
Una parella deixa dues roses blanques als peus de l’alzina surera -Arbre de la Memòria- durant l’acte de dol col·lectiu organitzat al Parc del Colobrers aquest dijous passat al vespre. || q. pascual

Més de 300 persones van acomiadar la setantena de 
persones difuntes al voltant del nou Arbre de la Memòria

COVID-19  | P O2 I 03

Castellar ret homenatge als difunts que va patir la vila durant 
els mesos de pandèmia amb un acte de dol col·lectiu

No us oblidarem
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Just el dia en què el govern català de-
cretava l’obligatorietat de dur mas-
careta encara que es pugui garantir 
el distanciament social, una mesu-
ra que pretén tallar possibilitat de 
rebrots en uns moments d’incer-
tesa quan encara no fa un mes que 
es va aixecar l’estat d’alarma, Cas-
tellar del Vallès va celebrar un acte 
de dol col·lectiu en memòria de les 
persones difuntes que ens van dei-
xar entre mitjans de març i mitjans 
de juny. La solemnitat de la cerimò-
nia encara va ser més colpidora a 
causa de les mesures de distanci-
ament entre els  prop de 300 assis-
tents així com la proliferació de l’ús  
de la mascareta i mesures d’higiene. 
De fet, es pot considerar que aquest 
ha estat l’acte més multitudinari que 
s’ha celebrat a la vila des que va es-
clatar la pandèmia: un record al vol-
tant d’una alzina surera, plantada fa 
un parell de setmanes al Parc de Co-
lobrers, i que ha estat batejada com 
l’Arbre de la Memòria. 

Les famílies van tenir la possi-
bilitat de recordar els seus difunts 
però també d’expressar-se pública-

Cerimònia de dol col·lectiu
L’acte va aplegar unes 300 persones, principalment familiars dels difunts. A l’escenari, l’alcalde, Ignasi Giménez,  llegeix una declaració institucional envoltat dels portaveus dels grups polítics municipals. || q. pascual

 J.G. ment en aquesta cerimònia a través 
d’un portaveu, David Garcia Prie-
to, un castellarenc que va perdre 
el seu pare Antonio Garcia Quirós 
per culpa del coronavirus. Amb un 
to cru però ple d’emoció continguda, 
el David va dir que el virus  “ataca 
els més febles, els aïlla, els mata en 
vida i els deixa sense abraçades i 
sense carícies”. “Un dia ens van dir 
que el meu pare havia mort i ni tan 
sols vam poder contactar amb ell 
abans. Tampoc el vam poder en-
terrar com ell hagués volgut i ni 
li vam poder veure la cara”, va re-
cordar el familiar, qui també va voler 
compartir amb els assistents que “el 
virus ens ha manllevat també els 
adeus”. “Per això, he vingut i par-
ticipo en aquest acte -va dir-, per 
reclamar l’adeu a les persones que 
tant estimàvem”. 

Per reforçar el sentit de l’acte 
de dol col·lectiu al Parc de Colobrer,s 
el David va explicar que “al costat 
de l’arbre –una al·legoria de la 
memòria però també símbol de 
vida- fem la commemoració per-
què la mort sempre ens dona una 
lliçó de vida”. “Només us puc dir 
per acabar que tinc una motxilla 
molt gran de ‘t’estimo’ i d’abra-

çades per donar al meu pare. Per 
això, us animo a no perdre ni un sol 
minut en dir-li a qui teniu al vos-
tre costat que l’estimeu”.

La principal raó de ser de l’ac-
te era oferir escalf col·lectiu a dese-
nes de famílies que han perdut algun 
ésser estimat durant els moments 
més durs de la pandèmia de la Covid-
19, hagi estat o no per causa del co-
ronavirus. Ho va subratllar l’alcalde, 
Ignasi Giménez, en la seva interven-
ció en nom del consistori: “Aquest és 
l’homenatge que Castellar del Va-
llès fa als difunts dels dies grisos i 
tristos de la pandèmia. Un arbre 
que ens recorda que cal posar la 
vida al centre de tot. Un nou sím-
bol digne d’un poble amb un ob-
jectiu compartit: el de conservar 
a la memòria de totes i tots les per-
sones que ens van deixar en unes 
circumstàncies extraordinàries”. 
Giménez va recordar que “el sentit 
de l’acte d’avui és poder-nos res-
cabalar, ni que sigui en part, de la 
impossibilitat de viure i d’iniciar 
un procés de dol en comunitat”.

El distanciament i el confina-
ment han alterat el cicle natural de 
la nostra societat però, en un mo-
ment tan fosc com el viscut durant 

REPRESA

Mascareta sí o sí

Portar mascareta a Catalunya 
passa a ser una obligació des 
d’aquest dijous. S’haurà de 
dur sempre, en espais oberts 
i tancats, encara que es pugui 
mantenir la distància de 
seguretat. Fins ara, a l’aire lliure, 
si es podia respectar aquest 
distanciament social, 1’5 metres 
entre persones, no era obligatòria.
El president de la Generalitat, 
Quim Torra ja ho va anunciar di-
mecres durant la sessió de control 
d’aquest dimecres al Parlament.
L’objectiu de la mesura és frenar 
el ritme de contagis de coronavi-
rus i ve motivada per l’augment 
de casos registrats en les 
darreres setmanes. Les úniques 
excepcions a portar mascareta 
seran quan es faci exercici, si 
està contraindicada per motius 
de salut o quan es mengi o begui. 
Continuaran exempts els menors 
de 6 anys. Incomplir la mesura pot 
comportar 100 euros de sanció. 

Castellar diu adeu als 76 veïns que ens van deixar durant els mesos de pandèmia al voltant de l’Arbre de la Memòria

la pandèmia, s’ha accentuat també la 
unitat entre veïnes i veïns.  “Hem de 
continuar empenyent com a poble 
amb la mateixa força i determina-
ció que hem mostrat els darrers 
mesos”, va dir l’alcalde, qui també 
va apel·lar “més que mai a la soli-
daritat de totes aquelles persones 
i col·lectius que han estat treba-
llant i treballen incansablement 
per reduir els efectes de la pandè-
mia al nostre municipi”.

“La pandèmia ens ha colpejat. 
De fet encara ens colpeja. Però us 
esperonem a construir un futur es-
perançador. Hem de ser optimistes 
i lluitar totes i tots junts per tirar 
endavant amb més força. Aquest 
serà el millor reconeixement i el 
millor respecte que podem oferir 
a totes aquelles persones que ens 
han deixat i a qui avui rendim tri-
but”, va concloure l’alcalde. 

L’austeritat de l’acte, però 
també la rigidesa de les mesures 
de distanciament, va tenir el moment 
més íntim quan els familiars pre-
sents van poder deixar als peus de 
l’alzina surera una rosa blanca com 
a comiat final en memòria de l’és-
ser estimat perdut.  Tot plegat es va 
refrendar amb un minut de silenci.
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DEFUNCIONS entre el 12 de març i el 8 de juny de 2020

Gonzalo Martinez Domingo
de 84 anys
Francesc Homs Obradors
de 98 anys
Pilar Lada Álvarez
de 87 anys 
Julio Vallejo Rodríguez
de 64 anys
Teresa Sánchez Seriñà
de 83 anys
M. Àngels Bacardit Busquet
de 85 anys
Josep Roig Brosa
de 96 anys
Júlia González Morales
de  84 anys
Juan de Dios Pérez Iglésias
de 95 anys 
Núria Matas Perice
de 88 anys
Josep Mallofré Mayoral
de 73 anys
Joan Isart Arias
de 79 anys
Bernabé Troya García
de 62 anys
Esperança Montcanut Bartrina
de 92 anys
José Catalán Montoro
de 89 anys
José Espinosa Piña
de 79 anys
M. Engràcia Sampere Figueras
de 93 anys
Manuel Rivas Martínez
de 91 anys
Manuela Barrero Grilo
de 82 anys
Carmen Jiménez Jiménez
de 74 anys
Antonio Garcia Quirós
de 77 anys
Federico Lacorte Pellicer
de 89 anys
Maria Estebanell Gibert
de 89 anys
Pilar Farrarons Casulleras 
de 90 anys
Àngel García Losada
de 70 anys
M. Asunción Naspler Altimira
de 93 anys

Maria Gili Rusiñol
de 79 anys
Rosa Rovira Casahuga
de 94 anys
Joan Cueto Marqués
de 79 anys
José Bailén Hernandez
de 87 anys
Encarnación Marín Ibañez
de 87 anys
Carme Vallmitjana Tineo
de 90 anys
Fidela Pérez Valero
de 96 anys
Camila Casanovas García
de 96 anys
Carmen Galván Rodríguez
de 71 anys
Ana Fernandez Arcos
de 97 anys
Clemencia Mora García
de 103 anys
Agueda Gomez Gomez
de 81 anys
Montserrat Solé Rodríguez
de 55 anys
Francisco Romero Rodríguez
de 79 anys
M. Juana Navarro Rizo
de 92 anys
Fidela Punzano del Cerro
de 82 anys
Agustina Pérez Pozo
de 91 anys
Fidel Guash Vives
de 90 anys
José M. Rodríguez de Guzman Prado
de 95 anys
Juan Pedro González Ruiz
de 84 anys
Montserrat Arasa Domenech
de 98 anys
Miquel Lluelles Gomà
de 89 anys
Esperanza Bagan Pinto
de 65 anys
Jaume Margall Cuatrecases
de 76 anys
Josep Maria Torras Homet
de 94 anys
Jerónimo Mercado García
de 88 anys

Emilia Torras Oliver
de 101 anys
Julia Pérez Hernández
de 93 anys
Angeles Palomar Palomar
de 84 anys
Palmira Martí Feixas
de 100 anys
Paquita Sánchez Cortés
de 87 anys
Miquel Ubaguls Pujol
de 92 anys
Josep M. Soley Culleré
de 70 anys
M. Assumpció Vilatersana 
Girbau
de 86 anys
Manuel Saez Carrion
de 89 anys
Joan Mas Sallés
de 86 anys
Micaela Bono Bono
de 89 anys
Manuel Manrique López
de 71 anys
Pere Sánchez Alemany
de 54 anys
Antònia Daviu Curtiellas
de 94 anys
Providència Moya González
de 84 anys
Francisco Escamilla
Caballero
de 92 anys
Concha Garcia Barbero
de 81 anys
Francisco Barrera Morales
de 90 anys
Resurreción Castillo Garcia
de 81 anys
Mercedes Delgado Serrano
de 91 anys
Flora Miralles Mas
de 94 anys 
José Castro Rosales
de 77 anys
Montse Arnau Marra
de 74  anys
Carles Castellví Canas
de 66  anys

+CERIMÒNIA DE COMIAT

Un metre i mig

Aquest 8 juliol de 2020 serà recordat 
a Castellar del Vallès per l’adeu 
col·lectiu que es va voler donar a 76 
dones i homes que van marxar en els 
darrers mesos en circumstàncies molt 
dures tant per culpa de la pandèmia 
com per l’estat d’alarma. El fill d’un 
d’ells, David Garcia Prieto, va oferir un 

testimoni exemplar de la càrrega que 
ha suposat per a les famílies l’absència 
de dol. Garcia Prieto, fins i tot, es va 
atrevir a recitar un poema creat per 
ell en record del seu pare titulat ‘Un 
metre i mig’.  “Se escapa quien yo 
más quiero con su último latido/
Latido en la lejanía sin nadie al 
lado al marcharse/ A solas con su 
agonía y yo sin poder besarte/ Cuando 
abandone esta vida te diré lo que 
te quiero/ Te lo diré así cerquita.
A menos de un metro y medio”.
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ARxIU MUNICIPAL | COVID-19

Crida per 
documentar 
la pandèmia 

L’Arxiu Municipal de Castellar del 
Vallès fa una crida perquè la ciuta-
dania faci arribar a l’equipament 
tota mena d’arxius, tant físics com 
digitals, relacionats amb la pandè-
mia de la Covid-19. L’objectiu és do-
cumentar aquest període excepci-
onal que estem vivint perquè, una 
vegada passi aquesta etapa, les fu-
tures generacions puguin entendre 
els efectes que va tenir en la nostra 

societat. “Volem que la ciutadania 
tingui un paper clau en aquest pro-
cés de recopilació de documents, 
de testimonis. Que ens expliquin 
en primera persona l’impacte de 
la pandèmia i del confinament en 
les seves vides”, explica l’arxivera 
Municipal, Sílvia Sáez. 

L’Arxiu ja ha començat a reco-
pilar informació, sobretot oficial, per 
això demana la col·laboració dels cas-
tellarencs i castellarenques, per pre-
servar el vessant més humà. “Ens 
poden enviar dibuixos, fotografies, 
vídeos, cartells, diaris personals, 
poemes fins i tot els missatges que 
els arribaven per Whatsapp re-
lacionats amb la pandèmia”, de-
talla Sáez. De la mateixa manera 
que nosaltres hem fet la vista en-

rere per saber què va passar ara 
fa 100 anys amb la grip espanyo-
la, “la intenció és que d’aquí a 20 
anys o 40 anys puguem saber què 
va passar a Castellar, perquè una 
cosa és el que s’explicarà a nivell 
teòric i l’altra és com es va viure en 
l’àmbit personal i familiar”, refle-
xiona l’arxivera.  

De moment, l’Arxiu Municipa 
de Castellar ha rebut poemes escrits 
per residents de l’Obra Social Benè-
fica i documents de l’entitat Suport 
Mutu Castellar. 

El material aportat es pot en-
viar per correu a l’adreça de l’Arxiu 
Municipal de Castellar arxiu@cas-
tellarvalles.cat o bé de manera pre-
sencial a l’Arxiu Municipal, al car-
rer Major, 74.   ||   cRIsTINa DOMENE

SANITAT | COVID-19

Les infermeres, postaplaudiments
Cinc sanitàries castellarenques reflexionen sobre la situació en què es troben els hospitals després de la pandèmia

Potser han quedat situades al marge 
del focus mediàtic a què han estat ex-
posades. Però, evidentment, no han 
deixat de treballar. Les infermeres es 
mantenen a primera fila. El seu dia a 
dia, però, ha canviat. Tornem a par-
lar amb cinc de les infermeres caste-
llarenques que van topar amb un col-
lapse generalitzat que les va exposar, 
en molts casos amb recursos insufici-
ents, a una pressió immensa. Una si-
tuació que vivien a la feina, però que 
les acompanyava quan arribaven a 
casa. Són les mateixes professionals 
que ens van explicar que veien amb 
impotència com els seus pacients no 
podien acomiadar-se de les seves fa-
mílies. Que els EPIs, després de 12 
hores al límit, els deixaven úlceres. 
Però que es tenien els uns als altres 
per superar la situació. Com ha can-
viat, tot plegat?

“Hi ha hagut un abans i un 
després”, sintetitza Alèxia Clos,  
infermera a Can Ruti. La demanda 
assistencial és molt més baixa, hi 
ha més recursos, les visites als pa-
cients s’han pogut reprendre algu-
nes hores al dia. “No té res a veure”, 
s’expressa Judit Sández, que treballa 
a l’UCI de la Vall d’Hebron. “Estem 
molt més tranquils. Tenim altres 
tipus de pacients, que semblava 
que amb la Covid haguessin desa-
paregut”, afegeix.

El focus assistencial, als hospi-
tals, torna a repartir-se. “Ens estem 
intentant reenganxar amb el ritme 
que portàvem abans. Les interven-
cions s’han hagut de posposar i els 
quiròfans estan treballant amb el 
doble de rendiment que portaven 
abans”, assenyala Glòria Timoneda, 
infermera d’hepatologia de l’Hospital 
Clínic.  Encara que la pressió dels hos-
pitals s’hagi rebaixat, la que ha viscut 
el personal sanitari ha deixat seqüe-
les. “Anímicament, estem una mica 

Silvia Sáez amb alguns dels documents relacionats amb la pandèmia. || c. DOMENE

millor. Previngudes per si ve un re-
brot. Però amb la post-Covid, hi ha 
molta gent que hem caigut en l’ansi-
etat. Per no saber gestionar la bai-
xada de cop. Moltes hem caigut en 
una ansietat que encara avui dia la 
portem”, se sincera Sara Béjar, au-
xiliar d’urgències al Taulí. “La por 
que torni a passar o de poder con-
tagiar familiars i amics hi continua 
sent”, expressa Sández. Els hospitals 
ofereixen servei de psicologia al per-
sonal sanitari. Per preparar-se per a 
un possible rebrot, també estan obli-
gant els professionals a gastar tots els 
dies de vacances de juliol a setembre.

i els aplaudiments?
“Hi ha familiars que ens tornen 
a tractar igual de malament que 
abans”, lamenta Irene Montllor, in-
fermera a la Vall d’Hebron. “Hi ha 
gent que es pensa que som els seus 
criats, perquè ens estan pagant. 
Això no és així, la sanitat pública 
és perquè tothom tingui les matei-
xes oportunitats. Una sanitat que 
no s’ha de retallar, que hem de cui-
dar”. Encara que el coronavirus s’ha-
gi alentit, en molts casos, els recursos 
als hospitals continuen limitats, tal 
com assegura Béjar sobre l’àrea d’ur-
gències: “Tornem a ser poc perso-
nal, s’han oblidat els aplaudiments 
de les vuit”. 

Clos defensa que s’hi hauria d’in-
vertir molt més: “Hi ha gent molt 
capacitada als hospitals i moltes 
vegades se’ns infravalora. S’ha de-
mostrat que la sanitat hauria d’es-
tar al capdamunt de la piràmide de 
necessitats perquè mai fallés. S’ha 
vist que és primordial”. Si ho han su-
perat, ressalten les cinc infermeres, és 
perquè s’ha fet pinya, en tots els sen-
tits, també emocionalment, tal com 
destaca Béjar: “Hem après a treba-
llar en equip i, fins i tot, a veure més 
enllà de l’aspecte físic de la persona. 
A vegades, sembla que estàs molt 
bé i realment estàs fatal per dins”. 

  Guillem Plans

L’ACTUAL torna a recuperar les 

valoracions de cinc sanitàries 

castellarenques que ja van donar el 

seu testimoni en el pitjor moment 

de la pandèmia. A dalt, d’esquerra a 

dreta: Irene Montllor i Judit Sández. 

Al mig: Sara Béjar i Alèxia Clos. A 

baix: Glòria Timoneda. || l’acTual 
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El Ministeri d’Hisenda acaba de fer 
públiques les dades d’endeutament 
dels ajuntaments espanyols i l’evolu-
ció financera que han experimentat 
entre el 2012 i el 2019. En el cas de 
Castellar del Vallès, les dades són 
eloqüents: l’any 2012 a cada caste-
llarenc li corresponia 1.028 euros 
del total del deute municipal. Set 
anys després, el deute per habitant 
s’ha reduït fins als 245 € per habi-
tant (la vila ara en té poc més de 
24.000). Això vol dir que en aquests 
set anys s’ha retallat el deute per ha-
bitant 783 euros, una de les xifres 
més altes dels municipis catalans i 
espanyols. De fet, a la comarca del 
Vallès Occidental només ha retallat 
més deute l’Ajuntament de Castell-
bisbal (1052 €) i de la resta de muni-
cipis vallesans només s’aproximen 
als números castellarencs Barberà 
del Vallès (759 €) i Polinyà (718 €).

En números absoluts, segons 
les xifres ofertes pel Ministeri d’Hi-
senda, aquesta retallada del deute 

L’Ajuntament retalla 783 € el 
deute per habitant en set anys
Segons les dades fetes públiques pel Ministeri d’Hisenda, el 2012 el 
deute era de 1.028 € per castellarenc i el 2019 s’ha situat en 245 €

ha implicat que Castellar baixi de 24 
milions d’euros del 2012 als 5,9 mili-
ons del 2019. L’existència d’un Pla 
d’Ajust Municipal i la llei d’equilibri 
pressupostari i financer dictada pel 
ministre Cristwóbal Montoro en els 
pitjors moments de la crisi finance-
ra i del posterior rescat bancari han 

contribuït que la immensa majoria 
d’ens locals hagin pogut sanejar els 
seus comptes la dècada passada i, 
per tant, semblen més ben prepa-
rats per afrontar el daltabaix que 
s’està patint amb la crisi sociosani-
tària de la Covid-19.

Ara bé, com ja s’ha posat de 
manifest en els plens municipals 
que s’han fet a Castellar, on ja s’han 
aprovat despeses per aturar el cop 
de la pandèmia per valor de gairebé 
un milió d’euros, la llei d’equilibri fi-
nancer és una cotilla que impedeix 
posar-hi més romanents pressu-
postaris. En aquest sentit, les enti-
tats municipalistes ja fa mesos que 
pressionen el Govern espanyol per-
què flexibilitzi les normes i permeti 
destinar part dels superàvits pres-
supostaris per mitigar els danys del 
coronavirus. Cal assenyalar que Cas-
tellar del Vallès va liquidar el pres-
supost del 2019 amb uns dos milions 
d’euros de superàvit i un romanent 
d’uns 10 milions.   

FINANCES | ajuntament

La Policia Nacional ha dut a terme 
una operació antidroga dimarts al 
matí a Castellar del Vallès. Segons ha 
pogut saber L’Actual, la intervenció 
va tenir lloc a Sant Feliu del Racó. La 
policia va decomissar 187 plantes de 
marihuana i va detenir una persona. 
De moment, no han transcendit més 
detalls sobre l’efectiu policial.

D’altra banda, uns ciutadans 
van portar dimecres un cabirol mal-

ferit a les dependències de la policia 
local de Castellar del Vallès. Ahir a la 
nit el van portar al Centre de Recupe-
ració de Fauna Salvatge de Torrefer-
russa de Santa Perpètua de Mogoda.  
També, aquesta setmana l’Ajunta-
ment incorporarà quatre agents cí-
vics per fomentar i garantir la convi-
vència, prevenir conflictes a l’espai 
públic i dissuadir conductes incívi-
ques.  || REDaccIó

Decomissen 187 
plantes de marihuana

SUCCESSOS | SAnt feLIu DeL rACó

OCUPACIó | bALAnç

L’augment del nombre 
d’aturats s’ha frenat al juny

El mes de juny s’ha tancat a Castellar del Vallès amb un lleuger augment 
de 12 persones a les llistes de l’atur. D’aquesta manera, el municipi tanca 
el primer semestre de l’any amb un total de 1.261 persones desocupades. 
Aquest petit creixement se situa força lluny de les 43 persones que van 
perdre la feina al maig, de les 152 que ho van fer a l’abril i de les 56 que ho 
van fer al març. Això significa que la taxa d’atur es troba en el 10,7%, tres 
punts per sobre de la que Castellar tenia abans que esclatés la pandèmia. 
De fet, per trobar xifres similars de nombre d’aturats a les d’aquest mes 
de juny ens hem de remuntar al darrer trimestre del 2016, quan a Caste-
llar hi havia 1.240 persones a l’atur.  ||  REDaccIó

LES GRANS xIFRES

DEUTE MUNICIPAL EL 2012
1.028 € per habitant

DEUTE MUNICIPAL EL 2019 
245 € per habitant  

ROMANENT I SUPERÀVIT 2019 
l’ajuntament de castellar ha liquidat 
el pressupost del 2019 amb 2 milions d’€ 
de superàvit i un romanent de 10 milions
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Sessió de ioga de la Guia d’Activitats Complementàries, la setmana passada, als Jardins del Palau Tolrà. || aj. casTEllaR
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Després de tres mesos confinats, els in-
fants i els joves volen reconquerir els 
espais a l’aire lliure, trepitjar carrer o 
capbussar-se en l’inabastable patrimo-
ni natural de Castellar del Vallès. Les 
activitats de lleure, fora de casa, són un 
trampolí perquè els infants recuperin 
punts de trobada per socialitzar i com-
partir experiències i emocions amb els 
seus companys d’estiu, que, com ells, en-
cara estan fent la digestió dels efectes 
col·laterals de la pandèmia.

Des de l’Ajuntament, i a través de la 
col·laboració de diverses regidories i en-
titats de lleure, cultura i esport, han ela-
borat la Guia d’Activitats Complementà-
ries del projecte activitats d’estiu 2020, 
‘Estiu enriquit’. Es tracta d’un recull d’ac-
tivitats i préstec de materials que pretén 
“diversificar, ampliar i oferir propos-
tes a les entitats promotores que for-
men part del projecte”, explica Mercè 
Costa, tècnica d’Infància i d’Adolescèn-
cia de l’Ajuntament. “Les activitats que 
s’ofereixen cobreixen diferents àm-
bits, com per exemple música, arts es-
cèniques, educació ambiental, conei-
xement de l’entorn i d’alguns serveis 
municipals”, detalla Costa.

Així, la guia ofereix 35 activitats i 
compta amb una vintena d’entitats pro-
motores, i la col·laboració d’espais com 
la Biblioteca, la Ludoteca, l’Escola Mu-
nicipal de Música Torre Balada o la Re-
gidoria de Medi Ambient. Les propos-
tes, que van començar a finals del mes 
de juny, es desenvoluparan durant el 
mes de juliol. “És una oferta de la qual 
es podran beneficiar més de 1.500 in-
fants i joves del nostre poble”, explica 
Dani Pérez, regidor de Cicles de Vida. 
“Hem dissenyat entre tots els agents 

implicats una oferta d’activitats co-
ordinada, amb objectius comuns, que 
promou l’acompanyament educatiu i 
socioemocional i l’enriquiment cultu-
ral i lúdic, amb l’objectiu de compen-
sar els efectes del confinament amb 
un estiu ric en oportunitats educati-
ves i lúdiques, estant al costat de les 
entitats promotores de les activitats 
d’estiu i garantint una oferta inclusi-
va que no deixi cap infant o jove fora”, 
remarca el regidor.

En aquest sentit, Costa apunta que 
l’oferta de propostes que ha contractat 
l’Ajuntament en àmbits com les arts es-
cèniques o la música, o les activitats de 
lleure, és molt variada. N’és un exemple 
l’espectacle infantil que la companyia 
Bufanúvols va dur a terme la setmana 
passada o la sessió de ioga que es va pro-
gramar fa unes jornades als Jardins del 
Palau Tolrà. “El valor afegir del pro-
jecte és que nens i nenes puguin tor-
nar a veure espectacles en directe, de 
recuperar tot allò que durant el confi-
nament s’han perdut”, assegura Costa.

Concretament, la guia està forma-
da per dues seccions. D’una banda, les 
activitats dirigides que han estat propo-
sades per l’Ajuntament, que es realitza-
ran a l’aire lliure, a places públiques o 
l’entorn natural, amb especialistes i per 
grups de convivència tot garantint les 
mesures sanitàries. 

De l’altra, es duran a terme activi-
tats d’intercanvi que en aquest cas han 
estat proposades per les entitats im-
pulsores que formen part del projecte. 
“Per exemple, una entitat esportiva 
podrà accedir a una activitat cultu-
ral que ofereixi una altra entitat”, 
afegeix la tècnica. D’aquesta manera, in-
fants i adolescents tindran l’oportunitat 
de tastar propostes diferents de les del 
seu propi casal. 

un estiu a la plaça, el bosc i el riu
La Guia d’Activitats Complementàries de l’‘estiu enriquit’ arriba farcida de propostes sostenibles, culturals i esportives

  Rocío Gómez

INFÀNCIA | ACtIVItAtS

EDUCACIó | PrOVeS ebAu

Un mes després i 
amb mascareta, 
arriba l’EBAU

Aquesta setmana un centenar de 
joves castellarencs s’ha presentat a 
l’EBAU, les proves d’accés a la uni-
versitat. Enguany, a causa de la pan-
dèmia de la Covid-19, la convocatòria, 
que arriba amb setmanes de retard, 
ha estat condicionada per mesures 
sanitàries i de control d’aforament.

Enguany, els estudiants de Cas-
tellar del Vallès han fet les proves a 
Sabadell. Els de l’Institut Castellar 
(66) s’han examinat al CF Jaume Vi-
ladoms, i els de l’Institut Puig de la 
Creu (40) al Col·legi Sagrada Família. 

Val a dir que des de dimarts pas-
sat i fins aquest divendres 40.000 es-
tudiants d’arreu de Catalunya s’han 

posat a prova en una selectivitat que 
es clou amb el rècord de participació. 

D’altra banda, la coordinadora 
de batxillerat de l’Institut Castellar, 
Teresa Ochagavía considera positiu 
el canvi d’ubicació a centres més pe-
tits, en lloc de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, espai que tradici-
onalment acollia els exàmens. “Allà 
sí que es posaven nerviosos. Ara, 
com només hi ha dos instituts, són 
menys alumnes i estan més tran-
quils” explica la docent.

En referència al nou protocol de 
seguretat, Ochagavía remarca que 
per als estudiants no és un proble-
ma, “la mascareta i la resta de me-
sures són secundàries. Els ha pesat 
més en l’estat d’ànim no poder-se 
veure durant aquests mesos o no 
poder fer la festa de final de curs. 
A més, s’ha notat molt que han tin-
gut un mes més per estudiar, estan 
millor preparats i crec que anirà 
bé”.  ||  R.GóMEZ Els estudiants de l’Institut Castellar, dimarts passat, a punt de començar l’EBAU. || INs casTEllaR 

PANDÈMIA

Enquesta a infants i joves

Les emocions de benestar són les que han predomi-
nat entre els nois i noies de la vila de 6 a 16 anys durant 
el període de confinament, segons indiquen els resul-
tats de l’enquesta que el Consell d’Infants i el Consell 
d’Adolescents van plantejar entre el 20 de maig i el 5 
de juny per recollir els seus sentiments i opinions amb 
la situació de pandèmia.  En total, han estat 203 els 
estudiants que han respost les preguntes, que s’adre-
çaven a tots els alumnes de 1r de primària a 4t d’ESO.
D’una banda, destaca el fet que el 66% dels joves 
enquestats s’han sentit acompanyats aquestes 
setmanes, i el 64% han declarat haver-se sentit 
còmodes a casa. Tot i això, cal assenyalar que el 
31,53% s’han sentit avorrits, el 29,55% han estat 
estressats, el 20,69% s’han trobat angoixats i el 
17,17% han manifestat haver estat tristos. Pel que 

fa als aspectes positius del confinament, els nois i 
noies han respost majoritàriament que el millor ha 
estat passar temps amb la família,i tenir temps per 
jugar o per dedicar-lo al que els agrada i a aprendre 
coses noves. Per contra, els aspectes negatius 
que han remarcat són trobar a faltar els amics i 
altres persones de la família, com els avis i àvies, no 
poder anar a l’escola i la sensació d’avorriment. 
D’altra banda, la majoria ha coincidit a reconèixer 
haver-se sentit escoltat i tingut en compte 
pels pares i mares durant el confinament, però 
alhora estan en desacord amb les decisions de les 
persones adultes. Quant al futur, els infants i joves 
declaren que temen l’evolució de la pandèmia 
i estan preocupats pel seu futur acadèmic.
Finalment, l’enquesta els han permès fer 
propostes perquè Castellar sigui un poble 
més agradable després de la pandèmia. Entre 
d’altres, plantegen la col·locació de més arbres, 
porteries i cistelles, carrils bici, o la creació 
d’espais de lleure i trobada per als adolescents.
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40 anys representant els comerços

En la seva edició del 12 de setembre 
de 1980, el setmanari Forja recollia 
el naixement de la Unió de Botiguers 
de Castellar, futur embrió de l’Asso-
ciació de Comerciants de Castellar 
(ACC)-Comerç Castellar. Al comu-
nicat que recollia el setmanari s’in-
formava de la primera reunió per 
formar la junta directiva de l’enti-
tat “constituïda per la integració 
voluntària, i no remunerada, dels 
comerciants amb establiment fix 
de venda a la nostra vila”. Aquella 
primera junta estava presidida per 
Joan Coderch i  comptava amb 14 
membres més  que emprenien “amb 
il·lusió aquesta tasca per un millor 
benefici i servei al poble de Cas-
tellar”, segons detallava la pròpia 
junta directiva. També s’informa-
va de la línia d’actuació de la Unió de 
Botiguers de Castellar: “Represen-
tar, gestionar i defensar els inte-
ressos dels botiguers que tinguin 
personalitat jurídica pròpia, au-
tonomia i capacitat per al compli-
ment de la seva comesa”. 

Un dels primers presidents de 
l’entitat, el cansalader Antonio Gál-
vez, explica que l’entitat va néixer 
amb “moltes  ganes d’associacio-
nisme, de lluitar pel comerç i fer 
les botigues el més modernes pos-
sible”. Gálvez recorda que un dels 
membres de la junta, Lluís Agustí, li 
va dir que calia tenir molta informa-
ció “perquè la informació és poder, 
i això se’m va quedar gravat”.

Quaranta anys després,  l’espe-
rit fundacional de l’entitat continua 
intacte. L’actual  president de l’asso-

En els 40 anys de vida de l’entitat destaca la presidència de Joan Anton Juárez, càrrec que va ocupar entre el 2005 i el 2012 . || aRXIu

Comerç Castellar arriba a les quatre dècades d’existència amb una norantena d’establiments associats de la vila

ciació de comerciants, Toni Santos,  
ha assenyalat que “mal aniríem si 
no tinguéssim aquest esperit de 
representació del teixit comerci-
al”. Actualment, Comerç Castellar té 
uns noranta establiments associats. 

Al llarg d’aquests anys, l’as-
sociació ha tingut diversos pre-
sidents. A més de Gálvez, Josep 
Maria Sampere, Ricard Canturri, 
Esteve Ogaya, Marc Andreví o Txell 
Ubals. Però sens dubte, si hi ha algú 
“que si tu en parles tothom el té 
present”, segons comenta Santos, 
és Joan Anton Juárez,  que va os-
tentar la presidència des de 2005 

  Jordi Rius

fins al 2012. Juárez, que va morir 
l’agost de 2017, quan aleshores era 
coordinador local de l’AVAN, “era 
una persona estranyable i amb 
molta empenta per fer coses”, ex-
plica Santos. Gálvez encara recor-
da, emocionat, la figura de Juárez: 
“Va ser una persona molt entra-
nyable per a mi, lluitava molt pel 
comerç i et deixava treballar”.

 Sota la presidència de Juárez, 
es va professionalitzar l’activitat de 
l’entitat amb la incorporació d’una 
dinamitzadora, càrrec que durant 
molts anys va ocupar Carme Masqué. 
“Els comerciants no podem estar 

al 100% i, en aquest cas, el pal de 
paller  de l’entitat és la dinamitza-
dora”, assegura Santos.  En aquest 
sentit, Gálvez recorda que quan era 
a la directiva i “no teníem dinamit-
zadora, els mateixos membres de 
la junta ens repartíem els comer-
ciants perquè es fessin socis de 
l’associació”. Després de Masqué, 
Fanny González, Anna Parera i Marta 
González han desenvolupat la tasca 
de dinamització.

viatge al carib

Entre les diferents promocions que 
l’Associació de Comerciants ha rea-

litzat al llarg d’aquests quaranta anys 
destaca un viatge pel Mediterrani el 
2002, una visita a Disneyland París 
el 2003 i els dos viatges per a dues 
persones al Carib, durant una setma-
na, amb totes les despeses incloses, a 
la campanya de Nadal del 2004. A la 
campanya de Nadal següent es van 
sortejar 4.000 euros per gastar en 
un sol dia en els establiments asso-
ciats, promoció que es va repetir du-
rant quatre anys més. Gálvez encara 
recorda el ressò d’aquesta darrera 
iniciativa comercial ja que la gua-
nyadora “anava amb un cotxe i un 
acompanyant a fer les compres”. 

Els temps han canviat, “abans 
era època de vaques grasses i hi 
havia més pressupost”, recalca 
l’actual president de Comerç Cas-
tellar, que afegeix que “avui en dia 
vivim de les subvencions i fas el que 
pots”. Gálvez constata que “només  
pots fer promocions amb la quota 
dels associats, les subvencions pú-
bliques no es poden fer servir per a 
aquest objectiu”.

El 27 i 28 d’octubre del 2001 
tenia lloc a les Naus de la plaça Major 
la primera Fira Comercial, que pre-
tenia ser el gran aparador de Caste-
llar. La fira, que després es va tras-
lladar a l’Espai Tolrà, es va fer fins 
al 2013. Ara els esforços se centren 
en la fira de Festa Major, rebatejada 
com a Street Market, i la Fira de Nadal.  
Santos confia que, tot i la situació de-
rivada de la pandèmia, aquests dos 
esdeveniments comercials es puguin 
celebrar. L’associació també ha por-
tat a terme projectes innovadors en 
aquests darrers temps com el Mou-
me, el préstec de carretons per a usu-
aris de la targeta +Comerç.  
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Divendres la Comissió de Recons-
trucció del Congrés dels Diputats 
va aprovar una esmena de Junts per 
Catalunya i transaccionada amb al-
tres formacions polítiques perquè 
les corporacions locals puguin fer ús 
“de manera immediata” de la tota-
litat dels superàvits i romanents de 
tresoreria generats durant els exer-
cicis 2019 i 2020.  

El regidor de Junts per Caste-
llar, Pau Castellví, que des de fa un 
mes forma part de l’equip de la dipu-
tada de Junts Laura Borràs, ha par-
ticipat en la redacció de l’esmena “a 
través de la qual hem aconseguit 
construir un consens al Congrés es-
panyol, que no és gens fàcil, encara 
que l’únic grup que se n’ha quedat 
fora ha estat el PSOE”.  Amb l’esme-
na, també s’ha aconseguit que “es pu-
guin gestionar més fons europeus 
des dels municipis i la no aplicació 
dels límits que existeixen actual-
ment a través de la regla de des-
pesa per a l’actual exercici i fins 
que durin les conseqüències de la 
Covid-19”, afegeix Castellví. El polí-
tic castellarenc ha posat com a exem-
ple el cas de Castellar “on vam tenir 
un superàvit aproximat de 2 mili-
ons d’euros, i que el romanent ac-
tual en matèria d’inversions, per 
exemple, és de 3.429.000 d’euros”.

L’esmena és una mostra de com 

El tall de trànsit de la B-124 a a la 
cruïlla entre la carretera de Saba-
dell (B-124) i la ronda de Tolosa a 
Can Carner està generant poques 
incidències en els primers dies de 
fer-se efectiu. Dilluns, Pepe Leiva, 
regidor de Seguretat Ciutadana, 
va fer una primera valoració posi-
tiva dels canvis en la mobilitat que 
estan generant aquestes obres. 
“Durant el matí hem passat un 
parell de vegades per acabar de 
comprovar el funcionament de 
la senyalització, que hem hagut 
d’acabar ajustant amb l’empre-
sa de les obres”, explicava Leiva. 
En aquest sentit, s’estaven refor-

çant les senyals orientatives i al-
gunes marques vials al terra “per-
què quedi tot ben definit”.

 Segons el responsable de la 
policia local, el trànsit ha estat fun-
cionant amb normalitat i sense in-
cidències. En aquest sentit, Leiva 
apunta que “l’inici de la tempo-
rada de vacances i el fet que hi 
ha gent fent teletreball” ajuden 
a tenir menys trànsit en aques-
tes dates. L’Ajuntament espera 
que l’actuació pugui acabar a fi-
nals d’agost per minimitzar les 
molèsties en la mobilitat abans 
de la posada en marxa de la nova 
rotonda.   || REDaccIó

Pas perquè els ajuntaments 
puguin utilitzar els superàvits 
i romanents de tresoreria

Poca incidència del tall 
de trànsit de la B-124

fins a finals d’agost els vehicles es 
desvien mentre es fa la nova rotonda

POLíTICA | COVID-19 MOBILITAT | reStrICCIOnS POLíTICA | eSPAI PúbLIC

El PP ha manifestat la seva preocu-
pació per algunes situacions incívi-
ques que s’estan donant a Castellar 
del Vallès, especialment des que va 
acabar el confinament. Per això, 
Agustí Bernad, candidat del PP a les 
darreres municipals, sol·licitarà una 
reunió amb el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Pepe Leiva.

“Ens han arribat queixes 
de veïns per la celebració de ‘bo-
tellons’ en espais públics que in-
fringeixen totes les normes de 
seguretat que han dictat les au-
toritats sanitàries i per l’incre-
ment del soroll en alguns llocs per 
la realització de festes sense con-
trols. També han aparegut res-
tes de substàncies estupefaents 
en parcs infantils”, detallen en un 
comunicat els populars. Amb la re-
unió, l’agrupació local pretén que la 
policia local garanteixi la seguretat 
general i persegueixi els actes incí-
vics, amb una actitud més informa-
tiva que no pas sancionadora per 
parts dels agents: “No demanem 
accions repressives ni mà dura 
discrecionals, sinó fer entendre 
la gent que certs comportaments, 
explicables potser per l’eufòria 
momentània de la desescalada, 
no poden justificar actituds incí-
viques”, opina Bernad. “La policia 
municipal ha d’adoptar una acció 
més pedagògica que sancionadora 
–afegeix l’excandidat– però tenint 
present que davant la reiteració 
d’actes incívics, l’autoritat ha de 
ser ferma. Les normes estan per 
complir-les”.   || c. DOMENE

El PP aposta per 
incrementar 
la seguretat 
ciutadana

“els polítics i activistes que ens 
movem en l’àmbit municipal també 
sabem moure’ns per les altes ins-
tàncies, que són les que permeten 
canvis o reformes com aquesta que 
hem aconseguit”, reconeix Castellví, 
que ha afegit que “ara caldrà veure 
si el Govern espanyol, el principal 
partit del qual (PSOE) s’ha quedat 
sol votant en contra de l’esmena, 
respecta aquest gran consens”.

dictamen a meitat de mes

Divendres la Comissió va celebrar 
la darrera de les sessions, en què es 
debaten les conclusions dels quatre 
grups de treball –sanitat, economia, 
política social i política de UE– que 
van començar a funcionar al mes de 
maig. En principi, la sessió va fina-
litzar amb l’emissió d’un dictamen 
que s’elevarà al ple del Congrés du-
rant la segona quinzena de juliol, en 
què quedarà aprovat definitivament. 

Fins aquest moment la nego-
ciació continuarà, després de com-
provar-se que no hi ha pacte entre 
el Govern i el PP. Fa uns dies es va 
anunciar que hi havia acord en matè-
ria sanitària i política exterior,  però 
el grup popular va confirmar abans 
de la celebració de la sessió que no 
votaria a favor de cap d’aquests do-
cuments perquè encara queden al-
guns detalls per tancar.   ||  REDaccIó Desviament de la carretera B-124 a l’altura de Can Turuguet.|| l’acTual

el regidor de Junts, Pau Castellví, ha participat 
en la redacció d’una esmena que ha aprovat 
la Comissió de reconstrucció del Congrés
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La Federació Catalana de Caça va en-
gegar una vaga al mes de maig per re-
clamar una revisió i actualització de 
la llei que regula l’activitat cinegètica 
5/2020, llei que es va fer el 1970. “Des 
d’aquella època fins ara no hi ha 
hagut una actualització i les sanci-
ons aplicades al respecte s’han mul-
tiplicat amb unes xifres totalment 
desmesurades”, diu Joan Font, vice-
president de la Societat Castellaren-
ca, responsable d’àrea de caça major 
i cap de colla del Senglar de Castellar 
del Vallès. Des del punt de vista dels 
caçadors, es demana un reajustament 
d’aquestes sancions ja que n’hi ha que 
no són aplicables amb la normativa, “ni 
amb l’entorn natural on ens movem, 
i demanem una revisió de la llei” que 
s’emmotlli a les condicions favorables 
per a tothom, des del punt de vista del 
caçador i també de la gent que pugui 
estar en l’entorn. Els caçadors protes-
ten perquè no estan d’acord amb al-
gunes de les modificacions que s’han 
proposat. 

Però hi ha altres normatives que 
no només afecten als caçadors sinó que 
també afectaran i afecten els agricul-
tors i la pagesia, que queda greument 
perjudicada amb la proliferació des-
controlada del senglar. Amb el con-
finament, l’aturada de la caça es va 
haver d’avançar un mes “i, per tant, 
el senglar va proliferar més”. En-
guany, un 15 % de la collita de blat s’ha 
vist afectada pel senglar. La proble-
màtica més gran que hi ha al poble és 

La caça s’ha vist afectada pel 
confinament de la pandèmia

Avís de batuda a Castellar.  || aRXIu

La proliferació del senglar i una  vaga de caçadors, principals problemes

per accidents de cotxe per xoc amb 
l’animal, a més dels senglars que han 
aparegut pel poble durant el confina-
ment –rarament passa–, i la destrossa 
de cultius dels agricultors del munici-
pi. “No tothom ho sap veure però hi 
ha hagut pèrdues”. Durant el confi-
nament, s’han fet algunes actuacions 
de caràcter individual per pal·liar els 
danys a l’agricultura, per exemple, a 
Can Casamada. “Intentem ajudar 
els agricultors del poble en la me-
sura del possible”, diu Font.

Fa un temps, es va fer un estu-
di al Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac amb unes vacunes an-
ticonceptives, projecte impulsat per 
un veterinari i la Generalitat de Ca-
talunya, però es va veure que no fun-

cionava perquè el senglar es despla-
ça molts quilòmetres. “Alguns han 
estat marcats a Sant Llorenç i han 
estat abatuts a la província d’Extre-
madura o a França, per exemple”.  
Fins i tot hi ha femelles que han tingut 
cries a posteriori. En aquest sentit, el 
col·lectiu de caçadors defensa que la 
regulació del senglar exigeix la pràc-
tica de la caça. “Hi ha veus crítiques 
però cal posar-se també a l’altre pell, 
la de l’agricultor o la gent que viu 
del camp”. És des del respecte que la 
societat caçadora vol actuar, per re-
gularitzar l’ecosistema. El senglar és 
un animal que es reprodueix i que no 
té ni depredador ni malaltia que el re-
guli. Només a Castellar, s’abaten 150 
senglars per temporada. Si aquests 
animals haguessin estat caçats, hi 
hauria els 150 animals i les cries que 
haguessin tingut aquesta primavera. 
“Durant el confinament, en fase 1 no 
podíem caçar. En fase 2, sí, però no 
ha calgut”. Només han fet caça con-
creta: “S’intenta caçar el mínim i 
mai una mare amb cries”, afirma el 
portaveu de la Societat Castellarenca.

Hi ha uns preacords, “que espe-
rem que puguin ser revisats i actualit-
zats de cara al mes de setembre, però 
a dia d’avui aquesta llei és la que ens 
empara”. Un 54% de les societats han 
decidit tornar a realitzar la pràctica de 
la caça (activitat cinegètica), aixecant 
la vaga fins al setembre, que hi haurà 
revisió. Si no s’arriba a cap acord es 
reprendrà la vaga.   

MEDI AMBIENT | caça

Els serveis d’emergència van haver 
de fer dos rescats als gorgs del pont 
de Can Barba en menys de 24 hores 
el cap de setmana passat.
Divendres a la tarda efectius dels 
bombers, de la policia local de Cas-
tellar del Vallès i del SEM van res-
catar quatre nens castellarencs 
que es trobaven en dificultats a la 
zona dels gorgs sota el pont de Can 
Barba, a la Carretera de Terrassa. 
Els nois van baixar pel camí late-
ral al costat del riu i van entrar en 
un dels gorgs, d’on no van poder 
sortir. Les feines van implicar fer 
servir cordes per poder baixar fins 
al punt on es trobaven i poder res-
catar-los. El regidor de Seguretat 
Ciutadana, Pepe Leiva, va detallar 
que “els quatre menors van re-
sultar il·lesos però, com és lògic, 
estaven espantats”.  

Dissabte a la tarda, al mateix 
lloc, el grup de muntanya dels bom-
bers de la Generalitat, els GRAE, 
va haver de fer un altre rescat, en 
aquest cas amb helicòpter per au-
xiliar una dona. “Sembla que la 
persona portava un equip ade-
quat, però en cert moment de 
l’activitat ni podia continuar 
ni fer marxa enrere. Això va fet 
que la dona es posés molt ner-
viosa i truquessin als serveis 
d’emergència”, va explicar Leiva. 
En aquest segon rescat també es 
van desplaçar efectius del SEM, 
de la policia local i dels Bombers 
Voluntaris de Castellar, a més dels 
GRAE Subaquàtica. El regidor in-
sisteix a tenir molta precaució en 
indrets pròxims al riu o a zones 
boscoses on es poden produir ac-
cidents o ensurts.  || c. DOMENE

Dos rescats al riu en 
menys de 24 hores

MEDI AMBIENT | SuCCeSSOS

Moment del rescat dels quatre infants als gorgs de Can Barba. || cEDIDa
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 Junts per Castellar*

er un moment, ens va 
semblar que la funesta 
experiència col·lectiva 
a la qual ens hem en-
frontat aquests dar-

rers mesos ens faria replantejar, com 
a societat, la manera de relacionar-nos 
entre nosaltres mateixos i també amb 
el món que ens envolta. A mesura que 
passen els dies, es va constatant que 
hi ha alguns individus que es veu que 
no han tingut temps de reflexionar 
sobre el seu paper i la seva aportació 
a la comunitat. Tal com apuntàvem 
a l’article de la setmana passada, en 
referència a la manca d’educació i de 
civisme de la gent que va deixant de-
sordre i brutícia al seu pas pels en-
torns del riu Ripoll, el problema, 
lluny de desaparèixer, s’agreuja 
per moments. També advertíem 
del risc que el dia menys pensat hi 
hagi una desgràcia. 
Doncs bé, en el lapse de temps de 
dos dies s’han produït dos rescats 
al gorg de Can Barba, fruit de la im-
prudència i irresponsabilitat de qui 
no valora els riscos que comporten 
les seves pròpies accions. La bona 
notícia és que els afectats van ser 
rescatats sans i estalvis, però un cop 
de mala sort podria haver fet que el 
desenllaç hagués estat un altre. 
La pregunta és: aquestes persones 
pagaran els costos d’aquests rescats, 
efectuats per una acció irresponsable? 

P
Tolerància zero amb la 
delinqüència

DEFUNCIONS

07/07/2020                                      
Francisco Cuevas Moya
de 71 anys 

La Junta Directiva, en reunió el dia 
2 de juliol del 2020, acorda convocar 
assemblea general ordinària del Club
Atlètic Castellar per a divendres 17 
de juliol al gimnàs de les pistes d’at-
letisme municipal.
L’assemblea se celebrarà a les 18:30 
hores en primera convocatòria i a les 
19:00 hores en segona convocatòria,
amb aquest ordre del dia:
Primer: Lectura i aprovació de l’ac-
ta anterior.
Segon: Aprovació nous estatuts.
Tercer: Aprovació noves quotes 
socis/es de l’escola.
Quart: Estat de comptes i pressu-
post 2019-2020.
Cinquè: Precs i preguntes.

Convocatòria 
d’assemblea general 
ordinària del Club Atlètic 
Castellar

 Club Atlètic Castellar

 Josep Manel Martí Saurí

El Partit Nacionalista de Catalunya 
és un fet, una nova opció política 
que es presenta amb esperit cen-
trista, com correspon als orígens 
dels seus fundadors, amb intenció 

Qui traurà els llaços de la 
discòrdia?

Poquíssimes vegades es pot gaudir d’aquesta perspectiva de Castellar: 
a vista d’ocell. Fa uns dies, la castellarenca Mireia Carcolé va agafar un 
avió i va reconèixer el nostre poble des de l’aire, moment que va aprofitar 
per fer una instantània de gran valor, en uns moments en què la mobili-
tat sembla un fet tan excepcional com la pròpia imatge que se’ns ofereix. 
||  TEXT:  REDaccIó / fOTO: MIREIa caRcOlé

Castellar del Vallès des de l’aire

FOTO DE LA SETMANA
cara per entendre-ho? Les ferides 
socials tard o d’hora cicatritzaran, 
sempre i quan s’hi deixi de furgar.

continua a la pàgina 13

d’aglutinar els desencantats de l’al-
lucinació amb què tants es van dei-
xar engrescar aleshores pels seus 
líders. Aquesta nova opció demo-
cràtica acabarà de fraccionar el vot 
dels catalans, cada dia més deso-
rientats per tanta oferta electoral, 
si no és que es produeix un efecte 
d’aproximació d’idees i forces afins. 
En relació amb el tema, cada vega-
da comprenc menys que no us in-
digni a tots plegats la riota d’aquell 
que, deixant els seus a l’estacada i 
en mans de la incerta justícia, viu a 
costa nostra com un destronat reie-
tó mesiànic-mediàtic fora del país, 
en el seu núvol, desentenent-se de 
la realitat propera que vivim. Quina 
nova jugada es guarda l’il·lusionista 
a la màniga? El pas dels mesos ens 
ha servit per valorar amb perpecti-
va el que es va fer, amb la conclusió 
indubtable que es va viure un esbo-
jarrat episodi de soroll polític molt 
interessat amb l’objectiu d’exaltar 
a molts, fent-los perdre el nord. A 
veure si ens aclarim: per més que 
us hi entossudiu, uns quants escons 
no haurien estat suficients per re-
presentar com cal el pensament 
i les necessitats de tots els cata-
lans. També ha servit per reflexi-
onar sobre el tema del procés, dei-
xant pas a una visió més serena de 
tot plegat, mai al gust de tots. Ara 
podem reconèixer les exageracions 
i les manipulacions i s’ha fet evi-
dent el fracàs d’uns i d’altres. Ha 
quedat una estela de fosca discòr-
dia difícil d’oblidar, i menys veient 
encara llaços grocs arreu. Suposo 
que no serà la darrera vegada que 
em dolgui veure com cordes, filfer-
ros, brides o llaços abandonats pels 
interessats estrangulen, al pas del 
temps, les branques dels arbres on 
s’han posat. A la vista del panora-
ma polític d’avui em pregunto: Qui 
serà ara el que amb seny i civisme 
tregui els llaços grocs que es van 
lligar als arbres? Queda seny en-



DEL 10 aL 16 DE juLioL DE 2020 13

Edita: ajuntament de castellar del Vallès · c. Major, 74 1r pis · 937 472 123 · Director: julià Guerrero · Redactor en cap: jordi Rius · Direcció d’art: carles Martínez calveras 
Redacció i Fotografia: Marina antunez, cristina Domene, Rocío Gómez  · Compaginació i disseny de publicitat institucional: carles Martínez, jordi Batalla i Èlia Guàrdia
Publicitat: ielou comunicació, s.l. · 937 070 097 · comunicacio@ielou.cat · Impressió: Gráficas de prensa Diaria · Distribució: TEB castellar · Tiratge: 5.500 exemplars 
Correu electrònic: lactual@castellarvalles.cat · Dipòsit legal: B-13007-2008

opinió

ls temps que corren 
són moguts i sorpre-
nents. No tan sols per 
la inesperada pandè-
mia, sinó també pels 

moviments socials i reivindicatius. 
Un dels clams més estesos avui al 
primer món és el que demana l’en-
derroc dels monuments que home-
natgen persones emèrites que van 
ser negrers i esclavistes. 
Però també és un clam l’exigèn-
cia de la censura en novel·les, pel-
lícules i altres obres artístiques  de 
textos, escenes o paraules que afa-
voreixin o normalitzin el racisme, 
la prepotència masculina, l’abús 
sexual...
El problema no és senzill de resol-
dre, encara que no sigui gens greu 
quedar-se sense monuments figura-
tius a la plaça (sempre ens quedarà 
l’art abstracte). Algunes estàtues, 
si no són destruïdes, seran confi-
nades als magatzems municipals. 
Fins i tot les que potser són obres 
d’art o recordatoris de la història, 
encara que es tracti d’una histò-
ria infame. Militars, conqueridors, 
descobridors, polítics, papes, reis i 
reines... Qui hi ha, d’entre aquestes 
persones, que no hagi fet mai cap 
acte que, als ulls d’ara, no sembli 
una barbàrie? 
Ja amb bon encert, l’Església ca-
tòlica va descatalogar treure del 
santoral, a mitjans del segle pas-

  Vigila què veus, què dius, què sents. || jOaN MuNDET

Ara toca descatalogar

E PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

sat, una colla de sants de qui no se 
sabia que haguessin existit mai, tot 
i els miracles atribuïts i les devoci-
ons suscitades. L’imaginari religi-
ós de la humanitat sempre ha estat 
molt creatiu i prolífic.
La neteja, però, no va servir de 
gran cosa: els darrers papes n’han 
canonitzat i beatificats una rècula 
immensa. No ha servit de res que, 
als evangelis, quan un  home li diu 
a Jesús que és un “mestre bo”, ell li 
respongui: “Per què em dius bo? De 

bo, només n’hi ha un, que és Déu” 
(Mc 10,17). O sigui, que, de monu-
ments a un ésser humà, ben pocs 
en podem alçar. Però, pel que es 
veu, hi tenim molta afició.
Sempre he pensat que Jacint Ver-
daguer tenia molta raó quan, en 
parlar de l’enderrocat monestir 
de Sant Martí del Canigó, escriu 
aquest vers tan eloqüent: “Lo que 
un segle bastí, l’altre ho aterra”. 
Sembla que és llei de vida que allò 
que una època glorifica, una altra 

ho denigri. I que, allò que durant se-
gles va passar per ser una gesta glo-
riosa per exemple, el descobriment 
d’Amèrica, vist des d’avui, sembli a 
molts o un genocidi, o un espoli, o 
un crim contra la humanitat.
Pel que fa a un servidor, sisplau, no 
em facin ni un caganer de plàstic. 
Hem passat pel món, fent coses ben 
fetes i coses mal fetes. Com tothom, 
si fa no fa. I, em comptes d’un pe-
destal, reclamo un discret passat-
ge a l’oblit dins l’humus de la terra.

 Ignasi Giménez*

l nostre municipi ha 
patit amb duresa la 
pandèmia per corona-
virus Covid-19. 

Moltes famílies de la nostra vila han 
hagut de lamentar la trista pèrdua 
d’algun dels seus membres durant 
la crisi sanitària. Al dolor que su-
posa la mort d’una persona esti-
mada s’ha afegit el fet de no poder 
acomiadar-se d’ella amb el suport 
de la família i amistats. 
Per aquest motiu, al Pla de Reac-
tivació Socioeconòmica de Caste-
llar vam plantejar que, una vega-
da superada la fase més crua de la 
pandèmia, crearíem un espai de 
memòria per expressar el condol 
del conjunt del municipi a totes 
les famílies que han patit el tràn-
gol d’alguna mort propera durant 
aquest període. Calia un acte de co-
miat a tots els veïns i veïnes que 
ens han deixat.
Aquest dijous hem pogut fer reali-
tat aquest propòsit amb l’acte que 
ha tingut lloc al parc de Colobrers, 
on s’ha plantat una alzina surera de 
tres branques. L’alzina surera és un 
arbre que simbolitza la força, la so-
lidesa i la longevitat.
Aquest és el missatge que volem 
transmetre: ens agradarà que 

E
L’arbre de la memòria, 
espai de futur

 Rafa Homet*

empre m’ha agradat 
el poeta Joan Marga-
rit quan parla de la in-
tempèrie com el lloc 
on quedem desprote-

gits, com els sentiments que expe-
rimentem quan mor algú a qui esti-
mem, quan passa alguna cosa que 
ens colpeix, ens trasbalsa i la nos-
tra vida queda afectada per sem-
pre. La intempèrie, segons Marga-
rit, són els sentiments de pèrdua, 
de desesperança, de dol, de sen-
tir-nos desprotegits davant els fe-
nòmens de la vida.
I contra la intempèrie, les estruc-
tures. Les estructures físiques que 
ens protegeixen i ens donen cober-
tura: les cases, els hospitals... però 
també les estructures socials, fa-
miliars, d’amistat... que ens acu-
llen i ens protegeixen de la intem-
pèrie de la vida.
La crisi de la Covid-19 ha deixat 
molts castellarencs i castellaren-
ques a la intempèrie: per la pèrdua 
més gran, que sempre és la de vides 
humanes; però també per pèrdues 
materials: de feina, de seguretat, 
de certesa, d’oportunitats.
Tenim la responsabilitat de crear 
aquestes estructures que protegei-
xen els nostres veïns de la intempè-

S 
De comiats i 
retrobaments

rie. Se n’han creat de noves, com la 
xarxa de voluntariat, algunes s’han 
fet més fortes: Càritas, Creu Roja... 
i encara l’administració hem de 
respondre millor i més ràpid per-
què la crisi no serà ni curta ni fàcil. 
Però també tenim el deute moral 
d’ajudar a crear les estructures 
que acompanyin les persones que 
han perdut algú estimat durant la 
pandèmia i no l’han pogut acomi-
adar com cal. 
Era necessari un acte de poble per 
acomiadar col·lectivament les per-
sones que ens han deixat. Un acte 
d’aturar-nos un moment i dir adeu. 
Un acte que hem demanat en tot 
moment que fos tractat amb la 
màxima sensibilitat i obertura de 
mires possible, perquè es podia 
fer de moltes maneres i calia triar 
aquella en què més gent se sentís 
a gust i el sentís com a propi. En 
moments de dol col·lectiu els per-
sonalismes són intolerables, cal 
generositat.

Torno a citar Margarit:
“La vida s’alimenta dels dies
generosos.
De donar i protegir.
Quan s’ha pogut donar,
la mort canvia”.
Acomiadem els morts i conju-
rem-nos a protegir els vius en salut, 
habitatge, feina i educació: tenim 
encara massa feina a fer.

*Portaveu d’ERC

Certament, hauria de ser així per-
què servís d’avís a navegants. Can-
viant d’escenari, però en la matei-
xa línia, aquesta mateixa setmana 
l’escola El Casal ha denunciat un 
atac lamentable contra les seves 
instal·lacions que ha repercutit 
directament en el normal fun-
cionament del seu casal d’estiu. 
I, malauradament, no és la prime-
ra vegada que aquest centre de-
nuncia actuacions vandàliques.I 
per acabar de reblar el clau, ar-
riben les vacances d’estiu i, apro-
fitant que molts veïns marxen a 
les segones residències, els ocu-
pes tornen a fer acte de presèn-
cia al nostre municipi. I amb les 
ocupacions, altres activitats de-
lictives, com el contraban de dro-
gues, que també ha estat notícia 
aquesta setmana amb el comís 
d’una plantació de cànnabis a 
Sant Feliu, amb una persona de-
tinguda. És realment trist alho-
ra que enutjós que darrerament 
bona part de les notícies de Cas-
tellar siguin d’aquest caire. 
Més que res perquè aquestes no-
tícies no representen la idiosin-
cràsia de la gran majoria de cas-
tellarencs, però, tanmateix, és 
preocupant aquesta tendència a 
la cronificació i a l’habituació a 
aquesta mena de successos. To-
lerància zero amb la delinqüèn-
cia i el vandalisme. 

aquest espai serveixi per conser-
var la memòria de les persones que 
ens han deixat, però també la força, 
la solidesa i la llarga vida que tenim 
com a poble.
Volem que sigui un espai de records, 
però també d’esperança i de futur.
Estem convençuts i convençudes 
que ens en sortirem. I ho farem per-
què, com hem demostrat aquests 
darrers mesos, som una pinya que, 
per sobre dels interessos perso-
nals, som capaços d’unir-nos per 
fer front la pandèmia i les seves 
derivacions socials i econòmiques.
El nostre compromís és que l’inte-
rès general prevalgui, i que ningú, 
especialment les persones amb un 
context més vulnerable, quedi en-
rere. Mai ens cansarem d’agrair a 
tot el personal sanitari l’esforç im-
pressionant que ha fet per poder 
donar resposta mèdica a la pan-
dèmia, a tots els treballadors i tre-
balladores dedicats a les cures, als 
serveis essencials, a la seguretat i 
a la protecció civil... 
A totes les persones que han ga-
rantit el funcionament de la vila i 
que han acompanyat els més vul-
nerables en unes condicions espe-
cialment difícils.
Voldria acabar expressant el con-
dol de tot l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès a les famílies i amistats de 
tots els veïns i veïnes que han mort 
durant aquest període tan trist.

* Alcalde de Castellar

ve de la pàgina 12
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esports

rugbi: un placatge a l’estigma

El desconeixement per la major part del 
gran públic de Catalunya i Espanya ha car-
regat el rugbi amb un estigma d’esport vio-
lent, cosa que s’allunya de la realitat i dels 
valors que promou aquest esport. Els inte-
grants del Rugbi Club Castellar expliquen 
com és el rugbi en realitat per allunyar-lo 
dels tòpics erròniament creats pels qui 
desconeixen un dels esports més nobles 
que existeixen.

Moltes vegades la paraula violència 
s’associa amb l’esport del meló. El contacte 
dels jugadors a l’hora de la pràctica espor-
tiva és evident, però és una part més d’un 
joc en què la companyonia i la disciplina 
són la part més important. No es pot jugar 
a rugbi sent violent i està demostrat que les 
lesions no són més greus que en qualsevol 
altre esport amb menys contacte com pot 
ser el futbol o el bàsquet. De fet, segons ex-
plica Toni Bono, president del club local, 
“aquesta temporada només hem tingut 
una lesió greu i ha estat un turmell tor-
çat”. Bono defensa la noblesa del rugbi, un 
esport on segons ell “hi caben totes les per-
sones, siguin primes o grasses. Tothom 
té el seu lloc al camp i tampoc es discri-
mina per raó de sexe”.

Normalment, el rugbi sorprén a tot-
hom que el coneix de prop. És el cas de la 
Mònica Garcia, mare d’Ander Cuenca, que 
va començar a jugar a rugbi fa un any. “Al 
principi era una mica reticent que ju-
gués a rugbi. L’Ander venia d’una llar-
ga trajectòria al bàsquet i el canvi va cos-
tar assimilar-lo” explica, però “veient la 
il·lusió que tenia, va venir a provar. Ens 
van sorprendre els valors, el respecte i la 
seriositat dels entrenaments. El respec-
te entre equips i a la grada ens va xocar 
molt”. Ara que el coneix, fins i tot creu que 
“és molt sa i sap greu que no estigui més 
potenciat i que no es prengui com a opció 
a l’hora d’escollir esport”.

Per la seva banda, l’Ander explica que 
va arribar gràcies a conèixer a un entrena-
dor que va passar per l’escola. “Volia pro-
var un nou esport i des del primer dia que 
vaig arribar al club va ser una passada. 
Vens a entrenar amb més ganes que en 
altres esports i molt més motivat que en 

Integrants de l’rC Castellar parlen sobre la pràctica d’un esport erròniament estigmatitzat per la violència

el bàsquet”, i destaca que el millor que ha trobat és 
l’amistat. “Arribes a l’esport i marxes amb més 
amics i l’adrenalina que treus evita picabara-
lles amb els altres” explica aquest rugbier de 15 
anys. “És un joc dur però no violent” destaca.

Certament, sobta molt veure en un partit 
com dos homenots de 100 kg es barallen en una 
melé i després, en el tercer temps mengen junts 
com si fossin amics de tota la vida. És segurament 
la grandiositat del rugbi.

“El rugbi és inclusió, des dels sis anys 
valen totes les mides de nen. El més prim corre 
per la banda i el més gran fa la melé. Ningú es 
queda fora de l’equip pel seu físic i tothom té el 
seu paper important, que ha de funcionar pel 
bé del conjunt” afegeix Juan Ignacio Cuadrado 
Wallace, expresident i entrenador del club.

“És un esport que m’encanta. És respec-
tuós i té molts valors. He vist diferents partits 
a Castellar i  sorprèn com es tracten jugadors 
i afició, es regulen ells mateixos en cas de con-
flicte al camp o a la grada. Són uns valors que 
s’han d’inculcar als nens i que en altres esports 
s’han perdut”, opina Nakor Bueno, exfutbolista 
professional i regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de Castellar.

“El nostre principal objectiu és donar a co-
nèixer aquest esport a nivell escolar. La pandè-
mia va evitar que féssim les visites que teníem 
programades a les escoles. Als instituts, que 
sí que es va fer, va tenir una bona acollida amb 
dues jornades d’entrenament”, remarca Bono. 
“La gent sap del rugbi que és un esport de dos 
equips que es barallen per una pilota, però res 

més” afegeix, a banda de ser un dels esports de base 
més econòmics que existeixen amb una quota per 
temporada d’uns 150 € que cobreixen els tercers 
temps –el dinar de germanor de després dels par-
tits– i la fitxa federativa. “Es paga el que es gasta 
i els diners serveixen per pagar cursos de for-
mació als interessats en formar-se com a en-
trenadors” remarca. A més, “els jugadors no 
participen en partits federats fins que estan 
preparats. Han de conèixer les normes exis-
tents i com s’ha de jugar per evitar conflictes”. 

Bono també agraeix a l’Ajuntament “les fa-
cilitats que ens donen amb les instal·lacions” 
i convida a tothom que vulgui “a provar el joc” 
a l’RC Castellar, per aconseguir així fer-li un pla-
catge a l’estigma d’esport violent i donar a conèi-
xer un esport nascut a Anglaterra al segle XIX. 

 Albert San Andrés

Alguns dels integrants de l’RC Castellar a les pistes de Colobrers durant la realització del reportatge de ‘L’Actual’. || a. saN aNDRés



DEL 10 aL 16 DE juLioL DE 202016

· Una temporada difícil, però amb 
l’objectiu aconseguit.
L’objectiu era recuperar la categoria 
perduda i s’ha aconseguit. Hem estat 
líders des de l’inici i crec ha estat total-
ment just i merescut.

· Segurament us hauria agradat 
guanyar a la gespa per poder-ho 
celebrar com cal...
És una pena no poder celebrar el que 
tant treball i esforç ens ha costat. Però 
en aquesta situació hi ha coses més 
importants a valorar que la celebra-
ció d’un ascens.

· Quina ha estat la clau de l’èxit?
El vestidor, el grup de jugadors, el com-
promís, la seva disposició, actitud i es-
forç. Els jugadors han estat els verita-
bles culpables d’aquest ascens. Han 
estat un equip i han lluitat per un únic 
objectiu junts.

· Quin balanç es pot extreure de 
tot plegat?
Ascendir sigui la categoria que sigui és 

“Els jugadors són culpables de l’ascens”

 Albert San Andrés

Tot i no poder acabar la temporada, 
el tècnic castellarenc ha aconseguit 
el segon ascens al capdavant de la UE 
Castellar, que jugarà a 2a Catalana

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO ROLDÁN

molt complicat i difícil. Cal estar con-
tents amb el que hem fet aquesta tem-
porada i posar una nota alta. Canviar 
la forma i la tendència de les dues an-
teriors i fer-ho amb el futbol que s’ha 
vist. No era gens fàcil.

·  S’ha vist un equip compacte i amb 
les idees clares, un aspecte dife-
rencial als dos últims anys.
Cada temporada és diferent. Aquest 
inici de temporada en l’àmbit defensiu 
ha estat brutal. Rodri ens dona molt i 
això es nota. Crec que la manera de 
jugar no ha canviat en excés, però hem 
estat bastant més sòlids. I el fet de co-
mençar bé, amb dinàmica positiva i cre-
ient en el que es fa, ha estat important.

·  I us vau convertir en l’equip a 
batre. Això ha generat problemes 
al camp, com la duresa d’alguns 
equips durant la temporada.
És normal que fóssim el rival a batre. 
El grup sis de Tercera Catalana és re-
alment difícil i amb poca diferència 
amb grups de Segona. Té molta qua-
litat i amb la dificultat de guanyar cada 
partit. Cada equip fa servir els seus 
mitjans, però al final, tot es redueix a 
jugar a futbol.

· Si s’ha de buscar un defecte a la 
temporada, no tancar els partits 
ha estat el que més maldecaps 
ha portat.
És el que ens ha costat més: encer-
tar en les ocasions de gol que generà-
vem, però també és molt important 
haver-les generat.

· Heu estat l’equip menys golejat 
de la lliga i el 5è màxim golejador. 
És el gol l’assignatura pendent?

Al final tot és un conjunt. Si som capa-
ços de dominar les dues àrees, aconse-
guim ser més un equip important i més 
equilibrat. Tenim suficients jugadors 
importants a la davantera per no ha-
ver-nos de preocupar pel gol.

· Moltes cares noves per a la pròxi-
ma temporada i algun retorn per 
confeccionar un equip competitiu.
Hem intentat millorar la plantilla sa-
bent que és difícil, però estem contents 
amb el que hem fet. Han tornat juga-
dors de casa que seran importants 

i altres que ja coneixen el club. La 
plantilla és il·lusionant, jove, amb 
qualitat en totes les posicions i cre-
iem que molt competitiva. Qualsevol 
pot jugar de titular i això millora la 
competitivitat. Esperem que es tra-
dueixi en bons resultats.

· A Tercera éreu dels equips més 
potents, però veient la nova plan-
tilla, ho seguireu sent a Segona.
Al final són els resultats els que t’indi-
quen el nivell. Nosaltres hem intentat 
fer la millor plantilla possible i n’estem 

molt contents. La Segona és difícil i 
amb equips amb bons pressupostos i 
bons planters. Serà un any complicat.

· Quins objectius s’han d’esperar 
d’aquest equip?
El primer és arribar bé en l’àmbit físic 
i de joc al primer partit i guanyar-lo. 
Després el segon i els que vinguin. Hem 
de saber d’on venim i com ho hem pas-
sat en anys anteriors. S’ha de tocar de 
peus a terra i entendre que sense humi-
litat, treball i compromís no farem res. 
Molt de tot. Els objectius són diaris.  

Juan Antonio Roldán –dempeus– juntament amb el seu ajudant Tomás Ramos a la banqueta del Joan Cortiella. || a. saN aNDRés

esports futbol
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Dos traductors amb novetats

Miquel Desclot –imatge de l’esquerra– ha traduït ‘La vida l’he castigada vivint-la’, de Vicenzo Cardarelli; Eloi Creus presenta ‘El malcarat’, de Menandre. || cEDIDEs

La vida l’he castigada vivint-la, de Vin-
cenzo Cardarelli, ha estat traduïda pel 
traductor i poeta castellarenc Miquel 
Desclot i s’ha publicat aquest 22 de 
juny amb l’editorial Adesiara. Es trac-
ta d’un volum que recull l’obra com-
pleta d’un poeta italià del segle pas-
sat que es deia Vincenzo Cardarelli.

És un poeta que Desclot va des-
cobrir quan era jove, en una de les oca-
sions que va anar a Itàlia. “Vaig com-
prar un estoig de llibres d’aquests 
que promovien editorials, en 
aquest cas, Mondadori”. Allà s’hi 
incloïen quatre llibres de quatre au-
tors diferents.: Ungaretti, Pavese, 
Quasimodo i Cardarelli. “A Carda-
relli no el coneixia, jo tenia 18 o 19 
anys i era molt ignorant”, apun-
ta Desclot.

Però Desclot sí que va pensar:  
“Quin poeta més interessant i di-
ferent dels altres, quina indepen-

Miquel Desclot i el 
seu fill eloi Creus han 
publicat recentment 
amb Adesiara

  Marina Antúnez

dència, quina veu més pròpia”. I 
a finals dels anys 70 va començar a 
traduir-lo per gust, per comprovar si 
s’acostava a aquella veu, i va traduir 
una trentena de poesies que es van 
publicar l’any 1982 amb Edicions 62 
amb el títol de A la deriva.

Fa un any i mig, l’editor d’Ade-
siara, Jordi Raventós, li va demanar 
recuperar aquell poeta. Desclot s’hi 
va posar, però no publicant el mateix 
llibre, sinó tota la seva obra poètica, 
que suma 80 poesies. L’estiu passat, 
el poeta castellarenc es va asseure i 
va treballar-hi. I va aconseguir aquest 
llibre, que s’havia de publicar el mes 
de maig, però amb la pandèmia ha 
sortit ara.

Segons Desclot, la poesia de 
Cardarelli té una característica molt 
curiosa: és un poeta modern i moder-
nista, que vol avançar respecte l’es-
tètica amb què es va trobar quan va 
començar de jove, però que ho fa, jus-
tament, emmirallant-se en els clàssics 
de la tradició italiana.

Això li va valdre l’etiqueta de ne-
oclàssic, “que és absolutament per-
versa i malintencionada”. Perquè 
el que ell fa és, a partir de la lliçó dels 
seus clàssics, obtenir un llenguatge 
poètic nou. És un poeta absolutament 
original, és una veu isolada. 

Va ser un home molt especial, 
com a poeta va publicar poc, però va 

publicar molta prosa. “Com a escrip-
tor, va viure de les lletres ,encara 
que va morir pobre”, diu Desclot. 
També va fer de periodista: el van en-
viar a cobrir la Revolució Russa, no 
en el mateix moment de la Revolució 
sinó en els anys immediatament pos-
teriors. Va enviar uns reportatges es-
crits magníficament bé. També va fer 
un tipus de prosa més poètica que va 
alternar amb la seva poesia en vers. 
“En realitat, la seva poesia també 
es va produir en prosa”. 

La de Cardarelli és una poesia 
molt accessible, gens aspra. Es deixa 
entendre molt fàcilment i que parla 
de l’amor, “o del desamor, més aviat”, 
de la mort, del passat del seu poble.

Per Desclot, no ha estat una tra-
ducció especialment difícil perquè se 
m’ha deixat catalanitzar relativament 
bé, “hi ha poesies molt més difícils 
de traslladar”, afegeix Desclot. Tra-
duir poesia és una feina molt especial 
perquè es tracta de traduir paraules 
modificades pel ritme, per les imat-
ges, etc. Per tant, no n’hi ha prou amb 
el diccionari, hi ha d’haver una part 
molt creativa per part de qui aborda 
aquesta feina. 

Les traduccions poètiques, “les 
considero llibres de poesia meus, 
perquè les abordo com a creador”. 
En aquest sentit, també formen part 
de l’obra de  Miquel Desclot, com els 

seus propis poemes. 

traducció d’eloi creus

Eloi Creus, fill de Miquel Desclot, 
també és traductor. Dels clàssics. 
Ha traduït El malcarat, de Menan-
dre. El llibre es va posar a la venda 
just al març, i per tant, d’alguna ma-
nera va quedar ‘confinat’. La traduc-
ció també va ser un encàrrec de Jordi 
Raventós, editor d’Adesiara, que ha 
coeditat el volum amb Edicions Ins-
titut del Teatre. 

Menandre és “el pare de la 
comèdia moderna europea” però 
no havia estat mai traduït al català. 
“Aquesta és la primera traducció 
d’una obra completa de Menandre 
al català”, diu Eloi Creus. L’autor del 
segle IV aC era comediògraf. Els grecs 
el van considerar “el segon poeta 
més important després d’Homer”. 
Això és perquè, tot i que Menandre 
va ser prolífic, –més d’un centenar de 
textos les seves obres es van perdre– 
“i l’havíem conservat a través de les 
adaptacions que en van fer els lla-
tins”, afegeix Creus. Plaute i Terenci 
són els autors de la comèdia llatina i 
van traduir lliurement Menandre i el 
van exportar arreu del món.

No va ser fins al segle XX, arran 
d’unes excavacions a Egipte, que es 
van trobar uns papirs de Menandre. 
I cap als anys cinquanta es va desco-

brir un altre papir d’una obra sence-
ra de Menandre, El malcarat. “Això 
no passa gairebé mai, que de cop hi 
hagi una obra sencera d’un autor”. 

Menandre suposa un canvi molt 
important en el teatre de l’època per-
què “és l’autor de la versemblan-
ça”. Fins aleshores, hi havia el teatre 
d’Aristòfanes, de comèdia fantàstica. 
Menandre s’inventa la comèdia bur-
gesa, la comèdia de costums. Ja no re-
presenta personatges estripats que 
no es creu ningú sinó “que és l’inven-
tor del vodevil”, diu Creus en una 
aproximació menys formal a l’autor. 

A través dels llatins, Menan-
dre va ser considerat el pare de la 
comèdia moderna, però “quan per 
fi el vam poder llegir, el text no era 
especialment brillant”. És interes-
sant pel que fa a la història del teatre 
“però no és un poeta a nivell d’Ho-
mer, ni molt menys”. Això sí, repre-
senta el canvi de concepció teatral. 

Creus ha traduït Menandre del 
grec clàssic. “Ha estat una feina-
da perquè tot el teatre grec és en 
vers. Ho he traduït en vers inten-
tant mantenir la mètrica origi-
nal”. L’obra que s’ha conservat és un 
papir antiquíssim que cau a trossos. 
Per sort, Creus reconeix que també 
“treballo a partir d’edicions im-
preses”. En aquest sentit, ja hi ha 
hagut editors alemanys i anglesos 
que han fet una edició amb el grec 
imprès “però no és com agafar un 
text modern de Beckett o Shakes-
peare i traduir-lo”. El text original 
es conserva a Suïssa. 

El malcarat és una comèdia ro-
màntica, burgesa i molt fineta. “És 
curiós perquè Menandre és d’una 
generació posterior a Aristòfanes, 
que és estripadíssim, molt diver-
tit, que ens parla de sexe, de ter-
mes escatològics”. Cinquanta anys 
després, Menandre s’inventa una 
comèdia que no té res a veure amb 
això. Això ens fa sospitar que la so-
cietat del moment devia canviar. I sí, 
el règim democràtic va caure. “Ja no 
es podia fer un teatre de l’estil del 
d’Aristòfanes”. El teatre sempre ha 
estat una eina d’educació. 

Mentre que Aristòfanes parla-
va de coses molt concretes de la re-
alitat atenesa que fan que sigui molt 
difícil de portar a escena i traduir, Me-
nandre parlava de temes universals: 
l’amor i el destí. Avui dia, el director 
hi hauria de treballar molt perquè és 
una comèdia que devia fer riure als 
espectadors. Hem de tenir en comp-
te que el teatre d’Atenes era enorme, 
hi devien cabre uns 17.000 especta-
dors. “Per tant, es veia tot molt petit 
i els actors anaven amb una màsca-
ra que els tapava tota la cara”.  

Uns duets homenatgen amb 
‘Paraula de Benet i Jornet’ a 
l’Instagram de la biblioteca

a Instragram, la Biblioteca Munici-
pal homenatja Benet i jornet amb 
paraula de Benet i jornet. El dia 7 va 

publicar el 1r duet, un fragment de 
l’obra Elisabet i Maria. El 14 de juli-
ol es llegirà E.R., amb Berta Rubio i 
Olga Torrents; el 21, l’habitació del 
nen, amb Dani coma i Maria Her-
nández , i el 28, Olors, amb agnès 
Hernández i Héctor Hernández.

‘Ha nacido una estrella’ 
enceta el cicle de Cinema a 
la Fresca aquest juliol

aquest divendres s’inicia el cinema 
a la fresca a la plaça d’El Mirador de 
castellar. la pel·lícula que es podrà 

veure a partir de les 22 hores és Ha 
nacido una estrella. jackson Maine 
(Bradley cooper) és una estrella con-
sagrada de la música que una nit co-
neix i s’enamora d’ally (lady Gaga), 
una jove artista que lluita per tirar en-
davant en el món de l’espectacle.
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eduvigis beltran s’endú el I Concurs de Microrelats

Gairebé una cinquantena de textos, 
presentats per 32 participants, han 
optat al primer premi literari organit-
zat per Castellar per les Llibertats, el 
Concurs de Microrelats. El nivell dels 
escrits, segons va manifestar el jurat 
el dia de lliurament dels guardons, ha 
estat molt alt. L’organització també 
va valorar molt positivament l’èxit de 
convocatòria del certamen.

El primer premi va ser per a 
Eduvigis Beltran, presentat rere el 
pseudònim Teo Torriate, per l’obra 
Tancat. En segona posició, el jurat li-
terari va decidir que fos Anna Cabeza 
Gutés –amb el pseudònim de Colette– 
qui recollís el guardó per El verí de la 
llibertat. El tercer lloc, se’l va empor-
tar Gabriel Ruiz Bailón –Garubaldi– 
per Barres verticals. També va obtenir 
un accèssit Josep Manel Vidal –Mr. 
Bloom– amb el microrelat El pijama 

també és un ésser viu. Tres escrits més 
van ser finalistes.

El jurat d’aquesta primera edició 
ha estat format pels escriptors Jose-
fina Llauradó, Miquel Desclot, Yolan-
da Gutiérrez, Mahayouba Mohamed 
Salem, Jordi Campoy, Joan Vilarde-
bò i David Vila. Els microrelats havien 
d’incorporar la paraula llibertat. Per 
a l’atorgament de premis, es va valo-
rar la reflexió entorn del tema esco-
llit, l’originalitat, les habilitats lingüís-
tiques i la qualitat literària. La intenció 
del certamen, tal com es va reafirmar 
des de la cerimònia de lliurament de 
premis, ha estat “remoure conscièn-
cies a través de la cultura”.

Atès l’èxit de la convocatòria, en 
paraules del president de Castellar 
per les Llibertats, Ferran Rebollo, “la 
idea és anar consolidant la propos-
ta, tenir una data reconeguda per al 
concurs”. La cita literària va atraure 
participants de fora de Castellar.  

  Guillem Plans

CASTELLAR PER LES LLIBERTATS | LIterAturA

Els tres guanyadors del I Concurs de Microrelats de Castellar per les Llibertats, divendres passat. || G. plaNs

Cantaires del Cor Sant Esteve amb el seu director, Jaume Sala. || cOR saNT EsTEVE

La Veu Silenciosa actuarà el dia 
16, a les 20.30 hores, al pati de la 
Biblioteca Antoni Tort. Elles són 
Júlia Bobb (cantautora), Laura 
Arch (escriptora i poeta) i Laia 
Martínez (il·lustradora i adapta-
dora a la llengua de signes). “Rela-
cionem poemes de la Laura amb 
cançons meves que tenen un fil 
comú i ho fem molt visual”, ex-

La Veu Silenciosa
actuarà a la biblioteca

el trio interpreta 
els temes amb 
poesia, música i 
llengua de signes

BIBLIOTECA | ACte  POètIC I MuSICAL

plica la Júlia, que a més de cantar 
toca la guitarra.  Per exemple, cons-
trueixen una cançó que parla dels 
monstres. “Tractem la infància, 
sobretot, de temes socials, com a 
crítica del que ens passa, la histò-
ria de la vida des de la infantesa 
fins a la vellesa”, afegeixen. 

És la segona vegada que La 
Veu Silenciosa visita la biblioteca.  
de la primera vegada, en guarda 
molt bon record. 

“Serà el primer espectacle 
desconfinat que fem i ens adap-
tarem a la situació”, comenten. 
Segurament, a l’escenari, hauran 
d’estar separades.   || M. a.

El dijous dia 2 el Cor Sant Esteve va 
fer una trobada informal per acomia-
dar el curs seguint totes les mesures 
de seguretat recomanades. Es van re-
unir a l’Era d’en Petasques. Els cors de 
petits, mitjans i grans van cantar algu-
nes cançons juntament amb els pares i 
mares que  els van acompanyar.

La sensació d’un curs estrany i de 
projectes que han quedat a mitges van 
ser els aspectes més comentats entre 
les cantaires. El Cor Sant Esteve ini-
ciarà les seves activitats al setembre 
seguint els protocols de seguretat es-
pecífics per a cors.  

fi de curs en petit comitè
el Cor Sant esteve va acomiadar la temporada amb un acte informal

COR SANT ESTEVE  | fI De CurS

  M. A.
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Nerea Rufat Tejada

Un animal requereix 
responsabilitat, 
temps i compromís

Educadora infantil i adoptant de la protectora Caldes Animal

c
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La Nerea (21 anys) va adoptar el Kobe l’abril passat, durant 
el confinament, a Caldes Animal. Va ser un cop de sort per a 
tots dos. És una apassionada de la natura i de l’esport. Fins 
a la temporada passada jugava a l’FS Castellar de vòlei. 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Extravertida 
Un defecte que no pots dominar?
perfeccionista
Un personatge històric?
anne frank
Quin plat t’agrada més?
la paella
Un animal?
El dofí
Una pel·lícula?
‘Intocable’, d’O. Nakache i E.Toledano
Un llibre?
‘Elogi de la feblesa’, d’alexandre jollien
Un músic?
Melendi
Un viatge pendent?
Grècia 
Una ciutat?
parís
Un racó de Castellar?
El puig de la creu

”

“

· Com vas entrar en contacte 
amb Caldes Animal?
Una de les treballadores és companya 
de feina de la meva mare, i a Caldes 
Animal acabava d’arribar una cade-
llada de gossos que ens va enamorar. 
A la protectora els animals disposen 
de molt espai individual, no són gàbi-
es sinó petites parcel·les. Tenen molt 
bones condicions i es preocupen per 
trobar-los una llar.

· I et vas enamorar del Kobe. 
Quan el vau adoptar?
Sí! El vam adoptar el 18 d’abril. Sort 
d’ell, que ens va fer passar molt mi-
llor el confinament perquè va omplir 
la casa d’alegria i de vida. El Kobe és 
un cadell d’American Standford i té 
tres mesos. Com que el vam adop-
tar de tan petit, és molt dependent, 
sempre vol estar amb nosaltres. És 

afectuós, simpàtic i mogut, té caràc-
ter però és molt obedient tot i ser 
un cadell. Estem encantats amb ell!

· S’ha adaptat bé a casa?
Quan va arribar a casa, el Kobe tenia 
només un mes i tenia una mica de 
por. Era un lloc completament nou, 
desconegut, i estava perdut, però 
s’ha adaptat molt de pressa i molt 
bé. El primer dia no va menjar res, 
però l’endemà ja havia agafat molta 
més confiança i en una setmana es-
tava com si fes tota la vida que era 
amb nosaltres. Es porta molt bé per 
ser tan petit. Fa cas i respon a les or-
dres encara que de vegades és una 
mica trapella, però és normal per-
què és un cadell! Quan em van en-
senyar tots els seus germans se’m 
va fer molt difícil triar-ne un perquè 
me’ls hagués emportat tots a casa. 
Vam triar el Kobe pels colors que té. 
Ens va semblar molt original que tin-
gués la cara de dos colors diferents.

· Havies tingut més animals 
abans del Kobe?
Un gat que em va acompanyar sem-
pre, des que vaig néixer. Em vaig criar 
amb ell. També hem tingut hàmsters 
i tortugues. L’últim animal, abans del 
Kobe, va ser un gos. Fa un any que 
no el tenim. No sabria viure sense 
un animal al meu costat. Et donen 
molt d’amor i vida. 

· Et consideres animalista?
Estic en contra del maltractament 
animal i que es faci negoci amb ells, 
però no pertanyo a cap associació. 
Ara bé, en algun moment de la meva 
vida m’encantaria viure l’experiència 
de treballar o ajudar una protecto-
ra d’animals.

 · A l’estiu repunten els abando-
naments. Hi ha qui no està pre-
parat per cuidar d’un animal?
Hi ha gent que no és conscient de 
tot el que comporta tenir cura d’un 

animal. No estan preparats. Els ani-
mals necessiten bones condicions 
per viure, un bon espai, dedicar-los 
el nostre temps, estar per ells. Els 
has de treure a passejar, cuidar-los 
com cal i donar-los molt d’amor. No 
són una joguina. Tenir una animal re-
quereix molta responsabilitat, temps 
i compromís.

· Com esperonaries la ciutada-
nia perquè adoptés? 
El maltractament i abandonament 
d’animals és un problema que per 
desgràcia està a l’ordre del dia. Una 
de les solucions és adoptar i no com-
prar animals perquè d’aquesta ma-
nera donem una segona oportunitat 
a aquells animals que tant ho neces-
siten. A les protectores hi ha molts 
animals recollits del carrer, que han 
estat tota la seva vida tancats en un 
espai limitat. Com he dit abans, tenir 
un animal és una gran responsabi-
litat però l’amor que et donen és ir-

reemplaçable. Voldria animar tots 
aquells que puguin adoptar, perquè 
aquests animals necessiten una famí-
lia i mereixen una vida amb millors 
condicions que les que tenen.  Amb 
tot, tenim molta sort de tota la feina 
que fan les protectores, que salven 
la vida de molts animals, i els cuiden 
el millor que poden amb els pocs re-
cursos de què disposen.

· Com serà el vostre primer 
estiu plegats?
Farem moltes activitats perquè pugui 
gaudir de la natura. Habitualment, 
estiuegem en una casa a la muntanya 
i ens l’emportarem amb nosaltres. 
Farem excursions amb ell i el porta-
rem al riu. Encara no sabem si mar-
xarem de vacances, però si ho fem, 
buscarem un lloc que acullin gossos i 
pugui venir amb nosaltres. No volem 
deixar-lo a casa, que  el cuidi una altra 
persona. Sempre comptem amb ell 
per a tot el que fem. 

  Rocío Gómez 


