
 

.cat
CASTELLAR DEL VALLÈS

566
DEL 15 AL 21 DE MAIG DE 2020

Setmanari d’informació local

L’economia 
de la pandèmia

coronavirus | P04

280 empreses han presentat ErTos 
que afecten a  2.467 treballadors, la 
majoria de la indústria i del comerç 

Balanç dels grups municipals 
a la situació d’estat d’alarma

L’Ajuntament 
reparteix mascaretes

poLíTica  | P02coviD-19 | P03

El SECTOR DEL PLÀSTIC, L’ALTRA CARA DE LA MONEDA. Mentre grans sectors econòmics malden per tornar a la normalitat, la indústria del plàstic s’ha tornat imprescindible en aquests temps de la 
Covid-19. És el cas de la firma castellarenca Disnou, especialitzada en metacrílat, que viu aquests dies amb una activitat frenètica. En la imatge, Rosa Permanyer, de l’empresa Disnou. ||  FOTO: q. pascual
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actualitat estat d’alarma

valoracions polítiques a la pandèmia
Els portaveus municipals opinen sobre l’estat d’alarma, la desescalada, la taula de crisi i el futur que ens espera

Joan Creus (Som de Cast-PSC)

estat d’alarma: “La feina dels 
sanitaris des de l’àrea bàsica de 
salut és excel·lent, com també la 
molt bona feina que estan fent a 
les residències. En aquest mo-
ment de complexitat s’ha vist 
que la comunitat sanitària –com 
tantes d’altres del nostre muni-
cipi-  està molt ben teixida i és 
molt forta. Hi ha qüestions que ha 
sigut impossible de salvar, casos 
extrems de salut, i que estem par-
lant de més de 200 casos detec-
tats de la Covid-19 a Castellar. En 
la immensa majoria de casos, el 
comportament de veïns i veïnes 
ha estat extremadament respon-
sable i han facilitat que la feina 
dels sanitaris i les sanitàries po-
gués lluir de manera especial. En 
general, podem estar molt con-
tents amb el comportament de 
la ciutadania”.

desescalada: “Haurem d’anar 
monitoritzant com s’estan fent 
les coses. Portem dos mesos que 
hem après a tenir paciència, a 
saber que hi ha algunes coses del 
nostre dia a dia que no podem fer 
amb la mateixa naturalitat que 
abans. Pel que fa a l’activitat eco-
nòmica, s’ha de fer de la manera 
més segura i així hem de procedir 
a les petites i mitjanes empreses 
i amb els treballadors”.

taula de crisi: “Es mou en dos 
eixos bàsics: el suport social a 
les emergències que estan te-
nint les persones i les famílies i, 
per altre banda, l’eix de l’impuls 
econòmic, sobretot, a comerços, 
autònoms, petites i  mitjanes em-
preses, col·lectius que estan te-
nint complicacions. Hem d’in-
tentar entre tots i totes reactivar 
la situació econòmica després 
d’aquests dos mesos de gairebé 
parada tècnica”.

futur: “Cal fer especial èmfasi en 
com canviarà també l’administra-
ció municipal. Parlem de les qües-
tions de teletreball, les relacions 
telemàtiques amb veïns i veïnes, 
però també posar molt èmfasi en 
què hem estat capaços de repli-
car tota l’atenció a la ciutadania 
en les noves circumstàncies”.

 “Les prioritats són 
l’emergència social 
i l’impuls econòmic”

Rafa Homet (ERC)

estat d’alarma: “En poc temps 
hem fet canviar moltes coses i ens 
hem trobat amb coses que molt 
poc temps enrere hauríem dit que 
eren impossibles o impensables. 
Per tant, fer una anàlisi ara és una 
mica sobtat.  Sí que hi ha coses que 
han sorprès molt agradablement, 
com la reacció de la gent, la solida-
ritat, les xarxes, això s’ha de valo-
rar. El confinament ha estat exem-
plar. S’han mantingut les normes, 
hi ha hagut moltes xarxes d’ajuda 
mútua. La gent s’ha implicat, ha 
buscat qui tenia més dificultats 
per ajudar-lo”. 

desescalada: “La gent en general 
és molt conscient i per tant el co-
merç, la vida, va tornant poc a poc a 
la normalitat habitual i jo crec  que 
amb molt sentit comú. Tothom uti-
litza el sentit comú i crec que s’es-
tà fent la desescalada entre la po-
blació especialment bé”.

taula de crisi: “Ha de servir per 
ajudar-nos a tots plegats a centrar 
el debat i, per tant, no ens hem de 
deixar portar per la immediatesa 
de l’actualitat. Hauria estat molt 
irresponsable començar a posar 
pressió a l’equip de govern sobre 
determinades actuacions o mane-
res de fer perquè som conscients 
tots plegats del moment i sí aju-
dar a tenir una certa mirada llar-
ga. La crisi sanitària s’ha de gesti-
onar i aquí  doncs s’ha d’agafar un 
patró comú i mantenir-lo. És im-
portant que comencem a preparar 
ja mesures de reactivació econò-
mica i de suport social, especial-
ment nosaltres fem referència a 
reactivació econòmica. Enfocar-la 
només com una crisi assistencial 
seria una errada. Segurament  es-
taríem abocant més gent als re-
cursos assistencials quan, si fo-
mentem l’economia, si la gent té 
un lloc de treball estable no cal-
drà que l’ajudem.

futur: “Segurament canviarem 
hàbits, haurem descobert coses. 
El temps i l’actualitat passen molt 
ràpids. No fa ni sis mesos Urquina-
ona estava en flames cada nit. En 
aquell moment ens assemblava que 
el món havia de canviar per allà”.

“Enfocar-ho com 
una crisi assistencial 
seria una errada”

Pau Castellví (JuntsxCast)

estat d’alarma: “El que m’ha sor-
près més positivament és la gran 
solidaritat que hi ha hagut de perso-
nes voluntàries, d’entitats i també 
del personal mèdic. Cal assenyalar 
que no estàvem prou preparats per 
una crisi d’aquestes característi-
ques. Independentment dels colors 
polítics, tots plegats hem de fer una 
reflexió serena per veure què s’ha 
de fer perquè això no torni a pas-
sar. El que a mi em preocupa mol-
tíssim és la gent que tenim en situ-
ació de dependència,  gent gran o 
gent que viu sola. Ells han de tenir 
tot el suport que necessiten per tal 
de poder-se  sortir”.

desescalada: “Cada poble és un 
món diferent. Hem de trobar l’equi-
libri adequat entre protegir de totes 
totes la salut de la gent i també anar 
reactivant l’economia perquè no 
prenguem mal. També veurem que 
la  responsabilitat més important 
per primer cop en tota aquesta crisi 
no recau tant en l’administració –en 
el que està prohibit, en el que està 
permès-  si no en la gent. Com la 
gent pren mesures de prevenció”.

taula de crisi: “El més important 
és com assegurem que el desplega-
ment d’aquest desconfinament es-
pecíficament a Castellar  es fa en 
les millors condicions perquè  la 
salut de la gent estigui garantida. 
I el pressupost municipal també ha 
d’anar molt bolcat a ajudar que tot 
el petit comerç, autònoms, la gent 
que  està donant feina després de 
tot el que ha significat tantes set-
manes d’aturada econòmica. Des 
de l’Ajuntament, tots plegats hem 
de poder ajudar a que no hi hagi 
ningú  a Castellar que estigui sense 
un plat a taula. I,  en segon lloc, i 
aquesta és una política fonamen-
tal defensada per totes les forces, 
l’habitatge és un gran problema i 
hem de fer-lo accessible”.

futur: “No ens enganyem, l’esperit 
de Castellar no canviarà arran d’ai-
xò però sí crec que la gent serem 
més prudents de tot el que impli-
ca la higiene i els temes sanitaris i 
també amb certs canvis que hau-
ran arribat per quedar-se, almenys 
per un temps”.

“cal reflexionar què 
s’ha de fer perquè 
això no torni a passar”

Marga Oncins (CUP)

estat d’alarma: “S’agraeix per part 
de l’equip de govern que hagin vol-
gut crear la taula de crisi tenint en 
compte l’oposició perquè a l’hora 
de la veritat ells fan i ells decidei-
xen, no ens necessiten a nivell de 
vots. El que passa és que estem ve-
ient que les accions estan una mica 
lluny, que van molt a poc a poc. El 
que sí és important, tot i que esti-
guem treballant tots junts, és que 
cap de nosaltres tregui rèdit polític 
d’aquesta crisi tan gran. Per això, 
ens crea una mica de recel quan 
veiem l’alcalde fent-se fotos repar-
tint mascaretes. Això ens recorda 
més a l’època de campanya electo-
ral quan es fa fotos repartint bos-
ses. Creiem que no és bonic”.

desescalada: “A nivell tècnic no 
parlaré, però veient com s’està fent 
també podem pensar que les mesu-
res vindran tard, seran lentes. Crec 
que per part de l’equip de govern 
s’hauria pogut plantejar tot un se-
guit  d’escenaris diferents per tenir 
més marge de maniobra en funció 
del que pugui anar passant. Evi-
dentment que és molt difícil gestio-
nar una crisi així, però si tens marge 
de maniobra perquè has previst di-
verses opcions i alternatives, la res-
posta pot ser més ràpida”.

taula de crisi: “El tema social és 
evidentment importantíssim i el 
tema econòmic, també. És que van 
lligats. Si no hi ha una reactivació 
econòmica totes les mesures de 
caire social no es podran imple-
mentar. Sobre el funcionament de 
la taula de crisi, el que estem veient 
és que no hi ha una veritable dinà-
mica de treball cooperatiu i dificul-
ta molt poder fer les nostres apor-
tacions i opinions”. 

futur: “Crec que serà igual. No hem 
après res. Potser soc pessimista, 
tot i que de caire soc una persona 
molt optimista: tenim una inèrcia 
brutal que ens fa reticents als can-
vis. Llavors ho estem vivint com un 
parèntesi, no com una oportunitat 
de canvi real. Quan acabi tot això, 
del que tenim ganes és de tornar a 
la realitat que teníem abans perquè 
la gent som absolutament reticents 
als canvis”.

“vivim la pandèmia com 
un parèntesi, no com 
una opció de canvi”

Matías de la Guardia (C’s)

estat d’alarma: “Han estat dos 
mesos bastant durs per a tota la po-
blació en general i també per al sis-
tema sanitari, que ho ha viscut amb 
molta pressió assistencial des del 
punt de vista de patologia respira-
tòria, a les UCI i a urgències però 
poc a poc es va millorant. Hem de 
tenir una actitud positiva i anirem 
sortint-nos. Crec que aquí a Caste-
llar, des d’un primer moment, des de 
l’Ajuntament es van prendre mesu-
res bastant ràpides i es va crear una 
comissió de seguiment amb l’oposi-
ció i també s’està treballant amb les 
residències. 

desescalada: “Sempre he dit que  
s’ha d’aplicar el sentit comú. Per 
una banda, seguir les recomanaci-
ons dels experts i de les autoritats 
competents, que són les responsa-
bles de fer les fases de desconfina-
ment. Tothom vol retornar a la nor-
malitat però hem de ser una mica 
conscients que aquí hem tingut molts 
casos i s’ha d’anar més a poc a poc”.

taula de crisi: “La prioritat sem-
pre ha de ser la gent més vulnerable 
del municipi. Sembla que les ajudes 
s’hauran d’incrementar en temes del 
pagament de lloguer i hipoteques, 
que ja era una qüestió que arrosse-
guem del passat  i que ara ha empit-
jorat. I també al tema de l’educació, 
que s’ha portat amb un cert des-
control a nivell nacional, cal marcar 
pautes a partir d’ara. A Castellar ja 
estem mirant què fer amb el Casals 
d’Estiu que hauran de ser una mica 
diferents. Ara trobarem dos tipus de  
família: les famílies que han de tre-
ballar i necessiten la conciliació la-
boral i les famílies que es poden tro-
bar amb dificultats perquè estan en 
ERTOS i que necessiten ajudes”.

futur:  “Hem après moltes coses, 
d’entrada a tenir respecte a la ma-
laltia. Hem d’aprendre a aplicar el 
sentit comú i prendre precaucions 
perquè sempre hi hauran virus, tenir 
més mesures d’higiene i de distàn-
cia social. També estem aprenent a 
gestionar coses com l’ús de les tec-
nologies, el teletreball o els ajuts al 
lloguer, temes que ja teníem sobre 
la taula abans, però que ara potser 
ens posarem una mica més les piles”.

“Haurem d’anar més a 
poc a poc per retornar 
a la normalitat”
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repartiment massiu de mascaretes 

Durant aquesta setmana s’ha fet el repartiment domiciliari de dues mascaretes gratuïtes per veí. || q. pascual

Gairebé una trentena de voluntaris, 
de costat amb efectius d’ADF i coor-
dinats per la Creu Roja, van comen-
çar a repartir les mascaretes que 
proporcionarà l’Ajuntament a tota la 
població major de 3 anys divendres 
passat. Tot i que el Vallès Occidental, 
que forma part de la Regió Sanitària 
Metropolitana Nord, és una de les co-
marques que no passarà a la fase 1 de 
la desescalada, des de l’administra-
ció local es preparen per gestionar 
el camí cap a la nova normalitat. Un 
dels puntals d’aquest seguici és l’au-
toprotecció i la prevenció del contagi 
de Covid-19, mitjançant la garantia 
que tots els veïns i veïnes de Caste-
llar disposin de material adequat per 
sortir al carrer de manera segura.

Tal com es va anunciar fa uns 
dies, es repartiran un total de 78.500 
mascaretes per a la ciutadania, però 
també per als serveis essencials i per 
als comerços de Castellar. Tot plegat, 
en el marc de la campanya ‘Masca-
retes per a tothom’. “Divendres es 
van començar a repartir les mas-
caretes per a menors de 14 anys. 
Se’n repartiran 3.500. Són reu-
tilitzables i tenen al voltant d’un 
centenar d’usos”, explica l’alcalde 
de Castellar i president del Consell 
Comarcal, Ignasi Giménez. Concreta-
ment, se’n repartiran de tres mides: 
S, per a infants de 3 a 4 anys; M, per 
a infants de 5 a 8 anys; i L, per a in-
fants de 9 a 13 anys. No se n’han pre-
vist per als infants de 0 a 2 anys per-
què no es recomana utilitzar-les en 
aquesta franja d’edat. “A principis 
de la setmana que ve es comença-
ran a repartir 45.000 mascaretes 
quirúrgiques. En rebran dues totes 
les persones empadronades a Cas-
tellar”, afegeix Giménez. Aquestes 

primer es van 
repartir les dels 
infants i durant la 
setmana, la resta

 R.G./J.G.

mascaretes, que s’enviaran a les llars 
de Castellar juntament amb un tríp-
tic informatiu sobre el seu ús, són uni-
personals i es poden fer servir entre 
4 i 8 hores.

acció al comerç

Tot i que , malgrat les anuncis de la 
setmana passada, finalment no es 
preveu que a partir del 18 de maig la 
Regió Sanitària Metropolitana Nord 
pugui capbussar-se en la fase 1, s’han 
previst algunes accions de cara a la 
reactivació general del comerç. És 
per això que, paral·lelament, al re-
partiment de mascaretes es repar-
tiran paquets de material sanitari 
a les botigues i establiments de la 
vila. “Tots els comerços, al voltant 
de 400, rebran un paquet amb 50 
mascaretes, guants i gel hidroal-
cohòlic perquè, quan entrem a la 
fase 1, estiguin preparats i equi-
pats per atendre els clients amb 

les màximes mesures sanitàries 
i de seguretat”, remarca l’alcalde.

L’Ajuntament ha fet una inver-
sió total de 42.000 euros per a l’ad-
quisició de les mascaretes. Aquestes 
78.500 noves unitats se sumen a les 
10.000 cedides per la ciutat xinesa 
de Mianyang, que ja s’han distribuït 
entre les persones de més de 65 anys 
i els serveis essencials, i a les 4.600 
provinents del Ministeri de l’Interi-
or, repartides a les cinc residències 
de gent gran de la vila.

visites a la gent gran

D’altra banda, les 4.000 trucades te-
lefòniques que l’Ajuntament de Cas-
tellar ha realitzat als castellarencs 
majors de 65 anys han permès detec-
tar una vintena de casos de persones 
que han estat derivades a l’equip de la 
Regidoria d’Atenció Social i Salut Pú-
blica. Arran d’aquest contacte telefò-
nic, s’ha comprovat que “la major part 
de persones grans tenen les neces-
sitats bàsiques cobertes”, informa 
el consistori.

Dels contactes realitzats també 
es desprèn que un 59% de les persones 
majors de 65 anys estan rebent algun 
tipus de suport d’altres familiars, cui-
dadores o persones conegudes, men-
tre que el 41% no rep suport extern en 
la seva cura. La iniciativa es comple-
tarà a partir de dilluns amb les visites 
presencials que farà la Creu Roja a 240 
domicilis de persones grans que no van 
agafar el telèfon quan se les va trucar.

De les 4.100 persones majors de 
65 anys de Castellar del Vallès (una 
quarta part de la població), el 56% són 
dones, i el 44%, homes. Cal assenyalar 
que 700 persones d’aquest col·lectiu 
viuen soles, mentre que 1.620 viuen 
acompanyades d’altres majors de 65 
anys, 1.550 viuen acompanyades d’al-
tres persones menors de 65 anys i 230 
viuen en residències de gent gran. El 
contacte amb les persones majors de 
65 anys residents a la vila s’ha dut a 
terme amb el suport del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental i es com-
plementa amb altres accions que ja 
s’estan realitzant, com el reforç del 
serveis d’atenció domiciliària i de te-
leassistència.. 

+COVID-19

La solidaritat de les 
cosidores no s’atura: 
fan bates per a les 
residències locals

Una vintena de cosidores de 
la borsa de voluntariat han 
confeccionat aquests darrers dies 
prop de 300 bates de 10 usos. A 
finals de la setmana passada ja 
es van poder repartir a les cinc 
residències de gent gran de la 
vila, tasca portada a terme per la 
Creu Roja. Segons informen els 
responsables municipals que han 
promogut l’acció de voluntariat de 
les cosidores, en aquesta ocasió 
les bates són de polipropilè, 
material homologat que ha cedit 

l’empresa Robin Hat de Rubí. 
Amb aquesta segona remesa són 
pràcticament 1.300 les bates 
que s’hauran lliurat a serveis 
sociosanitaris: 955 de paper 
hidrofugat i d’un sol ús, que ja es 
van entregar l’abril passat i, ara, 
aquestes 287 de 10 usos.  En les 
dues accions hi han participat 
una quarantena de cosidores.
Sense cap mena de dubte un 
dels col·lectius protagonista 
d’aquesta crisi sanitària són els 
voluntaris que, d’una manera o 
d’una altra, treballen en xarxa amb 
els agents locals, per arribar on 
l’empresa privada i l’administració 
pública no hi arriba per manca de 
recursos, de temps o d’efectius 
per fer-ho possible. Aquest grup 
de voluntàries cosidores es va 
activar ja a mitjans d’abril per 
fer un miler de mascaretes.
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En data 1 de maig, 281 empreses de 
Castellar havien presentat un expe-
dient de regulació temporal d’ocupa-
ció (ERTO) com a conseqüència del 
decret d’estat d’alarma derivat de la 
pandèmia de la Covid-19, segons dades 
del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies. Un ERTO és un pro-
cediment administratiu que poden 
realitzar les empreses quan han de 
suspendre de manera temporal una 
part o la totalitat de la seva activitat 
per causes econòmiques, tècniques, 
organitzatives, productives o deriva-
des de força major. Aquests ERTOs 
per força major afecten unes 1.971 
persones. El nombre d’expedients 
creix fins als 307 si es consideren al-
tres causes, i afecten un total de 2.467 
treballadors. Aquest nombre suposa 
un 42,47% del total d’assalariats que 
tenia Castellar a 31 de març, 5.808.

Es considera que són una causa 
de força major les circumstàncies de-
rivades de la pandèmia per SARS-
CoV-2 i, en particular, el fet que la de-
claració de l’estat d’alarma no permeti 
a l’empresa desenvolupar la seva ac-
tivitat. També poden presentar un 
ERTO per força major les empreses 
afectades per raons extraordinàries 
i urgents vinculades amb el contagi o 
aïllament preventiu decretat per les 

La pandèmia ha portat 281 ErTos 

 Jordi Rius

autoritats sanitàries, així com aque-
lles que es vegin obligades a suspen-
dre la seva activitat a conseqüència 
del tancament de locals d’afluència 
pública, restriccions del transport 
públic o falta de subministraments 
que impedeixi greument la continu-
ïtat de l’activitat, sempre que aques-
tes causes siguin conseqüència direc-
ta de la pandèmia per coronavirus. 

El sector més afectat per la pan-
dèmia és clarament el comerç a l’en-

gròs i al detall, amb 68 expedients, 
seguit de molt a prop per la indústria 
manufacturera (amb 61), l’hostaleria 
(44) i la construcció (44). Quant a nom-
bre de treballadors afectats, la indús-
tria manufacturera és la que registra 
un nombre més elevat, concretament 
870, també amb una forta incidència 
al comerç a l’engròs i al detall (490), 
al transport i a l’emmagatzematge 
(362), a l’hostaleria (162) i a les activi-
tats administratives i auxiliars (139).

Hi ha 2.467 persones 
afectades per 
ErTos, més d’un terç 
del sector industrial

ertos prorrogats fins el 30 de juny

Aquesta setmana el Govern central i 
els agents socials han acordat les aju-
des que tindran els ERTOs per força 
major durant el procés de desesca-
lada. Seguiran lligats a l’estat d’alar-
ma fins al dia 30 de juny. Així mateix, 
totes les parts han pactat que una co-
missió tripartida decideixi quins sec-
tors podran mantenir els ERTOs des-
prés d’aquesta data.

La força major total, per a les 

ECOnOMIa | anàLisi

empreses que encara no puguin rei-
niciar l’activitat, implicarà mantenir 
l’exoneració del 100% de les cotitza-
cions per a aquelles de menys de 50 
treballadors i el 75% per a la resta. La 
força major parcial suposarà exemp-
cions que van del 30 al 85% en funció 
de les circumstàncies. 

Al tractar-se d’una mesura tem-
poral, l’empresa no ha d’abonar cap 
indemnització a les persones treba-
lladores afectades, i no interfereix 
amb el seu dret a percebre les pres-
tacions de desocupació que s’escai-
guin. Les persones treballadores 
afectades per l’ERTO tindran dret 
al reconeixement de la prestació per 
desocupació, i el temps en què per-
cebin la prestació per desocupació 
de nivell contributiu per aquests 
ERTOs no consumirà els períodes 
màxims de prestació.

“Les empreses ens ha mani-
festat la seva preocupació de com 
serà la reactivació”, constata el 
membre d’ASEMCA i director gene-
ral del Centre Metal·lúrgic, Gabriel 
Torras. Des de la perspectiva em-
presarial “preveiem que hi haurà 
una segona onada de problemes, 
quan passi el període d’alarma i 
els ERTOs de força major es de-
sactivin, moltes empreses s’estan 
plantejant què passarà el dia des-
prés”. En algunes empreses, se’ls ha 
reclassificat les dates de lliurament 
de les comandes per servir-les fins 
al setembre o a l’octubre “amb la 
qual cosa hi ha moltes empreses 
que estan preparant expedients 
de cara a la tornada. Aquests ja no 
seran per força major sinó per cau-
ses organitzatives i que ens afecta-
ran els pròxims mesos”.

Empleats de Disnou, empresa del sector del plàstic, treballant en una imatge d’aquest dimarts passat. || q. pascual

ERTOS PER 
nOMBRE DE 
TREBaLLaDORS

agricultura, 
ramaderia i pesca 20

Inf. I comunicacions 5

activitats artístiques i 
d’entreteniment 35

comerç a l’engròs 490

activitats professionals i 
tècniques 10

sense especificar 11

Indústries manufactureres 870

activitats financeres i 
assegurances 22

altres serveis 53

Transport i 
emmagatzematge 362

activitats administratives i 
auxiliars 139

construcció 122

activitats immobiliàries 7

activitats de les llars 1

Hostaleria 262

activitats sanitàries i 
serveis socials 40

Educació 118

Expedients força major: 281
persones afectades: 1.971 
 
Expedients causes : 26
persones afectades: 496

TOTaL DE 
PERSOnES aFECTaDES 

2.467

TOTaL D’EXPEDIEnTS: 

307

FOnT: DEparTa-
mEnT DE TrEball

+InDÚSTRIa

Disnou, d’un ERTO 
parcial a no parar

El decret del 14 de març va obligar 
l’empresa local Disnou, dedicada a 
la fabricació i disseny en metacrilat 
per a expositors, equipament per a 
comerços i protecció per maquinària, 
a prescindir temporalment de més de 
la meitat de la plantilla. “No sabíem 
com aniria, molts dels nostres clients 
van tancar encara que teníem alguna 
comanda pendent”, assegura Rosa 
Permanyer, responsable d’admi-
nistració de l’empresa. Llavors,  
van començar a fer mascaretes de 
PETG i mampares de metacrilat 
“per a forns, estancs, farmàcies” 
encara que “era poca cosa”.
Un mes més tard, cap al 14 d’abril, la 
demanda de mampares i mascaretes 
es va disparar i l’empresa va aixecar 
l’ERTO. Era el moment que perruque-
ries, centres d’estètica i comerços 
en general començaven a prendre 
mesures de protecció per poder obrir. 
“Ara ja s’està parlant dels bars i és 

tota una bogeria”, admet Permanyer. 
Des de l’abril ja ha fabricat unes 
10.000 mascaretes i més d’un miler 
de mampares. L’empresa també 
ha dissenyat alguns models de 
mampares de diferents mides tenint 
en compte l’alçària de les taules 
dels establiments de restauració.
A causa de l’elevada demanda 
d’aquests elements de protecció, “no 
hi ha suficient material per a tothom 
per elaborar-los”, explica la responsa-
ble d’administració de l’empresa. La 
situació també s’agreuja pel fet que 
moltes empreses que abans no es 
dedicaven al metacrilat “s’han posat a 
fer mampares perquè no es necessita 
una especialització important i, és 
clar, tot està col·lapsat, encara que 
hi ha mercat per a tothom”. 
Fins ara la matèria primera venia 
d’Alemanya i d’Itàlia, però en aquests 
moments ja es comença a parlar 
d’importar material de Turquia i la 
Xina. Permanyer també ha volgut 
incidir en el fet que el metacrilat és 
reaprofitable i recomana que no es 
llenci, ja que una vegada hagi fet el seu 
ús, “es pot triturar i es pot tornar a in-
corporar a un nou procés productiu”.
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Les abraçades, les trobades amb 
la família i els amics, la represa 
de l’activitat de les terrasses al 
50%, la tornada a la nova rutina 
d’alguns comerços i empreses 
sense cita prèvia, la vetlla i el dol 
en companyia, l’alleugeriment de 
les restriccions de mobilitat, sem-
bla que s’ajornarà, com a mínim, 
una setmana més. La Generalitat 
demana que Barcelona Ciutat i la 
regió Metropolitana Nord i Sud, 
es mantinguin a la fase 0. El Va-
llès Occidental, i per tant, l’Àrea 
Bàsica de Salut de Castellar del 
Vallès, tampoc saltaran d’etapa i 
continuaran en la fase inicial. D’al-
tra banda, des del Departament 
de Salut proposen que la Catalu-
nya Central, Lleida i Girona sí que 
passin a la fase 1 de la desescalada 
a partir del 18 de maig. Aquestes 
tres regions se sumarien al Camp 
de Tarragona, les Terres de l’Ebre, 
l’Alt Pirineu - Aran que, des de di-
lluns passat, es troben a la fase 1.

Així ho ha va anunciar 
aquest dimecres la consellera de 
Salut, Alba Vergés, en una compa-
reixença pública. La consellera va 
remarcar que la ciutat de Barcelo-
na i les dues regions que l’envolten, 
la Metropolitana Nord i la Metro-
politana Sud, “són les tres regi-
ons sanitàries més complica-
des: concentren un 66 per cent 
de la població de Catalunya i hi 
ha molta mobilitat. Això fa que 
sigui l’àrea amb risc de rebrot 
més alt a Catalunya”.   el govern 
central ha d’anunciar divendres 
la seva decisió.  || r. g.

Castellar 
podria seguir 
dins la fase 0 

“Volem facilitar l’accés als ajuts”

Yolanda Rivera durant l’entrevista dimecres passat a El Mirador. || c.Díaz

aJUnTaMEnT | oficina covid-19

· Per què s’ha creat el comissionat?
El motiu de crear aquest comissio-
nat és per vehicular i endreçar totes 
les ajudes que s’estan donant, tant 
des de la Generalitat com de l’Es-
tat, que són moltes. Per exemple, des 
que hi ha hagut la crisi sanitària hi 
ha hagut més de 10 publicacions en 
el BOE explicant ajudes. Nosaltres 
les tenim totes publicades a l’ofici-
na virtual a través del web munici-
pal, però la idea bàsica és facilitar al 
ciutadà l’accés a les ajudes, primer el 
coneixement que existeixen i segon, 
com accedir-hi i demanar-les.És un 
comissionat que està format per re-
gidors i tècnics tant de l’àrea eco-
nòmica com la social, juristes i, per 
suposat, el secretari i l’interventor 
municipals. 

· I com es poden demanar les 
judes? Hi haurà una oficina física?
Un dels objectius del comissionat és 
la creació de l’oficina municipal de la 

La regidora  assumeix un càrrec que 
neix amb la voluntat de posar una 
mica d’ordre de tots els ajuts exis-
tents i que la ciutadania els conegui

EnTREVISTa

YOLanDa RIVERa 
comissionada per a la 

gestió municipal de
 l’impacte de la covid-19

  J.R./C.D.

Covid-19. Inicialment serà d’accés te-
lemàtic. Com deia, una de les tasques 
de l’oficina serà endreçar totes les aju-
des que ja hi ha penjades de forma que 
sigui molt fàcil per a qualsevol ciutadà 
entrar-hi. I així pot veure en cascada 
si és autònom, si és una persona que 
ha quedat afectada per un ERTO o ha 
quedat a l’atur i anar passant  de pre-
gunta en pregunta fins arribar a allò 
que necessita. Evidentment, també 
tindrem els nostres tècnics a la seva 
disposició, de moment per via telefò-
nica al 93 714 40 40. Una de les tasques 
importants d’aquest comissionat és 
reforçar l’Oficina Local d’Habitatge 
per acompanyar totes les persones 
que necessitin un ajut per al lloguer.

· amb quins recursos compta 
l’ajuntament en matèria d’ajuts?
Estem treballant en diferents línies. 
D’una banda, treballem en una línia 
més adreçada a serveis socials. Aquí 
s’inclou una línia exclusiva per a ajuts 
al lloguer, per a totes aquelles perso-
nes que tenen dificultat per pagar el 
lloguer. Aquesta línia la complemen-
tem amb una ajuda específica de ser-
veis socials més genèrica per atendre 
casos més particulars. Hem volgut 
fugir una mica dels ajuts estàndards 
per a tothom. També hem obert una 
línia d’ajuts adreçada a comerços i a 
activitats comercials que s’han vist 
afectats per la crisi sanitària i han 
hagut de tancar els seus locals.

· Com es concreta en forma de 
partides econòmiques?
Al ple de maig portarem una modi-
ficació pressupostària de 415.000 
euros i estarà adreçada a la línia so-
cial. Estem treballant i tenim bastant 
avançat quin ha de ser l’import per a 
comerços i activitats comercials. Per 
no demorar-ho i haver d’esperar al 
següent ple, segurament farem un 
ple extraordinari a mitjans de juny 
per aprovar una modificació pressu-
postària i aprovar unes bases per a 
les ajudes als comerços. Aquí estem 
parlant d’uns altres 400.000 euros 
aproximadament.

· Quins col·lectius es poden be-
neficiar d’aquests ajuts?
Hi hauria un primer col·lectiu d’autò-
noms, persones que tenen comerços 
i restaurants. Una altra línia serien 
famílies que s’han vist afectades per 
ERTO o un acomiadament. 

·  Quants diners pot deixar de re-
captar l’ajuntament per culpa de 
la pandèmia? 
És difícil  de quantificar però des de 
Serveis Econòmics ens comenten 
que podríem estar parlant d’uns 
500.000 euros menys de recapta-
ció. I també aquí caldrà afegir tots 
aquells preus públics que no s’estan 
cobrant en aquests moments perquè 
el servei no s’està prestant, com po-
drien ser les llars d’infants o el gim-
nàs municipal, entre d’altres. A finals 
d’any haurem de fer l’ajust d’equilibri 
econòmic financer amb les conces-
sionàries i restablir aquells imports 
que no s’han cobrat.  
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Dos mesos i un dia. Aquest és el 
temps que ha passat des que un do-
cument va decretar que començava 
una nova etapa anomenada confina-
ment. La nostra societat i la nostra 
manera de viure quedava sacsejada 
per un nou virus del qual no sabíem 
gaire cosa. Els comerços també van 
haver d’abaixar persianes. Seixanta 
dies després, ja instal·lats en la fase 0 
de la desescalada, els negocis locals 
tornen a obrir. Ho fan amb noves con-
dicions, amb mesures noves d’atenció 
al client: s’adapten. El que es deixa 
enrere ha estat un període dur, amb 
acomiadaments, ERTOs i caixes bui-
des, però tirar endavant i lluitar con-
tra les adversitats està en el tarannà 
del comerciant. 

Alguns dels comerços de la vila 
han continuat treballant, tot i tenir 
les persianes abaixades, a través de 
comandes i distribució a domicili. És 
el cas de la botiga de roba per a nens 
i nenes Herois: “Durant el confina-
ment es van fer moltes comandes 
a domicili, vam tenir molt bona 
resposta. Justament crec que el 
nostre producte era una neces-
sitat perquè feia molta calor, els 
nens van poder sortir al carrer i 
la roba es queda petita d’un any 
per l’altre”, explica Anna Puigde-
masa. La propietària considera que 
aquest és el moment del comerç local. 
“Nosaltres fa tres anys i mig que 
estem oberts i tinc la sensació que 
la gent cada vegada compra més al 
poble i, amb el confinament, està 
molt més conscienciada, han vist 
la importància del petit comerç; 
som positives, per la resposta que 
hem tingut en el desconfinament i 
a la fase 0”. Maite Escribano, propi-

etària de la botiga de roba per a dona 
El Baratet, també és optimista amb 
el suport al comerç local. Creu que 
s’ha d’aprofitar ara que els grans ma-
gatzems encara continuen tancats. 
“Tot i no ser un producte de prime-
ra necessitat m’han fet comandes 
per fer regals d’aniversari o pel dia 
de la mare”. A la botiga s’han pres 
moltes mesures per adaptar-se a la 
fase 0: s’ha reduït l’horari i l’afora-
ment, s’atén a través de cita prèvia i 
a l’entrada de la botiga hi ha guants i 
desinfectant: “Només es pot fer ser-
vir un emprovador i desinfectem 
amb una màquina a vapor d’alta 
temperatura totes les peces que 
han tocat les clientes”. 

Hi ha establiments, però, que 
pel tipus de servei que ofereixen han 
hagut de fer una inversió molt ele-
vada en l’adaptació del negoci. És 
el cas del centre de bellesa Luxury 
Beauty: “Ho hem desinfectat tot. 
Terra, parets, sostre... hem posat 
mampares, taules amb aspiració, 
un aparell d’esterilització i un hu-
midificador d’aire. Tot es desinfec-
ta després de cada servei i donem a 
cada clienta peücs, barrets... a més 
de prendre-li la temperatura quan 
arriba”, detalla Emma Gil. Els ser-
veis més demanats, ara que la gent 
pot sortir, són la depilació, la mani-
cura i la pedicura. “És tot molt es-
trany i estàs nerviosa perquè vols 
que estigui tot desinfectat i que no 
hi hagi risc per a ningú”.

La pastisseria-cafeteria Andre-
ví del carrer Sala Boadella, també fa 
ara quinze dies que ha obert al púbic. 
Només, això sí, per fer venda, ja que 
les taules no es poden fer servir. Pot 
entrar una persona per dependen-
ta. “Quan passem a la fase 1, com 
només ens permetran taules exte-
riors, a la terrassa interior limita-

adaptar-se als canvis: el tarannà del comerç local

Emma Gil, de Luxury Beauty, darrera una de les mampares protectores. || c. D.

Maite Escribano, de la botiga El Baratet atén les clientes amb cita prèvia. || c. D.

Els negocis prenen mesures per ajustar-se a la nova situació. alguns han continuat treballant però amb la persiana abaixada

  Cristina Domene

nOVa nORMaLITaT | fasE 0

La permanència del coronavi-
rus ha fet que l’òptica SuperÒp-
tics, ubicada al carrer Passeig, 
hagi avançat la seva campanya  
‘Cap nen/a sense ulleres’ desti-

Ulleres graduades gratuïtes per a infants

superÒptics avança 
la campanya 
‘cap nen/a 
sense ulleres’ 
destinada a evitar 
el fracàs escolar

  J. R.

òPTICa | soLiDariTaT

Una nena amb un model d’ulleres de la campanya que ha iniciat l’òptica . || cEDIDa

nada a evitar al fracàs escolar amb 
100 ulleres gratuïtes per als infants 
menors de 10 anys, tenint en comp-
te que les escoles estan tancades 
i els infants confinats. “Està de-
mostrat que un de cada tres nens 
que tenen fracàs escolar és per la 
vista, perquè tenen deficiències 
visuals”, assegura el propietari 
de l’establiment, Álex Fermoselle.

 Als infants amb miopia, 
aquells que no veuen bé la pissar-
ra de lluny, i als que tenen estig-
matisme se’ls gradua la vista a la 
mateixa òptica mentre que els que 
tenen hipermetropia han de venir 
amb recepta del metge. “No hi ha 
cap condició per regalar les ulle-
res gratuïtes, encara que és ve-

ritat que hi ha alguns nens que 
en necessiten més que altres”, 
explica Fermoselle. Les ulleres 
són de bona qualitat i les famí-
lies poden triar entre diferents 
models a l’hora de decidir-se per 
unes determinades ulleres. De 
moment, la crida que s’ha fet a 
les xarxes socials ja ha tingut un 
cert ressò.

L’establiment, conside-
rat com un servei essencial, ha 
estat obert sempre des del de-
cret d’alarma. Això sí, ho ha fet 
amb les màximes precaucions, 
“amb neteja diària de les ulle-
res, mascareta pels treballa-
dors i guardant les distàncies 
de seguretat”. 

ríem l’aforament i per a la terrassa 
exterior, ja hem demanat si podem 
ampliar-la”, explica Marc Andre-
ví, que considera que la gent conti-
nua respectant el confinament: “La 
gent ve a comprar, però ve menys 
vegades i fan compres més grans. 
D’altra banda, les comandes a casa 
també han augmentat molt”.

Qui també ha hagut d’agafar el 
metro per calcular espais ha estat 
el Jordi Rocabert, del bar El Calis-
só d’en Roca, que està desitjant pas-
sar a la fase 1 per poder obrir: “Jo fa 
dos mesos que vaig tancar. He tret 
taules de la terrassa interior per 
poder deixar la distància obligatò-
ria de dos metres. I a fora també hi 
posaré menys perquè s’han de dei-
xar espais perquè passi la gent”. El 
‘Roca’ espera que la gent surti amb 
ganes d’anar als bars i no tingui por.

Un dels establiments que no 
ha tancat durant l’estat d’alarma, 
per ser un establiment sanitari, ha 
estat l’òptica Optimón òptics. “Els 
primers dies Castellar estava molt 
buit i vam tenir molt poca feina, un 
75% menys del que van tenir l’any 
passat. La sort és que, en un perío-
de en què la indústria quasi no ser-
via vidres, nosaltres comptàvem 
amb una màquina per tallar-los”, 
assegura la propietària, Eva Navar-
ro. Ara, entra molta més gent i la bo-
tiga està adaptada per atendre-la: 
“Ens ha costat trobar mascaretes, 
pantalles i mampares. Cada vega-
da que graduo la visió a una per-
sona, per exemple, haig de canvi-
ar el plàstic que cobreix la cadira 
i la màquina. Intentem que no to-
quin les ulleres exposades, però és 
complicat. Tenim un aparell amb 
llum ultraviolada que passem per 
les ulleres. Desinfectem contínua-
ment”, assegura Navarro. 

actualitat estat d’alarmaactualitat
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Amb la col·laboració de:

actualitat estat d’alarma

“Potser no cal 
tornar a la 
situació anterior”

· Què ens diuen els precedents 
de pandèmies anteriors en la 
seva afectació a l’economia? 
Els precedents anteriors ens poden 
dir poques coses, sobretot perquè les 
circumstàncies en què ens trobem 
actualment no són comparables amb 
les circumstàncies de pandèmies an-
teriors. Ara hi ha un nivell d’interac-
cions mundials que no hi havia ante-
riorment, per tant, és difícil poder 
comparar els negocis internacionals. 
Els viatges que fem, les vegades que 
comprem per Amazon, per exemple, 
són coses molt diferents.
 
· Realment estem vivint una 
situació tan excepcional com 
se’ns diu?

Sí que és una situació excepcional, 
sobretot perquè desconeixem a què 
ens enfrontem. A les crisis normals, 
sabem coses, per exemple, com sor-
tir d’una crisi. Els Estats Units van 
sortir de seguida de la crisi del 2008, 
això és senyal que sabien com fer-
ho. Les crisis anteriors permeten 
acumular una experiència que et 
fan saber com sortir-ne. Ara, amb 
la Covid-19 sabem poques coses: no 
en coneixem la letalitat, quant du-
rarà, si tindrem vacuna, si la ‘nova 
normalitat’ serà gaire diferent de la 
normalitat anterior... La incertesa és 
molt gran i això és el que fa que la si-
tuació sigui molt excepcional.

· Hi ha qui pronostica una reac-
tivació ràpida de l’economia.
S’ha dit que el retorn de la situació 
inicial seria la corba en forma de v, 
més aviat com el símbol de Nike, i 
diuen que es tornaria a la situació 
pre-Covid a finals del 2021. Fer pre-
visions és difícil i els polítics acostu-
men a fer previsions optimistes per-
què és bo per a l’economia, però sin-
cerament, jo ho veig difícil. Pensem 
que no sabem quan podrem tornar 
a generar el que generàvem. Aques-
ta v l’estem mesurant en termes de 
producte interior brut. El PIB és tot 
allò que podem produir i consumir 
durant un any. La pregunta és: po-
drem tornar a produir i consumir el 
mateix que produíem i consumíem 
abans de la Covid-19? I ho podrem 

Segons l’expert, els efectes de la crisi 
del coronavirus en l’economia i la 
política, en un món global, ens faran 
repensar la societat en termes 
diferents als del consum i la producció

EnTREVISTa
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ciència política a la uoc

 Cristina Domene

fer aviat? Jo crec que no. I això està 
deixant pel camí moltes persones, 
moltes empreses que s’estan endeu-
tant i que potser hauran de tancar. I 
s’està generant un deute públic que 
està augmentant.
 
· Podrem tornar a la situació 
anterior?
La cosa és si volem tornar-hi, és a dir, 
si la nostra aspiració és ser al lloc on 
érem abans en termes de PIB. I això 
és un tema important, perquè segu-
rament amb aquesta crisi haurem 
d’aprendre coses i potser no hem de 
tornar a la situació anterior o no ens 
interessa tornar-ho a mesurar en ter-
mes de PIB, sinó que potser ho hem 
de mesurar d’una altra manera, en 
com d’educats estem, en com de fe-
liços som o en quanta sanitat tenim. 

· L’estat del benestar suporta-
rà l’embat de la crisi? 
Sí que el suportarà, com el suporta-
rem nosaltres. Tindrem l’estat del 
benestar que puguem i que vulguem 
tenir. Hem de pensar que l’estat del 

reforma del model de finança-
ment de les administracions?
Una reforma del model de finança-
ment no faria que hi haguessin més 
diners, tu tens els impostos que tens 
i a partir d’aquí reparteixes de la ma-
nera que pots. El que sí que és im-
portant és el disseny. Ara, bona part 
del finançament es basa en justificar 
com et gastes els diners. El millor dis-
seny és que cadascú recapti allò que 
necessita: si un ajuntament necessi-
ta fer el que sigui, perquè això és el 
que li demana la ciutadania, doncs 
que recapti els diners i que els gasti 
en allò que la ciutadania li demana i 
no en el que es planteja des d’un mi-
nisteri llunyà. 

· La pandèmia és nova munició 
per als populismes?
Durant la història s’ha vist que els es-
tats han hagut de prendre llibertats 
a la ciutadania per fer front a certes 
crisis, però que després aquestes lli-
bertats no les tornen, se les queda 
l’Estat. S’està vulnerant la llibertat 
de premsa en molts països, drets 
dels ciutadans, s’han suspès elecci-
ons, centralitzacions fortes... Està 
passant el mateix a Espanya amb 
el Ministeri de Sanitat. El múscul 
de la sanitat a Espanya està a les co-
munitats autònomes, que fa trenta o 
quaranta anys que gestiona la sani-
tat. I què ha fet el Govern espanyol? 
Centralitzar-ho tot en un centre on 
no hi ha ningú. 

· Què n’aprendrem? 
El ministre Manuel Castells ha dit,  
en una entrevista fa pocs dies, que 
estem en una nova era, però que 
encara no ens n’havíem adonat. Té 
raó, estem en un punt en què podem 
prescindir de moltes coses. No cal 
que fem tants quilòmetres en cotxe 
cada dia per anar a treballar ni que 
ens creuem tanta gent al metro o al 
supermercat. Tantes interaccions 
no són necessàries.   

Jordi Mas en un moment de la vídeoentrevista amb L’actual || cEDIDa

benestar és més o menys el reflex de 
les preferències de la nostra socie-
tat. De tot allò que guanyem en un 
any hi ha una part que la destinem 
a l’estat del benestar, per tant, hem 
de triar quina part volem. Si serà 
més gran o més petita després de la 
crisi, no ho sé, en això també influ-
eix en bona part l’estat del benestar 
que puguem pagar. Però és clar que 
ens en sortirem.

· Els coronabons són la solució? 
Són factibles? 
Més que una solució són una ajuda 
perquè els països de la zona euro pu-
guin compartir riscos. Econòmica-
ment estaria bé, seria una possibili-
tat, no una solució. Serien quelcom 
que crearien més Europa, però hi 
ha països com Holanda i Alemanya 
que no ho volen. No se’n fien, dels 
governs del sud. Pensen que com el 
risc és compartit els governs del sud, 
com Espanya o Itàlia, es dedicaran a 
gastar en coses que no han de gastar.

· La Covid-19 pot accelerar la 
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Aquesta setmana han començat les 
obres de construcció d’una nova ro-
tonda a la cruïlla de la carretera de 
Sabadell (B-124) amb la ronda de To-
losa. Aquest nou distribuïdor per-
metrà millorar la connectivitat del 
trànsit rodat entre aquests dos eixos 
viaris. Respecte a aquest projecte, 
però, la CUP ha denunciat l’opaci-
tat de l’Ajuntament en el projecte, 
diuen que han avisat la població amb 
poc temps i que no han explicat que 
els 876.000 € que costa el projecte 
estan pagats íntegrament per Mer-
cadona. “Potser és l’obra més ne-
cessària del món per a la gent de 
Castellar, no ho sabem. La qüestió 
és que no s’ha fet seguint un dis-
seny de mobilitat, s’ha fet perquè 
ho demana una empresa privada. 
I no és la manera correcta d’actu-
ar. L’Ajuntament ha cedit a la de-
manda de Mercadona. El municipi 
no pot avançar a cop de demandes 
particulars. Què hi guanya Mer-
cadona, quina és la contrapres-
tació?” es preguntava la portaveu 
del grup municipal, Marga Oncins.
El tinent d’alcalde de Territori i Sos-
tenibilitat, Pepe González, ha respost 
a la CUP replicant que no s’ha ama-
gat que aquesta obra l’ha pagat l’em-
presa Mercadona. “Tothom que ha 
participat ho sap. Aquesta obra la 
paga Mercadona per exigència de 
l’Ajuntament. Ells traslladen el 

seu negoci i nosaltres, en el nostre 
model de municipi, des de fa molts 
anys, teníem previst posar-hi una 
rotonda, i si no l’hem fet fins ara, 
era perquè no teníem diners. Si ve 
un extern i ens fa la rotonda, doncs 
encantats de la vida”.
Per a la CUP, aquest projecte té di-
versos inconvenients, com que es ge-
neraran més retencions a les hores 
puntes per entrar i sortir de Castellar, 
s’augmentarà el trànsit al polígon i 
hi haurà un impacte notable sobre el 
barri de Can Carner. “No està con-
templat en cap pla de mobilitat. A 
més, els veïns hi estan en contra. 
Com afecta això al carril bici? I a 
la parada del bus? I a la mobilitat 
dels ciutadans? Són tot un seguit 
de coses que no tenen resposta”, ha 
afirmat la portaveu Oncins.
González ha respost que van mante-
nir reunions amb els veïns i que van 
acceptar la proposta final del projec-
te. “És un projecte de fa sis mesos, 
que es va aprovar en Junta de Go-
vern. El procés ha sigut llarg i hi 
ha participat la Generalitat, que és 
la propietària de la carretera. Els 
veïns de Can Carner van interve-
nir molt intensament, fins al punt 
que vam modificar-ho per adaptar 
el projecte a les exigències del ve-
ïnat. El projecte té les benedicci-
ons de tothom”, assegura Gonzá-
lez.   || crIsTIna DOmEnE

Dimecres van començar les preinscripcions per al curs 2020-201 per a 
educació infantil, primària i secundària, i s’acabarà el 22 de maig. En pre-
venció del coronavirus, la preinscripció es podrà fer en línia a queestu-
diar.gencat.cat/ca/preinscripcio. S’elimina la necessitat de presentar la 
sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per 
utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària —es-
canejada o fotografiada— mitjançant un correu a la bústia electrònica 
oficial del centre demanat en primera opció.La preinscripció presenci-
al serà a partir del 19 de maig. En aquest cas, caldrà demanar cita en el 
centre escollit com a primera opció per telèfon o per internet. La cita prè-
via serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web 
del Departament d’Educació. Per poder fer la preinscripció presenci-
al amb seguretat cal seguir un seguit de normes, com anar-hi el menor 
nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una 
sola persona) i avisar que s’ha de portar la documentació per poder-la 
escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. 

El regidor d’Educació, Joan Creus, ha explicat que en els darrers 
dies ha mantingut reunions amb les direccions dels centres d’infantil 
i primària “per organitzar i donar suport a la preinscripció”. Així, 
“des de l’Ajuntament hem centralitzat la difusió de material au-
diovisual dels centres educatius perquè les famílies puguin tenir 
un complement a tota la informació de què disposen o la que van 
poder obtenir durant la celebració de les jornades de portes ober-
tes que es van poder fer, encara que aquestes no van ser comple-
tes per la irrupció de la Covid-19”. Amb els centres que no van tenir 
temps de celebrar les jornades de portes obertes, “estem valorant la 
possibilitat que es pugui fer alguna activitat a través de les xarxes 
socials i la pàgina web municipals per poder atendre en línia o en 
streaming les famílies que vulguin fer consultes a les direccions i 
als claustres dels centres”.

estudis postobligatoris més tard

La preinscripció per als estudis postobligatoris començarà més tard, 
concretament per a batxillerat del 27 de maig al 3 de juny del 2020; 
per als cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny, el perí-
ode serà del 2 al 8 de juny de 2020, i per als cicles de grau superior 
d’FP i d’arts plàstiques i disseny, el termini serà del 10 al 17 de juny 
de 2020.  || JOrDI rIus

Mercadona paga la nova 
rotonda de la B-124

S’obre la preinscripció 
per al curs que ve

El tràmit telemàtic és preferent, tot i que 
es podrà fer presencialment a partir del 19

La cup considera que s’ha actuat amb
opacitat en aquest projecte i l’equip de 
govern diu que fa 6 mesos que es va aprovar

POLíTICa | infraEsTrucTurEs EDUCaCIó | curs 2020-2021 POLíTICa | coviD-19

La presidenta del PP de Caste-
llar, Alicia García, proposarà a 
l’alcalde de la vila, Ignasi Gi-
ménez, “així com a la resta de 
forces polítiques municipals, 
tinguin o no representació al 
consistori, crear una taula de 
treball per proposar mesures 
econòmiques que ajudin les 
famílies, comerciants i autò-
noms del municipi”, segons 
indica en una nota de premsa. 
El cert és que els cinc grup mu-
nicipals ja tenen constituïda 
una taula de crisi, però els po-
pulars demanen que s’obri a tots 
els partits polítics. “És hora de 
deixar les diferències políti-
ques i posar-nos tots a treba-
llar per minimitzar els efec-
tes econòmics de la Covid-19 
al nostre municipi amb pro-
postes que estiguin a l’abast 
del nostre consistori”, comen-
ta García. 
La presidenta del PP de Caste-
llar del Vallès proposa a través 
d’aquesta taula de partits crear 
una plataforma que permeti “a 
tots els afectats mostrar les 
seves preocupacions i inqui-
etuds” ja que com a formacions 
polítiques han de poder atendre 
totes les entitats i associacions 
de la vila perquè puguin eme-
tre les seves queixes i suggeri-
ments, “perquè en la mesura 
possible puguem donar una 
resposta satisfactòria a les 
seves necessitats”.  || rEDaccIÓ

El PP proposa 
una taula de 
treball amb 
tots els partits
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DEFUnCIOnS

06/05/20   
Jerónimo Mercado García                              
de 88 anys

07/05/20   
Emília Torras Oliver
de 101 anys

10/05/20  
Julia Pérez Hernández
de 93 anys

Després d’haver llegit l’opinió de 
Jordi Carreras, relacionada amb la 
plaça Catalunya, que la setmana pas-
sada es va publicar en aquest apar-
tat, m’agradaria escriure unes parau-
les donant-li resposta. No es pot fer 
una crítica directa cap a un grup de 
veïns i a una persona sola per posar 
música en un balcó si no es resideix 
a la plaça, i menys dient que és una 
falta de respecte i d’educació cap als 
altres. Des del primer dia de música, 
el 17 de març, la majoria de veïns hem 
sortit al balcó cada dia a ballar i can-
tar; hem reaccionat positivament a 
aquesta proposta. Ara, amb el des-
confinament, tothom que passa per 
sota dels balcons balla mentre cami-
na, canta o fins i tot ens graven per-
què els sembla una molt bona pro-
posta per amenitzar el confinament. 
També m’agradaria dir que a la plaça 

Pl Catalunya: respecte, 
sí. Educació, també

 óscar Moreno

Jo vaig conèixer el Josep Maria 
pels volts del 1986, quan amb un 
bon amic meu, en Sebastià Soley, 

Un breu record per 
Josep Maria Torras

 Jordi Rovira Ventura

a setmana passada, 
amb la negativa d’ERC 
a donar suport a Sán-
chez en una nova pròr-
roga de l’estat d’alarma, 

l’estabilitat del govern penjava d’un fil 
i s’obria un escenari d’incertesa en cas 
de rebutjar-se la pròrroga. Amb tot, 
i gràcies a un pacte in extremis amb 
Ciutadans, el govern més progres-
sista de la història es va assegurar la 
supervivència durant dues setma-
nes més. A hores d’ara, sembla que 
les intencions de Sánchez són man-
tenir l’estat d’alarma fins al juny. Ara 
bé, entenem realment què significa 
l’estat d’alarma?
L’estat d’alarma, segons està previst 
a la Constitució espanyola, és un me-
canisme jurídic que habilita el poder 
executiu a limitar drets fonamentals 
com el de lliure circulació o el dret a 
reunió, però en cap cas suspendre’ls 
com, de facto, ha passat. En qualsevol 
cas, l’aplicació de l’estat d’alarma podia 
tenir sentit mentre existia el confina-
ment estricte, però un cop iniciada la 
desescalada, existeixen alternatives le-
gals més adequades i menys invasives. 
El que fa que l’estat d’alarma sigui tan 
llaminer per a algú amb inclinacions 
autoritàries és que, sota el seu parai-
gua, el govern s’assegura el comanda-
ment únic sense estar monitoritzat ni 
controlat pel poder judicial. Aquest 
subterfugi ha permès a Sánchez dic-
tar ordres ministerials de gran trans-
cendència econòmica, convertir els 

a poc vaig veure un vídeo 
del nostre alcalde, Ignasi 
Giménez. Hi deia que es-
tava preocupat i empipat. 
I ho estava tant que va et-

zibar una esbroncada descomunal a 
la ciutadania en general. De fet, vaig 
voler visionar el vídeo tres cops abans 
de formar-me una opinió el més justa 
possible. La conclusió final a què vaig 
arribar és que era un vídeo impropi 
d’una primera autoritat municipal. I 
no pas perquè no li faltes raó! El missat-
ge rebut per la ciutadania és que tots 
ho estem fent molt malament, ja que 
el comunicat “oblida” dir que només 
és una part de la ciutadania, la que té 
un comportament profundament ir-
responsable i insolidari. Certament, 
està molt bé ser crític davant d’aquells 
que no valoren els riscos que suposa 
la situació actual. Actuen equivocada-
ment per consciència o inconsciència, 
és igual. I, potser, més enllà de quei-
xar-nos fent vídeos de com de mala-
ment ho fan, hauríem d’actuar contun-
dentment. Però aquest comportament 
reprovable no pot tapar una gran part 
de la ciutadania que porta la situació 
amb enteresa, responsabilitat, solida-
ritat, compromís i disciplina. No fem 
que aquestes virtuts quedin desconsi-
derades ni desvalorades! Potser més 
d’un ciutadà també s’ha sentit empi-
pat perquè rep un clatellot sense me-
rèixer-lo. Estic quasi segur que l’alcal-
de no volia adreçar el missatge a tots 
els ciutadans, indiscriminadament, 
però no ha estat encertat al no espe-
cificar que només una part de la ciuta-
dania es mereix una esbroncada. L’al-
tre part, la majoritària, es mereix tot 
el contrari, felicitacions i agraïments.
I una segona cosa. La presència de la 
Covid-19 no és pas per culpa de la ciu-
tadania que l’estem patint. Hi ha molts 
possibles responsables d’aquesta pan-
dèmia i un col·lectiu sota sospita som 
els polítics. Ni que sigui per no haver 

L

 Junts per Castellar

La nova normalitat es diu 
‘estat d’alarma’

Pomes

 Josep Maria Calaf *

F

a situació d’alarma que s’ha 
generat a causa de la Covid-
19 és nova i molt dura per a 
tots i totes. Però hi ha un col-
lectiu de persones especial-

ment vulnerables. Parlem de les perso-
nes amb diversitat funcional.
Durant totes aquestes setmanes hem 
estat en contacte amb famílies de nens 
i nenes escolaritzats en escoles d’edu-
cació especial, centres especials de tre-
ball o centres ocupacionals, persones 
assistents a alguna de les activitats del 
catàleg de prescripció social de salut 

Són temps difícils per a 
tothom

 anna Margalef *

L

sabut planificar ni preveure l’enor-
mitat de les conseqüències de la seva 
presència. Els estralls a la Xina i, so-
bretot, a Itàlia, haurien hagut d’adver-
tir-nos sobre quines mesures preven-
tives podíem aplicar.
El que sí que em veig amb cor es de fer 
una reflexió. I per explicar-la m’apro-
fito d’una història que aquests dies 
circula per les xarxes. Ho faig resu-
midament i al meu aire. Una persona 
perduda en un bosc malda per sor-
tir-ne sense èxit. Passa dies sense tro-
bar el camí de sortida i sense tenir res 
per menjar. Està segur que morirà de 
gana aviat. Al darrer moment veu un 
pomer que li dona pomes. En menja 
una i està profundament agraït d’ha-
ver tingut la sort de trobar el pomer i 
les pomes. N’agafa unes quantes per al 
viatge. Però a mesura que va menjant 
les pomes cada cop les troba menys 
bones i, fins i tot, les darreres ja no li 
venen de gust i les llença. La poma és 
igual de bona però ell ja no ho sap apre-
ciar ni gaudir. Ja no recorda el plaer 
que va tenir quan la primera poma li 
va salvar la vida.
Si ho traslladem a la situació actual po-
dríem convenir que ara potser trobem 
a faltar el que abans ens disgustava o 
ens feia estar empipats: el trànsit, la 
gent, les preses, la feina... I si ho apli-
quem al vídeo esmentat potser haurí-
em de saber valorar que com a socie-
tat hem estat capaços d’afrontar una 
crisi pandèmica d’unes proporcions 
inimaginables fa uns mesos. La ciu-
tadania té dret i es mereix valorar el 
passat amb orgull i el futur amb opti-
misme tot reconeixent que potser en 
el camí podem trobar entrebancs en 
forma de determinats ciutadans que 
pretenen viure exclusivament una vida 
individual i egoista al marge d’una de 
col·lectiva i altruista. I sobre aquests 
no només hem d’abocar la nostra con-
demna i crítica, també hem d’exercir 
la nostra força coercitiva, que com a 
societat disposem.
Un gran amic sempre em diu que es 
millor premiar qui ho fa bé que casti-
gar qui ho fa malament. No és mala 
idea i molt apropiada en general. Però 

si l’estímul premiat a la bona gent no té 
prou força per reconduir les conduc-
tes dolentes no ens ha de fer por apli-
car tota la força de la raó a aquells que 
decideixen aprofundir en el seu egois-
me socialment reprovable.
 * Regidor d’ERC 

al cim, donava aquella confiança 
que a vegades els novells neces-
sitàvem, i ho feia fàcil, que a ve-
gades no ho era, donava aquella 
seguretat i veies que te’n sorties. 
Mai en tenia prou, acabàvem de 
pujar un cim i després en fèiem 
un altre del costat, nosaltres cap 
allà i apa, un altre tres mil, des-
prés una mica més, fins que deia 
“prou, ara cap a baix”, i baixà-
vem i arribàvem sans i estalvis, 
rebentats però contents. 
També cal destacar que sem-
pre portava el nom de Catalunya 
arreu on anava, ell era d’aquí, 
d’aquesta terra; dins de l’edu-
cació i la tolerància, anava es-
campant les virtuts de la nos-
tra geografia, dels nostres 
costums, tenia molts amics, 
d’aquí i de fora.
En definitiva, un petit record per 
una gran persona que malgrat 
que la feina i el dia a dia ens va 
anar separant, sempre recorda-
ré aquells bons anys en què anà-
vem plegats.

militars en autoritat pública i apro-
var una munió de decrets restrictius 
de drets fonamentals que poc o res 
tenen a veure amb raons sanitàries.
Sovint es diu que la llibertat costa 
molt de guanyar i molt poc de perdre. 
Aquest autoritarisme emparat legal-
ment és el vell autoritarisme de sem-
pre. L’únic que canvia és l’excusa. I ara 
l’excusa és que tot el que fan és per la 
nostra salut. Les persones, com més 
temps passem aïllades de la interac-
ció social, més manipulables som. Som 
animals socials i, com apuntava el filò-
sof Karl Popper, la descomposició de 
les relacions socials és el primer pas 
cap a una societat fictícia i despersona-
litzada en què les persones actuen de 
forma aïllada i alienades del que succe-
eix al seu voltant. I aquest és el brou de 
cultiu idoni per imposar l’anomenada 
nova normalitat. Una nova normalitat 
en què, a l’hora de triar d’entre tots els 
instruments a l’abast, el poder públic 
escull aquell que li atorga més poders 
i que alhora li permet evitar el control 
judicial i parlamentari. 
De cap de les maneres podem perme-
tre la instrumentalització d’una crisi 
que és de caire sanitari per propici-
ar una retallada de drets permanent. 
Ni parlar-ne!

i serveis socials de l’Ajuntament, les 
diverses entitats relacionades amb el 
món de la diversitat funcional de Cas-
tellar, entre moltes d’altres, i el deno-
minador comú és el mateix: persones 
que per les seves característiques ne-
cessiten les seves teràpies, els seus es-
pais de suport, els seus tractaments... 
que no surten de casa per por, ja que 
són col·lectiu de risc, amb els seus cen-
tres de referència tancats de mane-
ra presencial i sense poder anar a les 
seves trobades terapèutiques, de grup.
Tot això impossibilita mantenir les 
seves activitats diàries i la seva xarxa 
social, tan i tan necessària per a tothom, 
però encara més per a aquell col·lectiu 
que, si no fos per això, sovint s’aïllaria.
M’agradaria donar les gràcies a totes 
les entitats del sector que segueixen 
al peu del canó, amb trucades, pro-
postes d’activitats telemàtiques per 
mantenir-los actius, que es preocupen 
i vetllen pels seus socis i familiars... i 
animar-los que no defalleixin i ho con-
tinuïn fent, que ho fan molt i molt bé.
D’altra banda, agrair també a vo-
luntaris, voluntàries, professionals 
i totes aquelles persones que també 
ajuden aquestes persones que tant 
ho necessiten.
Finalment, felicitar totes les persones 
amb altres capacitats: estan sent molt 
valentes i fortes, així com les seves fa-
mílies. La duresa de veure com el teu 
familiar no pot rebre els tractament 
que necessita, i estar amb ell 24 hores 
al dia, és complicat i alhora dur en al-
gunes situacions.
De mica en mica anirem tornat a 
aquesta ‘nova normalitat’ que ens 
permetrà incorporar-nos de nou als 
tallers, teràpies, veure els nostres 
companys i companyes, sortir de 
casa... i retornar a totes aquelles ac-
tivitats tan necessàries per a la nos-
tra vida diària.
Continuem respectant les normes 
d’aquesta desescalada progressiva: ho-
raris de sortida, mesures d’higiene.... 
per tal que aviat arribi aquest moment.
Una forta abraçada.

* Regidora de Diversitat i Polítiques 
Inclusives

hi ha veïns que han passat el corona-
virus, i que les 54 sessions de música 
que s’hi han fet els ha servit de terà-
pia per superar la malaltia. A més, les 
festes als balcons ens han servit per 
unir-nos encara més i consolidar-nos 
com a família de veïns, ja que s’han 
fet festes temàtiques i es va crear un 
grup de WhatsApp en què s’escolli-
en cançons i es parlava sobre la si-
tuació de la Covid-19, entre d’altres. 
Tot i així, a mi també m’agradaria fer 
una reflexió. Em preocupa molt veure 
grups de joves que queden com si no 
hagués passat res, gent que passeja 
fora dels seus horaris i, en definitiva, 
gent irresponsable que pot fer que tot 
l’esforç que s’ha realitzat no hagi ser-
vit per a res. Crec que aquest sí que 
és un problema greu, i no pas posar 
música als balcons. Preocupem-nos 
pel nostre futur i no pas del que fem o 
deixem de fer els altres per amenit-
zar la quarantena. Per la meva part, 
agrair a tots els meus veïns i veïnes 
tots aquests dies de música que, real-
ment, han sigut una gran teràpia per 
poder tirar endavant. Moltes gràcies!

ens vam apuntar al centre ex-
cursionista, abans l’anomenada 
SEAC. Des de les primeres ex-
cursions, ja vam veure que era 
un personatge diferent, molt en-
tregat a la seva passió, la mun-
tanya. En aquells meravellosos 
anys vam recórrer mig Catalunya 
i Aragó, fent excursions petites i 
no tan petites, com per exemple 
la Matagalls-Montserrat, la Ber-
ga-Santpedor, cims com el Monte 
Perdido, l’Aneto, el Puigmal, cur-
ses de bojos com la de 100 km des 
d’Auron a Niça, a França, amb un 
altre entranyable company, Do-
mingo Catalán.
Van ser temps de descobrir altres 
disciplines, com l’escalada, l’espe-
leologia; ho coneixia tot i tothom 
en aquest món el coneixia a ell. 
Era una persona de qui et podies 
fiar quan anaves a la muntanya, 
especialment sobre quins camins 
havies de seguir, quines drece-
res calia agafar, quins dies eren 
millor per pujar o quanta estona 
havies de quedar-te a descansar 
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Consulteu-les totes al web 
http://auditoricastellar.cat/
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Dissabte, 16 de maig 

Sessions informatives 
amb Zoom
El centres que no van poder organitzar jornades de 

portes obertes a causa de l’emergència sanitària 

ofereixen a les famílies interessades la possibilitat 

de fer trobades telemàtiques:

11.30 h: IE Sant Esteve. 

Inscripcions a l’a/e trobada@iesantesteve.cat

17.00 h: Escola El Sol i La Lluna.

Inscripcions a l’a/e ceipsolilluna@xtec.cat

Preinscripció
Escoles Bressol Municipals
i segon cicle d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds telemàtiques 

del 13 al 22 de maig

Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia 

(només en casos excepcionals): del 19 al 22 de maig

+ info:
www.castellarvalles.cat/escolesbressol · preinscripcio.gencat.cat · www.castellarvalles.cat/preinscripcioescolar
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Diuen els que el van conèixer de prop 
que Josep Maria Torras (1926-2020) 
tenia un gran sentit de l’humor. Fins 
al punt de ser capaç de penjar una 
senyera a Montserrat abans d’una 
visita de Franco o posar-li el nom de 
CNT a un pic a finals dels anys 40, 
quan et jugaves més que les garro-
fes per fer coses així. Un castellarenc 
capaç de viure deu vides en una sola 
en 94 anys, un personatge digne de 
pel·lícula de Hollywood. 

Torras es va iniciar en la mun-
tanya després de la Guerra Civil, 
quan amb tretze o catorze anys va 
començar a voltar pels voltants de 
Castellar buscant aliment. La verdo-
laga es va convertir en una exquisida 
vianda en aquells anys de penúria, 
com va explicar a finals d’octubre 
en una entrevista de la companya 
Marina Antúnez al programa ‘Pas-
seu, Passeu’. Des de llavors, l’esca-
lada va convertir-se en la seva acti-
vitat principal; i va formar part de la 
segona gran fornada d’espeleòlegs i 
escaladors del país.

Els anys 40 van ser molt prolí-
fics per a Torras, juntament amb el 
seu inseparable Joan Nubiola (1913-
2014) amb qui durant 57 anys va obrir 
infinitats de vies i cordades, sobretot 
a Montserrat, on durant molt temps 
van estar pujant els caps de setma-
na. D’aquella època són dues de les 
anècdotes explicades pels seus amics 
Jaume Torrents i Martí Llobet: era 
l’any 49 quan Nubiola i Torras van 
arrencar de la festa del barri de Grà-
cia, a Barcelona, unes quantes ban-
deres d’Espanya i les van teixir per 
formar una senyera i penjar-la al pic 
de la Mòmia de Montserrat, una via 
difícil que van coronar per tercera 
vegada absoluta, dies abans d’una 
visita del dictador Francisco Fran-
co. Gent del Frente de Juventudes 
els van denunciar al govern militar 
i un coronel va demanar explicaci-
ons a Torras, alferes de milícies per 
aquell temps. Fent gala de la vivaci-
tat que sempre el va caracteritzar, el 
castellarenc va dir que l’havien posat 
en commemoració de la dificultat de 

la pujada per la via Haus-Estrems. 
La bandera catalana no estava pro-
hibida i tot va quedar en no-res i en 
l’expulsió del Centre Excursionista 
de Catalunya i de la Federació Espa-
nyola de Muntanya.

Dos anys després, quan Tor-
ras ja havia ingressat al Club Mun-
tanyenc Barcelonès, Pellicer, el de-
legat de la Federació Espanyola de 
Muntanya, els va oferir tornar, i van 
passar a autoanomenar-se Els fills 
predilectes del senyor Pellicer, una 
broma que van continuar durant un 
temps i que fins i tot va donar el nom 
a un cim, el que va motivar l’empre-
nyament del delegat. Torras, una 
vegada més, va fer gala del seu sen-
tit de l’humor explicant que el nom 
provenia del sastre de mateix cog-
nom que els confeccionava les ame-
ricanes d’escalar que es feien servir 
aleshores, tornant a sortir-se’n d’un 
possible problema.

El 1951, Nubiola i Torras van 
fer cim al pic del Sabre juntament 
amb Ignasi Capeta i el van anome-
nar CNT per les inicials dels tres ex-
cursionistes i provocant el primer 
cisma amb les autoritats. No eren 
membres del sindicat, però la iro-
nia del trio va tornar a desafiar l’es-
tat franquista amb una nova treta.

D’entre les vessants del caste-
llarenc, trobem també la periodís-
tica, ja que va participar en la Re-
vista Marathon, el butlletí del Club 
Muntanyenc Barcelonès o la del 
Centre Excursionista de Castellar, 
on va ser el millor referent possible 
del club. Des del seu lloc com a cor-

Torras: el muntanyenc de les 10 vides
Escalador, 
espeleòleg, esquiador 
o corredor van ser 
algunes pràctiques de 
Josep Maria Torras, 
mort recentment

  albert San andrés

rector de l’Enciclopèdia Catalana 
va deixar uns textos immillorables 
per a l’eternitat i ressenyes encara 
consultables.

L’espeleologia i l’escalada van 
ser les grans passions d’aquest home, 
que va ser un referent sobretot a 
Montserrat, el Garraf i Sant Llorenç 
de Munt, on va obrir nombroses vies 
anomenades Torras-Nubiola, com 
la xemeneia de Sant Jeroni. La via 
Torras-Balart de l’avenc de la Ferla 
(1955) i els Pouetons de les Agulles 
(1956) al Garraf, o la ja clàssica agu-
lla de la Figuereta de Montserrat for-
men part d’alguns dels cims aconse-
guits. “Montserrat ens ho donava 
tot. Però ha estat la muntanya en 
general la que ens ha omplert. 
Les sortides al Pirineu, als Alps, 
ens han donat una visió molt més 
àmplia del món de la muntanya. 
Montserrat, especialment, ens ha 
donat i encara ens dona moments 
inoblidables” va explicar en una en-
trevista de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya.

Tothom que el coneixia destaca 
el seu minimalisme a l’hora d’anar 
a la muntanya: bambes i una petita 
motxilla per encabir-hi el més essen-
cial. “El que no hi cap és perquè no 
ho necessites” deia sempre a qui li 
preguntava, era molt normal veure’l 
escalar o fer muntanyisme d’una ma-
nera molt casual.

Aquest minimalisme era el seu 
estil de vida, el que li va permetre fer 
més de 400 cims en els 212 pics dels 
Pirineus de més de 3.000 metres, en-
cara manté algun rècord. L’Aneto, el 

tercer pic més alt d’Espanya (3.404 
m) el va fer un total de 42 vegades i 
encara té el rècord de la Castellas-
sa amb 157 pujades. Va fer tots els 
3.000 de Sierra Nevada en traves-
sa durant set dies i sense baixar a la 
vall, va pujar els 50 sostres provin-
cials de l’Estat espanyol, va comple-
tar els 41 sostres comarcals de Cata-
lunya, nou vegades el Camí de Sant 
Jaume des de diferents llocs i va fer 
les ascensions més clàssiques dels 
Alps, l’Atles i Austràlia.

Amb aquests números no és 
estrany que les amistats més pro-
peres encara diguin allò que “cal 
viure deu vides per fer el que ha 
fet” com afirma Llobet, un dels ma-
jors experts en la biografia d’aquest 
muntanyenc multitasca —com dirí-
em avui dia— i company d’excursi-
ons, durant més de vint anys pujant 
el pessebre a la Castellassa.

A banda de les facetes més cul-
turals, Torras també va ser un des-
tacat esportista que va començar a 
córrer amb 58 anys. El seu amor per 
la muntanya era tal que va aconse-
guir completar un total de 47 curses 
de més de 100 km i 27 maratons, i va 
ser en múltiples ocasions el parti-
cipant més gran en aquestes com-
peticions.

Després de 78 anys fent excur-
sions, des de feia dos anys i mig, ja 
passant dels 90, va tornar a agafar 
l’hàbit de pujar cada diumenge al 
Puig de la Creu, la seva muntanya 
—mai millor dit, ja que era propi-
etari de gran part del terreny— on 
juntament amb Maria Consol Casa-

a la dreta, Josep Maria 

Torras practicant escalada amb 

bambes i sense arnés, un dels 

seus trets característics. al 

costat, retrat en un cim i a dalt, 

la seva signatura. || cEDIDEs

Després de la cancel·lació de totes les 
lligues amb equips de la UE Castellar, 
el club presidit per Joan Homet ha de-
cidit seguir amb el projecte de conti-
nuïtat, a l’espera de noves notícies. La 
directiva ha renovat la confiança per 
una temporada més en el tècnic del 

primer equip, Juan Antonio Roldán, 
així com en els assistents Sergio Ro-
dríguez, Tomás Ramos i Juan José 
Rodríguez. L’entrenador de porters 
seguirà sent Joaquim Lázaro, men-
tre que Antonio Gómez continuarà 
de delegat del primer equip.

La UE Castellar dona 
continuïtat a l’organigrama 
del primer equip

joana feien un llarg passeig de cinc 
hores. Sense gairebé vista, medicat 
per aguantar i amb les habilitats d’un 
nonagenari, cada diumenge es con-
vertia en tota una aventura per a la 
Maria i els voluntaris que els ajuda-
ven a fer cim. Només el confinament 
va acabar amb les excursions. “Tot-
hom es volia retratar amb ell quan 
el veien pel camí” explica Casajoa-
na, que va treballar quaranta anys 
a la casa de Torras i d’Anna Maria 
Pallejà, la dona amb qui ha compar-
tit l’existència d’ençà que es van co-
nèixer, l’any 1949.

El 28 de novembre del 2019 va 
rebre l’Ensenya d’Or atorgada per 
la Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya en la festa anual ce-
lebrada a l’Espai Endesa, on es van 
reconèixer els seus èxits i descobri-
ments. També va rebre l’Escut d’Or 
del Reial Automòbil Club de Catalu-
nya, del qual va dir-li a Bonaventura 
que “si fos més gran, el vendria”. 
“Mai li va donar cap valor als pre-
mis” confessa la que ell anomenava 
“la meva xerpa”, fins al moment 
que va veure el kenià Eliud Kipcho-
ge, que va aconseguir baixar de les 
dues hores a Viena, moment en què 
va passar a ser “la meva llebre”, per 
les referències de la cursa.

Torras, un avançat del seu 
temps, va aconseguir viure deu vides 
en una. Només una infecció de ro-
nyons estant ingressat per corona-
virus a l’Hospital General de Cata-
lunya de Sant Cugat va aconseguir 
apagar una trajectòria de pel·lícula 
de Hollywood el 6 de maig passat.
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L’any passat el concurs d’arrossos de l’any passat es va fer sota la pluja.  || q.pascual

TRaDICIó | casTELLar vELL

Mantenir 
l’Aplec fent 
paella a casa
La celebració del 42è Aplec de Caste-
llar Vell ha quedat suspesa per culpa 
de l’alarma sanitària provocada pel co-
ronavirus. Aquesta cita local és, tradi-
cionalment, una de les més multitudi-
nàries de les que se celebren cada any. 
Sobretot, i entre altres activitats, pel 
seu famós el concurs d’arrossos, que 

enguany hagués arribat a la 40a edició.
Per mantenir l’esperit d’aques-

ta tradició, l’Ajuntament de Castellar 
ha fet una crida per animar la gent que 
normalment cuina paelles i celebra 
l’aplec a l’era que envolta l’ermita, a fer 
aquest 2020 la seva paella des de casa. 
La convocatòria gastronòmica és per 
a diumenge que ve, 17 de maig, la data 
en què s’havia de celebrar l’aplec. Tot-
hom qui ho desitgi podrà compartir a 
les xarxes socials les instantànies de la 
celebració d’aquesta iniciativa amb les 
etiquetes #aplecacasa, #paellaacasa i 
#castellarvell2020.

Aquesta setmana, l’Ajuntament 
també ha publicat a les seves xarxes 
socials diversos vídeos en què es recor-

den edicions passades de l’aplec a tra-
vés d’un recull d’imatges i del testimo-
ni de persones que hi participen sovint 
t i que estan implicades en l’activitat.

L’Aplec de Castellar Vell es va co-
mençar a celebrar l’any 1979, i fins al 
moment, després de quaranta anys se-
guits portant-se a terme cada tercer diu-
menge de maig, no se n’havia hagut de 
suspendre cap edició, tot i que, a causa 
de la pluja, sí que s’havia anul·lat en al-
guna ocasió el concurs d’arrossos. És 
una festa molt celebrada i participati-
va, en què sempre s’impliquen moltes 
entitats culturals del poble. Aquest és 
el cas, per exemple, del Ball de Gitanes, 
Ball de Bastons, Castellers de Castellar 
i Esbart Teatral de Castellar. || m. a.

Lectures emocionades per a J. r. Bach

Dilluns passat va tenir lloc la tertúlia 
poètica ‘Llegim J. R. Bach’ organit-
zada per la Biblioteca Antoni Tort. 
En aquesta ocasió, la cita va ser te-
lemàtica, amb l’aplicació Zoom, i va 
comptar amb 38 participants. L’acte 
volia ser un homenatge al poeta, nar-
rador i dramaturg sabadellenc, que 
va morir el 9 de març, i és per això que 
la tertúlia va comptar amb alguns 
dels familiars i dels millors amics de 
Bach, entre ells, la seva dona, Mercè 
Banqué, que va agrair emocionada la 
iniciativa i va llegir un poema al final 
de l’acte, un poema que J. R. Bach li 
havia dedicat quan fa uns anys ella 
va superar un càncer.

La tertúlia poètica va ser co-
ordinada per la filòloga castellaren-
ca Eulàlia Sagrera, que va introduir 
la proposta recordant que “no és el 
primer cop que llegim poemes de 
Josep-Ramon Bach”. A Castellar, 
ja se l’havia convidat l’any 2016 i se’l 
va tornar a convidar per presentar 
el seu llibre L’instint (2017). Sagre-
ra va comentar que el passat 21 de 
març, Dia Mundial de la Poesia, la 
biblioteca volia oferir-se a llegir po-
emes de Bach “però amb el confi-
nament no va poder ser”.

Instigades per la dona del poeta, 
les responsables de la Biblioteca 
van anar teixint la roda de persones 
que llegirien aquest dilluns passat. 
I s’hi va convidar el públic. Poc des-
prés d’haver començat l’acte, Rosa 
Renom, actriu reconeguda del pa-
norama dramàtic català, va expli-
car que “el Ramon sempre m’en-
redava per participar a les seves 
obres i ara la seva dona encara ho 
segueix fent”. Carles Duarte, poeta 
i lingüista, va apuntar que “era una 
amic, hi tenia un vincle proper i 
molt fraternal”. Duarte va llegir 
Alteritats, un llibre en què Bach es 
posa a la pell d’altres personatges, 
fins i tot d’animals. D’altra banda, 
l’actor Jaume Comas també va fer 

 Marina antúnez

alguns dels participants: David Madueño,  Joana Borrego, Carles Duarte, Eulàlia Sagrera, Miquel Desclot, Mònica Mimó i Rosa Renom ||m. a.

menció al poeta, de qui va reconèixer 
que la seva relació era a través de la 
poesia i el teatre: “Jo he estat la veu 
de Kosambi, un personatge que ha 
estat arreu de Catalunya”. En te-
atre, Comas també li fa fer el pròleg 
de Diàlegs morals sobre la felicitat.
David Madueño, poeta, docent i crí-
tic literari, expert en l’obra de Josep-
Ramon Bach, va recordar que la seva 
amistat va començar amb la poesia. 
Va llegir el llibre de Bach L’enunciat, 
l’any 2011, “i arran d’això vam en-
trar en contacte”. Bach és, segons 
Madueño, “un nedador que traves-
sa solitari el món per moltes ban-
des”. Tenia ganes d’experimentar, de 
jugar, i la seva poesia entra fàcilment 
“perquè les seves imatges sugge-
reixen molt”.

El poeta i traductor castella-
renc Miquel Desclot va fer una emo-

LITERaTURa | BiBLioTEca anToni TorT

cionada intervenció, per explicar que 
n’estava, de content, de ser en aquest 
homenatge. “Som de la mateixa ge-
neració, ell era dels grans [d’edat]”. 
Va recordar que va establir una ve-
ritable amistat amb Bach, i vallesa-
na. L’ocell imperfecte és el llibre que 
Desclot va destacar, i va afegir que 
“el J. R. o Kosambi, com jo li deia 
quasi sempre, se sentia tant saba-
dellenc com castellarenc”. La rela-
ció que van mantenir es va fer, fins i 
tot, familiar, “menjant els fricandós 
que feia, tan fantàstics”. Sobretot es 
comunicaven per telèfon, mantenint 
sempre una relació fraternal. Poèti-
cament, Desclot va dir que J. R. Bach 
era d’imaginació visual, mentre que 
ell és d’imaginació sonora. A Bach, 
el repugnava el poeta que es refiava 
de l’ofici, l’arrogant, i en aquest sentit 
va mantenir una “voluntat d’inves-

tigar camins nous”. Bach també al-
ternava amb molts tons: la tendresa, 
la ironia i la convicció. Va deixar una 
obra molt extensa.

Seguidament, després dels par-
laments introductoris, es van iniciar 
les lectures. Desclot va triar L’ocell 
imperfecte. Van seguir-lo amb poe-
mes del llibre L’instint, alternant-se, 
Jaume Comas, Mònica Mimó i Joan 
Solé. Entre ells, es van poder sentir 
els poemes del llibre Aforismes, que 
en aquest cas va llegir Rosa Renom. 
Un cop finalitzades les lectures, es 
va obrir un torn de paraula a la resta 
d’assistents, que mentrestant ha-
vien romàs en silenci, atrets per les 
lectures. Entre els qui van parlar, hi 
va haver la neboda de J. R. Bach, que 
emocionada va fer exprés l’agraï-
ment de la família a tots els assis-
tents a l’acte.  

amics i familiars del poeta, mort recentment, van llegir part de la seva obra  a la tertúlia poètica

CELEBRaCIó | BiBLioTEca

Diumenge que ve, 17 de maig, la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort 
commemora el Dia Internacional 
contra l’Homofòbia, la Transfò-
bia i la Bifòbia. En aquest sentit, 
el servei municipal difondrà a les 
seves xarxes socials (Facebook, 
Twitter, Instagram) un vídeo ela-
borat per la llibreria Antinous, de 
Barcelona, en què Josep Vitas i 
Maria Vitas parlen dels llibres que 
la Biblioteca Municipal ha adqui-
rit aquest any per ampliar el seu 
fons LGTBI.  Fa dos anys, el Ser-
vei de Biblioteques de la Genera-
litat de Catalunya, a través de la 
mateixa llibreria, va comprar per 
a la Biblioteca Antoni Tort una 
selecció de llibres sobre temàti-
ca LGTBI: còmics, novel·les, es-
tudis, etc, per valor de 588 euros.
Antinous és una llibreria espe-
cialitzada en temàtica LGBT. Es 
va fundar el juny de 1997 pels ger-
mans Maria i Josep Vitas i per Jo-
aquín Blanco. Situada fins al gener 
de 2016 al carrer Ample del dis-
tricte de Ciutat Vella de Barce-
lona, va decidir traslladar-se al 
carrer Casanova, a l’Esquerra 
de l’Eixample. Organitza pre-
sentacions de llibres, xerrades 
i clubs de lectura.

El Dia Internacional Con-
tra l’Homofòbia, la Transfòbia i 
la Bifòbia se celebra el 17 de maig 
amb motiu de commemoració de 
la desclassificació de l’homosexu-
alitat com a malaltia mental per 
part de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) el 17 de maig de 
1990. Aquell dia l’OMS  va aprovar 
la 10a edició de la Classificació In-
ternacional de Malalties (ICD) en 
la qual s’excloïa l’homosexualita. 

La celebració d’aquest dia in-
ternacional té com a finalitat co-
ordinar internacionalment l’orga-
nització d’activitats a tot arreu  i 
pretén estimular l’interès de les 
autoritats i la població per ga-
rantir els drets LGTBI a tot el 
món. || m. a.

Dia contra 
l’Homofòbia, 
la Transfòbia 
i la Bifòbia 
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Dissabte que ve, dia 16 de maig, el blog 
musical castellarenc La Música Aman-
seix les Feres celebra el seu sisè aniver-
sari. Aquest 2020, la celebració es farà 
pel seu Instagram Live, des de @lamu-
sicaamanseixlesferes, on es podrà se-
guir tot el contingut.
“Ja fa sis anys que estem amb el blog 
donant a conèixer projectes i estem 
molt contents”, diu Xavi Martí, i afe-
geix que “nosaltres, cada any, ho ce-
lebràvem en una població diferent”. 
En aquest sentit, van estar a Cardedeu, 
Terrassa, Sabadell i Sant Feliu de Llo-
bregat, “i enguany la idea era fer-ho a 
Barcelona, per a un menjador soci-
al”. Però és clar que amb la pandèmia 
tot ha quedat capgirat, “ens ha deixat 
el tema cultural una mica tocat i hem 
decidit fer-ho en streaming”, comen-
ta Martí. Animats per la gent del pro-
grama ‘La revolució dels pollastres’, 

sisè aniversari del blog La Música 
amanseix les feres, en streaming

de Ràdio Igualada, el blog va tirar en-
davant amb la proposta. 
Des de les 17 h i fins a les 21 h hi haurà la 
participació de diversos artistes. “Serà 
tot per Instagram Live i anirem con-
nectant amb diferents artistes que 
treballen amb la Marina”, diu Martí. 
De fet, abans de les 5 ja es connectaran 
a l’Instagram Live per parlar amb ‘La 
revolució dels pollastres’, “que són la 
gent que ens va incitar a fer-ho”. A les 
17 h obrirà la partida el grup Rumbe-
sia, de La Floresta. “Ells fan poesia a 
través de la rumba”; a les 17.30 tocarà 
un artista que es diu Ún de Grau, “que 
justament és de Grau”, a Astúries; a 
les 18 h serà el torn de Jaume Busoms, 
de Sabadell, “que ara havia de treure 
disc i li ha quedat parat”; a les 18.30 
h, tocarà Jordi Santamaria, també de 
Sabadell; a les 19 h, Xavi Martí serà el 
protagonista, “és un amic que vam 
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fer a través del blog, de Sueca, a Va-
lència, i que ja va venir a l’aniver-
sari que vam fer a Castellar del Va-
llès”, explica Martí; a les 19.30 h tocarà 
Derry Below, de Sant Feliu de Codines; 
a les 20 h, Jan Díaz, un músic de Ter-
rassa, i tancarà la sessió, a les 20,30 h, 
el grup de rumba i mestissatge Mama 
Patxanga, de Martorell, “i com que 
són un grup molt nombrós tindrem 
dos dels membres de la formació”.

A banda de poder sentir els di-
versos concerts en directe, el Xavi i la 
Marina, de La Música Amanseix les 
Feres, també recolliran les preguntes 
de tots els espectadors que vulguin fer 
als artistes convidats. La pantalla, amb 
imatge partida, oferirà d’una banda la 
interacció amb la parella de bloguers, 
que anirà presentant els grups i, de l’al-
tra, es farà la presentació de l’artista i 
el concert. “Tenim artistes que han 
agradat bastant”. Per exemple, Xavi 
Martí ja es connecta cada diumenge 
des del balcó amb el seu Instagram 
Live, i Jaume Busoms també ha parti-
cipat en algun altre festival que ja s’ha 
fet en streaming. 

La Música Amanseix les Feres 
(LMALF) és una empresa jove forma-
da l’any 2015 a Castellar del Vallès per 
Xavi Martí i Marina Sabaté. És un pro-
jecte que contempla un ampli ventall 
de grups de diversos estils i formats. 
Gestionen la publicitat, la premsa, el 
marxandatge i concerts per a grups i 
solistes. Cada diumenge el blog sorteja 
un CD pels canals de Facebook, Twit-
ter i Instagram, xarxa on ja tenen més 
de 2.400 seguidors.  || marIna anTúnEzConjunt de grups convidats al 6è aniversari de La Música amanseix les Feres. || cEDIDa

El dia 19 s’inaugura el Festival Docs-
Barcelona, un festival internacional 
de cinema de Barcelona especialitzat 
en el gènere documental, que tenia 
lloc, bàsicament, al Teatre Aribau i 
al CCCB. La proposta audiovisual 
s’allargarà fins al 31 de maig. Gràcies 
al suport de la Diputació  en el marc 
d’aquest festival, es va crear el Docs 
A Prop per acostar tres dels docu-
mentals inclosos al festival a diver-
ses poblacions de la província, entre 
aquestes, Castellar. Les propostes do-
cumentals s’havien d’haver projec-
tat a l’Auditori. La iniciativa és pos-
sible gràcies a la col·laboració entre 
el Club Cinema Castellar Vallès, Cal 
Gorina, L’Aula d’Extensió Universi-
tària i la Regidoria de Cultura.

Aquest 2020, la proposta es 
manté, en línia i a través de la pla-
taforma Filmin, i amb l’afegit que 
s’ofereix l’accés a un dels documen-
tals de la programació completa del 
DocsBarcelona per als seus especta-
dors habituals. “Se’n podrà triar un 
d’entre tots els que es presenten”, 
apunta Josep Oriol Font. El Docs A 
Prop és una extensió que ofereix la 
possibilitat de veure tres documen-
tals extra que no es podien veure al 
DocsBarcelona del Mes, “i així tení-
em accés a més documentals dels 
que vèiem habitualment”. Aquest 
2020, l’accés serà a través de la pla-
taforma Filmin.

Els documentals estan agru-
pats per seccions: la secció oficial 
Panorama; el DOC-U, “que és la dels 

universitaris”; la secció oficial Lati-
tuds, amb documentals de parla his-
pana; els Doc&Teens, que és la secció 
per a alumnes d’ESO i batxillerat del 
DocsBarcelona; la secció What the 
Doc, i seccions especials.

La inauguració del Festival 
DocsBarcelona A Prop es farà amb 
el documental Letter from Masanjia, 
de Leon Lee, dimarts que ve, 19 de 
maig, a les 22 h, per TV3, i dimecres 
20, a les 22 h, per Filmin. La resta de 
documentals s’emetran a les 20 h. Se-
gons Font, són especialment recoma-
nables els documentals Forman vs. 
Forman, d’Helena Treštíková i Jakub 
Hejna, que es podrà veure el 30 de 
maig, a les 20 h; Vivos, d’Ai Weiwei, 
el dia 23 de maig; Winter Journey, 
d’Anders Østergaard, “entre la fic-
ció i el documental”, per al dia 24 de 
maig, i Hi, AI, d’Isa Willinger, que es 
podrà veure dimecres 20, “i que és 
un documental sobre robots i fet 
en clau d’humor”. Els documen-
tals es podran visualitzar durant 72 
hores, excepte Forman vs. Forman, 
només disponible durant 24 hores.

Els codis, que permeten el visi-
onat gratuït, s’hauran de sol·licitar a 
través de la compra d’entrades  per 
www.auditoricastellar.cat. Els codis 
s’enviaran electrònicament a la gent 
que ho hagi sol·licitat i donaran accés 
a la plataforma Filmin per seleccio-
nar un dels films que es presenten en-
guany. Es posaran 200 codis a dispo-
sició i no cal pertànyer a les entitats 
organitzadores..  ||  m. a.

El festival internacional
DocsBarcelona, 
íntegre i en línia
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al perfil d’instagram Live del blog hi actuaran diferents artistes

No te n’oblidis, és aquest diumenge, 17 de maig!

Reuneix-te virtualment amb la teva colla!

Comparteix les teves fotos a les xarxes amb 
les etiquetes:
#aplecacasa
#paellaacasa
#castellarvell2020

Farem un recull de l’Aplec dels castellarencs 
i castellarenques celebrat des de casa!

Celebra 
l'Aplec de 
Castellar 
Vell a casa 
amb una 
paella



DEl 15 al 21 DE maIg DE 2020

la contra

Magda Cañameras Viñas

Portem un ritme molt 
alt, em falten hores 
per a la família 

Regenta el Supermercat Canyameres, on també és dependenta
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Els pares de la Magda i la Maite van obrir el Super-
mercat Canyameres fa 32 anys. Ara el regenten 
les dues germanes, que han vist trasbalsat el 
seu dia a dia per culpa del coronavirus

”

“

· Quines sensacions vau comen-
çar a sentir ara fa dos mesos 
darrere del taulell?
Ens hem sentit confuses. Ens vam 
trobar amb un boom de vendes molt 
exagerat. De cop i volta, s’acabava tot 
i no donava temps ni a reposar-ho. 
Venies tot el que hi havia, fins i tot el 
que abans costava més vendre. Anà-
vem de bòlit, el supermercat estava 
al límit. En tots aquests anys no ens 
havíem trobat amb gent esperant a 
fora, al carrer, per entrar-hi. 

· Va ser d’un dia per l’altre, que 
us vau trobar amb tanta gent?
Abans que es parlés del coronavi-
rus a Itàlia, ja es començava a com-
prar més del que és normal. Ja vam 
començar a augmentar les vendes 
com a les setmanes bones, de Nadal 
o Festa Major. Ens vam trobar que la 

gent ja va ser previsora. Però va ser 
en el moment en què el coronavirus 
es va escampar per Itàlia, i al cap de 
res ja va venir aquí, que les vendes ja 
van disparar-se.

· Us vau col·lapsar?
Sempre hem fet el servei a domicili. 
Però des que l’Ajuntament va pen-
jar el nostre telèfon i el número de 
WhatsApp a la llista de comerços 
que reparteixen a domicili, va ser un 
no parar: comandes, comandes i co-
mandes. Va haver-hi un moment que 
ens vam col·lapsar, teníem cinquanta 
comandes per contestar. Va ser una 
cosa impressionant. Ens van trucar 
de Sentmenat, de Can Font i fins i tot 
de Badalona. Vam haver de dir que no 
arribàvem a tant, que només podíem 
abastir el poble; i l’Airesol i Sant Feliu, 
perquè ja teníem clientela a qui ser-
víem. Vam haver de demanar ajuda a 
la família i des que tot això ha comen-
çat que fem el doble d’hores.

· a això, se li suma l’angoixa per 
no encomanar-vos?
Treballem amb mascaretes, vam ser 
dels primers que vam dir a la gent que 
es posi guants per entrar i vam posar 
la mampara a la caixa. Però hem tin-
gut por que algú ens passés el virus, 
perquè hem tingut clients que han 
vingut a comprar i després hem sabut 
que l’han agafat. Per sort estem tots 
bé, i esperem que continuï així. 

· T’endús la por a casa?
En el meu cas, visc amb els meus 
pares i tenia por a transmetre’ls al-
guna cosa, a ells o als meus fills. Jo 
intentava no fer-los petons, però vi-
vint a la mateixa casa és difícil man-
tenir distàncies. En qualsevol cas, de 
moment ha anat tot bé i tots estem 
tirant endavant.

· Com ha canviat la logística 
amb els proveïdors?
Som una franquícia de Condis, i ens van 

marcar unes normes de funcionament 
des del principi molt exigents, perquè 
ells també es van sentir desbordats a 
les seves botigues. Ens programaven 
les comandes en unes hores en con-
cret, i quan vas tan de bòlit costa envi-
ar-les d’acord amb l’horari. En canvi, 
amb la resta de proveïdors ha estat di-
ferent. El carnisser o el que ens porta 
els pollastres s’han trobat amb molts 
restaurants tancats, i s’han sentit una 
mica salvats amb nosaltres, perquè les 
vendes ens han augmentat. Per exem-
ple, tenim proveïdors de Castellar, de 
Sentmenat i de Santa Perpètua de Mo-
goda a qui els ha anat bé. 

· Com ha estat la relació amb 
els clients?
Al principi hi havia molta tensió i des-
coneixença, es notaven els nervis. Ara 
veig la gent més tranquil·la. Han assi-
milat bé la mascareta, l’ús de guants 
i fer servir desinfectant.
· Tothom es comporta civilit-

zadament? 
Tothom s’ha comportat molt bé, els 
clients han estat molt macos. Veig 
que estan molt agraïts perquè no 
ens hem aturat i crec que els hem 
facilitat les coses. Si algú n’ha aca-
bat descontent és perquè no hem 
arribat a més...

· Els clients han canviat la ma-
nera de consumir? 
Sí! Ara molta gent es fa el pa a casa, 
per això es ven molt més el llevat. I 
pasta de full o massa per a pizza. Es 
cuina més i es nota perquè no es com-
pra tant menjar ràpid com abans. 
Els plats preparats que veníem han 
quedat més apartats i es venen més 
altres coses per fer a casa. També 
han canviat les quantitats de cada 
compra, ara són més grans.

· Heu viscut la neurosi col-
lectiva per alguns productes 
en concret? 
Primer va ser el paper higiènic i 
de cuina, després van venir els to-
vallons. Va començar a córrer que 
a la Xina va ser el primer a desa-
parèixer i en alguns moments ens 
vam quedar sense res d’això. Des-
prés va venir Setmana Santa, en 
què tothom es feia pastissos i mones 
a casa, i es va acabar la farina i va 
costar molt tornar-ne a tenir. I ara 
els productes que a vegades falten 
o que no ens arriben tant com nos-
altres voldríem són el lleixiu i el sal-
fumant, que tothom utilitza per de-
sinfectar. Sí que en el nostre super-
mercat hem tingut la sort de tenir 
llevat i guants de protecció, que 
també busca molta gent.

· Què és el que més enyores 
d’abans que passés tot això?
Les condicions. No és fàcil treballar 
amb guants i mascareta. I, d’altra 
banda, portem un ritme molt alt, 
tinc família i m’han faltat hores 
per estar amb ells. Això és el que 
més enyoro.

 Guillem Plans


