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Setmanari d’informació local

REOBREN ELS CENTRES DE CULTE. Des del cap de setmana passat, les esglésies de Sant Esteve i Sant Feliu i la capella de Montserrat ja han començat a celebrar misses amb 

presència de fidels amb aforament reduït. L’ús de la mascareta és obligatori i cal respectar les distàncies. ||  FOTO: q. pascual  || DESESCALADA - p 07

La desescalada s’ha avançat i la Generalitat elimina la 
fase 3: s’amplia la mobilitat i avui obren els parcs infantils

Arriba la nova normalitat
Diumenge que ve acaba l’estat d’alarma decretat el 14 de 
març com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19

pAnDèmiA | p 03
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MERCAT AMBULANT

“Es trobava a faltar!”

Després de tres mesos, el mercat 
ambulant torna a plantar-se a la 
vila. No només amb les parades 
d’alimentació que ja hi havia, 
també amb les de roba.
Tornen a coincidir, amb tota la 
vida i l’energia que desprenen, 
aquella suma de personalitats 
que ronden pels mercats. 
“Hi ha molts clients que estaven 
esperant, que preguntaven a la 
parada de la fruita a veure quan 
tornàvem perquè necessitaven 
comprar roba”, celebra l’Antoni, 
aixoplugat de la calda a la seva 
paradeta. “Ens esperaven a 
nosaltres. No han anat a cap botiga ni 
a cap magatzem, on és més dificultós 
i s’ha de fer cua”, apunta, content.
Però la tornada desdibuixa la 

Castellar engega la fase de represa

Dijous al matí el BOE va publicar 
que les àrees sanitàries de Barce-
lona i Lleida passessin a la fase 3 de 
desconfinament. Al migdia, la Gene-
ralitat, que ha recuperat les plenes 
competències per regular la deses-
calada, va anunciar que Catalunya 
passa a una nova fase de represa 
–segons el terme encunyat per la 
Generalitat– a partir de la mitjanit 
passada, amb la qual cosa Catalunya 
haurà estat a la fase 3 només unes 
hores. Això sí, la mobilitat és lliure 
per tot Catalunya, ja que totes les 
seves regions sanitàries passen a 
formar part d’una única unitat ter-
ritorial. Es mantenen, però, les res-

La Generalitat 
avança la 
desescalada i 
elimina la fase 3

triccions per anar a altres comuni-
tats autònomes.

Dijous al migdia la Generalitat 
va aprovar un decret amb les noves 
mesures, consensuades pel Procicat, 
el pla territorial de protecció civil de 
Catalunya per a emergències. 

En aquesta nova fase de repre-
sa també s’eliminen les franges ho-
ràries per a totes les activitats. Pel 
que fa a l’aforament dels locals, serà 
en funció que es puguin respectar 
els 2,5 metres quadrats per perso-
na i els 1,5  metres de distància entre 
persones mentre duri l’emergència 
sanitària. El decret de la Generali-
tat no marca percentatges d’afora-
ments sinó que s’estableix un crite-
ri general per a tots els sectors. Això 
afecta tots els sectors menys el de la 
restauració, que tindran un període 
d’adaptació que durarà fins al 25 de 
juny. Fins a aquell dia, l’aforament en 
espais tancats serà del 50 %, mentre 
que en espais oberts és del 75%. Des-
prés d’aquest breu període d’adapta-
ció caldrà garantir l’equivalent a dos 

metres i mig quadrats per persona.

mesures a castellar

A nivell local, les novetats més des-
tacades són l’obertura dels jocs d’ai-
gua de la plaça de Catalunya a partir 
del 22 de juny. Enguany la posada al 
punt de la instal·lació s’ha adequat 
als requeriments higiènics i sanita-
ris de prevenció de la Covid-19. Així, 
una de les principals novetats és que 
els jocs tindran un aforament limitat 
a una trentena de persones.

Entre altres actuacions, s’ha de-
limitat l’accés amb tanques de protec-
ció que permetran controlar l’afluèn-
cia d’usuaris. A més, s’han dut a terme 
diferents tasques de manteniment 
per enllestir el canvi de temporada: 
en aquest sentit, s’ha procedit a posar 
a punt els diferents elements de joc, 
s’han reparat les dutxes i s’ha desin-
fectat el circuit i l’entorn. Aquesta àrea 
lúdica compta amb una quarantena 
d’elements recreatius, distribuïts en 
dues àrees diferenciades: una de fa-
miliar, amb jocs adreçats a persones 

 Redacció

fotografia habitual del dissabte al 
matí. El mercat s’expandeix per tota 
la plaça, de punta a punta, des de 
les escales del Passeig fins a la font 
del carrer Major. Les parades, totes 
amb un paquet de gel hidroalcohòlic 
i mascaretes que ha proporcionat 
l’Ajuntament, estan molt més sepa-
rades del que és habitual per evitar 
aglomeracions. El canvi desorienta 
una mica la Maria Teresa, que és una 
compradora habitual. “Ara estava 
buscant i no trobava la parada, 
perquè sempre vinc a la mateixa”, 
explica, amb un paquet de mitjons 
a la mà. Ella, com tantes persones, 
estava esperant la reobertura: “Es 
trobava a faltar! Vens, sempre piques 
alguna cosa i fas la volteta”. L’atén el 
Manel, un dels paradistes, que està 
cofoi perquè les vendes del primer 
dia han anat com un dia pre-Covid: 
“Psicològicament ens ha vingut molt 
bé retornar. Ha estat un dia bo”, 
sintetitza.  || TEXT: g.p. / FOTO: q.p.

de totes les edats, i una altra d’infan-
til, adreçada als més menuts.

Enguany, l’horari de funciona-
ment serà de dilluns a diumenge, de 
10 a 14 h i de 16 a 21 hores. L’horari de 
10 a 12 h serà preferent per als usu-
aris dels casals d’estiu. Al migdia, 
la instal·lació es tancarà per fer tas-
ques de manteniment. L’Ajuntament 
recorda a les persones usuàries la im-
portància de seguir les mesures de 
prevenció del coronavirus, com ara 
la distància física entre persones i la 
higiene de mans. 

També dilluns 22 SIGE Sport 
Puigverd obrirà les instal·lacions. L’afo-
rament es limitarà al 50% per a les sales 
de fitness i activitats i al 30% a totes les 
piscines. La piscina interior gran comp-
tarà amb un aforament de 18 persones i 
la petita de 10-12. Les piscines exteriors 
obriran dijous 25 amb capacitat per a 
50 persones a la gran i 7 persones a la 
piscina petita. A totes les zones comu-
nes serà obligatori l’ús de mascareta i 
el distanciament físic entre persones. 
Es podran fer servir els vestidors amb 

limitacions. Els parcs infantils, l’skate 
park  i els aparells de gimnàstica a l’ai-
re lliure es podran utilitzar. A les àrees 
de joc de moment s’estan fent tasques 
de desinfecció i desbrossament d’her-
bes que hi han crescut. De moment, les 
fonts no s’obriran a l’espera de conèi-
xer més detalls de les noves directrius.

rebrot

Malgrat les passes fermes que s’es-
tan fent cap a la nova normalitat és 
molt important no abaixar la guàr-
dia. La setmana passada es va de-
tectar un rebrot de cinc casos posi-
tius de coronavirus a Castellar del 
Vallès. En concret, el CAP de Caste-
llar ha pogut constatar aquests cinc 
positius nous de cop quan durant un 
mes llarg no es tenia constància de 
nous casos. Aquest rebrot fa que els 
positius totals siguin 245 a Caste-
llar, segons dades del Departament 
de Salut. També hi ha detectats 952 
casos sospitosos i la taxa de la pan-
dèmia a Castellar ara és de 101 casos 
per cada 10.000 habitants. 
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SOLSTiCi D’ESTiU | CoquES i pEtArDS

una revetlla de Sant Joan atípica
Les celebracions es faran en grups reduïts de persones i no s’autoritzen revetlles populars als carrers ni fogueres

Els solsticis, sobretot els d’hivern i els 
d’estiu, tenen un component de ressor-
giment, de començar de nou. Aquest any, 
el sentiment és major, perquè tenim la 
sensació d’haver perdut alguns mesos 
de la nostra vida. Sant Joan pot ser una 
bona data, un punt d’inflexió per comen-
çar de nou, per encarar amb optimisme 
el que resta d’any. Aquesta mateixa re-
flexió la fa el pastisser Pedro Sánchez 
des de l’obrador de la Pastisseria Sant 
Jordi, mentre amassa la coca de llardons: 
“La gent celebrarà Sant Joan, ho farà 
d’una altra manera, però ho celebrarà 
igual, perquè hi ha ganes. És l’antesala 
de les vacances. És com si comences-
sin l’any de nou”. Ho assegura mentre 
estira i talla la pasta fullada. Tot i que el 
23 a la nit no es podran fer revetlles po-
pulars, Sánchez ha fet les previsions te-
nint en compte les vendes de l’any pas-
sat. “Miro el número de l’any passat i 
en faig una mica més. Aquesta setmana 
estic preparant la massa de les coques 
de pasta de full i llardons i les de bri-
oix les deixo per fer-les dos dies abans 
de la revetlla. I en l’últim moment les 
coem. En total faré entre 200 i 300 co-
ques de diferents mides i tipus”. D’op-
cions, n’hi ha moltes. De llardons, de bri-
oix, de crema, nata, trufa o cabell d’àngel. 
També farcides. Amb fruita o sense frui-
ta. “Depèn de l’encàrrec. Cada client 
se la fa al seu gust. Però la tradicional 
de brioix amb crema continua sent la 
que més es ven”. 

Des de la botiga, i darrere el mostra-
dor, Isabel Gutiérrez, també propietària, 
es mostra optimista respecte les vendes 
de coques d’aquest any. “Crec que la pan-
dèmia i el confinament no afectaran les 
vendes”. A més, serà una empenta eco-
nòmica per equilibrar el 40% de pèrdues 
que han tingut durant els tres mesos de 
confinament. “Esperem que sigui com 
amb les mones de Pasqua, que es van 
salvar. Vam tenir moltes comandes, 
fins i tot des de Galícia”.  Els propietaris de Davidana han hagut d’adaptar la botiga a les noves normes de seguretat. || c. d. 

GEL 
DESiNFECTANT 
si feu ús de 
pirotècnia no 
feu servir el gel 
hidroalcohòlic, són 
incompatibles 

pETARDS 
No llanceu petards 
ni coets a menys 
de 500 metres de 
zones boscoses ni 
dins les cases 

ÀpATS 
Eviteu compartir 
menjar i estris a 
l’hora dels àpats

finalment, petards

“Pensàvem que aquest any no en po-
dríem vendre. I tot i que hem comen-
çat les vendes de petards una setmana 
més tard del que ho fèiem habitual-
ment, estem molt contents”, assegura 
Magda López, propietària de la botiga de 
petards Davidana. A la botiga tenen bas-
tant clar que no faran la mateixa caixa 
que l’any passat, però per a ells, no és 
l’important. “Som optimistes perquè 
hem pogut obrir, quan altra gent no 
ha pogut. Suposem que no vendrem 
tant com l’any passat, però anem fent. 
Estem oberts i estem treballant. No 
ens podem queixar, tenint en comp-
te el que ha hagut de passar la socie-
tat”, diu López. 

Enguany, els artefactes que tenen 
més sortida són els lots i les fonts, i no 
tant els coets. Tampoc han augmentat 
considerablement les metxes per encen-
dre els petards, producte que enguany 
es recomana especialment en les reco-
manacions de Protecció Civil. “Dissab-
te passat ja vam tenir cues. Que en-
guany, a més, es veuen més llargues 
per la distància de seguretat. Es for-
men, sobretot, quan fem les ofertes 
de 3x4 i 1x2. El que fem és allargar 
les hores d’oferta perquè ara amb les 
mesures de seguretat i les restricci-
ons dins la botiga anem més lents ate-
nent”. Això sí, aquest any, el mètode de 
pagament per excel·lència és la targeta 
de crèdit. Sembla que la gent ha adqui-
rit aquesta mesura per controlar el con-
tagi com a hàbit. 

Des de l’altra banda del mostrador, 
separada per una mampara, la Magda 
opina que aquesta revetlla serà estra-
nya, atípica. “La gent ve a comprar, 
veus que tenen il·lusió, però que enca-
ra no saben on aniran, ni que faran. Si 
podran anar a la platja, al càmping... 
Estem tots una pica perduts”. També 
explica que la canalla té molta il·lusió i 
“els pares, com són conscients que els 
nens han viscut una situació difícil 
amb el confinament, comparteixen 
amb ells aquesta alegria”.  

El pastisser pedro Sánchez elabora la massa de la coca de llardons al seu obrador. || c. d. 

REVETLLA SEGURA

Sense festes             
populars als carrers 
ni aglomeracions

Tots tenim clar que aquest any 
no podem celebrar la revetlla de 
Sant Joan com ens agradaria. 
Les celebracions han de ser 
en grups reduïts de persones i 
com les aglomeracions no estan 
permeses, s’han prohibit festes 
populars, actuacions o fogueres. 
“Des de l’Ajuntament volem que 
tothom pugui gaudir d’una revetlla 
en l’àmbit familiar i d’amics, però 
seguint unes pautes. No s’autorit-

zarà cap revetlla popular al carrer i 
no es podrà tallar cap via, per tant, 
cal fer-la dins de casa. Tampoc 
tindrem fogueres. D’altra banda, 
hem permès que els establiments 
de restauració puguin obrir 
fins les 2.30 hores, acomplint 
l’aforament establert”, ha detallat 
el regidor de Seguretat Ciutadana, 
Convivència i Civisme, Pepe Leiva.
Una de les festes que queda 
afectada aquests dies és la 
Festa Major de Can Carner, que 
coincideix sempre amb Sant 
Joan, i tampoc es podrà celebrar. 
L’Ajuntament es va reunir amb 
l’associació i  ha quedat suspesa. 
“Tenim constància i peticions 
de petites revetlles de locals del 
municipi, de moment quatre. 
No poden tenir ni escenaris, ni 

actuacions i tothom ha d’estar 
assegut”, ha especificat Leiva.
Si normalment ja es demana 
precaució amb els petards, 
enguany s’ha fet especial èmfasi 
perquè el gel hidroalcohòlic que 
tan sovint fem servir és inflamable 
i, per tant, incompatible amb el 
llançament de petards. “Hem fet 
un document específic de recoma-
nacions especials. Hem de tenir en 
compte que el gel hidroalcohòlic és 
inflamable i la mascareta també. 
Per exemple, pensem en no 
portar un pot petit de gel a la 
butxaca, com ara és habitual”. 
Protecció Civil també recorda que 
a l’hora d’encendre els petards 
no s’han de subjectar amb les 
mans i la metxa s’ha d’encendre 
sempre per l’extrem. També és 

recomanable fer servir una metxa 
per encendre’ls. Per evitar incendis 
forestals i accidents personals, 
no es poden llançar coets ni 
petards a menys de 500 metres 
de zones boscoses, tampoc dins 
de casa, en el mobiliari urbà, ni 
en balconades ni finestres. Per 
suposat, no llanceu mai petards 
contra algú. I es recomana recollir 
els tendals i la roba estesa i tancar 
finestres i portes a cases i pisos. 
Respecte la gastronomia, també 
s’han fet algunes recomanacions 
per tenir una revetlla diferent, però 
segura, i evitar els contagis de la 
Covid-19. A banda de les mesures 
habituals com portar mascareta, 
mantenir la distància de seguretat 
de dos metres i rentar-nos les 
mans amb aigua i sabó, s’afegeix 

la recomanació de no compartir 
estris ni menjar en els àpats. Per 
la revetlla és habitual celebrar un 
sopar amb plats compartits, per 
això cal prestar atenció i no tocar 
el menjar que ingeriran altres 
persones. Per exemple, cal evitar 
plats compartits d’olives, patates o 
fruits secs, entre d’altres. La coca 
cal tallar-la i repartir a cada con-
vidat el seu tros. I si algú celebra 
l’aniversari i ha de bufar espelmes, 
aquestes s’han de posar només en 
el tros de pastís de l’homenatjat, 
per no contaminar els altres talls. 
“Esperem que tothom pugui gaudir 
d’aquesta revetlla, que s’ho pugui 
passar bé. L’any que ve tornarem 
a celebrar Sant Joan, no amb nova 
normalitat, sinó amb absoluta 
normalitat”, assegura Leiva. 

  Cristina Domene
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impuls a la recuperació del ripoll

El director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), Lluís Ridao, i l’alcalde 
de Castellar del Vallès i president del 
Consell Comarcal, Ignasi Giménez, 
van visitar dilluns els treballs ja fina-
litzats de millora del tram del riu Ri-
poll entre el pont del Turell i la resclo-
sa de la font de la Riera, dins el terme 
municipal de Castellar. Aquestes ac-
tuacions formen part del conveni de 
custòdia fluvial entre l’ACA i l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès presentat 
l’estiu passat, que comptava amb una 
subvenció de l’ACA de 31.440 euros, 
encara que les actuacions sumen un 
cost total de 47.553 euros. 

El director de l’ACA, Lluís 
Ridao, va explicar que a Castellar s’ha 
fet “un conveni de custòdia fluvial, 
que és el que s’hauria d’estendre 
a tot el país, i tasques de manteni-
ment, que són les que ens hauríem 
d’estalviar al màxim, però hi ha 
tants quilòmetres de rius i rieres 
que es fa difícil arribar a tot arreu. 
Aquest és l’exemple de que haurí-
em de fer”. Giménez va subratllar 
que l’acord de custòdia fluvial supo-
sa “fer partícips dues administra-
cions en la gestió d’espais naturals. 
Justament ara, que molta població 
surt del desconfinament, és mo-
ment de posar en valor els espais 
naturals a través d’aquesta acció 
de recuperació. Hem de ser capa-
ços de recuperar aquests pulmons 
verds en zones densament pobla-
des com el Vallès per a un ús soci-
al”. L’alcalde de Castellar també va 

L’alcalde ignasi Giménez, de vermell, i el director de l’ACA, Lluís Ridao, de blanc, parlen amb unes visitants del Ripoll. || q. pascual

Acaben els treballs de millora d’un tram d’1,6 quilòmetres del riu i es completa la neteja d’un quilòmetre del torrent de Colobrers

apuntar que a principis de 2021 po-
dria ser una realitat el camí del riu, 
que permetria unir en un únic recor-
regut per a vianants el trajecte entre 
el pont del Turell i el pont de la car-
retera deTerrassa.

Els treballs han consistit en la 
retirada de deixalles, l’eliminació d’es-
pècies vegetals invasores (sobretot la 
canya americana i la Cortaderia sello-
ana), i la plantació d’espècies vegetals 
autòctones com la feixina viva, entre 
d’altres mesures. Segons Albert So-
rolla, director tècnic de Naturalea, 

  Jordi Rius

l’empresa que ha fet les actuacions, 
“hem treballat en un tram 1,6 qui-
lòmetres i hem intervingut allà on 
hi havia canya en el primer indret 
del terme de Castellar que no esta-
va degradat amb la intenció d’anar 
baixant i deixar-ho tot arreglat”.

Les actuacions s’han comple-
mentat amb la construcció d’una 
estructura lineal amb entremat (de-
flector Krainer) que habilita la cre-
ació de zones de sedimentació, pro-
tegint les ribes sotmeses a erosió, i 
facilitant que l’estructura vegetada 

passi a formar part de la riba, ge-
nerant nous nínxols que afavorei-
xen la biodiversitat i el refugi de de-
terminades espècies.El deflector fa 
que “quan ve una vinguda d’aigua, 
l’aigua es concentra a la llera amb 
dos clars avantatges: defensa els 
marges de de forma natural re-
creant una dinàmica més natu-
ral de la llera i crea petites poues, 
que fa que quedi aigua en temps 
de sequera i sigui un punt d’aigua 
permanent i refugi d’espècies au-
tòctones”, assegura Sorolla. Per a 

aquestes tasques, s’ha comptat amb 
la col·laboració de l’Institut Les Gar-
beres que, gràcies a un conveni pos-
terior amb el consistori, va possibi-
litar que una setantena d’alumnes 
fessin pràctiques a finals de gener 
ajudant l’empresa Naturalea. L’insti-
tut ofereix diversos cicles de la famí-
lia agrària com un cicle formatiu de 
grau mitjà de jardineria i floristeria 
en què s’imparteix un mòdul profes-
sional de bioenginyeria del paisatge 
i un cicle formatiu de grau superior 
de paisatgisme i medi rural, en què 
part del currículum fa referència a 
la restauració del paisatge.

manteniment de lleres

A més d’aquestes actuacions, l’ACA 
ha finalitzat recentment quatre actu-
acions de manteniment i conservació 
de lleres finalitzades en el Vallès Oc-
cidental concretament a la conca del 
riu Besòs, amb una inversió total su-
perior als 122.000 euros. A Castellar 
del Vallès s’han dut a terme treballs 
en el torrent de Colobrers, en un tram 
fora de zona urbana, mitjançant una 
inversió de 33.270 euros. L’actuació 
ha consistit en la retirada d’arbres 
morts i caiguts, l’eliminació de taps 
de vegetació i la desbrossada d’espè-
cies vegetals invasores com la canya 
americana i l’eliminació de la seva 
arrel. L’actuació s’ha dut a terme en 
un tram de 1.000 metres i garantirà 
la lliure circulació de l’aigua, minimit-
zant el risc d’inundació i potenciar el 
creixement d’espècies vegetals au-
tòctones.  Els treballs es completen 
amb actuacions a Sabadell, Barbe-
rà del Vallès i Sant Cugat del Vallès.
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Sant Esteve , Sant Feliu 
i la capella de montser-
rat ja han començat a 
celebrar misses amb 
presència de fidels

“Em sento com si hagués de fer 
la primera comunió ara”, va dir 
el rector de les parròquies de Sant 
Esteve i San Feliu, mossèn Txema 
Cot, en una de les primeres misses 
que va oficiar aquest cap de setmana 
passat, coincidint amb la reobertu-
ra de les esglésies per celebrar mis-
ses amb públic. I és que aquest cap 
de setmana passat es complien tres 
mesos exactes de la darrera missa 
que es va oficiar amb assistència de 
parroquians,  abans de l’esclat de la 
pandèmia de la Covid-19. I això que 
el mossèn mai ha deixat de celebrar 
missa en aquests mesos de confina-
ment, “sol i a la rectoria a porta 

Els feligresos 
tornen a entrar
a les esglésies

tancada”, aclareix Cot. Aquest re-
trobament amb els feligresos “ha 
estat ple d’emoció i d’alegria, però 
també hi havia una certa estranye-
sa per la manera de com ha estat 
la reobertura, amb la mascareta 
posada i guardant les distàncies”.

estrictes normes de seguretat

Els fidels han hagut de seguir un se-
guit de normes com respectar l’afo-
rament màxim de cada església. En 
el cas de Sant Esteve, l’aforament 
màxim és de 70 persones, a Sant 
Feliu de 25 i a la capella de Montser-
rat de 46. “En els tres temples so-
brava lloc i si algú no va venir per 
por de quedar fora, sàpiga que de 
moment hi ha lloc”, adverteix el 
mossèn. L’ús de la mascareta és obli-
gatori durant tota la celebració i cal 
respectar la distància de seguretat, 
no es poden tocar les imatges ni, de 
moment, es poden posar ciris d’ofre-
na. De totes les normes que s’havien 
decretat per a la reobertura de les 
esglésies, hi havia algunes que van 

Mossèn Txema Cot, preparant-se a la sagristia i provist de mascareta, abans  de sortir a celebrar la missa de diumenge. ||  q. pascual

sobtar, com el punt de col·lecta o el 
moment de combregar. “Quan vas 
a un lloc hi ha unes inèrcies i el fet 
d’anar a combregar com el de mar-
xar de l’església són moments que 
s’envaiex el passadís central i hi 
ha un cert embús en algun lloc”, 
explica Txema Cot, que afegeix que  
“ara no es passa la col·lecta banc 
per banc, sinó que hi ha una urna 

preparada a prop de la porta per-
què la gent surti i faci l’aportació 
econòmica. Com que era la nove-
tat, hi va haver cert embús perquè 
alguns no trobaven la moneda”. 

En els diferents sermons, Cot 
va fer referència al coronavirus i a 
l’impacte que ha tingut entre la po-
blació. “La idea principal que vaig 
voler donar és que havíem traves-

sat un desert de tres mesos però 
tant de bo aquesta travessa ens 
hagi obert els ulls davant d’altres 
persones que, davant el silenci, 
ja havíen passat altres deserts. 
Abans que comencés tot això, ja 
hi havia gent que ja patia o que 
vivia amb certa soledat i potser 
no hi paràvem atenció”, assegura 
el mossèn.  ||  J. RIus

desescalada
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actualitat animals de companyia

Caldes Animal reobre les instal·lacions

La protectora Caldes Animal, que 
dona servei a diversos municipis de la 
comarca, com Castellar del Vallès, va 
reprendre la setmana passada l’aten-
ció al públic sense cita prèvia. Fins 
ara, en el context de confinament i 
de l’etapa inicial de la desescalada, 
Caldes Animal continuava treballant 
però a porta tancada. Aquestes últi-
mes setmanes, però, es començaven 
a concertar visites de manera puntu-
al per gestionar adopcions.

Des de la protectora expliquen 
que, tot i que la gent no podia venir al 
centre, han rebut moltes trucades per 
demanar informació sobre acollides 
i adopcions, i també per col·laborar 
amb Caldes Animal. Al centre cons-
taten que durant aquests tres mesos 
de crisi del coronavirus, s’han estan-
cat tant les adopcions com les recolli-
des de gossos, però que en les últimes 
jornades s’ha produït en lleu repunt 
en ambdós casos.

una quarantena de gossos més

Si bé fa dos anys la protectora es pre-
parava per a la temporada d’estiu al 
límit de la capacitat, vorejant el col-
lapse de les instal·lacions, enguany la 
situació és ben diferent. Caldes Ani-
mal disposa d’espai per acollir més 
animals, i de fet acaben d’arribar una 
quarantena de gossos més. D’una 
banda, n’han acollit 21 d’una gossera 
andalusa. Són gossos de mida petita 
i mitjana: yorkshires, podencs, bo-
deguers o llebrers. De l’altra, la pro-
tectora ha rebut una vintena de gos-
sos d’un centre de Catalunya que ha 

En Harpo i en Morfeo són dos dels gossos més veterans de la protectora || caldEsaNImal.ORg 

La protectora acaba d’acollir una quarantena de gossos de mida petita i mitjana que ja estan preparats per ser adoptats

de tancar les instal·lacions i necessi-
ta reubicar els animals. A través de 
les xarxes socials de Caldes Animal 
i de la seva pàgina web, s’han publi-
cat els perfils d’aquests gossos per tal 
de promoure’n l’adopció. De fet, a les 
xarxes socials de la protectora s’han 
compartit diverses instantànies que 
demostren  ha estat un cap de setma-
na especialment mogut quant a adop-
cions, tant de cadells com de gossos 
adults. Gairebé una desena d’animals 
han trobat família. És el cas del Pop, un 
gos petaner, o de l’Sting, un bodeguer. 

Val a dir que, a diverses comuni-
tats autònomes com per exemple An-
dalusia, la llei de protecció animal es-
tableix que els animals que van a parar 
a les gosseres, si no són adoptats, ce-
dits o reclamats pels seus propieta-
ris en un termini de dues setmanes, 
poden ser sacrificats. A Catalunya, 
però, no es contempla el sacrifici per 
overbooking sinó el rescat d’animals, 
i és per això que moltes protectores 
d’arreu de l’Estat espanyol dema-
nen l’aixopluc dels centres d’acolli-
da catalans per tal de salvar la vida 
d’aquests animals i donar-los una se-
gona oportunitat.

Finalment, des de Caldes Animal 
recorden que la ciutadania també pot 
col·laborar amb la protectora fent-se 
socis, o bé fent donacions de materi-
al per als animals com llits o mantes, 
de productes de neteja com lleixiu, 
pinso per als animals, o fins i tot me-
dicaments per a tractaments especí-
fics de malalties com la leishmaniosi. 
L’horari d’atenció al públic de Caldes 
Animal és de dimarts a divendres, de 
10 h a 13 h, i de 17 h a 19 h, i dissabte i 
diumenge, de 10 h a 13 h. 

 Rocío Gómez 

Una segona oportunitat per a la Rita

+ ADOpCiONS 

La Rita és una American Staffordshire, una raça que és 
considerada potencialment perillosa, Són gossos que ho 
tenen més difícil per sortir de la protectora perquè la seva 
tinença comporta molts condicionants legals. A més, des 
del 2018, la Rita estava sota custòdia de l’Ajuntament, 
després que el 2017 es detectés per part d’ADA Castellar 
que el seu propietari no se’n feia càrrec ni atenia la seva 
malaltia, la leishmaniosi. Des del 2017, la Rita vivia a Cal-
des, però fa unes setmanes que ha començat una nova 
vida al costat d’una família de Mollet, que l’ha adoptat.
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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.
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DEFUNCiONS

10/06/20                                      
providència Moya González 
de 84 anys 

10/06/20                                     
Francisco Escamilla Caballero
de 92 anys

11/06/20                                   
Concha Garcia Barbero  
de 81 anys

12/06/20                                      
Francisco Barrera Moralesde 
90 anys 

16/06/20                                      
Resurrección Castillo Garcia 
de 81 anys

16/06/20                                      
Mercedes Delgado Serrano
de 91 anys

 Josep Maria Calaf*

i ha pocs dubtes que la 
irrupció del coronavi-
rus ha estat perjudi-
cial per a la ciutada-
nia en general. Però, 

curiosament, sembla que ha estat 
beneficiosa per un únic ciutadà, el 
rei emèrit Juan Carlos I. Aquest 
singular personatge ha resultat 
ser, entre altres coses, un corrup-
te confés, un “campechano” fals, un 
usurpador de la representativitat 
democràtica, un cínic petulant, un 
assassí d’elefants, un vividor com-
pulsiu i un amant desastrós. De fet 
la història dels Borbons ja feia pre-
sagiar un personatge poc exemplar.  

H
Rei en demèrit

Els mitjans de comunicació ens han 
parlat de metges, infermers, zela-
dors i policies, de les seves pors i in-
quietuds, cosa natural en els temps 
que ens està tocant viure.
També s’han referit als mestres. I 
nosaltres?, les monitores, els moni-
tors amb les cuineres que cada dia, 
preparen els menús amb afecte per 
als nostres nens i nenes. 
Nosaltres també hem patit amb 
aquesta situació, hem trobat a fal-
tar els infants pensant en com es-
taran, si ens trobaven a faltar i les 
estones de jocs i de rialles.
Nosaltres els hem trobat molt a fal-
tar i també la nostra feina, que penso 
que és important per a la seva edu-
cació com a persona.
Ara que comencem a estar més a 
prop de la nova normalitat, he volgut 
expressar els meus sentiments, que 
crec que també poden ser els de les 
meves companyes i companys dels 
menjadors escolars, on donem àpats 
i alguna cosa més als vostres fills.

La Covid-19  i els 
menjadors escolars

 Rosa Masagué Toscas - Monitora de la 

Escola Joan Blanquer

 Junts per Castellar

mesura que passa el 
temps, va quedant clar 
que la modèlica transi-
ció que ens van vendre 
resulta que ni fou una 
transició, ni fou modè-

lica. Més aviat va ser una operació de 
maquillatge per adequar-se als nous 
temps, però sense depurar respon-
sabilitats. A Alemanya, després de 
l’enderroc del règim nazi, es van fer 
els processos de Nuremberg. Aquí, 
després de 40 anys de dictadura fei-
xista, els jutges del Tribunal d’Ordre 
Públic –la missió del qual era la re-

A 
O de genolls, o amb el 
cap ben alt

estultícia que es digui que Laura Bor-
ràs tindrà un judici just. No el tindrà, 
igual que no el varen tenir els presos 
polítics, els exiliats, Valtònyc o els 
CDR, de qui els informes de la Guàr-
dia Civil deien que tenien precursors 
d’explosius. No es pot repicar i anar 
a la processó. O es negocia amb els 
qui donen més credibilitat als infor-
mes falsos de la Guàrdia Civil que 
als oficials de la CIA, o sortim junts 
a defensar desacomplexadament la 
independència. O de genolls, o amb 
el cap ben alt.

pressió de conductes considerades 
delictes polítics i garantir l’estabili-
tat del règim franquista– van anar-
se’n a dormir com a tals i a l’endemà 
es van llevar sent jutges de l’Audièn-
cia Nacional, el tribunal que a hores 
d’ara està jutjant el major Trapero 
per sedició.
Aquesta setmana, per altra banda, 
un informe desclassificat de la CIA 
ha revelat el que molts ja sospità-
vem: que el senyor X del GAL era el 
mateix president del govern, Feli-
pe González. La notícia arriba tard, 
tan tard que a a hores d’ara gairebé 
ni sorprèn, perquè ja ho donàvem 
per suposat. No obstant, la notícia 
ens obliga a qüestionar la legitimi-
tat moral d’un partit, el mateix que 
presideix actualment el govern de 
l’estat i que, disposant del monopo-
li de la violència legal, va fer ús de la 
violència il·legal. 
Quan un estat assumeix que està en 
guerra contra ciutadans del propi 
estat i, a més, fa la guerra amb mèto-
des il·legals, queda deslegitimat per 
complir amb el seu rol principal; el 
de salvaguardar la democràcia, els 
drets i assegurar la pau social. Orde-
nant assassinats des de la Moncloa, 
on aleshores treballava Miquel Iceta, 
per cert, el PSOE va crear un pre-
cedent molt perillós que dona carta 
blanca per perseguir i reprimir il-
legalment qui l’estat consideri que 
és el seu enemic. D’aquesta tradició 
abjecta prové l’ “a por ellos”.
Per això, en el marc de la caça de brui-
xes contra l’independentisme, és una 

Sabem que la Constitució estableix 
en el seu article 56.3 que la figura 
del Rei “és inviolable i que no està 
subjecta a responsabilitats”. És a 
dir, si el monarca robés el delicte 
existiria, però no se li podria apli-
car la pena. La llei preval, doncs, 
per damunt de l’ètica i la justícia. 
Per evitar precisament conflictes 
de caràcter ètic els legisladors es-
panyols s’han procurat un segon 
recurs demolidor: el Rei no pot ser 
investigat. Ni en les actuacions de-
rivades en exercici del seu càrrec 
públic ni les que es realitzen en l’àm-
bit de l’esfera privada. Això deixa 
en una impunitat absoluta el mo-
narca. Si no es pot investigar mai 
s’arribarà a una possible sentencia 
condemnatòria. I sense sentència 
a complir ni possibilitats per fer-
la complir no hi ha conflicte ètic ni 
moral. Això evita als polítics espa-
nyols una situació molt incòmoda i 
injusta en el cas que una sentència 
condemnatòria no pugui ser com-
plida. Quedaria en evidència que el 
principi d’igualtat entre ciutadans 
establert per la Constitució espa-
nyola és una fal·làcia. 
Però les penalitats dels soferts ciu-
tadans no acaben aquí. El juliol del 
2014, poc després de l’abdicació del 
rei Juan Carlos, s’aprovava una llei 
orgànica que anava encara molt 
més enllà. L’actuació pública i pri-
vada del monarca no podria ser in-
vestigada ni tan sols després que 
el monarca ja no ostentés cap càr-
rec públic. Això equival a concedir 
la impunitat perpètua al monarca 
i li pot estimular a realitzar qual-
sevol tipus de comportament de-
lictiu amb la confiança que mai és 
podrà ni tan sols investigar. Abso-
lutament inacceptable atès el com-
portament nefast de molts polítics.
Però encara en tenim més. Com és 
que el PSOE, el PP i Vox encobrei-
xen la més que evident corrupció 
de la monarquia espanyola? Els 
seus vots han estat determinants 
per evitar les comissions d’inves-
tigació al congrés i que l’advocacia 
de l’estat presentés una querella en 
un assumpte que té ja moltes evi-
dències de corrupció. Tantes que 
el mateix rei Felipe VI ha renunci-
at a l’herència monetària del seu 
pare per considerar-la fraudulen-
ta (per cert, ho ha fet tard i massa 
parcialment).
La pregunta és pertinent, ja que la 
protecció exagerada de la figura 
del Rei podria arrossegar els par-
tits que l’emparen en el descrèdit 
insostenible de la casa reial. Així 
doncs, com és possible que aquests 
partits s’atreveixen a assumir uns 
possibles enormes costos exercint 
una defensa tan aferrissada del mo-
narca Juan Carlos I? Jo només en 
tinc una explicació. Per una banda 
tenim que segons la Constitució es-
panyola el rei és el símbol de la uni-
tat i la permanència d’Espanya. I 
per l’altra banda també és el sím-
bol màxim de la Transició del 1978. 
Deuen considerar que si la monar-
quia cau es podria posar en qüestió 
la Transició espanyola i la mateixa 
unitat d’Espanya. Tot això confir-
maria aquella vella sospita que la 
Constitució espanyola va ser pen-
sada per protegir el govern i no pas 
per controlar-lo.

Pel que fa a la monarquia, doncs, la 
Constitució ha evitat la seva con-
demna judicial. La legislació pos-
terior ha evitat fins i tot la seva 
condemna ètica i moral. I el coro-
navirus està evitant la seva con-
demna social, ja que els mitjans de 
comunicació estant “ocupats” i la 
ciutadania “preocupada”. Però la 
situació serà cada cop més insos-
tenible i és només qüestió de temps 
que els tres aspectes impactin en 
aquesta maltractada i pacient soci-
etat i aquesta actuï en conseqüèn-
cia. Almenys en la catalana.
*Regidor d’ERC

L’Ajuntament de Castellar està treballant per organitzar un homenatge 
públic als difunts durant la pandèmia. En aquest sentit, dijous a primera 
hora, mentre queia un xàfec important, es va plantar l’anomenat arbre de 
la memòria al parc de Colobrers; arbre i espai que serviran per recordar 
les persones desaparegudes durant la pandèmia i de les quals no s’han 
pogut acomidar els seus amics i familiars. De fet, l’Ajuntament organitza-
rà el 9 de juliol un acte oficial i col·lectiu de comiat als i les veïnes que ens 
han deixat durant la pandèmia de la Covid-19. El consistori demana a les 
persones de la vila que siguin familiars d’alguna de les persones difuntes 
que truquin  al 93 714 40 40 o escriguin al correu participacio@castellar-
valles.cat indicant el nom de la persona difunta i el nombre de familiars 
que volen assistir a l’acte. I és que l’acte tindrà aforament limitat i caldrà 
inscripció prèvia.  ||  TEXT:  REdaccIó / FOTO: aJ. casTEllaR

Preparant l’homenatge als difunts  durant el confinament

FOTO DE LA SETMANA

 ignasi Giménez*

ls rius, les rieres i els 
torrents són elements 
essencials i indispen-
sables pel funciona-
ment del nostre eco-

sistema i per entendre el nostre 
territori.
Formen part indissociable de la nos-
tra cultura, els nostres costums i de 
supervivència de les nostres espè-
cies. La història i el desenvolupa-
ment de Castellar estan íntimament 
lligats des de sempre al Riu Ripoll.
Tot i així, al llarg dels anys, majori-
tàriament per la mala acció huma-
na, s’ha produït una trista degra-
dació, tant de les aigües com de la 
llera. La plena recuperació del Ri-
poll és un dels principals objectius 
que ens hem proposat com a muni-
cipi pels propers anys.
En aquest sentit, recentment es van 
posar en marxa, per part de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), una 
sèrie d’actuacions de millora que 
afectaven al tram del Ripoll entre 
el pont del Turell i la resclosa de la 
font de la Riera. També es va condi-
cionar un important tram del tor-
rent de Colobrers.
Aquesta recuperació del tram del 
Ripoll ha estat possible gràcies a la 
remarcable col·laboració d’una se-
tantena d’alumnes  de l’Institut de 
Jardineria i Agricultura ‘Les Gar-
beres’ del nostre municipi, treba-
llant amb Naturalea, l’empresa en-
carregada de la feina.
Aquesta setmana vaig tenir l’opor-
tunitat de visitar les obres acom-
panyant al director de l’ACA, Lluís 
Ridao. La visita va evidenciar la ne-
cessitat de continuar treballant per 
la millora i la conservació dels nos-
tres espais fluvials.
Un bon manteniment i conserva-
ció de les lleres és fonamental per 
afavorir la lliure circulació de les 
aigües superficials i evitar proble-
mes per inundacions en crescudes, 
especialment en un moment en que 
els fenòmens climàtics són cada ve-
gada més extrems.
Preservar el nostre patrimoni na-
tural i històric és una prioritat i una 
obligació moral.
Castellar ha de viure de cara al 
Ripoll.

*Alcalde

E
La importància dels 
nostres espais fluvials
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opinió

a primera vegada que 
vaig veure teletre-
ballar algú devia ser 
l’any 95 o 96. Era estiu 
i havia anat a jugar a 

casa d’una amiga, feia calor i vam 
sortir al balcó. Allà hi havia la seva 
mare, asseguda en una cadira metàl-
lica, pintant una pila joguines de 
plàstic, figuretes d’aquelles típiques 
de les mones. Vam treure el cap pel 
balcó per mirar la gent, com sem-
pre fèiem, però em seguia arribant 
l’olor de la pintura i el clic-clinc del 
pinzell quan l’esbandia en un got d’ai-
gua. “Què fa?”, li vaig preguntar a la 
meva amiga en veu baixa. Ella va ar-
ronsar les espatlles: “Treballa”. Em 
va semblar la millor feina del món.
Després, quan em vaig fer més gran, 
vaig veure que el que ara anomenem 
teletreball havia existit de sempre. 
Amagats de la resta del món, un munt 
de persones es guanyava la vida des 
de casa. De vegades, aquests oficis 
semblaven estar íntimament lligats 
al món de l’art i de les lletres: pintors, 
escriptors, músics, traductors, cor-
rectors, dibuixants de còmic... Altres 
vegades, semblava que havia estat 
ocupat tradicionalment per dones: 
mestresses de casa, cosidores, plan-
xadores, pentinadores...
Potser perquè llavors no existien les 

  ‘Teletreball d’antes’. || JOaN muNdET

Teletreball centenari

L pLAÇA MAJOR

Natàlia Cerezo
Escriptora

xarxes socials, potser per la seva na-
turalesa íntima i secreta, aquestes 
feines passaven desapercebudes o 
es donaven per fetes. De vegades, 
els professionals obrien les portes 
de casa seva per deixar entrar la 
feina, com les cosidores, que et pre-
nien les mesures al menjador de casa, 
amb la boca plena d’agulles de cap i 
la ràdio posada, per arreglar-te la 

vora d’un vestit.
Moltes vegades la feina des de casa 
no només es fa necessària per como-
ditat del client, sinó també perquè és 
on el professional té les eines. Un tra-
ductor no només necessita un diccio-
nari o una gramàtica, en molts casos, 
també necessita tot el seu corpus 
de llibres. Qui sap quan necessitarà 
aquell vers de Shakespeare. Qui sap 

si, a mitja nit, se li acudirà de sobte 
la solució per a aquella frase de què 
no acabava d’estar satisfet.
De vegades sembla que vivim en un 
món nou i diferent, amb noves dis-
ciplines, amb noves paraules, que 
es reinventa cada dia, i potser la ve-
locitat d’aquest suposat nou món no 
ens deixa veure que, en realitat, tot 
és més antic del que sembla.  

“Aquest suposat nou món

no ens deixa veure que, en 

realitat, tot és més antic 

del que sembla”
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335 inscripcions als tallers
formatius de l’‘Estiu enriquit’

FORMACió | CASALS D’EStiu

L’Ajuntament ofereix sessions digitals a les entitats que programen  
activitats de lleure per a infants i adolescents aquest estiu

Portes 
automàtiques
a El Mirador 
i Casal 
Catalunya

Les darreres setmanes l’Ajun-
tament de Castellar ha instal-
lat unes portes automàtiques 
als accessos a El Mirador i al 
Casal Catalunya. La substi-
tució de les portes d’accés a 
aquests dos equipaments per-
met facilitar l’entrada als dos 
equipaments especialment a 
persones amb cadira de rodes, 
caminadors o cotxets de na-
dons. Aquesta actuació s’ha 
dut a terme després que l’Àrea 
de Territori i la Regidoria de 
Diversitat i Polítiques Inclu-
sives en recollissin la neces-
sitat en el marc de la Taula 
d’Accessibilitat.

D’altra banda, l’Ajunta-
ment ha obert recentment un 
nou accés als Jardins del Palau 
Tolrà que se suma als que hi ha 
habilitats des del passeig de 
Tolrà i des del carrer del Gene-
ral Boadella. L’obertura del ter-
cer accés a aquest espai obeeix 
a dues necessitats principals: 
d’una banda, obrir els Jardins 
del Palau Tolrà al veïnat de 
la part alta del nucli antic de 
la vila a través del carrer de 
Sant Josep i, de l’altra, perme-
tre augmentar l’aforament de 
l’espai quan s’hi tornin a dur a 
terme activitats culturals i lú-
diques.  ||  REdaccIó

Enguany, tot i el context inesperat i can-
viant que ha generat el coronavirus, i 
en previsió que la nova normalitat ho 
permeti, aquest estiu s’ha programat 
una oferta d’activitats de lleure, àmplia 
i variada, que s’adreça a infants i ado-
lescents d’1 a 17 anys. Concretament, 
s’ofereixen 35 activitats a través d’una 
vintena d’entitats locals sota el parai-
gua del projecte Estiu enriquit. El nom-
bre de places disponibles és de 1.800, 
el doble que l’any passat.

Ara bé, a causa de la crisi sanità-
ria i per donar suport a les associacions 
i entitats que comandaran les activitats, 
l’Ajuntament ha coordinat un cicle de 
tallers en línia per oferir-los formació 
en àmbits com la nova normativa sani-
tària, acompanyament emocional, pri-
mers auxilis, abusos sexuals o atenció a 
les necessitats educatives específiques.

Gairebé un centenar de perso-
nes s’ha apuntat a alguna de les sessi-
ons de formació digital, i han repetit. 
En total, 335 són les inscripcions que 
han registrat els tallers d’Estiu Enri-
quit adreçats a les entitats. La sessió 
que més interès ha despertat és Com 
acompanyem les emocions en les activitats 
d’estiu?, que va impartir l’educadora i 
responsable de la Ludoteca Les 3 Mo-
reres, Judit Avellaneda, que va comp-

dels monitors eines i recursos per 
poder abordar cada cas concret. Per 
exemple, des de la Biblioteca Munici-
pal s’han preparat reculls de contes i 
llibres de suport emocional, a la Ludo-
teca les 3 Moreres han recopilat ma-
terial psicopedagògic com joguines, 
i l’Ajuntament disposa d’una cartera 
de professionals de benestar social i 
educació per oferir assessorament en 
casos d’infants amb diversitat, neces-
sitats educatives especials o casos de 
maltractament i risc d’exclusió social.

educar en la diversitat

Dilluns vinent, a partir de les 18.30 h, 
tindrà lloc la darrera sessió del cicle. 
Es tracta de la conferència Atenció a 
infants amb necessitats educatives es-
pecífiques. Una mirada integradora, a 
càrrec de la psicòloga Àngels Gallar-
do, de Psicovallès. Gallardo planteja la 
sessió “com un moment de trobada 
per poder compartir i enriquir-nos 
els uns dels altres. Un dels missatges 
que m’agradaria transmetre és que 
no estan sols, ni els monitors ni els 
que participaran en les activitats. 
Les dificultats amb què es trobin es 
podran compartir i gestionar entre 
tots. L’objectiu és passar-ho bé”.

En aquest sentit, l’especialista 
concreta que, amb una mirada inclu-
siva, el taller posarà l’accent en as-
pectes com la sensibilització, s’expli-
caran recomanacions per afrontar 
situacions concretes en el dia a dia de 
les activitats d’Estiu enriquit per adap-
tar-les a la diversitat del grup, i s’obrirà 
un espai de debat i reflexió en què els 
participants podran exposar els seus 
dubtes. “Al marge d’etiquetes, el més 
important és que estem en una so-
cietat diversa, i és important donar 
resposta a tota mena de persones. 
Nens, nenes i joves tenen interessos, 
motivacions o estils d’aprenentatge 
diferents, però el més important és 
que tenen ganes d’aprendre, de con-
viure, de riure o de cantar”, conclou 
la responsable de Psicovallès.  

  Rocío Gómez 

imatge promocional de l’especial ‘Estiu enriquit’ publicat el 5 de juny. || J. WITT_uNsplasH

tar amb 76 usuaris. Mesures Covid per a 
l’organització de casals d’estiu, és la se-
gona proposta que més participació 
va registrar, amb 71 persones.

acompanyament emocional

Un dels puntals de la formació ha estat 
l’acompanyament emocional dels in-
fants per part dels monitors que els gui-
aran en les activitats de lleure aquest 
estiu. Avellaneda destaca que, en el seu 
taller, es van centrar en la importàn-
cia de les emocions i com detectar-les 

en contextos com els canvis d’hàbits, 
i la pèrdua i el dol en situacions tan di-
verses com el contacte amb l’aire lliu-
re i els espais grans, o l’enyorança de 
pares i mares perquè els infants han 
compartit moltes hores plegats durant 
el confinament. La formació també va 
tractar casuístiques com les addicions 
a les noves tecnologies.

D’altra banda, Avellaneda con-
creta que, a banda d’aprendre a iden-
tificar aquestes emocions, la sessió 
també va consistir a posar a l’abast 

ACCESSiBiLiTAT | obrES

actualitat
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esports

En pròximes dates es disputarà un 
repte entre els capitans de quatre 
dels clubs de Castellar en què es de-
cidirà qui és l’esportista més com-
plet amb una pilota. Victor León 
(UE Castellar), Albert Germà (CB 
Castellar), Rubén Vidigal (FS Cas-

tellar) i Marcel Montllor (HC Cas-
tellar) es van reptar a través de les 
entrevistes d’Instagram de L’Actu-
al, per veure qui és capaç d’encer-
tar més vegades xutant deu penals 
en futbol i futsal, deu directes d’ho-
quei i deu triples en bàsquet.

Repte #esportista360: 
els quatre capitans 
castellarencs sota pressió

Per norma general, en aquests mo-
ments de l’any, en què els equips tan-
quen les plantilles de la temporada 
vinent, el drama a l’HC Castellar és 
majúscul per la falta de jugadors per 
al primer equip. Però aquest any, la 
loteria s’ha avançat sis mesos i la 
grossa ha caigut al Dani Pedrosa: 
els germans Garcia tornen al club 

en un ambiciós projecte per fer créi-
xer el club. Els acompanyarà un altre 
gran fitxatge, el porter Arnau Russell.

Oriol Garcia mai havia amagat 
les ganes de tornar a jugar a  l’HC 
Castellar. La generació de jugadors 
actual és, en part, aquella que va ser 
subcampiona d’Espanya d’hoquei en 
categoria aleví, any en què el gran dels 
Garcia va fitxar pel FC Barcelona, on 
va aconseguir guanyar una lliga a OK 
Plata i una Copa de la Princesa. El Gi-

Els germans Garcia, reforços de luxe
L’HC Castellar inicia el projecte més potent dels últims anys amb dos jugadors que han de marcar diferències

  Albert San Andrés

ni són aconseguir l’ascens a primera 
catalana i òbviament a llarg, l’assalt a 
nacional catalana.

“Aquestes incorporacions 
aportaran molts coneixements. 
A banda, són un grup d’amics, que 
això és un avantatge a l’hora de 
fer qualsevol cosa” explica un il-
lusionat Bassols.

D’altra banda, Marcel Montllor, 
capità del primer equip, va passar per 
les entrevistes esportives en viu a Ins-
tagram dels dimarts i va explicar que 
“qualsevol equip els voldria tenir a 
tots dos a la seva plantilla. Han pas-
sat per categories molt superiors i 
ara tornen al club per fer un projec-
te de club, formant jugadors de la 
base. Dos jugadors com ells apor-
taran i ens ensenyaran molt, tin-
drem un primer equip molt compe-
titiu en què seran decisius en tots 
els partits”.

El capità creu que “l’objectiu és 
l’ascens a primera catalana. A par-
tir d’aquí, fins on arribem” i no vol 
posar “cap límit” als èxits que haurà 
d’aconseguir l’equip, gràcies a aquests 
reforços. “A més pujant categories 
la gent es va animant i potser seria 
un bon moment perquè retornin al-
tres jugadors que han fet carrera 
fora” afegeix.

Però en aquest projecte també 
queda un espai per al fructífer plan-
ter del club. Bassols reserva el lloc 
de segon porter per a un jugador del 
planter “del juvenil o el júnior” i cita 
noms com els dels germans Margall, 
els germans Canudas, Eric López, Javi 
Ruiz o Dídac, que són el futur més im-
mediat. Jugadors amb els quals el tèc-
nic vol comptar i donar minuts de cara 
a la temporada vinent. 

rona CH ha estat el seu destí les últi-
mes tres temporades i ara torna al 
club del seu cor per intentar assolir la 
primera catalana de nou. Un davanter 
amb gol, que era una de les posicions 
més necessàries de cobrir en l’equip 
en els últims anys.

El cas del seu germà Ferran és 
força semblant, ja que també s’ha for-
mat al FC Barcelona, ara, amb edat de 
sènior, tornarà a vestir de grana per 
acompanyar el seu germà i un altre 

jugador format a les categories infe-
riors, Arnau Russell.

Russell va sortir del Barça i va 
passar pel Sentmenat de nacional ca-
talana per tornar al Castellar com a 
jugador de camp, deixant la porteria. 
Aquest últim any va deixar de jugar 
per motius personals i ara torna a 
l’equip per fer-se càrrec de la porteria 
defensada els últims anys per Sergio 
Ruiz, que es retira de la pràctica es-
portiva per motius  laborals. El paper 
de Russell serà complicat, ja que Ruiz 
ha deixat molt bona boca els últims 
anys sota els pals castellarencs, on ha 
aconseguit salvar molts punts gràci-
es a les seves aturades.

A la baixa de Ruiz, s’ha de sumar 
la de Jose Expósito i Guillem Plans –
també per motius laborals– i Guillem 
Mimó quedarà a prova durant una 
temporada per saber si continuarà 
o no a l’equip.

Aquesta temporada podria 
haver estat una desbandada total de 
jugadors, però el nou projecte enge-
gat per Ramon Bassols reestructura 
el club de dalt a baix, ja que els nouvin-
guts també seran entrenadors de la 
base per potenciar el nivell dels grana. 
“Són jugadors de casa que tornen al 
poble per potenciar el club i fer créi-
xer el primer equip” explica el tècnic 
i coordinador Bassols, que valora fins 
a l’extrem que els dos germans hagin 
refusat ofertes d’equips més potents 
per tornar a casa.

“L’arribada de jugadors 
d’aquest nivell ens ha fet crear un 
nou projecte amb un nivell de tre-
ball molt important, en què tots 
haurem d’estar al màxim i millorar 
molt per assolir els objectius mar-
cats”. Uns objectius que a curt termi-

Els germans Garcia ja llueixen la samarreta de l’Hoquei Club Castellar. || cEdIda
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cultura música

Castellar celebra el Dia de la música

El dia 21 de juny és el Dia Internacional 
de la Música. També rep el nom Festa 
de la Música (Fête de la Musique). La 
primera edició es va celebrar a Fran-
ça l’any 1982. Actualment té lloc a un 
centenar de països d’arreu del món. 

A Castellar, “serà el primer 
any que celebrem el Dia Internaci-
onal de la Música de forma conjun-
ta”, diu la regidora de Cultura, Joana 
Borrego. Abans de la Covid-19, ja ha-
vien planejat celebrar aquest dia de 
manera molt participativa. Fa mesos, 
“vam convocar totes les entitats i 
escoles de música de Castellar per 
celebrar-ho conjuntament”, afegeix 
Borrego. La proposta va tenir molta 
acceptació, i la idea era que, durant 
tot un dia, els Jardins del Palau Tolrà 
acollissin diverses actuacions musi-
cals. Fins i tot es van planificar acti-
vitats per a infants. S’hi van sumar 3 
escoles i 7 entitats, “més de 30 for-
macions musicals, procedents de 10 
entitats i escoles”, apunta Borrego. 

Amb la nova situació que s’es-
tà vivint de la pandèmia, es va de-
cidir tirar endavant amb la celebra-
ció d’aquest dia. “La música, més 
que mai, ha estat una teràpia per 
a molta gent”. La intenció de l’Ajun-
tament és, amb aquest acte, posar en 
valor el poder de la música, que ens 
acompanya en molts moments i, a ve-

21 de juny, entitats 
i escoles del 
municipi s’han 
sumat a l’efemèride

  Marina Antúnez

gades, de forma inconscient. 
Per això, s’ha programat un es-

deveniment virtual per al dia 21 de 
juny que compta amb les entitats i 
escoles del municipi següents: Acció 
Musical Castellar (d’11 a 12 h), Aires 
Rocieros Castellarencs (de 12 a 13 h), 
Cor Sant Esteve (de 13 a 14 h), Coral 
Pas a Pas (de 16 a 17 h), Coral Xiribec 
(de 17 a 18 h), Di-versions Cor Gòspel 
Castellar (de 18 a 19 h), Escola Muni-
cipal de Música Torre Balada (de 19 a 
20 h) i Espaiart (de 20 a 21 h). 

Totes elles han fet arribar víde-
os d’actuacions pròpies a la Regidoria 
de Cultura. “En total, s’han rebut 16 
vídeos, que s’aniran succeïnt”, diu 
la regidora de Cultura, Joana Borre-
go. El mateix dia 21 s’ha programat 
una escaleta horària durant la qual 
“s’aniran publicant els vídeos a les 
xarxes socials de l’Auditori Muni-
cipal i Fem Castellar”, segons Bor-
rego. No hi haurà res en directe, sinó 
que són actuacions que ja s’han fet. 
L’Ajuntament ha previst uns hashtags 
que s’utilitzaran als comentaris dels 
vídeos que es vagin publicant. Aques-
tes etiquetes també seran útils per 
a la gent que vulgui penjar les seves 
pròpies gravacions musicals. Els 
hashtags són #diainternacionalde-
lamúsica #fetedelamusique #festa-
delamúsica #músicadeCastellar i 
#músicsdeCastellar.

En els vídeos hi haurà unes intro-
duccions que els unificaran. També, a 
la pàgina web de l’Auditori, hi haurà 
una fitxa de consulta sobre cada enti-
tat, escola o conjunt. Al web de l’Audi-
tori Municipal, també és previst que 
s’hi publiqui un manifest en motiu del 
Dia de la Música. Aquest s’ha escrit 
des de la Regidoria de Cultura i s’ha 
consensuat amb les entitats i escoles. 

#animats, un cicle 
familiar d’espectacles 
en streaming

iNFANTiL

La Regidoria de Cultura s’ha 
sumat a un cicle d’espectacles 
familiars en streaming que 
tindrà lloc entre el 25 de juny i 
el 30 de juliol. La proposta s’ha 
gestat per part de sis artistes 
d’animació infantil i juvenil i 
l’han titulat #animats. S’adreça 
a infants dels 3 als 12 anys. 
El cicle d’espectacles serà en 
streaming i s’emetrà a través 
del canal d’Instagram de l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont (@
auditoricastellar) cada dijous, 
a les 11 h del matí. L’espectacle 
estarà disponible durant una 
setmana, fins al dimecres 
següent, a les 11 h del matí. 
En aquest cicle es podrà gaudir de 
contes, cançons i balls d’artistes 
que es dediquen professionalment 
als espectacles familiars. Són 
actuacions de 30 a 40 minuts, 
emeses en streaming.
El dia 25 encetarà la sessió el 
Jordi Tonietti; el dia 2 de juliol el 
protagonista serà Carles Cuberes; 
seguirà, el dia 9 de juliol, Roger 
Canals; el dia 16 actuarà Rah-mon 
Roma; el 23, Toti Roger, i final-
ment, el dia 30 de juliol, el torn 
serà per l’animador Jaume Ibars.
La proposta #animats s’ha progra-
mat pensant-lo per a les xarxes, 
tant de Castellar del Vallès com 
d’altres poblacions catalanes. Detall del cartell promocional de la celebració del Dia de la Música. || aJ. casTEllaR
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culturacultura

La convocatòria del I Concurs 
de Microrelats Castellar per 
les Llibertats ha estat tot un 
èxit. S’han rebut 48 relats de 
32 participants. El jurat ha va-
lorat molt positivament tant la 
quantitat de participants com 
el nivell dels relats, tenint en 
compte que es tracta de la pri-
mera convocatòria. 

Pel tema de la pandèmia 
de la Covid-19 l’entrega de pre-
mis s’ha ajornat. En comptes de 
fer-se –com s’havia anunciat– el 
19 de juny, es farà el divendres 3 
de juliol, a les 20 hores, als Jar-
dins del Palau Tolrà. 

En el si d’aquest concurs, 
a mesura que anaven arribant 
els relats es comprovava que 
complissin totes les bases. Per 
alguna consulta dels partici-
pants s’ha pogut detectar par-
ticipants no només d’arreu de 
Catalunya, sinó també de fora. 
Hi ha relats en castellà i ca-
talà, perquè l’idioma era lliu-
re. Hi ha hagut participants 
d’arreu: de Castellar del Va-
llès, Sentmenat, Sabadell, 
Terrassa, Barcelona, Giro-
na, i fins i tot, de Guadalajara.  
Els organitzadors estan molt 
contents. El jurat, format per 
quatre escriptors professionals, 
encara està deliberant. Entre 
tots, estan dubtant entre 8 re-
lats. El premi consisteix en un 
lot de llibres de diferents au-
tors. Alguns formen part del 
jurat i altres són llibres que te-
nien previst presentar en actes 
que van quedar aturats per la 
pandèmia. Hi haurà tres relats 
guanyadors. De cara als pro-
pers certamens es valorarà la 
possibilitat d’oferir un premi 
econòmic en forma de val per 
adquirir cultura.  || m. aNTúNEz

Concurs 
literari 
reeixit

CST x LLiBERTATS

La Taverna del Gall té exposats banderins de tot Catalunya. || TaVERNa dEl gall

ExpOSiCió | rEStAurAnt

La Taverna del 
Gall exposa més 
de 130 banderins

El restaurant La Taverna del Gall 
acull, des d’aquesta setmana, una 
exposició de més de 130 banderins.  
“Són els típics banderins dels anys 
50 i 60 que hi havia a tots els po-
bles”, explica Núria Roig, corespon-
sable del restaurant i propietària de 
la col·lecció. 

A la mostra, s’hi poden veure 
banderins de roba, de plàstic, etc., “i 
visualment són molt bonics i colo-
ristes”, afegeix la Núria. Ella, abans 
de ser hostelera era brocantera, i va 
anar ampliant la col·lecció. Han di-
vidit els banderins per províncies, 
“agrupats a cada sala per poblaci-
ons de Girona, Lleida, Tarragona i 
Barcelona”. N’hi ha dos de Castellar. 

La gent que ja els ha pogut 
veure ha comentat “que els recor-
den de quan eren joves”. A través 
dels banderins es pot viatjar a po-
blets de tot Catalunya. L’exposició 
es pot veure en horari d’obertura de 
l’establiment, d’11 a 24 hores.  ||  m. a.

torna el Gegant de Jaume ibars

pol Aumedes, Rosa Fité i Jaume ibars, en una foto promocional del Gegant Mariner. 

L’animador i músic Jaume Ibars pre-
senta un nou projecte musical. “És la 
història del Gegant mariner, con-
tinuació de la saga del Gegant que 
baixa de la muntanya que vaig fer 
quan vivia a Sant Feliu”, diu ell ma-
teix. Ara que fa un temps va anar a 
viure a l’Empordà va decidir continu-
ar amb el personatge del gegant però, 
aquest cop, amb una aventura mari-
nera. El nou projecte s’ha pensat en 
forma de duet, amb Jaume Ibars com 
a cantant i animador i amb Pol Aume-
des a l’acordió diatònic. “Mantindrà 
el format i els rodolins del gegant, 
amb una història que va avançant”. 
Aquesta vegada, quasi tot el que inter-
preten són temes propis, només s’afe-
geix una sola cançó que no és seva. 

Amb ‘El gegant vol ser mariner’ 
Ibars torna a comptar amb la parti-
cipació activa de la Rosa Fité, que ja 
va participar en la direcció escèni-
ca del Gegant de la Muntanya. “Ella 
és molt bona narradora i fa servir 
molt la mètrica, als seus especta-
cles”. Ara fa poc, Ibars li va trucar i li 
va proposar repetir. Fité ha ajudat el 

L’aventura, aquest cop marinera, compta amb la direcció de rosa Fité i el músic pol Aumedes

  Marina Antúnez

duet al sentit narratiu, ha tingut cura 
de les mètriques, els ha donat forma.

El confinament per l’alarma sa-
nitària del coronavirus els ha engan-
xat just al mig del procés. “Vam ar-
ribar a fer tan sols un assaig, una 
primera reunió amb el Pol per en-
senyar-li el que havíem fet”. Amb la 
impossibilitat d’assajar presencial-
ment, per treballar els temes, se les 

NOU ESpECTACLE | AnimACió

han empescat per fer-ho d’una altra 
manera. “El Drive ha estat la gran 
descoberta, una eina que et per-
met, pel que fa al text, estar corre-
gint i elaborant al mateix temps”. 
Treballaven sobre un sol text, des de 
la distància. 

El Gegant Mariner s’estrena el 
27 de juny, a Ventalló, on viu, “enca-
ra per confirmar, sinó, serà la set-

mana següent”. Les que sí que estan 
confirmades són les del dia 9 de ju-
liol, a Sant Quirze del Vallès, i una 
tercera, el 5 de setembre, a la Festa 
Major de Sabadell. Els espectacles 
de Jaume Ibars acostumen a ser molt 
participatius i ara “ha quedat molt 
adaptat a les noves realitats de la 
seguretat”. En aquest sentit, és par-
ticipatiu “però no de ballar, sinó ín-
tegrament d’escoltar”. 

L’espectacle compta amb 11 can-
çons, però la història també és una 
melodia inventada, o sigui que hi ha 
unes 20 melodies. 

escenografia

Els pares del Pol són els responsables 
de Sarandaca, un espai de creació de 
gegants,  capgrossos, dracs, màscares 
de carnestoltes i escenografia per a 
carrosses i pessebres. Ha estat un en-
cert, per a la història del Gegant, que 
Ibars hagi pogut contactar, justament, 
amb constructors de gegants, feres, i 
personatges de cultura popular. Tenen 
un taller on els construeixen. “El Pol 
té moltes idees, jo també, però ell les 
sap dur a terme”. Per tant, en aquest 
sentit, el Pol serà el director esceno-
gràfic i Ibars l’ajudarà. 
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Edu Velasco

La furgoneta i jo hem 
estat carn i ungla 
tots aquests anys

S’acaba de jubilar de la Brigada Municipal de l’Ajuntament
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Si vius a Castellar, és molt improbable no haver-te creuat 
mai amb ell. Treballant a la Brigada Municipal des de feia 
22 anys, es passava el dia conduint amunt i avall per la 
vila. Després de tant de temps, aquest any es jubila 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
amabilitat
Un defecte que no pots dominar?
Impulsiu
Una persona a qui admires?
als meus fills
Una emisora de ràdio per conduir?
Ràdio castellar i Ràdio can deu
Un color?
El blau
Quin plat t’agrada més?
la truita de patates amb pebrot i ceba
Un animal?
El gos
Una cançó?
‘Bonita melodia’, de los mucca
Una pel·lícula?
‘Forrest gump’
Un racó de Castellar?
l’ església de sant Esteve
Un somni?
que tothom estigui tan bé com es pugui

”

“

· Recordes com va ser el teu 
primer dia de feina a la Briga-
da Municipal?
Uf, sí! Vaig arribar molt cansat a 
casa. Vaig entrar-hi a treballar de 
paleta, fent de peó. El primer dia 
vam estar obrint el voral de la car-
retera, des de l’institut fins a la ga-
solinera, picant i portant carretes 
de morter per posar nou clavegue-
ram. No havia treballat mai a l’obra. 

· On havies treballat abans?  
Havia estat sempre a fàbriques i, 
just abans de la Brigada Municipal, 
vaig treballar 8 anys al Parc Taulí, 
primer a la bugaderia i després fent 
manteniment.

· Quan vas començar a condu-
ir la furgoneta?
Després de dos anys fent de peó, es 

va jubilar un company i vaig comen-
çar a agafar la furgoneta. Feia feina 
de logística, transportava tanques, 
taules per als actes, els escenaris, 
material de construcció... Qualsevol 
cosa que necessitessin els departa-
ments municipals o, per exemple, 
les escoles. I ja no he parat fins ara, 
20 anys després. Precisament, la 
furgoneta que hi ha actualment la 
vaig estrenar jo. 

· Carai! Aquí hi ha una bona 
història d’amor.
És una Iveco, una furgoneta que va 
molt bé. S’adaptava i jo m’adaptava 
a ella. Hi ha gent que em pregunta-
va si no em cansava la feina... No! 
Tots aquests anys m’ha encantat la 
meva feina. La furgoneta i jo hem 
estat carn i ungla. 

· No t’ha deixat mai la furgo-
neta a l’estacada?
En tots aquests anys, no s’ha es-

patllat mai. Només s’hi han hagut 
d’arreglar petites coses, però he 
tingut molta sort. Ni l’embragatge 
s’ha hagut de canviar.

 · Tants anys donant voltes per 
Castellar, deus haver vist com 
evolucionava el poble.
El poble s’ha fet gran i també va 
anar canviant la feina que feia. Quan 
vaig començar érem molts menys 
habitants, no calia moure’ns tant. 
Però crec que Castellar ha canviat 
a millor, amb més jardins i fonts i 
els carrers molt ben arreglats. Per 
altra banda, l’ambient i la gent sem-
pre ha estat molt bé. M’encanta el 
poble des que hi vaig arribar, el 1975. 

· Com és que vas venir a parar 
a Castellar? 
Vaig néixer a Badalona, i d’allà em 
vaig traslladar a Sabadell. Quan 
vam començar a tenir edat per fes-
tejar, veníem a Castellar. Ens que-

dava a prop de la Planada del Pintor 
i veníem amb una colla. Tots vam 
trobar xicota a Castellar!

· És justament això, el que t’hi 
va fer quedar?
Sí! Va ser la Maria Dolores, que vivia 
aquí, i per ella m’hi vaig quedar.  Em 
va semblar genial, ja que el poble ja 
m’agradava, més que Sabadell. Des 
d’aleshores he estat aquí. Em vaig 
casar el 1980 i hi he tingut dos fills, 
l’Adrián i  l’Eduardo. 

· Després de tant de temps, 
gràcies a la feina deus haver 
conegut tothom.
A molta, molta, gent. Només pel fet 
d’anar amb la furgoneta cap amunt 
i cap avall durant tots aquests 
anys, he tingut tracte amb moltes 
persones. A més a més, quan aparco 
la furgoneta m’agrada passejar, 
anar a donar una volta i relacionar-
me amb la gent, tenir-hi converses. 

· T’endús bones amistats de la 
Brigada Municipal?
Totalment. Ha estat com 
una família. No tinc queixa 
absolutament de ningú, ni de la 
brigada ni de l’Ajuntament. No puc 
dir res dolent de ningú. He fet molts 
bons amics.

· Trobaràs a faltar treballar?
Al principi se’m va fer una miqueta 
dur... Tenia la feina al cap. Després, 
durant tots aquests dies tancat a 
casa, no he tingut tant de temps 
per pensar-hi, perquè no podíem 
sortir. Però ara que ja podem sortir, 
sí que veig els companys i em ve el 
cuquet... El cuquet no marxa!

· Què et veus fent, en el futur?
Tot el que tinc previst fer és estar 
per la meva neta, l’Adriana. I si 
m’avisen per fer voluntariat, a la 
recollida d’aliments o Cáritas, com 
he estat fent, hi aniré encantat. 

 Guillem plans


