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Setmanari d’informació local

Una persona en procés de recuperació de Covid-19 mira per la finestra des d’una habitació de l’Hotel Verdi de Sabadell. La pandèmia ha posat a prova la capacitat  d’absorció de tot el sistema sanitari. || q. pascual

L’Hospital Taulí ja ha donat un miler d’altes per Covid-19 
i Castellar del Vallès ha superat els 200 positius confirmats

Els grups municipals creen una taula per consensuar
 la resposta a la crisi per la pandèmia

Una lenta recuperació
aCTuaLiTaT  | p 2, 3 i 4



DEL 24 AL 30 D’AbriL DE 202002

actualitat estat d’alarma

Quan l’escenari és a vida o mort 
L’Hospital Taulí supera el miler d’altes de pacients amb Covid-19 en la 6a setmana d’estat d’alarma i suma 280 defuncions

Qui dia passa, any empeny. I ell em-
peny la cadira, acaronat pels aplau-
diments dels seus companys. Uns 
aplaudiments compartits, però que 
són per a ella, filla d’una generació 
que va néixer amb pocs luxes i mol-
tes obligacions. Per a tots dos, fa una 
llarga cua de dies que només veuen 
la família a través de la pantalla, que 
estan aïllats però connectats com mai, 
que celebren aniversaris a través de 
l’escletxa digital. Esgotats però espe-
rançats enfilen el camí cap a l’exterior 
de la zona d’UCI del Taulí. La porta 
s’obre. Ella passarà a planta per se-
guir amb la rehabilitació, i ell reprèn 
la feina sabent que, gràcies a l’equip 
sanitari que fa jornades maratonianes 
a l’hospital, una persona més planta 
cara a la malaltia, i guanya. 

Després de sis setmanes de con-
finament i de lluita aferrissada con-
tra la Covid-19, l’Hospital Taulí acaba 
d’assolir el miler d’altes, 1.050 pacients 
han superat la malaltia. A l’altra cara 

  Rocío Gómez

Una pacient rep l’ovació dels sanitaris de l’Hospital parc Taulí en el moment d’abandonar l’espai de la UCi per passar a planta i continuar amb la seva recuperacó de la Covid-19. || q. pascual

de la moneda hi ha el nombre de de-
funcions, que s’enfila fins a les 280. A 
hores d’ara, les autoritats sanitàries 
consideren que hem travessat la fron-
tera el temut pic del coronavirus. Al 
Taulí, l’hospital de referència per als 
castellarencs, les xifres són incontes-
tables. Fa només tres setmanes esta-
va vorejant el col·lapse, al límit de la 
seva capacitat. Gairebé tots els paci-
ents ingressats a l’hospital eren posi-
tius de coronavirus. Concretament, 
segons fonts oficials del Parc Taulí, 
el dia que es van registrar més paci-
ents amb Covid-19, tant a planta com 
a l’UCI i al reconvertit Hotel Verdi, 
va ser el 3 d’abril, amb 631 persones 
contagiades. Actualment, en són 
250. “En aquests moments tenim 
ingressats els mateixos pacients 
amb Covid-19 que sense aquesta 
malaltia. A l’hospital s’han alli-
berat tres plantes per a pacients 
d’altres patologies, i també una de 
pal·liació. Durant dos o tres dies 
a urgències es va viure una situa-
ció molt feixuga, però de seguida 

es van prendre mesures correc-
tores”, detalla el castellarenc Joan 
Martí, director general de l’Hospital 
Taulí. En un temps rècord, l’equipa-
ment es va readaptar per ampliar 
serveis tan essencials com l’UCI, que 
va passar de tenir una capacitat de 
30 pacients a poder atendre 86 per-
sones. Quant a l’hospital de campa-
nya, instal·lat a les pistes d’atletisme 
i rebatejat com l’Hospital Temporal 
del Vallès, tot i que no ha entrat en 
funcionament, Martí apunta que po-
dria fer-se servir en un futur en cas 
d’un repunt de la malaltia o en un 
altre context d’emergència sanitària.

continua el degoteig de contagiats

Ara bé, tot i el descens evident d’in-
gressos i de nous contagis, és impor-
tant no abaixar la guàrdia per es-
tabilitzar la situació. El degoteig de 
persones que contrauen la malaltia 
encara és constant. “Hem fet més de 
8.000 tests PCR, i encara fem 400 
tests de coronavirus al dia”, concre-
ta Martí. “Sembla que hem superat 

el pic de la malaltia, i que anem de 
baixada d’aquest brot, però es po-
drien produir petits rebrots de 
Covid-19 en uns mesos. És una situ-
ació que ara mateix no podem defi-
nir”, alerta el director de l’hospital. 

Tanmateix, l’objectiu de la di-
recció del Taulí és reprendre, tan 
aviat com sigui possible, l’activitat 
habitual de l’equipament. Tot plegat, 
condicionat a l’evolució de la pandè-
mia. Aquesta crisi sanitària ha modi-
ficat de cap a peus el funcionament 
de l’hospital. “És evident que s’han 
posposat operacions i alguns trac-
taments perquè fer-los era un risc 
excessiu per al pacient de contagi-
ar-se de coronavirus. Amb tot, els 
tractaments i operacions que s’han 
considerat imprescindibles, s’han 
fet. Per exemple, els quiròfans i els 
serveis de diàlisi o d’oncologia han 
continuat funcionant. La Covid-
19 ho ha capgirat tot, i tornarem a 
una normalitat diferent”, puntu-
alitza. En aquest sentit, la direcció 
explica que s’elaboraran nous pro-

tocols a l’equipament per evitar les 
aglomeracions en espais com ara les 
sales d’espera, i també en altres punts 
de trobada i confluència de pacients. 
“Haurem de treballar per recupe-
rar aquelles activitats prioritàri-
es que hem deixat de fer arran de 
la crisi, i per resoldre les activitats 
ordinàries. A més, ho haurem de fer 
convivint amb un nombre indeter-
minat de pacients que estaran in-
gressats a l’hospital per coronavi-
rus”, constata. 

problemes amb l’autoprotecció

D’altra banda, una de les principals 
reivindicacions del col·lectiu de pro-
fessionals sanitaris ha estat la manca 
de material d’autoprotecció, i en al-
guns casos, d’assistència als paci-
ents. De fet, gairebé 7.500 perso-
nes, és a dir, un 16,3% dels infectats 
per Covid-19 a Catalunya, treballen 
en l’àmbit de la salut, segons ha fet 
públic la Generalitat. Com bona part 
dels hospitals, el Taulí també ha patit 
problemes de subministrament de 
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En la imatge, un home s’acomiada de la seva dona a la UCi habilitada al Taulí. L’Hospital de Sabadell està facilitant les visites dels familiars en els darrers moments de vida dels pacients.  || q. pascual

actualitatestat d’alarma

material. “És un problema que no 
està resolt del tot, encara ens man-
quen alguns articles. De mascare-
tes, que són els més rellevants, en 
tenim, però per exemple ens fan 
falta bates d’un sol ús, que encara 
no se subministren. La situació ha 
millorat sensiblement, i en línies 
generals, els nivells de protecció 
són els adequats per als professi-
onals”, apunta Martí. 

Si bé protegir els professionals 
amb material de qualitat és impor-

tivat un servei de suport emocional 
per als professionals del centre. “S’ha 
posat en marxa a través de diversos 
canals com ara entrevistes perso-
nals, via telemàtica o una aplicació. 
És cert que potser no hem sabut co-
municar-ho bé, perquè fins ara, ha 
tingut un nivell de participació re-
lativament escàs. Tot i això, insis-
tirem perquè creiem que és molt 
important vetllar per la salut emo-
cional dels nostres professionals 
tenint en compte que són unes cir-

cumstàncies molt dures”, reconeix 
el director.

nou escenari

Finalment, la crisi comunitària de la 
Covid-19 comença a esbossar un nou 
escenari econòmic, sanitari i social 
en què la ciutadania haurà de pre-
parar-se per conviure amb la malal-
tia i els seus efectes col·laterals, com 
ara un distanciament social que es 
perllongui després del confinament. 
“Som d’estar-nos al carrer, de con-

fraternitzar amb altres persones, 
però haurem d’aprendre noves nor-
mes de distanciament social. Hem 
d’intentar frenar la pandèmia a 
costa de no promoure el contagi 
entre nosaltres”, conclou Martí.

La vida és un sospir, i potser 
aquesta és una de les lliçons més im-
portants que haurem après. Prote-
gim-la, protegim-nos, per no haver 
d’acomiadar-nos mai més a tants qui-
lòmetres de distància, o a través d’una 
fina capa de paper.  

tant, també ho és acompanyar-los en 
la gestió emocional d’una situació de 
gran duresa per a la qual ningú no es-
tava preparat. Els moments de ten-
sió i d’estrès són constants durant els 
torns inacabables, aïllats dels seus fa-
miliars per força, conscients del risc 
de transformar-se en pacients, i amb 
la responsabilitat de ser massa vega-
des l’últim somriure i companyia per 
a les persones que malauradament no 
superen la malaltia. És per això que, 
des de l’hospital de Sabadell, han ac-
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209  
casos positius 
confirmats per 
coronavirus a 
castellar 

1.785 
casos positius 
confirmats per 
coronavirus a 
sabaell 

45.875 
casos positius 
confirmats per 
coronavirus a 
catalunya

CoVid-19| pandèmia

Castellar 
supera els 
200 positius

Els municipis més propers a Sabadell 
-Castellar del Vallès, Barberà del Vallès i 
Sant Quirze del Vallès- ara mateix es tro-
ben en la franja més alta de taxa bruta 
de casos positius per cada 10.000 habi-
tants. Segons les dades d’aquest dijouss, 
23 d’abril, són 209 els casos confirmats de 
coronavirus a la vila, mentre que els sos-
pitosos sumen 308 casos. L’augment dels 

positius dels darrers dies, gairebé una 
setantena des de dissabte passat, situ-
en la taxa bruta de casos en 92 per cada 
10.000 habitants, tenint en compte que 
Castellar té 24.000 habitants.

La principal explicació al repunt 
de casos és la realització de tests PCR 
a les residències de gent gran, tant al 
seu personal com als residents, un dels 
focus d’expansió de la pandèmia i on es 
concentren bona part dels esforços en 
el seu combat. A Castellar hi ha 5 resi-
dències de gent gran repartides pel seu 
terme i compten amb unes 230 places. 
Segons va informar l’Ajuntament, “tots 
els centres estan aplicant els protocols cor-
responents d’aïllament dels residents que 
han donat positiu i informen puntualment 
a les famílies”. “Des de l’Ajuntament estem 
mantenint contacte permanent amb les re-

dolors Serna, de 96 anys, a casa després d’haver superat la malaltia. || cedida

El doctor del CAp Castellar, Antonio Moya. || cedida

Felipe Barragán, amb la seva dona, surt a aplaudir els sanitaris. || g.p.

La malaltia en 
primera persona

Són quarts de cinc de la matinada i 
el Felipe es desperta desorientat a la 
seva habitació del Taulí. Abans d’ha-
ver mirat el rellotge, sent l’instint 
de trucar a la seva dona, que dorm 
amb el telèfon a la tauleta de nit, ben 
a prop. Uns dies abans havia contac-
tat amb el CAP perquè no es trobava 
bé, tenia esmorteït el gust i l’olfacte, 
havia perdut la gana i estava a 39,5 º 
de febre. Amb 67 anys i bronquitis as-
màtica, cinc minuts després de trucar 
ja tenia una ambulància a la porta de 
casa per portar-lo a l’hospital.

“Quan sentia la seva veu, em 
trobava bé”, recorda Felipe Bar-
ragán, que quan va estar-se a l’UCI 
pensava més en la seva dona que en 
la seva salut. Des de casa, rebobina 
el seu pas de 17 dies per l’hospital sa-
badellenc després de superar el co-
ronavirus. Si no l’hagués interrom-
put, continuaria llegint un llibre que, 
precisament, li ha recomanat ella. Si 
no plogués, potser prendria el sol o 
faria companyia a les seves plantes.

El doctor del CAP de Castellar, 
Antonio Moya, també ha hagut de 
conviure amb la solitud de l’habita-
ció d’hospital. En el seu cas van ser 
11 dies a l’Hospital General de Cata-
lunya després de ser-hi derivat del 
Taulí, amb una pneumonia bilate-
ral provocada per la Covid-19. I amb 
l’inconvenient d’estar més informat 
mèdicament que qualsevol pacient 

CoVid-19 | pandèmia

  Guillem plans

L’aCTuaL recull el 
testimoni de diversos 
castellarencs que han 
patit el coronavirus

convencional: “Tenir coneixement 
dona peu a ser catastrofista”, re-
coneix el doctor. “Amb pocs dies de 
tractament vaig fer un canvi bru-
tal, però la possibilitat era allà...”. 
La pregunta rondava pel seu cap: “I 
si em toca a mi?”.

superar el coronavirus amb 96 anys

A principis d’aquest mes es va 
produir el pic d’ingressos al Parc Taulí 
per coronavirus. Concretament el 2 
d’abril, quan hi havia 570 persones 
hospitalitzades. Vora aquesta data, 
una de les pacients que hi va entrar va 
ser Dolors Serna, amb 96 anys. S’ha-
via quedat sola a casa perquè la seva 
família, contagiada, va haver de ser 
hospitalitzada. Poc després, un dels 
seus nets, en trucar-la, es va adonar 
que era possible que ella també tin-
gués el virus. “No em va veure bé i 
va trucar a l’ambulància. I cap al 
Taulí”, sintetitza la Dolors, que va 
passar dos dies a l’UCI. I en va sortir.  
Des de fa una setmana, ja ha pogut 
retornar a casa i, tot i que nota que 
encara es cansa ràpidament, diu que 
no para quieta: “No sé estar sense 
fer res... És el meu temperament. 
Què hi farem?”.

El pitjor moment que va passar 
la Dolors va ser en arribar a les urgèn-
cies del Taulí, que en aquell moment 
estaven saturades de gent: “Només 
d’entrar-hi em vaig esgarrifar”, diu, 
franca. És la mateixa sensació que va 
tenir Felipe Barragan quan va arri-
bar al Taulí i va haver d’esperar-se 
hores: “Hi havia 50 persones... o 
més, totes esperant... No teníem 
aigua, alguns no tenien oxígen, tos-
sien... Els metges i els infermers no 
donaven l’abast”, se li trenca la veu.

doble confinament

La Laura, que treballa en un hos-
pital, va patir un mal de cap que va 
acabar durant-li vuit hores. “Ho vaig 

sidències, els responsables del Departament 
de Salut i el CAP per fer seguiment de la si-
tuació”, ha informat també el consistori 
que, a més està donant suport en la co-
bertura de vacants de personal a les re-
sidències i també amb al desinfecció in-
terior i exterior dels centres, una acció 
que s’anirà fent periòdicament.

La setmana passada el departament 
de Salut ha concentrat esforços per dur a 
terme unes 20.000 proves diagnòstiques 
PCR entre les persones grans que viuen 
en residències a Catalunya, un tipus de 
test que ofereix una fiabilitat pràctica-
ment del 100%. 

Els casos de Barberà i, sobretot, 
Sant Quirze també han experimentat 
importants creixements com a conse-
qüència dels contagis a les residències 
de gent gran: a Barberà els casos totals 

són 323 i la taxa per 10.000 habitants és 
de 111. A Sat Quirze, els positius ja són 
271 i la taxa bruta per cada 10.000 habi-
tants s’enfila als 166. De fet, la setmana 
passada també es va conèixer un volum 
important de casos a Sant Llorenç Sa-
vall, municipi que comparteix àrea bàsi-
ca de salut amb Castellar, com a conse-
qüència dels positius que es van donar 
a la residència que té aquesta pobla-
ció els casos positius són un centenar i 
la taxa bruta és de 314 per cada 10.000 
habitants. 

A Sabadell, els casos positius són 
1.785 i la taxa bruta per cada 10.000 ha-
bitants és de 83. A Catalunya, ja hi ha 
45.875 casos confirmats de covid-19, als 
quals cal sumar-hi 82.523 casos possibles 
d’infecció. El total de defuncions supera 
les 9.000.   ||  Redacció

relacionar amb què havia treballat 
dotze hores seguides”. Després va 
venir el mal de panxa. Abans de fer-se 
el test, però, la certesa d’estar conta-
giada va arribar acompanyada d’un 
plat de macarrons: “No vaig olorar 
el formatge de sobre, i mira que era 
dels forts”. Mentre espera recupe-
rar-se, ha hagut d’estar confinada a 
casa seva des del 3 d’abril, on conviu 
amb persones de risc. S’ha hagut de 
tancar a l’habitació, doblement confi-
nada: “Al lavabo, tot el que toco, ho 
he de netejar amb lleixiu. I el men-
jar me’l deixen davant de la porta”, 
relata. “Com si fos servei d’habita-
ció”, afegeix fent broma.

Els símptomes del John, un altre 
dels castellarencs que ha passat el 
coronavirus, van ser especialment 
forts: “Ha estat molt llarg, ben bé 
quinze dies. La primera setmana 
va ser suau, molt semblant a una 
grip. Però la segona no podia posar 
ni la tele pel mal de cap. Vaig aga-
far fàstic al menjar i em vaig apri-
mar uns cinc quilos”.

“mare de déu, quins professionals!”
El tribunal més adequat per va-

lorar la feina que fa el personal sani-
tari aquests dies són els pacients que 
n’han rebut el tracte. Per això el Feli-
pe aplaudeix amb entusiasme el col-
lectiu cada tarda. “Metges, infer-
mers, personal de neteja... 

No té preu! Mare de Déu, 
quins professionals!”, dispara en 
ser preguntat. El doctor Moya, que 
està acostumat a ser a l’altra banda 
de l’equació, també ho destaca: “He 
tingut una atenció excel·lent. Un 
tracte exquisit”. Barragán, després 
de maleir les retallades que ha patit 
el sector sanitari i que han precarit-
zat la feina de qui l’ha salvat, no vol 
quedar-se només amb l’agraïment: 
“Quan s’acabi tot això, s’haurà d’ar-
reglar, eh!”.
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Aquesta setmana l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès ha començat a 
repartir un total de 8.000 mascare-
tes entre les 4.000 persones majors 
de 65 anys que viuen en domicilis. 
Així, es faran arribar a cada perso-
na dues mascaretes, acompanya-
des d’un full informatiu adreçat als 
seus destinataris en què s’indiquen 
diverses qüestions d’interès sobre 
l’ús recomanat d’aquesta mesura 
de protecció. Es tracta de masca-
retes quirúrgiques de triple capa 
d’ús unipersonal que es poden fer 
servir entre 4 i 8 hores.

Les mascaretes provenen 
d’una donació de 10.000 unitats 
d’aquest material de protecció in-
dividual que la ciutat xinesa de Mi-
anyang, de 5,5 milions d’habitants, 
ha cedit a la vila. El juny passat 
Castellar del Vallès i Mianyang van 
signar un memoràndum d’amistat 
entre els dos municipis que incloïa 
el compromís de realitzar intercan-
vis i cooperació en els camps de la 
ciència i la tecnologia, l’economia, 
el comerç, l’agricultura, l’educació 
i el turisme. Mianyang és la seu del 
grup empresarial Changhong, propi-
etari de l’empresa Huayi, amb plan-
ta a Sabadell.

D’altra banda, dimarts van ar-
ribar a Castellar 4.600 mascare-

tes més, en aquest cas provinents 
del Ministeri de l’Interior. La tota-
litat d’aquestes mascaretes es re-
partiran entre les cinc residències 
de gent gran de la vila (Les Orquí-
dies, Falgàs, Can Font, Nord Egara 

L’ajuntament reparteix a domicili 
dues mascaretes als majors de 65 anys

personal de l’Ajuntament i de la Creu Roja preparen a la Sala Blava de l’Espai Tolrà els enviaments. || aj. castellaR

També hi haurà 4.600 mascaretes per a les residències mentre arriben noves comandes

i Obra Social Benèfica), distribuï-
des segons el número de residents.

També cal assenyalar que 
l’Ajuntament està duent a terme 
diverses gestions per poder adqui-
rir mascaretes i distribuir-les al con-

pRoTECCió | gEnT gran

junt de la població.

mascaretes de la generalitat

D’altra banda, des de dilluns 
passat les farmàcies de Castellar 
han començat a repartir les mas-

caretes de la Generalitat, de tipus 
quirúrgic 2R de triple capa. De mo-
ment, es lliura una mascareta gra-
tuïta presentant la targeta sanità-
ria i més endavant es podrà accedir 
a una segona mascareta a un preu 
de 76 cèntims. “Han de venir amb 
la targeta sanitària perquè s’ha de 
passar el codi que hi ha a la targe-
ta sí o sí. Hi ha l’opció que una per-
sona d’una mateixa família vingui 
amb les targetes de tots. De fet, es 
recomana que sigui així per evitar 
aglomeracions”, explica Yaiza Car-
rasco, de la Farmàcia Casanovas. 

Tot i la recomanació de fer una 
recollida progressiva, la gent no en va 
fer gaire cas i dilluns a primera hora 
es van formar cues a les farmàcies. 
Aquesta aglomeració va fer que el 
sistema es col·lapsés cap a les 10 del 
matí. “A primera hora hem pogut 
vendre sense problemes, però a 
partir de les 10 del matí suposo que 
hi hagut un col·lapse per tot Cata-
lunya en el sistema i no funciona. 
Hem parlat amb el servei i ens han 
dit que intentaran arreglar-ho cap 
al migdia”, explicaven des de la far-
màcia Casanovas. 
Cada farmàcia de Castellar ha rebut 
450 mascaretes per part de la Gene-
ralitat. A les 10 hores de dilluns ja se 
n’havien lliurat 108. “Recomanem que 
si no la necessiten amb urgència, s’espe-
rin per adquirir-la. L’administració ha 
assegurat que de seguida que s’acabin, 
es reposaran més, per tant, no cal patir”.

A més, les farmàcies ofereixen 
altres mascaretes al marge de la que 
lliura la Generalitat. La distribució 
serà esglaonada al llarg de sis setma-
nes i es reitera que cal ser responsa-
bles i, per tant, es recomana només 
anar a recollir la mascareta si es ne-
cessita i donar així prioritat als col-
lectius que realment ho necessiten: 
com les persones vulnerables, les 
que treballen o les que pateixen amb 
símptomes respiratoris.  

 Redacció
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La Taula integrada 
per tots els grups 
acorda incrementar 
en 400.000 € l’ajut 
social  pel Covid-19

una mesa d’acord municipal

Dimecres, a les 18 hores, represen-
tants de tots els grups municipals del 
consistori es van reunir en una tro-
bada telemàtica que tenia per objec-
tiu donar forma a una taula de crisi. 
“Ens vam trobar per crear una mesa 
d’acord de municipi que el que pretén 
és repensar actuacions que s’han de 
fer a Castellar, sigui vinculades a les 
activitats que s’han de portar a terme 
a l’estiu i que volem dissenyar, sigui 
per repensar totalment o parcialment 
aspectes més financers, més de pres-
supost”, va explicar el primer tinent 
d’alcalde, Joan Creus.

A la trobada van assistir la regi-
dora d’Economia, el regidor de l’Àrea 
de Drets Socials i Serveis a les Perso-

nes i dos representants de cada grup 
municipal: “Des que fem reunions di-
àries amb els portaveus hem tractat la 
necessitat de buscar un consens, punts 
en comú, per poder treballar en un es-
cenari de municipi i fer front a una si-
tuació tan urgent amb l’acord de tots 
els participants”, va afirmar Creus.

Així, la mesa d’acord de muni-
cipi pretén ser una declaració d’in-
tencions “per part de tots els parti-
cipants d’establir totes les polítiques 
que haurem de seguir per fer front a 
la Covid-19” i afrontar a curt, mig i 
llarg termini les conseqüències so-
cials i econòmiques de l’emergèn-
cia sanitària del Covid-19. En aquest 
sentit, una de les primeres mesures 
acordades per la taula és ampliar les 
partides d’aquests àmbits en més de 
400.000 euros provinents del supe-
ràvit del pressupost de 2019.

Aquest import es podrà desti-
nar principalment a temes vinculats 
amb habitatge i pobresa energètica, 
suport a infància, alimentació o sub-
vencions a entitats del tercer sector. 

Els i les portaveus dels grups municipals amb representació al consistori en la trobada telemàtica de dimecres. || aj. castellaR

AjUnTAMEnT | poLiTiCa muniCipaL

A més, també es reforçarà l’equip tèc-
nic de la Regidoria d’Atenció Social i 
Salut Pública.

Un dels primers eixos d’actu-
ació d’aquest front comú serà la re-
formulació del pressupost municipal 
d’aquest exercici com ja es va acor-
dar en el ple del mes d’abril. “La prio-
ritat és ara mobilitzar recursos davant 
la situació de crisi per tal de donar su-
port a aquells col·lectius que més ho 
necessiten”, diuen des de l’Ajunta-
ment. Per tant, les prioritats seran 
incrementar la despesa en l’àmbit 
social i d’habitatge, l’ajornament 
d’inversions municipals no essenci-
als, com ara la nova piscina desco-
berta i la definició d’una línia d’ajut 
al comerç urbà i les PIMES en col-
laboració amb l’associació Comerç 
Castellar i altres agents econòmics.

Aquest dimarts a les 19 hores 
tindrà lloc el ple d’abril que, com el 
de març, es farà telemàticament i es 
podrà seguir en directe per Ràdio 
Castellar i el canal de youtube de 
LACTUAL.cat.   || c.d.

Les precipitacions entre diumenge i dimecres passat han deixat diver-
ses incidències a Castellar del Vallès. Els Bombers Voluntaris van haver 
de fer dimarts prop d’una desena de serveis per filtració d’aigua, alguna 
esllavissada, esgotament d’aigua i arbres de grans dimensions caiguts a 
la carretera.  “A la carretera de Sant Llorenç van caure tres arbres. Dos, 
pràcticament al mateix lloc i a diferent hora, i un tercer arbre a un kilò-
metre de distància”, explica Cisco Altarriba, cap dels Bombers Volunta-
ris de la vila. També dimarts a la tarda van acudir a la passera dels horts 
del Boà, a tocar de la fàbrica Tolrà: una unitat dels Mossos d’Esquadra 
va quedar atrapada per la crescuda del Ripoll. Els dos agents van poder 
sortir de la furgoneta, que va quedar embarrancada, sense patir ferides. 
“Anaven o venien d’un avís, sembla que per un possible robatori als horts, 
i en intentar travessar el riu va quedar clavat. Els dos agents van poder 
sortir perquè eren les primeres hores que començava a baixar aigua i en-
cara es podia”, detalla Altarriba.  || text; c.d. foto:cedida

TERRiToRi | mETEoroLogia

inFRAESTRUCTURES | EndESa

Incidències per l’episodi de pluges

Endesa ha invertit 86.000 euros en diversos treballs de reforma tecnolò-
gica a una part de la xarxa elèctrica de baixa tensió del Vallès Occidental, 
“amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de les infraestructures i, so-
bretot, de millorar la qualitat i la continuïtat del servei als clients”, infor-
ma l’empresa d’energia. A més, segons expliquen en un comunicat, s’ha 
renovat un total 17 suports de línies de baixa tensió ubicats a la comarca 
vallesana. Aquesta actuació implicarà la millora de la xarxa de baixa ten-
sió a Sant Feliu del Racó i la zona del camí del cementiri de Castellar. “Els 
treballs formen part del pla de substitució de xarxes convencionals de 
baixa tensió al Vallès Occidental i tenen l’objectiu de dotar la infraestruc-
tura de distribució elèctrica dels darrers avenços i millores tecnològiques 
de manera que es guanya en seguretat i fiabilitat, fet que reverteix en un 
millor servei a tots els clients”, informa Endesa.  || Redacció

Millora a la xarxa elèctrica de Sant Feliu

BREUS
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actualitat estat d’alarma

L’empresa Velamen-Velfont, especi-
alista en la fabricació i comercialit-
zació d’articles tèxtils per a la llar i 
que té un dels seus tallers al carrer 
Garraf del polígon del Pla de la Bru-
guera de Castellar, conscient que la 
propagació de la pandèmia Covid-19 
“ens planteja nous reptes, tant a ni-
vell personal como a nivell d’orga-
nització” i ha suposat una alteració 
a la vida quotidiana a tots els nivells, 
“i també una disrupció de la nos-
tra activitat”, s’assenyala en un co-
municat de l’empresa. Per això,  des 
del 16 de març, l’empresa ha reorien-
tat la seva tecnologia per a la confec-
ció d’equipament sanitari. Entre les 
raons esgrimides per l’empresa per 
aquest canvi de producció és “que 
hem d’estar a l’altura de les cir-
cumstàncies i no ens podem que-
dar de braços creuats”. D’aques-
ta manera, s’ajuda a pal·liar un dels 
principals problemes que arrosse-
ga el sistema sanitari, la dificultat 
d’accés al mercat de material sani-
tari i l’escassetat d’equips de protec-
ció individual.

A Velamen, on fins ara es feien 
coixins, fundes de protecció o edre-
dons nòrdics, s’han confeccionat 
bates i davantals quirúrgics reuti-
litzables. Segons assenyalen des de 
l’empresa, tots aquests canvis han 

estat possibles “gràcies a l’esforç 
dels nostres tallers de confecció, 
dels nostres proveïdors i del per-
sonal de Velamen”.

A més de la confecció de bates 
i davantals quirúrgics, l’empresa ha 
donat productes per a l’equipament 
de llits d’hospitals. Velamen segueix 
subministrant materials per a la con-

Velamen canvia la producció de roba 
de la llar i fa bates per als sanitaris

Treballadores de Velamen mostrant algunes de les bates que han confeccionat. || cedida

La també castellarenca gmp fabrica davantals per a ús sanitari des de fa tres setmanes

  jordi Rius

fecció de mascaretes per a professi-
onals. Gràcies a la col·laboració de 
Brins Barcelona S.L.U. i a la xarxa 
de cosidores voluntàries que s’han 
sumat a la causa des de les seves 
cases, s’han pogut confeccionar més 
de 9.000 màscares.

Una altra empresa del Pla de 
la Bruguera, General de Manipula-

CoVid-19 | indúSTria EMpRESA | SoLidariTaT

L’empresa castellarenca Catalunya 
Casas, especialitzada en el lloguer de 
cases familiars a Catalunya i les illes 
Balears, ha tirat endavant una original 
iniciativa destinada als sanitaris. “Nos-
altres volem ajudar allà on podem”, 
destaca la directora administrativa de 
l’empresa, Dawn Buckler, que afegeix 
que “la indústria del turisme està 
molt afectada i el sector sanitari 
està lluitant dia a dia per tirar en-
davant”. Com que Catalunya Casas té 
moltes cases buides, “hem pensat ofe-
rir-les als treballadors sanitaris per-
què en puguin gaudir durant dues 
nits quan tot això s’acabi”. Els treba-
lladors sanitaris interessats en la pro-
posta han d’enviar un correu electrò-
nic a myperfectvilla@catalunyacasas.
com juntament amb una còpia d’una 
credencial d’infermeria o medicina. 
“Ja hem rebut moltes sol·licituds i 
molts correus d’agraïment per part 
dels sanitaris”, assegura Buckler. La 
directora de Catalunya Casas lamenta 
que, en aquests temps de dificultat, no 
poden rebre cap ajut de l’ICO. Es tro-
ben que per cessament d’activitat no 
poden rebre aquests diners perquè el 
seu codi d’activitat econòmica (CNAE) 
figura com a activitat immobiliària, no 
pas de turisme, un dels sectors damni-
ficats per la crisi. “Catalunya Casas 
no té immobles que pugui llogar, 
ni hotels ni càmpings. Som inter-
mediaris i això ens acostaria més a 
uns serveis de propietat immobili-
ària”, assenyala Buckler. Però en rea-
litat “només tractem amb turistes”. 

Catalunya 
Casas regala 
estades per 
als sanitaris

Al setembre va veure com el quiosc 
que regentava al Mercat Municipal 
es cremava totalment, al gener va co-
mençar a treballar en una empresa, 
però el 16 de març va haver d’aturar 
les seves activitats pel decret d’alarma. 
D’esperit inquiet i a l’espera de poder 
tornar o no a l’empresa, Dani Nicolás 
ha decidit crear la microempresa Re-
cados Castellar, que farà repartiment 
a domicili a Castellar, les urbanitzaci-
ons i Sant Llorenç Savall durant aquest 
temps de confinament. La mecànica 
de la nova microempresa és molt sen-

idea d’empresa per fer encàrrecs 
a domicili sorgida de la necessitat
dani nicolàs, 
exquiosquer del 
mercat, ha creat 
recados Castellar

zilla, tal com explica el Dani: “Molts 
comerciants tenen servei a do-
micili, jo proposo que el client 
deixi pagades les comandes a 
les botigues que necessiti, les 
deixin preparades i jo després 
les aniré a buscar i les portaré a 
casa seva”. Recados Castellar no in-
tervé en el procés de la compra, que ha 
de quedar pagada entre comerç i cli-
ent abans que l’empleat de Recados 
Castellar faci el servei. El repartiment 
funciona a través del servei de missat-
geria de WhatsApp, al 673 65 40 89. El 
client informarà Recados Castellar de 
quins establiments ha d’anar a recollir 
els encàrrecs després que hagi efec-
tuat les compres. D’aquesta manera, 
sosté Nicolàs, “el client no sortirà 
de casa, no farà cues a l’espera 
de tenir a punt les comandes i no 
perdrà el temps”. Recados Caste-

CoVid-19 | EmprEnEdoria

llar ofereix un servei de preus esca-
lat en funció del nombre de llocs on 
ha d’anar el repartidor. El Dani ja ha 
contactat amb més de 50 empreses i 
comerços de Castellar del Vallès, que 
li han indicat que la seva microempre-
sa “els sembla una bona iniciativa per-
què els pots ajudar que se’ls desencalli la 
feina del dia a dia, ells fan la comanda, la 
separen i ja se n’obliden”.

En principi, Recados Castellar 
ha sorgit en un moment de necessitat 
per afavorir les compres des del do-
micili durant el confinament i la im-
possibilitat d’algunes persones per 
desplaçar-se, però si la iniciativa té 
èxit, assegura que tindrà continuïtat. 
“No sé si tornaré a l’empresa on treballa-
va abans del decret de l’estat d’alarma, si 
funciona jo prefereixo treballar a Caste-
llar, que me’l conec molt bé”, adverteix 
el Dani.  || J.r.

noUS USoS | ComErç

Directori digital de 
comerços amb 
servei a domicili
L’associació de comerciants de Castellar del Vallès, Comerç Castellar, 
juntament amb gairebé una trentena d’associacions de comerciants de 
tot Catalunya, han creat el directori digital SlowShopping.cat, on s’ofe-
reixen productes a domicili.
Es tracta d’una iniciativa que pretén portar les compres de proximitat a 
les llars dels clients que actualment es troben confinats a casa. Al directo-
ri es poden veure les dades de contacte de comerços locals que segueixen 
oberts al públic o que ofereixen la possibilitat de fer entregues a domicili.
Sant Cugat Comerç i l’associació PEUC són els impulsors de la iniciativa 
i asseguren que “és una acció solidària amb els comerços de proximitat 
de les ciutats i pobles de Catalunya”.
El comerç de proximitat és un dels principals afectats per la crisi propici-
ada pel coronavirus. Molts negocis han tancat o han reduït la seva activi-
tat al mínim, i segons Jesús Carballo, un dels impulsors de la campanya, 
“hem de pensar solucions imaginatives per fer front a la crisi, i aquesta 
és bona per a tothom, ja que els clients poden seguir comprant al comerç 
de confiança sense sortir de casa”.
Des del portal SlowShopping.cat els usuaris poden seleccionar el seu 
barri o localitat, utilitzar un desplegable amb diferents categories de co-
merç i trobar les dades de contacte per seguir fent compres responsa-
bles, aquesta vegada des de casa.

dos Plásticos (GMP), que fabrica 
embalatge primari per a la indús-
tria alimentaria i farmacèutica 
ha  reorientat la seva producció 
a fabricar davantals d’ús sani-
tari. “Davant la mancança de 
productes sanitaris d’un sol 
ús, vam creure oportú reorien-
tat part de la nostra producció 
per poder abastir aquest tipus 
de producte”, assegura el ge-
rent de l’empresa, Josep Anton 
López. Cada setmana lliuren uns 
50.000 davantals i ja porten tres 
setmanes fent-ho. L’empresa es 
troba dins de la cadena de béns 
essencials i no ha cessat la seva 
activitat “però tot i amb això 
aquestes petites motivacions 
de fabricar els davantals mo-
ralment ens ha ajudat molt. Ja 
sabem de la importància de la 
nostra activitat per a les far-
macèutiques o l’alimentació, 
però a més estem ajudant la 
gent que està a primera línia 
de foc”, diu López.

GMP per Sant Jordi ha creat 
un concurs literari amb la llibreria 
Espai Lector Nobel amb la qual 
s’ha acordat uns xecs descomp-
te i premis, que els treballadors 
podran fer efectius i adquirir a 
la llibreria. “D’aquesta manera 
també ajudem un negoci local 
en aquests temps de dificultat”, 
subratlla López. 
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“Haurem d’aprendre 
a canviar alguns hàbits”

· Què estem aprenent amb 
aquesta pandèmia?
Que l’espècie humana no té eines per 
controlar tot el que passa a la natura. 
I això és molt important. 

· Històricament és equiparable a 
emergències anteriors?
Sí, es pot assimilar a altres pandèmies 
molt potents, per exemple la pandèmia 
que va haver-hi del 1917 al 1918, la grip, 
que va ser molt forta. Hi ha hagut al-
tres pandèmies més recents. Al 2009 
va haver-hi una altra pandèmia de grip 
que es va poder controlar bastant bé. 

· Com hauria de ser el desconfi-
nament?
Crec que el criteri per fer-ho ha de ser 
molt consensuat, s’han d’escoltar mol-
tes veus. Hem d’anar molt a poc a poc, 
perquè segurament, tot i que no en 
tenim dades, el percentatge de pobla-
ció que està immunitzada és del 15%, 
segons alguns estudis, però en una 
forquilla molt àmplia. Si hi ha un per-
centatge petit de la població que està 
immunitzada vol dir que la resta no ho 
està, i per tant la transmissió del virus 
encara pot tenir molt espai per córrer. 
S’ha de fer de forma pausada fins que 
no hi hagi una vacuna. 

· i el desconfinament hauria de 
ser diferent en una ciutat gran 
com Barcelona que en una vila 
com Castellar?
No, probablement el desconfinament 
hauria d’anar per sectors, perquè hi ha 
zones que l’acumulació de gent afecta-
da, i per tant, la gent que pot ser asimp-
tomàtica, pot ser molt més elevada que 

en altres zones on no hi ha hagut aques-
ta acumulació. Per tant, el desconfina-
ment per zones, per regions, per po-
bles... controlant sempre la mobilitat 
és probable que sigui la via més ade-
quada. A Castellar tenim opcions per 
fer un desconfinament diferent que el 
d’una persona que viu al Poble Sec de 
Barcelona, per exemple. Aquí es po-
dria permetre la gent, més endavant, 
sortir a passejar mantenint les distàn-
cies prudencials, cosa que al centre de 
Barcelona no serà tan viable.  

· S’hauria d’haver allargat el con-
finament global?
Sempre es pot fer millor. Hem de pen-
sar que ningú té idea exactament de 
com assumir aquesta pandèmia, en 
el sentit que el futur no el podem pre-
veure, perquè és una pandèmia total-
ment nova. Qualsevol mesura que es 
prengui de desconfinament, sigui ara 
o sigui més endavant, té els seus ris-
cos. És evident que el retorn a l’àmbit 
laboral de molts treballadors ja no es 
fa en els mateixos termes que treba-
llaven just abans del decret d’alarma, 
perquè llavors no es prenien mesures 

L’expert considera que una de les 
passes clau per fer el desconfina-
ment i continuar lluitant contra la 
Covid-19 és testar tota la població —
si tinguéssim els recursos materials 
possibles—, per saber si han estat 
en contacte amb el virus o no

EnTREViSTA

LLEonARd BARRioS
Catedràtic de biologia 

cel·lular jubilat

de protecció, no hi havia la distància 
de seguretat. Tothom està molt més 
conscienciat, però els contagis només 
s’evitaran quan estiguem immunitzats, 
sigui perquè el virus s’ha estès, perquè 
difícilment l’eradicarem, o sigui perquè 
hi ha una vacuna.

· Una de les solucions és fer test 
massius a la població?
Si tinguéssim tots els recursos mate-
rials possibles, el primer que s’hauria 
de fer és testar tota la població, tant si 
han estat en contacte amb el virus com 
si no. Tindríem la primera imatge, la 
imatge més important sobre el grau 
d’immunització poblacional. Això es 
pot fer d’aquesta manera o també es 
pot fer estadísticament, que és el que 
s’engegarà en pocs dies. S’encetarà un 
procés de l’anàlisi de desenes milers de 
famílies per tenir una imatge de com 
està la població, i això és el que després 
permetrà prendre mesures de mane-
ra més adequada. Cosa que fina ara no 
hem tingut perquè ni tan sols a molts 
hospitals s’ha fet tests a molt del per-
sonal. I després, òbviament, si tingués-
sim tots els recursos materials i econò-

mics, caldria fer un confinament total 
fins que no hi hagués cap cas. Però, en 
la nostra societat, això és parlar de ci-
ència-ficció.

· Quan es podrà contenir l’epi-
dèmia? 
Hi ha models que diuen que fins a se-
tembre de 2021 hi haurà petits rebrots, 
però no ho podem saber. Hi ha una cosa 
de què ningú parla. El virus té la seva 
pròpia dinàmica. La corba de la gent 
que acabarà infectada ve determinada 
pel virus. Nosaltres podem tallar aques-
tes corbes d’infecció si tenim una vacu-
na, o si aïllem les persones una a una, 
cosa que no és possible, però sinó, en 
una població nombrosa com la nostra, 
el virus té la seva pròpia dinàmica, com 
totes les pandèmies. No tots els virus 
tenen la mateixa capacitat de ser con-
tagiosos ni la mateixa capacitat de ser 
letals. Alguns són molt letals i d’altres 
no tant. Segurament aquest virus a la 
llarga es tornarà menys letal del que 
ha estat fins ara.  

· Quines característiques té 
aquest virus que el fan diferent? 

Té una mortalitat, sembla ser, superior 
a la de la grip i una infectabilitat també 
molt elevada. El virus de la grip va va-
riant cada any, però són petites vari-
acions i en certa manera la nostra po-
blació n’està immunitzada. Cada cert 
temps, el virus de la grip canvia radi-
calment. Quan la nostra població no 
està immunitzada a aquest nou virus 
de la grip, és quan es converteix en una 
epidèmia greu. Llavors dependrà de la 
virulència que tingui, de la quantitat 
de persones a qui pugui matar. Aques-
ta variació també podria passar amb 
el coronavirus. De fet, el virus que va 
sortir de la Xina ja no és exactament 
igual del que ens ha arribat a nosaltres. 

· Com es fabrica una vacuna? 
Avui dia, i per sort, es poden fer va-
cunes de moltes maneres. Des de fa 
uns anys, les vacunes de la grip, en 
comptes d’agafar el virus de la grip 
i reproduir-lo per obtenir parts del 
virus inactivades que puguin servir 
per fer la vacuna, el que es fa ja és 
una vacuna biotecnològica. Es fabri-
quen petits pèptids, petits fragments 
de proteïna, que són similars als de 
la proteïna del virus i es fabriquen 
sintèticament. Quan ens l’injecten, 
el nostre sistema immunitari reco-
neix aquells pèptids que són iguals 
que els del virus i, per tant, pot ac-
tuar contra el virus si ens arribés a 
infectar. Fins i tot ara s’estan desen-
volupant vacunes d’RNA missatger. 
Hi ha diverses opcions. A l’Hospital 
Clínic justament estan intentant de-
senvolupar vacunes utilitzant l’RNA 
del coronavirus. 

· Canviaran els nostres hàbits 
després d’això? 
Hauríem d’aprendre, i probablement 
això vol dir que haurem de canviar 
alguns hàbits, falta que siguem prou 
forts com a societat per fer-ho. És molt 
important tenir una natura que sigui 
diversa en el sentit que actua com a 
tampó contra possibles virus que exis-
teixen en el món animal per evitar que 
ens arribin a nosaltres o als nostres 
animals. Com més biodiversitat tin-
guem a la natura, com més mantin-
guem els nínxols ecològics, més difí-
cilment ens arribaran aquestes ona-
des de noves pandèmies. Crec que sí, 
que hauríem de treure lliçons positi-
ves del que estem vivint. 
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 junts per Castellar

ntrem en el segon mes 
de confinament. Mal-
grat tots els impedi-
ments, la nostra socie-
tat civil està responent 

d’una manera meravellosa. Potser un 
dia caldria donar les gràcies també a 
tota aquella gent que, de manera dis-

E
No, això no és una guerra

 CUp Castellar

a fa unes setmanes que 
a Castellar, a causa de 
la situació excepcional 
que estem vivint, s’estan 
produint uns fets que ens 

provoquen una profunda preocupa-
ció; les actuacions policials que, en al-
guns casos en particular, estan sent 
bastant més que qüestionables. El cas 
més flagrant és el del noi que va prota-
gonitzar un vídeo viral. La detenció i 
la mala praxi que s’hi veuen, i les pos-
teriors denúncies que s’han fet tant a 
les xarxes socials com en queixes re-
primides per falta d’interlocutor insti-
tucional, ens fan creure, cada cop més 
ferventment, que hi ha algun desencert 
greu en les ordres que estan rebent els 
cossos de seguretat. 
El primer punt a destacar és que l’actu-
ació policial ha de partir, sempre, de la 
presumpció d’innocència i respectant 
el principi de prudència. El cos polici-
al mai ha de fer valer la seva autoritat 
prèvia partint de l’amenaça com a pri-
mer recurs i sabent-se més fort que el 
seu interlocutor. Potser caldria recor-
dar-los que l’autoritat només és vàlida 
quan és acceptada per tots els estrats 
de la societat i que, si en fan un ús im-
prudent, la perdran. 
El segon punt a destacar és el de la jus-
tificació d’aquestes actuacions. El nos-
tre alcalde ha arribat a justificar a les 
xarxes socials que “ni els mateixos po-
licies saben a què atenir-se i es pot pro-
duir un excés de zel com aquest”. Citant 
paraules textuals i havent-ne corregit 
les faltes d’ortografia. Increïble. 
Per tant, de tot això deduïm que l’ac-
tuació policial a Castellar és arbitrària 
i no té una base d’acció consensuada 
per tot el cos. Aquestes justificacions, 
més que bé al cos policial, el que fan és 
donar legitimitat institucional a unes 
actuacions inacceptables que, per des-
gràcia, s’estan tornant recurrents sota 
aquest estat d’alarma (els de dalt donen 
validesa al que fa la policia).
El tercer punt, que ja fa referència a 
l’àmbit estatal, és el de les fake news. 
El govern espanyol ja ha engegat la ma-
quinària propagandística sota el pre-
text de protegir la ciutadania de les in-
formacions que s’aboquen a les xarxes 
socials. Si el que es diu no comparteix 
perfil amb el que diu el govern, vindrà 
l’autoritat i actuarà amb “proporciona-
litat”. Ja ens ho coneixem, això. 
Potser haurem de donar per suposat 
que el cos policial és incapaç de fer bé la 
seva feina en situacions excepcionals, 
sempre seguint el mateix principi de 
presumpció d’innocència que apliquen.

J
L’excés de zel en l’estat 
d’alarma

 oriol Martori*

É
Un altre model és possible

dEFUnCionS

FoTo dE LA SETMAnA

13/04/20             
Fidela pérez Valero                                                       
de 96 anys

18/04/20                
Àgueda Gómez Gómez                
de 81 anys

La força de les paraules

Que el coronavirus és 
“daltònic” i no respec-
ta fronteres, és prou evi-
dent a dia d’avui, de la 
mateixa manera que, 

lluny de ser el gran igualador soci-
al, te una incidència més forta en les 
capes més vulnerables de la societat. 
Després de casi dos mesos d’afecta-
ció a Europa, les respostes governa-
mentals difereixen significativament 
d’un país a un altre, fins i tot entre pa-
ïsos veïns, i s’està demostrant que no 
hi ha una sola pandèmia global, sinó 
moltes, i cadascuna modelada per la 
seva pròpia lògica nacional. 
El COVID19 constitueix una prova d’es-
très enorme per tots els països, una 
prova que posa en evidència les seves 
estructures socials i la seva cohesió 
interna, al mateix temps que aparei-
xen les “identitats nacionals”, no des 
d’un punt de vista de pertinença a un 
nació, sinó des de la seva pròpia me-
mòria i aptitud democràtica. 
La transmissió del virus ha posat de 
manifest règims de gestió de la pandè-
mia molt diferents. Espanya, un dels pa-
ïsos més afectats d’Europa, va imposar 
un confinament estricte per retardar 
la propagació del virus i alleujar la càr-
rega dels hospitals. Dit d’un altre ma-
nera, el distanciament social és per llei 
una qüestió de control social i policial.
Països com Noruega, Dinamarca, Suè-
cia i amb similars mesures, Alemanya 
i Holanda, han optat per fer front a la 
crisis lluny d’un confinament draco-
nià i optant per la gestió del distancia-
ment social a través de l’autoregulació. 
S’han donat les instrucció als ciutadans 
perquè assumeixin una responsabili-
tat individual, un marc social basat en 
la confiança mútua, que substitueix el 
control estatal i policial. En altres pa-
raules, s’ha empoderat la ciutadania a 
lluitar contra la pandèmia de forma co-
responsable i compartida. En aquests 
països, el confinament total mai s’ha 
considerat sostenible a llarg termini. 
Molt lluny d’aquesta realitat, aquí molts 
polítics i opinadors públics subscriuen 
el mantra que aquest “model nord eu-
ropeu” no és aplicable a la nostra soci-
etat. Aquesta mirada monocromàtiva 
contra la lluita del virus, més enllà del 
debat sobre la salut i l’economia, por-
tarà grans costos per al teixit social. 
Si les escoles i guarderies tanquen 
durant setmanes, mares i pares s’han 
d’absentar de la feina o han de gestio-
nar de forma utòpica el teletreball. I 
això s’empitjora amb els treballadors 
de sectors crítics, com l’assistencial i 
el sanitària, que obliga a posar en risc 
familiar més vulnerables, com avis, 
per la criança dels més petits. El con-
finament pot funcionar per a les clas-
ses mitjanes i altes, amb cases amb un 
rati de m2 superior a la mitjana i amb 
feines molts més acomodades al tele-
treball. En una societat en què la igual-
tat de gènere i els drets dels nens són 

Aquest Sant Jordi més que mai, la 
paraula escrita ens apropa en sen-
timents i valors. Els residents de 
l’Obra Social Benèfica han rebut 
amb il·lusió  les cartes,fotografies, 
poemes i narracions del alumnat 
de les escoles i instituts de Cas-
tellar del Vallés. Tots els que for-
mem part de l’Obra Social Benè-
fica volem agrair en aquest Sant 
Jordi tant especial que  ho hagueu 
fet possible a través de la iniciativa 
‘Tenim una carta per a tu’. || oBRa 

social BenÈfica

un cop ens haguem tret de sobre el 
virus de la Covid-19 ens quedi el virus 
del totalitarisme.
No, això no és cap guerra. Més aviat té 
tots els ingredients d’un cop d’estat. 

 ignasi Giménez*

questa setmana hem 
iniciat les reunions de 
treball de la Taula de 
crisi, conformada per 
dos representants de 

cada grup polític amb representació al 

A
La Taula de crisi que ha 
de portar un Acord de 
municipi

consistori, i que ha de portar a un de-
sitjable i necessari Acord de municipi.
Ens trobem en una clara situació 
d’emergència sanitària, amb totes les 
derivades que comporta a l’àmbit so-
cial, educatiu, econòmic. Estem pas-
sant una situació molt complexa, amb 
massa incerteses. És més que mai el 
moment de la generositat política, 
del treball conjunt, del consens per 
poder prioritzar de la millor manera 
les propostes, els recursos, les eines 
per superar plegats aquesta situació 
que patim, i que s’albira més llarga del 
que tots i totes desitgem.
Moltes cadenes de valor social han 
quedat paralitzades: a l’àmbit educa-
tiu, a les relacions amb els nostre veïns 
i veïnes, amb les entitats imprescin-
dibles, amb els comerços, les petites 
i mitjanes empreses... i així un llarg i 
dolorós etcètera.
Hem d’incrementar la despesa/in-
versió social amb el màxim de recur-
sos possibles, preparar una propos-
ta àmplia d’estiu enriquit perquè els 
nostres fills i filles puguin recuperar 
part de la socialització i dels valors que 
es treballen tan bé a les escoles i els 
instituts, i que pel context que vivim, 
s’estan perdent en part.
Hem de donar suport al comerç de 
proximitat, a les nostre petites i mit-
janes empreses, a les entitats de tot 
tipus que fan possible el gran muni-
cipi que tenim.
Potenciar la Salut pública i la bona 
feina de les residències de la gent gran.
I tantes i tantes mesures que estem 
prenent i haurem d’anar prenent al 
llarg del futur més immediat.
Tot això passa per replantejar les in-
versions que semblaven prioritàries 
fa poques setmanes, i que ara s’hau-
ran de posposar.
Ara, doncs, toca construir conjun-
tament.
Treballem aquesta esperança.
*Alcalde

creta però eficient, està aportant el seu 
gra de sorra en la lluita contra la pan-
dèmia de la Covid-19.
Darrerament hem pogut comprovar 
que els poders “reals” (Ibex-35, l’exèr-
cit i la corona) han pres el control de 
l’Estat. Són ells els qui decideixen quan 
s’ha d’anar a treballar (amb garanties 
sanitàries o sense), els qui han pres el 
control dels carrers i els qui s’han em-
barcat en una croada repressiva i re-
centralitzadora.
El “gobierno más de izquierdas de la 
historia” s’ho mira i aplaudeix. Mai ha 
gosat enfrontar-se amb els elements 
més reaccionaris de l’estat, i ara els 
ha cedit el control de la situació. Per 
la seva banda, aquests han creat un 
relat bèl·lic per tal de tapar la seva in-
operància a l’hora de preveure el que 
ja fa mesos se sabia que arribaria. Per 
això les seves grans fites són la recupe-
ració de 30 kg de taronges i llimones, 
d’un carregament de musclos o d’uns 
cartrons de tabac.
Per acabar-ho d’arreglar, sovint els ma-
teixos que surten a les conferències de 
premsa, amb els mateixos discursos ar-
nats que farien servir en una cerimònia 
de jura de bandera i donant instrucci-
ons de què s’ha de fer per no contagi-
ar-se, han de ser substituïts l’endemà... 
perquè ells mateixos s’han contagiat. 
No, avui els herois no porten armes ni 
medalles. Avui els herois es juguen la 
vida als hospitals, mancats de mate-
rial i en molts casos sense unes míni-
mes condicions de seguretat. Sovint, 
malauradament, a canvi d’un sou mi-
leurista. No, això no és cap guerra. 
Aquí la gent no mata i es mor. Aquí 
la gent només es mor. 
Per això, els estats democràtics han 
deixat que siguin els científics i els 
tècnics qui s’encarreguin de fer front 
a la pandèmia. No han mirat de tapar 
la manca absoluta de previsió amb 
banderes i discursos abrandats. No 
han tret l’exèrcit a patrullar pels car-
rers amb l’himne nacional sonant a tot 
drap, ni han muntat a correcuita hos-
pitals sense cap mena de garantia sa-
nitària. No han emprès una campanya 
per tal de silenciar les crítiques al go-
vern per Internet. És clar que no tots 
els estats tenen un Ministre de l’Inte-
rior com Fernando Grande-Marlaska, 
que quan era jutge va ser condemnat 
fins a cinc vegades pel Tribunal Euro-
peu dels Drets Humans per no investi-
gar les tortures a detinguts.
Hi ha una dada irrefutable: avui Es-
panya és el país amb més morts per 
Covid-19 per milió d’habitants. I això 
és un fet irrefutable. La gestió de l’Es-
tat espanyol ha estat nefasta. I tenim 
el dret i el deure de dir-ho. Perquè ells 
posen les xifres, però els morts els 
posem nosaltres.
Perquè, més enllà de les crides a la 
unitat, aquests dies hem pogut com-
provar que l’estat de les autonomi-
es és una gran mentida. El president 
Torra i la Generalitat han rebut ame-
naces judicials i de tota mena. Tot ple-
gat, per haver plantejat solucions rao-
nables... que dies després el Gobierno 
ha acabat adoptant. Fa un mes, deien 
que el virus no entén de territoris. Ara 
es veu que sí...
I la cortina de fum d’uns nous “Pac-
tos de la Moncloa” per mirar d’allar-
gar l’agonia del règim del 78 no ens fa 
oblidar que segueixen havent-hi pre-
sos polítics, exiliats i represaliats. Si 
no estem alerta, tenim el perill que, 

primordials, les escoles són instituci-
ons clau, sobretot per als nens desfa-
vorits, i les famílies monoparentals o 
les famílies de rentes baixes.
Ens hem de preguntar si les opcions 
polítiques de gestió de la crisis a tot 
el món, es fan estrictament per mo-
tius científics racionals, o si reflectei-
xen restriccions de control social per 
encobrir les mancances de cada país. 
L’estat d’alarma de l’Estat Espanyol 
no deixa de ser un 155 per controlar 
totes autonomies. 
Assumint que el distanciament social 
és una necessitat i un objectiu compar-
tit, l’elecció crucial és entre assolir-lo 
mitjançant les amenaces de multes i 
detencions, o bé mitjançant recoma-
nacions que apel·lin a una responsabi-
litat individual compartida.
En altres països, el camí escollit potser 
semblar menys dràstic, però possible-
ment és més exigent, ja que substitueix 
el control social per l’autoregulació cí-
vica. No podem renunciar a una socie-
tat amb ciutadans com a éssers ètics i 
responsables. De fet, aquesta pot ser 
la millor manera de desenvolupar la 
reciprocitat que és el distintiu d’una 
societat democràticament madura: la 
confiança mútua entre els ciutadans i 
entre els ciutadans i l’estat.
*Regidor d’ERC

21/04/20  
Fidela punzano del Cerro                                    
de 82 anys



DEL 24 AL 30 D’AbriL DE 2020 11

cultura

n noi s’ha llançat de la 
cascada. S’ha trencat 
el coll i quan se l’han 
endut semblava una 
aranya amb les potes 

entortolligades. M’ho ha explicat la 
Montserrat, una veïna de parcel·la, 
mentre el Nil i l’Adam berenaven pa 
amb xocolata.

Al vespre, quan l’Adam ja ha 
marxat, el Nil s’enfila a la llitera. 
L’acotxo i li demano que no s’acosti a 
la cascada. Ell fa que sí mig adormit i 
amb un peu fora de la manta.

Intento llegir, però una papallo-
na nocturna rebota al llum de l’avan-
cé i em distreu. Em pregunto qui era 
el noi, quants anys tenia, i espero ha-
ver-me imaginat la mirada del Nil i 
l’Adam quan ha vingut la Montserrat. 

Tot i que no m’agrada deixar el 
Nil sol, agafo l’impermeable i enfilo 
cap al bar, que és al capdamunt del 
càmping, al costat de la piscina. Ha 
plogut tota la tarda i ara la piscina és 
un bassal de fulles i vespes mortes. 
Més enllà hi ha el bosc, la riera i, al 
final del camí, la cascada.

Al bar hi ha gairebé tothom. Tot 
i que encara som a l’agost, fa tan mal 
temps que només hi quedem una vin-
tena de famílies. Algú ha ajuntat les 
taules en una mena d’assemblea im-
provisada. Entre la gentada veig la 
Montserrat, que em fa lloc al seu cos-
tat. Em trec l’impermeable i li pregun-
to si hi ha novetats.

-Cap, reina. I el Daniel?
-Treballa, no arriba fins diven-

dres. 
La gent parla a crits, sembla que 

el noi treballava al càmping i que era 
del poble. Potser es devia suïcidar, 
suggereix una dona, o potser s’hi va 
llançar per una aposta. 

A principis d’estiu, el Nil encara 
em demanava que li fes vaixells amb 
taps de suro. Els buidàvem fins que 
tenien forma de barca i després hi en-
ganxàvem un escuradents amb una 
vela de paper. Sempre ho fèiem al ma-
teix lloc del bosc, en una riba tranquil-
la plena de pollancres. Penjava l’hama-
ca entre dos arbres i ens estiràvem a 
la riba de bocaterrosa a construir un 
port de còdols i fang negre.

  Sense títol. || joan Mundet

Conte per Sant Jordi:
Rastre

U pLAÇA MAjoR

nATÀLiA CEREZo
Escriptora

Cada tarda fèiem el mateix. Si 
era cap de setmana, quan tornàvem 
de les dutxes el pare ja havia parat 
taula i preparava el sopar. Sèiem, es-
gotats, a les cadires de lona i li explicà-
vem com ens havia anat el dia.

A principis d’agost, quan el 
temps va començar a ser més humit, 
les coses van canviar. Un matí vam 
anar al gronxador que hi ha on co-
mença el camí cap a la cascada. És 
enorme: una estructura de ferro amb 
forma d’elefant. A el Nil li encanta-
va, sempre em demanava que fés-
sim veure que érem sultans. Aquell 
dia, quan hi vam arribar ja hi havia 
un nen assegut.

La primera setmana l’Adam va 
començar a venir amb nosaltres. El 
vam portar a la nostra riba i ens va 
ajudar a construir el port. Al principi 
semblava prendre-s’ho seriosament, 
fins i tot va dibuixar uns camins a terra 
amb un bastó, però aviat se’n va can-
sar. Clavava puntades de peu als cò-
dols fins que el Nil aixecava la vista i 
anava cap a ell.

-Mama, podem anar a donar una 
volta mentre acabes de fer aquesta 
paret?- em demanava el Nil quan es 
cansaven de no fer res. Li contestava 
que sí, però que tornessin en deu mi-
nuts i que vigilessin de no caure a l’ai-

gua, i ells cada dia trigaven una mica 
més, fins que ja no va quedar més port 
per fer i m’estirava a l’hamaca a mirar 
el sostre verd del bosc.

Avui l’Adam ve a sopar. El pare 
ja ha arribat i ha començat a prepa-
rar la barbacoa. Com cada divendres, 
farem carn a la brasa. El foc no acaba 
de tirar, el carbó és una mica humit. 
Abans, al Nil li agradava posar-hi pi-
nyes i veure com espetegaven. Quan 
les cendres eren tèbies, es pintava la 
cara com un indi.

L’Adam i el Nil paren taula. Han 
passat tota la tarda fora i quan han ar-
ribat anaven tan bruts que els he fet 
descalçar-se abans d’entrar a l’avan-
cé. Les sabates tenen una crosta de 
fang vermell que crec que només he 
vist pels volts de la cascada; a la resta 
del bosc és negre, o marró.

El llum del sostre es mou una 
mica pel vent i fa olor de fum i de terra 
molla. Quan li assenyalo les sabates, 
el Daniel posa la carn en un plat i em 
diu que no em preocupi. Seiem a taula. 
Els nens tenen els ulls mig tancats de 
cansament. 

-Què, nois, què heu fet avui?
-Hem estat al prat.
Quan els pregunto què han fet 

al prat per arribar tan bruts, l’Adam 
diu que han jugat a futbol. El Nil té les 

orelles vermelles i es mira la costella 
del plat com si fos la cosa més interes-
sant del món.

El Daniel els explica que en 
aquell prat s’hi podrien fer volar es-
tels. Els nens criden engrescats quan 
els diu que demà, si fa bo, ho poden 
intentar. Alleujada, mastego un tros 
de pa. Si s’estan amb ell no tornaran 
a la cascada.

Soc a la bugaderia quan els veig 
que van cap a la caravana de l’Adam. 
Duen una motxilla i fan cara de can-
sats. Tornen a portar les sabates ta-
cades de fang vermell. 

M’eixugo els braços i recullo la 
roba. Quan arribo a la caravana deixo 
la gibrella plena de roba a l’entrada i 
agafo l’impermeable.

De camí no trobo ningú. La llum 
és espessa i humida com un caldo i 
se sent el murmuri de la riera. Passo 
a la vora de la nostra riba sense atu-
rar-me. Fa uns dies hi vaig anar amb 
l’esperança de trobar-los, però la riera 
estava deserta i el port gairebé havia 
desaparegut.

Al cap d’una bona estona arri-
bo a la presa. Fa molt que no funcio-
na i hi ha una caseta plena d’heura. 
No m’aturo. Comença a ploure, una 
pluja fina, silenciosa, que fa que les 
falgueres brillin. 

A principis d’estiu, el Nil i jo vam 
fer una excursió a la cascada. A mitja 
tarda, quan encara caçàvem cap-gros-
sos amb l’aigua fins als turmells, el cel 
es va encapotar i va començar a caure 
una tromba d’aigua.

L’aigua era una cortina trans-
lúcida que no ens deixava veure el 
camí. El Nil, esverat, em va agafar 
molt fort la mà i no em deixar anar 
fins que vam arribar, xops, a la cara-
vana. Vaig encendre l’estufa i ens vam 
assecar amb una tovallola. El Nil es 
va quedar adormit mirant el tub ver-
mell del calefactor.

A la cascada no hi ha ningú, l’ai-
gua cau a l’estany i fa una escuma que 
sembla boira. M’agenollo. Porto les sa-
bates tacades de fang, ressegueixo la 
sola i n’agafo una pila amb el dit. Brilla, 
vermell com un incendi. Tot el terra 
és fang vermell. N’agafo piles amb les 
dues mans i les llanço contra l’estany, 
contra la cascada, contra els arbres. 
No m’aturo fins que caic a l’aigua, ex-
tenuada, i m’enfonso a poc a poc.

Al fons de l’estany hi ha algues 
que es mouen amb el corrent. S’hi 
està bé. Surto de l’aigua i m’estiro a 
la riba. Miro enlaire, cap al cel. Tant 
me fa tot, ara. Aviat tornarem a casa 
i per fi s’oblidaran l’un de l’altre, de les 
mentides, de la cascada.

#COVID19

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

Estat d’alarma prorrogat fins al 10 de maig a les 00 h

Entre d’altre mesures, el Govern central 
té previst emetre una ordre perquè els 
infants menors de 14 anys puguin sortir 
puntualment a passejar acompanyats 
d’un adult a partir de diumenge, 26 d’abril. 

Tan bon punt se’n coneguin els 
detalls els podreu consultar a www.
castellarvalles.cat/coronavirusfaqs. 
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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

Gestió de residus 
Consulteu les recomanacions sobre la gestió 
de les deixalles durant el confinament a www.
residusvalles.cat 

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

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

Establiments que reparteixen 
a domicili
Consulta a www.castellarvalles.
cat/repartimentadomicili  la llista 
d’establiments de Castellar del Vallès que 
reparteixen els seus productes a domicili.

Necessites un instal·lador 
urgentment?
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

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 
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Quim pérez-Alarcón a 
l’instaLive de ‘L’Actual’

dimarts passat el coordinador i tèc-
nic del primer equip del cB castellar 
va repassar tota l’actualitat del món 

del bàsquet castellarenc en un nou 
directe a l’instagram live de l’ac-
tual, en què va repassar el dia a dia 
del club groc-i-negre i va explicar el 
pla d’entrenament dels jugadors 
mitjançant apps i sessions grupals 

El que era un secret de domini públic 
i una decisió evident s’ha confirmat 
aquesta setmana en el cas de l’ho-
quei patins i del bàsquet: la cancel-
lació de les lligues. En el cas del bàs-
quet ho faran els equips, però no els 
sèniors i els sots-25, una decisió en-
cara per prendre. 
Amb aquest panorama, la pandèmia 
es cobra dues noves cancel·lacions i els 
equips de base del CB Castellar i l’HC 
Castellar ja no tornaran a la competició 
fins la pròxima temporada, al setem-
bre, per evitar problemes de contagi.
La més matinadora va ser la Federa-
ció Catalana de Patinatge, que mit-
jançant una circular va anunciar la 
finalització de la temporada 2019-20 
divendres passat, 17 d’abril. En la nota 
emesa, l’FCP va anunciar les mesures 
preses: “donar llum verda a la propos-
ta del Comitè Català d’Hoquei Patins en 
què es presentaven diverses alternatives 
per acabar les competicions de la tem-
porada 2019-2020 i que ja s’han decla-
rat finalitzades”.
Així doncs, la Segona Catalana tan-
carà la classificació amb els resultats 
de la primera volta, i pujarà de cate-
goria el líder del grup, sense play-off 
d’ascens ni descensos. En aquest cas, 
després de les 14 jornades de la pri-
mera volta, el sènior grana quedarà 
en terra de ningú, en vuitena posició 
i a nou punts del líder, l’HC Montbui, 
equip que aconsegueix l’ascens a Pri-
mera Catalana. El Castellar tornarà 

a militar en el grup D de Segona Cata-
lana la pròxima temporada, cosa que 
frustra l’opció de lluitar per aconse-
guir l’ascens.
En el cas del bàsquet, la Comissió 
Executiva de la Federació Catalana 
de Basquetbol també va emetre una 
circular divendres, 17 d’abril, en què 
es va decidir que, en cas d’aprovar-se 
una nova pròrroga de l’estat d’alarma 
—que es va confirmar el cap de set-
mana—, es donarien per acabades 

Bàsquet i hoquei tanquen temporada

Aquesta temporada l’hoquei patins ja no tornarà al dani pedrosa, almenys en partit de Lliga. || a.san andRÉs

Els equips del CB Castellar i HC Castellar ja no competiran fins al setembre i les lligues es donen per acabades

La tenista 
castellarenca va 
ser protagonista a 
‘Tiempo de juego’ 
de la CopE

 albert San andrés

les competicions que no fossin sèni-
ors o preferents. Tot i no ser encara 
oficial, segons el que van explicar, es 
donen per finalitzades totes les com-
peticions dels campionats de Catalu-
nya, des de sots-21 a premini, incloent 
l’Escobol, a excepció de les categories 
preferents. També els territorials, ex-
cepte sèniors i sots-25 en què es jugui 
per a l’ascens. 
Si aquesta mesura es confirma oficial-
ment, només els sèniors femení i mas-

culí i els dos sots-25 quedarien en com-
petició, tot i que la FCBQ explica que 
“pel que fa a campionats sèniors i pre-
ferents, ja que, pels estudis realitzats, la 
finalització de la seva fase regular dins 
aquesta temporada (amb les adaptacions 
de dates necessàries), no seria possible 
si es reiniciés més enllà del 17 de maig” 
i afegeix que “caldrà esperar a tenir la 
certesa de no poder jugar en aquella data 
abans de suspendre’ls definitivament”.
A l’espera del que digui la Federació 

Georgina Garcia durant l’eliminatòria de la Copa davis al japó. || cedida

TEniS | xarxES SoCiaLS

L’incontrolable (i viral) atac de riure de georgina garcia

Qui no coneix Georgina Garcia pot-
ser diumenge passat va quedar sor-
près en l’entrevista del programa Ti-
empo de juego de la cadena COPE, 
dirigit per Paco González. La tenista 
castellarenca va ser l’estrella radio-
fònica de la tarda després d’un atac 
de riure que no va poder controlar 

durant els 10 minuts en antena.
L’entrevista va ser qualificada per 
González com “la més impactant 
que he viscut en la meva carrera, per 
sobre del gol d’Iniesta”, després de 
no poder fer gairebé cap pregunta 
a la tenista en el temps en directe. A 
les xarxes del programa van expli-
car que “el riure de la Georgina ha 
estat una injecció d’optimisme, ale-
gria i genialitat radiofònica”. 
En el moment del directe, ningú creia 
que estigués sola, pensant que tenia 
algú al costat que la feia riure. Però 
el seu pare, el Jorge, estava practi-
cant la ració diària d’esport, com pos-
teriorment va confirmar a Twitter: 

“Soc el pare de Georgina, quan va 
començar l’entrevista vaig sortir a 
pujar escales i per a la vostra infor-
mació, avui he fet 15 km, que equi-
valen a 17.270 passos i 121 pisos, el 
meu rècord estava en 109 pisos, tot 
al pàrquing”.
La tenista, que fa poc s’ha mudat a 
Andorra, està passant els dies del 
confinament amb el seu pare en un 
pis de 50 metres, ja que després de 
tornar de competir a Mèxic, en el 
moment inicial del confinament, la 
visita del seu pare es va convertir 
en estança a causa del tancament 
de les fronteres internacionals, que 
no el permeten tornar a Castellar.  

Catalana de Futbol, la UE Castellar i 
l’FS Castellar, dos clubs que en total 
apleguen gairebé 700 esportistes fe-
derats i que encara resten pendents 
de la decisió de l’entitat presidida per 
Joan Soteras, que en l’últim comuni-
cat emès va afirmar que “es planteja-
rà als clubs diverses opcions sobre la 
finalització dels campionats de la tem-
porada 2019-2020, i del format de com-
petició del pròxim curs 2020-2021, i es 
faran prevaldre les propostes que ofe-
reixin les màximes garanties sanitàri-
es”, sense aportar cap mena de solu-
ció a la finalització de les competicions. 
En el cas de l’FS Castellar, la Federació 
encara no se n’ha pronunciat.
De fet, després d’aquestes mesures 
dràstiques, obligades per la pandè-
mia de la Covid-19 i la més que pos-
sible fallida d’alguns clubs esportius 
catalans, la Unió de Federacions Es-
portives Catalanes (UFEC) ja ha ini-
ciat el que anomenen el pla Marshall 
per a l’esport, que s’articula per mitjà 
de quatre pilars estructurals d’actua-
ció: digitalització, fiscalitat, ocupació i 
finançament, “quatre pilars que alhora 
acullen mesures transversals de cadas-
cun dels àmbits de la gestió i la pràctica 
de l’esport i contemplen les accions for-
matives per garantir l’adaptació a aques-
ta nova realitat”, segons expliquen al 
document publicat aquest mateix di-
lluns al seu web.
En el cas del FS Castellar, la Federa-
ció Catalana de vòlei encara no s’ha 
pronunciat al respecte.

online. amb una ratxa de quatre 
victòries en set partits en l’arren-
cada de la segona volta, la pandè-
mia va frenar la gran dinàmica del 
conjunt en la copa catalunya, una 
de les lligues que encara no se sap 
com acabarà. 
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cultura sant jordi

El grup castellarenc Macedònia, lide-
rat per Dani Coma i representat a les 
veus per Mar Blanch (maduixa), la Car-
lota Arrey (mandarina), la Noa Mas-
soutié (kiwi), l’Anna Cascos (pinya) i 
la Gina Santaló (llimona), també està 
confinat. Per animar els nens i nenes 
enmig d’aquesta difícil realitat i per 
felicitar-los per com estan supor-
tant el confinament, han gravat una 
cançó que han publicat a les xarxes, 
animant-los a seguir sent valents i a 
estar convençuts que guanyarem al 
Coronavirus.

“Volem guanyar” és una cançó 
contundent i positiva. Les cinc frui-
tes, de la mateixa manera que els 
seus fans, també estan tancades a 
casa i han volgut recuperar aquest 

macedònia, també confinada, grava ‘Volem guanyar’ 
  M. Antúnez

MúSiCA | VídEoCLip

Tres de les components de Macedònia al vídeo de ‘Volem Guanyar’. ||youtuBe

tema  per animar  als nens i nenes a 
no perdre l’esperança ni les ganes de 
guanyar. “Tot i que al principi érem 
recelosos amb posar cançons en 
obert a les xarxes, vam veure que 
la lletra s’adapta molt bé a la situ-
ació que estem vivint”, explica Dani 
Coma.  Segurament, la formació farà 
alguna altra gravació per a les xarxes 
socials, “ja que, de moment, encara 
en tenim per dies i elles, les fruites, 
segueixen molt actives a les xarxes 
parlant amb els seus fans”. 

A Macedònia li han quedat ajor-
jades diverses cites. Concerts que es 
postposen per a la tardor i l’angoixa de 
no  saber si finalment es podran realit-
zar. Amb tot plegat, caldrà veure quin 
serà el futur més immediat de Macedò-
nia. De fet, el Dani és pessimista amb la 
situació que viu professionalment. Si 
bé al principi li va agradar estar a casa 

ara està angoixat per la feina: “jo soc 
un de tants autònoms que estem pa-
tint això que no té cap mena de sen-
tit, que cobrem 670 euros de l’estat 
i en paguem 300 d’autònoms”, diu 
molt preocupat. “Vam ser els primers 
en anul·lar i diuen que serem els úl-
tims a tornar”.

D’altra banda, Coma és força 
crític amb això d’oferir la música gra-
tuitament a les xarxes socials perquè 
la cultura té un preu. Diu que està bé 
per un grup que es vol fer conèixer 
però que aquesta gratuïtat no s’apli-
ca en tots els àmbits: “per exemple, 
els escriptors no regalen llibres ni 
a ningú li passa pel cap; els músics, 
en canvi, podem regalar cançons?”, 
reflexiona Coma, mostrant-se bastant 
crític amb aquesta qüestió perquè po-
dria desvirtuar encara més la cultura 
musical i teatral. 

Sant Jordi: molta entrega i poca venda

Aquest Sant Jordi ha estat ben diferent. 
De passar a ser una diada de carrer i 
molt participativa, ha estat una diada 
íntima i confinada a casa. Malgrat tot, 
els castellarencs han persevarat en l’in-
tent de regalar llibres, i de llegir-ne, i 
aquest és sortosament per un acte que 
encara es pot fer en la més absoluta 
intimitat, si es vol. Segons van expli-
car les llibreries de Castellar, s’han fet 
moltes vendes online en els dies previs 
a la diada de Sant Jordi, i el dia 23 ha 
estat, bàsicament, d’entregues a do-
micili. “Molta entrega i poca venda 
per culpa de la pandèmia”, apuntava 
Ricard Canturri, de la llibreria Espai 
Lector Nobel. 

Entre els llibres més venuts en 
aquesta llibreria, Canturri explicava 
que la tria ha estat una mica disper-
sa, “perquè les editorials no havien 
servit tots els llibres i no hi ha hagut 
gaire novetats”. Entre els més venuts, 
va destacar els llibres ‘Paraules que tu 
entendràs’, Xavier Bosch; ‘Terra Alta’, 
de Javier Cercas; ‘Reina Roja’ de Juan 
Gómez-Jurado, i ‘El pintor d’ànimes’ 
d’Ildefonso Falcones. Pel què fa al lli-
bre infantil, la venda va ser fluixa “per-
què és un tipus de llibre que es ven 
molt a la fira, el mateix dia de Sant 
Jordi”, deia Canturri. 

A la Llibreria - papereria Vallès la 
venda per Internet va funcionar molt 
bé, “pel correu i també via telefòni-
ca”, va confirmar la Carme Mas, de 
la Llibreria Vallès. Durant tot el Sant 
Jordi, van estar repartint constant-
ment a les cases. “Hi ha gent que es 
pensa que estem tancats però no, in-
tentem ser eficaços amb això”, afe-

Lliurament a un domicili de llibres del responsable de La Centraleta, a la dreta, aquesta diada de Sant jordi diferent. || cedida

Lliurament de la llibreriai nobel a un domicili. || cedida

La castellarenca gisela pou, Juan gómez-Jurado i almudena grandes, entre els autors més venuts a Castellar

gia Mas. Els llibres mes venuts a la Lli-
breria Vallès van ser ‘La campana de 
vidre’, de  Sylvia Plath; ‘Tot, menys la 
pluja’, de Gisela Pou; ‘Reina Roja’, de 
Juan Gómez-Jurado; ‘La madre de 
Frankenstein’, d’Almudena Grandes, 
‘Guillem’ i ‘Tota la veritat’, de Núria 
Cadenes; ‘Ignot’, de Manuel Baixauli; 
‘Un cuento perfecto’, de l’Elisabet Be-
navent; ‘La força de la gent’, de Jordi 
Borràs, ‘Ens van robar la joventut’, 
de Víctor Amela; ‘Ca la Wenling’, de 
Gemma Ruiz, i ‘Al final t’agradaré’, de 
MM Roca.

A la llibreria La Centraleta, els 
webs  libelista.com  i llibreriesober-
tes.cat els van funcionar molt bé. “I a 

 Marina Antúnez

les xarxes socials de la llibreria cada 
dia tambe hem rebut encàrrecs”, 
deia Carlos Higueras, de La Centra-
leta. En aquesta llibreria, les novel·les 
més venudes van ser ‘Terra Alta’, de 
Javier Cercas; ‘Tot, menys la pluja’, de 
Gisela Pou; ‘Un cuento perfecto’, d’Eli-
sabet Benavent, i ‘La madre de Fran-
kenstein’, d’Almudena Grandes.

El problema més important 
d’aquesta Diada va ser que els dis-
tribuidors i editorials “tenen molts 
problemes per servir el material”, 
segons Higueras. Sense dubte, són 
moments difícils. “Hi ha editorials 
que estan tancades, llibres que no 
es troben”, apuntava Carme Mas, 
i afegia que “potser d’aqui a dues 
setmanes ja es trobaran”. Efectiva-
ment, les empreses funcionen totes a 
mig cas, no tot el personal treballa al 
100%, i hi ha confinaments compagi-
nats amb la família. “Tot funciona més 
lentament que en un dia normal”, 
deia Mas. Malgrat que hi ha gent que 
no ho acaba d’acceptar, “la majoria 
són molt comprensius amb la situ-
ació”, apuntava fa uns dies la llibrete-
ra. Segons Canturri, “estem molt con-
tents de la resposta de la gent, de la 
seva comprensió”. Els llibreters han 
fet repartiments per tota la població. 

El Sant Jordi també va tenir 
roses. L’entrega d’algunes comandes 
es va fer amb la col·laboració d’algunes 
floristeries de Castellar, essent entregat 
el llibre amb la rosa. La venda es va fer 
online els dies previs i es van exhaurir 
existències, tal i com apuntaven de Gar-
den Dicoma. ·”Nosaltres, des del dia 
21 que ja no tenim roses, l’entrada va 
ser menor i, a més, s’havien de com-
plir les mesures sanitàries, apunta-
ven de la Floristeria Duran”. El re-
partiment es va fer el mateix dia 23 .  
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Repartiment de 
mascaretes a les 
farmàcies

Les farmàcies de Castellar 
del Vallès estan distribuint 
mascaretes quirúrgiques 2R 
de triple capa facilitades per 
la Generalitat.
La 1a serà gratuïta per a 
tothom, mentre que a partir 
de la 2a cada mascareta 
costarà 76 cèntims.

Per recollir-les, cal presentar 
la targeta sanitària.

Per evitar aglomeracions, es 
recomana que només sigui 
una persona la que s’apropi 
a la farmàcia amb les targetes 
de la resta de familiars.
Cal prioritzar el repartiment 
de mascaretes als col·lectius 
que realment les necessiten, 
per tant aneu-les a buscar 
només si us calen de manera 
immediata. Quedar-se a casa 
és més important!

cultura història

Els Arxius Arolsen, el Centre Interna-
cional sobre la Persecució Nazi (abans, 
ITS - Servei de Rastreig Internacional) 
que està situat a Hesse del Nord, Ale-
manya, ha publicat aquesta setmana 
passada un total de 30 milions de do-
cuments originals digitalitzats sobre 
les víctimes de la persecució nazi. Es 
tracta de la col·lecció històrica més 
completa que ha existit fins ara i està 
disponible des de dimarts 14 d’abril. 
El projecte digital compta amb in-
formació de 21 milions de persones 
víctimes de treballs forçats, depor-
tacions i camps de concentració i 
extermini. També inclou llistes de 
persones obligades a traslladar-se 
als camps de concentració i guetos 
de l’antic Imperi alemany, Àustria, 
Bohèmia i Moràvia. 

Entre els noms que s’han fet 
públics a Arolsen, hi ha el del caste-
llarenc Isidro Planas Riera. L’Actu-
al ha pogut esbrinar alguns detalls 
del seu recorregut en vida, tot i que 
encara hi ha buits per omplir i diver-
ses hipòtesis possibles obertes, es-
pecialment, sobre el seu destí final.

D’entrada, en un dels cinc docu-
ments digitalitzats dels Arxius Arol-
sen consta que l’Isidro va néixer el 21 
de desembre de 1909. Segons apor-
ta el Padró Municipal d’Habitants 
de l’any 1917 de Castellar del Vallès, 
l’Isidro Planas Riera va néixer al car-

nova pista d’un castellarenc 
víctima dels camps nazis
gràcies a la publicació de nous documents per part dels arxius 
arolsen s’ha conegut la història d’isidro planas riera

rer de les Roques, 19, de Castellar del 
Vallès, després que els seus pares hi 
haguessin anat a viure un any abans, 
el 1908. Era el quart de set germans: 
Baldomero, Matilde, Maria, Mònica, 
Joaquima i Teresa. L’Isidro es troba-
va, per edat, entre la Maria i Mòni-
ca. Els seu pare es deia Juan Planas 
Martí, era natural de Serrat (Giro-
na), pagès i tenia 50 anys l’any 1917, 
segons el padró. La mare es deia Jo-
sefa Riera Pi, era de Matadepera i 
tenia 39 anys l’any 1917. Segons el 
testimoni de la castellarenca Antò-
nia Ferrer Voltà, qua actualment viu 
a la residència de l’Obra Social Benè-
fica, “l’any 1923 casa del carrer de 
les Roques va passar a ser propietat 
dels meus pares, Josep Ferrer Oli-
ver i Teresa Voltà Tubert”, on ella va 
néixer aquell mateix any. 

Segons apunten els Arxius Arol-
sen, l’Isidro va treballar de forner. Si bé 
en un dels documents recuperats cons-
ta que l’any 1936 treballava per J. Vig-
nas, la recerca que fins ara ha fet L’Ac-
tual no pot confirmar, de moment, que 
es tractés del Forn Viñas. Testimonis 
vius de l’època o familiars directes que 
s’han pogut entrevistar fins ara no re-
corden cap senyor amb el nom de Pla-
nas Riera. Tampoc no s’ha pogut de-
terminar - i fins que l’Arxiu Municipal 
no reobri les portes acabat el confina-
ment no es podrà fer la recerca -  si l’Isi-
dro va ser soldat voluntari o hi va anar 
per lleva. “No s’han pogut mirar les 
quintes, de moment, perquè tenim 

l’Arxiu tancat i estan allà”, diu l’ar-
xivera Sílvia Sáiz. El que sí que sabem 
és que del 1936 al 1939 va servir com 
a soldat republicà durant la Guerra 
Civil, on sembla que feia de conductor. 
De l’any 1939 al 1940 va ser capturat a 
Saint-Dié-des-Vosges, a França, i va 
ser fet presoner de guerra per l’exèr-
cit alemany. L’any 1942 va ser enviat 
a un camp nazi a Konigsberg (Prús-
sia), on hi va ser fins al 1945.  De l’any 
1945 al 1946 va ser intern d’un campa-
ment de presoners a Odessa (URSS). 
El 1946 va ser traslladat a Mehrerau 
(Bregenz), a Àustria. L’últim document 
que es troba custodiat als Arxius Arol-
sen cita l’Isidro en data del 13 de juliol 
de 1948, al camp de Lager Worhloster, 
a Vorarlberg (Bregenz), Àustria. Sol-
ter, almenys fins a l’any 1948, però no 
consta la data de defunció, per la qual 
cosa s’obria la hipòtesi que hagués se-
guit viu i refet la seva vida.

testimoni d’un net

I, efectivament, L’Actual ha pogut con-
tactar amb la descendència de l’Isi-
dro, a través del seu net Jérôme Isi-
dro Planas, que viu encara a Bregenz, 
i que ens ha informat que el castella-
renc va morir el 21 d’agost de 1972. 
Gràcies al seu testimoni, sabem que 
l’Isidro va tenir tres fills: la Christia-
na, la Maria i el Wolfgang Planas. Tot i 
que el Jérôme no recorda l’avi, la seva 
mare Christiana sí que afirma que 
l’Isidro era el seu pare. “El seu nom 
ja no és Planas perquè es va casar, 

L’austríac jérome isidro planas, nét del castellarenc. || cedida

però es deia Christiana Planas”, 
ens explica el Jérme. També afegeix 
que “jo vaig mantenir el cognom 
perquè és l’última descendència 
masculina”. Jérôme ens completa 
la informació i ens explica que té una 
tieta, la Maria Planas, que ara es diu 
Maria Gehrer, i que el seu oncle es deia 
Wolfgang Planas, “i que malaurada-
ment va morir de càncer fa més de 20 
anys”, però que va tenir dues filles, la 
Nadine Planas i la Ines Planas. Des 
del setmanaria hem comprovat que, 
a Bregenz, també hi ha altres perso-
nes amb el cognom Planas. 

la importància dels arxius arolsen

Com a part del Patrimoni Documen-
tal Mundial, l’objectiu de l’arxiu més 
gran sobre les víctimes de la persecu-
ció nazi és el de ser accessible a tantes 
persones com sigui possible i és per 
això que els Arxius Arolsen publiquen 
cada vegada més les seves troballes 
en línia. La gran fita d’aquests arxius 
per poder comptar amb aquesta gran 

quantitat de documents ha estat la in-
clusió de la documentació Memòria 
del Món de la Unesco. Molts dels do-
cuments publicats estan indexats pel 
nom de les persones afectades i pels 
llocs on van succeir els fets. A més del 
detall d’alguns registres d’especial in-
terès - sobretot, pels historiadors - in-
clou fins i tot llistes d’objectes perso-
nals que els nazis van substraure a les 
seves víctimes. Es prioritza la consul-
ta d’aquells documents que tenen un 
especial interès públic, com els que 
fan referència als camps de concen-
tracio i guetos. Es poden fer cerques 
sobre les marxes de la mort mitjan-
çant mapes, per exemple. 

Els nazis van fer tot el possible, 
cap al final de la Segona Guerra Mun-
dial, per esborrar el rastre físic dels 
seus crims, però es van veure supe-
rats per la burocràcia, i no van poder 
desfer-se de tota l’evidència escri-
ta. L’any 2006, l’acord d’onze països 
va determinar obrir un ampli arxiu 
dels documents sobre l’Holocaust. 

 Marina Antúnez
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Investigarem 
l’eficàcia d’antivirals 
en la Covid-19
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Després de passar per la Universitat de Califòrnia i 
Can Ruti, lidera des del 2017 projectes de recerca del 
VIH a la Vall d’Hebron. El seu equip acaba de rebre una 
subvenció de la Generalitat per investigar la Covid-19

”

“

- En què consisteix el vostre projecte 
sobre la Covid-19?
Aquesta nova recerca consisteix a 
utilitzar els nostres coneixements 
en virologia, per part de Maria José 
Buzón, per generar un virus que 
no sigui infecciós, però que tingui 
exactament tot el que expressa el 
virus responsable de la Covid-19 al 
seu embolcall, que entri de la ma-
teixa manera a les cèl·lules que in-
fecten el teixit. D’altra banda, amb 
els meus coneixements sobre im-
munologia i teixits, a través de mos-
tres de teixit pulmonar, farem un 
model de cultiu amb aquests virus 
que són com el SARS CoV-2, i que 
tenen el mateix mecanisme d’en-
trada però que no són infecciosos. 
Així, podrem veure com entren a les 

cèl·lules diana del teixit pulmonar 
i, sobretot, quins antivirals i quins 
fàrmacs poden bloquejar aquesta 
entrada del virus. La nostra parti-
cularitat és que volem utilitzar un 
model de teixit més complex, més 
real, no només una línia cel·lular o 
teixit d’animals, perquè volem saber 
què passa en els humans, quina és 
l’eficàcia d’aquests antivirals en el 
pulmó de la gent. A més, utilitza-
rem una sèrie de compostos que 
s’han predit, per experiments pre-
liminars a la literatura científica o 
models computacionals, que poden 
actuar com a antivirals. Els compa-
rarem tots amb aquest model més 
real per saber quin dels que prova-
rem és més eficaç.

- Lideres un projecte sobre el VIH del 
grup de recerca de malalties infecci-
oses de la Vall d’Hebron. Hi aplica-
reu una part d’aquesta investigació?

La recerca que nosaltres i molts al-
tres grups fan sobre el VIH ajuda 
moltíssim per estudiar la Covid-19. 
El virus del VIH és tan i tan complex 
que s’ha aprofundit en camps com 
la immunologia d’una manera molt 
més intensa, com en el cas del càn-
cer. Hem après molt després d’in-
tentar evitar la metàstasi o d’inten-
tar desenvolupar una vacuna contra 
el VIH. Hi ha gent molt bona espe-
cialitzada en anticossos neutralit-
zants, a conèixer la resposta infla-
matòria, en les característiques del 
virus i de com muta, o en models de 
teixit, com nosaltres. Totes aques-
tes recerques poden aportar molt 
a les noves investigacions, a banda 
dels científics que des de fa temps ja 
investigaven el coronavirus, com el 
catedràtic Quim Segalés, des de la 
Facultat de Veterinària de la UAB 
i el Centre de Recerca en Sanitat 
Animal (CReSA).

- Què en sabem, de la Covid-19?
La Covid-19 pertany a la família 
del coronavirus, però de fet hi ha 
molts altres coronavirus que fa 
temps que conviuen amb nosaltres 
i que causen problemes respirato-
ris o trastorns intestinals. Sabem 
que la Covid-19 prové dels ratpe-
nats. En principi, no ha necessitat 
un hoste intermediari, una altra 
espècie entre el ratpenat i l’home, 
per poder fer el salt. És un virus que 
es transmet molt fàcilment amb el 
contacte entre les persones, i en al-
guns casos és molt agressiu, per-
què quan arriba al pulmó genera 
una resposta immunològica exa-
gerada de les nostres cèl·lules, que 
volen protegir l’epiteli pulmonar, i 
que ens acaba fent molt de mal. Per 
què alguns pacients la superen i ge-
neren anticossos i d’altres no, enca-
ra no ho sabem. Hi ha molts factors 

que s’han d’estudiar. La comunitat 
científica està fent molts esforços 
per aprendre i treure’n l’entrellat, 
per atacar de la manera més efici-
ent la malaltia, sigui amb una va-
cuna o antivirals.

- La crisi del coronavirus ha afectat 
la teva feina diària?
En el meu cas, no soc físicament 
a la Vall d’Hebron. No som met-
ges sinó investigadors, i hem d’es-
tar confinats com la resta de ciu-
tadans perquè podem fer teletre-
ball. Tenint en compte que ens han 
atorgat aquesta subvenció per fer 
una recerca sobre la Covid-19, tant 
Maria José Buzón —l’altra cientí-
fica que lidera la unitat— com jo, 
si cal que hi anem, ho farem. De 
moment, els estudiants de docto-
rat són els que van a l’hospital o al 
centre de recerca, i sota la nostra 
direcció, estan realitzant la mani-
pulació de les mostres o els experi-
ments que s’han de fer. Ara bé, per 
començar a treballar-hi, hi ha re-
actius o materials que necessitem 
que trigaran força a arribar per-
què hi ha molta demanda, però hi 
ha menys gent treballant a les fà-
briques o en l’àmbit del transport.

- Es parla d’un repunt de la malaltia a 
la tardor. Quin és l’escenari de futur?
És un virus que no ens traurem de 
sobre així com així. Serà un virus 
que molt probablement circularà, 
però, com passa amb altres virus, 
en un futur estarà més atenuat. 
Com més gent el passi, més immu-
nitat col·lectiva hi haurà. Si l’has 
passat un cop, en principi la pròxi-
ma vegada el passaries d’una ma-
nera més lleu, però encara és molt 
prematur per saber ni com d’efec-
tiva ni quant temps dura la respos-
ta immunitària. Es preveu que una 
possible vacuna estigui preparada 
d’aquí a un any i mig.

 Rocío Gómez


