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Setmanari d’informació local

RETROBAMENTS. La Jessica, el Borja, el Darío, la Noèlia, el Dani, el Víctor, el Juan, la Sandra, l’Alba i la Rocío atenen L’ACTUAL en un domicili del carrer Pedrissos. La colla es va retrobar 
dilluns passat, quan va entrar en vigor la fase 1 de desescalada després de 74 dies sense contacte presencial. La mascareta i el distanciament es van imposar.  ||  FOTO: q. pascual

Els grups municipals acorden un full de ruta per pal·liar els 
danys de la Covid-19 i dinamitzar l’economia local

Unanimitat pel Pla de Reactivació
L’Ajuntament destina un primer paquet d’ajudes de 
415.350 € a les persones i entitats amb més necessitats
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Reoberts 
amb cita 
prèvia 
diversos 
serveis 
municipals 
d’atenció 
presencial:

Servei d'Atenció Ciutadana (El Mirador):
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Servei Local d'Ocupació (Espai Tolrà):
Horari: els dimarts i els dijous, de 9 a 13.30 h.

Serveis Socials (Espai Tolrà)
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Novetat:

Oficina municipal de la COVID-19 
(El Mirador):
Assessorament i tramitació en els àmbits d'habitatge 
i activitat econòmica.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Per accedir a tots aquests serveis, caldrà concertar 
cita prèviament a www.castellarvalles.cat/citaprevia o 
al telèfon 93 714 40 40 (Serveis Socials, només reserva 
de cita per telèfon), i anar-hi amb mascareta i DNI.
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Primeres ajudes per valor de 415.350 €

Els grups municipals van desplegar 
molta sintonia política en el ple de maig 
–el tercer que es desenvolupa telemà-
ticament– i van aprovar per unanimi-
tat el full de ruta que ha de permetre 
a la vila combatre els danys sanitaris, 
socials i econòmics que està provo-
cant la pandèmia global de Covid-19. 
L’anomenat Pla de Reactivació Soci-
oeconòmica desplega els acords asso-
lits a la taula de la crisi –de la qual for-
men part els cinc grups municipals 
presents al ple– amb l’objectiu de ga-
rantir “la cohesió social i la dinamit-
zació econòmica després del sotrac 
patit a causa del coronavirus”, va re-
sumir l’alcalde, Ignasi Giménez. Per 
això, Giménez va insistir en la neces-
sitat de tenir “la màxima unitat per 
fer front com a poble als reptes que 
tenim al davant”.

També caldrà oferir facilitats a la 
ciutadania, les empreses, els autònoms 
i les entitats per accedir als recursos 
que ofereixen les altres administraci-
ons, tasca que assumeix l’Oficina de la 
Covid-19, que ja ha obert a El Mirador. 
“Hem de sortir reforçats de la crisi, 
adaptar l’administració a les noves 
prioritats i modificar el pressupost 
vigent i adequar-ho a les conseqüèn-
cies de la Covid-19 i tornar a marcar 
prioritats”, va dir l’alcalde. 

Dolors Ruiz, regidora d’ERC, 
principal grup de l’oposició, va apun-
tar que el seu grup va veure “des del 
primer minut la necessitat de crear 
una taula de crisi i un pla d’acció”. 
Segons va dir, el Pla de Reactivació ha 
de servir “per complementar el que 
no arriba amb la diligència neces-
sària de les altres administracions 
competents”. En aquest sentit, va de-
manar a l’equip de Govern “més cele-
ritat i més claredat” a l’hora de posar 
a l’abast “uns recursos que procedei-
xen de les butxaques  dels castella-
rencs i castellarenques”.

Pau Castellví, portaveu de Junts 
per Castellar, va dir sentir-se “orgullós 

El ple municipal consensua el Pla de Reactivació per guanyar cohesió social i dinamitzar l’economia davant la pandèmia

 J.G.

del meu Ajuntament, que ha sabut 
consensuar i fer front a la fosca situ-
ació” de la pandèmia. Castellví es va 
mostrar satisfet per les propostes que 
el seu grup havia pogut incorporar al 
Pla de Reactivació i va fer especial in-
cidència en  la millor dinamització de 
la borsa de lloguer social i en els ajuts 
que el pla preveu a entitats que estan 
en primera línia, com Càritas, Creu 
Roja, etcètera.

La regidora de la CUP, Marga On-
cins, va qualificar de “fonamental” la 
taula de crisi així com “la diversitat de 
punts de vista que la pot enriquir”. 

També va matisar que, com a “críti-
ca constructiva”, el seu grup troba a 
faltar concreció en algun aspecte, així 
com la planificació de diversos escena-
ris per tenir més capacitat de respos-
ta. Finalment, el regidor de Cs, Matías 
de la Guardia, també va lloar el pla i la 
celeritat amb què l’equip de Govern va 
activar la taula de crisi. “Ara, el millor 
que podem fer és ser efectius i recla-
mar que les altres administracions 
es coordinin en les ajudes”, va dir.

primer paquet de mesures

El pla aprovat aquest dimarts ja su-
posa implementar una sèrie d’inver-
sions i despeses que va desglossar la 
regidora comissionada de la Covid-19, 
Yolanda Rivera. Es destinaran 415.350 
€ a suplementar ajuts a necessitats so-
brevingudes en matèria d’habitatge 
(hipoteques i lloguers), per activitats 
d’estiu (els casals podran subvencio-
nar-se) i d’atenció social en totes les 
seves facetes. Les entitats assistenci-

als que estan treballant des del primer 
moment per pal·liar els danys socials 
de la pandèmia també rebran noves 
subvencions directes per mantenir la 
seva impagable activitat. Aquestes me-
sures van ser recolzades pels grups de 
l’oposició i, tal com ja va avançar l’equip 
de Govern, es prepara un ple extraor-
dinari a principis de juny per ampliar 
aquests ajuts econòmics i adaptar les 
ordenances i preus públics a la nova 
situació, tant per ajustar taxes que 
no s’han cobrat per manca d’activitat 
com per detallar nous ajuts, moratò-
ries o exempcions fiscals per amortir 
l’impacte de la Covid-19 en famílies, 
comerços i pimes. 

Una de les mesures que es va 
anunciar va ser la creació d’una mo-
neda castellarenca, l’Estevet. Es cre-
aran unes targetes moneder per on es 
vehicularan els ajuts econòmics a les 
famílies així com avantatges en cas de 
fer compres als comerços locals mit-
jantçant aquesta targeta moneder.

S’engeguen ajuts a l’habi-

tatge, a l’atenció social i a 

les entitats que treballen 

en primera línia

+pLE

La política està plena de paradoxes. 
El ple de maig va servir per 
engegar un Pla de Reactivació 
Socioeconòmica i un primer paquet 
econòmic d’ajudes i, a la vegada, es 
va haver de portar a aprovació un 
pla econòmic i financer per complir 
amb la llei d’estabilitat pressupos-
tària per equilibrar uns comptes de 
l’Ajuntament que, de facto, tenen 
un superàvit de 2 milions d’euros. 
Tot i tenir importants romanents de 
tresoreria, la llei impedeix gastar-los 
si la despesa no és financerament 
sostenible. En concret, permet 
disposar d’un 20% del saldo 
disponible –que són els 415.000 
euros que ara s’estan posant a 
l’abast d’empreses i famílies. Per 
això, ERC i la CUP van presentar 
una moció que va comptar amb el 
suport de tots els grups –Cs es va 
abstenir– que demana la derogació 
de l’ARSAL, així com la flexibilització 
de les regles fiscals amb la finalitat 
d’augmentar la capacitat pressu-
postària del món local. “Aquesta 
llei ara no té sentit, quan tenim 
superàvit estructural any rere any 
i ens exigeix reduir endeutament 
quan hem de donar una resposta 
social”, va expressar la ponent de 
la moció, Núria Raspall (ERC).  Pau 
Castellví (Junts) va intervenir en el 
debat per subratllar que aquesta llei 
demostra que “el model democràtic 
vigent està caducat”.  Per part de Cs, 
Matías de la Guardia, es va mostrar 
d’acord amb el fons de la moció –per 
això va votar abstenció– però va 
explicar que la seva formació és 
partidària de la modificació de la 
llei més que no pas la derogació, 
per les dificultats que implica.

Moció contra l’ARSAL 
que impedeix gastar 
tot i tenir superàvit

Els membres del ple municipal durant la sessió telemàtica del mes de maig.  || yOuTube
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No és pel cafè o per la cervesa. És per 
la necessitat de mirar-nos als ulls sense 
que hi hagi una pantalla pel mig. Dilluns 
passat Castellar va entrar en la fase 1 de 
la desescalada i el paisatge de bars tan-
cats i carrers mig buits, a què ja estàvem 
acostumats, va canviar.

Una de les novetats més esperades, 
a banda de poder fer trobades familiars 
i d’amics, ha estat l’obertura de terras-
ses de bars i restaurants amb limitacions 
d’aforament. Maria Guitart, del Bar del 
Mercat, explicava que dilluns van obrir, 
com sempre, a les sis del matí. Asseguren 
que tenen moltes ganes de començar i de 
treballar: “Aquests tres mesos s’han fet 
molt llargs, han estat molt durs”. Sisco 
Martínez, propietari del bar Stewart, co-
incideix amb la seva col·lega en la dure-
sa d’aquest període: “Després de 74 dies 
ja tocava. Hi treballem tota la família, 
l’única font d’ingressos és aquesta”. 

Els restaurants i bars han pres mol-
tes mesures de seguretat. Distància entre 
taules, reducció d’aforament i desinfecció 
constant: “Per evitar contacte, hem di-
gitalitzat les cartes i les hem passat a 

Retrobar-nos 74 dies després 

  Cristina Domene

Amb l’entrada en la fase 1, grups de fins a 10 persones s’han pogut trobar a casa o a les terrasses dels bars, ja obertes

pAnDèMiA | dEsEsCALAdA

Moltes terrasses de bars de Castellar van ser escenari de trobades d’amics i familiars que feia més de dos mesos que no estaven junts. En la imatge, una terrassa del carrer Sala Boadella. || q. pascual

FASE 1 
es poden fer 
visites a domicili, 
es poden obrir les 
terrasses. en les 
sortides continua 
havent-hi franges 
horàries 

FASE 2 
s’acaben els límits 
horaris per a la 
població menor 
de 70 anys. els 
bars poden acollir 
fins un 40% de 
l’aforament al seu 
interior 

FASE 3 
es permet el 
contacte social 
entre persones 
no vulnerables

codi QR”, explica Martínez. La seva ter-
rassa exterior no s’ha vist reduïda grà-
cies a l’ampliació. “Hi caben 60 perso-
nes, com abans. Gràcies al permís de 
l’Ajuntament de poder ampliar ter-
rassa, no hem perdut aforament. En 
les dues terrasses interiors sí que hem 
hagut de treure taules”. 

Ivan Moya, de La Posidònia, ha di-
vidit la seva terrassa en dos espais dife-
rents. “Estem contents, però amb la 
incertesa de saber com anirà tot. Es-
perem que la gent no tingui por de sor-
tir, de venir i que hi hagi rotació a les 
taules. Haurem de veure si surten els 
números”. De moment, els bars i restau-
rants no demanaran a la gent que s’aixe-
qui de les taules si fa estona que no consu-
meixen i si hi ha gent esperant. Apel·len, 
però, a la solidaritat dels clients: “Hem 
posat un escrit perquè la gent sigui so-
lidària, si les taules estan plenes i hi ha 
molta gent esperant, que cadascú ho 
valori”, diu Guitart.

Setanta-quatre dies després les 
terrasses també comencen a omplir-se 
d’històries de retrobaments. Familiars i 
amics que feien molt de temps que no es 
veien, com la Maribel i la Maria Àngels, 
que prenien un cafè a la plaça del Mer-

cat. “Tenia moltes ganes de veure la 
meva amiga.  Treballa com a auxiliar 
d’infermeria a l’UCI del Parc Taulí i 
aquests dies han estat durs”, compar-
teix emocionada la Maribel. La Maria 
Àngels reconeix que després de tant de 
temps mantenint les distàncies de segu-
retat fins i tot a casa seva, per prevenció, 
aquest primer cafè ha estat un bàlsam. 
“Ha estat un cafè de luxe. Ara, el que 
hem de fer és seguir les normes de se-
guretat. Hem de tenir molta cura i fer 
les coses bé. Tenir molt de respecte per 
tota la gent que ha mort”, diu l’auxiliar. 

El Francisco ja passa de la vuitan-
tena, i ha seguit al peu de la lletra les ins-
truccions de les autoritats sanitàries. Per 
això tenia tantes ganes de sortir. “M’es-
tava tornant boig. No podia més. Per 
això he sortit avui, abans no  ens diguin 
que hem de tornar a casa de nou i estar 
com esclaus. Les terrasses estan ple-
nes i la gent sembla feliç. En res, som 
a la platja”, diu mentre es pren un tallat. 

sopars de 10

Sona el timbre del 3r 1a. És l’última con-
vidada, la Noelia, que quan traspassa la 
porta saluda emocionada els seus amics, 
sense poder-los abraçar. Han estat mesos 

de moltes videotrucades i contacte per-
manent, però de seguida que es va donar 
via lliure a les reunions limitades, el grup 
d’amics ho va tenir clar. “El primer 
dia de fase 1 hem decidit convidar els 
amics a casa perquè feia molt que no 
els vèiem les cares en persona. Tení-
em moltes ganes d’estar junts, tot i que 
no ens podem abraçar ni tocar. Però 
és un pas més”, explica la Sandra, am-
fitriona juntament amb el Borja d’aquest 
sopar [foto de la portada de l’edició]. Al-
guns són a la cuina acabant de preparar 
el sopar i altres atenent el repartidor a 
domicili que acaba de trucar la porta. 
La Rocío assegura que a partir d’ara va-
lorarà més el temps amb els amics: “Va 
arribar un moment que estar amb els 
amics era mirar el mòbil, estar pen-
dents de la xarxa social. I ara que soc 
aquí amb ells, soc conscient que vull 
gaudir d’ells i del moment. Jo crec que 
és un aprenentatge que hem fet tots al 
llarg d’aquests dos mesos i mig de con-
finament”. La taula està parada i comen-
cen a seure. Es treuen la mascareta, que 
fins ara han portat posada per responsa-
bilitat, “hem de fer les coses bé, ha patit 
molta gent”, diu la Jessica, infermera. 
Ara sí, és moment de brindar. 
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Dilluns passat el Procicat va apro-
var la proposta que les tres regions 
sanitàries de la ciutat de Barcelo-
na, Metropolitana Sud i Metropo-
litana Nord siguin una sola regió a 
partir del dilluns 1 de juny, ja que es 
considera que tenen una evolució 
epidemiològica semblant. Per tant, 
com que seran una única regió –de 
fet des del 2017  era una única regió, 
la Regió Sanitària Barcelona, però 
el Departament de Salut va decidir 
separar-la en tres des de l’inici de la 
pandèmia per tractar millor l’evolu-
ció del virus– es permetrà la mobi-
litat entre tots els municipis de les 
regions sanitàries de Barcelona ciu-
tat i les àrees metropolitanes sud i 
nord; una circumstància que també 
servirà per esponjar l’alta densitat 
de Barcelona.  

De moment, a l’actual fase 1 de 
desconfinament no es pot agafar el 
cotxe o el transport públic per anar 
a fer esport o caminar pels espais 
naturals.  Els passejos s’han de fer 
sempre a una distància màxima d’1 
km del domicili habitual. Sí que es 
permet el cotxe o el transport públic 
per anar a instal·lacions esportives. 
Es pot passejar acompanyat de fins 
a 10 persones no convivents i sense 
límits en els convivents o de la per-
sona cuidadora en el cas de persones 
que ho necessitin. L’exercici físic es 
pot fer com a màxim en grups de 10 
persones, excepte en el cas de per-
sones convivents. 

Avenços en mobilitat i més activitat

Aquesta setmana l’activitat al carrer ha fet un gran salt endavant amb l’obertura de terrasses.  || q. pascual

A partir de dilluns també es podran fer desplaçaments a Barcelona ciutat i la seva àrea

També cal recordar que el bany al 
riu no és permès en cap cas. Si s’in-
compleixen les mesures per fer es-
port o la prohibició de banyar-se al 
riu podrien haver risc de sancions.

petició del territori

L’anunci per tenir una única regió 
sanitària a Barcelona és una de les 
conseqüències de les peticions que 
s’han fet des del territori com l’efec-
tuada per l’alcalde de Castellar, Ig-
nasi Giménez, que la setmana pas-

sada es va afegir a la petició signada 
pels alcaldes i alcaldesses socialistes 
de les regions sanitàries de Barcelo-
na ciutat i les regions nord i sud que 
demanava al president Quim Torra, 
“en el marc de l’inici imminent de 
la fase 1 de la desescalada, que va-
lori que les tres regions configurin 
un mateix àmbit comú de mobili-
tat ja de cara a la setmana que ve”.

El Departament de Salut també 
proposa que, a partir de dilluns que 
ve, 1 de juny, diversos territoris de 

  Jordi Rius

Catalunya avancin de fase. En con-
cret, que les regions sanitàries de 
Girona i Catalunya Central passin 
a la fase 2; aquesta mesura també 
inclou les àrees de gestió assisten-
cial del Garraf i la de l’Alt Penedès. 
Aquesta nova proposta també es va 
aprovar dilluns a la tarda al Procicat 
i ja ha estat enviada al Govern espa-
nyol. Continuarà a la fase 1 de des-
confinament l’àrea  de Lleida al de-
tectar-se aquesta setmana un  petit 
rebrot de contagis.  

viRuS | homEnAtgE

Avui és el tercer dia dels 10 dies 
de dol oficial per les víctimes de 
la Covid-19. Aquest període de dol 
s’allargarà fins al 6 de juny.  Les 
banderes de l’Ajuntament ja fa 
molts dies que són a mig pal en 
senyal de dol pels castellarencs i 
castellarenques que han perdut la 
vida durant aquesta crisi sanitària.

Es tracta  del període de dol 
oficial més llarg que s’ha viscut des 
que hi ha democràcia a l’Estat es-
panyol. L’últim cop que es va de-
cretar un dol oficial més llarg va 
ser el 1975 per la mort del Fran-
cisco Franco. En aquella ocasió el 
dol va ser de 30 dies. 

L’alcalde de Castellar, Igna-
si Giménez, va subratllar al ple de 
dimarts que “el municipi ha de 
retre homenatge a aquelles per-
sones i professionals que amb 
el seu  esforç han salvat vides i 
han garantit la salut dels nos-
tres veïns i veïnes”.  Per això, 
va proposar que des de la Comis-
sió d’Honors i Distincions propo-
saran la Medalla de la Vila per al 
col·lectiu que s’hagi significat per 
aquesta  feina. 

D’altra banda, el cementiri de 
Castellar torna a estar obert en el 
seu horari habitual: de dilluns a dis-
sabte, de 9 a 19 h i diumenge, de 9 
a 14 h. Per anar-hi, cal seguir unes 
mesures de protecció com guar-
dar una distància interpersonal de 
2 metres i utilitzar mascareta. A la 
fase 1 també està obert el tanatori 
per vetlles.   || redacció

Tercer dia de 
dol oficial per 
les víctimes de 
la Covid-19
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La setmana passada el conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, va expli-
car les directrius bàsiques del pla de 
retorn a les escoles a partir del curs 
que ve, les instruccions del qual es 
podrien posar en pràctica al juny en 
aquells territoris que entrin a la fase 
2 i en les escoles puguin rebre alum-
nes amb caràcter voluntari, sobretot  
aquells que acaben una etapa educa-
tiva, encara que no sigui amb gran 
quantitat. Divendres passat també 
hi va haver una reunió d’alcaldes i re-
gidors d’Educació amb el director de 
Serveis Territorials d’Educació al Va-
llès Occidental, Jesús Viñas, i la sen-
sació és que “tothom està esperant 
que les directrius que va donar el 
conseller  i que s’estan començant 
a explicitar formalment s’acabin de 
desenvolupar i tinguem clares les 
línies que s’han de treballar des de 
les escoles pel que fa a les ràtios o els 
metres quadrats”, explica el regidor 
d’Educació de Castellar, Joan Creus. 

En aquest sentit, l’Ajuntament 
va fer l’oferiment “dels equipaments 
municipals que siguin necessaris 
per poder fer la millor distribució 
i que el primer trimestre del nou 
curs es pugui iniciar amb totes les 
garanties, encara que evidentment 
encara hi ha moltes incerteses, tot i 
que s’està evolucionant en una línia 
positiva”, recalca Creus.

En el futur més immediat, hi ha 
la preocupació per totes les activitats 

A l’expectativa de com serà 
l’inici del curs escolar que ve
L’Ajuntament ofereix espais a les escoles de cara al difícil curs vinent

d’estiu i casals enriquits. Des dels Ser-
veis Territorials van oferir la possi-
bilitat de tenir els centres d’infantil, 
primària i secundària a disposició 
del municipi “per fer-hi les activi-
tats i els casals d’estiu”. Mentres-
tant, “s’ha d’intensificar la neteja 
i desinfecció de les escoles, és una 
cosa en què estem treballant des 
de l’Ajuntament amb els centres”, 
explica Creus.

escoles bressol

El regidor d’Educació també ha apun-
tat una de les grans incògnites del mo-
ment. Què passa amb les escoles bres-
sol? Només poden incorporar cinc 
alumnes per aula a partir de la fase 2 
i això suposa un gran problema per a 
les famílies perquè no tothom hi podrà 
portar els fills, i també per a les escoles 

EDuCACió | noU CURs

bressol, perquè segurament no obri-
ran fins que la ràtio d’alumnes sigui 
més elevada, a partir de setembre.

preinscripció a torre balada

L’Escola Municipal de Música 
Torre Balada obre dilluns 1 de juny 
i fins al dia 12 el període de preins-
cripció per al curs 2020-2021 sem-
pre que hi hagi places disponibles. 
A causa de la Covid-19 enguany la 
preinscripció es farà de forma te-
lemàtica. Cal enviar-la al correu 
electrònic escolamusica@caste-
llarvalles.cat. El formulari es pot 
trobar a www.castellarvalles.cat/
preinscripcioescolademusica. 
El centre comunicarà l’admissió per 
correu electrònic a les famílies. La 
programació ofertada és Llenguatge 
Musical/Musicant i Instrument (inici-
ació, nivell elemental i nivell avançat); 
Mòduls (Orquestra, Cant Coral, Mú-
sica de Cambra, Composició...); Mú-
sica Moderna i Música per a Adults. 
La matriculació també es farà en línia, 
els dies 17, 18 i 19 de juny.  

D’altra banda,fins al 5 de juny es 
pot fer la preinscripció per a progra-
mes de formació i inserció. Fins al 3 de 
juny es poden presentar les sol·licituds 
per a batxillerat. Aquest divendres es 
coneixerà la llista de sol·licituds amb 
la puntuació provisional per a infan-
til, primària i l’ESO i se sabrà l’oferta 
inicial dels cicles de grau mitjà d’FP i 
arts plàstiques i disseny.  || jOrdi rius

Meritxell Garcia Tantinyà i Dèlia Delgado Navinès són les guanyadores de 
la cinquena edició de la Beca Oriol Papell. La primera estudia el tercer curs 
del grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals a l’ESCRBCC, i 
ha presentat un projecte de protecció i difusió del patrimoni cultural. En 
el cas de Dèlia Delgado Navinès,  estudia un doble grau de Disseny Gràfic 
i Smart Design a l’ESDI, i la seva proposta es basa en creacions que rei-
vindiquen  i promouen la igualtat i la justícia social. 

Val a dir que la beca, que s’adreça a joves estudiants de Castellar del 
Vallès que vulguin cursar estudis postobligatoris, té un doble objectiu: 
d’una banda, recordar el regidor d’ERC Castellar, Oriol Papell, i de l’al-
tra, potenciar i ajudar el talent castellarenc. “És una beca per premiar 
l’esforç i el talent dels joves castellarencs que estan estudiant. Per a 
nosaltres és un honor poder seguir oferint aquesta beca, recordar 
l’Oriol i mantenir la seva memòria viva”, explica Sílvia Nicolàs, presi-
denta d’ERC Castellar. Enguany és l’edició que més candidatures ha re-
gistrat, una desena. “Les dues guanyadores tenen projectes d’estudis 
i personals molt interessants que aportaran el seu granet de sorra en 
la construcció d’una societat millor, i per això volem que la beca els 
pugui servir per seguir-los desenvolupant”, remarca. 

Finalment, l’ajut tindrà una dotació econòmica de 2.000 euros, que 
es repartirà a parts iguals entre les dues guanyadores. L’ajut es finança-
rà amb una aportació del sou dels cinc regidors republicans que formen 
part del consistori. ERC Castellar preveu que l’acte oficial d’entrega de la 
beca a les dues guanyadores es faci de manera presencial al setembre, en 
el marc de la Festa Major, una activitat, però, que no es podrà confirmar i 
programar fins que remeti la crisi sanitària del coronavirus.  || r.gómez 

Premi a l’esforç i al 
talent castellarenc

Meritxell Garcia i Dèlia Delgado són les guanyadores de la beca. || cedida

Joan Creus, regidor d’Educació. || c. d.

ERC | BECA oRioL PAPELL
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Com ens sentim els castellarencs?
Una desena de testimonis ens expliquen les seves inquietuds, els seus  aprenentatges, els seus neguits, els seus 
descobriments. hem sortit al carrer per saber què han suposat dos mesos de confinament per a alguns de nosaltres

Álex pérez Eva Sala Dolors ustrell iván Gaitán vicente Torres

Guadalupe Ramos Yeray Lozano víctor Martos Mariona urroz Carles Lujano

Mai s’havia gaudit tant de l’entorn 
de Castellar. El que abans era un pa-
ratge exclusiu per a grups reduïts 
de ciclistes i excursionistes, el con-
finament ho ha convertit en un in-
dret cobejat per bona part dels cas-
tellarencs, atrets per la naturalesa 
lliure. Així ho considera Álex Pérez:  
“He descobert molts racons del 
poble que tenia oblidats. Sobre-
tot amb la família i amb els nens”. 

El confinament ha estat una oportu-
nitat per compartir moments amb 
les persones amb qui s’ha convis-
cut. Fins i tot, pot haver servit per 
valorar que una de les coses més im-
portants que tenim és la gent més 
propera a la nostra vida: “Haurí-
em d’estar molt més en família. 
Ho hem estat molt, hem gaudit 
molt, però  crec que hauríem d’es-
tar-hi molt més”, opina Eva Sala.  

Un llibre, una estona de jocs de taula 
o cosir són activitats que poden ser 
vies d’escapament. Així ha estat per 
a Dolors Ustrell. Com tothom, li va 
costar acostumar-se a la situació, 
ara fa dos mesos, però ha trobat ma-
neres d’entretenir-se senzillament: 
“No cal passar-se el dia mirant la 
televisió. He après que et pots dis-
treure amb moltíssimes coses”, re-
coneix la castellarenca. 

Va haver de passar més d’un mes i 
mig perquè estigués permès sortir 
a fer esport. Els que hi estaven més 
acostumats, com Iván Gaitán, qui 
feia entre 90 i 110 quilòmetres set-
manals, són els que ho van passar 
pitjor: “He trobat a faltar sortir 
a córrer. El cos ho nota, perds la 
forma, t’engreixes una mica”. De 
fet, s’estava preparant per a la Ma-
rató de Barcelona del mes de març. 

El ritme de vida s’ha alentit, i amb 
més temps a casa, molts caste-
llarencs han tingut temps per fer 
coses que tenien pendents o, fins i 
tot, trobar gust a fer-ne de noves, 
que no havien pogut fer mai. “M’ha 
agafat per fer feina a casa, com 
per exemple pintar o arreglar 
coses. He tingut temps i he vist 
que era el moment per fer-ho”, 
relata Vicente Torres. 

El confinament ha estat dur. Per a 
qui no s’ha trobat bé de salut, molt 
més: “Ho he passat bastant mala-
ment. No el vaig tenir diagnosti-
cat, però vaig tenir la Covid i vaig 
estar 4 o 5 setmanes passant-ho 
malament. No tenia ganes de 
festes ni de balcons, de res. Ha 
estat dur, la veritat. Ara, però, 
em sento bastant bé i animada”, 
se sincera Guadalupe Ramos. 

Poques coses que teníem planifica-
des des del març fins ves a saber 
quan segueixen dempeus. Un dels 
casos comuns han estat les grans 
celebracions que impliquen força 
gent. Com moltes altres persones, 
Yeray Lozano s’hi ha trobat: “He 
hagut de postposar el meu casa-
ment, que estava previst el 30 de 
maig. Haurem de casar-nos un 
any més tard”, exposa. 

Ens hem adonat de moltes coses, 
tots plegats hem après moltes lli-
çons d’aquesta situació. Víctor 
Martos en destaca una, que és àm-
pliament compartida: “La crisi 
m’ha fet reflexionar i penso que 
som molt fràgils.  Penso que ho 
som perquè creiem que ho tenim 
tot, que podem arribar a tot. I 
depenem de moltes coses que no 
podem modificar”. 

S’ha parlat de tot tipus de treballa-
dors essencials, però n’hi ha molts 
més dels que han cridat la nostra 
atenció. Per exemple, aquells que 
han continuat elaborant medica-
ments. “No he deixat de treba-
llar. Soc en el departament de 
microbiologia d’una farmacèuti-
ca i hem estat fent medicaments 
per abastir els ciutadans”, expli-
ca Mariona Urroz.  

Hi ha qui és de pensaments inqui-
ets i necessita expressar en negre 
sobre blanc les seves idees. Carles 
Lujano ho ha fet per escrit i hi ha 
donat forma: “He aprofitat per 
escriure un llibre de creixement 
personal per reflexionar sobre el 
que hauria de passar després del 
confinament, perquè ens servei-
xi per portar-ho a la nostra vida 
quan tornem a la normalitat”.

“he descobert molts 
racons del poble que 
tenia oblidats”

“m’he adonat que 
hauríem d’estar molt 
més en família”

“he après que et 
pots distreure amb 
moltíssimes coses”

“he trobat a faltar 
sortir a córrer. El cos 
ho ha notat”

“m’ha agafat per fer 
feina a casa, com per 
exemple pintar”

“Vaig passar 4 o 5 
setmanes malament, 
vaig tenir el virus”

“he hagut de 
posposar el meu 
casament un any”

“he reflexionat 
durant la crisi i penso 
que som molt fràgils”

“no he deixat de 
treballar. hem estat 
fent medicaments”

“he aprofitat per 
escriure un llibre de 
creixement personal”
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Amb la crisi, noves oportunitats

David Jaén obrirà el seu taller al pla de la Bruguera i Albert Herrero, que ha traslladat l’oficina a Castellar.  || cedida

La crisi sanitària provocada pel coro-
navirus ha fet que l’activitat econòmica 
hagi quedat molt tocada. Molt treballa-
dors estan patint un ERTO o d’altres han 
començat a teletreballar. I d’aquest perí-
ode també han sorgit noves oportunitats 
de negoci o nous plantejaments tenint en 
compte la nova realitat del teletreball, 
que afirmen els experts que ha arribat 
per quedar-se i ser una alternativa al tre-
ball presencial.

David Jaén és el responsable del bar 
de l’Institut Castellar. Amb el centre tan-
cat des del març, ha donat forma a una 
idea que li barrinava pel cap, obrir el seu 
propi negoci, un taller mecànic en un local 
de 300 metres quadrats al carrer Solso-
nès del Pla de la Bruguera, que obrirà les 
portes la setmana que ve. “A l’haver-hi 
aquesta crisi no em puc esperar, no 

 Jordi Rius

Alguns professionals 
han hagut de canviar 
d’activitat i d’altres han 
reduït instal·lacions 
pel teletreball

tar amb els clients que confien en mi i 
que ja tenia”.

de sabadell a castellar

Vallès Forwarding, una empresa familiar 
fundada el 1993 a Sabadell, aquests dies 
està enllestint la que serà la seva nova seu, 
al carrer Major de Castellar. L’empresa, 
que es dedica a la logística de mercade-
ries per via aèria, marítima o terrestre, 
a més d’assessoria en comerç internaci-
onal, va començar a introduir el teletre-
ball amb l’esclat de la pandèmia i això els 
ha portat a treballar en unes instal·lacions 
més reduïdes.

Albert Herrero, import manager de 
l’empresa, explica que “passarem d’una 
oficina amb set persones al carrer Sant 
Joan de Sabadell a una més reduïda 
amb tres persones al carrer Major de 
Castellar, la resta de treballadors faran 
teletreball” . Amb l’esclat de la Covid-19, 
“hem vist que a alguns els va bé fer te-
letreball”.

L’empresa, que no ha deixat de tre-
ballar en cap moment perquè és un servei 
essencial, ha notat que el transport aeri ha 
quedat aturat  “perquè tots els avions 
estan aparcats a l’aeroport de Terol”, 
assenyala Herrero, però que, en canvi, els 
transports “per vaixell i per carretera 
estan funcionant més bé que mai”. 

sabem quan començarem amb els alum-
nes. Per estar aturat i esperar a veure 
què passava, vaig decidir tirar-me a la 
piscina”, admet Jaén. 

Quan torni a obrir el centre, Jaén es 
planteja combinar les dues activitats i si 
cal “agafar una persona per treballar al 

bar”. Al taller multimarca, batejat com a 
David Automoció, hi farà tot tipus de ser-
veis tret de planxa i pintura, que encarre-
garà a algú altre. 

Jaén no comença de zero, ja que 
abans de fer-se amb el bar de l’institut tre-
ballava com a mecànic, i espera “comp-

“La  pandèmia ens ha agafat sense gaire liquiditat”
CoMERç | foRmACió

EConoMiA | EmPREnEdoRs

Mònica Mendoza és experta en vendes. || cedida

· Quines són les errades que els pe-
tits empresaris han tornat a cometre 
en aquesta nova crisi?
Sobretot no estalviar més, no guardar 
més diners a la caixa. La crisi ens ha aga-
fat sense gaire liquiditat. Molts negocis 
no podran aguantar perquè, segons un 
estudi de la consultora JP Morgan, una 
empresa a Espanya disposa d’una mit-
jana de 57 dies per sobreviure sense fac-
turar. L’estat d’alarma i l’aturada de l’ac-
tivitat és superior, i moltes empreses no 
se’n sortiran. N’hauríem d’aprendre per 
a la propera. Una altra de les errades que 
hem comès és pensar que si fem les coses 
bé, tot anirà bé. No sempre passa. Hi ha 
variables alienes a nosaltres que poden 
fer que el nostre negoci s’ensorri.

  Rocío Gómez 

Directora general d’Energivity Consulting 
SL, és professora d’ESADE i del Col·legi 
d’Agents Comercials de Barcelona. Dimarts 
passat va impartir un taller digital adreçat 
als comerços organitzat per  l’Ajuntament

EnTREviSTA

Mònica Mendoza 

· Com podem fidelitzar els nostres 
clients i atraure’n de nous en aquest 
escenari de consum incert?
En aquest temps de confinament en què 
no podíem sortir fora a vendre ens hem 
dedicat a fidelitzar i cuidar els nostres 
clients mitjançant les noves tecnologies: 
xarxes socials, correus electrònics, tru-
cades... Tot plegat, per preguntar com es-
taven i per vetllar, des del cor, per la seva 
salut. Que el client et vegi com un part-
ner, com un col·laborador i no com un col-
locador de producte, és la millor manera 
de fidelitzar, t’ajuda molt. Per atraure’n 
de nous, ens hem centrat en l’entorn di-
gital per donar-nos a conèixer.

· Cal apostar pel comerç electrònic?
Sí, i tant! Les empreses que porten a do-
micili han crescut un 40% durant el con-
finament, i l’e-commerce té registres de 
vendes històrics. Al final, o t’adaptes o 
t’adapten. Ara és el millor moment per 
fer-ho. El futur, i de fet el present, és hí-
brid, amb una part física i una altra en 
línia. Si el model de negoci no permet di-
gitalitzar-lo, en última instància sempre 
pots oferir un número de WhatsApp per-
què et facin la comanda i ho puguis portar 
a domicili. El comerç electrònic no sem-
pre és necessari, és una modalitat que 
implica una inversió constant. Per exem-
ple, per automatitzar processos i operaci-
ons, per les transaccions, manteniment, 
per publicitat o per comunicar-ho als cli-

ents. S’ha d’intentar digitalitzar si no el 
model de negoci sencer, sí els processos 
que siguin susceptibles de digitalitzar-se 
per automatitzar, optimitzar i millorar la 
nostra proposta en el mercat.

· Com han canviat els consumidors i 
com poden adaptar-s’hi els negocis? 
Els consumidors tenen més sensibilitat a 
l’hora de comprar i prefereixen empreses 
que treballen sota indicadors de respon-
sabilitat social corporativa, que ajuden 
a protegir el planeta o que ocupen gent 
amb risc d’exclusió social. Cada vegada 
mirem més les etiquetes de la roba, on 
està fet, l’origen dels productes... En un 
futur pròxim serem menys consumistes, 
però ens durarà poc. El sistema capita-
lista té unes arrels molt profundes i hi ha 
molta gent amb necessitat de consumir 
més enllà del que necessiten. 

· És moment de reconvertir el negoci 
o de canviar de sector?
És moment de veure si hi ha canvis a la 
demanda, si hem de canviar l’estratègia 
de preus o de canals de venda. Conec el 
cas d’una empresa que fabricava estands 
per a les fires, i ara ha canviat el procés de 
producció i fa mampares. Hem de veure 
el món global i no només local, adaptar 
l’estructura del negoci, apostar per la 
transformació digital, i si cal, reduir cos-
tos fixos i variables, i marge de beneficis, 
per aconseguir més liquiditat. 

EMpREnEDoRS 
david jaén 
obre un taller i 
albert Herrero 
trasllada l’oficina 
a castellar
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El Consell d’Infants no s’atura du-
rant l’estat l’alarma i els més de 70 
dies de confinament. Els nens i nenes 
d’aquest ens participatiu tenen pre-
sent la importància d’incidir en l’ela-
boració de polítiques municipals, i 
és per això que durant la crisi sani-
tària també han volgut aportar la 
seva visió sobre la situació a l’exe-
cutiu local, però també els dubtes i 
preguntes que els han sorgit durant 
el confinament.

Així, diversos representants del 
Consell d’Infants, acompanyats per la 
dinamitzadora de l’organisme, Mercè 
Costa, i la responsable de la Ludoteca 
Municipal, Judit Avellaneda, s’han re-
unit amb l’alcalde de Castellar, Igna-
si Giménez, i el regidor de Cicles de 
Vida, Dani Pérez. Durant la sessió, els 
infants han formulat diverses pregun-
tes a l’alcalde i el regidor, com ara si 
es reprendran les classes al setembre 
i amb quina metodologia, com es de-
senvoluparan les extraescolars, si es 
podrà celebrar la Festa Major o si es 

Farina, sucre, pots de llenties cui-
tes, cacau en pols, llet sencera en 
paquets de sis envasos i bolquers 
per a nadó de les talles 1, 4 i 5. 
Aquests són els productes que ne-
cessita Càritas Castellar per com-
pletar la cistella de les més de 180 
famílies que han demanat suport 
a l’entitat durant els últims tres 
mesos. Abans de la crisi de la Covid-
19, Càritas atenia 139 famílies, però 
ara la xifra supera el mig miler de 
castellarencs. Per a molts, és la 
primera vegada que demanen  su-
port a l’entitat.

Tot i la col·laboració de la ciu-
tadania, el comerç local i l’adminis-
tració pública, a hores d’ara, l’en-
titat necessita més recursos per 

garantir l’assistència d’aquesta 
quarantena de famílies més que 
busquen l’aixopluc de la parròquia 
Sant Esteve. Així, des de Càritas 
detallen que els productes es poden 
dipositar en una capsa darrere de 
la porta la rectoria de la parròquia 
Sant Esteve (c. Església, 16), du-
rant tot el dia. A més, els produc-
tes també es poden portar al local 
de l’entitat del carrer Portugal, de 
dimarts a divendres de 15 h a 17 h.

D’altra banda, Càritas Cas-
tellar ha habilitat un compte per 
rebre donacions: ES86 0081 0004 
3100 0128 1929 i també un telèfon 
de contacte per col·laborar amb 
l’entitat: 662 157 869 o bé 667 207 
088.  ||  rOcíO gómez  

Primera trobada virtual 
del Consell d’Infants

Crida per recollir aliments 
Es necessita  farina, sucre, pots de llenties 
cuites, cacau en pols, llet sencera i bolquers

Trobada digital del Consell d’infants.  || cedida

Repartiment d’aliments de Cáritas a principis de maig.  || q. pascual

pARTiCipACió | ConfinAmEnt CàRiTAS | REBost

modificaran els horaris de sortida dels 
infants al carrer, entre altres qüesti-
ons. L’entrevista es pot consultar al 
blog del Consell d’Infants. 

enquesta als menors de 16 anys

D’altra banda, des del Consell d’In-
fants i d’Adolescents de Castellar 
informen que han preparat una en-
questa per als infants i els joves de 
la vila. Representants d’ambdós con-
sells s’han reunit de manera virtu-
al per compartir com han viscut el 
confinament, i elaborar les pregun-
tes que conformen el qüestionari que 
s’adreça a castellarencs i castellaren-
ques que tinguin entre 6 i 16 anys. 
“Volem conèixer els sentiments, 
opinions i propostes dels nens i 
nenes, i també dels nois i noies del 
municipi”, puntualitzen. L’enquesta 
es podrà respondre fins al 5 de juny 
d’enguany en aquest enllaç:   https://
participacio.castellarvalles.cat/poll/
vote?key=5685b0ec2d&lang=ca.  

||  r. gómez
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podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNi. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

La informació publicada en L’ACTU-
AL 567 de la pàgina 3 contenia una 
gràfica que no s’ajustava del tot bé a 
la informació visual que va proporci-
onar Jordi Mas a L’ACTUAL a par-
tir de les dades del Departament de 
Salut sobre la Covid-19. 

Fe d’errades

 Josefina Llauradó

Va néixer a Manresa l’any 1967. De qua-
tre germans ella era la que sempre 
queia; la que sempre es feia mal; la que 
sempre emmalaltia; la que un diumen-
ge va posar el peu en un rail de la via, i 
la sabateta de xarol li va quedar enca-
llada. Es va fer gran i treballant com 
una formigueta va tirar endavant els 
estudis de magisteri. Va ser monitora 
del MIJAC Valldaura i de La Carral; va 
col·laborar amb una ONG a Bolívia; va 
fer de mestra en diferents escoles; volia 
ser escriptora. La seva família conserva 
les cartes d’agraïment que li escrivien 
els pares dels alumnes. També va ser 
mestra de l’Escola Sant Esteve, va viure 
a Castellar, entre nosaltres. Segur que 
alguns lectors encara es recorden d’ella: 
es deia Montserrat Careta.
Però aquesta història comença quan la 
Muntsa deixa Castellar per anar a viure 
a Sabadell: hi va trobar un pis que va re-
formar i pintar amb il·lusió. Tot el seu 
món girava al voltant dels seus “patu-
fos”, així anomenava els seus alumnes; 
de la seva família i amics, a qui escrivia 
cartes plenes de tendresa i de sentit de 
l’humor, i, de l’amor i del respecte  que 
sentia per la natura: “Camp de golf de 
Torrebonica…  els molt poca-soltes  han 
talat els arbres sense cap mirament…”, 
escriu des de la presó.
Es va fer sòcia de la UES. Allà es va 
enamorar d’un noi i van començar a 
sortir. La relació va tirar endavant i va 
anunciar, feliç, a la família que aviat es 
casaria. Però… alguna cosa no anava a 
l’hora: la Muntsa no podia dormir. Tenia 
una lleugera malformació a l’esquena 
que li feia mal. Era el mal d’esquena, la 
font de l’insomni? Llavors va passar 
que va començar a tenir el cap emboi-
rat i… alguna cosa més. Fins i tot, un 
veí de la seva escala afirma que un dia 
va veure com la portaven a casa entre 
el seu xicot i un altre noi perquè ella no 
s’aguantava dreta.
El dia 30 de novembre del 2001, a la 
tarda, no va anar a treballar: tenia son, 
però li feia vergonya dir-ho. Primer va 
trucar a l’escola i va dir que havia d’anar 
a Manresa per un assumpte familiar. 
Després va tornar a trucar i va dir que 
es trobava malament; va dormir fins al 
vespre. L’havien drogada? Aquell ma-
teix cap de setmana, van tirar dalta-
baix del terrat del seu edifici una noia, 
Helena Jubany, que els mesos anteri-
ors havia rebut dos anònims acompa-
nyats de begudes que contenien droga. 

Vida truncada                                        

DEFunCionS

21/05/20                         
Miquel ubaguls pujol
de 92 anys 

21/05/20                          
Josep Maria Soley Cullere  
de 70 anys

21/05/20                         
Maria Assumpció vilatersana 
Girbau ·  de 86 anys

23/05/20                         
Manel Sáez Carrión
de 89 anys 

24/05/20                         
Joan Mas Sallés
de 86 anys

Ja feia dies que els consells parro-
quials de les parròquies de Sant 
Feliu del Racó i de Sant Esteve de 
Castellar ens plantejàvem si po-
díem fer algun gest durant aques-
ta batalla tan crua de la pandèmia 
i de quina manera dur-lo a terme.  
Al final, una conversa ens va por-
tar la inspiració i després de veure 
que era prou assequible vam posar 
fil a l’agulla. 

Resultat? La setmana passa-
da, les cinc residències de gent gran 
de Castellar (Can Font, Orquídies, 
Falgàs, Obra Social i Nord Egara) 
van rebre un detallet per al perso-
nal sanitari de part de les parrò-
quies: Una màquina de cafè i un 
paquet de càpsules. Amb el deta-
llet vam adjuntar la nota següent: 
“Les parròquies de Sant Feliu del 
Racó i de Sant Esteve de Castellar, 
amb els seus consells parroquials, 
hem cregut que era de justícia no 
només pregar per vosaltres, que 
ho fem, sinó també fer algun gest 
que us fes una miqueta més fàcil la 
lluita de cada dia”. 

En aquests dies que en nom de 
molts familiars, visitadors i amics, 
heu cuidat, consolat, fet riure i ani-
mat aquestes grans persones no té 
res d’extraordinari que us ho agra-
ïm. L’extraordinari és el que heu fet 
vosaltres. Moltes gràcies i que Déu 
us beneeixi.  ||  TexT i FOTOs:  parrò-

quies de saNT Feliu i saNT esTeve 

Un ‘gràcies’ amb cafeïna 
a les cinc residències de 
Castellar del Vallès

FoToS DE LA SETMAnA

“Una bogeria és fer la mateixa cosa 
una i altra vegada esperant obtenir 
resultats diferents. Si busques re-
sultats diferents, no facis sempre el 
mateix”(Albert Einstein). En l’espera 
de la publicació del Pla de Reactivació 
Socioeconòmica ha provat en el ple de 
maig i llegint les opinions i aportacions 
del diferents grups polítics de la vila, 
tots proposen les mateixes receptes 
per encarrilar la crisi de la Covid-19, 
que no deixen de ser les mateixes de 
les fetes servir per a la crisi del 2008. 
La pandèmia ha aflorat que la venda 
per internet, els encàrrecs  per telèfon, 

Si busques resultats 
diferents no facis 
sempre el mateix

  Xavier Garcia

a confiança mútua entre 
governant i ciutadà és la 
pedra angular que sosté 
una democràcia. Aquesta 
confiança s’aconsegueix 

de dues maneres: tractant la societat 
com a madura i adulta i predicant amb 
l’exemple. És veritat que sempre hi ha 
algun indisciplinat que actua de mane-
ra irresponsable i aliena a les indicaci-
ons que es donen, però en tot cas són 
comportaments aïllats i minoritaris. 
En els països nòrdics, on la ciutadania 
té dipositada una gran confiança en els 
dirigents polítics, no ha calgut confinar 
tan estrictament la població perquè des 
del primer moment es va ser clar en les 
directrius i es va apel·lar a la respon-
sabilitat de la ciutadania. Amb això no 
volem dir que aquí la gent no hagi estat 
responsable, ni molt menys. El compor-
tament de la gent aquí ha estat realment 
exemplar en una situació extremada-
ment difícil i amb unes directrius que 
no sempre han estat suficientment cla-
res, coherents i en sintonia amb el que 
es deia des d’altres instàncies.
És difícil fer entendre a la gent per què 
ara, en fase 1, es permet el bany a les plat-
ges, però no al riu. O, d’altra banda, es 
mantenen les franges horàries per sor-
tir a passejar i fer esport, però es permet 
agafar el cotxe i moure’ns per la nostra 
regió sanitària o seure en una terrassa a 
tothora. Al final, la clau per evitar el re-
brot està en mantenir el distanciament 
social, posar-nos la mascareta quan sor-
tim, higienitzar-nos les mans, etc. Són 
petites accions individuals, però efica-
ces a l’hora de tallar la cadena de conta-
gi i que depenen de la responsabilitat de 
cadascú. No podem posar un policia a 
cada cantonada per vigilar que tothom 
compleixi les normes; algunes d’aques-
tes, d’altra banda, incoherents. Neces-
sitem col·laborar-hi tots.
El paternalisme d’estat sovint té efec-
tes contraproduents i pot comportar 
que, a l’hora d’aixecar les restricci-
ons, la gent es relaxi més en el compli-
ment de les mesures. Està clar que al-
gunes restriccions són necessàries en 

L

 Junts per Castellar

Qüestió de confiança

L’Helena vivia a Sabadell i treballava a 
Sentmenat i, si no es va matar amb el 
cotxe en una ocasió, va ser perquè es 
va prendre el suc amb la metzina quan 
ja era a la feina.
“Uns assassins a qui no els agrada em-
brutar-se les mans”, vam comentar 
amb una amiga.
El segon dels anònims parlava de la 
UES, això va fer que la policia posés 
el focus sobre aquesta entitat. La poli-
cia va citar la Muntsa a declarar i ella, 
amb el cap emboirat, va ser imprecisa 
i es va contradir. La van detenir amb 
proves circumstancials, i, després 
d’unes proves cal·ligràfiques contra-
dictòries (el resultat varia en funció 
de qui fa l’informe), el jutge la va envi-
ar a la presó. Ella no entenia res, però 
no es cansava de repetir que era inno-
cent: “[…] si tens ocasió de veure algú 
del meu entorn (amics de Manresa, 
MIJAC…), digue’ls que no dubtin de 
la meva innocència”.
Una cosa bona que va tenir l’estada a 
Wad-Ras va ser que, com que ningú la 
drogava, la Muntsa va tornar a poder 
pensar amb claredat: “[…] fins i tot he 
arribat a pensar si algú ha entrat a casa 
meva en el moment que no hi era”, es-
criu. La van trobar penjada a la zona de 
les dutxes el 7 de maig del 2002. La van 
suïcidar? La van induir al suïcidi? Fos 
com fos, ella sempre, sempre, va ma-
nifestar que era  innocent: “Ara només 

demano el dret de ser escoltada…, el 
dret d’expressar la meva innocència”.
Arran de la seva mort hi va haver el so-
breseïment provisional del cas. La fa-
mília Careta desitja que es reobri per 
poder netejar el nom de la Muntsa i per 
poder tancar el dol. Si algú sap alguna 
cosa que pugui ajudar a reobrir el cas, 
si us plau, que no calli.

demanar hora per ser atès, que et por-
tin les coses a casa... és a dir, l’atenció 
personalitzada, és un camí per explo-
rar; també que el petit comerç, l’autò-
nom i el petit empresari, com a la crisi 
del 2008, han patit, pateixen i patiran 
i són els més forts els que poden enca-
rar les crisis... res de nou sota el sol. 
Què interessa més un botiguer, autò-
nom o empresari: una ajuda puntual 
d’un cert import o assegurar un cli-
ent? Crec que la resposta està clara. 
Les velles receptes per pal·liar aquest 
patiment no serveixen o no serveixen 
per a tots igual, cal aprendre dels més 
forts; el camí és sumar i  anar pensant 
que la unió és la força necessària. Fo-
mentar el cooperativisme entre boti-
guers, professionals, la pagesia local, 
entre les residències d’avis per oferir 
millors serveis, fer de la Fundació una 
verdadera residència pública i de més 
qualitat; potenciar, molt més la com-
pra local; apostar per la qualitat i el 
servei..., cal trencar amb l’individua-
lisme que ens domina i ens fa dèbils... 
camí sense dificultats però l’únic per 
sortir-se’n, cal aprendre del projec-
te d’habitatge de Can Carné. On és la 
fira d’artesania?, perquè vivim tant 
d’esquena al Ripoll?, cal construir un 
verdader projecte de poble amb par-
ticipació real del poble, no com en els 
pressupostos participatius, en què el 
guanyador no participa en la gestió i 

seguiment del seu projecte. Recoma-
no llegir el reglament, sobretot la in-
troducció i l’article 2. Aquí és on entren 
els polítics i l’ajuntament, no per fer la 
feina que els ciutadans poden fer, però 
sí per facilitar-la amb els recursos pú-
blics que es tenen. Ara això requereix 
valentia política, ser agosarats, arris-
car-se, maldecaps i res de populismes... 
i potser perdre unes eleccions.

passa a la pàgina 11
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opinió

ue un país obri les terras-
ses dels bars abans que 
les escoles després d’una 
crisis sanitària i social 
no és un fet anecdòtic ni 

banal, i que el conjunt del sistema sa-
nitari s’hagi llançat a salvar les vides 
dels seus conciutadans sense pregun-
tar-se com i quan i que els sistema edu-
catiu encara s’estigui preguntat com, 
quan i amb quines condicions podria 
tornar a reobrir les escola, és un fet 
que ens hauria de replantejar
moltes coses. Dues temàtiques sobre 
les quals podria escriure rius de tinta, 

Q

 oriol Martori*

Castellar, un poble de 
qualitat de vida!

questa setmana, al 
ple ordinari del mes 
de maig, vam aprovar 
per unanimitat el Pla de 
Reactivació Socioeco-

nòmica de Castellar del Vallès. Justa-
ment un any després de les eleccions 
municipals, en què tots els conveïns i 
conveïnes vam decidir la configuració 
política del nostre consistori, dimarts, 
totes les forces polítiques vam votar 
favorablement al document d’acord 
de municipi que serà el full de ruta de 
totes les polítiques de, com a mínim, els 
propers 12 mesos. Aquest Pla de Reac-
tivació Socioeconòmica ha estat ela-
borat a la taula de crisi per l’acord de 
municipi, integrada per representats 
de tots els grups polítics municipals.
Aquesta taula de treball està resul-
tant exemplar, i demanem que altres 
administracions en prenguin bona 
nota. Els i les representants polítiques 
hem d’estar al servei del bé comú i co-
munitari i abandonar els partidismes, 
en especial, en moments com els que 
estem vivint i patint.
En aquest context d’extrema dificul-
tat és quan encara més hem d’apel-
lar a l’esperit de treball incansable 
dels nostres avantpassats i avant-
passades, i a la responsabilitat col-
lectiva per fer front a un dels reptes 

A Castellar, generositat
i compromís polític amb 
el poble

 ignasi Giménez*

A

urant els anys 90 del 
segle passat es va patir 
al món la dura malaltia 
de la sida, que s’enco-
manava a través dels 
fluids sanguinis o en 

les relacions sexuals promíscues i 
sense protecció. A la vegada, a casa 
nostra, els Jocs Olímpics suscitaven 
una onada d’optimisme general. Men-
trestant, en les nostres vides, s’alter-
naven, com ara i com sempre, la felici-
tat i la desgràcia, la salut i la malaltia, 
el bé i el mal. 
Gisela Pou, en la seva darrera novel-
la, Tot, menys la pluja, ha dissenyat 
aquest escenari com a rerefons per a 
explicar-nos les etapes essencials de la 
breu història d’un amor no consolidat 
i la deriva sentimental del personat-
ge principal. Sense morbositat quan 
se subratllen els aspectes més durs, la 
narració es fa des dels ulls de la prota-
gonista, des de la seva mirada sobre 
el món i amb un to delicat i íntim, tot i 
que marcat pel dolor.
Durant tres anys, Bernat Delclòs,  jove 
pintor, de caràcter rebel, tocat per la 
malaltia inesperada –i Joana Badia, 
escriptora primerenca, que fa el seu 
camí a la recerca de l’amor– intenten 
estimar-se. Són una parella que co-
mença en uns temps en què, com ha 
definit el sociòleg Zygmunt Bauman, 
tot ha esdevingut poc consistent, ines-
table i feble. La modernitat en les rela-
cions, en l’amor, en el treball i davant 
la vida és líquida com l’aigua de pluja. 
El silenci d’en Bernat sobre el seu mal 

En un balcó. || jOaN muNdeT

Entre el desig i la realitat

D pLAçA MAJoR

JACinT ToRREnTS
Escriptor

havia sobre la fatal malaltia, i la cruel 
indiferència que es pot sentir envers 
un fill, fins i tot quan és a les portes de 
la mort. Finalment, per simbolitzar 
la fi d’aquell amor que no va arribar a 
ser i la pèrdua de l’autoestima conse-
güent, la Joana deixa que la pluja des-
figuri el retrat pictòric que li va fer en 
Bernat, abandonat a la intempèrie, 
en un balcó. 
Fins que ara, al cap dels anys, ha co-
mençat a esborrar-se el passat. Canvis 
de casa, liquidació d’objectes i de re-
cords i, de nou, l’aigua que desintegra 

alitat. És cert: sovint ha d’escampar 
i han de passar anys per poder-nos 
comprendre, per poder interpretar 
la pròpia vida, saber qui som en rea-
litat, què hem fet del nostre desig, si 
hem après a estimar, i si encara som 
a temps de recompondre alguna cosa.
En la narració, la banalitat d’alguns 
personatges secundaris fa de contra-
punt tragicòmic a les dificultats que viu 
la jove parella per a estimar-se. I la fa-
mília burgesa d’en Bernat –és magní-
fic el retrat psicològic de la mare– ens 
mostra els prejudicis socials que hi 

el dietari d’en Bernat que ha conservat 
la Joana. De retorn a l’antic escenari 
de la pluja, el desig de la protagonis-
ta semblarà trobar el definitiu objec-
te del seu amor. 
Hem d’agrair a Gisela Pou aquesta 
novel·la breu, de frase àgil i llenguat-
ge rodó, que es llegeix en un no-res, i 
que suscita sentiments de compassió 
i de tendresa. És un retrat dels inicis 
del gran canvi d’època que estem vi-
vint, en la qual ens costa tant orien-
tar-nos sense angoixes entre el desig 
i la realitat.

però, després de deu setmanes de con-
finament, he decidit mirar endavant.
És l’hora de començar a pensar sobre 
com, d’una manera directa o indirecta, 
aquesta crisi en ha afectat. Les pandè-
mies sempre han incidit sobre les ciu-
tats i han canviat la forma com vivim. 
Des de la plaga d’Atenes del 430 aC, 
que va provocar canvis profunds en 
les lleis i la identitat de la ciutat, fins 
a la pesta negra a l’edat mitjana, que
va transformar l’equilibri de poder de 
classe a les societats europees, fins a 
les més recents epidèmies d’Ebola a 
l’Àfrica subsahariana, que van posar 
de manifest la interconnexió de les ciu-
tats globalitzades actuals, les crisis de 
salut pública rarament no deixen la 
seva empremta en l’entorn on vivim.
A mesura que han anat passant les 
setmanes de confinament, els hàbits 
diaris de molta gent s’han vist radical-
ment alterats. La manera com ens des-
placem, treballem, ensenyem als nos-
tres fills o comprem productes, entre 
moltes altres coses, s’ha modificat d’un 
dia per l’altre. Hem de preguntar-nos 
quins d’aquests canvis han de perdurar 
més enllà del final de la pandèmia i què 
podem aprendre per conviure millor.
Una de les qüestions que més s’ha posat 
en crisi les últimes setmanes és la re-
lació lineal entre densitat de població 
i transmissió d’infectats. Un dels prin-
cipis més fonamentals de la sostenibi-
litat ambiental –la densitat urbana–, 
s’ha demostrat una eina letal d’infecció.
Richard Sennett, professor d’estudis 
urbans del MIT i conseller principal de 

més complicats que mai hem afron-
tat.  Hem d’apel·lar més que mai a 
la solidaritat de totes aquelles per-
sones, entitats, col·lectius, volunta-
ris i voluntàries que han estat treba-
llant i treballen incansablement per 
reduir els efectes de la pandèmia al 
nostre municipi: professionals sa-
nitaris, sociosanitaris, treballadors 
i treballadores socials, educadors i 
educares socials, treballadores fami-
liars, policia local, bombers, Protec-
ció Civil, ADF, SERNA, la Creu Roja, 
Càritas, personal de l’àmbit social, 
comunicació, brigada i neteja, així 
com totes les empreses i professio-
nals dels serveis essencials.
Som conscients que, en moments 
excepcionals, hem de prendre deci-
sions excepcionals. I ara, més que 
mai, el nostre deure com a servidors 
públics és estar al costat de la ciuta-
dania que més ho necessita, i donar 
la mà als comerços, empreses, autò-
noms i treballadors i treballadores 
que estan patint les conseqüències 
d’aquesta crisi.
Grups municipals, teixit associatiu, 
sectors econòmics, veïns, veïnes, amb 
els valors de l’esforç, del treball i de 
la persistència que ens caracteritzen, 
garantirem que Castellar surti refor-
çat d’aquesta crisi i podrem mirar 
endavant amb l’esperança de somi-
ar amb un futur millor per als nos-
tres fills i filles.
Així, tot anirà bé!

*Alcalde

l’ONU sobre el seu programa de canvi 
climàtic i ciutats, argumenta que “Les 
ciutats més denses són més eficients 
energèticament... però a llarg termi-
ni hi haurà conflicte entre les exigèn-
cies competitives de la salut pública i 
el clima ”. Sennett creu que en el futur
hi haurà un enfocament renovat a la 
recerca de solucions de disseny per a 
edificis individuals i barris més amplis, 
que permetin a la gent socialitzar-se 
sense embolicar-se “com una llauna de 
sardines”. En els darrers anys, tot i que 
les ciutats de l’hemisferi sud continu-
en creixent com a conseqüència de la 
migració rural interior, les ciutats de
l’hemisferi nord estan tendint en el 
sentit contrari, amb residents més rics 
aprofitant les capacitats del teletreball 
i traslladant-se a poblacions més peti-
tes i assentaments rurals. Aquest fe-
nomen és probable que s’acceleri com 
conseqüència de la crisi del coronavi-
rus. Les implicacions per a les grans 
ciutats seran immenses. Si la proxi-
mitat a la feina no deixa de ser un fac-
tor significatiu per decidir on viure, 
l’atractiu de la metròpolis disminueix. 
Podríem dirigir-nos cap a un món on 
la gent de les grans ciutats descobrei-
xi la qualitat de vida que tenim nosal-
tres, els castellarencs.
No m’agradaria acabar l’article d’opi-
nió sense una reflexió no menys 
banal: un país on les terrasses del 
bars obren abans que les escoles no 
és un país normal. 

*Regidor d’ERC

–ell no vol ser compadit i ella és tota 
compassió–, serà font de conflictes. I 
tindrà ressonàncies semblants en la 
Joana, quan, al cap dels anys, passa-
rà per un tràngol semblant. Perquè la 
història s’explica ara, el 2020, trenta 
anys més tard, quan el retrobament 
amb una episòdica passió de joventut 
fa presagiar, a la fi, un possible desen-
llaç feliç en el desig d’amor de la Joana. 
La novel·la comença dient que «Una 
cortina d’aigua impedeix veure el pai-
satge». Com si, a cops, en la nostra 
vida, un vel espès ens ocultés la re-

un escenari de pandèmia, però en tot 
cas haurien de basar-se en criteris es-
trictament sanitaris i explicar-se d’una 
forma concisa i clara. Ens estem acos-
tumant a haver de tenir una coartada 
per sortir al carrer i no pot ser. 
Les circumstàncies viscudes les dar-
reres setmanes i els reptes que venen 
demanen la col·laboració desinteres-
sada de tots nosaltres. Confiar els uns 
en els altres és l’única i la millor ma-
nera de sortir-se’n. 

ve de la pàgina 10
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esports

Poques o cap alegria hem tingut du-
rant el confinament. Però la notícia 
de l’ascens a Segona Catalana de la 
UE Castellar obre una escletxa d’es-
perança cap a la “nova normalitat” en 
clau esportiva. L’equip de Juan Anto-
nio Roldán retorna un any després a 
Segona Catalana com a primer classi-
ficat del grup 6 de Tercera Catalana.

Vuitanta dies després de l’úl-
tim partit de Lliga de la UE Caste-
llar, d’amarg record en caure per 
3-4 contra el Rubí B, per fi el primer 
equip blanc-i-vermell pot celebrar 
una bona notícia: l’ascens. Tot i no 
fer-ho de la manera que a tothom li 
hagués agradat –sempre és millor 
fer-ho damunt la gespa i amb la pi-
lota rodant– es materialitza l’objec-
tiu de la temporada per als castella-
rencs, que després d’una temporada 
impecable tornen a la categoria que 
els pertoca per estructura.

Segons el comunicat, la Junta 
Directiva de l’FCF acorda “resol-
dre el futbol i futbol sala territo-
rial amateur sense descensos i 
amb els ascensos marcats pel pla 
de competicions”, cosa que atorga 
a l’equip de Castellar una plaça a Se-
gona. Això obliga a reformular els sis 
grups actuals a la més que probable 
ampliació a set, amb l’ascens dels 17 
primers classificats de grup de Ter-
cera Catalana.

Tot i haver guanyat la Lliga, se-
gons explica la federació “la situació 
de primer classificat no comporta-
rà la consideració de campió, ate-

ses les circumstàncies excepcio-
nals de finalització de les lligues”, 
una circumstància inèdita fins ara 
i motiu pel qual la UE Castellar no 
podrà fer gala del campionat aconse-
guit, tot i ser virtualment campions.

 Amb 23 jornades disputades 
i un total de 55 punts, després de 
sumar 18 victòries i un empat, per 
només quatre derrotes, el conjunt 
s’ha proclamat campió amb sis punts 
d’avantatge sobre l’Olímpic Can Fatjó 
de Juan Carlos Rodríguez, el rival 
principal d’aquesta temporada dels 
de Roldán. Amb només 24 gols en 

La UE Castellar és de segona!
La resolució de la fCf dona l’ascens a l’equip de Juan Antonio Roldán després d’acabar primer de grup

  Albert San Andrés

contra, el Castellar acaba com l’equip 
menys golejat i amb 59 gols a favor 
com el cinquè més golejador.

Tot i no haver jugat la tornada 
amb l’equip de Rubí i amb un empat 
a un en un gran partit al Joan Cor-
tiella, queda l’espina d’haver pogut 
gaudir del partit de la jornada 26 al 
Municipal de Can Fatjó, on els dos 
equips havien de mesurar les for-
ces en la recta final de la temporada.

Juan Antonio Roldán ha opi-
nat, després de saber la notícia, que 
“estem molt contents i satisfets 
per l’ascens. És una decisió que 

El sots-25 del CB Castellar militarà 
la pròxima campanya a 3a Catala-
na, una temporada després d’haver 
perdut aquesta mateixa categoria. 
L’equip groc-i-negre entrenat per 
Carlos Romera aconsegueix l’as-
cens i compleix amb l’objectiu des-

prés d’acabar segon en la fase regu-
lar del grup 3, amb un balanç de 15 
victòries i 5 derrotes i per darrere 
del CB Ramon Llull B (18-2), equip 
al qual van superar en primera volta 
per 75-79, ja que van caure a la tor-
nada per 50-73.

L’equip sots-25 del
CB Castellar 
aconsegueix l’ascens 
a 3a Catalana

imatge d’un campus del CA Castellar en anteriors edicions. || cac

ATLETiSME | CA CAstELLAR

Els casals d’estiu d’atletisme, a punt 

El confinament ha obligat a refer totes 
les activitats esportives i de lleure del 
futur més immediat, en què els cam-
pus i casals d’estiu han estat els prin-
cipals damnificats. Aquesta setma-
na el CA Castellar ha presentat el seu 
projecte per als dos casals d’aquesta 
temporada amb novetats importants 
al respecte.

En total seran dos els casals que 
organitzarà el club atlètic, un, el tra-
dicional i l’altre, l’inclusiu, la gran no-
vetat d’aquesta temporada.

“Aquest any l’hem plantejat 
una mica diferent a causa de la si-

tuació, ja que els nens i nenes han 
estat molt inactius durant els últims 
mesos. Hem allargat a dos mesos la 
celebració d’aquests casals, buscant 
alternar l’espai lúdic de l’esport i 
combinar-ho amb l’atletisme” ha 
explicat Àngel Vilalta. Aquest cam-
pus se celebrarà del 29 de juny i fins 
al 28 d’agost, amb quatre grups amb 
nascuts entre el 2015 i el 2007.

La gran novetat serà el casal in-
clusiu adreçat a persones amb diversi-
tat funcional, després de l’experiència 
del CAC, que treballa amb el col·lectiu 
des de fa un temps. 

“Des del setembre portem un 
grup de majors d’edat amb neces-
sitats especials, juntament amb 
el TEB. Des de l’Ajuntament s’està 
treballant perquè aquests casals si-
guin inclusius i tothom amb neces-
sitats especials hi pugui participar” 
ha afegit Vilalta. Aquest casal serà del 
29 de juny i fins al 9 d’agost.

Per a inscripcions cal adreçar-se 
a l’email cacastellar@gmail.com i laia-
valera8@gmail.com en el cas de l’in-
clusiu. També es podrà passar per la 
secretaria del club (19 a 20 h) a partir 
de l’1 de juny.  ||  a. saN aNdrés

fa justícia després de la bona tem-
porada que hem aconseguit fer. 
És un pas endavant en el projec-
te i esperem plantar cara la prò-
xima temporada”.

Pel que fa a les categories de 
base “tampoc hi haurà descensos 
i es produiran els ascensos deri-
vats de la cobertura de vacants”, 
una posició que deixa en suspens 
l’ascens del cadet A, líder del grup 
39 de segona divisió, després d’una 
gran temporada en què han aconse-
guit el títol amb 11 punts d’avantatge 
sobre el CD Badia.

Segons l’escrit, els ascensos 
es practicaran “pel sistema de mi-
llor coeficient, segons el criteri 
de territorialitat. Això succeirà 
tant en juvenil, un cop s’han esta-
blert els ascensos a lligues nacio-
nals per part de la RFEF, com en 
la resta de categories, en aquells 
casos en què s’hagin de comple-
tar els grups necessaris per a la 
competició”.

En la mateixa situació es troba 
el benjamí A del grup 14 de Segona, 
que després de proclamar-se cam-
pió de Lliga amb 50 punts pel da-
vant de la UE Rubí, haurà d’espe-
rar renúncies a Primera. 

uE Castellar 55 23 18 1 4
Olímpic can Fatjó 49 23 14 7 2
can rull rT cFu 48 23 15 3 5
cd badia 45 23 13 6 4
ue rubí b 41 22 13 2 7
juv. 25 septiembre 38 23 11 5 7
cd llano 36 23 11 3 9
cF la romànica 36 22 11 3 8
pd pajaril 35 23 10 5 8
marina-c. gambús 30 23 8 6 9
ud san lorenzo 28 23 7 7 9
ue castellbisbal 24 22 6 6 10
cd can parellada 23 23 6 5 12
cF mirasol-baco u. 21 23 6 3 14
escola planadeu 21 22 5 6 11
c sabadellés 1856 19 23 5 4 14
cs juan xxiii 18 23 4 6 13
Fc matadepera 8 23 2 2 19

3A CAtALAnA · gRUP Vi · J23

CLASSiFiCACió pT pJ pG pE pp

Els jugadors i tècnics de la uE Castellar en una imatge d’aquesta temporada. || ue casTellar
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L’escola de música Artcàdia, que actu-
alment gestiona l’entitat Acció Musical 
Castellar, arriba al seu desè aniversa-
ri al mes de juny. La situació especial 
que viu el país per la pandèmia impe-
dirà la celebració conjunta de l’alum-
nat que estudia l’instrument a l’esco-
la en forma de concert, però malgrat 
tot, l’escola ha volgut recordar la tra-
jectòria durant aquests anys intensos. 

El projecte de fer néixer l’Artcà-
dia, ja fa 10 anys, va ser un somni per-
sonal de la castellarenca Laia Roca-
vert, actual directora d’Artcàdia i 
presidenta d’Acció Musical Castellar. 
Va engegar amb uns casals d’estiu, 
ara fa 10 estius. “L’embrió, però, va 
sorgir fa més de 10 anys, ja feia uns 
3 anys que feia classes particulars 
als alumnes”, recorda la Laia. Fa una 
dècada, la realitat musical era molt 
diferent a la d’avui, ja que majorità-
riament era “molt tradicional, tot 
molt acadèmic, amb una estruc-
tura molt tancada, de molts anys 
d’estudi”. Tot i això, ja hi comença-
va a haver alguna iniciativa d’experi-
mentació i innovació. 

Rocavert començava a cami-
nar professionalment i volia fer les 
coses una mica diferents de les que 
ella havia après quan va estudiar mú-
sica. “Vaig posar-me a estudiar, so-
bretot, la pedagogia Suzuki”, amb la 
intenció de canviar el que s’estava fent 
en pedagogia musical. Rocavert volia 
aconseguir que les arts s’entengues-
sin d’una forma més holística. “Vaig 
sumar necessitats personals, ganes 
de fer coses diferents, pensant molt 
en Castellar des del primer dia”. A 
més, com a mare de dos nens petits 
aleshores, també volia contribuir a 
augmentar l’oferta formativa per als 
infants en l’aspecte musical. 

El nom d’Artcàdia “el vam 
posar amb la idea paradisíca de 
l’art”. Al principi, volien i van comen-
çar fent arts plàstiques, dansa, músi-
ca, arts diverses, “seguint una idea 

per la que potser la gent encara no 
estava prou preparada”; feien pro-
jectes interdisciplinaris. Amb el temps, 
es va veure que segurament no es dis-
posava de prou recursos, ni suficient 
espai per fer les classes de dansa i al-
tres disciplines. Veient el procés que 
anaven fent, “la música va anar pre-
dominant cada cop més a l’escola”.

Engegar va ser difícil, sobretot, 
per les traves burocràtiques, aconseguir 
les llicències i exigències de l’adminis-
tració va ser costós. Però van tirar en-
davant. Rocavert reconeix que durant 
el primer any va costar veure la llum.

Una de les primeres activitats 
que es van fer, a banda dels casals, 
van ser les extraescolars a l’Escola 
El Sol i la Lluna. Actualment, també 
imparteixen classes a l’Emili Carles 
Tolrà, a l’Institut Escola Sant Esteve 
i a FEDAC Castellar. En l’àmbit de les 
escoles, doncs, estan molt en contacte. 
El projecte Suzuki també se segueix 

L’Artcàdia, 10 anys fent música
La pandèmia ha truncat la celebració conjunta de l’alumnat, però el centre ha volgut repassar la seva trajectòria 

impartint amb alumnes. 
“Vam començar amb pocs profes-
sors i hem anat ampliant la varietat 
instrumental”. A mesura que han tin-
gut més alumnes, s’ha ampliat el ven-
tall d’instruments. La música moderna 
sempre hi ha estat present, al costat de 
la clàssica. “Hem intentat mantenir 
sempre la qualitat pedagògica dels 
professors”. En aquest sentit, Roca-
vert apunta que s’ha lluitat molt amb 
les maneres de fer i d’entendre’s per 
oferir un producte òptim. I és que, els 
musicals, “són ensenyaments atrac-
tius però requereixen un esforç i són 
cars”. Artcàdia ha mantingut un es-
perit social, no tant la visió empresa-
rial. “Ens ha pogut més el que volem 
aportar que no l’empresa”. 
Les activitats principals que al llarg de 
tots els anys de vida ha dut a terme són 
les passejades musicals, la trobada de 
final de curs, Santa Cecília, la trobada 
de violoncel Suzuki, col·laboracions 

imatge per al record; el concert que Artcàdia va oferir el juny de l’any 2014 a l’Auditori Municipal Miquel pont.  || arxiu

Enric Aguilar comparteix pantalla amb els alumnes en una classe virtual. || m. aguilar

CuRSoS | PintURA

FuTBoL | UE CAstELLAR

Classes telemàtiques a l’escola Aguilart

Lescola de pintura Aguilart ha iniciat 
classes en línia per als alumnes a tra-
vés de la plataforma Zoom. S’adrecen 
a petits, mitjans i adults. “Ara mateix 
estem treballant el tema del paisat-
ge”, apunta el pintor Enric Aguilar. 
Ha triat aquest tema perquè habitu-
alment, en unes altres circumstànci-
es, en aquesta època l’alumnat sem-
pre surt a pintar fora. “Com que ara 
poden sortir amb els pares , aprenen 
a observar el paisatge des d’un punt 
de vista més ordenat i artístic”, ex-
plica Aguilar.

Per dur a terme satisfactòria-

ment les classes fan servir la plata-
forma Zoom. El professor els va asse-
nyalant amb exemples. Només amb 
un llapis, llapis de colors i un full els 
alumnes poden anar seguint les indi-
cacions.  Amb els primer i tercer d’ESO 
l’alumnat està treballant, també per 
Zoom, perspectiva cònica. “Ho enfo-
quem a través del paisatge urbà”, 
diu Aguilar. 

En un primer moment de la pan-
dèmia, a l’escola Aguilart van optar per 
enviar vídeos perquè els alumnes po-
guessin fer activitats a casa, quan els 
anés bé, “però no hi ha la interacció 

amb els alumnes”. Per això, el profes-
sor va creure que la millor opció seria 
oferir la classe per a aquell alumnat 
que ja assistia a les classes presencials. 

Els alumnes poden accedir a les 
classes autònomament, “perfecta-
ment, sense pràcticament ajuda 
dels pares”, afegeix Aguilar. L’es-
cola Aguilart no podrà obrir fins a 
fase 2. Serà aleshores quan s’inten-
taran recuperar les classes i quotes 
dels alumnes. “Com cada any, farem 
un curs d’estiu” i s’impartirà amb 
un màxim d’alumnes, segons el límit 
establert.  ||  m. aNTúNez

amb l’Ajuntanent i altres projectes. 
“Sempre hi hem cregut, en els pro-
jectes, quan encara no estaven tan 
normalitzats”. L’Hora del Conte infan-
til que han fet en diverses ocasions a la 
Biblioteca Municipal també es mou en 
aquest sentit. Van proposar celebrar el 
Dia Mundial de la Música, de cara al 21 
de juny, però s’ha hagut de suspendre.

acció musical castellar

L’escola Artcàdia va ser absorbida, 
ara fa un any, per Acció Musical Cas-
tellar, una entitat amb l’afany d’ofe-
rir un ventall de propostes obertes a 
la població i amb intenció, alhora, de 
fer pinya entre els alumnes de músi-
ca i agrupar-los en projectes conjunts, 
ja fossin combos, orquestres, etc. I és 
que a banda d’ensenyar a aprendre un 
instrument, els professors d’Artcàdia 
volien trobar-hi un significat, aspirant 
a tocar en grup. “La nostra funció no 
era per l’ensenyament musical en si, 

sinó per aportar aquest valor a les 
persones”. I que els alumnes que es 
volguessin professionalitzar pogues-
sin i els que no, poguessin seguir tocant 
per plaer, un cop adults. En aquest sen-
tit, va sorgir Acció Musical Castellar.

El primer projecte de l’entitat va 
ser una orquestra juvenil, la Jove Or-
questra Castellar Vallès (JOCVA). Accó 
Musical permetia dur a terme  “tots 
els projectes més socials, més enllà 
de l’escola”. A partir d’aquí, es van co-
mençar a consolidar projectes diversos 
com els concerts Petits Músics de Sant 
Josep, concerts amb els combos, “més 
populars”, orquestres, diverses agru-
pacions que es veien més clares sota 
el paraigua d’Acció Musical Castellar.

A partir d’aquell moment, la ges-
tió d’Artcàdia es fa a través de l’entitat 
AMC.  “Una cosa és l’escola i l’altra és 
la capacitat que té l’entitat d’organitzar 
coses”, especifica Rocavert. Durant els 
anys, Artcàdia ha fet pujades i baixa-
des i, alhora, la societat ha canviat molt. 
“Ara iniciem una etapa incerta”.

A Artcàdia s’ofereixen classes 
a infants de mesos fins a adults de 70 
anys o més. En aquests moments tenen 
una mica més de 200 alumnes. “Ens 
omple d’alegria pensar que alguns 
ens acompanyen des de fa 10 anys”. 
El futur d’Artcàdia és “garantir un 
treball pedagògic als alumnes per-
què tinguin eines per poder parti-
cipar de la vida musical i artística, 
i posar-les en pràctica”.  

Amb la pandèmia, tot el que s’ha-
via pensat per a la celebració fins al 
mes de juny s’ha suspès. S’està tre-
ballant perquè al juliol es puguin fer 
casals d’estiu o altres activitats mo-
nogràfiques. “Però hem d’estar a la 
fase 3, per fer casals”. També s’està 
preparant el curs 2020-2021, tenint en 
compte que hi haurà coses que can-
viaran. De moment, segueixen al cas 
de les famílies que tenen una situació 
més complexa i intenten aprendre a 
viure amb la incertesa.  ||  m. aNTúNez
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Ampliant la genealogia de l’isidre

El 22 d’abril passat, a L’Actual es publicava la 
notícia sobre la pista d’un castellarenc, Isidre 
Planas Riera, víctima dels camps nazis. Ales-
hores, la informació va sortir publicada al web 
del setmanari i també en paper gràcies a la tro-
balla de diversos documents relacionats amb 
la vida de Planas que s’havien destapat als Ar-
xius Arolsen, el Centre Internacional sobre la 
Persecució Nazi (abans, ITS - Servei de Ras-
treig Internacional) a Hesse del Nord, Alema-
nya. L’Actual va poder resseguir la seva trajec-
tòria des que l’Isidro va marxar de Castellar 
fins que, passant penúries en diversos camps 
del Tercer Reich, va refer la seva vida a Àus-
tria, on va morir l’any 1972. El seu net, Jérôme 
Isidro Planas, va facilitar l’ampliació de la in-
formació que es va publicar al seu moment i 
que podeu recuperar. L’Actual també va fer una 
crida a la ciutadania perquè tothom qui tingués 
noves informacions es posés en contacte amb 
el setmanari. El resultat ha estat un èxit i qua-
tre testimonis ens aporten noves dades sobre 
Isidre Planas Riera. Era fill de Juan Planas 
Martí (del Serrat de Girona, anomenat a l’època 
Joan Gros) i Josefa Riera Pi (de Matadepera). 

Isidro Planas era el quart de de germans: 
Baldomero, Matilde, Maria, Isidro, Mònica, 
Joaquima i Teresa. Es va casar amb Renel-
de i va tenir tres fills, la Christiana (mare del 
Jérôme), la Maria i el Wolfgang, que va morir 
deixant dues filles, Nadine Planas i Inés Planas. 

El castellarenc Alfred Bertrana ha con-
tactat amb L’Actual per explicar que era nebot 
de Josep Rovira, marit de Maria Planas (ger-
mana de l’Isidro). Rovira va morir a Mathau-
sen i té una Stopelsteiner que el recorda a la 
plaça d’El Mirador.  Ell havia anat a visitar 

 Marina Antúnez

isidre planas, segon per la dreta,  amb altres voluntaris que van marxar al Front d’Aragó. || plaça vella

Concert ofert al Musicoral 2019 a l’Auditori. || q. p.

MEMòRiA HiSTòRiCA | CAstELLAREnCs

algunes vegades l’Isidro a Àustria. “Josep 
Pou es veu que havia estat molt amic de 
l’Isidro, des de petits, i també devien tro-
bar-se en algun camp, segons em van ex-
plicar”, diu Bertran.

Un altre testimoni que ha donat fe de la 
família de l’Isidro és la castellarenca Antònia 
Ferrer Voltà, neboda de Matilde Planas (ger-
mana de l’Isidro) i Isidro Voltà. De la parella 
va néixer Oliva Voltà Planas, que es va casar 
amb Josep Ardèvol Juni i van tenir tres fills, 
el Joan, Josep i Isidre. El Josep es va casar 
amb la Dolça Córdova Jiménez i van tenir 

quatre fills, Núria, Anna, Mariona i Jaume. 
Núria Ardèvol Córdova ha explicat a 

L’Actual que la seva àvia Oliva li havia parlat 
dels seus avantpassats i que el seu pare Pepi-
to també  els recorda. La Núria vol completar 
l’arbre genealògic que va iniciar la seva cosina 
Sara Vall Córdova, que en aquest cas, és des-
cencent de la branca de la germana Teresa 
Planas, que es va casar amb Pedro Vall Bach, 
amb qui van tenir dos fills, Matilde Vall Planas 
i Jorge Vall Planas. Aquest últim es va casar 
amb Ángeles Córdova Jiménez i van tenir la 
Sara i la Montserrat (cosines de la Núria) . 

Planas Riera va ser víctima dels nazis; alguns testimonis amplien la informació sobre ell

ConCERT | CoRALs

Enguany, el 28è Musicoral, que havia de tenir lloc 
aquest cap de setmana passat a Castellar del Va-
llès, ha quedat suspès. Aquesta trobada de corals, 
que tradicionalment culmina amb un concert con-
junt a l’Auditori Municipal, se celebra cada mes 
de maig des del 1992. Aquest cop, però, la crisi 
sanitària del coronavirus no ho ha fet possible. 

Per a la celebració del Musicoral caste-
llarenc, a cada convocatòria és la Coral Xiri-
bec de Castellar del Vallès, dirigida per Oriol 
Roca Rusiñol, qui convida a corals d’arreu a 
una trobada que pretén ser una festa del món 
coral al nostre municipi. 

Les corals convidades arriben de diver-
sos punts de la geografia catalana, de l’Estat 
i també d’Europa, estimulant la convivència 
dels cantaires d’arreu amb els locals. La festa 
culmina amb el concert compartit entre tots 
els cantaires, que normalment es feia dissab-
te a la tarda, amb un ressopó posterior obert 
a tots els assistents. El Musicoral no només té 
lloc a Castellar.  ||  m. aNTúNez

El Musicoral, suspès 
pel coronavirus, s’havia 
celebrat des del 1992

Organització: Ajuntament

Inscripcions a l’a/e 
fue@castellarvalles.cat
fins a les 23.59 h del dia anterior a 
l’inici de casa formació Un cop feta 
la inscripció, us enviarem un enllaç 
d’accés a la formació al vostre correu 
electrònic

Dies 1, 4 i 8 de juny
Coneix quines tecnologies i xarxes 
socials et poden ajudar a difondre la 
teva marca personal i el teu negoci
Horari: de 10 a 12.40 h

Dies 9 i 11 de juny
Guanya competitivitat aplicant 
objectius de desenvolupament 
sostenible
Horari: de 9 a 11 h

Dies 15, 17 i 19 de juny
Big Data per a comercials
Horari: de 10 a 12 h (15/06) i de 10 a 
13 h (17/06 i 19/06)

Dies 22, 25, 26 i 29 de juny
Influencer màrqueting: Transforma 
i fes créixer el teu negoci a través 
de les xarxes socials
Horari: de 14.30 a 16.30 h

Dies 30 de juny i 2 de juliol
Negocis locals: Com atraure 
clients de proximitat per Internet
Horari: de 14.30 a 16.30 h

Continguts formatius en format 
vídeo impartits a través d’Internet

CURSOS I WEBINARS 
GRATUÏTS – JUNY 2020

Què és?
Són ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya, 
a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

On es pot demanar?
Per Internet. 
+ info a www.castellarvalles.cat/ajutslloguerCOVID19 

Quan es pot demanar?
Fins al 30 de setembre.

Ajuts al lloguer de l’habitatge 
habitual per contribuir a mini-
mitzar l’impacte econòmic i 
social de la COVID-19

+ info: tel. 93 714 40 40, a/e habitatge@castellarvalles.cat 
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Alan Khabalaev

En tres mesos vaig 
parlar espanyol i al 
cap d’un any català

Emprenedor i melòman
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L’Alan ha estat sempre un lluitador perseverant des 
que va marxar de Rússia amb 18 anys. Defensa un 
canvi global amb valors social i pacífics i aposta per 
la solidaritat en aquests moments de pandèmia

”

“

· on vas néixer?
Vaig néixer l’1 de juliol de 1977 a Tbili-
si, a Geòrgia. Arribada la guerra de fi-
nals dels anys 1980, em vaig traslladar 
a Ossètia del Nord, a Vladikavkaz, on 
vaig viure uns 7 anys. Allà vaig estudi-
ar dibuix i per fer joies durant un any. 
Tenia un amor profund per la música 
i vaig agafar un professor de guitarra 
quan tenia 15 anys. Va començar un 
altra guerra a Ossètia i amb aques-
ta segona guerra vam marxar a Cal-
múquia, a 800 km d’Ossètia. Hi vam 
viure dos anys  treballant del que po-
díem, la gent passava fam, la situació 
era molt dolenta. L’any 1996 el meu 
pare va morir. 

· Quan vas venir a Europa?
Vam conèixer un home que viatjava 
amb un camió a Alemanya i ens va 

parlar molt bé d’Europa. Vaig marxar 
amb 18 anys. Només tenia 40 dòlars. 
Vaig estar 6 mesos a Alemanya però 
no vaig trobar feina. Emocionalment 
estava apagat, perquè ma mare i ger-
mana encara seguien a Rússia. Vaig 
tornar a Vladikavkaz i vam estalviar 
una mica per venir cap a Espanya, la 
meva germana i jo. Només teníem di-
ners per comprar bitllets a Moscou i 
50 dòlars. No hi va haver diners per al 
bitllet de la meva mare. Jo pesava 49 
quilos, estàvem en una situació difícil. 
L’autobús ens va dur, durant tres dies, 
a Espanya. Vam arribar el 21 d’abril de 
l’any 2000.       

· va ser un viatge dur?
Soc molt sociable i amb tres hores ja 
m’havia posat a la butxaca tot l’autocar. 
A la frontera entre Bielorússia i Ale-
manya, si no tenies diners a vegades 
et repatriaven. La gent amb qui viat-
jàvem ens va ajudar, econòmicament 

i amb menjar, per creuar la frontera. 
A Niça vam fer transbord i, finalment, 
vam arribar a Barcelona.

· Et defensaves, amb l’idioma?
Només sabia dir “un, dos, tres”, de 
Ricky Martin! Vaig trobar feina a la 
Rambla de Barcelona d’ajudant de 
cambrer. Treballava 15 d’hores diàri-
es i guanyava unes 45.000 pessetes i 
propines, que a vegades eren més que 
el sou.  Amb tres mesos ja vaig aconse-
guir parlar espanyol. Per a mi, era molt 
important, perquè sense comunicació 
no es pot fer res. D’això depèn la qua-
litat de la teva vida i dels teus famili-
ars. Al cap d’un any ja parlava català. 

· i va ser fàcil trobar on viure?
Compartíem un pis de 5 habitacions  
amb 35 persones. Al cap de 15 hores 
de treballar, jo esperava el meu torn 
per dormir, per anar al lavabo hi havia 
cua, i per dutxar-nos. Vam aconseguir 

fer venir la mare i ella va dir que prou, 
que no podíem seguir així.

· Quan va canviar la situació?
Vam llogar un pis a prop de Sants Es-
tació. Jo guanyava justet i la meva ger-
mana també, així que vam haver de 
compartir, però ja vam ser menys, 15 
persones. A partir del 2005 vam co-
mençar a viure nosaltres sols.

· vas canviar de feina?
Ja  tenia papers, vaig entrar a treballar 
com a ajudant de cambrer als Porxos, 
un restaurant de la Sagrada Família. 
Al cap de 4 mesos ja  era encarregat. 
Treballava com un “burro català” [riu].  
L’any 2001 , amb l’ajuda d’amics i fami-
liars, vaig obrir un negoci propi,  una 
botiga de regals al carrer Cartagena. 
Hi vaig invertir molt però va acabar 
malament. Aleshores vaig conèixer 
un home que treballava a la construc-
ció, amb ell vaig estar 3 mesos, i l’any 

2005 vaig muntar la meva empresa. 

· La construcció et va fer venir a 
Castellar del vallès?
Hi havia una casa per construir al 
Balcó de Sant Llorenç i vam venir a 
fer-hi feina. L’any 2008 vaig trobar una 
casa a Sant Feliu del Racó. El 2010 vaig 
intentar obrir un restaurant a Lloret 
de Mar, però no va funcionar i vaig pen-
sar, em casaré, i vaig tornar a Rússia, 
també per guanyar diners. El dia 2 de 
gener del 2013 vaig conèixer la meva 
esposa. Ens vam casar  al cap de mig 
any al consulat rus de Barcelona. Al 
cap d’un any vam tenir el primer fill. 
L’any 2016 va néixer la segona. L’any 
2014 vam obrir el restaurant Micu 
Maku, al carrer Aribau, 22. 

. Com heu viscut la pandèmia al 
restaurant?
Tenim el restaurant tancat i hem fet 
un ERTO. Tenia un coixí que he re-
partit entre tots. Fa 10 dies que m’he 
quedat sense res. Un amic ens ha fet 
un préstec i hem pogut ajudar emo-
cionalment i econòmica els meus tre-
balladors. Però hem patit i estem ai-
xafats perquè encara no sabem com 
anirà. El 90% era la venda al turista. 
Ara farem un menú de solidaritat, a 
preu molt baix. 

· A casa, com esteu?
Som a Castellar, la meva mare, germa-
na, dona i dos fills. Els nens fan deu-
res d’El Casal cada dia amb la meva 
dona, i juguen molt. Hem aprofitat per 
cantar, ballar, llegir contes, fer teatre 
d’ombres, etc. Segueixo tocant la gui-
tarra, la música és la llengua del cor i 
em fa emocionar.  Ara també faig ioga 
per apujar les defenses, i mengem sa, 
som vegetarians. Tots treballàvem al 
restaurant i ara estem aturats. Gràci-
es a Déu, tenim salut física i mental. 
M’agradaria donar forma a Castellar 
a una iniciativa que ha nascut, el Pro-
jecte Venus, que proposa un pla d’ac-
ció per al canvi social, per a una civi-
lització global pacífica i sostenible.  

 Marina Antúnez  


