mica de les 
grans superfícies i apostant pels nos-
tres botiguers, els que ens han fet ar-
ribar els llibres, els quaderns, les lla-
nes i, per descomptat, l’alimentació, 
en aquests dies de confinament. Aquí, 
doncs, una altra oportunitat de canvi, 
ara en els hàbits de consum. 
Si ens fixem en les empreses que han 
pogut mantenir l’activitat laboral, veu-
rem que han hagut d’implementar 
el teletreball, algunes sense estar-hi 
massa preparades, però ho han fet i 
la feina es tira endavant. I aquí també 
tenim l’oportunitat de fer un canvi de 
xip, ara en el funcionament de les re-
lacions laborals i personals. És positiu 
no haver de ser físicament en un lloc 
concret per tal que la maquinaria la-
boral funcioni, ens permet evitar des-
plaçaments, embussos i contaminació, 
així com estalviar certs costos empre-
sarials. Trobaríeu a faltar els embus-
sos a la C-58 o les estones que perdeu 
aturats a les rondes si poguéssiu ges-
tionar la feina d’una manera diferent?
Intentem, doncs, ja que hem de pas-
sar per aquesta situació tan compli-
cada, que ens serveixi per pensar-hi i 
per treure’n tants canvis positius com 
sigui possible.  *Regidora d’ERC

N
Moment d’oportunitats

 Ignasi Giménez*

É

L’equitat a l’Educació: 
a Castellar cap alumne/a 
sense equipament 
informàtic ni connectivitat

dEFUNCIoNS

01/04/20   
José Espinosa Piña                               
de 79 anys

02/04/20   
Maria Engràcia 
Sampere Figueras
de 93 anys

02/04/20  
Manuel Rivas Martínez                        
de 91 anys

04/04/20   
Manuela Barrero Grilo                
de 82 anys

04/04/20   
Carmen Jiménez Jiménez                
de 74 anys

04/04/20   
Antonio García Quirós                 
de 77 anys

04/04/20   
Federico Lacorte Pellicer             
de 89 anys

05/04/20   
Maria Estebanell Gibert               
de 89 anys

06/04/20   
Pilar Farrarons Casulleras        
de 90 anys

08/04/20 
Àngel Garcia Losada                        
de 70 anys

08/04/20   
M. Asunción Naspler Altimira   
de 93 anys

09/04/20   
Maria Gili Rusiñol                              
de 79 anys

10/04/20   
Rosa Rovira Cashuga                       
de 94 anys

10/04/20   
Joan Cueto Marquès                        
de 79 anys

11/04/20   
José Bailén Hernández                     
de 87 anys

12/45/20  
Encarnación Marín Ibáñez           
de 87 anys

13/04/20  
Carme Vallmitjana Tineo               
de 90 anys

14/04/20  
Camila Casanovas Garcia              
de 96 anys

s evident que l’impac-
te de la pandèmia de la 
Covid-19 està provocant 
una quantitat immen-
sa de danys colaterals 

a tothom: la tensió extrema del nos-
tre sistema sanitari, les amenaces a 
les nostres residències de la gent gran 
i inconvenients de tot tipus als nostres 
veïns i veïnes.
La comunitat educativa és, també, una 
de les que haurà de fer, i fa, més adapta-
cions per fer front a una situació per a la 
qual no estava pensada originalment: 
educar en un àmbit no presencial.
Tot apunta que aquest tercer trimes-
tre escolar, que acabem d’estrenar di-
marts, serà totalment, o almenys en 
bona part, telemàtic. I això ha provocat 
un esforç  immens de totes les direc-
cions dels centres, els equips docents, 
els i les alumnes i les seves famílies per 
repensar i adaptar el context i els pro-
cessos d’ensenyament/aprenentatge 
d’un dia per l’altre.
I és en aquest punt on s’ha de preser-
var un dels valors suprems de l’educa-
ció: l’equitat. Tots els nostres infants, 
nois i noies, han de tenir garantit l’ac-
cés en el màxim d’igualtat d’oportuni-
tats a l’educació de qualitat dels nos-
tres centres educatius.
Així, des de l’ajuntament, hem priorit-
zat la lluita contra la bretxa digital com 
a objectiu fonamental per fer front a 
aquest trimestre complex.
Des del primer moment que ja albirà-
vem que el tercer trimestre tindria un 
seguiment telemàtic, ens vam posar a 
disposició dels centres educatius per 
fer la radiografia exacta de la situació: 
detectar totes les famílies vulnerables 
digitals que requereixen equipament 
informàtic i connectivitat per realit-
zar amb totes les garanties el darrer 
trimestre del curs.
Una vegada feta la detecció, hem as-
sumit la compra de tot el material ne-
cessari, per donar-lo als centres edu-
catius que, tot seguit, els cedeixen a les 
famílies tot el temps que el requereixin.
Unificant esforç i treball ens en sorti-
rem. Moltes gràcies a totes les direc-
cions i els claustres dels centres edu-
catius de Castellar, i la bona feina dels 
i les professionals de les regidories 
d’Educació, Organització/Informàti-
ca, Atenció Social i Via Pública/Logís-
tica, per fer que totes les famílies hagin 
rebut els recursos de la millor manera.
L’educació sempre al davant.
*Alcalde

#joemquedoacasa
#COVID19
Estat d’alarma

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

Per Sant Jordi fes el teu encàrrec 
de llibres i roses i te’l portaran a casa
Consulta la llista de llibreries i floristeries de la vila 
a www.castellarvalles.cat/llibresiroses
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Es suspèn la Marató 
per la Diversitat

Una de les propostes més esperades a Cas-
tellar era la segona edició de la Marató per 
la Diversitat, que s’havia de celebrar el 24 
i el 25 d’abril. Segons ha anunciat l’entitat 
organitzadora, Suma+ Castellar, han pres 
la decisió d’anul·lar la Marató per la Diver-
sitat, que es reconvertirà en un festival de 
música que tindrà lloc al recinte firal de l’Es-
pai Tolrà el 20 i el 21 de novembre. “Per a 
nosaltres el més important és la salut”, 
remarca Rat Basterretxea, presidenta de 
Suma+ Castellar.

Així, el festival de música aplegarà els 
concerts de Els Pets (20 novembre) i de Miki 
Núñez (21 novembre) que s’havien de cele-
brar el mes de maig justament a benefici de 
la Marató per la Diversitat. Les entrades que 
s’havien venut per al concert de Els Pets de 
maig seran vàlides per al novembre. En el 
cas dels altres grups, s’han posat a la venda 
directament amb la data del nou festival. Al 
cartell s’hi afegiran les actuacions de El Pot 
Petit, una proposta per a un públic familiar, 
i del grup castellarenc Lòxias. Val a dir que 
durant el festival es reprogramaran algunes 
de les activitats previstes per a La Marató. 
“El concert d’Elena Gadel que s’havia de 
fer per la Marató també s’ajornarà, però 
encara no sabem quin dia el programa·
rem”, puntualitza Basterretxea. “Són con·
certs completament benèfics. Després de 
pagar el cost de l’organització, la resta de 
beneficis seran per a Suma+. Aquest any, 
amb tot el que està passant, creiem que, 
com des de Suma+ el que fem és atendre 
la diversitat, haurem d’atendre moltes 
famílies que tindran necessitats socials o 
econòmiques, a banda de la feina que hem 
fet fins ara, que és atendre la diversitat a 
les aules. És molt important que intentem 
omplir els concerts i gaudir·ho”, conclou 
la presidenta de Suma+ Castellar.  || r.g.

INCLUSIó | enTiTaTS

VULNERABILITAT dIGITAL

L’Ajuntament ha facilitat 
portàtils a 50 alumnes

L’Ajuntament en col·laboració amb 
Vodafone ha facilitat portàtils i connexió a 
Internet a 50 famílies amb alumnes de la vila 
que es troben en situació de vulnerabilitat 
digital. L’objectiu és que el teletreball 
educatiu es pugui dur a terme sense 
exclusions durant el tercer trimestre del 
curs. Els centres, amb el suport municipal, 
han pogut identificar els alumnes amb 
mancances d’equips i connexió d’acord amb 
les pautes del departament d’Educació.

Dimarts va ser un dia especial a escoles i ins-
tituts perquè va començar el tercer trimes-
tre amb l’alumnat i professorat a casa seva a 
causa del confinament. Els centres educatius 
van encetar una etapa lectiva i avaluable, i des 
de les diferents pàgines web o plataformes 
digitals de cada centre s’informa de les tas-
ques obligatòries que ha de fer cada alumne. 
La directora de l’Escola Joan Blanquer, Anna 
Riera, ha explicat que “justament  el dilluns 
de Pasquavam enviar un correu a les fa·
mílies per dir·los que serem flexibles i que 
aplicarem el sentit comú, totes les tasques 
que faran els alumnes se sumaran, mai res·
taran, mai penalitzaran” perquè “entenem 
que les realitats són molt variades”. El cen-
tre proposarà un conjunt de tasques per set-
mana “per no marejar massa les famílies 
que s’han hagut de posar a treballar”. El 
retorn de les tasques es fa a través del correu 
del mestre. A l’hora d’avaluar, Riera ha desta-
cat que si un alumne ha fet un primer i segon 
trimestre seguint una línia, “aquest alumne 
seguirà amb la mateixa línia i això no po·
drem variar·ho”.

Des de l’Institut Castellar s’insisteix en el 
fet que “intentem ser al més pràctics possi·
ble per no perjudicar l’alumnat”, assegura el 
director del centre, Francesc Gallardo. Durant 
la Setmana Santa, hi ha hagut contacte entre 
els equips docents de batxillerat i ESO i s’han 
fet grups de treball. L’equip docent del cicle for-
matiu de grau mitjà de gestió administrativa 

Comença el 3r trimestre a escoles 
i instituts sota el confinament
els centres de primària 
començaran a posar 
tasques obligatòries una 
vegada per setmana

EdUCACIó | RePReSa deL CURS

ha pogut contactar amb les empreses per aca-
bar de perfilar la formació dual. “Als alumnes 
de batxillerat els fem classes virtuals i sinó 
hi ha xats i grups de WhatsApp oberts, els 
professors els pengen vídeos, mentre que a 
l’ESO els grups de professors han estat tre·
ballant un projecte de les diferents pandè·
mies que hi ha hagut al llarg de la història”, 
explica el director.

El regidor d’Educació, Joan Creus, ha ex-
plicat que per als centres ha estat “tot un repte 
enfrontar·se a un trimestre sencer telemàtic 
potenciant aspectes com el treball en equip”. 
Dimecres, el Ministeri d’Educació va acordar 
amb les comunitats autònomes que el curs du-
raria fins al mes de juny, que els alumnes en lí-
nies generals promocionaran i que al juliol els 
centres podrien fer reforç.  || Jordi rius

El Biel i el Pau, de l’escola El Sol i la Lluna, fent tasques del centre. || cedida
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#COVID19 / Estat d’alarma / Informació de servei

Atenció ciutadana
Al tel. 93 714 40 40, de dilluns a divendres de 
8.30 a 19.30 h. Servei ampliat a dissabtes 
i diumenges,  de 9 a 14 h.
També a www.castellarvalles.cat 
Equipaments i oficines municipals 
tancades excepte Policia Local

Campanya #compartimwifi
Tens veïns amb canalla i sense connexió 
a Internet? Comparteix Wi-Fi!
Consulta la informació de la campanya a 
www.castellarvalles.cat/compartimwifi 

Preguntes freqüents
Informació actualitzada sobre preguntes 
i respostes freqüents relacionades amb 
el coronavirus a www.castellarvalles.cat/
coronavirusfaqs 

Seguiment de l’impacte del 
COVID-19 a l’Observatori  del 
Consell Comarcal
Dades actualitzades de Castellar del Vallès i la 
resta de municipis www.ccvoc.cat/actualitat/
covid-19/dades-d-interes

Oficina de suport a l’activitat 
econòmica afectada pel 
COVID-19
Servei per a empreses, comerços,
autònoms/es i treballadors/es
Més info a:
www.castellarvalles.cat/oficinasuport 

Atenció a dones en situació 
de violència masclista
Tel. 900 900 120, WhatsApp 671 778 540, 
emergències 112
A/e 900900120@gencat.cat

Passeja el teu gos amb res-
ponsabilitat i civisme
Si surts a passejar el gos, recorda que 
has de recollir-ne les caques i seguir unes 
normes. Si no ho fas, et poden sancionar 
amb multes de 600 a 30.000 €.

Ofertes de feina d’incorporació 
immediata
Ofertes de treball, guies de preguntes i 
respostes i contactes d’interès a www.
castellarvalles.cat/ofertesdefeina

Activitats infantils Guia 
Didàctica
La Guia Didàctica proposa diverses 
activitats que els nens i nenes poden fer 
a casa: www.castellarvalles.cat/infancia

Necessites un instal·lador ur-
gentment?
Consulta a www.castellarvalles.cat/
urgencies la llista d’instal·ladors de llum, 
aigua, gas, calefacció, etc. que atenen 
urgències durant l’Estat d’alarma
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A reveure, Fidel!

el tècnic i coordinador d’hoquei patins, fidel truyols, 
ens va deixar el dia 9 a la tarda víctima del coro-
navirus. entrenador del primer equip de l’Hoque 
club (Hc) castellar entre el 2015 i el 2019, va dei-
xar prou empremta al club grana per ser recordat 

com un dels professionals més importants dels 
últims anys. va agafar un primer equip descom-
post a primera catalana i va ser capaç de mante-
nir-lo durant tres temporades i de consolidar els 
fonaments del planter d’un esport complicat de 
fer créixer. truyols també va ser coordinador del 
club grana.  || a. san andrés

Després d’un mes de confinament els 
challenge, classes virtuals, reptes i e-
sports s’estan fent amos de tot el pa-
norama esportiu. Un món aturat pràc-
ticament al 100% de la manera que el 
coneixem que ha de buscar alternati-
ves per passar les hores i entrenar per 
no perdre la forma.

Aquests dies hem vist curses vir-
tuals de MotoGP o d’F1, en què els pilots 
autèntics lluiten per la victòria —gaire-
bé sempre amb un rerefons benèfic—; 
campions de triatló que completen una 
prova sense sortir de casa, curses de tota 
mena en cintes de córrer, entrenaments 
de futbol, bàsquet, hoquei o esports gens 
fàcils de practicar dins d’un pis.

Al Kyokushin Castellar van voler 
donar-li una volta més organitzant un 
campionat de kates en línia per seguir 
amb l’aprenentatge i millora de la tèc-
nica dels seus alumnes. I va ser tot un 
èxit: 29 alumnes que en un grup de What-
sApp van exhibir-se mitjançant vídeos 
que valorarien un comitè de jutges for-
mat pel sensei Fernando, el senpai Toni, 
el senpai Uri y la senpai Patri, els qua-
tre professors del club. Els kates són un 
conjunt de moviments programats, és a 
dir, una mena d’exhibició de moviments 
que no necessiten cap adversari al da-
vant per competir.

El campionat va tenir lloc el dis-
sabte 4 d’abril amb un live en la popular 
app de missatgeria, en què els pares dels 
alumnes havien d’entrar d’11 a 13 hores 
en l’ordre establert i esperar les ordres 

de la Covid-19, un virus convertit en as-
sistent virtual que feia de presentador 
de l’acte i anava cridant els competidors 
al tatami central. L’acte de presentació 
fins i tot va tenir unes paraules de l’al-
calde Ignasi Giménez per inaugurar la 
prova. Una vegada vist el vídeo de l’actu-
ació, els àrbitres el visualitzaven i pun-
tuaven l’acció.

Primer campionat virtual de kates

dos dels participants d’aquesta primera experiència competitiva feta des de casa. || cedides

el Club Kyokushin segueix l’activitat esportiva amb un torneig en línia d’exhibició molt ben valorat pels participants

 albert San andrés

CATEGoRIA 1 
1º anastasia garcía 
2º Jan chacón 
2º nil estrada 

CATEGoRIA 2 
1º Bruno samuel 
2º izan aránega 
3º pol chacón 

CATEGoRIA 3 
1º alex muñoz 
2º Jairo murcia 
3º iona estrada 

CATEGoRIA 4 
1º pau garriga 
2º darío ramírez 
3º germán gallardo

Els responsables de la puntuació 
també tenien un altre grup de What-
sApp, anomenat Fukusin —‘reunió d’àr-
bitres’ en japonès— seguint el protocol 
real establert en les competicions, en cas 
de dubte davant d’una actuació.

Finalment, com en tota competició 
es va fer l’entrega de premis per categori-
es, en què els participants guanyadors re-

bran un premi real del trofeu Coronavirus 
2020 en acabar l’etapa del confinament.

“Va ser superdivertit i tots van 
acabar molt contents i motivats. Estem 
tots encantats” va explicar Patri Jarau-
ta, responsable del club i una de les impul-
sores d’aquesta idea que ens deixa veure 
que, en moments complicats, amb ima-
ginació es pot fer pràcticament de tot.  

Miki Vilanova, directiu del Castellar. || arxiu

FUTBoL | Unió eSPORTiVa CaSTeLLaR

Miki Vilanova: “El que ens 
preocupa és sortir-nos-en,
després ja ho valorarem” 
Miki Vilanova, directiu de la UE Caste-
llar, va passar pels directes d’Instagram 
de L’Actual, en què va fer un repàs de 
l’actualitat futbolística castellarenca. 
Vilanova és un gran amant i seguidor de 
l’esport castellarenc que pateix, com un 
bon grapat de gent, el neguit per la falta 
de competició. 

Amb la UE Castellar en primer lloc 
del grup 6 de Tercera Catalana, a sis punts 
del seu perseguidor, l’Olímpic Can Fatjó, 
encara no se sap res de com pot acabar la 

temporada. Aquest havia de ser un any de 
lluita per recuperar la categoria perduda, 
però la irrupció de la Covid-19 ha deixat 
en suspens tota la planificació del club. 
Vilanova va explicar que “sabem com 
està el primer equip, però realment 
ara mateix no ens preocupa. Ens preo·
cupa sortir d’aquest sotrac i, quan hagi 
arrencat tot, esperarem què es diu des 
de la Federació i valorarem les mesu·
res que se’n prenguin”. Les opcions que 
es valoren són seguir la lliga compactada 

o donar-la per finalitzada, una opció que pot ser 
perillosa perquè podria mantenir la competició 
sense canvis, és a dir, ni ascensos ni descensos.

El directiu va remarcar que “al club, per 
sort, tothom està molt bé”, valorant les últimes 
decisions preses per la junta directiva, com ara 
la cancel·lació del pagament de la quota de maig: 
“Els pares ens pregunten, hi ha inquietud ge·
neral, però des del club volem ser justos. Dia a 
dia enviem missatges, l’últim ha estat el de la 
cancel·lació dels pagaments”, una decisió que es 
valorarà “mes a mes, fent una circular per veure 
si es paga la quota o no dels pròxims mesos”.

Per sort, com que la UE Castellar no és un 
club professional, aquest no té unes despeses ele-
vades, ja que les principals són els arbitratges i 
les relacionades amb la Federació Catalana, com 
el portal del federat i derivats, a banda dels sous 
d’entrenadors i personal. “Estem decidint si es 
congelen o no les despeses fixes. S’haurà de 
valorar tot segons la resolució que doni la Fe·
deració” conclou Vilanova.  
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La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
ha engegat una iniciativa engres-
cadora perquè els infants castella-
rencs puguin celebrar Sant Jordi, 
encara que sigui d’una manera ben 
diferent, ja que seguirem confinats 
per l’emergència sanitària del coro-
navirus. La iniciativa s’inspira en la 
proposta que la Biblioteca ja porta-
va a terme i que programava per al 
2 d’abril, amb motiu del Dia Inter-
nacional del Llibre Infantil i Juvenil, 
dia en què “els infants d’entre 6 i 14 
anys poden fer arribar els contes, 
poemes... que escriguin ells, i el dia 
23 d’abril cadascú ho llegeix en un 

La biblioteca dinamitza un Sant jordi per als més petits
CoNFINAMENT | LeCTURa

CoMERÇ | LLibReS i ROSeS

Les llibreries de Castellar aprofiten 
les xarxes socials per facilitar que 
tothom pugui tenir llibre per Sant 
Jordi. Dues d’elles, l’Espai Lector 
Nobel i la Llibreria - papereria Va-
llès, segueixen obertes al públic, 
mentre que La Centraleta manté la 
porta tancada de l’establiment des 
que es va decretar l’estat d’alarma. 
En canvi, la papereria Punt i Coma 
no farà ús de les xarxes socials per 
a comandes però es manté oberta, 
sobretot, per la venda de premsa, 
tot i que també disposa d’alguns lli-
bres que es poden adquirir o bé a la 
mateixa botiga, o per telèfon, se’ls 
entreguen a domicili.

En el cas de La Llibreria Va-
llès, va engegar una iniciativa per 
acostar tot el material que tenen a 
la botiga a casa de la gent, sobretot, 
els llibres. “A través de les xarxes 
socials que tenim activades, Fa·
cebook i Instagram, els telèfons 
mòbils personals, el fixe de la bo·
tiga i el correu electrònic”, explica 
Carme Mas, reben les peticions de 
comandes, les preparen, i la gent les 
ve a buscar o bé ells les fan arribar 
a les llars. “Sobretot, fem domici·
lis de la gent que no té mobilitat, o 
que no vol deixar els nens sols”. Els 
clients poden sol·licitar tot tipus de 
material. Pel què fa als llibres, Mas 
ens recomana llibres com ‘Ignot’, de 
Manuel Baixauli Mateu, i ‘La campa-
na de vidre’, de Sylvia Plath.

web pròpia

La llibreria Espai Lector Nobel ha 
posat en marxa una web pròpia. 
“És una cosa molt nova, que no té 
ni un parell de mesos, i que funci·
ona molt bé i que la gent fa servir 

Sant jordi trucarà a la porta el 23 d’abril
Llibreries i floristeries de Castellar del Vallès portaran comandes als domicilis per mantenir viva la festa del llibre i la rosa

 Marina Antúnez de Núria Pradas. 
Amb el confinament, moltes 

editorials tenen dificultats per ser-
vir les llibreries. Algunes estan tan-
cades encara, d’altres, van obrir di-
lluns o dimarts. “Serveixen, però 
amb molta més lentitud que nor·
malment”, afegeix la Carme Mas. A 
més, a les editorials i distribuïdores 
ara hi està treballant menys gent, al-
gunes amb serveis mínims. “Tenim 
problemes per obtenir llibres per·
què hi ha editorials que han estat 
tancades”, apunta Canturri.

a mig gas

Amb tot plegat, el Sant Jordi ha que-
dat mig aturat. “Just quan estàvem 
preparant la campanya es va de·

perquè és molt senzilla”, explica 
Ricard Canturri, el responsable de 
la Llibreria Nobel. El portal es diu 
www.nobelcastellar.com i, des d’allà, 
la gent pot fer les comandes i els pa-
gaments. Aquesta llibreria també té 
activades les comandes via correu 
electrònic, el telèfon de la botiga i la 
xarxa d’Instagram. “Hi ha gent que 
ens ho ve a buscar i també fem ser·
veis a domicili diàriament”. Tot i 
que el llibreter comenta que no hi ha 
massa novetats perquè han quedat 
aturades i no ha sortit res nou en els 
últims dos mesos, ens recomana els 
llibres de novel·la històrica de San-
tiago Posteguillo, i novel·les de Do-
lores Redondo i de Xavier Bosch.

La Centraleta té la botiga tan-

cada i ho aprofiten per fer inventa-
ri, però té obert un servei de coman-
des a les xarxes socials (Facebook i 
Instagram) i al telèfon de la botiga. 
També ofereix un servei al web www.
libelista.com, “i a través del web lli·
breriesobertes.cat es poden com·
prar llibres que s’entregaran un 
cop passi la pandèmia”, aclareix 
Higueras. Comenta que són una lli-
breria jove, de només tres anys, i que 
per això estan una mica espantats. 
Estan negociant ajornaments dels 
pagaments de les comandes fetes 
per Sant Jordi amb les editorials. 
Com a novetats, Higueras ens reco-
mana ‘Tot, menys la pluja’, de Gise-
la Pou; ‘El secret del riu’, de Sarah 
Lark,i ‘Tota una vida per recordar’, 

acte públic”, explica Carme Muñoz, 
responsable de la Biblioteca. Aquest 
2020, per la situació d’emergència, 
s’haurà de fer en format digital. Per 
poder participar en la iniciativa cal 
enviar un vídeo “en format horit·
zontal de no més d’un minut” al 
telèfon 639 68 43 72 des d’avui i fins 
a finals d’abril. Entre el 23 i el 30 
d’abril la Biblioteca els anirà publi-
cant. D’aquesta manera, els infants 
que ho desitgin podran seguir man-
tenint viva aquesta activitat creativa.

creixement del servei digital

Aquest 2020, des que es va decre-

tar l’estat d’alarma, la Biblioteca ha 
experimentat un creixement de rè-
cord dels serveis digitals. “Estan te·
nint més ús, evidentment, perquè 
les biblioteques estan tancades”, 
afirma Muñoz. Tot i que la Bibliote-
ca no té res digitalitzat al lloc web, 
hi ha revistes d’altres biblioteques 
que s’han sol·licitat. Ha tingut molt 
èxit el Trencadís del catàleg Aladí, 
que ha batut un rècord respecte les 
visites rebudes. Hi ha un servei que 
també s’està aprofitant, “l’apartat 
de ‘Contes d’abans’ de l’editorial 
Muntanyola i Molino, llibres amb 
històries dels anys 30 als 40, i hi 

ha gent que s’ho està llegint”. A 
la plataforma eBiblio, les revistes 
Mundo Deportivo, La Vanguardia, 
El País i el diari Cinco Días “estan 
posant les seves edicions en prés-
tec gratuït”, explica Muñoz. L’IN-
EDIT TV incorpora cada setmana 
nous documentals. “Està molt bé 
que també es puguin trobar al ca·
tàleg Aladí”.

Del 22 de març al 2 d’abril s’han 
fet 1.361 carnets d’usuaris nous a la 
Xarxa, amb ús immediat dels ser-
veis virtuals, per poder aprofitar 
tots els serveis que s’estan oferint 
a les biblioteques. “Recordem que 

passats els tres mesos d’aquest 
carnet temporal, qui vulgui man·
tenir·lo haurà d’anar a la seva bi·
blioteca de referència perquè li 
canviïn el número i que sigui d’ús 
vitalici”, aclareix Muñoz. D’altra 
banda, globalment hi ha moltes ac-
tivitats que s’estan fent des de la 
Biblioteca, per exemple els contes 
per difondre dels nens, altres acti-
vitats de Gènius, on hi ha un espe-
cial Gianni Rodari, entre d’altres, i 
jocs. Qui vulgui veure tot el que s’es-
tà fent a les biblioteques pot buscar 
el hashtag #joemquedoacasaXBM. 
||   m. antÚnez

els infants poden fer arribar a la biblioteca contes i poemes en format de vídeo que es publicaran del 23 al 30 d’abril

Novetats literàries d’aquest Sant Jordi: a la dreta, ‘Tot, menys la pluja’, de la castellarenca Gisela Pou. || cedida

cretar el confinament i hi ha coses 
que ja no les vam rebre”, diu Mas. 
Canturri afegeix que “Sant Jordi, 
com a Sant Jordi, s’ha mig perdut, 
i s’intentarà salvar com es pugui”. 
Hi ha llibreters que ho estan passant 
molt malament, ja que tenir la llibe-
ria tancada més d’un mes els com-
plica seriosament la supervivència. 
“Segons es comenta al sector, 1 de 
cada 3 llibreries no se’n sortirà”, 
diu Canturri. 

Sobre la possibilitat apuntada 
de celebrar el Sant Jordi el dia 23 de 
juliol, la Llibreria Vallès es manté 
prudent en pronunciar-se, espe-
rant com evolucioni la pandèmia, 
mentre que a la llibreria Nobel cre-
uen que “serà complicat, el tema 
dels llibres ja és dificil però amb 
les roses encara ho serà més”. A 
La Centraleta valoren la proposta 
positivament ja que, segons Higue-
ras, “és una manera més d’apropar 
la llibreria a tota la gent que no és 
tan lectora”. Els esforços de les lli-
breries castellarenques també con-
templen col·laboracions amb floris-
tes. En aquest sentit, la Nobel està 
muntant un sistema amb Garden 
Dicoma per entregar la rosa i el lli-
bre junts, “per fer el Sant Jordi tan 
bonic com sigui possible”.

les floristeries també operatives

De la mateixa manera, que els llibre-
ters reforçaran el seu servei domi-
cliari d’aquesta diada, pràcticament 
mitja dotzena de floristeries de la vila 
també oferiran roses a domicili.   En 
aquest sentit, l’Ajuntament ha obert 
un enllaç a la seva pàgina web on es 
poden consultar les llibreries i floris-
teries que ofereixen aquest servei. 
S’accedeix a través del web munici-
pal a la pàgina www.castellarvalles.
cat/llibresiroses.
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a setmana passada 
va morir Josep Maria 
Benet i Jornet, un dels 
autors més consoli-
dats del teatre català 

actual. Fa uns anys que l’escriptor 
vivia retirat en una residència, afec-
tat per la malaltia d’Alzheimer. Mal-
auradament, ha estat la pandèmia 
de la Covid-19 la que ha precipitat el 
traspàs. És una pèrdua sensible per 
a molta gent que l’admiràvem com a 
autor teatral i com a persona d’una 
humanitat i senzillesa corprenedores.

Per a Benet i Jornet el teatre va 
ser una passió que va donar sentit a 
la seva vida. De ben petit, el fascina-
ven els diàlegs com a forma expressi-
va que veia reflectida en els tebeos, en 
les pel·lícules, en les representacions 
de teatre d’aficionats. I, potser, sense 
ser-ne gaire conscient, construïa una 
base cultural que l’acabaria enlluer-
nant quan va entrar en contacte amb 
la literatura dramàtica. Així es con-
verteix en un lector fervorós de les 
obres teatrals i assisteix a les repre-
sentacions de tot tipus que es feien 
en la Barcelona dels anys 40 i 50 de 
la postguerra franquista. Comença a 
engrescar-se a escriure els primers 
textos dramàtics i el 1963, amb vint-
i-tres anys, guanya el Premi Josep 
Maria de Sagarra amb Una vella, co-
neguda olor, influït pel teatre realista 
espanyol dels anys cinquanta (Buero 
Vallejo) i, també, pel teatre americà 
(E. O’Neill, T. Williams, A. Miller).

Amb Revolta de bruixes (1971-
1975) assaja un camí entre el realisme 
i el simbolisme, que intenta presen-
tar la lluita entre la raó i el compro-
mís enfront de l’irracionalisme. Sense 
perdre l’interès per una línia realista, 
aboca els seus esforços creatius en un 

  Josep Maria Benet i Jornet (1949-2020). || Joan mundet

Enyorat Benet i Jornet, 
ara voles lliure

L PLAÇA MAJoR

ANToN CARBoNELL
Filòleg

conjunt d’obres que tenen la volun-
tat d’experimentar les possibilitats 
del llenguatge dramàtic. I, en aquest 
sentit, Desig (1989) és una peça fo-
namental, que denota la influència 
de Harold Pinter i la relació personal 
amb Sergi Belbel. És un punt i a part 
de la seva trajectòria, tant per la cre-
ació d’un text dramàtic, en què excel-
leix en la construcció d’uns diàlegs i 
uns monòlegs que expressen els sen-
timents amagats de quatre personat-
ges, com perquè aconsegueix una veu 
personal, que es fa ressò dels temes 
de la incomunicabilitat humana i de 
la impossibilitat d’assolir la felicitat. 
Obres com Testament (1995) i Soter-
rani (2008), entre altres, són expressió 
d’una inquietud continuada de reno-
vació i d’assaig de noves temàtiques 
i recursos escènics.

Un dels grans valors de la seva 
obra teatral és haver persistit en la 
idea i confirmació de continuïtat li-
terària que necessitava el teatre ca-
talà. Davant dels pessimistes que no 
han cregut mai en l’existència d’una 
tradició dramàtica catalana i en les 
seves opcions de futur, Benet i Jornet 
va apostar des del primer moment per 
la recuperació dels nostres clàssics 

(Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol, 
Josep Maria de Sagarra, Joan Oliver…) 
i va obrir camins per als nous autors 
(Sergi Belbel, Josep Maria Miró, Gui-
llem Clua, Lluïsa Cunillé…).

Hi ha dos àmbits en què la con-
tribució de Benet i Jornet ha estat 
significativa: d‘una banda, el teatre 
infantil i juvenil; de l’altra, la ficció tele-
visiva. Com a professor de secundària, 
vaig agrair obres com Supertot (1973) 
o El somni de Bagdad (1977) que em 
permetien portar el teatre a l’aula i, 
fins i tot, assajar-ne representacions 
completes. A partir de l’imaginari 
del cinema d’aventures i ciència-fic-
ció o dels tebeos, l’autor transporta-
va l’alumnat a un món de fantasia que 
tenia una recepció entusiasta.

Encara que és ben cert que la 
popularitat de Benet i Jornet va venir 
gràcies a la televisió. ¿Qui no recorda 
els programes i les sèries que va fer 

per al circuït català-balear de TVE o 
de TV3? Sèries com Poblenou (1994-
1995), Nissaga de poder (1996-1998) o 
Ventdelplà (2005-2010) van perme-
tre fer un pas de gegant a la ficció te-
levisiva en llengua catalana. I tot i les 
crítiques que va rebre, Benet ho tenia 
molt clar: “En Folch i Torres va acos-
tumar la gent a llegir en català, nosal-
tres hem d’acostumar la gent a sentir 
televisió en català. En català, i parlant 
de la seva societat”. Pel que fa a l’au-
diovisual en català, no podem oblidar 
les pel·lícules Actrius (1996) i Amic/
Amat (1998) que Ventura Pons va fer 
a partir de les seves obres.

Amic Benet, com t’enyorarem? 
La teva senzillesa i humilitat, però 
també l’exigència a favor del teatre i 
l’orgull de donar-ho tot com a escrip-
tor. La teva filla Carlota, a qui vas de-
dicar una obra inspirada en el conte 
La reina de la neu d’Andersen (Car-

lota i la dona de neu, 1992), ha donat 
la notícia del teu traspàs amb aques-
tes paraules: “Aquesta matinada ha 
mort el meu pare. […] Ara vola lliure”. 
I tu, en l’epíleg amb lletra minúscula 
que vas afegir a la peça teatral que li 
vas regalar i que, si en tenia ganes, 
podia llegir quan fos gran, li deies (i 
ens deies!):  recorda “[…] en primer 
lloc, aquella passió que, tu mateixa a 
part, ha justificat, si de cas, la meva 
vida, la passió per escriure teatre; en 
segon lloc, l’afecte per una llengua 
negada i menyspreada, l’única que 
podem anomenar teva i meva, la ca-
talana; i en tercer lloc, l’obsessió del 
temps que passa, que espanta primer 
una mica, però que no m’ha de fer por, 
no t’ha de fer por, no us ha de fer por, 
perquè si el seu pas ho gasta tot, i en 
especial les vides, també acaba expli-
cant-ho tot, asserenant-t’ho tot, jus-
tificant-t’ho tot”.  

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

#COVID19
Estat d’alarma

I recordeu:

- Les mascaretes, guants, 
tovalloletes i residus similars van a 
la fracció resta, dins una bossa de 
plàstic perfectament tancada.
 

- La deixalleria municipal i 
la recollida domiciliària de 
voluminosos i restes vegetals són 
serveis suspesos temporalment.

Informacions sobre prevenció 
i gestió dels residus 
domèstics durant la situació 
originada pel COVID-19

- Reduïu al màxim les deixalles
- Separeu bé cada brossa
- No malbarateu aliments
- Seguiu totes les indicacions de neteja

Consulteu totes les recomanacions sobre la gestió de les deixalles durant el confinament a www.castellarvalles.cat/residuscovid19.

#joemquedoacasa
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la contra

Joan Moreno

Sense l’esforç de la 
ciutadania, no ens 
n’hauríem sortit

Tècnic del SEM de Castellar c
e

d
id

a
Fa prop de catorze anys que és tècnic d’emergències 
sanitàries a Castellar del Vallès. Joan Moreno ens 
explica com es viu la pandèmia de la Covid-19 a la 
base municipal del SEM de la vila

”

“

· Com a treballador del SEM, 
l’episodi del coronavirus és el 
més dur que has viscut?
Nosaltres treballem per a l’em-
presa concessionària del servei 
d’emergències i transport sanita-
ri, Falck VL. Durant tots aquests 
anys hi ha hagut moments molt di-
fícils però han estat puntuals. Una 
situació sostinguda en el temps i 
amb la duresa d’aquest episodi, 
ningú que estigui treballant en el 
món sanitari l’ha viscut.

· Com són els Equips de Pro·
tecció Individual (EPIs) de què 
disposeu?
Fem servir mascaretes de protec-
ció. També fem servir ulleres o 
pantalles per protegir-nos de pos-
sibles esquitxos als ulls, guants i 

bates d’aïllament. Aquests són 
els EPIs que hauríem de fer ser-
vir, una altra cosa és qui n’hi hagi 
de disponibles tal com establei-
xen els protocols. 

· Quin és el protocol de segure·
tat durant els serveis?
Minimitzem tot el que podem el 
contacte amb el pacient com ara 
prendre constants i mesures. In-
tentem que es prenguin a l’hospi-
tal. De la dotació de l’ambulància, 
només un entra al domicili per fer 
la consulta de com es troba el paci-
ent. Si podem evitar que tots dos 
estiguin en contacte amb el paci-
ent, millor. A l’hospital passa exac-
tament el mateix. Intentem man-
tenir tota la distància possible. Un 
cop tenim el pacient a l’hospital, la 
nostra tasca principal és tornar a 
la normalitat, i això vol dir netejar 
a fons, desinfectar tot el vehicle.

· Quines són les emergències més 
habituals que esteu atenent?
De tota mena. Segueixen havent-hi 
infarts o patologies traumàtiques, 
però és veritat que des que tenim 
aquest episodi, la majoria de serveis 
que fem, gairebé el 80%, estan vincu-
lats al coronavirus, tot i que depèn 
del dia. La majoria de serveis són pa-
cients amb febre, que tenen patolo-
gies respiratòries i sensació d’ofec. 
Aquests símptomes generen angoi-
xa per la càrrega emocional de saber 
que tens o que pots tenir aquesta ma-
laltia que es desconeix.

· Heu tingut problemes de submi·
nistrament?
Sí, durant aquest episodi hem tin-
gut molts problemes de subministra-
ment, un fet que ha estat comú a tot el 
sector sanitari. Nosaltres tenim pro-
blemes de subministrament amb els 
EPIs bàsics. Ningú va preveure que 

hi hauria tanta necessitat de mas-
caretes i de guants. A les unitats no 
disposàvem de pantalles de protec-
ció facial i de bates podies tenir un 
parell per cotxe, però era anecdòtic, 
per a un dia molt puntual. En canvi, 
ara se n’utilitzen a tots els serveis. 
Aquesta última setmana s’ha soluci-
onat mínimament perquè ha arribat 
alguna partida de mascaretes, però 
és un pedaç. Si no n’arriben més, tor-
narem a estar igual. També hem tin-
gut un problema greu d’abastiment 
amb els guants. Hem de subsistir 
amb material de fabricació casolana, 
a més de les donacions que fan parti-
culars i empreses. Estem treballant 
en unes condicions lamentables. Des 
del tercer dia de l’arribada del virus, 
les empreses, els magatzems i prove-
ïdors ens van dir que no tenien estoc 
de material. Vam passar de fer ser-
vir una bata d’aïllament al dia a fer 
servir la mateixa durant setmanes.

· Quines són les teves reivindica·
cions des del SEM?
Que la gent prengui consciència que 
tots podem ajudar d’una manera o 
d’una altra. Ens hem de quedar a 
casa, evitant el contacte evitem la 
transmissió de la malaltia. Amb tot, 
tenir aquesta malaltia no és cap ver-
gonya. Si algú l’ha tingut o la té, ha 
de comunicar-ho al seu entorn per-
què preguin unes mesures especi-
als per evitar els contactes que es 
poguessin produir. Quan tot això 
s’acabi espero que siguem prou 
intel·ligents per analitzar-ho amb 
perspectiva, i veure què s’ha fet bé 
i què s’ha fet malament, i preveure 
que pot tornar a passar. Les admi-
nistracions han de ser previsores. 
S’ha d’invertir més en sanitat, en 
educació, en consum de proximitat 
i en tenir proveïdors de proximitat 
perquè la clau de tot plegat l’hem 
deixat a la Xina, que és el país que 
ara proveeix tot el planeta. Tots ens 
barallem per aconseguir els matei-
xos recursos del mateix proveïdor.

· Quines donacions de material 
heu rebut?
Empreses i particulars ens han fet 
arribar mascaretes quirúrgiques 
o fetes a casa, pantalles d’autopro-
tecció o bates d’aïllament de con-
fecció casolana. Sense el seu es-
forç i col·laboració no ens n’haurí-
em sortit. A Castellar hi ha hagut 
molta col·laboració empresarial i 
ciutadania però la majoria de ma-
terial ha anat a fora. D’una banda 
estem molt agraïts, però de l’altra 
estem enfadats i desorientats per 
aquesta descoordinació i manca de 
control. Si no hagués estat per les 
aportacions no tindríem pantalles 
de protecció facial, guants, masca-
retes i bates. Ara mateix no tindrí-
em EPIs. És una situació comuna 
arreu del sector. Hi ha metges tre-
ballant amb bosses d’escombrari-
es, i això és el primer món. És una 
situació lamentable.

 Rocío Gómez


