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Setmanari d’informació local

El ple municipal aprova per unanimitat noves subvencions 
directes per al comerç, l’ajut al lloguer i els casals d’estiu 

Mig milió en ajuts al comerç i al lloguer
Un dels projectes que es paralitzen per donar resposta a 
la pandèmia és la piscina descoberta, que queda ajornat

PLE EXTRAORDINARI | p 03

L’activitat dels polígons de Castellar depèn en gran part del transport rodat i la vila compta amb gairebé 2.000 camions i furgonetes matriculades. En la imatge, feines de càrrega a l’empresa Vidrala. || q. pascual

La logística 
es reivindica

TRANsPORT | p 04 i 05

El transport ha estat una activitat 
essencial durant la pandèmia, 
de vegades, en condicions dures
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actualitatpolítica

Desenvolupament telemàtic del ple extraordinari d’aquest dimarts passat. || youtube

Més de mig milió en nous ajuts

Dues setmanes després del darrer ple, 
que ja va aprovar més de 400.000 euros 
en ajuts, l’Ajuntament va celebrar di-
marts passat un nou ple extraordinari 
per aprovar, en aquests cas, nous ajuts 
per valor de més de mig milió d’euros 
contra la pandèmia de la Covid-19. En 
aquesta ocasió s’ha aconseguit el con-
sens dels cinc grups municipals per 
crear tres noves ordenances que per-
metin ajudar econòmicament comerços 
i activitats de proximitat danyats pel 
decret d’estat d’alarma, ajuts a famí-
lies que tenen dificultats per afrontar 
el lloguer dels seus habitatges i, final-
ment, aportacions extraordinàries per 
a les entitats implicades en l’organit-
zació de les activitats d’estiu que s’han 
agrupat sota l’etiqueta ‘Estiu enriquit’.

275.000 € per al comerç

L’activitat econòmica de proximitat, tal 
com va ser qualificada per la regido-
ra de Comerç, Anna Màrmol, gaudirà 
d’una sèrie d’ajuts directes amb què “es 
podrà subvencionar negocis que van 
suspendre l’activitat o van patir una 
reducció important d’ingressos pel 
decret d’estat d’alarma”, segons la re-
gidora. A grans trets, uns 270 comerços 
i serveis rebran entre 485 i 620 euros 
i uns 60 bars i restaurants rebran al vol-
tant de 1.000 o 1.100 euros, comptant 
l’import de les terrasses. La regidora 
va insistir que aquestes subvencions 
“són compatibles amb altres ajuts 
per parts d’altres administracions” 
i que es faran efectives en un termini 
d’un mes a partir de la confirmació de 
la concessió. Per tant, en total, uns 330 

El ple municipal aprova 
per unanimitat noves 
subvencions per al 
comerç, l’ajut al lloguer 
i els casals d’estiu

activitats que s’encarregarà de vetllar 
perquè s’acompleixen aquestes mesu-
res d’higiene i seguretat per evitar pos-
sibles contagis. El regidor Dani Pérez 
va dir que s’ha fet una gran aposta des 
del consistori amb l’‘Estiu enriquit’ per 
rescabalar, en part, el llarg confina-
ment que han patit infants i joves per 
l’estat d’alarma “i ho farem amb mi-
rada inclusiva”. El regidor d’ERC va 
demanar que s’aprofiti l’empenta aga-
fada amb l’Estiu enriquit i que “vingui 
per quedar-se”, sobretot els ajuts  di-
rectes a les entitats i la formació. En 
aquesta línia, Matías de la Guàrdia (Cs) 
va assenyalar que l’Ajuntament de Cas-
tellar s’havia pogut avançar a les ne-
cessitats i s’havia bolcat per tenir una 
oferta d’activitats d’estiu  per a tothom.

la piscina, ajornada

Tota aquesta despesa extraordinària 
es podrà afrontar principalment dis-
minuint altres partides en temes que 
s’ajornen o que patiran retallades. En 
aquest sentit, tal com va informar la 
regidora de Finances, Yolanda Rive-

ra, els 300.000 euros de la partida 
prevista aquest any per començar 
el projecte de la piscina es deriva a 
donar resposta als danys provocats 
per la pandèmia. Aquestes modifica-
cions del pressupost de 2020 van ser 
l’únic punt amb una mica de discre-
pància perquè la regidora de la CUP, 
Marga Oncins, va optar per l’absten-
ció. Va raonar aquest posicionament 
al·legant que havia faltat debat sobre 
les partides que s’han eliminat o re-
duiït i va posar com a exemple la re-
ducció en 20.000 euros dels diners 
previstos per al Ripoll, “gairebé un 
40% de la partida”.

En aquest sentit, l’alcalde, Ignasi 
Giménez, va aprofitar la intervenció 
d’Oncins per recordar que caldrà in-
tensificar les trobades amb els grups 
de cara al disseny dels propers pres-
supostos i també va plantejar el repte 
a tots els grups d’intentar consensu-
ar el Pla d’Acció Municipal del man-
dat amb una mirada “més política i 
més llarga”, com s’ha fet amb el Pla 
de Reactivació Socioeconòmica.   

CròniCa | PLE EXTRAORDINARI

 J.G.

establiments de la vila es podran aco-
llir als ajuts.

La regidora d’ERC, Dolors Ruiz, 
va posar en valor que els ajuts també 
incloguin “els negocis que s’han man-
tingut oberts durant l’estat d’alarma 
però han tingut fortes caigudes d’ac-
tivitat”. Per part de Junts per Caste-
llar, Pau Castellví, va dir que  aquests 
ajuts al comerç són “molt necessaris 
perquè ells hi són sempre i ho han de-
mostrat en aquests temps”.

125.000 € per a lloguers

El ple també va aprovar per unanimi-
tat una nova ordenança per ampliar els 
ajuts al pagament de lloguers. El regi-
dor de Planificació, Pepe González, va 
informar que el Pla de Reactivació So-
cioeconòmica inclou una partida espe-
cífica de 125.000 euros que permetrà 
“arribar a un centenar de famílies 
en situació de vulnerabilitat”. Gon-
zález va subratllar que “caldrà un es-
forç important des de l’Ajuntament” 
perquè els ajuts gestionats per altres 
administracions s’estan quedant curts 
i va detallar que dels ajuts extraordi-
naris previstos per la Generalitat en 
matèria de lloguer corresponen uns 
46.000 euros per a Castellar, fet que 
permetrà beneficiar unes 10 o 12 fa-
mílies, números allunyats de les ne-
cessitats reals. Per part de l’oposició, 
tant ERC com Junts per Castellar van 
recordar el problema d’accés a l’habi-
tatge tant de lloguer com de compra és 
un dels temes centrals de l’actual man-
dat. Oriol Martori (ERC) va demanar 
“un acord de poble més enllà d’esta-
blir uns ajuts puntuals al lloguer”. 

Finalment, també va aconseguir 
la unanimitat l’ordenança que regula 
els ajuts per fer realitat el programa 
‘Estiu enriquit’ en què s’aixopluguen 
les diverses activitats i casals d’estiu 
promogudes per les entitats locals i que 
sumen una oferta de 1.800 places. Dani 
Pérez, regidor responsable de Cicles de 
Vida, va detallar uns ajuts que sumen 
270.000 € i que es reparteixen en ajuts 
directes a les entitats, en formació, en 
establir mesures de precaució i higie-
ne i en oferir personal de suport a les 

275.000 € 
s’han previst 
per ajudar el 
comerç i l’activitat 
econòmica de 
proximitat 

125.000 € 
és l’ajut 
extraordinari per 
a un centenar 
de famílies 
vulnerables amb 
problemes amb 
el lloguer 

270.000 € 
són els diners 
previstos per a les 
activitats d’estiu 
per a infants i joves
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ramon Moreno, dalt de la seva tractora DaF, en una de les aturades corresponents, a l’àrea de servei de Tàrrega. || r.m.

David Segarra en un moment de descans en la ruta a altea, alacant. || d.s.

MOBiLiTaT | TRANsPORT EN CARRETERA

La ruta d’aquesta setmana és pel 
Llevant. Castellar, València, Ala-
cant, Múrcia i Almeria. No torna-
rà a casa en uns dies. Atura el seu 
Renault a un punt d’Altea i aprofita 
el descans obligat per parlar amb 
L’Actual de com s’ho ha fet el sector 
del transport per treballar aquests 
darrers mesos, servei considerat 
essencial durant la pandèmia: “Jo 
he estat un mes de baixa per una 
lesió al braç, però la resta de dies 
que he treballat, les condicions 
han estat dures. Ens han deixat 
abandonats amb el tancament de 
les àrees de servei. No han buscat 
una solució per a nosaltres i per 
la nostra feina, que som tot el dia 
de la carretera. I no parlo només 
dels meus companys, també d’al-
tres persones com els comercials”. 
És la queixa del castellarenc David 
Segarra, transportista des de l’any 
1998. No fa una ruta fixa. La setma-
na passada va fer Madrid i potser 
la que ve farà el País Basc. Explica 
que al principi de la pandèmia es va 
notar molt la disminució de feina. 
No hi havia càrregues i es van pas-
sar dies esperant. “He estat algun 
dia sense treballar i això també 
s’ha notat bastant al final de mes. 
I com a autònom, no ens que ens 
hagin perdonat els impostos, els 
van endarrerir, però a mi el dia 2 
de juny ja me’ls han tornat a co-
brar”. Tot i l’afectació econòmica, 
per al David el més problemàtic 
ha estat la nova rutina a què s’han 
hagut d’adaptar: “Per a mi el més 
difícil ha estat aixecar-me, i no 
poder anar al lavabo i prendre un 
cafè. Haver de rentar-me amb l’ai-
gua que porto al bidó del remolc i 
una mica de sabó. En moltes em-
preses on carregàvem i descar-
regàvem han prohibit l’accés al 
lavabo. Alguns banys exteriors 
de benzinera han restat oberts, 
però feia pena entrar-hi”, recorda. 

El seu company, el també caste-
llarenc Ramon Moreno, està d’acord 
en què el més complicat de fer la ruta 
ha estat la manca de serveis essen-
cials. “Això significa lavabos tan-
cats, no poder rentar-se, no poder 
menjar bé. Potser no sembla un in-
convenient tan gran, però molts 
de nosaltres estem pràcticament 
tota la setmana fora de casa. Ens 
hem hagut d’emportar tàpers, so-
bretot de coses fredes, pasta, trui-
ta... i la neteja, quan t’aixecaves 
després de dormir al camió, amb 
una garrafa d’aigua i per anar al 
lavabo, esperar fins trobar un lloc. 
No és que hagi estat la fi del món, 

  Cristina Domene

El transport ha 
estat un dels serveis 
essencials durant 
la  pandèmia

Mantenir la ruta en temps de Covid-19

ria. Ells però, no acaben de veure que 
els qualifiquin d’herois, com alguna 
vegada han escoltat als mitjans de 
comunicació: “No ho som. Jo he fet 
la meva feina. Al principi sí que ens 
han catalogat com a herois, però 
ara comença la desescalada, torna 
a la normalitat i tornem a moles-
tar a tot arreu”, opina el David. El 
Ramon tampoc s’ha sentit heroi en 
cap moment: “En cap lloc m’ho han 
agraït. Tampoc ho espero, jo faig la 
meva feina igual que d’altres per-
sones fan la seva. Ha estat incohe-
rent que als mitjans de comuni-

però ha estat dur en el sentit que 
estaves acostumat a una cosa i has 
hagut de modificar la teva rutina, 
però com ho ha fet tothom. Ens 
hem hagut d’adaptar. T’adaptes 
o no t’aixeques”. 

El Ramon fa habitualment la 
ruta Barcelona-Madrid, encara que 
el fet que la indústria hagi baixat la 
producció, ha provocat que la feina 
en el transport també hagi disminu-
ït. “S’ha reduït en un 50%. Ho he 
viscut amb molta incertesa, so-
bretot al principi. No sabíem si po-
dríem circular sense problemes, 

hi havia moltes empreses tanca-
des, amb poc personal, arribaves 
als llocs i no sabies si et descarre-
garien o no. Una cosa positiva que 
hem tingut durant aquest temps 
és que el gasoil ha baixat. Però en 
temes d’ajudes, per exemple, jo no 
en puc demanar cap, perquè la fac-
turació de l’autònom havia de bai-
xar el 75 % per acollir-te i no és el 
meu cas”, explica el Ramon, trans-
portista des de fa 19 anys.

Com d’altres oficis, els camio-
ners han estat considerats peces im-
prescindibles durant la crisi sanità-

LES XiFrES DEL
TranSpOrT a 
CaSTELLar

1.895 
És el nombre de camions i 
furgonetes matriculades a castellar 
del Vallès 

17.700 
són els vehicles que conformen el 
parc total automobilístic de la vila 

58 
castellar tenia registrades 
al 2018 catorze empreses 
dedicades al transport, on 
hi treballen 58 persones

cació ens tractessin com a herois, 
i diguessin que érem essencials, 
però després no s’han preocupat 
que poguéssim entrar al lavabo a 
les benzineres, per exemple. És 
com si a un sanitari del Taulí no el 
deixen entrar al lavabo després de 
12 hores treballant”. 

Menys feina, menys facturació i 
pitjors condicions. Les rodes, però, no 
han deixat de rodar i el millor d’aques-
ta professió no s’ha perdut: “Conèixer 
llocs i relacionar-me amb la gent. 
Per això m’agrada la meva profes-
sió”, sentencia Moreno.  
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El mercat ambulant del dis-
sabte recuperarà el 100% de 
la seva oferta a partir del 13 de 
juny, després que Castellar del 
Vallès hagi entrat en la fase 2 
de desconfinament progres-
siu aquesta setmana. Així, a 
les vuit parades d’alimentació 
que venien els seus productes 
des del 21 de març (el mercat es 
va suspendre totalment el 14 de 
març) s’afegiran les que oferei-
xen productes per a l’equipa-
ment de la llar i de la persona, 
com ara roba i calçat.

L’Ajuntament ha habilitat 
més espai per a la col·locació de 
les parades, que arribaran a la 
trentena a partir d’aquest dis-
sabte, de manera que la nova 
distribució permeti garantir 
les distàncies tant entre les pa-
rades com entre els clients i els 
paradistes. L’obertura de les 
parades s’haurà de fer seguint 
totes les mesures de prevenció 
establertes. Per fer-ho possible, 
l’Ajuntament col·locarà unes 
tanques entre les parades i la 
clientela i també els facilitarà 
kits compostos per mascare-
tes, guants i gel hidroalcohòlic.

D’altra banda, el mercat 
comptarà amb una informadora 
que explicarà les mesures de se-
guretat que s’han de complir per 
part de la clientela.   || redacció

El mercat 
ambulant del 
dissabte es 
reprén demà 

COMErç | 
vENDA AMbULANT

actualitatlogística

Enric Ticó és president de CiMaLSa, empresa que gestiona Truck Castellar. || cedida

“Tots els professionals de la cadena 
logística han estat a l’altura”

· El transport ha esdevingut un 
servei essencial durant la crisi. 
Absolutament. El transport, com a 
cadena de subministrament, des que 
surt un producte d’un lloc fins que ar-
riba a un altre, i en què participen di-
ferents actors, s’ha vist que és molt 
resilient, realment ha funcionat. S’ha 
de dir, també, que a costa de molt pati-
ment. Sobretot al principi, els proble-
mes que tenien els camioners per cir-
cular, incertesa  a les fronteres, no te-
nien mascaretes... i la seva actitud, no 
vull fer servir la paraula heroica perquè 
potser és exagerada, però ha estat molt 
professional. Tots els professionals que 
intervenen en la cadena logística han 
estat a l’altura. Al principi va haver-hi 
una mica d’histèria pel que fa al sub-
ministrament, tothom volia omplir la 
nevera de productes bàsics perquè es 
pensava que el transport fallaria. I en 
canvi, el que s’ha vist després és que 
els consums s’han normalitzat molt.  
Per què? Perquè la cadena de submi-
nistrament ha funcionat. 

L’empresa pública CIMALSA s’en-
carrega d’impulsar, construir i ges-
tionar centrals logístiques i de 
transports. A Castellar gestiona un 
pàrquing de camions amb 126 places

EnTrEViSTa

EnriC TiCÓ
President de CIMALsA

 Cristina Domene

· CiMaLSa gestiona el pàr-
quing Truck Castellar, amb 
126 places. Quina ha estat l’ac-
tivitat en els darrers mesos?
L’ocupació de l’aparcament ha oscil-
lat en els darrers anys entre el 53 
i el 57%, amb una lleugera tendèn-
cia a l’alça. En plena crisis sanità-
ria, però, hem incrementat l’ocupa-
ció en dues places amb dos abonats 
més. Generalitzar no és bo, perquè 
segurament alguns hauran treba-
llat menys i altres més. O, fins i tot, 
hauran treballat igual, però hau-
ran ingressat menys diners. Evi-
dentment, nosaltres no controlem 
els negocis que fan els transportis-
tes. Nosaltres només sabem –res-
pecte al pàrquing– si el camió surt 

i marxa a treballar i si hi torna. Al 
principi de la pandèmia, l’activitat 
era del 30% respecte a l’any pas-
sat, però això va durar una setma-
na. Després, l’activitat ha estat del 
72%. És a dir, de la flota que roman a 
l’aparcament, el 72% ha sortit. Però 
és clar, pot sortir i en un dia fer un 
viatge, o fer-ne tres, i això és el que 
no controlem nosaltres.  

· Quines han estat les merca-
deries més distribuïdes en els 
mesos de confinament?
Els cinc productes que han vist aug-
mentat de manera exponencial el 
transport durant aquests mesos 
han estat, per ordre: els productes 
alimentaris, els mèdics, els relaci-

onats amb exercici per fer a casa, 
electrònics i els productes per a 
les mascotes. Quan s’ha produït un 
pic molt alt en aquests àmbits, els 
especialitzats en aquest tipus de 
transport no han pogut amb tot, per 
tant, altres s’han hagut d’adaptar. 
Ha estat un sector molt dúctil, s’ha 
anat acomodant a les noves neces-
sitats que hi ha hagut. 

· Cap a on ha d’anar el sector 
del transport?
Hi ha un debat intensíssim. Encara 
hi ha més preguntes que respostes. 
Però hi ha algunes pistes, per exem-
ple, que el teletreball és una bona 
manera d’organitzar una empresa. 
Ens hem adonat que quasi tot venia 
de la Xina, que aquell país era gai-
rebé el proveïdor únic de la major 
part de la cadena de subministra-
ment. No podem dependre d’un 
proveïdor únic. Estic convençut 
que hi haurà un increment d’una 
certa industrialització de proxi-
mitat i, que  en l’Europa del segle 
XXI, esperem que sigui una indus-
trialització neta. Si les indústries 
estan a 200 km i els grans vaixells 
ja no venen de la Xina, hi ha una 
gran oportunitat de negoci, crec, 
per al transportista local i regio-
nal. Hi haurà menys activitat marí-
tima i més transport per carretera 
i ferroviari. I per últim, una de les 
coses que hem après és el canvi del 
concepte del talent. Per treballar és 
important una formació, però igual 
d’important és l’empatia i la capaci-
tat d’adaptar-se, com hem hagut de 
fer amb la pandèmia.  
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Els restaurants encenen els fogons

Fa un parell de setmanes, amb l’es-
trena de la fase 1, els bars, cafeteries i 
restaurants de Castellar van comen-
çar a prendre el pols a la nova norma-
litat amb la reobertura de les terras-
ses. Després de tres mesos de cafès i 
vermuts a porta tancada, la ciutadania 
tenia ganes d’un respir, de compartir 
taula i conversa, i de trepitjar el car-
rer. Ara, la fase 2 permet als establi-
ments reprendre el servei a l’interior 
del local. Els restauradors s’enfronten 
a aquesta nova etapa amb esperança 
i ganes de recuperar  el temps  perdut 
i la confiança dels clients.

Aquest és el cas del Garbí (c. de 
Barcelona, 52), restaurant especialit-
zat en productes de proximitat. Darre-
re els fogons hi trobem Carles Calsina, 
cuiner i gerent, que a més és president 
del Col·lectiu Cuina Vallès, una associa-
ció que aplega una quinzena de restau-
rants de la comarca. Tot i les ganes de 
parar taula i encendre els fogons, Car-
les Calsina reconeix que aquests tres 
mesos els han viscut amb “resignació 
i desànim. Haver d’afrontar paga-
ments sense ingressos és molt dur”.  
L’aturada forçada per la pandèmia ha 
suposat per al Garbí la pèrdua del 30% 
de la facturació anual. “Ens vam aco-
llir a un ERTO, però finalment no 
hem reduït personal perquè el te-
níem molt ajustat”, explica Calsina. 
“Les pèrdues són irrecuperables. 
Hem hagut de buscar finançament 
extern. No ho teníem previst, però 
era  això o quedar-te tocat”, constata. 

Carles Calsina, xef i propietari del  Garbí, a la cuina del restaurant, en les primeres jornades de reobertura || q. pascual

La fase 2 permet que bars, cafeteries i restaurants reprenguin el servei a l’interior del local amb un 50% de l’aforament

comandes a domicili

El confinament ha ofegat el comerç 
local, especialment el sector de l’hos-
taleria, i molts restaurants han optat 
per posar en marxa les comandes a 
domicili com a única font d’ingressos.
De fet, el Garbí, veient el bon ritme de 
comandes, ha decidit mantenir aquest 
servei tot i reobrir la sala. Un altre dels 
establiments que ha apostat per les co-
mandes a domicili és el Frutos (c. Llei-
da, 12), un dels restaurants més emble-

  rocío Gómez 

màtics de Castellar del Vallès, conegut 
pel seu plat estrella: el conill amb alla-
da. “Ens vam acollir a un ERTO, però 
des que es van poder fer les coman-
des a domicili, ens vam posar a tre-
ballar”, explica Toni Ramírez, propi-
etari del restaurant. 

Dit i fet. El seu telèfon no ha parat 
de sonar durant aquests tres mesos. 
Fins i tot, abans de reobrir la sala dime-
cres passat, ja s’havien fet les primeres 
reserves. Des de la setmana passada, la 

terrassa del Frutos ha funcionat a bon 
ritme, “la gent tenia moltes ganes de 
venir, el nostre públic és fidel”, cons-
tata Ramírez.

Tanmateix, les pèrdues seran di-
fícils de remuntar. “Pensa que cada 
setmana passaven pel restaurant 
com a mínim entre 250 i 300 per-
sones”, remarca Ramírez. En aquest 
sentit, des del Frutos es mostren opti-
mistes però són conscients que l’hos-
taleria només funcionarà si l’activitat 

econòmica es reactiva. “Si la gent co-
mença a treballar, nosaltres també 
podrem treballar. Al cap i a la fi, els 
restaurants som un luxe”, reconeix 
el propietari del Frutos. 

protocol sanitari

Per adaptar-se a les directrius del Mi-
nisteri de Sanitat, al Garbí han supri-
mit tres taules, i han reduït la capaci-
tat de taules rodones per complir amb 
les restriccions d’aforament, d’entre 
el 30% i el 50%. La mascareta s’incor-
pora a l’uniforme de tots els treballa-
dors, i els clients han de rentar-se les 
mans amb gel hidroalcohòlic abans de 
passar cap a la sala. I, després de cada 
servei, es desinfecten les cadires, tau-
les i cartes.

Per la seva distribució original, 
i per la reorganització de taules, Fru-
tos tindrà un aforament molt semblant 
al que tenia abans de l’estat d’alarma. 
“Prescindirem només de cinc cadi-
res, i l’aforament serà d’una seixan-
tena de persones. El nostre local era 
molt ampli, i teníem força distància 
entre cada taula”, detalla Ramírez.  
Seguint les recomanacions de Salut, 
Frutos ha retirat les cartes de les tau-
les, i ha instal·lat una pissarra amb els 
plats que s’oferiran. “És el mètode tra-
dicional. No volem perdre la conver-
sa amb el client”, explica Ramírez. 

A més, el local s’ha equipat amb 
diversos punts de gel hidroalcohòlic 
per a les mans i una catifa amb pro-
ductes que desinfectaran el calçat dels 
clients, a banda de dur a terme peri-
òdicament una neteja exhaustiva de 
l’entrada al local.  

Aquest dissabte començaran a cele-
brar-se les misses amb participació 
de fidels a les esglésies i capelles de 
Sant Feliu i de Castellar. En tot cas, es 
tracta d’una obertura, “que no una 
crida, intensifiquem la prudència 
especialment de les persones grans 
o de risc per la salut”, apunta el rec-
tor de les dues parròquies, mossèn 
Txema Cot. “Hem cregut oportú 
després de valorar-ho amb els di-
ferents consells d’oferir d’entrada 
tot l’aforament possible a totes les 
esglésies i capelles alhora. Pensem 
que això facilitarà que tots aquells 
que vulgueu pugueu participar en 
alguna celebració sense el risc de 
quedar-vos sense lloc per manca 
d’aforament”, apunta el mossèn. 

Així, l’església de Sant Esteve  
tindrà un aforament màxim de 70 per-
sones. Hi haurà missa, partir d’aquest 
dissabte 13, tots els dissabtes a les 20 
h i diumenge a les 12:15 h. La missa 
entre setmana es començarà a cele-

Obren les parròquies de la vila

brar a partir de dilluns 15 de juny a les 
19:30 h. Les confessions es poden fer  
abans o després de les celebracions 
o en hores convingudes. 

A Sant Feliu, que tindrà un afo-
rament màxim de 25 persones, s’hi 
farà missa dominical a les 10:15h a 
partir de diumenge 14 de juny. Les 
confessions es faran abans o després 
de les celebracions o en hores convin-

gudes. A la capella Montserrat, amb 
un aforament màxim de 46 persones, 
es començarà a celebrar la missa do-
minical a les 20 h a partir de diumen-
ge 14 de juny.

La parròquia també ofereix la 
possibilitat de fer la cerimònia de co-
miat de persones difuntes que tenen 
pendent. S’ha de contactar per te-
lèfon o WhatsApp al 667 20 70 88. 

OFiCiS rELiGiOSOS | sANT EsTEvE I sANT fELIU

Dimarts el Consell de Ministres va 
aprovar el reial decret de nova nor-
malitat, que fixa les condicions una 
vegada desaparegui l’estat d’alarma. 
El text estableix, per a les persones 
més grans de sis anys, l’obligació de 
portar la mascareta tant en espais 
a l’aire lliure com tancats quan no 
és possible mantenir la distància in-
terpersonal de seguretat d’almenys 
1,5 metres. Serà obligatòria per a tot 
tipus de transport públic, encara 
que no serà exigible en aquells ciu-
dadans amb dificultats respiratòri-
es, o que siguin depenents i disca-
pacitats i no disposin d’autonomia 
per treure-se-la. Tampoc es reque-
rirà quan es practiqui  esport indi-
vidual a l’aire lliure. Incomplir l’ús 
obligatori  de la mascareta compor-
tarà una multa de fins a  100 euros.

El decret estableix unes me-
sures mínimes de prevenció i hi-

Mascaretes per 
a la nova normalitat

COViD-19 | MEsUREs

giene en diferents espais (centres 
de treball, establiments sanitaris, 
residències de gent gran, centres 
docents, locals comercials, hotels 
i allotjaments turístics, bars i res-
taurants, equipaments culturals, 
espectacles públics, instal·lacions 
esportives i altres sectors). El punt 
comú és l’observança de les mesu-
res d’higiene, desinfecció, prevenció 
i condicionament i la garantia que 
es manté una distància de segure-
tat d’almenys 1,5 metres. 

En principi la nova normalitat 
seria una realitat a partir del 21 de 
juny, encara que a la regió sanità-
ria de Barcelona –on es troba Cas-
tellar– podria coincidir encara en 
l’entrada a la fase 3. En aquesta fase, 
en tot cas, la Generalitat ja podria 
establir pels seus propis mitjans la 
durada d’aquesta fase de desesca-
lada.  || redacció

Voluntaris de la parròquia indicant els seients que es poden ocupar. || saNt esteVe
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Una de les novetats de la fase 2 de de-
sescalament és que els centres edu-
catius poden obrir, si bé amb certes 
limitacions, per poder acompanyar 
l’alumnat les famílies del qual  no pu-
guin teletreballar. Així, a infantil, de 
3 a 6 anys, les escoles han pogut  aco-
llir de 9 a 13 hores alumnes amb una 
ràtio de 8 alumnes per aula a P3, i de 
10 alumnes a P4 i P5. La cap d’estudis 
de l’escola Bonavista, Mònica López, 
ha explicat que dilluns esperaven 
un grup de quatre nens de primà-
ria, però que no s’havien presentat. 
“Ens van sol·licitar el servei d’aco-
llida però no per a tots els dies de la 
setmana, això depenia dels torns 
de feina de la família, però no han 
vingut”, constata López.

Segons les indicacions del De-
partament d’Educació, a primària 
es podrà donar acompanyament a 
alumnes de sisè en grups de fins a 
13 estudiants. A l’escola Bonavista 
esperaven dimarts mig grup de les 
dues classes de sisè que s’estaran 
al centre una hora i mitja i dijous es 
farà la resta. La setmana que ve se 
seguirà el mateix calendari. “A la 
primera sessió faran activitats de 
retrobament i d’acompanyament i 
podran agafar les coses que tenen 
a l’escola mentre que a la segona 
farem una mica de comiat i d’ori-

Reinici desigual 
de  les classes
Aquest dilluns es escoles han reobert les 
aules amb mínima assistència als centres

entació a l’institut”, explica López.
En els instituts es pot donar 

acompanyament presencial –en 
grups de fins a 15 alumnes– a estu-
diants de quart d’ESO, segon de bat-
xillerat i segon de graus formatius 
d’FP que acaben etapa o es preparen 
per a la selectivitat; i per a la resta de 
cursos existeix la possibilitat de tu-
tories individualitzades a petició de 
les famílies. A l’Institut Castellar van 
reobrir dilluns  per a la recepció de 
documentació. “La setmana passa-
da vam tancar una llista d’alumnes 
d’atenció personalitzada indivi-
dual a tots els nivells d’ESO, bat-
xillerat i cicles formatius i estem 
informant als tutors quines hores 
hem reservat per evitar aglomera-
cions, si és que n’hi ha perquè l’as-
sistència al centre és voluntària”, 
afirmava dilluns al matí el director 
de l’Institut Castellar, Francesc Ga-
llardo. Pel que fa als alumnes que 
estan preparant la selectivitat, “te-
níem ja muntat un horari de clas-
ses telemàtiques de repàs per a la 
selectivitat que estan tenint un se-
guiment massiu” i s’ha optat per se-
guir mantenint-les i establir la pos-
sibilitat que els alumnes “demanin 
una entrevista amb un professor 
sempre que no sigui d’un grup de 
risc per aclarir dubtes personals 
al centre”, aclareix Gallardo.  El re-
gidor d’Educació, Joan Creus,  ha es-
pecificat que “totes les escoles han 

 Jordi rius

alumnes de sisè de l’escola Bonavista dimarts passat abans d’accedir a l’escola. || q. pascual

obert amb normalitat” i que l’assis-
tència “ha estat mínima”. 

llars d’infants 
El Departament d’Educació ha modi-
ficat els plans d’obertura de les aules 
d’infantil, que afecten els grups de 0 
a 6 anys. El canvi principal respecte a 
la normativa aprovada el 20 de maig 
permetrà a les escoles bressol tenir 
10 alumnes per mestre en la fase 3, 
en lloc dels 5 actuals.

En fase 2, el canvi es notarà al 
menjador. Les llars d’infants podran 
oferir el servei de menjador si la titu-
laritat considera que pot garantir el 
compliment de les mesures sanitàri-
es establertes, entre aquestes garan-
tir una separació mínima d’un metre 
entre infants. Hi haurà d’haver una 
cadira de separació entre infants de 
tal forma que cada nen no tingui cap 

altre infant al davant ni als costats. 
S’haurà de netejar i desinfectar les 
taules després de cada àpat i l’espai 
de menjador  com a mínim una vega-
da al dia. Hi ha un matís important 
sobre el distanciament físic. La Gene-
ralitat reconeix la dificultat de man-
tenir el distanciament durant tota la 
jornada i apunta que cal mantenir les 
distàncies físiques  sempre que sigui 
possible. Per tant, es pot entendre 
que els professionals podran tocar 
o agafar un infant si ho necessita.

preinscripció a l’escola d’adults

L’Escola d’Adults ha obert la preins-
cripció per al curs que ve. Els cursos 
ofertats són: cicle de formació ins-
trumental; ensenyaments inicials 
d’anglès, català i informàtica; curs 
per a nouvinguts; literatura; neces-
sitats educatives especials; graduat 

d’educació secundària per a adults, 
completar els estudis bàsics i obte-
nir el títol de graduat/da i  cursos de 
preparació per a les proves d’accés 
a cicles formatius de grau mitjà i de 
grau superior, per a les proves d’ac-
cés a la universitat per a majors de 
25 anys i 45 anys; orientació i ‘Un cop 
de mà’, suport a pares, mares i tutors 
de l’alumnat de 6è de primària fins a 
4t de secundària en matèries tron-
cals, tècniques d’estudi i eines de tre-
ball telemàtic. També és centre de 
suport de l’Institut Obert de Cata-
lunya (IOC) per al graduat en edu-
cació secundària (GES) a distància.

L’alumnat podrà apuntar-se 
entre el 15 i el 30 de juny enviant el 
formulari que pot trobar a www.cas-
tellarvalles.cat/preinscripcioescola-
dadults al correu escolaadults@cas-
tellarvalles.cat.

educaciófase 2
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actualitat

“El racisme és un mal crònic en la societat”

· Els carrers s’han encès arran de 
l’assassinat de George Floyd. 
Les manifestacions em semblen nor-
mals i lògiques. Són molts els casos 
de racisme extrem contra la població 
afroamericana, però aquesta ha estat 
la gota que ha fet vessar el got. Tot ple-
gat, en un context de molta tensió i in-
certesa per l’impacte tan desmesurat 
que està tenint la Covid-19 en els afroa-
mericans, que proporcionalment, estan 
morint molt més que els blancs. Que 
el virus s’acarnissi més amb els afro-
americans és per la gran bretxa social 
que existeix entre ells i la població blan-
ca. És més fàcil que les classes pobres 
hagin d’anar a treballar obligatòriament 
per subsistir i, per això, s’exposen molt 
més al virus. A més, no tenen tan fàcil 
l’accés al sistema sanitari com les per-
sones més ben posicionades econòmi-
cament. Aquest context actual tan do-
lorós ha estat clau per a l’explosió d’una 
ràbia continguda i justificada. El vídeo 
de la mort en directe de Floyd és tan es-
garrifós que tot el que ha provocat en la 
majoria de ciutats importants dels EUA 
i altres països del món era previsible.

Ha viscut cinc anys entre Nova York i 
Florida, i manté un estret vincle amb els 
EUA. La castellarenca aporta la seva visió 
sobre les manifestacions antiracistes 
arran de l’assassinat de  George Floyd.

EnTrEViSTa

CÈLia nOViS  
periodista i cineasta 

  rocío Gómez 

· Has viscut situacions racistes en 
primera persona als EUa?
No vaig presenciar més racisme allà 
del que he pogut presenciar a Espanya 
o altres països europeus. A més, Nova 
York és una ciutat molt progressista, 
que històricament ha abraçat amb èxit 
totes les cultures. La pluralitat és preci-
sament la seva força i el seu motor. Però 
crec que el racisme és un mal crònic en 
totes les societats, com el masclisme. Se-
gurament vaig estar present en moltes 
situacions en què el racisme aflorava. 
Com en el cas del masclisme, les dones 
som més conscients de les situacions in-
justes, perilloses, discriminatòries a què 
ens enfrontem diàriament pel simple fet 
de ser dones. Els homes, per molt que si-
guin conscients d’aquesta discriminació 

i fins i tot siguin feministes, no són capa-
ços de veure l’ampli ventall d’injustíci-
es constants a què ens enfrontem per-
què ells no les experimenten. El mateix 
passa amb els blancs pel que fa als afro-
americans. Tinc amics afroamericans 
a Nova York. Vaig viure durant anys a 
Harlem, el barri negre per excel·lència, 
i no em considero gens racista, al con-
trari. Ara bé, estic convençuda que 
fins i tot estant envoltada d’afroame-
ricans i sent tan comprensiva i activa 
amb la seva causa, no vaig ser capaç 
de detectar ni la meitat de comporta-
ments racistes que pateixen cada mo-
ment pel seu color de pell. Per això és 
tan important escoltar els que patei-
xen injustícies diàriament i tenen tot 
el dret a estar enfadats. 

· El posicionament del món de la 
cultura contra la gestió de Trump, 
canviarà res?
És molt important que les perso-
nes que tenen més visibilitat i im-
pacte en els mitjans, els autèntics 
líders d’opinió com les estrelles de 
Hollywood o de l’esport, es posicio-
nin contra Trump i les seves cons-
tants sortides de to. Però ja ho van 
fer massivament durant les elecci-
ons de 2016 i, tot i que Hillary Clin-
ton va guanyar en el vot popular i 
va obtenir grans resultats en les 
ciutats més grans i importants 
dels EUA, no va servir per arra-
bassar-li la presidència. No tinc 
gaire clar encara què passarà en 
les noves eleccions, si la seva pès-

La periodista i cineasta Cèlia novis, als peus de nova York. || celiaNoVis.com

sima gestió de la crisi sanitària i, 
ara, la seva actitud davant l’assas-
sinat de Floyd, l’apartarà de la pre-
sidència o no. 

· S’està polaritzant, la societat 
americana? 
En els últims anys s’ha produït un 
auge de les ideologies d’extrema 
dreta, també a Europa o el Bra-
sil. No ens oblidem d’Europa, del 
drama dels immigrants que ens 
arriben pel Mediterrani i que els 
governs deixen morir diàriament, 
mentre critiquen com de malament 
ho fa Trump al seu país. Molts par-
tits d’ultra dreta s’han assentat cò-
modament en alguns parlaments, 
com l’espanyol, enarborant discur-
sos idèntics al de Trump o Bolso-
naro. Jo, almenys, he vist banderes 
feixistes en moltes manifestacions 
a Espanya, França, Alemanya, Grè-
cia o Itàlia. Em molesta una mica 
que parlem del que fan tan mala-
ment els altres per evitar mirar les 
nostres pròpies vergonyes. Crec 
que tenim un greu problema amb 
els discursos d’odi actuals, tant a 
Europa com als EUA. Aquests dis-
cursos que apel·len al menyspreu i 
la por a qui és considerat diferent, 
per ser immigrant, per tenir un to 
de pell determinat, o per ser d’un 
gènere particular, són la base dels 
radicalismes més perillosos. 

· Com es pot frenar el conflicte? 
Fent justícia, i que els responsables 
de l’assassinat de Floyd paguin amb 
penes exemplars, i no amb benevolèn-
cia per ser qui són: policies blancs pro-
tegits pel sistema. És molt important 
que les persones que pateixen injustí-
cies siguin escoltades i respectades.  

internacional
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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

10

 pepe González*

a suma de circum-
stàncies que s’han 
donat en el últims 
mesos, especial-
ment pels efectes de 

la Covid-19, han estat una prova de 
càrrega per l’estructura, el funcio-
nament i la capacitat de resposta 
de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 
Ha estat necessari reforçar la seva 
estructura i dotar-la de més mitjans 
tècnics i materials per donar res-
posta a les noves necessitats pròpi-
es i intentar cobrir els dèficits pro-
cedents d’altres administracions. 
En un any normal, a part de la ges-
tió ordinària de la borsa de media-
ció, l’oficina d’habitatge estaria ara 
concentrada en la tramitació de les 
ajudes MITMA, un fons del minis-
teri gestionat per la Generalitat.
Prop de 200 famílies es beneficien 
anualment d’aquesta ajuda de 200 
euros al mes.
Aquest any, per tramitar aquestes 
ajudes ja tenim donades 220 cites 
prèvies, que haurem de simultani-
ejar amb les gestions ocasionades 
per la tramitació de  resta d’ajudes 
públiques.
La Generalitat ha posat en marxa 
una altra convocatòria d’ajudes de 
14,5 milions d’euros per a tot Cata-
lunya. La saturació del sistema te-
lemàtic la primera setmana demos-
tra que les necessitats són moltes 
i els mitjans proposats escassos. 

L
L’habitatge:  una 
necessitat ineludible 

DEFUnCiOnS

04/06/20                                    
Micaela Bono Bono  
de 89 anys 

04/06/20                                       
Manuel Manrique López    
de 71 anys

05/06/20                                     
pere Sanchez alemany   
de 54 anys

06/06/20                                     
antònia Daviu Curtiellas  
de 94 anys 

Benvolgut  director,
hem llegit en la vostra publicació 
dins de l’apartat d’actualitat amb 
data 29.05.2020 un escrit informa-
tiu signat per la vostra redacció en 
què ens informeu  que “La Diputació 
subvenciona amb 4.3754 € el tracta-
ment de vegetació de parcel·les pú-
bliques d’El Racó”.
Ens alegrem molt d’aquesta noticia 
pels nostres companys d’El Racó .
Tenint en compte que el nostre al-
calde és el president del Consell Co-
marcal del Vallés Occidental, su-
posem  que alguna cosa té a veure 
amb aquesta subvenció, que ente-
nem es de caracter finalista. I en 
aquest sentit ho valorem de mane-
ra molt positiva.
Tenint en compte que la funció prin-
cipal dels Consells Comarcals és  el 
reequilibri territorial dels munici-
pis, suposem que el nostre alcalde, 
com a president del Consell Comar-
cal del Vallés Occidental, vetlla i tre-
balla perque aixó sigui així a la nos-
tra comarca.
Si passem al nivell municipal, concre-
tament a Castellar del Vallés, aques-
ta funció de reequilibri territorial  
no es respecta i no es du a terme de 
cap de les maneres. Ens explicarem.
Des de la nostra constitució com a 
Associació de Veïns, ara fa tres anys 
i escaig, a la nostra urbanització no 
s’ha dut a terme cap inversió, mal-
grat les nostres demandes . En canvi 
sí s’han produit inversions a altres 
urbanitzacions del nostre municipi.
Per ser precisos, les úniques actu-
acions que s’han dut a terme  a El 
Balcó, durant els tres darrers anys, 
són actuacions de manteniment que 
aviat estan explicades. Són l’asfaltat 
dels carrers Comagrossa i les Jeies, 
que estava molt malmès, i la pintu-
ra i senyalització de la viabilitat. I 
aixó és tot.
La nostra relació amb el regidor  ha 
estat i és molt correcta, amb bones 
intencions i paraules, peró sense cap 
resultat pel que fa a inversions que 
hem demanat.

Associació de Veïns El 
Balcó de Sant Llorenç

 Lander Zabala (president) i Octavi  

Candela  (secretari)  de l’associació de 

Veïns El Balcó de Sant Llorenç

 Junts per Castellar  Dolors ruiz*

questa setmana, amb 
l’entrada en vigor de 
la fase 2, alguns es-
tudiants han tornat 
a les aules per enca-

rar la recta final del curs. Un curs 
en què s’ha posat a prova la capaci-
tat d’adaptació de centres escolars, 
alumnes, professorat i famílies en 
una situació molt complicada que 
ens vam trobar sense previ avís. I 
és en aquesta situació tan excepcio-
nal i difícil que s’han fet més paleses 
que mai les mancances i desigual-
tats presents del sistema escolar del 
nostre municipi.
Recentment, un estudi de la Fun-
dació Bofill ha inclòs Castellar dins 
dels 44 municipis de Catalunya de 
més de 10.000 habitants amb una se-
gregació escolar alta i que fa més de 
5 anys consecutius que empitjoren 
en una etapa o en ambdues (primà-
ria i/o secundària). Concretament, 
Castellar es troba en un grup de 12 
municipis que empitjoren els seus 
índex de dissimilitud de manera con-
tinuada des de fa 12 anys. 
La segregació escolar, entesa com 
la concentració en determinats cen-
tres d’alumnat vulnerable, ja sigui 
per raons de tipus social, econòmic 
o d’origen, té efectes devastadors 

oc em podia imaginar 
ara fa just un any, quan 
prometia el càrrec de 
regidora, l’escenari en 
què ara ens trobem. En 

moments de crisi com aquest, agafa 
encara més sentit la funció de la polí-
tica municipal, i la nostra com a grup 
polític a l’oposició.
Des del minut 1 vam veure la necessi-
tat de crear una taula de treball mu-
nicipal formada per components dels 
diferents grups polítics, així com per 
tècnics i assessors, per tal de crear 
un pla que permeti complementar 
des de l’Ajuntament aquelles mesu-
res socials i econòmiques de l’Estat, 
la Generalitat o la Unió Europea, in-
suficients, i que no arriben amb la ur-
gència necessària. 
Formar part de la taula de treball pel 
Pla de Reactivació Socioeconòmica 
per a Castellar ens permet aportar 
una visió socialment més responsa-
ble a l’hora d’administrar els recur-
sos de què disposem, com per exem-
ple, els estalvis de l’Ajuntament, que 
són el fruit dels impostos que paga la 
ciutadania de Castellar. 
Sabíem que també caldria prioritzar i 
reconsiderar les inversions previstes i 
d’aquesta manera poder disposar dels 
300.000 € destinats a la nova piscina. 
La voluntat d’arribar a acords per 

A P
Castellar, entre els 
municipis amb més 
segregació escolar

L’emergència climàtica 
no entén de Covid-19

Com hem de dir-ho tot, gràcies al 
regidor hem aconseguit millores en 
els serveis, especialment l’electrici-
tat, que era molt deficient.
Tornant al tema que ens preocupa, 
que és l’inversió a El Balcó, vàrem 
assistir a la presentació del pressu-
post 2020 per part de l’equip de Go-
vern, en què vàrem poder expressar 
les nostres discrepàncies .
L’única inversió pressupostada  al 
Balcó era una partida de 48.000 € 
per evitar desprendiments de ro-
ques al carrer del Cim.
Però aquesta zona no pertany a El 
Balcó, sinó que pertany a Airesol D.
Per tant , l’inversió prevista a El Balcó  
per al 2020 és de 0,00 €.
Per tot això que hem exposat, de-
nunciem l’existència d’un greuge 
comparatiu a nivell d’inversions 
respecte a les altres urbanitzaci-
ons com són Can Font , Sant Feliu , 
Can Carner, etc.
Recordem que el pressupost munici-
pal per al  2020 és superior a 23 mili-
ons de €, i creiem que els veins d’El 
Balcó ens mereixem algun retorn 
d’aquest pressupost, més si tenim 
en compte els increments succes-
sius de l’IBI els darrers anys.
La  realitat és que els veïns d’El 
Balcó  ens sentim deixats per part 
de l’Ajuntament.
Per últim, de moment, i amb l’unic 
objectiu de la solvència de la vos-
tra publicació, pensem que fora bó 
que quan escriviu sobre El Racó, ad-
juntéssiu imatges o fotografies d’El 
Racó i no d’El Balcó, com heu fet en 
aquesta ocasió.

El Puig de la Creu mai decep. Ni pels seus camins, ni per la seva vegetació, 
ni per les seves vistes. Sabíem que dalt ens esperava una posta de sol es-
pectacular, perquè les condicions meteorològiques eren propícies. Mont-
serrat i la Mola ataronjades en una vesprada suau. Però la muntanya de 
668 metres ens tenia preparat un regal. A les 21.12 h, mirant cap a l’est, és 
a dir, cap al mar, la lluna sortia, rodona, superba i parcialment eclipsada, 
en el que va ser el segon dels quatre eclipsis penumbràtics d’aquest 2020. 
Unes hores després vam saber que allò que estaven mirant, divendres 5 
de juny, embadocats, era una lluna de maduixa. En ocasions, l’enfosqui-
ment del satèl·lit per l’eclipsi  dona tonalitats vermelloses a la lluna i, per 
aquest motiu i perquè coincideix amb l’època de collita d’aquesta fruita, 
també el nom de lluna de maduixa. ||  text:  cristiNa domeNe

Vespre ataronjat i lluna de maduixa al Puig de la Creu

FOTO DE La SETMana
sobre la cohesió i el benestar social 
d’allà on es produeix. Més desigual-
tat entre centres porta associat un 
major fracàs escolar, rendiments 
escolars baixos i pitjors nivells de 
cohesió social. 
La crisi postpandèmia agreujarà 
aquesta situació si no es prenen 
mesures dràstiques. Ja estem ve-
ient que el nombre de famílies vul-
nerables ha crescut aquests darrers 
mesos. Tal com s’apunta a l’estudi 
realitzat per la fundació, si no es fa 
una feina d’identificar, diagnosti-
car i acompanyar aquestes famí-
lies, el nivell de segregació escolar 
augmentarà amb tota probabilitat. 
D’altra banda, cal assegurar que 
l’alumnat matriculat fora de ter-
mini, que serà més alt que en anys 
anteriors, no acabi ocupant les pla-
ces lliures que quedin en pocs cen-
tres, sobretot si venen de famílies 
vulnerables, per tal de no agreujar 
els índexs de segregació. En aquest 
sentit, com que és probable que en 
els propers mesos s’incrementi la 
mobilitat residencial de les famílies 
per qüestions d’habitatge o laborals, 
també cal estar preparat per gestio-
nar l’alumnat que hagi de matricu-
lar-se un cop començat el curs, per 
tal que es faci de forma equilibrada.
Ens preocupa, i molt, la degrada-
ció de la qualitat del teixit educatiu 
a Castellar i temem que pugui em-
pitjorar per l’augment de les desi-
gualtats. Davant aquesta situació, 
que ens interpel·la a tots, s’ha d’ac-
tuar i posar els recursos necessaris 
per resoldre el problema.

part dels diferents grups polítics 
ha permès aprovar al ple extraor-
dinari d’aquest dimarts, les bases 
que posen més 500.000 €, en forma 
d’ajuts directes, a disposició de co-
merços i serveis, ajuts a les famílies 
per poder fer front al pagament del 
lloguer, i també ajuts per millorar 
les activitats educatives de l’estiu. 
Per arribar a una major justícia soci-
al i poder igualar les oportunitats de 
les persones,  els ajuntaments haurí-
em d’aconseguir establir una fiscali-
tat progressiva en taxes, impostos i 
preus públics. Si no ho fem continua-
rem veient enormes desigualtats so-
cials, accentuades encara més en situ-
acions de crisi com la provocada per 
la pandèmia de la Covid-19.
Tots sabem que cal protegir els col-
lectius que es troben en una situació 
més precària i vetllar per tal que a 
ningú li manqui res d’allò que es pugui 
facilitar des de la gestió municipal. 
La nostra tasca continua. Cal, per 
exemple, habilitar ajuts per al sector 
de la cultura, un dels grans perjudi-
cats de la pandèmia, i que sovint no 
és tractat amb l’atenció que mereix. 
Estarem al seu costat i no permetrem 
que quedi fora dels ajuts públics.
Volem un municipi actiu i amb qua-
litat de vida. I per tant, ara més que 
mai la prioritat és que els diners que 
administra l’Ajuntament serveixin 
per no deixar ningú enrere. 

*regidora d’ErC

passa a la pàgina 11
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opinió

embla anacrònic que 
en ple segle XXI se-
guim parlant de ra-
cisme. Tanmateix, un 
últim fet succeït als 

Estats Units d’Amèrica ha tornat 
a evidenciar que la discriminació 
racial no està erradicada, ni de 
bon tros. Farà ja unes tres setma-
nes, el dia 25 de maig, un agent de 
la policia a l’estat de Minneapolis 
als Estats Units va assassinar un 
jove afroamericà, anomenat Geor-
ge Floyd, després d’estar més de 
vuit minuts sense deixar-lo res-
pirar. Floyd suplicava, una vega-
da rere l’altra, que no podia respi-
rar (I can’t breathe), però no li va 
servir per salvar-li la vida. Aquest 
assassinat es va gravar i es va di-
fondre de forma massiva per tot 
arreu. Aquest fet terrible, des del 
mateix dia que va succeir fins ara, 
ha provocat una onada de reivin-
dicacions socials espectacular a la 
gran majoria d’estats del país, que, 
a més, ha comportat la proclama-
ció del toc de queda (una prohi-
bició del moviment a la població) 
en més de 40 ciutats. També hi ha 
hagut manifestacions en les ambai-
xades dels Estats Units a molts pa-
ïsos del món, entre ells Espanya.  
La frase que va dir George Floyd, I 
can’t breathe, és ara l’emblema de 
totes les protestes. També l’etique-
ta #blacklivesmatter (la vida dels 
negres importa) ha tingut molt 
ressò a les xarxes socials. Cal re-
cordar que tot això succeeix, no 
podem oblidar-ho, mentre els Es-
tats Units són el país del món amb 

  Volem respirar. || JoaN muNdet

El racisme segueix present 
als Estats Units

S pLaça MaJOr

Marc parayre
Estudiant de periodisme

Davant d’aquestes circumstànci-
es, el Pla de Reactivació Socioe-
conòmica de Castellar del Vallès, 
aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió de 26 de maig de 2020,  con-
templa destinar una partida pres-
supostària específica per atendre 
les necessitats urgents de paga-
ments de lloguer. 
La partida creada és de 125.000 
euros per a la concessió de subven-
cions a persones en situació de vul-
nerabilitat econòmica com a conse-
qüència dels efectes econòmics de 
la Covid-19, per al pagament del llo-
guer de l’habitatge habitual.
La nostra previsió és poder arri-
bar a més d’un centenar de famíli-
es amb aquestes ajudes.
La Covid-19 ens ha afectat de diver-
ses formes. Han mort amics, cone-
guts i familiars, ha tensat al màxim 
el sistema sanitari i la capacitat de 
metges i personal sanitari. 
També ha fet aflorar, encara més, 
els dèficits del nostre sistema soci-
al i en especial la debilitat del mer-
cat de lloguer i l’accés de les famí-
lies més vulnerables.

* regidor d’Habitatge 

viques, però massives que facin 
tremolar l’statu quo existent en 
els Estats Units. Ha de ser una 
protesta que obligui les adminis-
tracions públiques a fer polítiques 
socials i econòmiques que ajudin 
a eliminar el racisme. 
Malauradament, la discriminació 
racial segueix molt present avui 
dia, encara que no tingui cap base 
científica que la sustenti. La visió 
hegemònica de l’home blanc d’Oc-
cident ha generat ideologies d’odi 
cap als col·lectius diferents al llarg 
de la història, com per exemple les 
lleis Jim Crow, que van ser lleis que 
discriminaven la població negra als 
Estats Units fins a mitjans del segle 

XX. Malgrat que aquestes lleis van 
ser abolides, el que ha succeït amb 
George Floyd no és un fet aïllat i 
sense importància, ja que és el de-
tonant d’un racisme encobert que 
semblava haver-se superat, però 
que encara hi és. De fet, segons una 
enquesta de Pew Research Center 
a la població dels Estats Units, el 
63% de la població considera que el 
llegat de les lleis Jim Crow segueix 
afectant la posició actual de la co-
munitat negra a la societat nord-
americana. A més, el 65% conside-
ra que s’ha tornat “més comú” que 
la gent expressi opinions racistes 
des que Donald Trump va ser ele-
git president.

De fet, Trump, davant de les pro-
testes antiracistes, ha utilitzat la 
repressió contra els manifestants. 
És evident que tots els seus movi-
ments són en clau electoral, però 
també els de Joe Biden, el candidat 
demòcrata. Biden s’ha posicionat 
a favor dels manifestants. Això sí, 
després caldrà que en el seu progra-
ma electoral per les pròximes elec-
cions del novembre aporti mesures 
antiracistes i d’igualtat d’oportuni-
tats, cosa que ara mateix no és així. 
Des del meu punt de vista, hem d’er-
radicar el racisme d’arrel entre tota 
la població de forma unida i pací-
fica. Recordem, ara més que mai, 
que tots i totes som iguals. 

ve de la pàgina 10

més morts per coronavirus, amb 
més de 110.000, i amb la possibilitat 
real d’un rebrot. Dit això, la gran 
majoria de les manifestacions als 
Estats Units han estat pacífiques 
i civilitzades. Tanmateix, és veri-
tat que aquestes reivindicacions 
en algunes zones han comportat 
la crema de comissaries de poli-
cia, i també el saqueig de moltes 
botigues. Aquest no és el camí, ja 
que la violència no soluciona res. 
Mahatma Gandhi, el gran artífex 
de la desobediència civil no violen-
ta a l’Índia, és l’exemple que amb 
una protesta pacífica insistent es 
poden aconseguir molts avenços. 
Per tant, calen manifestacions cí-
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successos

Divendres passat a la nit es va pro-
duir un intent de botellón que la poli-
cia local va poder disgregar. Segons 
informa el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Pepe Leiva, l’actuació polici-
al va aconseguir dissoldre el botellón, 
que implicava més d’un centenar de 
joves que, en alguns casos, posterior-
ment es van concentrar en altres pla-
ces de la vila. A més, a la zona de Colo-
brers, segons ha confirmat la policia, 
també va tenir lloc una baralla entre 
dos grups d’unes 12 persones, alguns 
dels quals procedien de L’Hospitalet.

La policia local recorda que es 
pot identificar i denunciar les perso-
nes que facin botellón a l’espai públic 
i demanen responsabilitat a pares i 
joves en un moment tan sensible com 
l’actual a causa de l’emergència sani-
tària que es viu per  culpa per la pan-
dèmia de Covid-19. L’alcalde, Ignasi Gi-
ménez, ha demanat públicament en un 
missatge adreçat als joves que tinguin 
una actuació més responsable perquè 
amb el botellón “esteu posant en risc 
no només la vostra salut, també la 

Preocupació per la cebració de  
‘botellón’ durant el cap de setmana

de tota la resta. Sigueu responsa-
bles. Això no és cap broma”. A més, 
ha demanat la col·laboració de pares 
i mares: “Si us plau, ajudeu-nos a 
controlar aquestes situacions”.  A 
més, l’Ajuntament ha enviat una carta 
als establiments de Castellar del Va-
llès recordant que està terminant-
ment prohibida la venda de begudes 
alcohòliques a persones menors de 18 
anys i ha iniciat una campanya d’ins-
pecció i control. La llei preveu sanci-
ons a l’establiment infractor que van 
dels 3.000 als 15.000 euros.

reacció de la cup

La CUP  ha criticat a través d’una 
nota de premsa el missatge de l’alcal-
de dient “en un to alliçonador i abso-
lutament paternalista, esbroncava 
i traslladava la responsabilitat als i 
les joves que hi participen, així com 
als pares, com si l’Ajuntament no hi 
tingués res a veure”. 

Segons la CUP Castellar, els bo-
tellón són “conseqüència directa de 
la manca d’activitats d’oci per als i 

OCi nOCTUrn | jOvENTUT

les adolescents i joves”, que, en no 
trobar cap mena d’oferta d’activitats 
per passar-ho bé al poble, han de mar-
xar a altres localitats veïnes o, “en el 
pitjor dels casos, es reuneixen a 
les places per fer botellón”. La for-
mació recorda que la situació no és 
nova però, que amb el confinament, 
“s’ha accentuat” perquè els adoles-
cents han estat “els grans oblidats 
d’aquest procés de desescalada” ja 
que mentre que els adults tenen di-
verses possibilitats a l’hora de gau-
dir i passar una bona estona amb els 
amics, l’oferta d’oci per a adolescents i 
joves “és pràcticament inexistent”. 

A més, recorden que des de  
l’Ajuntament “no s’ha impulsat cap 
política per empoderar el jovent i 
que promogui l’autoorganització 
d’activitats i adequar espais per a 
que adolescents i joves els puguin fer 
servir com a lloc de reunió”. També 
s’exigeix que la Regidoria de Joventut 
es posi a treballar immediatament per 
poder oferir una programació atracti-
va per al jovent.   || redacció

BrEUS

Diumenge passat al vespre la policia local va detenir dos homes que 
van provocar aldarulls en dues places. Relacionat amb el mateix cas, di-
lluns al matí la policia va detenir un tercer home. Segons explica el regi-
dor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, els detinguts presumptament 
van ser els autors d’un robatori amb força d’una motxilla i també d’in-
timidacions, raons per les quals van ser detinguts per la policia. En els 
tres casos, es tracta de majors d’edat i són veïns de la vila.  || redacció

SEGUrETaT CiUTaDana | DETENCIONs

SEGUrETaT CiUTaDana | GRUP CRIMINAL

Tres detinguts per aldarulls a la via pública

La Unitat de Segrestos i Extorsions de Mossos d’Esquadra va detenir qua-
tre persones de nacionalitat espanyola i italiana, d’entre els 18 i els 33 anys, el 
29 de maig dins d’un operatiu que seguia la pista d’un segrest amb extorsió 
que es va fer a un matrimoni de Sabadell de 72 anys. Una de les detencions 
d’aquesta operació es va fer en un domicili de Castellar del Vallès, segons 
ha transcendit. És un grup criminal que al gener hauria segrestat una pa-
rella que presumptament tenia un deute amb unes persones napolitanes a 
causa d’un negoci de compra i venda de pedres precioses que va fer fallida 
el 2019.  Els investigadors van poder localitzar el pis a Torre Romeu (Saba-
dell) on els raptors tenien retingut el matrimoni contra la seva voluntat. La 
matinada del 29 de maig es va realitzar un dispositiu policial amb entrades 
simultànies a Sabadell, Castellar, Badia i Villanueva Mesía (Granada) que 
va possibilitar la detenció dels membres del grup criminal.  || redacció

Detenció de cinc persones relacionades 
amb un segrest i extorsió d’un matrimoni 

L’Ajuntament alerta del risc de fer concentracions sense precaucions 
mentre que la CUP demana que es deixi d’alliçonar i s’ofereixin alternatives
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esports

Després de l’ajornament de diverses 
curses, el CEV ja té dues dates defi-
nitives per començar el campionat, 
que serà a Navarra i Barcelona, les 
dues úniques que la Federació Es-
panyola de Motociclisme ha oficia-
litzat fins ara. A Navarra serà el cap 

de setmana del 25 i 26 de juliol, on 
Carmelo Morales (Cardoso Racing) 
i Max Sánchez (Escuderia Motors) 
faran el debut oficial aquesta tem-
porada. La segona cita, al Circuit 
de Barcelona-Catalunya, es dispu-
tarà només una setmana després.

El Campionat d’Espanya 
de Velocitat arrencarà 
el 25 de juliol a Navarra 

Les instal·lacions del SiGE obriran quan comenci la fase 3. || cedida

ESpOrTS | sIGE

El SIGE, a 
l’espera de 
la fase 3
El SIGE Sport Castellar va emetre un 
comunicat a finals de la setmana pas-
sada explicant que ja ho té tot prepa-
rat per poder reobrir les portes amb 
l’inici de la fase 3, presumiblement el 
22 de juny. L’entitat castellarenca im-
plementarà diversos descomptes  pels 
afavorir el retorn a l’activitat esportiva 
de nous usuaris a partir de l’obertura.

Tot i l’actual “falta d’informa-

ció” sobre les noves característiques 
de funcionament d’espais esportius 
sobre aforament i altres aspectes, des 
del club expliquen que “ja tenim de-
senvolupats els protocols d’higiene i 
desinfecció, de personal i de preven-
ció; de forma que ens permeti fer del 
SIGE un espai segur. Netejarem, de-
sinfectarem, ventilarem i demana-
rem col·laboració per fer-ho tot més 
fàcil i segur”.

L’entitat ha anunciat que uns 
dies abans de l’obertura farà arribar 
un manual de funcionament que per-
metrà “conèixer i entendre les prin-
cipals diferències de funcionament. 
Aquestes, bàsicament, aniran adre-
çades a l’aforament màxim dels dife-
rents espais, de mantenir la distàn-
cia a les classes, a la piscina, fitnes i 

vestidors;  de les mesures de preven-
ció que s’hauran d’aplicar i d’altres 
aspectes organitzatius”.

Pel que fa als descomptes, les 
incorporacions d’entre el 22 i el 30 de 
juny tindran la resta del mes gratis, 
amb un 30% de descompte des de ju-
liol fins a setembre. Un descompte que 
també obtindrà qui s’incorpori al juli-
ol, mentre que les noves altes al juliol 
obtindran un 35% a l’agost i el setem-
bre. Per acabar, les altes al setembre 
tindran un 30% fins a l’octubre.

Com expliquen al comunicat, en 
el cas dels cursos de natació i d’altres 
activitats del club esportiu “es des-
comptarà el 35% de les quotes dels 
dos primers mesos complerts que 
es realitzin entre el setembre i el 
novembre”.  ||  redacció

Amb la incertesa de com evolucio-
na tot i sense haver-se reincorpo-
rat als entrenaments en la majoria 
de casos, els clubs i els esportistes 
castellarencs ja miren al futur i pre-
paren la pròxima temporada. Tot i 
no saber en la major part dels casos 
quan es començarà, ja es van definint 
els futurs amb algunes sorpreses.

En el cas del futbol, l’equip de 
Juan Antonio Roldán ha renovat 
la major part de la plantilla que ha 
aconseguit l’ascens i fins al moment 
s’ha reforçat amb alguns retorns de 
renom, com són el porter Marc Ollé, 
que retorna després de l’experiència 
al Santboià de 3a divisió i del Mar-
torell a 1a Catalana. El lateral Iker 
Roldán (Mercantil) també torna des-
prés de dues temporades al juvenil 
de nacional i Óscar Arias ho fa des-
prés d’una al FC Sant Quirze. Car-
los Ortiz també torna a l’equip des-
prés d’un any sense jugar.

Les novetats de l’equip les com-
pletaran l’extrem David López i el 
porter Xavi Viso, procedents del 
Sabadell Nord, a més del davanter 
Marc Ruano, una de les perles del 
Mercantil, per tancar de moment 
una de les millors plantilles que ha 
vist el club en els últims anys, en què 
Rodri seguirà marcant els galons en 
l’eix de la defensa, en una tempora-

da en què s’espera molt del davan-
ter Jairo Díaz.

Pel que fa al futbol sala, després 
de la marxa de Darío Martínez al 
Grups Arrahona, el tècnic s’ha em-
portat Quim Juncosa i Guillem Ra-
miro, cosa que ha deixat en quadre 
el conjunt castellarenc i l’ha obligat 
a reforçar-se de valent per garan-
tir-se el futur en la categoria.

D’altra banda, a Segona B Naci-
onal, el CN Sabadell de Borja Burgos 
es reforça amb el porter castellarenc 
Josep M. Martínez, que després de 
protagonitzar tres grans tempora-
des al Futsal Pia, tornarà a les ordres 
del tècnic de Castellar del Vallès.

En hoquei patins, després de 
l’adéu d’Oriol Garcia al Girona CH i 
encara sense un destí confirmat, ara 
és Maria Ballesta qui també canvia 
d’aires, i deixa la disciplina de l’Sfè-
ric de Terrassa per fitxar pel CH Cal-
des en un ambiciós projecte que vol 
aconseguir arribar a l’OK Lliga, en 
un termini màxim de tres tempora-
des. “Va ser molt fàcil escollir el 
projecte del Caldes, ja que és molt 
motivador. M’han posat les coses 
molt fàcils per dir que sí. Hau-
rem de conjuntar l’equip, que al 
principi costarà, però si anem en 
una mateixa direcció, ho podem 
aconseguir” va explicar la porte-
ra del Caldes.

En el cas del sènior de l’HC Cas-
tellar, aquest farà un tomb radical del 
projecte de les últimes temporades, i 
reformularà per complet la plantilla. 

En bàsquet, la continuïtat 
serà la norma, amb la major part 
de l’equip renovat per una nova cam-
panya a Copa Catalunya, en què el 
retorn del veterà Pau Viladomat (Pia 
Sabadell), afegirà talent i experièn-
cia a un planter molt jove. 

Molts moviments al mercat d’estiu
Els esportistes i els 
clubs castellarencs 
ja preparen la 
pròxima temporada

  albert San andrés

El porter castellarenc Josep M. Martínez ha fitxat pel Cn Sabadell després de protagonitzar tres grans temporades a la pia. || cedida

El Joan Cortiella acollirà el campus 
de Xavi Hernàndez aquest estiu

CaMpUS D’ESTiU

En un any en què la UE Castellar no celebrarà l’habitual 
campus d’estiu, serà l’exblaugrana Xavi Hernàndez qui 
portarà el seu ‘stage’ sobre la gespa del Joan Cortiella. 
El campus es farà durant les cinc setmanes del mes 
de juliol en horari de 9 a 14 i està adreçat per a nens 
i nenes nascuts entre el 2004 i 2014. Pel que fa als 
protocols de seguretat es compliran totes les pautes 
marcades pel Departament de Salut de la Generalitat.
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GiSELa pOU | PREMIs

aCTiViTaTS | EsTIU 2020

Finalista 
Atrapallibres 
2020-2021
La novel·la  juvenil Palmira i l’efec-
te crisàlide de l’escriptora castella-
renca Gisela Pou és un dels llibres 
finalistes al 16è Premi Atrapallibres 
2020-2021. Els més votats d’aquest 
premi de literatura infantil i juve-
nil s’han triat entre tota l’obra pu-
blicada en llengua catalana durant 
tot l’any 2019 i les votacions de les 
obres són col·lectives.

El premi de literatura infantil Atra-
pallibres, un certamen que neix amb 
el propòsit d’estimular en els infants 
la lectura d’imaginació. El Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil 
és qui l’organitza.

Les votacions d’aquest premi 
són col·lectives, per tant, recullen la 
suma de tots els vots que els jurats 
formats per centres, llibreries i bi-
blioteques atorguen a cada llibre.

L’objectiu d’aquest premi és 
aconseguir que el major nombre 
possible d’infants llegeixin els lli-
bres seleccionats; es constitueixin 
com a jurat dins de cada centre, lli-
breria o biblioteca; els presentin i 
defensin davant dels seus companys 
i, entre tots, nomenin el que consi-
deren millor.

D’aquesta manera es vol donar valor 
i veu a l’opinió dels infants com a 
lectors, estimular la seva formació 
literària i oferir-los l’opció de con-
vertir-se en jurat d’un premi que va 
més enllà del seu centre escolar, lli-
breria o biblioteca.

Palmira i l’efecte crisàlide és un 
conte que desperta consciències 
sobre la injustícia dels infants que 
ho han perdut tot per culpa de les 
guerres i que malviuen en camps 
de refugiats.  

La Palmira és la protagonis-
ta. És feliç però tot canvia quan una 
altra Palmira –una nena que viu en 
un camp de refugiats després d’ha-
ver-se escapat de la guerra de Síria– 
entra a la seva vida d’una manera 
ben particular.  || m. a. Gisela pou parla de ‘palmira i l’efecte crisàlide’ al passeu, passeu’, de ràdio Castellar.

La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
ha previst diverses activitats presen-
cials que tindran lloc els mesos de juny 
i juliol. El 18 de juny es durà a terme un 
‘Read  & Chat’ al pati de les 3 Moreres, 
a les 20.30 h, amb els tertulians habitu-
als de la tertúlia en anglès. Es comen-
tarà ‘Carol’, del director Todd Haynes. 

De cara al Dia de l’Orgull Gai, que 
es commemora el 28 de juny, la bibli-
oteca ha programat dues activitats. 
“Tenim un fons LGTBI bastant con-
siderable”, diu Mònica Mimó, treba-
lladora de la Biblioteca Antoni Tort. 

El dissabte 27 de juny, a les 11.30 
h, s’explicaran contes infantils LGTBI. 
“Són adaptacions teatralitzades ba-
sades en contes escrits”: ‘El meu fill 
princesa’, ‘El meu pare es pensa que 
soc un noi’, ‘Rei i rei’, ‘Els dies feliços’, 
‘Pirates i pirulins’, i ‘La Laura té dues 
mares’. El títol de la sessió serà ‘Hi 
havia una vegada dues nenes que s’es-
timaven’. Els narradors seran Jaume 
Clapés i Marina Antúnez. 

En el cas dels adults, el dia 30 de 
juny, a les 20.30 hores, al pati de les 3 
Moreres s’ha previst una sessió una 
lectura de relats de fragments extrets 
de diferents llibre LGTBI. En aquest 
cas, llegiran Clara Sellés, Sara Schkot, 
Jaume Clapés, Marina Antúnez, Héc-
tor Hernández i Mònica Mimó. En con-
cret, s’ha escollit un fragment del llibre 
Carol de Patricia Highsmith; de Diari 
d’un adolescent gai, d’Iñigo Lamarca; 
d’Ariel i els cossos, de Sebastià Portell; 

relats lèsbics escrits per dones lesbia-
nes extret del llibre I visqueren felices, i 
poemes de Maria Mercè Marçal.

D’altra banda, durant el mes de ju-
liol es contempla la proposta ‘Paraula 
de Benet i Jornet’. En aquest sentit, a 
Instragram, la biblioteca publicarà uns 
duets teatrals els dies 7, 14, 21 i 28 de juli-
ol extrets d’obres de Josep Maria Benet 
i Jornet. Les obres escollides són: Elisa-
bet i Maria, que llegiran Bet Tena i Mò-
nica Mimó, E.R., amb Berta Rubio i Olga 
Torrents; L’habitació del nen, amb Dani 
Coma i Maria Hernández, i Olors, amb 
Agnès Hernández i Héctor Hernández. 

El dia 9 de juliol, a les 20.30 h i al 
pati de les 3 Moreres s’ha previst la lec-
tura de fragments de El comte Arnau, 
de Josep Maria de Sagarra, una extra-
ordinària narració èpica amb un heroi 
representatiu del món medieval a qui 
Sagarra dota d’un escepticisme que el 
fa contemporani nostre. L’orador de l’ac-
te serà Joan Solé i l’acompanyarà amb 
la flauta de bec Maria Rovira.

El 16 de juliol, també a les 20.30 h, 
quan es tanqui la biblioteca, les noies 
de La Veu Silenciosa visitaran el pati de 
les 3 Moreres “i faran un espectacle 
integrat de música, poesia i llengua 
de signes”, afegeix Mimó. 

Totes les activitats presencials es 
faran al pati d’entrada de la biblioteca, 
fora de l’horari d’obertura de la biblio-
teca, “i amb la distància de seguretat, 
marcant on es pot posar la persona 
o nucli familiar”, diu Carme Muñoz, 
la directora de la Biblioteca Antoni 
Tort. Segurament s’obriran inscripci-
ons prèvies. En cas que plogués o que 
finalment no es poguessin realitzar pre-
sencialment, “les activitats es duran 
a terme igualment de manera virtu-
al”, afegeix Muñoz. 

Pels mesos de juliol i agost, la Bibli-
oteca Municipal Antoni Tort publicarà  
a la xarxa social d’Instagram una pro-
posta que s’ha titulat  ‘Recomanacions 
km 0’. “Hem pensat en posar-nos en 

Aquest estiu, la biblioteca Municipal 
oferirà actes culturals presencials

Un usuari fa ús del servei d’internet de la Biblioteca antoni Tort, prenent les mesures de seguretat. || biblioteca

Les propostes 
seran al pati de les 
3 Moreres i tindran 
l’aforament limitat per 
raons de seguretat

  Marina antúnez

contacte amb escriptors i escripto-
res i que ens recomanin un llibre”, diu 
Teia Sabater, treballadora de la Bibliote-
ca Municipal. Són escriptors locals, els 
qui fan les recomanacions, en concret, 
Gisela Pou, Natàlia Cerezo, Yolanda Gu-
tiérrez, Mireia Capdevila, Miquel Des-
clot, Joan Mundet i Òscar Rocabert. En 
queda un per concretar.  Recomanaran 
llibres d’autors de tot el món. 

Cada setmana, durant els dos 
mesos d’estiu, el servei municipal farà 
saber a través de les xarxes quin és el lli-
bre recomanat de la setmana. “Alguns 
dels llibres es podran trobar a la nos-
tra biblioteca, d’altres, es podran de-
manar a l’‘e-biblio’”, afegeix Sabater. 

Amb la fase 2 de la desescalada, la 
biblioteca ha ampliat l’espai d’ús obrint 
la planta d’entrada a 1/3 de l’aforament 
(8 cadires amb taula i 2 ordinadors de 
30 minuts amb connexió a Internet).

S’ofereixen el serveis de préstec, 
devolució de préstec, informació bibli-
ogràfica, consulta a sala amb estada 
màxima d’una hora per consultar do-
cuments exclosos de préstec, consul-
ta d’Internet amb una sessió de 30 mi-
nuts per usuari, 

L’accés s’ha de fer preferentment 
mitjançant visita concertada. Cal tenir 
en compte que els menors de 14 anys 
han d’accedir-hi acompanyats d’una 
persona adulta responsable.  

JUnY LGTBi 
El 27 de juny, 
contes infantils 
El 30 de juny, 
contes per adults 

JULiOL aCTiU 
Lectura de ‘El 
comte Arnau’, 
lectura d’obres 
de j. M. benet i 
jornet, actuació de 
La veu silenciosa 
i recomanacions 
literàries  
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dani coma, músic

El record que tinc de Pau Donés és 
de l’any 1996, que va ser l’any que va 
treure ‘La flaca’. Aquell mateix estiu 
hi havia el primer Doctor Music Fes-
tival i amb alguns amics teniem pensat 
anar-hi. El principal atractiu és que hi 
tocava Jarabe de Palo, amb la cançó. 
Va ser dels moments més bèsties del 
festival. Pau Donés era, com diuen els 
anglesos, un one hit wonder, un artis-
ta que ho va petar amb un sol tema.
Alguns diuen que s’assemblava molt al 
Juan Perro –a mi m’agrada molt, Juan 
Perro–, i sí que tenia alguna semblança 
en l’aire i manera de cantar. Sigui com 
sigui, la carrera del grup, ja sigui per 
una cançó o per la resta que va arros-
segar la cançó ha estat de gran èxit. 

L’escena musical castellarenca 
recorda el desaparegut Pau Donés

pau Donés, en el darrer videoclip que va gravar fa tot just dues setmanes. ||  youtube

MúSiCa | IN MEMORIAM EnGinY | PAssATEMPs

Durant unes setmanes el Confi-
net, el pintor castellarenc Miquel 
Ramos, s’ha mostrat molt actiu, 
creativament parlant. A les xar-
xes socials, L’Actual ha compilat 
un seguit de gags que ha agrupat 
de quatre en quatre i que s’han 
anat publicant a Instagram, Face-
book i web de dibuixos de Ramos 
relacionats amb el confinament. 

Ell mateix ens ha mostrat 
de forma molt confidencial algu-
nes de les seves peripècies viscu-
des en solitud pel confinament. El 
títol genèric pel qual s’han agru-
pat una suma de 27 vinyetes ha 
estat el ‘Confinet’. 

Ara, amb la desescalada, el 
neguit i les ganes de recuperar la 
llibertat de moviments s’accen-
tuen. “Així ja us ho mostrava al 
Confinet”, explica Ramos.

Disposat a sortir, amb unes 
maletes plenes d’il·lusions, però 
que són tan fràgils com un paper 
de fumar al mig de l’oceà, reconeix 
que encara cal anar amb molt de 
compte, i així ho reflecteix a les 
seves il·lustracions. “Sort i salut 
per a tots els Confinets!”, diu.

Durant l’espera, Ramos ha 
pensat que, entre somriure i som-
riure, podem aprofitar per bus-
car les 7 diferències amb què el 
Confinet ens ha volgut confondre. 
Aquí us deixem aquestes dues sel-
fies, com ens diu Ramos, aparent-
ment iguals però que no ho són, 
i que ens ha fet arribar al setma-
nari perquè tothom qui ho vulgui 
aguditzi la vista i la destresa per 
trobar-les.  || m. a.

Troba les 7 
diferències de 
Miquel Ramos

És un artista conegut arreu del món. 
Sobretot, a Llatinoamèrica, i després 
aquí. A més, i això hi ha gent que no 
ho sap, ell tenia un estudi de gravació 
a Formentera que va poder fer gràci-
es als diners que li va donar ‘La flaca’. 
Per allà hi van passar molts artistes. 
Tenia aquesta doble faceta, també. El 
món de la música el trobarà a faltar.

marta esteve, cantautora

Per a mi, la música de Pau Donés és un 
viatge directe a la meva adolescència, 
va ser el fil musical dels primers viat-
ges, moments compartits amb amics, 
és una música que sempre m’ha por-
tat a aquell moment i significa això per 
a mi. Pau Donés i la seva música és la 
meva adolescència.

Dani Coma, Marta Esteve i joan Munt posen en valor el líder de 
jarabe de Palo, que va morir dimarts després de cinc anys de malaltia

 joan munt, pianista

Pau Donés ha estat una persona molt 
carismàtica, amb molta força, molta 
iniciativa, i a qui les coses no li han 
estat fàcils. La seva trajectòria musi-
cal ve fruit de la desgràcia de perdre 
la seva mare molt jove i haver-se de fer 
càrrec dels seus germans per tirar en-
davant. Aquest episodi tan tràgic el va 
fer madurar molt i s’ha fet un nom i un 
estil de música que ens va marcar, als 
anys 90, amb un estil de música molt 
senzilla, fomentada per la lletra, a què 
va donar aquell toc que va captivar. He 
tingut la sort de poder tocar les seves 
cançons moltes vegades i cada vegada 
que sonen la gent les coneix, les canta 
i les balla. Tots recordarem ‘La flaca’ 
com el tema estrella, que el va popu-
laritzar i el va portar on ha arribat. Va 
ser el hit de l’estiu del moment d’aquells 
anys, tothom l’esperava i quan sonaven 
els primers acords era fantàstic. Des-
prés han vingut moltes altres cançons. 
S’ha anat inventant, ha anat provant 
fer coses noves, vint anys donen per a 
molt, però jo crec que la gent sempre 
el recordarà per aquells temes que van 
posar Jarabe de Palo on és ara. Vaig 
estar a punt de conèixer-lo, vam coin-
cidir en algun festival. Tinc amics que 
coincideixen en dir que era molt bon tio. 
Els músics que ens deixen ens deixen 
un llegat de cançons que queda sem-
pre com un record latent. Molt jove, 53 
anys, però això és el que ens toca viure 
i no podem fer-hi res.
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pepi Galiot Luna

Quan me’n vaig 
a l’hort és com si 
anés al psicòleg

Hortolana
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Va venir de Còrdova a Catalunya amb 14 anys, tota sola. 
Des de petita ha viscut en un entorn on l’horta era una 
realitat familiar. A Castellar, ara té un hort de 60 m2 a 
Puigvert, on també té cura de 10 gallines i un gall

”

“

· a quin lloc de Castellar fas 
d’hortolana actualment?
Doncs ara tinc un hort als Horts de 
Puigvert, darrere de l’Institut Es-
cola Sant Esteve. En aquesta època 
tenim verdures d’estiu, tomàquets, 
cogombres, mongetes, enciams, co-
llita d’estiu. També tinc 10 galli-
nes. També tinc un gall, perquè es-
tiguin contentes [riu]. Quan vinc 
a l’hort les deixo lliures, que vol-
tin. Gràcies a elles, a casa men-
gem ous ecològics. 

· Et vas aficionar a l’hort de 
gran, o sempre t’ha agradat?
L’afició dels horts em ve de fa molt 
temps. Que soc aquí en aquests 
horts, concretament, deu fer 5 anys. 
Però abans ja tenia un altre hort a 
prop de l’Hípica Castellar. Em dei-

xaven un tros de feixa. Durant un 
temps no en vaig tenir, però tan bon 
punt em vaig jubilar em vaig posar 
a buscar-ne un altre. M’ha agradat 
sempre, el meu pare ja era hortolà 
i sempre he estat relacionada amb 
la terra, m’agrada molt. 

· On trobem els teus origens?
Jo vinc de Còrdova, d’un poblet que 
es diu Guadalcázar. Allà teníem el que 
en dèiem huerta. Hi plantàvem verdu-
res per menjar i també per al bestiar. 
Teníem vaques de llet, cavalls, cabres, 
animals de granja. Jo soc pagesa.

· Quan i per què vas venir a 
viure Catalunya?
Vaig venir a Catalunya amb només 
14 anys, tota soleta. Vaig venir per-
què de l’horta no es podia viure i ens 
havíem de buscar la vida. La més 
decidida era jo. Quan vaig arribar 
vaig exercir diversos oficis: vaig fer 

de minyona, vaig cuidar avis. I des-
prés vaig estudiar auxiliar d’infer-
meria i vaig treballar a l’Hospital 
Taulí durant 25 anys. Però em van 
operar de l’esquena i vaig plegar 
del Taulí. Vaig fer cuina, vaig obrir 
un restaurant al carrer Passeig de 
Castellar que es deia Galiot, com jo.

 · Quan vas venir a Castellar?
Va ser l’any 1974, quan em vaig 
casar. El meu marit vivia a Saba-
dell i primer vam viure allà tots 
dos. Vam venir a Castellar i durant 
anys vam estar casats sense fills. 
Però va venir el primer, l’Eduard, 
i després li vaig agafar “gustillo” i 
van venir els bessons, un nen i una 
nena.  Amb nens  a casa, els hora-
ris de les nostres feines no eren vi-
ables, perquè el meu home també 
s’havia posat a treballar pel seu 
compte,  i els horaris no anaven 
bé. I vaig plegar jo.

· Comparteixes l’afició horto-
lana amb la teva família? 
No, i ara! El meu marit no ha vingut 
mai. I el meu fill gran només ve a bus-
car la caixa dels calçots. És una pas-
sió molt personal. El meu germà, ara 
que s’ha jubilat, de vegades ve a do-
nar-me un cop de mà amb les canyes i 
amb les coses que  requereixen força. 

· Quines coses bones té l’hort 
per què t’agradi tant?
Quan me’n vaig a l’hort és com si anés 
al psicòleg. Si vinc de mal humor ja 
em poso contenta. Jo treballo el que 
el cos em dona perquè està deterio-
radet. Però el poc que faig em va molt 
bé. Vinc cada dia, i si pogués, vindria 
dos cops. Faci sol, fred, plogui, em 
compensa. Soc molt feliç a l’hort, jo. 
A vegades, quan m’empipo amb la fa-
mília, els dic que em posaré un jaç allà 
al costat de les gallines i m’hi quedaré 
a dormir  i tot. 

· Com has viscut el confinament, 
sense poder anar a l’hort?
Això és el que pitjor he portat del con-
finament. Al principi, vaig estar ne-
tejant molt i molt. Fins que vaig dir 
prou.  I després he llegit molt, he pin-
tat també, perquè m’agrada pintar.  
M’agrada cosir també, i cuso. Tinc la 
sort que hi ha altres coses que també 
m’agraden. Vaig posar flors als dos 
balcons de casa meva i ara sembla un 
pati andalús [riu]. Un dona al Puig de 
la Creu i l’altre a la Mola. Al matí lle-
geixo al Puig i a la tarda a la Mola, és 
el millor que tinc, les vistes. 

· T’agrada viure a Castellar?
I tant! Quan vinc a l’hort també 
m’agrada anar a buscar espàrrecs. 
I ara vindrà la tardor i també aniré 
a buscar bolets. Al matí a l’hort, a 
la tarda, al bosc. És una altra de les 
meves passions, que no menjar-los. 
M’agrada només buscar-los i arre-
glar-los. Soc silvestre. Tot el que toca 
el camp m’agrada. 

· Què és el més dur, de l’hort?
Doncs quan plantes i no arriba a terme 
el que has posat. L’hivern passat, per 
exemple, entraven els senglars, i s’ho 
enduien tot. Però la resta no és dur. 

· aquí feu agricultura ecològica?
Sí. De fet, a l’altre hort que cuidava ja 
ho feia ecològic. I jo diria que el meu 
pare tampoc no hi posava res. Però 
no per a res, sinó perquè no en sabia, 
d’aquestes coses. Hi posava fems dels 
cavalls, però no recordo que hi posés 
res més.  I trèiem l’herba com aquí!

· aquí hi treballeu diversos hor-
tolans junts?
Ai, sí, jo hi estic molt bé, perquè estic 
en una edat que no és per estar sola. 
Em sento molt acompanyada, l’ambi-
ent és magnífic i la majoria som dones, 
i dones joves. La més gran soc jo i la 
Carme, que som les iaies. Moltes tenen 
nens. No és normal, que hi hagi tanta 
dona jove als horts.  

 Marina antúnez


