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El ple aprova instaurar la zona 30 a partir de la segona quinzena de juliol

Castellar donarà més 
prioritat a vianants i bicis

Un estiu per gaudir
Casals d’EstiU | P 05

Els casals d’estiu sumen més de 800 participants 
en un any diferent pels efectes  de la pandèmia

L’Escola d’Estiu d’Atletisme organitzat pel CAC a les pistes d’atletisme també inclou un casal inclusiu fet conjuntament amb el Grup Esportiu TEB. || Q. pascual
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Es reprenen els plens 
a Ca l’Alberola

Des del 25 de febrer passat, les 
regidores i regidors del consistori 
castellarenc no es veien les cares 
en sessió plenària. Aquell 25 de 
febrer va ser l’últim ple que acollia 
Ca l’Alberola quan la pandèmia ja 
començava a ser més que preocu-
pant a Itàlia i a les portes del 8-M les 
polítiques envers les dones van tenir 
el protagonisme. Dues setmanes 
després l’Estat decretava l’estat 
d’alarma i el confinament. Com 
moltes altres institucions, el ple va 
poder continuar desenvolupant-se 
a través d’eines telemàtiques: fins 

Pas endavant per esdevenir zona 30

Dins d’una ‘relativa’ normalitat pre-
sencial, el ple ordinari de juny va tenir 
com a plat fort l’aprovació per unani-
mitat de la modificació de l’ordenan-
ça que regula la mobilitat de persones 
i vehicles de tota mena que circulen 
per l’espai públic. A grans trets, tal  
com va explicar el regidor de Terri-
tori, Pepe González, la mesura per-
met declarar tot el terme municipal  
–amb alguna excepció– zona 30, fet 
que implica “recuperar espais per 
als vianants, reduir accidents i mi-
llorar el medi ambient”. Reduir la 
velocitat dels vehicles a motor de 40 
a 30 quilòmetres per hora “situa en 
un espai d’igualtat la mobilitat als 
carrers” –va dir González– fet que 
atorga més protagonisme a vianants, 
bicicletes i patinets. 

El regidor de Territori també 

s’aprova modificar 
l’ordenança de 
mobilitat per donar 
prioritat al vianant

va  subratllar que aquesta reducció 
de velocitat dels vehicles als carrers 
–bàsicament passant de 40 a 30 qui-
lòmetres per hora– deixa algunes 
excepcions: la Ronda de Llevant i els 
carrers Garrotxa i Bages del polígon 
de la Bruguera, que mantindran els 
50 com a velocitat límit. Passarà el 
mateix amb els trams de carretera 
que travessen el municipi i que perta-
nyen a la Generalitat i a la Diputació. 
A banda del canvi normatiu, l’adap-
tació a la via pública farà necessàries 
algunes intervencions per introduir 
noves senyalitzacions i realitzar una 
intensa campanya de sensibilització. 

L’anàlisi de l’oposició va ser força 
coincident: la mesura agrada però 
confien en una millor planificació. 
Oriol Martori, regidor d’ERC, princi-
pal grup de l’oposició, va parlar d’un 
“sí crític” a la proposta de zona 30:  
“Bàsicament  es tracta de fomen-
tar la mobilitat sostenible tant de 
vianants com de bicicletes, però 
això s’ha d’acompanyar d’accions 
que permetin fomentar aquests 
hàbits i ja anem una mica tard”. 
En aquest sentit, Martori va recor-
dar que el Pla de Mobilitat fa dos anys 
que va caducar. Per part de Junts per 

Castellar, Pau Castellví va recordar 
les necessitats d’aparcament que, al 
seu parer, té el municipi i que ajudari-
en a tenir “una bona estratègia per 
avançar-se a les necessitats que té 
el municipi en matèria de mobili-
tat”. Com a exemple, Castellví va dir 
que “estem vivint un increment 
mai vist del patinet elèctric i hem 
de liderar com ha de ser la mobili-
tat de futur”. Marga Oncins (CUP) 
va assegurar que implantar la zona 30 
és una mesura que agrada a la seva 
formació però que s’ha d’acompa-
nyar de propostes que no prioritzin 
el transport privat davant de la resta 
d’alternatives.

L’altra gran qüestió que es va di-
rimir en el ple va ser la pròrroga de dos 
anys en la gestió de les dues guarderi-
es municipals –El Coral i Colobrers– 
que gestiona la cooperativa Suara. El 
regidor d’ERC, Rafa Homet, va defen-
sar la fórmula de servei directe per da-
vant de l’externalització actual però 
també va posar en valor que “la co-
operativa és prou solvent tant per 
la bona qualitat pedagògica com la 
gestió”. Homet va coincidir amb la 
intervenció de la regidora de la CUP 
en demanar la “municipalització 

 J.G.

a quatre plens –un d’ells extraordi-
nari– s’han hagut de fer virtualment. 
Per tant, hi havia moltíssima 
expectació –i també nervis– entre 
els representants polítics locals 
pel retorn a Ca l’Alberola. Sense 
públic i repartits en tot l’espai de 
la sala de plens per garantir un 
metre i mig de distància entre els 
21 regidors i regidores, a més del 
secretari i l’interventor, la sessió es 
va conduir amb certa normalitat. 
Amb mascaretes, gel hidroalco-
hòlic a les taules i una important 
redistribució en la ubicació dels 
grups municipals, el ple de juny va 
imposar una normalitat que, tal com 
va explicar algun membre de l’equip 
de govern en acabar la sessió, ben 
segurament s’haurà de mantenir 
en els pròxims mesos.   || redacció

del servei” quan acabi la pròrroga.
Matías de la Guardia (Cs), tot i 

veure bé la pròrroga, va manifestar 
el desacord de la seva formació po-
lítica amb el fet que “l’Ajuntament 
ofereixi un servei que és supramu-
nicipal i que no li correspon com a 
administració”.

L’alcalde, Ignasi Giménez, va in-
tervenir per recordar que la implicació 
de la cooperativa Suara va contribuir a 
fer realitat les dues guarderies muni-
cipals i va parlar de la necessitat d’un 
millor finançament dels ajuntaments.

Tot i que l’ordre del dia del ple in-
cloïa fins a quatre mocions de l’oposi-
ció finalment van ser retirades. Ja en 
l’apartat de precs i preguntes, ERC va 
preguntar sobre el trànsit de vehicles 
a la B-124  i  va expressar els seus dub-
tes sobre la nova rotonda que s’està 
fent i que paga el supermercat Merca-
dona. Segons va explicar el portaveu  
de l’equip de govern, Joan Creus, els 
darrers estudis fets –del 2016– esta-
bleix que hi ha un trànsit d’uns 27.500 
vehicles diaris a la B-124 i va explicar 
que la rotonda que s’està construint 
es contemplava al Pla de Mobilitat 
del  2012 però per raons econòmiques 
s’intentava prioritzar la rotonda dels 

Pedrissos però ara, gràcies al finan-
çament privat, s’ha agilitzat aquesta 
rotonda amb Ronda Tolosa.

Finalment, també es va posar 
sobre la taula, a instàncies d’ERC, la 
necessitat de reconduir l’acte en me-
mòria dels difunts que s’han produït 
durant la pandèmia i que ha provocat 
malestar en l’oposició per la compra 
d’una alzina que ha costat al voltant 
de 10.000 euros sense que els grups 
n’estiguessin informats. “És evident 
que en una situació de crisi i quan 
hi ha gent que ho està passant ma-
lament gastar 10.000 euros en un 
arbre generaria polèmica i desen-
contres i creiem que no havien d’ac-
tuar amb fets consumats. Vostès ho 
han fet així i el nostre prec és que 
mirem de reconduir la situació tots 
plegats. Volem que sigui un acte so-
lemne i que no admeti cap polèmi-
ca”, va afirmar el portaveu republicà, 
Rafa Homet. En aquest sentit, l’alcal-
de va coincidir amb Homet en el fet 
que l’acte és necessari i, tot i que va 
dir no entendre gaire la polèmica, va 
reiterar la voluntat de mantenir el flux 
d’informació amb l’oposició “perquè 
la situació encara continuarà sent 
complexa en els propers mesos”. 
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les forces locals es resituen 
a l’escenari post-Covid-19
la irrupció de la pandèmia ha obligat a buscar consens per arribar a acords davant l’emergència

Era el moment de fer el balanç d’aquest 
primer any de mandat municipal per 
part de tots els grups municipals apro-
fitant la presència de tots els portaveus 
a la sala de plens de Ca l’Alberola al ple 
de juny celebrat aquest dimarts. El pro-
grama El debat de Ràdio Castellar va re-
unir-los després del ple perquè dones-
sin la seva opinió de com ha estat aquest 
primer any de mandat, marcat per l’apa-
rició de la pandèmia del coronavirus. 

La portaveu de la CUP, Magda On-
cins, va ser la primera a parlar per in-
dicar que aquest primer any “era una 
mica com ja ens esperàvem en el  sen-
tit que l’equip de govern té una majo-
ria absolutíssima a què no podem fer 
res, jo estic jo sola i ens van plantejar 
ser una veu crítica dins del consisto-
ri i explicar en tot moment la nostra 
postura”. Oncins va lamentar que, “tot 
i tenir al davant un govern d’esquer-
res i progressista, ens sap greu que 
de vegades hi ha poc debat”.

 El portaveu d’ERC, Rafa Homet, va 
definir aquest primer any de mandat com 
atípic i excepcional: “Rècords de calor 
a l’estiu mai registrats, l’incendi del 
Mercat al setembre, al gener ens vam 
trobar amb el temporal Gloria, hem 
tingut un cas que està al jutjats i que 
ha afectat tota la comunitat educati-
va de Castellar i ens hem trobat amb 
una pandèmia”. Això ha provocat que 
“s’hagi hagut de gestionar molt l’emer-
gència, la immediatesa i l’ara per ara”, 
conclou Homet, que afegeix que “la nos-
tra voluntat és que hem d’arribar a 
pactes de ciutat i sovint tenim més 
la sensació de voler arribar a acords 
nosaltres que no pas el mateix equip 
de govern”. El republicà va reconèixer 
que “hem tingut la capacitat d’arribar 
a modificacions puntuals  sobre coses 
concretes del pressupost per fer front 
a la pandèmia”. També va remarcar el 
fet de destinar les partides de  projectes 
que no generen consens, com la piscina 

BALANÇ DEL 
PRIMER ANY 
la irrupció de 
la pandèmia ha 
possibillitat que 
hi hagi acords per 
modificar partides 
pressupostàries 

NEGOCIACIÓ 
una prioritat 
per al 2021 és 
incrementar les 
despeses de 
caràcter social 

EL FUTUR 
els grups aposten 
per avançar cap a 
un model clar de 
municipi que no 
descuidi el territori

tiva perquè una quarantena de mesu-
res aprovades provenen de propostes 
que hem fet des de Junts per Castellar, 
una vintena de les quals del Pla de Re-
activació Socioeconòmica per fer front 
a la pandèmia de la Covid-19 i de l’altra, 
tinc un regust amarg per certa manera 
de fer política en certs moments que es-
tava orientat al desgast personal en mig 
del ple. Però hi ha hagut un abans i un 
després de la pandèmia”.

i ara què?
De cara al futur, la portaveu de la CUP 
va exigir “plantejar un seguit de mesu-
res en diferents escenaris per poder 
ser més àgils i ràpids a l’hora d’apli-
car-ne una i no trobar-nos en el mo-
ment a veure què fem”. Homet, d’ERC, 
va demanar tenir “una idea de ciutat 
clara i perfilada, de quin Castellar 
volem i quin és el Castellar pel qual 
apostem, perquè si no apostem per 
una cosa i volem arribar a tot no ar-
ribarem  a res, que és el que passa a 
moltes ciutats”. Homet ha advertit que 
“si no som capaços de llegir-ho correc-
tament, en pagarem les conseqüèn-
cies en el futur, i no ho estem fent”. 

El portaveu del grup municipal de 
Som de Castellar-PSC va defensar el 
model de Castellar, “que és prou identi-
ficable: per exemple el relat educatiu 
que ha possibilitat que hi hagi un auge 
de la qualitat i la bona feina de les es-
coles públiques, amb la conseqüent 
absència de guetos”. Creus va reblar 
la seva intervenció dient que  a Caste-
llar “hi ha una manera de repartir el 
territori i els serveis de caràcter pú-
blic que s’ha de posar en valor i és una 
de les línies que hem de mantenir”.

 De la Guardia creu que s’ha de 
treballar conjuntament entre tots els 
grups polítics  per “poder tenir  un re-
acció” de cara a la població, com és el 
cas de la gent gran. Castellví  va dema-
nar  que no “quedi descuidat l’entorn 
de Sant Feliu i de les urbanitzacions 
ni el manteniment de carrers i la ne-
teja, així com de molts carrers del 
nucli antic”. També va demanar tenir 
un model de municipi inclusiu amb els 
joves , que “de vegades tenen la sensa-
ció que no se’ls acaba d’incloure dins 
de la política municipal”. 

D’esquerra a dreta, Oncins (CUP), Castellví (JxCat), Creus (Som de Castellar-PSC), De la Guardia (Cs) i Homet (ERC). || c. diaZ 
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La CUP marxa de la 
taula de la Covid-19

La CUP Castellar ha deixat la Taula 
de Crisi i ha anunciat, a través d’una 
nota de premsa, que no hi continu-
arà participant perquè considera 
“que no és efectiva i que no hi ha 
cap voluntat per part de l’equip de 
govern d’obrir un espai de debat 

real amb els grups de l’oposició”.  
Un dels motius perquè els cupaires 
s’aixequin d’aquesta taula de debat 
és la despesa de 10.000 euros per 
part de l’Ajuntament per plantar una 
alzina surera al parc de Colobrers en 
record a les víctimes de la Covid-19. 
La CUP creu que “és insultant que 
l’equip de govern gasti 10.000 € de 
la partida pressupostària de l’arbrat 
viari per fer un homenatge simbòlic 
sense ni tan sols consultar-ho amb 
els grups que formem part de la 
Taula de Crisi. Estem parlant d’una 
despesa del tot innecessària que 

es podria haver utilitzat per pagar 
1.579 beques menjador (6,33 € per 
alumne i dia), 66 ordinadors portà-
tils per a alumnes amb dificultats 
d’accés a les noves tecnologies 
(150 € cadascun) o 4 ajuts al lloguer 
(2.400 € l’any de màxim)”. 
En tot cas, els cupaires creuen que 
el tema de l’alzina surera “és només 
la gota que fa vessar el got” ja que 
“el problema de la Taula de Crisi és 
molt més de fons”. Després d’uns 
mesos participant-hi, a la CUP 
Castellar han arribat a la conclusió 
que les mancances de la Taula de 

Crisi no són casuals. “La falta de 
format i l’absència de debat amb 
l’oposició responen a la voluntat 
de l’equip de govern de continuar 
governant sol, com ha fet sempre, 
però fent servir l’oposició d’escut 
per justificar els errors, evitar-se les 
crítiques dels altres grups polítics 
amb la falsa excusa que ja existeix 
la Taula de Crisi per presentar 
dubtes i fer propostes i donar una 
falsa imatge d’unitat política de 
cara al poble”, sosté la formació.  
La CUP abandona la Taula de Crisi 
perquè “no compleix la funció per 

la qual se suposa que va ser creada: 
fer un front unitari a Castellar del 
Vallès per trobar una resposta 
conjunta a la crisi generada per la 
Covid-19”. Oncins ha destacat que 
“no és un adeu per sempre, volem 
treballar per al poble però no totes 
les maneres ens van bé i crèiem que 
s’havia arribat a una manera de fer 
amb la qual havíem de ser crítics”. 
La portaveu de la CUP ha remarcat 
que “no és un cop de porta definitiu 
a la taula de crisi i creiem que s’han 
fet coses molt bé com els casals i 
les activitats d’‘Estiu enriquit’”.

  Jordi Rius

municipal, a qüestions d’emergència, 
“tot i que tots coincidim que és una 
necessitat i que tard d’hora l’hau-
rem d’afrontar”.

El portaveu de Som de Caste-
llar-PSC, Joan Creus, va destacar que 
“les contingències han marcat tota 
l’actuació municipal” i que tots els 
grups municipals “han sabut copsar 
quines eren les prioritats en cada  
moment”. Per al 2021, Creus va va-
ticinar un horitzó “on s’haurà d’ar-
ribar a un consens pel pressupost i 
altres qüestions, com la reformu-
lació del PAM”. En aquest sentit, al 
llarg d’aquest any, per la irrupció de 
la pandèmia del coronavirus “s’han 
hagut d’incrementar algunes despe-
ses de caràcter social i això s’ha por-
tat al ple amb consens”, diu Creus, 
que afegeix que moltes de les partides 
que han estat modificacions pressu-
postàries “hauran de tenir partida 

pròpia l’any que ve”. El portaveu de 
Som de Castellar-PSC també va elogiar 
la lleialtat entre administracions a l’hora 
d’afrontar emergències derivades de la 
gestió de la pandèmia com les residèn-
cies de gent gran o avançar ordinadors 
als alumnes desfavorits.

Matias de la Guardia, de Ciuta-
dans, considera que des del primer es-
clat de la pandèmia “a l’Ajuntament hi 
ha hagut una disposició real i efectiva 
per crear una comissió de seguiment i 
això ha ajudat l’oposició a poder plan-
tejar coses amb relativa rapidesa”. De 
la Guardia va constatar que “ens hem 
de deixar d’afegitons i del tu més i po-
sar-nos d’acord en qüestions bàsiques, 
perquè  és el que vol la gent, una polí-
tica útil i polítiques efectives”. 

D’altra banda, el portaveu de Junts 
per Castellar, Pau Castellví, va fer una va-
loració “agredolça” d’aquest primer any 
de mandat: “D’una banda és molt posi-

A través d’aquest 

codi QR podeu 

veure un resum 

del debat amb 

els portaveus
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Un estiu per oblidar el confinament

Es trobaven a faltar els riures i els 
crits d’infants jugant plegats a car-
rers, places i patis d’escola. O fent 
esport. O qualsevol altra activi-
tat com la música, el ball o les arts 
plàstiques, que van haver de deixar 
aparcades durant uns mesos a causa 
del confinament. Els casals d’estiu 
han tornat de nou aquesta banda so-
nora que acompanya la canalla. Més 
de 35 propostes, de les quals moltes 
han començat aquesta setmana, que 
han permès que els infants i els ado-
lescents hagin tornat a socialitzar 
entre ells. “Sento molta alegria de 
poder tornar a veure gent que no 
he vist en aquests mesos. El con-
finament ha anat bé, però de ve-
gades he estat una mica atabala-
da. Ara ja puc veure els familiars 
i els amics, encara que sigui amb 
mascareta”, explica la Katy, d’11 
anys, des de les Pistes d’Atletisme. 

Tot i que no practica aquest 
esport, aquest juliol ha decidit fer 
l’Escola d’Estiu d’Atletisme, pro-
posta del Club Atlètic Castellar. 
“Jo no faig atletisme, però com 
venen les meves cosines, m’hi 
he apuntat. Ens ensenyen dife-
rents  especialitats d’atletisme, 
però també estem fent activitats 
i jocs. He conegut un nen i els al-
tres ja els coneixia”. 

El coordinador d’aquest casal, 
emmarcat en la iniciativa ‘Un estiu 
enriquit’, és Ángel Vilalta. Ell deta-
lla que han volgut fer un seguiment 
de l’escola d’atletisme que porten a 

Quatre infants gaudeixen de les activitats del casal d’estiu de Can Juliana, en una imatge de dilluns passat. || Q. pascual

Els casals d’estiu, que ja estan a tot gas, permeten que els infants i els adolescents tornin a socialitzar entre ells 

terme durant l’any –que es va haver 
d’aturar– i a la vegada combinar-ho 
amb el lleure esportiu, perquè els 
nens puguin tenir un estiu divertit 
i feliç. “Està anant molt bé, s’han 
omplert gairebé les 40 places que 
oferíem i els nens han vingut molt 
animats. Pensàvem que vindrien 
més tímids per tot el que ha pas-
sat, però han vingut actius i amb 
ganes de parlar. Tenim nens i 

  Cristina Domene

nenes d’entre 5 i 13 anys en dife-
rents grups, que no tenen contac-
te entre ells per mesures de segu-
retat”. Del grup dels ‘minis’, l’Eloi, 
amb 6 anys, diu, molt content, que 
l’any passat ja va venir a les pis-
tes: “Hi ha moltes peces amaga-
des i les hem de trobar, tenim un 
mapa. Quan les tinguem totes po-
drem muntar un puzle”. Una mica 
més enllà està el grup dels petits. 

El Carles, de 9 anys, explica que fa 
atletisme i que li agrada molt cór-
rer: “Tenia ganes de tornar per-
què feia tres mesos que no venia. 
Alguns companys del casal ja els 
conec d’abans i els altres els he 
conegut aquesta setmana, però 
ja som amics”. 

Enguany, el CAC també ha or-
ganitzat un casal inclusiu: “Hem 
fet, conjuntament amb el Club 

Esportiu TEB, un casal d’estiu 
inclusiu i també són en aquest 
espai tan gran fent esport i acti-
vitats. És un grup de sis persones 
majors d’edat”. 

‘estiu enriquit’
Enguany els infants i el jovent de 
Castellar ha pogut escollir entre 35 
activitats diferents: rítmica, bas-
quet, tennis, escalada, aventura, 
trial, anglès, arts escèniques, mú-
sica, esplais... un ventall molt ampli 
d’opcions amb una particularitat co-
muna: complir amb la normativa i 
protocols sanitaris establerts per la 
situació de pandèmia de la Covid-19. 
Per fer-ho adequadament les enti-
tats promotores han rebut formació 
específica i també suport per part 
de l’Ajuntament: “Per a les acti-
vitats fem servir material sepa-
rat per a cada grup, que després 
hem de netejar. Si fem servir algu-
na peça de roba, ens l’emportem 
per rentar-la. Genera més feina 
i suposa més coordinació, però 
els monitors ho tenen molt assu-
mit i una vegada agafem la ruti-
na, ens funciona tot molt bé”, as-
segura Vilalta.

Totes les propostes d’aquest 
estiu s’agrupen en el projecte ‘Un 
estiu enriquit’, que compta amb una 
dotació extraordinària de l’Ajunta-
ment de 270.000 euros per tal de 
donar suport a les entitats organit-
zadores i a les famílies, per promou-
re la participació dels infants i ado-
lescents. La finalitat és compensar 
els efectes del confinament amb un 
estiu ric d’oportunitats educatives.
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Diumenge 21 de juny es van obrir les 
fronteres amb la Unió Europea, tan-
cades des del 16 de març, exceptuant 
Portugal. La situació acabada d’estre-
nar hauria de portar turistes a casa 
nostra, que omplissin, de nou, els car-
rers de Barcelona. Qui té relació cons-
tant amb una de les vies més emble-
màtiques de Barcelona, La Rambla, 
és el castellarenc Miki Vilanova, tot 
i que fa tres mesos que no l’ha trepit-
jat. Vilanova treballa en una parada 
del mercat de La Boqueria, al cor de 
la capital, una parada que, com mol-
tes altres, ha tancat durant el confi-
nament. “Aquests dies hi ha molt 
poca afluència de clients, per tant 

Els turistes arriben amb 
comptagotes a Barcelona

Miki Vilanova a la parada de La Boqueria on va treballar fins al 15 de març. ||cedida

miki Vilanova, que treballa a la Boqueria, destaca la baixa afluència

hi ha poca feina. El mercat no ha 
tancat, però ha funcionat com a 
mercat de productes essencials. 
Nosaltres, per exemple, hem tancat 
aquests mesos i altres han adaptat 
el negoci amb productes de prime-
ra necessitat per apropar-se més 
al client de barri”.

El castellarenc ha estat en 
ERTO fins a l’1 de juliol. De les dues 
botigues que l’empresa té al mercat 
de la Boqueria, en principi, n’obrirà 
una. Les xifres d’afluència són espec-
taculars. Estem parlant de 3 km2 de 
mercat. Unes 300 botigues i d’aques-
tes, la meitat, ara mateix, estan tanca-
des. “Els companys del mercat que 

FRONTERES OBERTES | EsPai sChEngEn

sí que han obert m’expliquen que 
l’afluència, de moment, és baixa. Si 
mirem l’estadística, el nombre de 
visitants del dissabte previ a Sant 
Joan l’any passat va ser de 20.000 
persones. Aquest any, dissabte, 20 
de juny, en passarien unes 400”, de-
talla Vilanova.

La botiga on treballa el castella-
renc, Catalonian Food, està tancada 
des de dilluns 16 de març. La Boqueria 
téuna gran clientela italiana. Vilanova 
recorda que dijous 12 de març, quan 
es van tancar els vols amb Itàlia, tot 
es va precipitar. “Divendres 13 i dis-
sabte 14 van ser dos dies molt bons 
de vendes, la gent anava de bòlit per 
l’ambient neguitós i aquell va ser el 
darrer cap de setmana. Vaig patir 
els dies abans de tancar, perquè 
tenim molts clients italians i jus-
tament del nord d’Itàlia. Però ara 
ja no. Tinc moltes ganes de tornar 
i estar de cara al públic”.

El castellarenc és optimista res-
pecte el que ha de venir. Explica que el 
mercat de La Boqueria és molt tècnic, 
molt professional, serveix al detall i 
també majoristes i restaurants, per 
tant, creu que s’aixecaran i tornaran 
a funcionar, com va passar després 
de l’atemptat del 17 agost. “Però no 
tothom pot aguantar tants mesos i 
en una crisi tan forta. Malaurada-
ment alguns aguantaran i altres 
no. Barcelona, la Rambla, la Bo-
queria... és un lloc de referència, 
ens aixecarem segur”.   ||  c. domene

Es pot dir que són unes rebaixes diferents a les que hem tingut fins ara. 
“Si fins ara la llei estipulava que les rebaixes podien començar quan 
volguessis, deixant unes campanyes de rebaixes en suspens, ara amb 
la pandèmia del coronavirus tot ha quedat més diluït”, ha indicat el 
president de l’associació Comerç Castellar, Toni Santos. El cert és que 
les botigues de roba i calçat han acumulat molt estoc durant els mesos 
que els esatbliments han estat tancats. El client ha d’entrar amb mas-
careta a l’establiment, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i en al-
guns casos s’ha de desinfectar la sola de les sabates. Sílvia Moreno, de 
Sílvia Moda i Complements, va començar les rebaixes dimarts, encara 
que ha constatat que “molta gent ve a comprar, indistintament de si 
estem en rebaixes o no”. La comerciant ha elogiat el comportament de 
la clientela que, de fet, en els primers dies que es permetia accedir als co-
merços amb cita prèvia “em va acabant omplint l’agenda”.  L’establi-
ment ofereix descomptes de fins al 50% per tota la col·lecció de prima-
vera, “que gairebé està intacta”, i d’un 20% per a la d’estiu.  
Belinda Gil, de Be by Luxury, va començar les rebaixes dilluns posant 
tot el gènere a un 50% de descompte, confiant que pugui remuntar les  
vendes després de tenir el negoci tancat durant dos mesos i mig i amb 
l’ànim de liquidar la temporada. “Les vendes estan sent molt fluixes, 
només vaig tenir dues clientes els dies de cita prèvia; esperem a 
veure si això s’anima”, admet Gil des del seu establiment de la carre-
tera de Sentmenat.  || J. rius 

Unes rebaixes amb 
normes de seguretat

L’aparador de Sílvia Moda i Complements amb els articles rebaixats d’estiu. || J.rius

COMERÇ  | CamPanya
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Agents de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra de la Divisió d’In-
vestigació Criminal (DIC) adscrits a 
la Unitat Central de Falsificació de 
Moneda, conjuntament amb les Uni-
tats d’Investigació de les comissaries 
de Terrassa i Berga i l’Àrea d’Inves-
tigació Criminal de la Regió Policial  
Metropolitana Nord van desarticu-
lar el 26 de juny una organització cri-
minal dedicada al tràfic de drogues 
i al blanqueig de capitals i van dete-
nir 27 persones.

Segons ha pogut saber L’ACTU-
AL, dos dels escorcolls van tenir lloc 
a Castellar del Vallès. Concretament, 
una entrada es va produir a Can Font 
i una segona a prop del monument 
a la Dona Acollidora, on es va poder 
veure un gran desplegament de ve-
hicles i agents dels Mossos. Es van 
produir 40 entrades  i escorcolls més 
a Terrassa, Sabadell, Matadepera, 
Sant Quirze del Vallès, Rubí, Cercs, 
Gironella, Casserres, Artés, El Ter-
ròs, Sant Salvador de Guardiola, Mo-
nistrol de Calders, Roda de Berà i la 
Bisbal del Penedès.

Els agents van intervenir 
186.000 euros, divuit vehicles va-
lorats en 500.000 euros, diverses 
armes prohibides i material per a 
les plantacions de marihuana amb 
un valor d’1.500.000 d’euros.

La investigació, dirigida per la 
titular del jutjat d’instrucció núme-
ro 4 de Terrassa, es va iniciar a fi-
nals de desembre del 2019, quan es 
va detectar l’existència d’una orga-
nització criminal dedicada al cultiu 
i tràfic intensiu de marihuana ano-
menada Clan Egara. Aquesta orga-
nització funcionava com un càrtel on 
cadascun dels seus caps disposava 
de les seves plantacions tot i que es 
donaven suport logístic i s’intercan-
viaven treballadors amb la finalitat 

  Redacció

desmantellen una xarxa de 
plantacions de marihuana

DISPOSITIU MOSSOS | sUCCEssos

Un gran dispositiu va fer dos escorcolls a domicilis de Castellar

de maximitzar-ne els rendiments.
D’altra banda, per justificar 

davant l’Agència Tributària que ob-
tenien ingressos provinents d’acti-
vitats legals, es donaven d’alta a la 
Seguretat Social amb contractes 
entre els seus membres i pagant-se 
part dels deutes que tenien a través 
de les nòmines.

La marihuana es cultivava en 
cases llogades o adquirides pels in-
tegrants del Clan Egara. Posterior-
ment l’entregaven a altres membres 

Un agent en una de les plantacions intervingudes. || mossos.cat

que la venien a compradors majorità-
riament estrangers o a associacions 
cannàbiques que ja els pertanyien.

Els caps de l’organització dis-
posaven de diverses immobiliàries i 
empreses de construcció amb l’ob-
jectiu de blanquejar els quantiosos 
ingressos que tenien, que utilitzaven 
per emetre factures falses i per com-
prar immobles que utilitzaven per 
llogar a testaferros i després posar 
en marxa les plantacions.

rols bens definits

Els rols i jerarquies de l’organitza-
ció estaven perfectament definits: 
Alguns dels membres es dedicaven 
a cultivar els esqueixos de les plan-
tes de marihuana, uns altres s’encar-
regaven de muntar les instal·lacions 
elèctriques i de punxar la llum dels 
comptadors, una part cuidava de les 
plantacions i, finalment, la resta  duia 
a terme les vendes. El Clan Egara 
tenia capacitat per a produir anual-
ment marihuana per un valor de sis 
milions d’euros. Durant la investiga-
ció, s’han pogut comissar diverses 
entregues de marihuana i esqueixos 
que han permès acreditar el delicte 
de cultiu i tràfic de drogues.

Al dispositiu policial hi van par-
ticipar  més de 150 agents d’interven-
ció, 130 d’investigació i 64 inspec-
tors i tècnics d’Endesa. En 24 de les 
43 inspeccions vinculades a l’opera-
ció que han dut a terme el personal 
de la companyia elèctrica s’hi ha de-
tectat defraudació del fluid elèctric, 
amb un consum equivalent al d’una 
població de 686 habitatges.

L’organització ha estat desar-
ticulada completament i se n’han 
intervingut el béns mobles i immo-
bles, diners i s’ha destruït tot el ma-
terial necessari per posar en funci-
onament i mantenir les plantacions.

Nou dels 27 detinguts en l’ope-
ració ja han ingressat a presó men-
tre que la resta han quedat en lliber-
tat amb càrrecs.

EDUCACIÓ | UniVErsitat

És un any atípic per als estudi-
ants. L’EBAU, coneguda durant 
diverses generacions com la se-
lectivitat, arriba amb un mes de 
retard i moltes incògnites a causa 
de la crisi de la Covid-19.  Per co-
mençar, el Departament d’En-
senyament encara no ha con-
firmat quina serà la ubicació de 
les proves. 

D’altra banda, es batrà un 
rècord de participació amb més 
de 40.000 estudiants arreu de Ca-
talunya. En el cas de Castellar, a 
l’Institut Puig de la Creu se’n pre-
sentaran 40,  i a l’Institut Caste-
llar, 66.  Els exàmens seran del 7 
al 10 de juliol. “Creiem que van 
força preparats, sobretot per-
què els exàmens han canviat 
la manera de preguntar. Hi ha 
més opcions a l’hora de triar i  
pot ser més assequible”, expli-
ca Loida Perich, coordinadora pe-
dagògica de l’Institut Castellar.  
En aquest sentit, Perich reconeix 
que el curs ha estat un repte molt 
important per als alumnes i els 
docents en referència a l’adap-
tació a l’ensenyament telemàtic. 
“Hem hagut de confiar molt en 
la seva responsabilitat, i en la 
seva autonomia”, afegeix.

Quant a les mesures de pro-
tecció, entre altres qüestions, els 
alumnes hauran de mantenir les 
distàncies de seguretat establer-
tes per l’administració, rentar-se 
les mans amb gel hidroalcohò-
lic i portar la mascareta mentre 
s’examinin.  || r.gómeZ 

Un centenar 
d’estudiants 
es presenten 
a l’EBAU
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Representants de les federacions 
comarcals d’Esquerra Republica-
na dels dos Vallesos han presentat 
al·legacions al Pla Específic de Mo-
bilitat del Vallès publicat pel Depar-
tament de Territori de la Generali-
tat el 3 de febrer passat. El document 
presentat per ERC “prioritza el des-
envolupament sostenible, basat en 
les connexions ferroviàries i la mi-
llora de les carreteres ja existents, 
descartant nous traçats que enva-
eixin el territori, així com millorar 
l’accessibilitat universal del siste-
ma de transport i l’augment de les 
connexions internes entre les dues 
comarques”, apunta la formació.

ERC de Castellar s’hi ha sumat 
demanant una connexió directe a la 
C-58 sense haver de passar per Sa-
badell i que s’actualitzi la proposta 
de prolongació de la línia S2 de FGC 
des de Sabadell Nord fins a Caste-
llar. Les al·legacions també priorit-
zen un nou pont sobre el riu Ripoll, 
infraestructura que, a banda de faci-
litar la hipotètica arribada del tren a 
Castellar també ajudaria a connec-
tar la B-124 amb la C-58c. En el cas 
de la prolongació dels Ferrocarrils 
–projecte que va estar sobre la taula 
la dècada passada mentre es feien 
les obres de Sabadell-, Oriol Marto-
ri, regidor d’ERC, apunta que “s’ha 
d’actualitzar l’actual demanda de 
transport públic entre Castellar 
i Sabadell per avaluar l’impacte 

Les obres de construcció de la nova 
rotonda a la cruïlla entre la carrete-
ra de Sabadell (B-124) i la ronda de 
Tolosa comportaran la desviació del 
trànsit que circula per la B-124 a par-
tir de dilluns 6 de juliol i fins que fina-
litzin els treballs. A partir d’aquesta 
data, no es podrà circular pel tram 
de la carretera situat entre la cruï-
lla amb la ronda de Tolosa i la cruïlla 
amb el carrer de Can Turuguet i el 
carrer d’Espanya. Per aquest motiu, 
el trànsit es desviarà als itineraris re-
comanats següents: en sentit Caste-
llar del Vallès, per accedir a Sentme-
nat i al centre urbà, es recomana girar 
a la dreta a la rotonda situada davant 
de l’escola Mestre Pla per accedir als 
carrers d’Osona i del Berguedà i des 
d’aquí anar a buscar la ronda de To-
losa o el carrer de Tarragona. D’altra 

banda, per circular en direcció a Sant 
Llorenç i Terrassa, es podrà transitar 
pel vial paral·lel a la carretera (carrer 
d’Itàlia), i sortir pel carrer d’Espanya 
per tornar a incorporar-se a la car-
retera. Si els conductors van en sen-
tit Sabadell, la circulació es desviarà 
pel carrer de Can Turuguet, la ronda 
de Turuguet, la ronda de Ponent, el 
carrer d’Urgell i la rotonda situada 
davant de l’Escola Mestre Pla per 
tornar a sortir a la carretera B-124. 

Aquesta desviació també afec-
tarà el transport públic. A les mesu-
res que estan vigents des de l’11 de 
maig, s’afegeix que, en sentit Saba-
dell, s’anul·larà la parada situada a 
la carretera, a l’altura de Can Car-
ner, i se n’habilitarà una a la ronda 
de Ponent, a la plaça de Can Car-
ner.  || . c. d. 

ERC demana al Pla de 
Mobilitat dels Vallesos 
un accés directe a la C-58c

Tall d’una part de la 
B-124 durant dos mesos

la desviació del trànsit de la carretera de 
sabadell es farà a partir del 6 de juliol

VALLèS | infraEstrUCtUrEs MOBILITAT | rEstriCCions RIU RIPOLL | Bany

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha emès un ban municipal amb 
l’objectiu de garantir que la ciuta-
dania respecti els espais fluvials 
del municipi, en especial l’entorn 
de Turell, l’Àrea d’Esplai de Les 
Arenes, el Torrent del Castelló i 
la font del Plàtan. 

 Com en els anys anteriors, 
el ban recorda diverses normati-
ves que s’han de complir a l’hora 
d’utilitzar els espais fluvials, con-
siderats entorns d’especial protec-
ció, com ara la prohibició d’esta-
cionar als vorals de la carretera 
envaint la calçada i la prohibició 
de la circulació de vehicles moto-
ritzats pel llit sec i per la làmina 
d’aigua dels rius, dels torrents i 
tota mena de corrents d’aigua. En 
el ban també s’explicita la prohi-
bició de dur a terme qualsevol ac-
tivitat que pugui provocar conta-
minació o degradació de l’entorn 
del riu, com ara utilitzar sabons 
i detergents o abandonar-hi resi-
dus. Finalment, es recorda que no 
es permet encendre foc ni tampoc 
pescar sense llicència. 

 El text del ban es penjarà en 
un total de 14 espais al llarg del riu, 
en diferents punts de la zona com-
presa entre l’Àrea d’Esplai de les 
Arenes i Can Barba.

 Ja fa una dècada que, coin-
cidint amb les dates en què aug-
menta l’afluència de persones als 
entorns de rius i torrents, l’Ajunta-
ment fa públic aquest text per in-
tentar evitar les males pràctiques 
que s’hi produeixen.   || redacció

Ban municipal 
per garantir el 
respecte als 
espais fluvials 

i retorn de la inversió en la infra-
estructura i planificar una calen-
dari i estudiar les diferents alter-
natives de connexió per sobre del 
riu Ripoll”. Pel que fa a la connexió 
a la C-58, el regidor d’ERC recorda 
que aquesta infraestructura “faci-
litaria una connexió directa de 
Castellar amb una via d’alta ca-
pacitat sense passar per la trama 
urbana de Sabadell i alliberaria 
el gran volum trànsit que actual-
ment passa per la Gran Via de Sa-
badell o l’avinguda d’Estrasburg 
per arribar fins aquesta infraes-
tructura”. 

La idea, per tant, seria estudiar 
la viabilitat de la connexió conjunta-
ment amb la del tren i avaluar les op-
cions que generin el menor impacte 
possible al bosc de Can Deu de Saba-
dell i “estudiar la possibilitat de fer 
la connexió a través del polígon de 
Can Bages de Castellar del Vallès”.

més transport públic

Altres al·legacions fetes des d’ERC 
Castellar al Pla de Mobilitat dels 
Vallesos són estudiar l’augment de 
l’oferta de transport públic de la línia 
de bus Castellar-Sabadell, construir 
un carril bus segregat per a la conne-
xió directa amb l’intercanviador de 
la plaça Espanya al llarg de la B124 i 
estudiar recuperar la línia de trans-
port públic amb autobús Castellar-
Terrassa.  ||  redacció Les obres de la nova rotonda a la B-124 segueixen endavant.|| J. rius

El document de la generalitat va estar en 
exposició pública fins el dia 23 de juny

actualitatterroitori
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 Oriol Martori Gallissà*

ada cop és més evident 
que els canvis socials pro-
duïts per la crisis sanità-
ria que estem vivint i pa-
tint en els darrers mesos 

no seran canvis passatgers. 
Han vingut per assentar-se i molt prova-
blement seran la punta de llança d’una 
nova societat. 
No estem ni davant d’una crisi trans-
itòria, ni tan sols davant d’una atape-
ïda època de canvis; estem vivint un 
canvi d’època. 
En aquest context que les societats estan 
canviant, les formes de governar muni-
cipal també haurien de canviar. 
La gravetat del moment requereix 
formes de lideratge polític que vagin 
més enllà de la simple gestió munici-
pal del dia a dia. 
S’evidencia una clara necessitat d’un re-
novat lideratge públic que tingui la capa-
citat d’adaptar-se a aquesta nova realitat 
i que promogui un procés d’integració 
als nous escenaris; un lideratge empre-
nedor amb capacitat d’anticipació, que 
s’avanci als canvis que s’estan produint 
i que s’arrisqui i aporti respostes inno-
vadors; i un lideratge que promogui la 
transformació, que sigui capaç de rein-
ventar la realitat actual i construir-ne 

C
Més lideratge polític en 
moments de canvi

DEFUNCIONS

25/06/20                                      
Josep Blasco Peña· 
de 91 anys 

28/06/20                                      
Juana Centella de la Rosa · 
de 91 anys 

 Junts per Castellar

rran del tancament obli-
gat per la pandèmia, 
molts castellarencs han 
tornat a connectar amb 
aquest magnífic entorn 

natural, i han descobert fins i tot nous 
racons, desconeguts fins ara. 
Tant de bo aquest tràgic episodi de 
confinament hagi servit almenys per 
adonar-nos de com de privilegiats som 
de poder disposar d’aquests paratges 
naturals a tocar de casa. 
Que Castellar ha viscut molt de temps 
d’esquenes al riu Ripoll és una reali-
tat que molts vilatans compartim. De 
fet, no només d’esquenes al riu, sinó 
també al Parc Natural. I segurament, 
una àmplia majoria estarem d’acord 
que aquesta dinàmica ha de canviar. 
Ens consta que des de l’Ajuntament 
s’hi està treballant, principalment pel 
que fa a la recuperació de l’ecosistema 
fluvial i amb la voluntat de fer-lo més 
accessible i obert al gaudi de la ciuta-
dania. Tanmateix, fa temps que es hi 
ha una tendència certament inquie-
tant a la massificació de determinats 
espais que no s’atura i que represen-
ta una greu amenaça per al manteni-
ment de l’ecosistema. I ens preocupa 
que, arran d’aquest redescobriment 

A
El Ripoll, un tresor 
natural que cal preservar 

En nom de tota la família us volem 
donar les gràcies per acompanyar-nos 
en el traspàs de la nostra estimada 
Flora, sobretot en aquests temps tan 
complicats que ens han tocat viure.
No tenim paraules per agrair a tot 
l’equip de l’Obra Social Benèfica i al 
seu metge, el doctor Moya, la delica-
desa i el respecte amb què l’han cui-
dat a ella i a nosaltres com a família.
Les residències, i especialment els 
professionals que tenen cura de la 
gent gran, es mereixen tot el nostre 
reconeixement i suport.
Gràcies a tots!

En el traspàs de Flora 
Miralles Mas

 Família de Flora Miralles Mas

 PP de Castellar

 Pepe González

Hay expresiones que no les damos su 
verdadero significado hasta que pa-
decemos su significado en primera 
persona, y una de ellas es aplicable 
estos días: de vuelta a la normalidad. 
Eso de la “nueva normalidad” no pasa 
de ser una reiteración sin mucho sen-
tido, por decirlo muy suavemente, 
y desde este lunes se va volviendo 
a lo que había sido antes de que se 
declarase el estado de alarma. Han 
sido cien días muy duros para todo 
el mundo sin excepción. Gente que 
ha padecido la enfermedad o que ha 
perdido a seres queridos a causa de 
este virus que tanto daño ha hecho. 
Quien más quien menos ha visto seri-
amente alterado su quehacer diario, 
que ha afectado a todas sus relacio-
nes: familiares, laborales, sanitari-
as…. Qué vamos a decir que cualquie-
ra de los lectores no sepa en primera 
persona. Desde nuestra modesta po-
sición solo podemos enviar un fuerte 
abrazo a todas las personas que han 
padecido la enfermedad, a quienes 
han perdido familiares o amigos, a 
quienes han visto alterada su situ-
ación personal o laboral. Y un men-
saje de profundo agradecimiento a 
todos los colectivos profesionales 
que durante este tiempo se han de-

es de fa alguns anys, el 
nostre municipi, seguint 
una tendència general 
als països del nostre en-
torn, treballa en un pro-

cés de recuperació d’espais per als vi-
anants i per a vehicles no motoritzats. 
Raons mediambientals (reducció del 
consum, millora de la qualitat de l’aire, 
reducció de sorolls...), i també de segu-
retat (reducció d’accidents i de la grave-
tats d’aquests), fan aconsellable pren-
dre mesures per reduir la circulació 
dels vehicles motoritzats i dels efectes 
que generen en la mobilitat general de 
la vila. Aquesta setmana el ple munici-
pal va aprovar una proposta per redu-
ir la velocitat als nostres carrers, avan-
çant-nos a una mesura que aviat serà 
general al conjunt del país. La proposta, 
que modifica l’ordenança de circulació, 
estableix que el límit genèric de veloci-
tat en vies urbanes serà de 30 quilòme-
tres per hora per tot tipus de vehicles, 
sense perjudici d’altres regulacions de 
velocitat especifiques en raó de la prò-
pia configuració i les circumstàncies 
de cada via, que se senyalitzaran ex-
pressament, com a màxim a 50 km/h 
(la Ronda Llevant i Garrotxa/Bages al 
polígon de la Bruguera). Les vies urba-
nes que disposin de plataforma única de 
calçada i vorera destinades en primer 
lloc als vianants, tindran una limitació 
màxima de 20 km/h. A les àrees per a 
vianants, quan la circulació de deter-
minats vehicles estigui autoritzada, tin-
dran una limitació màxima de 10 km/h. 
A les carreteres les velocitat màxima 
permesa serà la que senyalitzi el titu-
lar de la via. Als camins rurals i pistes 
forestals la velocitat màxima permesa 
és de 30 km/h, que cal adequar en cas 
de coincidir amb altres usuaris a peu o 
en bicicleta. És evident que una decisió 
d’aquesta naturalesa suposarà un canvi 
considerable en el funcionament de la 
mobilitat urbana. En un carrer de velo-
citat màxima de 30 km/h, està previs-
ta la convivència de vianants vehicles 
a motor, de vehicles elèctrics i bicicle-
tes, sense una prioritat establerta. Això 
ens obligarà, d’una banda, a portar a 
terme una senyalització tant vertical 
(senyals de circulació) com horitzon-
tal (senyals sobre l’asfalt) més inten-
sa de l’habitual, i també una intensa 
campanya de comunicació i conscien-
ció que deixi clares les noves regles de 
joc entre els diferents usuaris de l’es-
pai públic. Està previst portar a terme 
l’actuació la segona quinzena de juliol. 
També aprofitarem per potenciar la vi-
sualització d’alguns passos de vianants 
mitjançant pintura viària i llums inter-
mitents a la calçada. 

*Regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

D

Vuelta a la normalidad

Castellar a 30 km/h

jado la piel, y algunos hasta la vida, 
ayudando a los enfermos, afectados 
y perjudicados. No hay aplauso su-
ficientemente grande para recono-
cerlo como merece.
Pero que volvamos a la normalidad 
no significa que todo sea como antes, 
como si nada hubiera pasado. Sería 
una grave irresponsabilidad pensar-
lo. Que la movilidad ahora es mucho 
más amplia es cierto; que nos pode-
mos reunir con más gente también 
es así. Pero no nos dejemos llevar por 
la euforia. Es muy comprensible que 
después de tanto tiempo sin poder re-
lacionarnos con muchos seres que-
ridos tengamos la necesidad de re-
cuperar el tiempo, pero debemos 
mantener la cautela que la autoridad 
sanitaria nos aconseja. Aunque sea 
molesta, la mascarilla debe ser una 
más de nuestras acompañantes diari-
as, y cuantos consejos recibamos de-
beríamos prestarles atención. No sea 
que llevados por un exceso de euforia 
volvamos a caer en alerta sanitaria.
Nuestro mensaje, en suma, es de 
apoyo a los que han sufrido pérdidas 
humanas; nuestro agradecimiento a 
quienes han luchado contra la enfer-
medad; y una llamada a la sensatez 
general para mantener la pruden-
cia. Se está ganando la batalla, pero 
la guerra continua.

dels tresors naturals del nostre mu-
nicipi, aquesta tònica es mantingui 
i s’agreugi el problema. Perquè no 
només s’està posant en risc el medi, 
sinó també la seguretat de les perso-
nes i la convivència veïnal. 
A Sant Feliu, per exemple, els veïns 
s’estan trobant amb problemes de cir-
culació a causa dels cotxes mal apar-
cats de gent que va a banyar-se al riu. 
I d’altra banda, algunes d’aquestes 
persones exhibeixen conductes im-
prudents que qualsevol dia poden 
acabar en desgràcia. 
A tot això s’hi suma el fet que no és 
només gent de Castellar qui fa ús 
d’aquestes àrees. 
Els caps de setmana, sobretot, ve 
molta gent de la resta de la comar-
ca i de més enllà. 
En qualsevol cas, el rastre de brutícia 
que deixen determinats individus al seu 
pas és un despropòsit amb el qual hem 
de ser extremadament intolerants.    
En aquest sentit, apel·lem a la respon-
sabilitat de la ciutadania de Castellar 
per erradicar aquests comportaments 
incívics, contribuint activament a la 
preservació d’un dels patrimonis més 
valuosos de què disposem i denunciant 
aquelles conductes que el posin en risc. 
És un imperatiu moral que per respec-
te a la nostra història i al medi natural 
estem obligats a complir.

una de nova. 
En aquest context de canvi social, l’equip 
de govern de Som de Castellar-PSC no 
està demostrant, més enllà de la gestió 
i la resiliència del dia a dia, un proposta 
de governança municipal que promo-
gui l’adaptació, que afronti l’anticipació 
i que fomenti la transformació de les po-
lítiques públiques. 
Des del grup municipal d’Esquerra tenim 
molt clar que aquest lideratge dema-
na propostes de transformació i d’apo-
derament socials impulsades des de la 
gestió pública. 
En aquesta línia, aquest mes de juny hem 
posat sobre la taula dues propostes de 
mocions sobre l’entorn educatiu de les 
escoles i la digitalització del comerç local.
L’objectiu de la primera és reflexionar 
sobre els usos, espais, activitats i el temps 
del pati de les escoles. 
Especialment en una època en què s’ha 
posat de manifest la importància dels 
espais oberts, volem promoure el debat 
sobre la necessitat d’adequar els patis 
escolars a la seva funció educativa, com 
a espais estimuladors de la capacitat
de jugar dels infants i del desenvolupa-
ment de les seves funcions motrius, cog-
nitives i socials. 
Amb un disseny creatiu i elements de 
joc i experimentació adequats, els patis 
de l’escola poden incidir enormement en 
el benestar i la capacitat d’aprenentat-
ge dels estudiants. És important tenir 
en compte l’estructura, el disseny i els 
elements del pati per afavorir el joc i els 
aprenentatges, incorporar una mirada 
amb perspectiva de gènere i oferir les 
mateixes oportunitats de joc i explora-
ció a tots els nens i nenes.
La segona moció és un clar recolzament 
a un dels sectors que més ha patit els úl-
tims mesos, una proposta per l’adapta-
ció del comerç de proximitat a la com-
pra digital. 
El comerç de proximitat està vivint mo-
ments de canvi i l’era de la transformació 
digital fa temps que ha aterrat i està revo-
lucionant els hàbits de vida i de compra 
de la majoria de consumidors. 
El comerç local es troba davant del repte 
d’aprofitar aquesta inèrcia de l’era digital 
per millorar l’experiència de compra del 
consumidor. La tecnologia ha de perme-
tre que la botiga virtual o altres platafor-
mes digitals siguin un complement entre 
els dispositius electrònics dels clients i 
l’establiment físic. És en aquest àmbit 
que el petit comerç de la vila pot créixer, 
creant llocs de treball innovadors, sos-
tenibles i integrats en l’entorn. Suposa 
una solució per als clients perquè tren-
ca barreres com la mobilitat i la falta de 
temps per conciliar, i per als comerciants 
perquè és una oportunitat nova de ne-
goci. És l’hora de l’emprenedorial social 
i del lideratge a partir d’una visió, i des 
d’Esquerra de Castellar seguirem empe-
nyent i presentant propostes de millora 
que fomentin un nova política liderada 
des de i cap a la ciutadania.

*Regidor d’ERC
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opinió

em vist com la Covid-
19 ha estat la mos-
tra més clara de que 
vivim en un món glo-
balitzat, un món que 

no deixa de gratar en tots els racons 
del planeta empès per un capitalis-
me postneoliberal voraç i depreda-
dor, amb el risc d’escampar noves i 
desconegudes pandèmies arreu. Un 
món d’una mobilitat de persones i 
mercaderies que deixa enrere una 
petjada ecològica suïcida que ja ens 
condueix a l’emergència climàtica.
També hem vist que per la mobilitat 
i les característiques del coronavi-
rus els contagis han afectat des de 
ministres a manyans, rics i pobres. 
Però on sí s’han manifestat les di-
ferències ha estat en l’accés a les 
cures. Les bosses de pobresa dins 
de la nostra societat i la major part 
del sud empobrit han estat, i enca-
ra estan, en la més absoluta vulne-
rabilitat. I, a banda dels districtes 
suburbials de les grans conurbaci-
ons del sud, entre les zones rurals, 
els indígenes amazònics, que com a 
entitat coneixem molt bé, han estat 
abandonats a la seva sort o els re-
cursos han estat insuficients i han 
arribat tard.
Les comunitats del riu Paranapu-
ra, on Lliga dels Drets dels Pobles 
manté un projecte de cooperació 
amb el finançament dels ajunta-
ments de Sabadell i Castellar del 
Vallès, són una mostra de com s’han 
hagut d’autoorganitzar en vista del 
retard o l’absència de recursos as-

  Camí de Yurimaguas. || Joan mundet

Discriminacions 
durant la pandèmia

H PLAÇA MAJOR

Josep Ramon Giménez

Periodista i vicepresident 
Lliga dels Drets dels Pobles

sistencials i preventoris de l’Admi-
nistració per fer front a la Covid-19. 
Un treball conjunt entre comuni-
tats indígenes i religioses que ha 
estat general a la selva amazònica 
i clau per combatre els nombrosos 
contagis a la capital amazònica pe-
ruana, Iquitos.
Al baix Paranapura, més a prop de 
Yurimaguas, l’alcaldia delegada de 
San Gabriel de Varadero al comen-
çament va mobilitzar les 11 comu-
nitats del seu àmbit per abastir 
d’aliments la capital. I després, en 
adonar-se que ells també s’havien 
de protegir, es van organitzar per 

restringir la circulació pel riu, de-
sinfectar els bots que es dirigien a 
portar aliments a Yurimaguas i con-
duïts només pel motorista i el guia 
de proa i van prendre consciència –
contra el seu tarannà– de quedar-se 
a casa i no reunir-se en grups. Però 
els punts per rentar-se les mans i 
l’ús de mascaretes només s’han im-
plementat als centres més poblats. 
Les mesures de bloqueig són, doncs, 
molt senzilles. 
És per això que, tot i els grans aven-
ços en la capacitació d’oficis de cos-
tura, fusteria, mecànica i les ela-
boracions de productes de cacau 

ecològic i altres produccions, ara el 
més urgent és un retorn als comença-
ments de la cooperació i recuperar la 
formació de promotors de salut que 
van liderar Misioneros de Jesús 20 
anys enrere. El repte urgent és bus-
car recursos per protegir la salut de 
les persones, però també s’ha mar-
cat la fita de convertir la fatalitat de 
la crisi en una oportunitat per sor-
tir-ne més forts, de convertir aquesta 
capacitat d’organització en una ex-
periència de formació comunitària 
i de continuar reforçant la seva cul-
tura ancestral de mantenir la diver-
sitat dels seus boscos.

A les comunitats del riu

Paranapura es manté un

projecte de cooperació amb

el finançament de Sabadell 

i Castellar del Vallès
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La iniciativa ha sorgit fruit de la neces-
sitat o de la recerca de solucions per 
als seus propis fills, que demanaven 
portar tatuatges més o menys reals i 
similars als que llueixen els seus pares. 
“Nosaltres com a pares no trobàvem 
tatuatges que semblessin reals per 
als nostres fills. Vam pensar que era 
una bona idea crear aquesta marca. 
Avui en dia, som molts els pares i 
mares que van tatuats”, explica la 
cap de màrqueting i vendes de l’em-
presa castellarenca Traditional Kids, 

Els infants també es tatuen

Dos nens lluint  alguns dels tatuatges de l’empresa Traditional Kids. ||tradkids

traditional Kids comercialitza tatuatges fets amb tintes naturals

Cristina Cànovas.
La mateixa empresa dissenya els 

tatuatges temporals per a nens i es fabri-
quen a Barcelona. “S’elaboren amb tin-
tes d’origen vegetal, els tatuatges estan 
testats dermatològicament i  complei-
xen els estàndards més exigents tant en 
matèria de joguines com de productes 
cosmètics”, assegura Cánovas. El tatu-
atge no deixa de ser una calcomania, que 
dura entre tres i cinc dies depenent de la 
zona on s’apliqui i el fregament que patei-
xi la part del cos on s’ha posat. 

EMPRENEDORIA | tEndènCia

Pel que fa als dibuixos, “són els tí-
pics dibuixos del tatuatge típic ame-
ricà ‘old school’”, diu Cànovas. Tra-
ditional Kids ofereix 15 referències de 
tatuatges presentats en tres tipus de 
formats, petit i mitjà –amb un sol tatu-
atge– i gran, que en té entre quatre o 
cinc. El tatuatge és molt fàcil i divertit 
de posar, “un nen sol se’l pot aplicar”, 
explica la cap de màrqueting i vendes de 
l’empresa, ja que només  cal humitejar 
el dors de la calcomania. amb un drap 
humit o una esponja. Després de pres-
sionar durant uns 20 segons, només cal 
retirar el paper protector. Una forma de 
saber si el tatuatge està ben aplicat és fer 
lliscar el paper en lloc d’aixecar-lo. Cà-
novas afegeix que també és molt fàcil de 
treure “amb desmaquillant o alcohol”.

12 punts de venda

Els tatuatges es poden trobar a través 
de la pàgina web www.tradkids.com i a 
botigues infantils –a Castellar a la boti-
ga Midudu–, i estudis de tattoos i es co-
mencen a introduir a botigues d’skate i 
a barberies. L’empresa tenia previst un 
estand a la convenció de tatuatges Only 
Tattoo Barcelona que s’havia de fer el 
març, coincidint amb el llançament de 
la marca, però finalment es va aplaçar 
per la irrupció de pandèmia del corona-
virus fins al 27, 28 i 29 de novembre. La 
firma també té forta presència a Ins-
tagram, xarxa on fa sortejos i també fa 
promoció del seu producte a través de 
pares i mares influencers que la proven 
amb els seus fills.

Traditional Kids ja compta amb 
12 punts de venda per tot l’Estat, la 
majoria captats bàsicament a través 
d’Instagram durant el temps de con-
finament.  || J.rius

BREUS

L’Ajuntament de Castellar, amb la col·laboració de Retina Catalunya, 
s’ha adherit a la campanya de sensibilització “Tengo Baja Visión”, una 
iniciativa impulsada per Begisare, una entitat d’Euskadi que dona su-
port a persones que pateixen retinosi.  Retina Catalunya ha fet arribar 
a l’Ajuntament unes xapes de solapa per distribuir al col·lectiu de per-
sones amb baixa visió i/o ceguesa. El distintiu està pensat per a tota 
aquella persona que consideri important i necessari fer-se visible com 
a persona amb baixa visió, independentment del grau de visió útil que 
tingui o de la patologia originària. Tots els veïns o veïnes que necessi-
tin el distintiu de baixa visió, que és gratuït, poden anar a recollir-lo a 
les tres òptiques que hi ha a la vila (Optimón, Vista Òptica i Superòp-
tics). Aquests establiments col·laboradors ofereixen a més tríptics in-
formatius i una guia sobre com orientar i donar suport a les persones 
amb baixa visió. Les persones amb baixa visió i/o amb ceguera estan 
patint dificultats afegides durant la crisi sanitària, ja que sovint els és 
més complicat mantenir el distanciament social o complir amb les nor-
mes d’aforament dels establiments i comerços.  || redacció

SENSIBILITZACIÓ | rEtina CatalUnya

PANDèMIA | aCtE

Les tres òptiques de la vila participen 
en la campanya ‘Tengo baja visión’

L’acte de comiat als veïns i les veïnes de Castellar del Vallès que ens 
han deixat durant la pandèmia de la Covid-19, no només les perso-
nes que ho hagin fet com a conseqüència d’aquesta malaltia, compta 
ja amb la participació d’uns 200 familiars de difunts. L’homenatge 
és obert a la ciutadania, però cal inscripció prèvia al telèfon 93 714 
40 40 o al correu de l’Ajuntament participacio@castellarvalles.cat. 
S’ha previst la intervenció d’un representant que farà de portaveu 
de les famílies i també l’acompanyament musical amb Laia Roca-
vert al violoncel i Marc Teclas a la guitarra. La cita serà al parc de 
Colobrers, a partir de les 20 hores del vespre, al voltant d’una gran 
alzina que s’ha plantat recentment com a símbol i record de les de-
funcions que s’han produït a la vila durant els 3 mesos de pandè-
mia, una xifra que supera la vuitantena de persones.   || redacció

200 familiars de difunts assistiran dijous
a l’homenatge del parc de Colobrers
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Després de la crisi sanitària, la tenis-
ta castellarenca Georgina Garcia ja 
està a punt per tornar a la competi-
ció. Resident a Andorra des de fa uns 
mesos, l’Huracà va poder començar a 
entrenar dies abans que els tenistes 
residents a Espanya i ja es marca com 

a objectiu l’assalt al Top100 del WTA 
per participar en els Jocs Olímpics de 
Tòquio 2021. El món del tenis profes-
sional viu en la incertesa i encara no 
hi ha dates marcades per al comen-
çament, tot i que l’US Open està pre-
vist per al començament de setembre.

Georgina Garcia, amb la 
mirada posada en els 
Jocs Olímpics de Tòquio

El castellarenc Ferran Méndez tor-
narà aquest 2020 al Campionat 
d’Espanya de Resistència (CER), 
després d’un any allunyat de les 
pistes a causa dels estudis. El pilot 
va ser doble campió d’Espanya de 
Resistència en turismes el 2018 en 
categoria C2 i D4 amb un Renault 
Clio Cup. Una temporada que mai 

oblidarà i que pretén millorar aquest 
any, en què ha canviat el Clio per un 
espectacular Seat León Cupra TCR, 
un vehicle amb 100 cv més que l’ante-
rior i que amb un motor de 2.000 cm² 
que voreja els 340 cv.

· Tornes després d’una tempo-
rada lluny de les pistes i ho fas 
de la millor manera possible! 
La veritat és que sí! Primer de tot per 
les ganes i, especialment, pel desig de 

méndez torna a competir amb força
El pilot castellarenc participarà en el Campionat d’Espanya de resistència 2020 amb un seat león tCr

  Albert San Andrés

tenir bons resultats i lluitar per les 
posicions capdavanteres. La prime-
ra cursa a Navarra ens situarà una 
mica a tots. 

· Com neix aquest nou projecte?
De fet, aquest és un projecte que va 
sorgir l’any passat. Però els estudis 
em van impossibilitar el fet de com-
prometre’m amb una temporada es-
portiva de curses. Ara, juntament 
amb el meu pare, un gran aficionat 
d’aquest món i expilot de kàrting, 
hem decidit animar-nos a tirar-ho 
tot endavant i a estrenar el cotxe, 
que fa més d’un any que està atu-
rat i guardat. 

· Quins projectes i objectius 
tens per al futur?
Amb les curses mai se sap, però la 
idea és poder anar creixent amb 
aquest nou cotxe i, qui sap, potser 
explorar campionats europeus si tot 
va bé. Tampoc funciono bé sota pres-
sió, així que el que vingui. 

· Quins patrocinadors et dona-
ran suport?
Doncs al cotxe es poden veure empre-
ses castellarenques com Construc-
tora Ibercat o Nou Castellar, totes 
dues del sector de la construcció i la 
promoció d’habitatges. També hem 
volgut que Retola’m estigui present, 
ells són, de fet, els responsables de 
tenir un disseny cada cop més cri-
daner i original al cotxe. Per últim, 
també apareix el TEB, un grup co-
operatiu amb una de les seves seus 
a Castellar, que fa una tasca increï-
ble amb persones amb discapacitat 
intel·lectual perquè tinguin una vida 
més inclusiva. 

repetir el resultat de l’última tempo-
rada, quan vaig ser campió d’Espa-
nya de Resistència de la meva cate-
goria. A més a més, amb l’equip fem 
un pas endavant amb un cotxe més 
potent que mai havia provat en cursa. 

· Com ha anat aquest any lluny 
dels circuits?
Doncs bastant centrat en els estudis, 
però haig de dir que les curses sem-
pre es troben a faltar. Formen part del 

meu món des d’abans dels deu anys 
i, de fet, crec que la meva família les 
ha trobat a faltar igual que jo o més. 

· Una presentació espectacular!
Moltes gràcies! Després de tants 
anys competint, teníem ganes de re-
unir totes les persones que aporten 
el seu granet de sorra i que ho fan 
possible, que són moltes. 

· I ara on competiràs? 
Continuem al Campionat d’Espanya 
de Resistència, però canviant de ca-
tegoria. El CER és un certamen amb 
molt nivell, amb pilots experimentats 
i que presenta reptes importants de 
pilotatge, amb curses molt inten-
ses. També és el campionat que em 
va veure començar en el món dels 
turismes, el 2011, tot i que amb uns 
quants cavalls menys de potència i 
sense carnet de conduir. 

· Respecte al Renault Clio, un 
León TCR és un pas endavant.
Sense cap mena de dubte. No només 
són 100 cv més, sinó que el pas per 
revolt és perillosament més ràpid. 
Fins i tot sent les bases iguals, és a 
dir, un motor turbo i tracció davan-
tera, el que resulta en un estil de con-
ducció idèntic, la gran diversitat de 
configuracions quant a la posada a 
punt deriva en un cotxe més versàtil 
i complex. Així doncs, el treball pilot-
enginyer és vital.

· Què esperes de la pròxima 
temporada?
De moment no tinc expectatives. Cal-
drà veure quins pilots participaran i 
quin serà el meu ritme després d’un 
any d’inactivitat. Tot i això, espero 

Després de ser campió d’Espanya de Resistència el 2018, Méndez torna un any després a la competició amb un León Cupra TCR. || cedida



DEL 03 aL 09 DE juLioL DE 202014

cultura

Castellar del Vallès ara compta amb 
una nova associació musical que s’ha 
batejat amb el nom de Fan Music 
Club. La junta s’ha format amb els 
veterans músics castellarencs Manel 
Rovira, Quim Aguasca, Òscar Tor-
tosa i Diego López. “Ja fa un temps 
vaig intentar buscar uns locals 
d’assaig i fer-hi un escenari al cos-
tat, però no hi va haver sortida”, 
explica Manel Rovira, líder també 
del grup PiK.

La nova associació, creada amb 
els seus estatuts i demés, està enfoca-
da cap a la música, i sobretot, a pro-
mocionar els músics castellarencs. 
“Les ‘jams’ que fèiem al Calissó va 
anar molt bé”. Després, van seguir 
les actuacions a Ca l’Aurora i en al-
tres locals del municipi.

Divendres passat hi va haver 
jam session al restaurant El Caliu. 
“La nostra idea és fer una ‘jam’ 
a la setmana”, segurament un di-
vendres, un concert de proximitat 
un cop al mes i el Casterockfest un 
cop l’any.  Fan Music Club també vol 
col·laborar amb altres associacions, 
com l’Speedfest, per exemple.

“Intentarem buscar un local 
propi, si l’Ajuntament ens ajuda, 
per fer ‘jams’ i concerts”. Si no, a 
Cal Gorina ja podrien ubicar-hi algu-

nes propostes. A més, també volen 
dur a terme exposicions de músics i 
de pintura relacionades amb la músi-
ca, i cicles de cine dedicats a músics 
i a la música, inclosos documentals 
i pel·lícules de ficció o biogràfiques. 

I també fer un circuit musical 
de les coses que han passat musical-
ment parlant a Castellar. “Per exem-
ple, si fa uns anys va tocar MClan a 
Castellar, doncs documentar-ho”, 
afegeixen de Fan Music Club.  

Una altra proposta que està 
pendent és fer concerts en llocs es-
tratègics del poble, que et puguis 

fan music Club, associació musical

Els impulsors són els 
músics manel rovira, 
Quim aguasca, 
Òscar tortosa i 
diego lópez

  Marina Antúnez

trobar músics a diferents punts de 
la vila. “Potenciar la cultura in-
quieta, un grup que faci rock o un 
altre fent folk o una noia cantant 
soul”, diu Rovira.  Sovint, reconeix, 
el problema és trobar llocs on tocar. 
“Hi ha molta inquietud musical, 
a Castellar”. 

inauguració

Dissabte dia 4, a partir de les 18 
hores, es farà la presentació ofici-
al de l’associació a Cal Gorina. Serà 
en un format de barbacoa amb jam 
oberta a tothom qui vulgui sortir a 

tocar. “També recollirem firmes 
per a tothom qui vulgui ser soci i 
es vulgui apuntar”.

Totes les idees s’han anat ficant 
dins el projecte i volen dur-se a terme 
amb l’ajut dels socis. S’inclouran tota 
mena d’estils musicals: rock, punk, 
funk, pop, soul, música clàssica, etc. 

Paral·lelament, amb el grup 
PiK, Manel Rovira i la banda han 
reprès els assajos després del con-
finament i ja preparen un nou disc i 
un concert de Km 0 per Festa Major. 
“Jo no he deixat de composar du-
rant aquests mesos”. 

‘Jam session’ a El Caliu, el cap de setmana passat, organitzat per Fan Music Club. || cedida

aquest vespre es lliuren els premis del Concurs de microrelats

Aquest vespre, a partir de les 20 hores, 
els Jardins de Palau Tolrà acolliran el 
lliurament dels premis del I Concurs 
de Microrelats que ha organitzat l’as-
sociació Castellar per les Llibertats.

A la convocatòria, que es va 
obrir durant la pandèmia,  s’han pre-
sentat 48 textos de 32 autors. D’aques-
ta cinquantena, vuit són els relats que 
han estat seleccionats com a finalis-
tes per un jurat format per autors 
castellarencs com Josefina Llauradó 
o Miquel Desclot, Yolanda Gutiérrez 
i el sabadellenc David Vila. “Arribar 
pràcticament a cinquanta microre-
lats en aquesta primera convocatò-
ria ha estat tot un èxit. És veritat 
que el confinament ens ha ajudat 
perquè la gent tenia temps per es-

  R. Gómez 

LITERATURA | CastEllar PEr lEs lliBErtats

NOVETAT | Entitat

Membres de l’associació i del jurat, dilluns passat, als jardins de Palau Tolrà. || r.gómeZ

AGENDA | aCtiVitats

Aquest mes de juliol, l’Ajuntament  
i el Club Cinema Castellar Vallès 
col·laboren programant quatre 
projeccions cinematogràfiques a 
la fresca. Les pel·lícules es podran 
veure a la plaça d’El Mirador, a les 
22 h. En aquest espai s’hi podran 
ubicar fins a 250 persones, apro-
ximadament.

La primera pel·lícula es podrà 
veure el dia 10, i serà Ha nacido una 
estrella, protagonitzada per Brad-
ley Cooper, que interpreta Jack-
son Maine, una estrella consagra-
da de la música que una nit coneix 
i s’enamora de l’Ally (Lady Gaga), 
una jove artista que lluita per tirar 
endavant en el món de l’espectacle. 

La segona pel·lícula, La odi-
sea de los Giles –que es va projectar 
amb èxit al BRAM!–, es projectarà 
el dia 17. Per al 25 de juliol s’ha pre-
vist una pel·lícula adreçada al pú-
blic familiar, Com ensinistrar el teu 
drac  3. I el dia 31 es farà ela projec-
ció de Yesterday, un músic que llui-
ta per obrir-se camí s’adona que és 
l’única persona al món capaç de re-
cordar els Beatles. 

Aquest estiu les sardanes 
també seran protagonistes gràci-
es a la col·laboració de l’Agrupació 
Amics de la Sardana i l’Ajuntament. 
Les convocatòries sardanistes 
seran en dijous, als Jardins del 
Palau Tolrà, a les 21.30 hores. S’ha 
previst un format d’audició-con-
cert, amb cadires. El dia 16 de juli-
ol tocarà la Cobla La Principal de 
la Bisbal i el dia 23 ho farà la Cobla 
Ciutat de Girona.  ||  m. a.

Cinema 
a la fresca 
i sardanes 
al juliol

criure, però esperem que a la prò-
xima i sense confinament, la gent 
també s’animi i aconseguir la ma-
teixa o més participació”, explica 
Dolors Ruiz, membre de l’entitat i im-
pulsora del concurs.

Així, la convocatòria era ober-
ta a tot el territori, sense estar con-
dicionada per l’idioma. L’únic requi-
sit era que els textos incloguessin la 
paraula llibertat i no superessin les 
400 paraules. En aquest sentit, han 
rebut creacions de Castellar i d’ar-
reu de Catalunya, i també d’Andalu-
sia i Castella-La Manxa. 

Segons els organitzadors, és una 
iniciativa “transversal i multiplica-
dora de la cultura”.  “Des de Caste-
llar per les Llibertats treballem 
per remoure consciències a través 
de la cultura. La cultura la podem 
consumir, o podem fabricar-la. En 

aquest cas el que volem és que la 
gent a banda der ser espectadora 
formi part de la confecció de la cul-
tura”, remarca Ferran Rebollo, pre-
sident de Castellar per les Llibertats.

Quant a les temàtiques i els eixos 
vertebradors dels textos, l’escriptor, 
poeta i traductor, Miquel Desclot, 
membre del jurat, celebra la quali-
tat d’alguns dels relats “més clàs-
sics però també dels més enginyo-
sos i dignes per exemple d’Augusto 
Monterroso”. 

Finalment, és important remar-
car que el lliurament dels premis serà 
amb aforament limitat, amb inscrip-
ció prèvia. L’acte inclourà la lectura 
dels textos guanyadors per part dels 
autors. Assistiran a la cerimònia els 
membres del jurat i els escriptors 
Mahayouba Mohamed Salem, Jordi 
Campoy, Joan Vilardebó i David Vila.
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la Biblioteca antoni 
tort va dur a terme 
una proposta infantil 
i dues per a adults

Dissabte passat, la Biblioteca Mu-
nicipal va presentar el primer acte 
que l’Ajuntament ha programat 
presencialment després de la pan-
dèmia. L’activitat va consistir en 
una lectura teatralitzada de contes 
infantils de temàtica LGTBI que va 
ser molt ben rebuda pel públic. És 
la primera vegada que la Bibliote-
ca Municipal celebra el dia LGTBI 
amb una proposta infantil.

El Pati de Les 3 Moreres va 
acollir aquesta sessió, titulada ‘Les 
nenes també s’estimen’, amb la in-
tenció de fer visibles les diferents 
realitats sexuals i de gènere que 
existeixen a la societat. L’acte s’em-
marcava en la commemoració del 
Dia de l’Orgull Gai, Lèsbic, Trans-
exual, Bisexual i Intersexual. 

èxit de la doble 
celebració lgtBi

BIBLIOTECA MUNICIPAL | CrÒniCa

A Castellar, Jaume Clapés i 
Marina Antúnez van explicar sis 
contes diferents amb sis realitats 
diferents: dues nenes que s’estimen, 
dos homes que són parella, un nen 
que se sent nena, nens i nenes que 
no se senten còmodes amb els rols 
que se’ls imposen des de la societat, 
un nen que es vol pintar les ungles 
i un que estima els nens.

L’activitat va comptar amb 
l’aforament de 23 persones, entre 
infants i adults, que és el màxim 
permès amb la normativa de se-
guretat sanitària de la Covid-19. 

acte del dia de l’orgull

D’altra banda, dimarts 30 de juny, 
la biblioteca va obrir altre cop les 
portes al que és ja el segon acte pre-
sencial que es porta a terme a Cas-
tellar del Vallès. La proposta també 
s’emmarcava en la commemora-
ció del Dia de l’Orgull Gai, Lèsbic, 
Transexual, Bisexual i Intersexual 
(LGTBI) i es va dur a terme al Pati 
de les 3 Moreres, on es van esgo-
tar les localitzats una bona esto-
na abans de l’inici de l’espectacle.

Sara Schkot, Jaume Clapés, Clara Sellés, Marina Antúnez, Mònica Mimó i Héctor Hernández, al final de l’acte LGTBI adult. || BiBlio

Ja amb la porta tancada, les 
lectures es van poder iniciar amb 
una puntualitat britànica. L’acte 
va tenir tan bona acollida que es 
va repetir dimecres, també a les 
20.30 hores, al Pati de les 3 Moreres. 

En aquesta ocasió, els encar-
regats de les lectures van ser els 

actors i acrius Clara Sellés, Sara 
Schkot, Jaume Clapés, Marina An-
túnez, Héctor Hernández i Mònica 
Mimó, que van llegir fragments del 
llibre Carol, de Patricia Highsmith; 
Diari d’un adolescent gai, d’Iñigo 
Lamarca;  Ariel i els cossos, de Se-
bastià Portell; relats lèsbics escrits 

per dones lesbianes extret del lli-
bre I visqueren felices, i poemes de 
Maria-Mercè Marçal. Per introdu-
ir la sessió, es va comptar amb la 
presència i paraules del regidor de 
Cicles de Vida, Dani Pérez, i també 
amb la regidora de Cultura, Joana 
Borrego. || redacció

BIBLIOTECA | PoEsia

El rapsode Joan 
Solé recita ‘El 
comte Arnau’

El castellarenc Joan Solé llegirà un 
fragment d’‘El comte Arnau’ de Josep 
Maria de Sagarra, el proper dia 9 de 
juliol, a les 20.30 hores. L’acte és pre-
sencial i obert, fins a esgotar l’afo-
rament. 

L’obra de Sagarra té 395 pàgines 
i hi ha 9.000 versos escrits en decasíl-

labs, dividits en 10 cants. La va es-
criure al llarg de sis anys. “La meva 
dèria per recuperar-la em ve de 
quan vaig veure recitar ‘El comte 
Arnau’ a Lluís Solé al Festival Grec 
de Montjuïc”, diu Joan Solé. 

Solé va buscar el llibre, que 
també incloïa un CD amb la gravació 
de Lluís Solé. “Jo m’hi he basat una 
mica, he agafat molts dels versos 
que ell recitava”. Solé ho ha redu-
ït a una lectura d’una hora. L’acom-
panya amb la flauta de bec i música 
medieval de Maria Rovira. 

La intenció de Solé, amb la pro-
posta dramatitzada “és fer viure de 
nou el mite del comte Arnau”. Sem-
bla ser que era un home malvat “tot 

i que també hi ha un altre comte 
Arnau que és més dolç i menys 
salvatge”. 

A la història del comte Arnau 
s’explica que sovint deixa el castell, 
la dona i els fills per apoderar-se de 
les donzelles que troba en les seves 
cavalcades. “És un Don Juan però 
si us plau per força”. Aconsegueix 
seduir Adelais, la jove abadessa  de 
Sant Joan de les Abadesses. Però la 
recerca desesperada de l’amor, com 
una maledicció, acabarà finalment 
amb un Arnau amb l’ànima condem-
nada, eternament, a córrer a cavall.  
“Ja l’he llegit en unes quantes oca-
sions, aquí a Castellar, a Sentme-
nat i a Sabadell”.  ||  m. a.

MúSICA | animaCió infantil

Roger Canals actua per streaming

El dia 9, a les 11 hores, es podrà seguir en streaming a les xarxes socials de 
@auditorcastellar i @femcastellar un concert de la Cia. Roger Canals.

Roger Canals és mestre, músic, animador i productor d’espectacles mu-
sicals. Amb l’animació l’acompanyen Daniel Lévy (bateria i Washboard), Joan 
Pinós (contrabaix i tuba), Juli Aymí (clarinet), Jay Wallis (trompeta i veu), 
Joan Trabal (clarinet), Alexey Baeichuck (trompeta), Martí Elias (bateria 
i washboard), René Dossin (contrabaix i helicorn), Núria Lozano (acordio-
nista i compositora), Eduard Marcet (actor), Werens (grafiter) i Ivan Rubio 
(tècnic de so). Des del 1999 la Cia. Roger Canals ofereix #jazzperxicsigrans. 
Roger Canals, sol o en companyia, suma més de 15 anys sobre els escenaris 
i al voltant de 3.000 actuacions. Són els guanyadors del Premi Mirall 2000 
amb una cançó del seu primer disc.  ||  m. a.



del 03 al 09 de Juliol de 2020

la contra

Jaume Clapés Solé 

El meu primer record 
és a l’Auditori, veient 
assajar els meus pares

Comunicador audiovisual i actor 
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Graduat en Comunicació Audiovisual i actor vocacional, 
en Jaume (@jaumecss) acaba de llicenciar-se a l’escola 
de teatre Nancy Tuñón. Aquesta setmana ha participat 
en les lectures de contes pel dia LGTBIQ+  a la Biblioteca.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
transparència 
Un defecte que no pots dominar?
tinc cops de geni
Una actriu i un actor?
toni collette i enric auquer
Una pel·lícula del confinament?
‘el far’ de robert eggers
Una cançó?
‘cold little heart’ de  michael kiwanuka
Un llibre?
‘2666’ de roberto Bolaño
Un plat?
la sopa amb formatge
Un viatge pendent?
trepitjar Àsia 
Una ciutat?
pamplona
Un racó de Castellar?
un banc de pedra del parc de canyelles
Un desig?
Viure el present 

”

“

· Què recordes de la teva època 
a Ràdio Castellar?
Vaig començar a col·laborar-hi el 2010, 
i vaig presentar amb la Melody Esco-
bar dues temporades de El Galliner, 
el programa de teatre que feia l’ETC. 
Era un programa setmanal i ens ho 
passàvem pipa! Més tard, amb el Ma-
gazín Dotze, vaig col·laborar amb una 
secció de teatre, també una de youtu-
bers, i un espai de personatges, a l’estil 
del programa La Competència. 

· Ho trobes a faltar?  
Sí, perquè la ràdio és molt lliure. A la 
ràdio no estàs preocupat per la recep-
ció, és immediata i espontània, no visu-
alitzes la gent que t’està escoltant. És 
el ritme radiofònic, els nervis, l’eufò-
ria. Això em torna boig i no ho he tro-
bat a cap altre mitjà. Bé, potser una 
mica a Instagram o al teatre.

· El teu idil·li amb el teatre co-
mença de ben petit, oi?
El meu primer record de la meva in-
fantesa és estar a l’Auditori antic, 
sense reformar, en aquells seients 
de vellut vermell, veient com assaja-
ven els meus pares una adaptació de 
Els Pastorets. Feien de Josep i Maria. 
Recordo nits d’assajos, de sentir-m’hi 
com a casa. Un altre dels meus pri-
mers records són els bolos del cap de 
setmana del meu pare a  El jurament 
pirata de l’ETC. Amb sis anys, per su-
perar la meva timidesa, em vaig apun-
tar a teatre amb Dani Coma.

· En quins papers i obres has 
gaudit més dalt de l’escenari?
De petit, amb 13 anys, vaig fer una 
adaptació de La cantant calba, que 
era teatre de l’absurd, dirigida per la 
Rosa Grané a l’ETC. Va ser un punt 
d’inflexió. També destacaria Històries 
girades, de Dani Coma, el Despertar de 

la primavera, o Te & Cookies, codirigi-
da a quatre mans amb Joan Romeu, 
Eloi Creus i Joana Meler. Vam adap-
tar textos d’humor anglès, dels Monty 
Python, i l’èxit de públic va ser espa-
tarrant. Va ser una experiència me-
ravellosa. Vam riure molt.

· Aleshores et va picar el cuquet 
de dirigir i no has parat.  
Vaig estrenar-me dirigint amb una 
sessió del cicle de lectures dramatit-
zades Llegides de l’ETC. També vaig 
dirigir La lliçó d’Eugène Ionesco, el 
mateix autor de La cantant calba, i 
Apocalipsi de Lluïsa Cunillé. Aquest 
últim és un text que em fascina perquè 
convida a l’espectador a reflexionar, a 
fer una lectura pròpia. El meu primer 
contacte més professional amb el tea-
tre va ser amb Amazing, l’espectacle 
de la Maga Melanie que dirigia el Mag 
Lari. Allà feia un personatge còmic i 
d’ajudant de màgia. Vam crear l’es-
pectacle des de zero i vam girar dos 

anys. Després, a Madrid, vaig parti-
cipar en l’obra de teatre el Dragón de 
oro, del dramaturg alemany Schim-
melpfennig. Era la primera vegada 
que es feia en castellà a Espanya. És 
un text amb una mirada molt críti-
ca a la societat actual, a com acull els 
immigrants. Va ser molt enriquidor.

· L’art és una eina reivindicativa? 
I tant, i no només quant a la immi-
gració. Per exemple, que el col·lectiu 
LGTBIQ+ es vegi reflectit en la cul-
tura és essencial per normalitzar.  
Tenir referents no només en el dia a 
dia sinó a la cultura, a les sèries que 
consumeixen els joves, als mitjans, és 
vital. És el cas de la sessió de contes 
LGTBIQ+ que ha organitzat la Bibli-
oteca Antoni Tort i en la qual he par-
ticipat. Cal treballar perquè  els nens,  
des de ben petits, tinguin referents i 
no se sentin estranys, i també perquè 
no facin bullying als infants que perta-
nyen a aquest col·lectiu. 

· I vas tornar a la màgia amb el  
Mago Pop. T’hi sents còmode.
Gràcies a Joan Grané, em va arribar 
l’oportunitat de participar en l’espec-
tacle del Mago Pop arran de la meva 
experiència amb el Mag Lari. M’ho 
vaig rumiar, vaig decidir fer una pausa 
de dos anys a l’escola Nancy Tuñón i 
vaig fer les maletes cap al teatre de la 
Gran Vía. Els inicis van ser durs, per-
què vam crear l’espectacle del no-res,  
però vaig aconseguir fer-me’l meu. A 
l’escenari es veu una part molt ínfima 
de tota la feina que fem els ajudants!

· Com vas viure el confinament?
Per a mi la pandèmia va ser secundà-
ria perquè a la meva mare li van de-
tectar metàstasi al cervell, i va morir 
durant el confinament. Tot plegat, va 
ser molt dur, i fins fa poc, no he sortit  
de la bombolla i he pres consciència 
de la magnitud de la crisi del coronavi-
rus. Han caigut projectes, però n’han 
sortit de nous. Em deixo portar.  

  Rocío Gómez 


