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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS
ENTREVISTA A IGNASI GIMÉNEZ, ALCALDE | p 02

“El virus ens ha posat davant del mirall”
En un primer any de mandat marcat per l’emergència
sanitària, l’alcalde aposta per retrobar l’ADN de Castellar

“L’entorn natural i la qualitat de vida, l’empresa i el
comerç locals i uns bons serveis públics han de ser claus”

fase de represa | p 03

Amor en temps
de pandèmia
L’Ajuntament i les parròquies locals
reprenen la celebració de casaments

La Julia i el Jaume es fan un petó després de donar-se el ‘sí’ a la sala de la Capella de l’Ajuntament en presència de l’alcalde i dos testimonis. És la primera parella que s’ha casat a la vila després del confinament. || q. pascual
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1r any de mandat

del nostre municipi. És veritat que hi
ha projectes emblemàtics que s’havien
plantejat a l’inici de mandat i que s’hauran de posposar, com el de la piscina.
· Vol dir que s’abandona?
No. Però ara hi ha altres prioritats. La
previsió que teníem s’haurà d’allargar en el temps, però no renunciem
a la piscina.
· Castellar pot sortir millor posicionada en la postpandèmia?
S’ha obert una oportunitat. S’ha vist
que especialment en ciutats més densament poblades han tingut sotragades més importants a l’hora de gestionar la crisi sanitària. Un municipi
com el nostre, on no hi ha tanta densitat de població, on estem rodejats
d’un entorn fantàstic, on a més hi ha
empreses i un comerç actiu... Ara hi
ha una aposta per la relocalització. Ja
vam dir que en el Pla de Reactivació
serà molt potent la creació d’una moneda local per enfortir el comerç local.
També hem vist avenços en la digitalització, en què ha de tenir un paper

“Tots els grups municipals estan posant el bé
comú per sobre dels
L’alcalde, Ignasi Giménez, assegut al banc fet de trencadís, en un racó dels Jardins del Palau Tolrà, en una imatge presa dilluns passat. || q. pascual

“Hem de ser capaços de tornar
al nostre ADN com a municipi”
ENTREVISTA
IGNASI GIMÉNEZ
Alcalde de Castellar
Ara fa un any que es va constituir el
consistori castellarenc. Repassem
amb l’alcalde de la vila les principals
qüestions d’aquest temps marcat inevitablement per la Covid-19
J.G./C.D.

· Ara fa un any que es van constituir els ajuntaments. Amb el
daltabaix de la pandèmia és difícil poder fer un balanç de com
va el mandat municipal.
Segurament encara ens falta a tots
plegats reflexionar també en els àmbits de les nostres vides personals
sobre com ens ha canviat la vida després d’aquesta situació de pandèmia.
És veritat que res tornarà a ser igual.
Crec que en l’àmbit municipal, primer
de tot, no s’han d’estalviar esforços a
l’hora d’agrair els treballadors municipals i els treballadors de tots els
serveis essencials que han estat, més
que ajudant, liderant aquesta resposta necessària en una situació absolutament extraordinària de pandèmia
global que ha afectat tots els racons
del planeta.

- Què es pot aprendre arran de la
pandèmia de Covid-19?
Hem de reflexionar –i no només des
de l’equip de govern, també amb el
conjunt de grups municipals– sobre
el nostre model de municipi. Aquesta crisi sanitària també ens posa davant del mirall sobre què és Castellar.
Hem de ser capaços de tornar al nostre ADN com a municipi: poder veure
què és essencial i què és accessori. Al
capdavall, en el nostre model de municipi tenim una xarxa productiva important, l’activitat industrial sempre
hi ha estat present i hem de ser capaços de poder reforçar-la. En el nostre
model té molta importància l’entorn
natural i més ara, des del punt de vista
de la salut. El fet de ser un municipi
que no està densament poblat, amb
molts espais d’esbarjo, també serà un
dels valors que en el futur haurem de
treballar com a municipi. Castellar té
una bona qualitat de vida també gràcies a una bona qualitat de serveis públics. Aquests són els elements essencials que hem de ser capaços de posar
sobre la taula i guiar-nos en la nostra
actuació municipal.
- Com afecta el coronavirus als
projectes que es volien engegar?
És veritat que el full de ruta municipal fixat fa un any variarà, com variaran les nostres vides personals. Hem
de ser capaços de veure quins són els
horitzons de futur. Els horitzons de

futur exigeixen retornar a allò que
hem estat sempre com a poble, en què
l’economia és important, la qualitat de
vida és important, els serveis públics
són importants i evidentment també
és molt important l’entorn on està situada la nostra vila.
· Hi ha noves prioritats?
Si recuperem el discurs d’investidura
veurem que parlàvem del canvi climàtic, i continuarà sent important, però
és evident que l’haurem d’enfocar des
d’un punt de vista diferent. Els temes
de salut s’han convertit en temes absolutament essencials i això després
té un trasllat en l’àmbit pressupostari. Hi ha hagut noves inversions per reforçar els serveis públics destinades a
evitar que s’incrementés la desigualtat que tenim. S’ha fet una dotació extraordinària de 100.000 euros per facilitar ajuts de lloguer, dediquem més
de 100.000 euros a qüestions de desinfecció i salut, unes ajudes de més de
275.000 euros per reforçar el comerç
local... Em sembla que és evident que
tot això ara té el protagonisme. Sense
anar més lluny: aquest estiu tindrem
agents cívics. Aquesta era una de les
propostes que havíem contemplat en
el programa. Segurament no havíem
previst fer-la aquest estiu, però la farem
perquè ara amb les possibles aglomeracions que puguem tenir, les entrades i sortides al setembre a les escoles, es fa imprescindible. A més, en el

plenari de juny hi haurà una modificació important en l’ordenança de circulació i transformarem tot el poble en
zona de 30 quilòmetres per hora. Algú
dirà que això només significa baixar 10
quilòmetres per hora el que ja estava
vigent a excepció de la Ronda, que és
de 50. Però no és només baixar 10 quilòmetres, significa reformular que els
vianants tenen prioritat respecte els
vehicles. Estem fent una ciutat més
saludable, més amable, per a les persones. Tenint en compte aquests horitzons que he fixat a l’inici de l’entrevista, és important anar avançant per
uns objectius que, en part, venen fixats
per aquesta crisi sanitària.
· La nova normalitat requereix replantejaments en molts terrenys.
Hi haurà una aposta importantíssima
pels espais escolars. Ja era prioritari
per a nosaltres i ara ho serà encara
més. Ja tenim planificades les obres
d’aquest estiu per millorar les instal·
lacions escolars. Tenim sobre la taula
poder avançar en l’institut escola del
Sant Esteve, que necessita adaptar
nous espais per poder ubicar els alumnes. A l’inici del mandat també vam dir
que tot el que té a veure amb l’entorn
natural seria important i no escatimarem un cèntim d’euro perquè la gent
frueixi del seu entorn natural, un dels
nostres valors a explotar al màxim.
Tenim un potencial brutal i hem de
ser capaços de projectar-lo més enllà

interessos partidistes”
rellevant l’equipament d’El Mirador.
Estem veient que hi ha un Castellar
real però també un Castellar virtual
que ha tingut un paper importantíssim, un allau de solidaritat que ha aparegut i que també hem de ser capaços
de donar-li continuïtat. Pràcticament
podríem parlar d’un nou contracte social en què els ciutadans i ciutadanes
tenen un paper molt més actiu en moltes de les coses que passen al municipi. A més, ha sorgit el teletreball, que
s’ha imposat en la realitat de moltes
famílies i que afecta la comunicació i
la mobilitat. Quan es parla del gran
dèficit de Castellar en les comunicacions, parlem de millorar el transport públic, de noves infraestructures
que millorin l’accessibilitat de Castellar, però també parlem de fibra òptica. Perquè avui en dia és gairebé més
important tenir una bona connexió de
fibra i a Castellar jo crec que, en general, hi ha una bona connectivitat que
ens permet ser al món.
· Govern i oposició intenteu consensuar la resposta a la pandèmia. Com ho valora?
Ni que sigui per contrast amb el que
està passant al Congrés i al Parlament,
estic molt orgullós de totes les regidores i regidors, independentment de
quin sigui el seu grup municipal. Tots
estan pensant com a govern i pensant
en el bé de la ciutat. Han posat el bé
comú per sobre del seu interès com
a grup polític. També crec que hi ha
hagut generositat per part de l’equip
de Govern i un trànsit de comunicació i transparència per generar aquest
clima de confiança i preservar-lo de
debats que ens superen. No ens posarem d’acord en tot, però la pluralitat dels punts de vista al final sempre
acaba sumant si es fa des del respecte
i la generositat.
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Plantofada de l’amor al coronavirus
Tornen els
casaments religiosos
i civils després del
confinament
Guillem Plans

Durant el camí per convertir-se en
nuvis, imprevisiblement, han esdevingut experts del BOE. Els enamorats que tenien planejat casar-se a les
acaballes del confinament s’han acabat
familiaritzant amb les mil i una actualitzacions legislatives del darrer mes.
Cal adaptar les celebracions. N’hi ha
que han desistit i ho han deixat per a
més endavant, altres han seguit un
minut a minut extenuant per mantenir dempeus la cerimònia.
El guió, en qualsevol cas, s’ha
trastocat. Els qui uns mesos enrere es
van aventurar a demanar matrimoni
podien imaginar-se un daltabaix, però
mai una pandèmia pel mig. No estaven
previstes les restriccions de mobilitat
per als convidats ni l’aforament màxim
permès. Tampoc la presència de les
mascaretes, omnipresent recordatori
de context. Però l’amor ho pot tot, que
diuen alguns romàntics optimistes. Si
una parella comença superant això, el
trajecte, com a mínim a l’inici, no farà
una mica més de baixada?
“Hem estat tot el temps pendents de les dates”, reconeixia la
Mari Carmen, dos dies abans de casar-se –dissabte, 20 de juny– a l’església de Sant Feliu del Racó. Ella es
negava en rotund a casar-se amb mascareta. Al final, ho va aconseguir. Tot
va sortir rodó. Més d’una vintena de
convidats als bancs, la majoria amb
mascareta. Ella i l’Israel, davant del
mossèn. Per fi, el “sí”. Família i amics
molt propers s’avancen en sortir i els
esperen, sota una tarda esplèndida,
per inundar-los de confeti. Criden el
“visca els nuvis!” de rigor. El primer
casament per església postconfinament a Castellar del Vallès.
Malauradament, però, no tothom hi era. “Algun familiar ha tingut por”, explicava ella. I un altre im-

L’Israel i la Mari Carmen en el moment de sortir de l’església de Sant Feliu del Racó després de donar-se el ‘sí’, dissabte passat. || q. pascual

previst: hauran de canviar el viatge a
Egipte per una escapada una mica més
a prop, previsiblement algun lloc on arribar amb cotxe. Millor no jugar-se-la.
Tanmateix, la Mari Carmen analitza la situació amb optimisme i admet
que els seus plans no han variat gaire.
Només van necessitar un mes per organitzar-ho tot i ja tenien la roba del
casament comprada. “Som atípics”.
Això sí, tenien una condició innegociable, que els casés el rector de la vila:
“Específicament, volíem que fos ell”.
Per al mossèn Txema, que coneixia la núvia, també va ser especial.
Durant la cerimònia, deliberadament,
en cap moment va fer cap menció al
coronavirus. Ja va bé un descans del
tema i més si és, com diuen, el dia

més especial de la teva vida. Ara bé,
no nega que se li fes una mica estrany
oficiar-la en aquestes circumstàncies, perquè les mesures de seguretat
“t’ho recorden constantment quan
obres els ulls”. En qualsevol cas, el
mossèn Txema reconeix que el casament produeix una “sensació d’alegria, perquè és guanyar terreny al
que hi havia just abans”.
nervis i mongetes del ganxet

El Jaume i la Julia, que es van conèixer fa dos anys i mig en un projecte de
voluntariat a Barcelona, estan agafats
de la mà i es llancen miradetes. Són a la
capella de l’Ajuntament. És el primer
casament civil que se celebra en tres
mesos i tenen la mascareta a sobre de

la taula. “Sou els primers. Marcareu
tendència en els pròxims mesos a
Castellar”, bromeja l’alcalde, Ignasi Giménez, que oficia la cerimònia.
A la sala només hi són ells tres
i el Jaume i l’Antònia com a testimonis, els pares d’ell. Però hi ha més gent
que segueix el casament en directe,
retransmès per un telèfon plantat a
sobre de la taula. Un dia abans del casament, el Jaume i la Julia no preveien
nervis: “Som gent poc nerviosa, serà
una cosa informal.... Estem molt
animats, això sí, però la cerimònia
civil és més un tràmit legal”, explicava ell. Esperen els pares de la Julia,
que viuen a Almeria, per fer-la grossa, amb una mica més de celebració,
si pot ser, a l’agost.

En el moment de la veritat, però,
s’intueix la coïssor dels nervis a l’estómac dels futurs nuvis. Digueu-ne il·
lusió. “El que esteu fent avui és formar
una família”, prossegueix l’alcalde. Es
miren i es tornen a somriure. Torn per
als testimonis: cap d’ells té motius per
oposar-se al matrimoni del Jaume i la
Julia. El “sí, vull” es materialitza. Hi ha
petó! Confirmem que sí, que avui som
romàntics optimistes, que això és una
plantofada al coronavirus i que l’amor
tot ho pot. Sortiran de l’Ajuntament i
ningú llançarà arròs. Millor encara, l’alcalde els regala una bosseta premium
de mongetes del ganxet. Posats a celebrar la cerimònia amb menjar, millor
no desaprofitar-ne i començar aquesta història amb un bon plat.

04

publicitat

DEL 26 de juny al 2 DE Juliol DE 2020

05

DEL 26 de juny al 2 DE Juliol DE 2020

actualitat

represa de la normalitat

L’alegria de tornar als gronxadors
Amb la fase de represa s’obren els parcs infantils i la gent gran pot sortir sense limitació horària
Cristina Domene

El cel ennuvolat de divendres no va espantar els infants. Les ganes acumulades durant tres mesos es van transformar en corredisses, rialles i molta
energia que van omplir els parcs infantils, oberts des del 19 de juny, primer
dia de ‘nova normalitat’.
Així, el castell de la plaça de la
Fàbrica Nova va ser reconquerit. El
Joan i el seu germà Marc diuen, des
de dalt de la torrassa, que estan molt
contents, just abans de llançar-se per
un dels tobogans al crit de ‘iupiiiii’.
La Meritxell, la seva mare, se’ls mira
amb un somriure: “Vam veure per
xarxes socials que obrien els parcs
i aquest matí ens hem vestit súper
ràpid i hem vingut cap aquí a passar
el matí. Tenien moltíssimes ganes
perquè després de tants mesos estaven desitjant venir i llançar-se
pels tobogans”. En els darrers dies,
l’Ajuntament ha desinfectat tot el mobiliari d’aquests espais perquè les nenes
i els nens puguin gaudir amb total seguretat dels jocs. La Meritxell assegura que està tranquil·la: “A més, ells
tenen molt clar que han de portar la
mascareta, que s’han de rentar les
mans i sempre mantenir la distància. Hem acordat que si el parc estava molt ple, vindríem en unes hores
que no hi hagués tanta gent”.
Una mica més enllà, L’Enna i el
Lluc fan voltes a la roda i pugen mentre gira i gira. La seva àvia, la Vicenta,
els controla mentre explica que els
nets ho necessitaven: “A casa s’ho
han passat molt bé, però necessitaven estar a l’aire lliure, ho trobaven

Un pare juga amb els seus dos nens amb patinets a l’‘skate parc’, un dels espais que van reobrir divendres passat. || q. pascual

a faltar. S’han posat contentíssims
quan els he dit que ja podíem anar
al parc, perquè les primeres informacions eren que fins diumenge
no els obrien”. La Vicenta, que té 74
anys, avui també és una mica més lliure perquè ja no ha sortit seguint una
franja horària. Ella també té ganes de
fer coses que fins ara no ha pogut realitzar: “Jo vull anar a Barcelona,
que a més tinc allà a les meves germanes, i estava acostumada a anar
a dinar amb elles i ho trobo a faltar,

però els meus fills encara no els fa
gràcia que agafi el tren. I de seguida que obrin les fronteres, marxo a
Andorra”.
El Max, la Nicole i la Daniela
estan pujats al mateix gronxador. Els
empeny el seu avi Jordi. La més gran, la
Daniela, informa que com hem passat
de fase, ja poden venir al parc: “Hem
vingut a aquest, que és el més ‘xulo’
i hem vingut a divertir-nos. Passejar per aquí sense poder pujar als
gronxadors era molt avorrit”. La Ni-

cole diu que els agraden el castell i les
casetes de fusta i el Max recorda que
avui és l’últim dia d’escola: “Però quan
passi tot això, hi tornarem”. L’avi
explica que tenien ganes de venir tots
plegats al parc: “L’últim dia que ens
vam veure va ser a l’aniversari de la
Daniela, al març, després ens vam
haver de veure a través del balcó”.
Amb l’anomenada etapa de represa, també s’han obert al públic l’skate
parc i els aparells de gimnàstica a l’aire lliure.
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Una revetlla molt tranquil·la

La web
municipal
obté el segell
InfoParticipa

La festa de Sant Joan es tanca amb quasi una vintena d’intervencions de poca importància
Jordi Rius

Sigui per por o per prudència, aquesta revetlla de Sant Joan es tanca amb
un balanç força positiu: només 20 intervencions i totes de poca importància. La majoria de celebracions
s’han concentrat en domicilis particulars, ja que les revetlles populars
no estaven autoritzades, tot i que
es va produir alguna petita foguera
com a conseqüència de manipulació
dels petards.
Pel que fa als Bombers Voluntaris de Castellar, el resultat ha estat
que entre la revetlla i el dia de Sant
Joan només han comptabilitzat sis
sortides, de les quals dues han estat
a Castellar per la crema d’un contenidor i un petit incendi de 3 metres quadrats. La resta de serveis han estat a
Sentmenat i Sabadell per crema de
contenidors i focs de matolls. “En termes generals es parla que els bombers hem fet un 40 % menys de serveis”, explica el cap del parc, Cisco
Altarriba, que afegeix que “la gent,
al no poder fer celebracions multitudinàries i potser perquè encara deu tenir la psicosi del coronavirus, potser no ha sortit tant. Tot
això s’ha ajuntat una mica i ha fet
que sigui una revetlla més light”.
Del mateix parer és el regidor
de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva,
que considera que “la gent ha estat
molt curosa i responsable i gairebé
tothom ha actuat amb sentit comú.
Això ha fet que hàgim tingut una
revetlla bastant tranquil·la quant

Alguns castellarencs van celebrar la revetlla sopant a les terrasses de la vila, com aquesta del bar de La Balena. || Q. pascual

a incidències”.
Durant la revetlla, la policia
local va rebre vuit avisos de veïns
per llançaments de petards en zones
situades a menys de 500 metres de
zona boscosa o fent malbé mobiliari urbà i de domicilis com bústies o
baranes. També es van rebre quatre
queixes del veïnat per molèsties de
soroll o bretolades (com moviment

de contenidors) i tres petits incendis
per petards al carrer Irlanda, la plaça
del Forjador i una papepera del carrer Lleida. La nit es va tancar amb
el trasllat per part del SEM de dues
persones en estat etílic al Parc Taulí.
Coincidint amb Sant Joan, la policia local va fer diversos controls de
drogues i alcoholèmia en una campanya conjunta amb el Servei Català de

Trànsit que va començar dilluns i va
acabar justament ahir. “Vam fer dos
controls, un al començament de la
nit i l’altre al final i no van tenir cap
positiu”, assegura el regidor de Seguretat Ciutadana. Tot i això, la campanya se salda amb la denúncia de
dos positius per cànnabis, dos positius per alcoholèmia administrativa
i un positiu per alcoholèmia penal.

Castellar del Vallès és un dels
36 municipis catalans que compleix el 100% dels indicadors establerts en el segell InfoParticipa,
una certificació de la Universitat
Autònoma de Barcelona que assoleix per setena vegada consecutiva i que distingeix els consistoris que destaquen per la qualitat i
la transparència de la informació
als seus portals web municipals.
El web de l’Ajuntament –castellarvalles.cat– compleix els 48 indicadors de transparència avaluats pel Laboratori de Periodisme
i Comunicació per a la Ciutadania
Plural (LPCCP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB),
partint de la llei de transparència.
En aquesta onada d’avaluació als 947 ajuntaments de Catalunya, un centenar llarg de portals municipals han rebut el segell
(que es pot obtenir encara que no
es compleixin tots els indicadors,
en funció del número d’habitants
de cada població). Val a dir, però,
que tan sols un 3,8% dels municipis han obtingut el segell després
de complir el 100% d’indicadors.
Dins la franja de municipis
de 20.000 a 50.000 habitants,
Castellar és un dels 13 municipis
catalans que ha assolit el compliment de tots els indicadors. I pel
que fa al Vallès Occidental, l’únic
municipi que l’ha assolit, a banda
de Castellar del Vallès, és Terrassa. || redacció
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L’abril més plujós dels últims 30 anys
La primera meitat de l’any arriba carregada d’aigua i temperatures càlides, de fins a tres graus per sobre de la mitjana

Rocío Gómez

Acabem d’estrenar l’estiu després
de molts vespres de rebequeta i,
més d’un dia, paraigua i texans
llargs. Ha estat una d’aquelles primaveres sense pics de calor, en què
hem pogut amortitzar la roba d’entretemps, i gaudir de temperatures
suaus a mesura que han avançat el
desconfinament i les fases de la desescalada. Les jornades prèvies a
la revetlla de Sant Joan, però, han
vingut amb un repunt de les temperatures i la reconquesta del sol.
De fet, segons detalla Jordi
Moré, meteoròleg de L’Actual, l’hivern ha estat càlid, amb temperatures més altes, per sobre de la mitjana. “És un dels hiverns més suaus
que es recorden des que es recullen dades a l’estació meteorològica de Cal Botafoc, des del 1991.
Els tres mesos d’hivern, des de
desembre a febrer, la temperatura no ha baixat mai dels 0°”, apunta Moré. Concretament, la temperatura més baixa de l’hivern passat
va ser d’1° i es va registrar durant
dues jornades: el 2 i el 14 de gener.
Aquesta tendència de temperatures més càlides s’ha mantingut
durant la resta de mesos de l’any,
a excepció de març i abril, amb un
ambient notablement més fred. Al
maig, els termòmetres van tornar
a fer cim, i el juny fa les maletes a
les portes de la primera onada de
calor. A tall d’exemple, la temperatura més alta de l’any es va registrar 21 de maig amb 31 graus.
febrer primaveral

Si bé l’any passat els termòmetres
van marcar la temperatura màxima de 24,5° durant el mes de febrer,
enguany aquest mes torna a estar
dominat per la calor. “És el febrer
més càlid dels últims 29 anys. La
temperatura ha estat de més de
3° per sobre de la mitjana. Ha fet
més fred al març que no pas al fe-

La pluja d’aquesta primavera ha contribuït a tenir uns boscos més verds i espessos que en anys anteriors. || q. pasc ual

Val a dir que la mitjana anual de
pluja acumulada a la vila no supera
els 700 l/m2. Si ho comparem amb el
2019, l’any passat es va cloure amb
70 dies de pluja i 582 l/m2.
Tanmateix, gener i abril han
estat els mesos més plujosos de
2020, i han batut el seu propi rècord
de precipitacions. “Són el gener i
l’abril més plujosos des que prenem dades a l’estació”, remarca
Moré. El gener van ploure 145,4 l/
m2 i a l’abril, 183,3 l/m2. Per tant, si
l’estiu i sobretot la tardor mantenen
el ritme, és probable que el 2020
acabi amb el paraigua a la bossa.
L’efecte col·lateral d’aquesta primavera esquitxada de pluja
és que a hores d’ara els boscos de
Castellar del Vallès llueixen exuberants. La treva d’aigua i també
la restricció de visites arran de la
crisi sanitària de la Covid-19, han
insuflat vida al patrimoni natural
del municipi, que es desborda en
paratges com Les Arenes, el Puig
de la Creu o la llera del riu Ripoll.
juny fresc i plujós

Principals dades metereològiques del primer semestre del 2020

1o

31 o

183,3 l/m2

Ha estat la temperatura
més baixa que s’ha
registrat el primer
semestre del 2020

És la temperatura més
alta de l’any, a què es va
arribar la jornada del
21 de maig

Són els litres que han
plogut a Castellar del
Vallès durant el tot el
mes d’abril

brer”, constata el meteoròleg. Febrer també ha estat un mes molt
sec, amb un dèficit de pluja evident.
Durant tot el mes, només va ploure
una quantitat ínfima d’1 l/m2.
Així, després d’una primavera anticipada al febrer, el març i la
primera meitat del mes d’abril, ens
van fer treure de nou de l’armari
l’abric, però sobretot, el paraigua.

primavera passada per aigua

“Aquest inici d’any s’assembla
al de 2018, que va ser el més plujós
dels últims trenta anys”, recorda
Moré. Efectivament, el 2018 va ser
un any passat per aigua. Fins fa dos
anys, el 1996 havia estat l’any més
plujós a Castellar del Vallès de les
últimes tres dècades. El 1996 van
ploure 1.082 l/m2. Però el 2018 es va

batre un nou rècord. El registre
de pluja acumulada del 2018 es va
enfilar fins als 1.103 l/m2. “El 2018
la pluja va caure repartida tots
els mesos, a diferència del 2020”,
matisa el meteoròleg de L’Actual.
De moment, des del mes de
gener fins al juny, Castellar del Vallès acumula gairebé 600 l/m2. El
2020 hem tingut 41 dies de pluja.

El mes de juny va començar amb
temperatures suaus, però acaba
amb un pic de calor que coincideix
amb la reobertura de les platges i
la represa de la normalitat. “Les
temperatures han estat més aviat
fresques, però a finals de mes han
repuntat”, explica el meteoròleg
de L’Actual.
Ara bé, la conjuntura climatològica de l’any passat era ben diferent. El 2019 la revetlla de Sant
Joan va coincidir amb l’onada de
calor més severa dels últims trenta anys arreu del territori català.
El 28 de juny de l’any passat els termòmetres van arribar fins als 41°,
i es va igualar el rècord de temperatura de Cal Botafoc que s’havia
registrat el juliol del 1994.
Finalment, juny també ha
estat més plujós del que és habitual a Castellar del Vallès. Fins ara,
s’han acumulat 85 l/m2.
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175 llars castellarenques
rebran l’Ingrés Mínim Vital
L’ajut oscil·larà entre 462 euros i 1.1015 euros per unitat familiar

Rocío Gómez

Si bé al maig el Govern espanyol va
aprovar en un Consell de Ministres
extraordinari l’Ingrés Mínim Vital
(IMV), des de la setmana passada
ja es pot sol·licitar aquest ajut de
nova fornada. Es tracta d’una prestació per a les famílies en situació
de vulnerabilitat que es començarà
a cobrar aquest mateix mes i que és
compatible amb altres ajuts.
A Castellar del Vallès, 175 llars
rebran l’Ingrés Mínim Vital. Concretament, 449 castellarencs –144 dels
quals són menors– es beneficiaran
d’aquest ajut, segons les dades que
ha fet públiques la subdelegació del
Govern a Barcelona. En xifres, el Govern destinarà una partida pressupostària de 617.179,31 euros per a les
prestacions de Castellar. “La valoració que fem des de l’Ajuntament
respecte de l’IMV és molt positiva. És un ajut molt important per
tirar endavant”, remarca el tinent
d’alcalde Joan Creus.
Així, l’IMV oscil·la entre un
mínim de 462 euros i un màxim de
1.015 euros per unitat familiar. El pagament de la prestació és mensual i
s’efectua per transferència bancària
a un compte del titular de la prestació. A qui se li concedeixi l’ajut, també
estarà exempt del pagament de les
matrícules universitàries per al curs

2020-2021 i els medicaments amb recepta que necessiti seran gratuïts.
L’IMV és una prestació no contributiva que podran demanar persones d’entre 23 i 65 anys, o a partir
de 18 anys si tenen menors a càrrec
amb unes rendes anuals que se situïn entre els 5.538 i els 12.184 euros.
Entre altres perfils, podran demanar la prestació persones que a hores
d’ara reben la Renda Garantida de
Ciutadania, o les víctimes de violència masclista o víctimes de tràfic
d’éssers humans o explotació sexual.
L’ajut, que té una dotació pressupostària de 3.000 MEUR, es planteja
com una eina per reduir la pobresa
dels ciutadans amb les rendes més
baixes. Està previst que se’n puguin
beneficiar prop de 850.000 famílies,
és a dir, 2,3 milions de persones en
situació de vulnerabilitat.
Finalment, l’IMV es podrà tramitar fins al 15 de setembre a través
de la Seguretat Social, amb cita prèvia, a través de la seu electrònica o
bé per correu postal. Un cop s’aprovin les peticions, els beneficiaris les
cobraran amb efecte retroactiu des
de l’1 de juny. A més, també s’habilitaran canals alternatius, com un telèfon gratuït 900 20 22 22 o atenció
personalitzada mitjançant el portal
web de la Seguretat Social sede.segsocial.gob.es. Creus apunta que des
del SAC i Serveis Socials es vetllarà per informar, guiar i assessorar

la ciutadania per demanar la prestació, i fins i tot, en funció del cas,
“presentar la sol·licitud com a
representant seu amb el certificat digital”.

ALGUNS DELS REQUISITS
PER DEMANAR L’IMV
UN ANY DE RESIDÈNCIA LEGAL
S’ha d’acreditar que ha estat de
manera continuada com a mínim
des del 2019
INSCRITS AL SERVEI D’OCUPACIÓ
En cas de ser majors d’edat o
menors emancipats que estiguin
desocupats
LES PERSONES QUE VIUEN SOLES
També poden optar-hi si tenen entre 23 i
65 anys, i no estan casades o són parella
de fet, o en procés de separació o divorci

A través del codi
QR podeu accedir al simulador
de l’ajut de la
Seguretat Social
i sol·licitar-la

BREUS
BANC DE SANG | DONACIONS

Èxit de partipació en la darrera campanya
del Banc de Sang amb 150 donacions
“El perill del virus encara hi és, però la necessitat de sang als hospitals
és constant.” Així de contundent es mostra Ramon Moix, membre de la
delegació de Castellar del Banc de Sang que, amb la resta de l’equip de la
secció local, ha agraït públicament la participació de la ciutadania que col·
labora cada vegada que s’organitza la campanya de recollida al municipi.
Així, l’11 i el 12 de juny, l’equip mòbil del Banc de Sang es va instal·lar, com
és habitual, al local del CEC. En les quatre sessions –dues de matí i dues de
tarda– es van efectuar 149 donacions. “Va ser tot un èxit. Castellar és un
poble molt generós en donacions de sang que respon massivament a
les crides, sobretot en situacions de tanta necessitat com el moment
que estem vivint actualment per raons de la Covid-19”, remarquen des
de la junta local. Ara bé, la delegació va constatar en la darrera campanya la
necessitat de trobar un nou local municipal que s’adapti al context sanitari
sorgit arran de la crisi del coronavirus. “Les donacions es van realitzar
amb cita prèvia, mantenint el protocol de distància de seguretat entre
donants i personal sanitari. Tot i l’èxit de participació, molts donants
no van poder ser atesos per manca d’espai”, lamenta Moix. || R.gómez

JUSTÍCIA| OPERACIÓ JUDES

La CUP de Castellar dona suport a les
sis noves persones encausades
La CUP de Castellar ha volgut donar el seu suport a Queralt Casoliva, regidora de Sentmenat per la CUP, i a les 5 persones més que han estat cridades a declarar en qualitat d’investigades per un delicte de pertinença a
grup terrorista en el marc de l’operació Judes. Aquesta operació va suposar la detenció de 9 membres dels CDR el 23 de setembre i se’ls va mantenir en presó preventiva durant quatre mesos. Ara la causa s’ha reactivat de
nou amb 6 persones més cridades a declarar, 4 de les quals són noves implicades. En total ja en són 13. “Denunciem que segueix la causa general
i la ràtzia represiva contra l’independentisme”, detalla la formació en
una nota de premsa. La nova normalitat “rescata els trets repressius de
l’Estat espanyol, que organitza operacions d’estat amb clares intencionalitats polítiques i sense cap mena de fonament jurídic”. || REDACCIÓ
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DEFUNCIONS
18/06/20
Flora Miralles Mas
de 94 anys
22/06/20
Jordi Espriu Hereu
de 90 anys
25/06/20
Montserrat Coll Pascual
de 52 anys

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 publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

anterior a Sant Joan.
El manifest d’aquesta diada l’han
proclamat personatges com Josep
Carner, Víctor Català o el bisbe
Pere Casaldàliga.
En tot el món aquest dia s’escola una sardana. (Enguany Cant
d’amor de Josep Vicens i Juli “l’avi
Xaxu”, amb motiu dels 150 anys
del seu naixement).
Diem a tot el món perquè com a
mínim s’escolta a tots els casals
catalans i abans del confinament
a totes i cada una de les ballades,
aplecs i concerts sardanístics.
Alguna referència en fèiem, aquest
cap de setmana, en el programa de
Ràdio Castellar Renaixença, el que
no es va escoltar el dissabte dia 20
de 9 a 11 del matí.Esperem, respectivament esmeneu, l’error i l’oblit
en propers anys i edicions.

Francesc Sagrera - Renaixença

Dues apreciacions
Delegació local del Banc de Sang

Aquestes dues apreciacions puntualitzacions i crítiques van dirigides directament als responsables
de Ràdio Castellar i a la redacció
de L’Actual.
Conseqüentment també al responsable polític que sempre, sobre
aquestes matèries, calla i emmudeix quan des d’aquests comentaris li tirem floretes.
Primer. Ràdio Castellar: Dissabte
dia 20 almenys fins a dos quarts
d’onze que és quan estic redactant
la queixa, no funcionava.
Per què? Potser perquè era l’últim
dia de primavera, perquè demà al
món hi haurà un eclipsi de sol o
perquè algú ja massa vegades se
li ha permès fer (amb carinyo) “el
cràpula”.
Segon. L’Actual: En el passat número 571 del període del 19 al 25 de
juny, dedica, com Déu mana, més
de mitja pàgina a la celebració del
Dia Internacional de la Música, insistim, com ha de ser.
Però per al seu coneixement els
comunico que aquest dia es va establir gràcies a Yehudi Menuhin,
l’any 1975, però no es va imposar a
la Societat Universal fins l’any 1980.
No obstant, un esdeveniment tan nostre com el Dia Universal de la Sardana creat 15 o 20 anys abans, segons es
miri, no en feu cap referència.
El Dia Universal de la Sardana el va
establir l’Obra del Ballet Popular
l’any 1960 i ja fa uns quants anys es
va establir celebrar-lo el diumenge

A tots els donants de sang
de Castellar
Els dies 11 i 12 de juny vàrem rebre
la visita de l’equip mòbil del Banc
de Sang i Teixits de la Generalitat
de Catalunya i volem deixar palès
que va ser tot un èxit de donacions.
El resultat de les quatre sessions
(dues de matí i dues de tarda) va
ser de 149 donacions + 5 no acceptables en aquesta campanya.
Castellar és un poble molt generós
en donacions de sang, respon massivament a les crides i més en situacions de tanta necessitat com
el moment que estem vivint actualment per raons de la Covid-19.
És una llàstima no disposar d’un
local municipal més gran per atendre més donants, amb més capacitat per a lliteres i amb més
personal sanitari, ja que molts
oferiments de donacions no es
van poder atendre per manca d’espai. Vàrem haver d’adaptar-nos al
local del Centre Excursionista, a
què un cop més agraïm la seva col·
laboració desinteressada.
Des de la central de Barcelona
del Banc de Sang i des d’aquesta delegació local manifestem el
nostre agraïment a tots els donants, els oferiments i a tots els
col·laboradors.
Gràcies, Castellar.

Junts per Castellar

Núria Raspall*

Ignasi Giménez*

Parcs infantils i
responsabilitat social
individual

El nou accés al Palau
Tolrà: un accés poc
accessible

Muntanyes del Canigó

ra fa uns dies es va obrir
el nou accés als Jardins
del Palau Tolrà pel carrer de Sant Josep, a través del qual es facilita
l’accés al veïnat del nucli
antic, alhora que es dinamitza un espai
que fins ara estava desaprofitat. L’obertura d’aquest nou punt d’accés és una
notícia positiva, però és una llàstima
que l’accés s’hagi executat mitjançant
una escala, sense aportar cap altra alternativa per a persones amb mobilitat reduïda. Si bé és cert que es pot accedir als Jardins a través de la rampa
que dona al Passeig Tolrà, creiem que
s’hauria d’haver adaptat aquest nou
accés, que també fa la funció d’accés
d’emergència. Així vam manifestar-ho
a la darrera reunió de la taula d’accessibilitat. Garantir el dret a la mobilitat
és clau perquè tots puguem participar
en igualtat d’oportunitats en la societat,
independentment de la nostra condició
física. Últimament, des de l’Ajuntament
s’han fet actuacions en pro de millorar
l’accessibilitat, com ara la senyalització
de places per a minusvàlids i l’eliminació
de barreres arquitectòniques a voreres
i accessos a edificis públics. Estem vivint uns temps en què l’emergència sanitària, econòmica i social derivades de
la pandèmia fan que hi haguem de destinar part important dels recursos públics, però també hem de tenir molt present la resta de necessitats que encara
hi són i que no podem deixar de banda.
Per exemple, arranjar voreres que, o bé
estan en mal estat, o bé no compleixen
amb la normativa. Castellar té una orografia més aviat accidentada, amb desnivells importants, i malgrat que molts
carrers del centre s’han fet més accessibles gràcies a la plataforma única, encara hi ha moltes voreres a la vila que
no compleixen amb l’amplada mínima
reglamentària per permetre el pas de
cadires de rodes. En diversos trams,
inclús, el pas per la vorera queda obstaculitzat per fanals o pals telefònics i
obliguen l’usuari a transitar per l’asfalt.
Garantir l’accessibilitat és una assignatura pendent que tenim com a societat.
I cal, sobretot, enfocar el problema des
d’una perspectiva àmplia, que englobi totes les diversitats funcionals i no
només les discapacitats motores. Darrerament, s’han fet passos en pro d’assolir l’accessibilitat universal, però encara
queda feina per fer perquè la diversitat
funcional no sigui un obstacle per portar
una vida normal i independent.

untanyes del Canigó, fresques són
i regalades, més
que més ara a l’estiu, que les aigües
són gelades”. Segur que coneixeu
aquests versos i, potser, fins i tot,
els heu cantussejat alguna vegada. A mi me’ls va descobrir la meva
àvia ja fa molts anys i sempre els he
relacionat amb la revetlla de Sant
Joan. Per a mi és una nit especial i
la Nit del Foc, Nit del Ros o la Nit de
les Bruixes és una de les festes que
més m’agrada celebrar tant pel seu
simbolisme com per la màgia que
desprèn, perquè és una nit en què
les llegendes i rituals ancestrals es
barregen amb la història i la cultura catalana que ens ha forjat com
a poble i ens ha donat la identitat
que ens caracteritza.
Aquest any, però, la festa ha estat
diferent. Si bé el foc que agermana els Països Catalans s’ha regenerat com cada any al cim del Canigó,
enguany només tres excursionistes
han pogut pujar a recollir la Flama
i, tot i així, aquesta ha pogut arribar a més de 3.000 punts d’arreu del
territori. No se’ns ha permès fer fogueres a les places, ni celebracions
populars, però la il·lusió d’aquesta
nit, i de tot el que significa, no s’ha
perdut. I és que tal com va dir l’estimat Jordi Cuixart “la història de
la Flama és la d’un poble unit en la
diversitat per la llibertat.
Que en els moments més foscos sap
transformar la injustícia en esperança, estenent una xarxa cultural
i solidària arreu dels Països Catalans; passant per Brussel·les, Ginebra i arreu del món”.
Aquesta revetlla ha estat la del retrobament, la de tornar a compartir
taula amb amics i família, aquells a
qui tant hem trobat a faltar durant
el confinament, una revetlla durant la qual hem encès una espelma per retre homenatge a les víctimes i als afectats del coronavirus,
als serveis essencials i als presos i
exiliats, una revetlla en què no han
faltat ni el cava ni aquelles coques
tant desitjades, una revetlla amb
gust d’estiu i olor de foc durant la
qual, malgrat les circumstàncies
actuals o potser gràcies a les circumstàncies actuals, ens hem sentit més agermanats que mai.

A

M

*Regidora d’ERC

A

poc a poc anem fent
passos cap a la normalitat. Una prova és
l’obertura, esperada i
desitjada per tots els
nens i nenes de Castellar, dels jocs infantils, així com
de l’espai de jocs d’aigua de la
plaça Catalunya.
Tot i que la posada a punt que s’ha
fet de les instal·lacions ha permès
adequar-les als requeriments higiènics i sanitaris de prevenció de
la Covid-19, que no es produeixin
contagis a partir d’ara depèn en
bona part de nosaltres.
El risc de contagi i propagació del
coronavirus, malgrat els bons resultats que s’estan obtenint i que
ens han permès avançar en les diferents fases de desconfinament,
continua vigent.
N’hi ha prou amb llegir els diaris
o mirar els informatius per adonar-nos que una mala praxi fàcilment pot provocar un rebrot
i, fins i tot, obligar-nos a replantejar alguns dels avenços.
Recordeu algunes de les normes
bàsiques: que els nens i nenes es
netegin les mans abans de sortir de casa i a la tornada, mantingueu la distància de seguretat d’1,5 metres mínims, porteu
mascareta si teniu més de sis
anys, eviteu sobreocupacions,
feu torns si escau perquè tots els
nens i nenes puguin gaudir dels
jocs i, sobretot, no hi aneu si teniu
algun símptoma.
La responsabilitat social individual és la clau de l’èxit en
aquestes situacions. Però aquesta responsabilitat no consisteix
únicament en complir les normes,
també suposa una conducta ètica
i de respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes.A tots els nens
i nenes de Castellar vull dir-vos
que heu demostrat una gran maduresa durant la crisi sanitària.
Que heu estat uns dels col·lectius
a qui més s’ha exigit i que millor
ha complert. Ara us arriba una
de les proves més difícils: aprofitar al màxim la llibertat recent
recuperada amb responsabilitat
i respecte als altres.
Estic convençut que, com sempre, estareu a l’altura!
*Alcalde

60.000 visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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La “nova normalitat”

E

xisteix una “nova
normalitat”? Tot allò
que és nou (que existeix, ha aparegut, ha
estat fet o s’ha esdevingut fa poc temps o per primera vegada) no és normal i tot allò
que és normal (que és conforme
a la norma, que no se’n desvia)
no és nou.
Es pot concebre una nova forma
de fer, de relacionar-se però no
d’una “nova normalitat”: un simple oxímoron.
L’escriptor està fart de sentir que
després de la pandèmia tot canviarà, que res no serà com abans.
Però ell, com ha manifestat Michel
Houellebecq, no vol pensar ni un
segon que no tornarà a ser tot com
abans. O com diu Eduardo Mendoza: “No hay épica; estamos en
casa esperando a que pase el chaparrón”.
És cert que podran instaurar-se
canvis funcionals, com ara l’adaptació de les grans ciutats al trànsit
de vianants, revertir el tall de recursos dedicats a la sanitat pública
o modificar les partides dels pressupostos per impulsar l’economia,
entre d’altres. Però la condició humana està molt lluny de canviar el

PLAÇA MAJOR

Jesús Gómez
Poeta

Nova normalitat? || JOan mundet

Es pot concebre una nova
forma de fer, de relacionar-se
però no d’una “nova normalitat”: un simple oxímoron

seu comportament.
Una prova fefaent ha estat l’actitud miserable d’alguns grups polítics, sense cap recança en treure rèdit polític d’una greu situació
d’emergència.
Però cal baixar al terreny personal.
Aquell que és propi de la quotidianitat de qualsevol ciutadà, del seu

comportament en els àmbits privats i públics. Implicarà aquesta
“nova normalitat” que no es deixin les escombraries al costat dels
contenidors? El amos que treuen
a passejar els seus gossos impediran que es pixin en el mobiliari
urbà o en les façanes dels edificis
i recolliran sempre els seus excre-

ments? Els ciclistes respectaran
la distància de seguretat de separació amb els vianants moderant
la velocitat? S’utilitzaran més les
papereres de l’àmbit urbà? Seran
més respectats els mestres a les
escoles?... Això és una petita pinzellada amb pretensió de gran mural.
Reflexionem-hi.
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automoció | ajuts

A l’espera de com es concreta
el nou pla de suport del sector
La subvenció varia entre els 400 i els 4.000 €, depenent de l’eficiència
Jordi Rius

La setmana passada el Govern central va informar dels trets bàsics del
seu pla de suport al sector de l’automòbil per ajudar-lo a sortir de la crisi
provocada pel coronavirus, que està
dotat amb 3.750 milions d’euros, dels
quals 230 són per a la renovació del
parc de tursimes i vehicles comercials. El pla preveu ajudes als particulars de fins a 4.000 euros per l’adquisició d’un vehicle amb etiqueta
ambiental Zero –l’ajut pot arribar als
5.500 euros per a un cotxe elèctric si
es porta a desballestar un cotxe de
més de 20 anys–. Per a les pimes s’han
previst ajuts d’entre 350 i 3.200 euros
i de fins a 800 euros en cas de comprar un cotxe de combustió.
Per optar als ajuts cal que es
doni de baixa i es converteixi en ferralla un turisme de com a mínim deu
anys d’antiguitat i de set anys, en cas
de ser un vehicle comercial. Aquests
vehicles que es donin de baixa hauran de tenir en vigor la ITV i el titular
ha de ser el beneficiari de l’ajut o un
familiar de primer grau. Si es volen
rebre els ajuts, el preu dels turismes
no podrà superar els 35.000 euros,
45.000 en el cas de persones amb
mobilitat reduïda o que es comprin
cotxes amb etiqueta Zero.
El gerent de la xarxa Sarsa
Volkswagen –que inclou el concessi-

ha d’haver una renovació del parc
mòbil que és antic però no sé fins
a quin punt està preparat el mercat per encarar el cotxe elèctric.
Cal preparar-nos una mica més,
sobretot en punts de recàrrega,
xarxes, electrolineres. Així com
molts altres països estan molt més
avançats, nosaltres no estem tan
preparats per donar servei o abast
a aquests canvis que volen que es
facin”. El gerent de Sarsa Volkswagen creu que el desenvolupament
del cotxe elèctric presenta dos hàndicaps: “l’autonomia dels cotxes
i els dubtes de l’existència d’una
xarxa de càrrega”.
el coronavirus

Un vehicle comercial de Motor Sport a l’entrada de les instal·lacions. || MOTOR-SPORT

onari de Castellar–, José Salgado, veu
el pla com “una bona notícia cap a
un sector molt sensible”. Segons els
seus càlculs, a Catalunya correspondrà gestionar uns 16 milions d’euros
d’aquests ajuts. La gerent de Motor
Sport, Anna Amigó, afirma que està
a l’expectativa “de quina manera
s’aplica aquest pla”. El seu establiment està especialitzat en vehicles
d’ocasió i el pla permetrà comprar
vehicles usats de menys d’un any, a
comptar des de març del 2020, com
una mesura que busca ajudar els
concessionaris a donar sortida als

vehicles automatriculats durant el
període de confinament.
El sector de l’automòbil haurà
de fer un descompte obligatori i de la
mateixa quantia del que aporti l’Estat, excepte en els casos dels vehicles
Zero, en què l’import aportat pel sector serà de 1.000 euros.
Tant Salgado com Amigó constaten que el mercat encara no està
prou preparat per afrontar el pas
al cotxe elèctric. Així, la gerent de
Motor Sport, empresa que va començar a comercialitzar cotxes elèctrics
importats el 2012, considera que “hi

La Covid-19 ha afectat de manera
desigual els concessionaris. Així, a
Motor Sport no han tancat cap dia,
encara que a l’abril van fer un horari intensiu de 8 del matí a les 16 h, en
lloc de l’habitual de 8 del matí a les
20 h. “Els nostres clients, que són
molts organismes com policia urbana, Mossos, flotes de furgonetes
o rènting, no els ha afectat la situació que estàvem vivint”, assegura
Amigó. Tots els concessionaris Sarsa
van estar tancats entre el 16 de març
i l’11 de maig, encara que tenien un
equip de reforç d’emergències al taller. Amb la represa d’activitat, des
de l’11 de maig ja han venut 94 cotxes
a tota la xarxa –que compta amb sis
establiments– i Salgado admet que
el sector de l’automoció “és un sector hipersensible al consum” i que
en línies generals “estem animats”.
El gerent de Sarsa Volkswagen reconeix que la crisi anterior, la
del 2008, va ser “com una malaltia allargada en el temps”, mentre
que la provocada pel coronavirus “és
com un cop de puny, et deixa en un
estat de xoc” i assegura que “la recuperació del sector serà més ràpida perquè hi ha més pulmó per
resistir”.

ALIMENTS | CAMPANYA

El Mercat
recull
aliments per
a Càritas
Dilluns el Mercat Municipal
de Castellar va començar una
campanya de recollida d’aliments que es destinaran a les
218 famílies que atén Càritas a
Castellar. La campanya s’allargarà fins al 31 de juliol. Al recinte de l’equipament hi haurà
una caixa solidària on es podrà
dipositar farina, sucre, pots de
llenties cuites, cacau en pols,
bolquers per a nadons (talles 1,
4 i 5) i llet sencera (en paquets
de 6 brics). Paral·lelament,
l’Associació de Paradistes col·
laborarà amb la campanya oferint productes frescos a Càritas. De fet, la primera donació
van ser uns 50 pollastres que
Càritas necessitava per acabar el mes. Càritas també recull aquests productes les 24
hores a la rectoria i de dimarts
a divendres de 15 a 17 h a la seva
botiga, al carrer Portugal. ||
redacció

Pollastres donats pel Mercat.
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esports
La UE Castellar i el
CB Castellar
encara esperen els
grups definitius

La UE Castellar a 2a Catalana i el CB
Castellar a Copa Catalunya encara no
saben exactament en quin grup quedaran enquadrats de cara a la pròxima temporada. Amb 36 equips confirmats en la categoria més alta del
bàsquet català, tot sembla apuntar

que seran 3 grups de 12 equips els
que es formaran, tal com va proposar la FCB. En el cas del futbol, amb
27 equips ascendits i un total de 125
en la categoria, la solució implica reestructurar els grups i l’augment en
un més per fer un total de set.

“Estem orgullosos dels nostres abonats”
El director de SIGE
Sport Castellar, Quico
Cano, explica com
ha estat la gestió i
la tornada després
de la pandèmia

· De fet heu hagut de recórrer a
un ERTO per a una part dels treballadors. Com està a hores d’ara
la situació?
En aquest moment tenim a gairebé
tota la plantilla fora de l’ERTO. Hem
fet una aposta per tornar amb molta
força i una graella d’activitats molt
completa. L’objectiu és demostrar
al nostre abonat que apostem per
aquest inici i que volem que tornin.
El volum d’abonats que tornin marcarà el volum de serveis que podrem
oferir, però sabem que serà molt elevat. A l’inici de tot, l’única opció viable
era l’ERTO. Progressivament s’han
anat incorporant manteniment i neteja, responsables i monitors.

Albert San Andrés

SIGE Sport Castellar va tornar a la
normalitat –la nova normalitat– obrint
de nou portes aquest dilluns passat. El
club esportiu amb més socis de la vila
enceta una nova etapa després de la
pandèmia adoptant les mesures sanitàries adients per poder evitar contagis i a ple rendiment per tornar a oferir el seu servei.
Les limitacions de mobilitat han
deixat la pràctica totalitat dels practicants d’esport en una limitació absoluta per poder seguir amb el ritme físic
diari d’abans de la pandèmia. Pistes
i pavellons, camps de futbol, parcs i
gimnasos van deixar orfes un 47% dels
habitants majors de 15 anys de l’Estat
espanyol –segons l’Enquesta d’Hàbits
Esportius de 2015 del CSD– que practiquen esport diàriament, d’ençà de l’ordre de clausura del 13 de març.
L’esport també suposa un 1,1%
de l’ocupació anual total del país, amb
214.000 persones que desenvolupen
l’activitat en les 34.529 entitats o empreses dedicades a la pràctica esportiva, segons dades de l’anuari d’estadística esportiva del 2019 fet pel Ministeri
de Cultura i Esport.
Amb aquestes dades es pot veure
l’impacte de l’esport en les nostres
vides, ja que representa una activitat
important en el dia a dia d’una gran
part de la ciutadania. El tancament va
suposar el fre en sec d’un sector molt
interioritzat en la rutina diària que va
causar la paralització d’entitats i clubs,
a més de l’afectació de practicants i
treballadors d’aquest àmbit, sense
endinsar-nos en l’àmbit comercial –la
despesa mitjana és de 123,4 euros per
persona i any segons el mateix estudi–
que també es va veure molt castigat.
En aquest panorama, el SIGE
Sport Castellar va clausurar les instal·
lacions amb la incertesa de la tornada,
de la mateixa manera que ho van fer la
resta de clubs i entitats de la vila. Però
el panorama en aquest cas és encara
més greu, ja que en ser una empresa
dedicada a l’àmbit esportiu i amb treballadors a càrrec, l’impacte va ser
molt més gran que tothom podia preveure en un principi.
Ara, amb la “nova normalitat”
l’entitat castellarenca torna novament
a la pràctica esportiva, havent pres

· Com heu mantingut el contacte amb els usuaris durant
la pandèmia?
Segurament no hem mantingut la comunicació com ens hauria agradat. No
sempre hem aconseguit la informació
que volíem i no hem pogut informar.
Hem trigat molt a saber quan tornaríem a obrir. Hem fet un espai virtual
a través de xarxes socials i correu electrònic per explicar el que sabíem i oferir activitats dirigides. Som conscients
que arribar a tots els nostres abonats
era difícil i ens quedem curts.

Quico Cano, director del SIGE Sport Castellar, davant la piscina descoberta. || sige

una sèrie de mesures que el seu director, Quico Cano, va explicar a L’Actual.
· Com heu viscut la situació de
confinament al SIGE?
Entenc que ha estat complex per a
tothom, ja que som gent d’activitat en
aquest sector i haver de paralitzar tota
la instal·lació i no tenir una data concreta de retorn ha estat el més complex. Hem hagut d’aprendre i no prendre decisions de forma impulsiva. Vam
haver de tancar, fer un ERTO, aturar la
instal·lació per complet. Algunes són
decisions que es van haver de prendre de forma radical a l’inici, perquè
no teníem opció B, però d’altres, com
les millores a les instal·lacions s’han
pogut madurar una mica més. Ha estat
complicat però tots teníem ganes de
poder tornar.
· Sense tenir precedents, com
heu gestionat una crisi així?
Segurament quan puguem mirar amb
perspectiva veurem que ha estat un
aprenentatge espectacular, que ens
ha obligat a adaptar-nos, a tenir pa-

ciència. Ens ha unit més perquè hem
hagut de buscar solucions noves a situacions noves amb un complement d’incertesa molt gran, ja que la informació
rebuda era contradictòria sobre quan
podríem obrir i com. Això ha millorat
la unió amb entitats que es dediquen
a gestionar instal·lacions esportives.
D’alguna manera hem compartit neguits i solucions. Hem millorat com a
empresa i com a persones.
· Com ha afectat aquesta crisi
en global la infraestructura
del club?
L’estructura com a tal no l’ha afectat
gaire. És cert que ha afectat la manera com treballem i com ho farem en
el futur. Especialment perquè som
conscients que ens hem de preparar el dia a dia, per aquelles coses
que poden arribar a passar. Ens ha
tocat fer un pla d’acció per veure com
reaccionar en aquestes situacions i
això ha enfortit l’empresa, ens ha ajudat a entendre que aquestes situacions se superen amb la col·laboració
de tothom.

· Aquesta nova situació obre una
porta a potenciar en un futur les
activitats dirigides en línia. Esteu
preparats per fer-ho?
És un dels punts a sobre de la taula. Incorporar classes virtuals i a les xarxes
socials per streaming es farà a les pròximes setmanes. El sector ens convida
a mantenir aquest tipus de servei en
línia, tot i que la gent prefereix venir i
tenir el seu monitor per interactuar,
però plantegem aquesta dualitat. Hi
ha plataformes molt potents en l’àmbit estatal i mundial que ofereixen mitjans tecnològics fora del nostre abast
i en aquest moment estem analitzant
si podem competir amb elles o cal sumar-se i incorporar els nostres monitors amb les nostres activitats per
poder triar com fer-ho. Hem incorporat novetats tecnològiques com control
d’aforament i classes virtuals i tenim
previst, el dia 29, iniciar la nova aplicació mòbil pels usuaris.
· Aquest dilluns heu tornar a
obrir. Com està sent la tornada?
Especialment per la nostra salut emocional i psicològica ha estat molt bona.
Ha estat molt bé i molt tranquil·la. Els
abonats han vingut molt conscienciats
d’una situació extraordinària i en què
han de tenir paciència. Ha estat molt
progressiu i amb gent que s’ha apropat a veure quines eren les noves característiques. Hem viscut una situa-

ció d’excés d’informació en què molts
hem confós la fase 2 amb la 3 o amb la
nova normalitat i hem tingut gent que
ha vingut a preguntar si es podien fer
servir els vestidors, les dutxes, si es farien unes o altres activitats... Estem
molt contents amb els primers dies
i la tranquil·litat amb què s’ha viscut
aquest nou funcionament.
· Una de les coses que heu fet
abans d’aquesta tornada és la
creació d’un manual d’usuari.
Es respecta?
El tema dels manuals sempre genera controvèrsia. Quan crees un document escrit és molt complicat que un
percentatge elevant de gent el llegeixi. Però volíem deixar constància per
qui sí que ho fa. Ho hem reforçat amb
molts senyals i amb l’acció del personal i es respecta amb un percentatge
elevat. Quan no es fa és per desconeixement, tothom està disposat a seguir
les indicacions.
· De fet heu implementat una
sèrie de descomptes importants
per afavorir la tornada...
La situació de tancament va provocar una situació nova, amb un rebut
cobrat a mig mes. Vam proposar diferents formes de retorn i premiar
qui ha volgut tornar abans. Premiar
qui ve de nou és la tònica del mercat,
però hem volgut fer-ho a la inversa,
amb descomptes que arriben al 90%.
Molta gent, sabent la situació de l’ERTO, ha renunciat al retorn a favor del
nostre equip i ens han demostrat que
estimen les persones amb qui es troben cada dia. Estem molt orgullosos
dels nostres abonats.
· Teníeu 2.650 socis abans de
la pandèmia. Ha canviat gaire,
aquesta situació?
Amb la crisi econòmica que podria
venir hi haurà una davallada. Segurament no ho faran de forma voluntària sinó forçat en la situació. Confiem
que si no hi ha rebrots, la gent tornarà.
Hi haurà una davallada considerable i
aquí estarà l’èxit en la nostra planificació i feina, que la gent vegi que hem fet
una bona tasca d’organització i prevenció. Recuperarem una quota per ajudar les persones que tinguin una situació econòmica compromesa.
· Com estan els campus d’estiu?
Molts dels nens han estat sense activitat física i creiem que necessiten tornar
a sortir i relacionar-se i dins de les mesures aconsellables fer activitats diferents, col·laborant amb l’Ajuntament
amb l’Estiu enriquit per combatre les
mancances que ha aportat la pandèmia. Farem campus amb menys gent
i sense barrejar grups.
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“Aquest confinament m’ha ajudat a
centrar-me i a ordenar les meves idees”
ENTREVISTA
LAIUSKA (LAIA CAPDEVILA)
Il·lustradora

Laia Capdevila (Laiuska) és una jove
artista castellarenca. Abans de declarar-se la pandèmia havia inaugurat, juntament amb diverses companyes artistes com ella, l’exposició
Nadryv, a la Sala d’Exposicions d’El
Mirador. Era la segona vegada que
mostraven públicament i de manera
conjunta la seva obra, que ara també
ha quedat confinada.

Marina Antúnez

· Què feies, artísticament parlant, abans que es declarés l’estat
d’emergència sanitària?
Jo, just abans del confinament, un
dels projectes que tenia en marxa
era pintar cossos. Això, amb el distanciament social, és impensable.
Vaig aparcar-ho i vaig donar ales a
un altre projecte que tinc en marxa,
que és pintar sobre tela: samarretes, bosses i dessuadores. Per sort,
tenia molt material a casa i ho podia
fer perfectament. Vaig seguir fent
encàrrecs i coses que em sortien de
dins però es quedaven a casa, no les
podia enviar. Ara, amb la desescalada, els he començat a enviar.
· Com va canviar la teva perspectiva, amb el confinament?
El confinament dona molt per pensar. Em vaig asseure i vaig reflexionar sobre si estava fent el que jo volia
o no. Tinc moltes idees, però barrejades. Vaig intentar centrar-me
i ordenar una mica aquestes idees.

· Com vas materialitzar el que et passava pel cap durant el confinament?
Vaig obrir un document i vaig escriure un projecte a veure quins són
els meus objectius i valors, i centrar-m’hi. Em sentia una mica perduda, i el confinament m’ha ajudat
a centrar-me i a ordenar les meves
idees, i saber el què vull. Feia coses
molt variades, ara un retrat, ara
pinto una samarreta, i molts cops,
guiada pels encàrrecs. I entre elles
no tenien un fil conductor. Anàvem
una mica accelerats i jo no m’hi sentia del tot còmoda.
· A què et dediques?
Soc il·lustradora. Faig moltes bosses de tela, això sí. Anem tan ràpid
en el dia a dia que tenia moltes idees
al cap però no n’acabava desenvolupant cap perquè anava amunt i
avall tot el dia. El confinament m’ha
donat temps per experimentar.
· I què has descobert?
He experimentat amb coses naturals, com la pell de l’alvocat, el pinyol,
he investigat sobre aquest tema provant coses. El projecte encara és molt
embrionari, o sigui que estaria encantada amb un segon confinament!
[riu]. M’ha ajudat a ordenar-me tant
professionalment com personal. Em
vaig apuntar a un curs en línia sobre
això, en què ensenyaven com tenyir,
quins pigments hi ha, com els pots
utilitzar i com aconseguir-los. Bàsicament per fer servir coses més sostenibles, sense químics.
· Ara fas més pintura que il·
lustració?
Ho combino. També he volgut endinsar-me en la pintura, a més de la
il·lustració. Tenyeixo la tela sobre
la que pinto, que normalment és
blanca o de color cru, i hi il·lustro
a sobre, fent dissenys personalit-

Laia Capdevila ‘Laiuska’fa un esbós d’un dibuix que aplicarà sobre una bossa de roba. || ivette Sánchez

zats perquè m’intento apropar a la
persona a través dels seus gustos. I
que totes les bosses siguin úniques.
· Tindrà algun resultat, això que
estàs fent?
De moment, tot està difícil. De fet,
l’exposició Nadryv que havíem inaugurat al mes de març va estar
exposada només tres dies i es va
tancar, i aquesta setmana passada
vam desmuntar-la definitivament.
Entre les noies que vam organitzar
aquesta exposició, som amigues,
hem seguit tenint contacte. Totes
nosaltres hem trobat més temps

infantil | espectacle

Jordi Tonietti
enceta el cicle
‘#animats’

Jordi Tonietti va encetar l’‘#animats’ a #femcastellar i #auditorimunicipal. || cedida

El 25 de juny passat va començar
el cicle #animats amb un concert
de l’artista gironí Jordi Tonietti
que es va emetre telemàticament
a les xarxes socials de #femcastellar i #auditoricastellar.
Aquesta proposta forma part
d’aquesta iniciativa, #animats, impulsada per sis artistes que es dediquen professionalment a l’animació infantil de Catalunya i que
l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha incorporat a la programació
telemàtica de l’Auditori durant els

per provar coses noves i seguir explorant camins artístics.

guessin pintar i que estan penjats
a la web de la ludoteca.

· Has pogut seguir treballant?
No, perquè jo treballava en un casal
d’avis fent classes de dibuix però
m’ha quedat aturat. He seguit amb
l’institut i fent els encàrrecs que
m’arribaven. Durant uns mesos,
abans del confinament, havia estat
fent de monitora a la ludoteca municipal. I ara, amb el confinament,
des de casa vaig fer un vídeo en què
ensenyava a fer pintures amb productes casolans. També vaig fer uns
dibuixos perquè els infants els po-

· La teva obra expressa el que has
sentit durant la pandèmia?
A mi em costa molt expressar el que
sento dibuixant. Però sí que és veritat
que ho expresso escrivint. És el que he
fet. El que està passant ens toca de prop
i emocionalment molt. Els artistes, habitualment, traiem enfora les nostres
emocions però aquesta és una part que
m’he guardat per a mi. Amb la desescalada és veritat que hi ha més moviment.
I ara surto a caminar al matí, més que
abans i tot. Estic bé.

mesos de juny i juliol d’aquest 2020.
Les actuacions s’adrecen a infants
de 3 a 12 anys i es faran els dijous a
les 11 h a l’Instagram de l’Auditori
fins al 30 de juliol. Cada espectacle programat es podrà veure fins
al dimecres següent.
Tonietti va encetar el festival
musical #animats amb una proposta engrescadora. El Jordi canta
cançons i explica contes i rondalles
des de ben petit, de fet, amb només
quatre anys ja somiava ser músic.
Un any més tard, quan només en
tenia cinc, ja cantava en festivals i
programes de ràdio amb Els Germans Tonietti, el grup que va crear
amb tres dels seus sis germans.
Ha estat als 54 anys quan
Jordi Tonietti ja pot dir que el seu
somni de nen s’ha fet realitat. Ara,
la seva vida i la música són indestriables. Els darrers trenta anys
els ha dedicat a cantar per al pú-

blic infantil. En el seu llarg repertori musical després de tants anys
de carrera hi podem trobar havaneres, cançons populars, contes i
rondalles, faules, històries de ficció, etcètera.
Tonietti ha fet més de 2.500
actuacions fetes a dalt dels escenaris de diferents pobles i ciutats
de Catalunya, la Catalunya Nord,
el País Valencià i les illes Balears.
També ha actuat a Bèlgica, Luxemburg, Guatemala, Córdoba i Andorra. L’artista va rebre el premi de
l’Ateneu d’Acció Cultural (ADAC)
en reconeixement a la seva tasca
de difusió i de defensa de la llengua
i la cultura catalanes.
Les següents actuacions dins
del cicle #animats seran Carles Cuberes (2 de juliol) , Roger Canals (9
de juliol), Rah-mon Roma (16 de juliol), Toti Roger (23 de juliol) i Jaume
Ibars (30 de juliol) || m. a.
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La biblioteca refresca el
juliol amb actes culturals
Activitats familiars i
per a adults ompliran
l’espai exterior,
commemorant
també el Dia LGTBI
Aquest mes de juliol, la Biblioteca
Municipal Antoni Tort ja reobre les
portes amb normalitat. Des de la setmana passada, l’accés ja és lliure per
a l’usuari.
A més, ha programat diverses
activitats culturals familiars i per a
adults, reivindicatives i lúdiques, que ja
podran ser presencials. Les propostes
són del tot ben rebudes per a un públic
que ha vist restringida l’activitat cultural presencial a Castellar del Vallès.
En aquest sentit, el proper dissabte, 27, a les 11.30 hores, el servei municipal commemora el Dia de l’Orgull
Lèsbic, Gai, Transsexual, Bisexual i
Intersexual (LGTBI) amb una sessió
de contes adreçada al públic infantil.
Marina Antúnez i Jaume Clapés explicaran diverses històries amb protagonistes que ens expliquen com viuen,
gaudeixen o pateixen la seva identitat,
de la seva realitat familiar, de la seva
condició de nen i nena. Sabrem com
se senten, quines il·lusions tenen i com
les gestionen. Tot plegat, per entendre
que vivim en una societat diversa i que
aquesta és una gran riquesa.
Encara per posar en valor el
Dia LGTBI, dimarts 30 de juny s’ha
programat un segon acte, en aquest
cas, per a adults. Tindrà lloc a les

Alguns dels llibres LGTBI del fons de la Biblioteca Municpal Antoni Tort. || m. a.

20.30 hores al Pati de les 3 Moreres
i consistirà en una lectura de relats
de fragments extrets de diferents llibres LGTBI, alguns d’ells, adquirits a
la llibreria Antinous de Barcelona. En
aquest cas, llegiran els actors i acrius
Clara Sellés, Sara Schkot, Jaume Clapés, Marina Antúnez, Héctor Hernández i Mònica Mimó. S’han escollit
fragments del llibre Carol de Patricia
Highsmith; de Diari d’un adolescent gai,
d’Iñigo Lamarca; Ariel i els cossos , de
Sebastià Portell; relats lèsbics escrits
per dones lesbianes extret del llibre I
visqueren felices, i poemes de Maria
Mercè Marçal, que aniran enllaçant
els textos narratius.
Les activitats de la biblioteca seguiran el dia 2 de juliol amb una nova
sessió del club de lectura de novel·la.
La tertúlia també es farà de forma presencial, a partir de les 20.30 hores, al
Pati de les 3 Moreres, i girarà al voltant

dels llibres Beatriz y los cuerpos celestes, de Lucía Etxebarría, i L’amic retrobat, de Fred Uhlman. La sessió estarà
conduïda per Joana Zoyo.
Per a dijous, 9 de juliol, s’ha programat un recital d’El comte Arnau,
de Josep Maria de Sagarra. L’actor
Joan Solé recitarà els versos del poeta,
acompanyat per la flauta de bec de
Maria Rovira. L’acte tindrà lloc a les
20.30 hores al Pati de la Biblioteca.
D’altra banda, de forma telemàtica, el dia 7 de juliol s’enceta un homenatge que es vol retre a Josep Maria
Benet i Jornet. En aquest sentit, s’ha
preparat un acte titulat Paraula de
Benet i Jornet que començarà el dimarts amb la lectura d’un fragment
d’Elisabet i Maria: inspirada lliurement
en Schiller, a càrrec de Bet Tena i Mònica Mimó. S’emetrà per l’Instagram
de la biblioteca @bibliotecaantonitort. || M. A.

BREUS
fedac | biblioteca

L’alumnat de FEDAC omple la bossa
de llibres recomanats per la Biblioteca
Els joves d’ESO de FEDAC i la Biblioteca Antoni Tort, a través de la directora Carme Muñoz, van obrir una videoconferència conjunta. L’objectiu
de la biblioteca era recomanar-los més d’una trentena de lectures per a
aquest estiu. Durant una hora, Muñoz els va presentar llibres de gèneres, temes i estils molt variats. Els alumnes van poder descobrir narracions, novel·les gràfiques, còmics, llibres de ciència i, fins i tot, de filosofia.
Muñoz també els va parlar amb passió dels llibres i els va oferir una
acurada selecció de biografies inspiradores, de relats que els posaran
en la pell de personatges d’altres cultures, d’històries de por i de misteri que els atraparan, d’aventures que els parlaran de l’amor, de narracions amb un toc d’humor que els faran somriure i de trames que els endinsaran en èpoques històriques concretes.
També els va recomanar textos que els permetran comprendre les
pròpies emocions, els plantejaran qüestions filosòfiques sobre la humanitat o els argumentaran científicament fets ben diversos.
L’objectiu d’aquesta trobada virtual era afavorir que els joves triïn
la lectura literària com a opció d’oci, perquè –tal com afirma l’escriptor
Emili Teixidor– “la literatura és l’art que proporciona paraules precises, exactes, genuïnes, que ens ordenen, ens curen, ens expressen
i ens humanitzen”. Llegir és el millor “deure d’estiu” que l’escola els pot
encomanar. || M. A.

dia de la música

Un record musical a Castellar
Aquest any, diverses entitats i escoles del municipi van celebrar el Dia
de la Música, diumenge 21, de forma telemàtica. Des de les 11 h del matí
i fins a les 21 hores, Castellar va dur a terme un acte conjunt que va
comptar amb la participació dels ens musicals de la nostra vila i amb
el suport de l’Ajuntament.
Acció Musical Castellar, els Aires Rocieros Castellarencs, el Cor
Sant Esteve, la Coral Pas a Pas, la Coral Xiribec, Di-versions Cor Gòspel Castellar, l’Escola Municipal de Música Torre Balada i Espaiart van
emetre diverses actuacions enregistrades a les xarxes socials de l’Auditori (@auditoricastellar) i de l’Ajuntament (@femcastellar). L’acte,
de forma virtual, volia reivindicar una efemèride que, amb el confinament, té especial rellevança, ja que la música ha estat sovint teràpia
per a moltes persones. || m. a.
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Alfonso Fernández
Elaborador de germinats eco i de productes de km 0

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Optimista
Un defecte que no pots dominar?
Despistat
Un producte ‘delicatessen’?
Els camagrocs
Quin plat t’agrada més?
Ous ferrats
Un paisatge?
Elmosaicdeboscosicultiusdelanostraplana
Una estació de l’any ?
La tardor
Una obra de teatre?
‘El chico de la última fila’
Un músic?
Eric Clapton
Un llibre?
‘Viejas historias de Castilla la Vieja’
Una pel·lícula?
‘Pat Garret i Billy el Nen’, de S. Peckinpah
Un repte?
Fer el Camí de Santiago tot sol

”A Castellar tenim

productes que no
estan posats en valor

“

Heus aquí un home lligat a la terra. D’ofici periodista, ha
treballat de cuiner i ara elabora germinats ecològics. I per
afició, fa oli. També és agricultor, hortolà, boletaire, i fins i
tot, actor i director teatral. Heus aquí un home polifacètic.
Marina Antúnez

· Vas començar de periodista?

Vaig començar a Ràdio Castellar, al
carrer Torras. Després, vaig passar
al Diari de Sabadell portant la corresponsalia de Castellar del Vallès i
altres poblacions, tocant temes de
medi ambient i gastronomia.
· Però vas deixar l’ofici?
Sí, la meva següent activitat va ser
com a cuiner a dos establiments diferents, un d’aquests, Ca l’Aurora.
Paral·lelament, vaig muntar el projecte Cuina de Safareig, en què organitzava tastos de vins i de diferents
productes i tallers de cuina.
· I tornes a canviar de feina?
Sí, aquest cop, segueixo vinculat al
producte. A l’ecològic, elaborant germinats de diferents vegetals: alfals,
raves, remolatxes, etc., fins a un total

de 16 referències diferents. L’empresa és a Caldes, la va crear Santi Vilalta amb un altre soci, i ara jo continuo amb aquest altre soci allà, amb
la marca Brot d’Or. Tenim distribuidors a Mercabarna i d’altres que fan
venda en línia. Nosaltres, directament, no venem, comprem la llavor
amb certificació ecològica i la fem
germinar, aplicant-hi només aigua
i temperatura. M’ho va proposar el
Santi, i com que jo ja estava vinculat amb l’agricultura, em va semblar
una bona idea. Ens hi vam llançar de
cap i cada cop hem tingut més feina
i hi estic més involucrat.
· A més de dedicar-t’hi professionalment, què més cultives?
Sempre he tingut una mica d’horta,
oliveres i, fins fa no gaire, també tenia
pollastres, gallines i conills.
· Quins productes elabores?
Tinc producte d’horta. Ara comen-

cem a treure les patates més primarenques, les Red Pontiac, i de seguida vindrà la Kennebec. I ja esperem
els tomàquets! Tinc l’horta als horts
del Brunet i als Saulons, amb el meu
tiet. A banda dels horts, també portem alguns camps d’oliveres, entre
aquests, els del Castell de Clasquerí. I amb les olives fem oli, aconseguim un cupatge aleatori amb tot el
que tenim de les varietats arbequina, grossal, i un percentatge que va
variant d’ullastres. És oli per a consum propi i dels amics.
· Quin valor té per a tu el producte de proximitat?
A Castellar tenim productes molt
bèsties, molt bons, que no estan posats en el seu just valor. Per exemple, una carn de xai de Sant Llorenç
d’un noi que es diu Dani. I un altre,
de Pau Garcia del Turó de les Nou
Cabres, que pastura entre Terrassa
i Matadepera. Ell té xai, cabrit i for-

matge. A Castellar, Dani Sagrera fa
formatge de cabra a Can Padró. Si
coneixes l’entorn i la seva gent és relativament fàcil consumir producte
d’aquí, de gran qualitat i a molt bon
preu. La patata també creix bé aquí.
Aquest any, amb tanta pluja no ha
estat el millor, però vaja.
· Productes gurmet, fins i tot?
Sí, com la tòfona d’estiu, per exemple, la tenim espectacular i molta
gent no ho sap. A mi me les passa
un bon amic amb qui faig intercanvi
de productes. La tòfona d’hivern és
més escassa perquè vol més alçada
però també n’hi ha. I tenim rabassoles i bolets molt bons a la tardor.
I espàrrecs, ous eco de Can Brossa,
vi de La Muntada, i la mongeta del
ganxet, posem-nos la mà al pit!, que
és el producte estrella, una mica per
sobre del conill a l’ajillo del Frutos!
[riu]. De fet, és l’unic producte amb
DO que tenim a Castellar.

· Ets de productes ecològics?
És un tipus de menjar que cada
vegada trobem a més establiments,
que va guanyant quota de mercat.
El que s’hauria de reivindicar és el
producte ecològic però no perquè
tingui el segell CCPAE sinó també
ecològic quant a la confiança amb el
productor proper, que potser no pot
pagar tota la paperassa per tenir el
segell. Molts cops, el petit productor
no ho pot assumir.
· T’hem vist també al teatre?
És una afició que em ve de petit,
m’hi vaig posar quan hi havia Vicenç
Altimira, una de les vaques sagrades
de l’ETC a qui admiro moltíssim.
Des d’aleshores, he seguit vinculat a
l’ETC fent d’actor o bé de director en
alguns muntatges. El teatre m’ajuda a
empatitzar amb la gent, amb els altres
actors i amb el públic. És el vessant
més personal d’abocar-me enfora, a
diferència de quan vaig al bosc.

