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Sense Festa Major per la Covid-19
Tot i la suspensió, l’Ajuntament no descarta l’organització puntual d’activitats culturals a partir del setembre

MEDALLA DE LA VILA PER AL CAP CASTELLAR. El ple municipal de juliol, celebrat dimarts, va aprovar per unanimitat concedir la Medalla de la Vila d’aquest any als professionals de la
salut encarnats al municipi al CAP. En la imatge, part de l’equip d’atenció primària del CAP en una imatge de l’abril passat, en plena pandèmia. || FOTO: q. pascual / ACTUALITAT - p 03
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Medalla de la Vila per als sanitaris
El ple atorga la màxima distinció al CAP de Castellar, en representació del món sanitari per la lluita contra la pandèmia

J.G.

Després d’haver fet el ple de juny
de forma presencial a Ca l’Alberola
amb diverses mesures de distància
i higiene amb l’aixecament de l’estat
d’alarma, la sessió plenària de juliol
va tornar a fer-se de forma telemàtica per precaució ara que comencen a patir-se brots de Covid-19 a diversos punts de Catalunya. De fet,
la pandèmia va tornar a tenir una
part del protagonisme al ple ja que
els grups municipals han decidit de
forma unànime atorgar la Medalla
de la Vila al CAP de Castellar, en representació del món sanitari i els diversos col·lectius que el composen,
com a primera línia de combat contra la Covid-19.
Segons va dir la regidora de
Cultura, Joana Borrego, l’atorgament de la Medalla de la Vila al Centre d’Atenció Primària de Castellar
del Vallès “porta implícit el reconeixement de la ciutat als professionals sanitaris que en formen
part, així com a la resta dels d’arreu de Catalunya que han afrontat
la crisi sanitària provocada per la
Covid-19”. En aquest sentit, el portaveu d’ERC, Rafa Homet, va voler
anar més enllà i va apuntar que “és
l’any que la Medalla de la Vila té
més sentit i és més merescuda que
mai” perquè també reconeix la resposta de la ciutadania de Castellar a
la pandèmia. El portaveu de Junts per
Castellar, Pau Castellví, va reblar el
clau posant també en valor “la tasca
de col·lectius com els comerciants
o els voluntaris, que van donar-ho
tot”. L’alcalde, Ignasi Giménez, es va
afegir als agraïments al món de la
sanitat “per la feina que han fet i
faran perquè això no s’ha acabat”.
De la part deliberativa les dues
mocions que es van portar al ple van
ser aprovades i estaven relacionades amb l’àmbit educatiu. Per part

d’ERC, es va presentar una proposta per a la millora dels patis de les
escoles. El regidor Oriol Martori
diu que la proposta pretén “transformar els patis de les escoles per
convertir-los en espais educatius”
combinant capacitat d’aprenentatge
i de joc i incorporant perspectiva de
gènere i inclusió. La regidora de la
CUP, Marga Oncins, va considerar
que la moció pot ser important “si la
fem efectiva” però tenint en compte
“el que vindrà al setembre amb la
Covid-19”. Per part de Junts, la regidora Esther Font també va apuntar
que “la proposta de fer dels patis
espais educatius pot contribuir a
fer de Castellar un municipi d’Educació 360”.
Precisament va ser Esther Font
la ponent de la moció presentada per
Junts per Castellar per al desplegament de mesures efectives contra la
segregació escolar. Segons va explicar la regidora, “Castellar pateix
aquesta segregació escolar i l’índex de dissimilitud, que mesura
el percentatge de segregació escolar al municipi, assenyala que
el nostre municipi està a nivells
del 43% a primària i 18% a secundària”. Una de les principals mesures per combatre la segregació serà
la creació d’una Oficina Municipal
d’Escolarització perquè pot detectar
ja en les matriculacions dels més petits si es donen circumstància de vulnerabilitat socioeconòmica.
Per part d’ERC, Rafa Homet va
celebrar que s’obrís “un debat massa
temps aparcat” i que la possibilitat
de fer un estudi socioeconòmic, proposta que els republicans van incloure a la moció de Junts, “ens permetrà tenir evidències d’un problema
que pot arribar a ser molt greu”.
Per part de l’equip de govern, el regidor d’Educació, Joan Creus, va apuntar que la moció pot ajudar a “oferir
un marc de dades que ens permetin actuar de forma preventiva”. La

Captura de pantalla de la sessió plenària de juliol, que es va fer de forma telemàtica. || youtube

CUP –que es va abstenir, juntament
amb Cs– també va expressar algun
dubte sobre les dades que parlen de
l’índex de segregació escolar a la vila
“que poden estar distorsionades”,
i en què el percentatge d’immigració
està al voltant del 2%.
Finalment, en l’apartat de preguntes, la regidora d’ERC Dolors
Ruiz va demanar la resposta de
l’Ajuntament en diverses actuacions pendents a l’entorn de Sant Feliu,
com la neteja de punts com la Font de
la Riera o la primera fase del camí del
riu, que no s’encetarà fins a la tardor.
Per part de Junts per Castellar, Pau
Castellví va avançar que al ple de setembre portaran una moció per demanar que l’Ajuntament pugui mobilitzar romanents de tresoreria –al
voltant d’un milió d’euros– per pal·
liar els danys socioeconòmics que
està provocant el coronavirus.

JUDICI PER DESOBEDIÈNCIA

Suport a l’exalcalde
Lluís Corominas
A excepció del regidor de Ciutadans,
Matías de la Guardia, la resta del consistori va voler expressar públicament
el suport municipal a l’exalcalde Lluís
Corominas, que està sent jutjat per
desobediència pel Tribunal Superior

de Justícia de Catalunya (TSJC) com
a membre de la Mesa del Parlament
el setembre del 2017. L’alcalde
Ignasi Giménez va ser l’encarregat
de llegir la declaració consensuada,
que destacava que “com a alcalde
de la nostra vila sempre va treballar
de manera incansable per la millora
de les condicions de vida dels i
de les nostres veïns i veïnes”. La
declaració també subratllava que
la seva trajectòria com a diputat
des del 2003 al Parlament, on va
arribar a ser vicepresident primer
durant l’onzena legislatura, “va
destacar per l’honestedat i la voluntat
de consens”. “Volem mostrar el
nostre rebuig a la judicialització de
la política i demanem diàleg com a
base de solució de qualsevol conflicte
polític”, tancava el text pactat.
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Castellar no tindrà Festa Major 2020
L’Ajuntament ha
pres la decisió
tenint en compte
la situació actual
d’emergència sanitària
Cristina Domene

Aquest 2020 hem hagut de renunciar
a moltes coses. I encara haurem de
privar-nos d’algunes altres fins que
els contagis i el risc per coronavirus
es redueixin al mínim. És el cas de
la Festa Major de Castellar d’aquest
2020, que estava prevista entre el 10
i el 14 de setembre.
L’Ajuntament ha pres la decisió tenint en compte la situació actual d’emergència sanitària a causa
de la Covid-19 i les recomanacions
de les autoritats sanitàries. “Amb
molta pena haig de dir que finalment hem decidit anul·lar la Festa
Major d’aquest 2020. És impossible mantenir el format de Festa
Major tenint en compte les condicions de seguretat que hauríem de mantenir en els diferents
actes”, ha informat l’alcalde de la
vila, Ignasi Giménez, en un vídeo
publicat a través de les xarxes socials municipals. Altres municipis i
ciutats també han decidit cancel·lar
les seves festes grans, algunes fins
i tot han hagut de recular després
d’haver presentat el cartell, com ha
passat a Sabadell o a punt de fer el
contracte d’impressió del programa, com a Sant Quirze del Vallès.
I això està estretament relacionat
amb un altre dels motius per no celebrar actes multitudinaris a Cas-

L’actuació d’Oques Grasses va ser l’acte més massiu de la Festa Major de l’any passat, imatge inassumible ara mateix. || q. pascual

tellar: evitar ser pol d’atracció de la
comarca i que hi hagin grans concentracions de persones.
Des de l’Ajuntament i des de la
Regidoria de Cultura en els darrers
mesos s’ha treballat en un format alternatiu, però finalment és impossible dur-la a terme amb totes les garanties de seguretat. “Durant els
darreres dies hem consultat les
entitats del municipi i també els
responsables sanitaris del poble,
per tant, aquesta és una decisió
que prenem des de la prudència
i la cautela. No sabem quina situ-

ació ens trobarem al setembre,
però volem preservar l’inici del
curs escolar de qualsevol risc”,
ha destacat l’alcalde.
La Festa Major és, en essència,
un conjunt d’activitats participatives que se celebren simultàniament,
i en aquests moments cal evitar les
grans concentracions de persones.
Tot i això, des del consistori castellarenc no es renuncia a l’organització de diverses activitats culturals
durant el mes de setembre, sempre
tenint en compte les recomanacions
sanitàries i evitant que es produeixin

aglomeracions de persones. “Això
no treu que durant els propers
mesos continuem organitzant activitats culturals com ho hem fet
en les darreres setmanes, sempre
tenint en compte les dades i les recomanacions que ens facin les autoritats sanitàries. Sap greu, però
haurem d’esperar a l’any que ve”,
ha lamentat Giménez, que ha afegit
que “ara la salut de tothom és el
més important”.
crítiques de la cup i erc

La CUP Castellar ha manifestat en

un comunicat que són conscients
que el context actual impedeix realitzar una Festa Major en condicions normals i, tenint en compte que
hi ha moltes persones patint situacions difícils, tampoc no es poden
plantejar activitats festives i de celebració en el marc d’una festa major.
“Aquesta no és una decisió fàcil
de prendre i és molt dolorosa, no
només per les circumstàncies en
què es produeix, sinó també i sobretot pel que significa”, han expressat. No obstant això, l’agrupació és crítica amb l’Ajuntament per
com ha pres la decisió i per no buscar fórmules alternatives a la festa
gran. “Creiem que el lloc per tractar aquest tema i prendre la decisió era a la taula de crisi, que vam
abandonar perquè vam considerar que no era operativa. No ens
sorprèn constatar que la decisió
de suspendre la Festa Major s’ha
pres unilateralment”.
El grup municipal d’Esquerra
Republicana també ha manifestat
que anul·lar la festa gran de la vila
“és una decisió històrica que calia
haver pres amb consens”. Segons
el comunicat, la setmana passada –
quan van ser informats de la proposta– ERC va demanar temps per valorar-la i proposar alternatives: “Ni al
comitè de crisi ni a la comissió informativa hem tingut cap interlocutor per parlar-ne, només quinze
minuts abans del ple municipal en
Junta de Portaveus”, asseguren.
La CUP considera que es podrien haver repensat les activitats
culturals i haver apostat per una reformulació. D’altra banda, ERC creu
que hi ha alternatives per fer una
festa adaptada a la realitat actual.
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EVOLUCIÓ DELS CASOS DE CORONAVIRUS
CONFIRMATS A l’ABS CASTELLAR - SANT LLORENÇ

tERRITORI | medi natural
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La regidora adjunta de Transició Ecològica, Yolanda Rivera. || aj . castellar

|| font: departament de salut

PANDÈMIA | DADES

Castellar suma 254 contagis
des de l’inici de la pandèmia
La situació
a la vila es pot
considerar estable
Aquesta setmana la xifra de positius
per coronavirus confirmats pel Departament de Salut a Castellar del Vallès
arriba als 254 casos. En els darrers
dies s’han produït tres contagis, que
s’han de sumar als dos que ja s’havien conegut a principis de mes. Si es fa
una panoràmica a la xifra de contagis
viscuts a la vila per mesos, es pot comprovar que al març es van produir 89
contagis; a l’abril, 245 (el pic de la pandèmia); al maig, 14; al juny, 7, i al juliol ja
portem 5 quan falta una setmana per

acabar el mes. L’àrea bàsica de salut
de Castellar també inclou el municipi
veí de Sant Llorenç Savall, que acumula 108 positius des del març.
Ara el motiu principal de preocupació és la constatació que s’està produint un repunt a la ciutat veïna de Sabadell, amb què Castellar manté força
vincles econòmics, socials, familiars i
de mobilitat. En set dies, s’han detectat 91 nous casos positius a Sabadell,
un increment elevat que arriba dies
després dels brots que van començar a generar-se a Barcelona ciutat i
la seva primera corona metropolitana.
Fins ara, a Sabadell s’han confirmat un total de 2.252 contagis de la
Covid-19. Com també està passant a
Barcelona i als seus municipis veïns,
els casos detectats ara són majori-

tàriament infeccions de símptomes
lleus o asimptomàtics, que no necessiten hospitalització. Segons apunten
les autoritats sanitàries, els casos de
contagis actuals tenen el focus en la
població més jove.
Tot i això, la situació al Vallès Occidental no es pot comparar amb el
rebrot que viuen municipis com Barcelona o l’Hospitalet. Tot i que el coronavirus ha tornat a fer-se visible a la
comarca, els 298 casos que s’han conegut en els darrers set dies, segons
dades del Consell Comarcal, mantenen en 18 la taxa d’incidència per cada
100.000 habitants en els darrers set
dies. En el cas de Castellar la taxa és
de 4,1. A Sabadell, la taxa d’incidència
per cada 100.000 veïns en els darrers
set dies és de 25. || redacció

Jornada tècnica
sobre parcs naturals
Es va tractar el rol dels ens locals com a
promotors de la conservació del patrimoni
Dimarts Castellar del Vallès va participar en la jornada tècnica en línia
“Parcs naturals i zones periurbanes,
espais per a la salut”, organitzada
per la Xarxa per a la Conservació
de la Natura i la Diputació de Barcelona. A la jornada es va abordar
el rol dels ens locals com a dinamitzadors i promotors de la conservació del patrimoni dels municipis, alhora que també són promotors de
l’acostament i el contacte quotidià
amb la natura com a actiu de salut.
Es tractava d’una sessió adreçada
principalment a representants polítics i tècnics municipals.

En el torn d’exposicions d’experiències d’èxit, la cap de Transició Ecològica, Marina Muntada,
va parlar sobre l’experiència castellarenca en l’àmbit de la salut i la
natura. En els darrers anys, l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha incentivat iniciatives com els itineraris de salut, els banys de bosc i, més
recentment, el projecte Fem Castellar Verd, amb 7 itineraris per donar
a conèixer el patrimoni natural.
A la cloenda també hi va participar la regidora adjunta de Transició Ecològica, Yolanda Rivera. ||
redacció

política | reagrupament espai polític

política | via pública

Junts x Castellar amb Puigdemont

El PP demana millor
neteja de la via pública

La formació es posiciona així respecte al congrés fundacional de Junts
La junta que regeix Junts per Castellar i l’executiva local del Partit Demòcrata (PDeCAT), de forma conjunta, han expressat públicament
el seu suport al lideratge de Carles
Puigdemont, de cara al reagrupament d’aquest espai polític pensant
en les properes eleccions catalanes,
que es podrien celebrar durant l’octubre que ve, concretament el diumenge 5 d’octubre.
A través d’un comunicat, Junts
per Castellar ha respost així a la
crida feta per Puigdemont al congrés funcional de Junts per Catalunya que arrencarà el 25 de juliol.

Aquesta iniciativa coincideix més o
menys en el temps amb un congrés
nacional del PDeCAT programat per
al dia 30. Aquesta darrera formació
ha informat que està preparada per
presentar-se en solitari a les eleccions catalanes.
És en aquest sentit que l’espai
polític postconvergent a Castellar
vol mantenir la seva aposta “per
a la unitat política i estratégica”
fent costat al lideratge de Puigdemont de cara a les pròximes eleccions i també animen els “associats, simpatitzants i seguidors a
sumar-se al congrés fundacional

del nou partit el dia 25 de juliol”.
Des del comunicat recorden que
“Junts per Castellar va néixer el
novembre del 2018 per aglutinar
una gran diversitat de persones i
sensibilitats per treballar per a un
Castellar pròsper, de i per a totes
les persones que integren el municipi, dins d’una Catalunya lliure,
en seguiment del mandat del Primer d’Octubre del 2017”.
Per això, assenyalen que
“només junts tindrem la força,
suma del talent de tots, per implementar el mandat de l’1-O que
junts vam construir”. || REDACCIÓ

La presidenta del PP de Castellar, Alicia Garcia, ha mostrat la
seva preocupació perquè considera que hi ha “un servei deficient
de neteja”. En un comunicat, els
populars afirmen que reben “desenes de fotografies que envien
ciutadans amb brutícia en llocs
públics, i crida especialment
l’atenció trobar material mèdic,
sobretot mascaretes”. No obstant, també apunten que “seria
molt fàcil culpar el servei de neteja municipal, que té una part
de responsabilitat, però també
tenim un problema de responsabilitat de la gent”.

És per això que Alicia Garcia
defensa que es posin de rellevància
les ordenances municipals i demana
a la policia local que les faci complir i,
en paral·lel, “no escatimar esforços
en oferir un millor servei de neteja, ja que l’alarma sanitària no ha
desaparegut”.
Des del PP fan un darrer suggeriment: “Algunes forces polítiques
de Castellar han presumit perquè
ara l’Ajuntament pot destinar superàvit a d’altres objectius que no
siguin amortitzar deute, doncs bé,
aquí tenen una bona destinació
d’una part d’aquest superàvit”.
|| redacció
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Castellar recicla el 44,8% dels residus
La vila millora quatre punts en un any i se situa per sobre de la mitjana de recollida selectiva de la comarca, que és del 41%
De fet, segons les dades que ha
publicat el Consorci, al conjunt de la
comarca el 2019 es va estancar la taxa
de generació de residus. Ara bé, durant
el primer semestre del 2020 ha tornat
a créixer amb un repunt d’un 2,4%. Un
altre efecte col·lateral del confinament
ha estat que s’ha multiplicat la recollida
d’envasos, amb un increment del 17,8%
respecte del 2019. Aquest augment del
bloc d’envasos ha permès que globalment l’índex de recollida selectiva del
2020 es mantingui al 40%.
Tal com detalla l’informe del Consorci, també s’ha revertit la tendència a la baixa de generació de fracció

Rocío Gómez

El Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Occidental ha fet públic el balanç del 2019 quant a la gestió de residus i la recollida selectiva, i també les
dades del primer semestre del 2020.
En referència a Castellar del Vallès, el 2019 la recollida selectiva es consolida i s’enfila fins a gairebé el 44,8%,
quatre punts per sobre del 2018, quan
la taxa era del 40,26%. Cada castellarenc va generar 0,589 kg de recollida
selectiva al dia durant el 2019. Aquestes dades situen Castellar del Vallès
per sobre de la mitjana de recollida selectiva de la comarca que és del 41%.
“Durant una dècada les xifres han
estat força estancades, i ara hem
aconseguit fer un petit salt endavant”, constata Pepe González, regidor de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i de Transició Ecològica.
D’altra banda, el regidor apunta
que des de l’Ajuntament s’han posat en
marxa diverses campanyes i dispositius adreçats a fomentar la recollida selectiva dels grans consumidors, el sector de l’hostaleria i el comerç. “Anem
pel bon camí. Teníem previstes més
accions però a causa de la crisi de la
Covid-19 s’han frenat”, afegeix. “Hem
avançat en la recollida selectiva i en
els envasos, però tenim un cert dèficit que hauríem d’intentar compensar quant a l’orgànica. Volíem
posar en marxa una acció potent de
sensibilització per incrementar notablement aquest bloc de residus”,
detalla González.
Quant a la resta de municipis

10%
D’AUGMENT

Una imatge d’arxiu de diferents contenidors de residus ubicats a l’Espai Tolrà. || q. pasc ual

vallesans, a la cua de la taula se situen
Gallifa, que només recicla el 16,07%
dels residus que genera, o Sabadell,
amb el 35,07%. Al pol oposat, i liderant la recollida porta a porta i la recollida selectiva, hi ha Matadepera
amb el 92,07%. Terrassa es queda a
mig camí entre Sabadell i Castellar,
amb un 39,73% de recollida selectiva.
Segons informa el Consorci per a
la Gestió de Residus, és la primera vegada que se supera el 40% de recolli-

da selectiva al conjunt de la comarca,
en 11 dels municipis analitzats. El 2014
només van arribar-hi tres.
“El model de recollida porta
a porta és el més efectiu, però ciutats grans com Sabadell o Terrassa tenen dificultats per implantar-lo. Municipis com Matadepera,
amb més mitjans i una estructura
de poble més accessible, l’han implantat i són l’enveja de la comarca”, apunta González.

l’impacte de la pandèmia

El Consorci remarca que l’objectiu de
la comarca és cloure el 2020 amb el
60% de recollida selectiva. En aquest
sentit, la crisi comunitària de la Covid19 i el confinament han generat nous
hàbits de consum i de gestió de residus
que faran difícil complir amb aquesta fita. “Serà difícil arribar al 60%
de recollida selectiva, però el 2020
hauríem d’intentar acostar-nos al
50%”, remarca el regidor.

El 1r semestre del 2020
ha augmentat un 10% la
generació de residus a
causa del confinament

de resta, que ha augmentat un 1,12%
en els primers mesos de l’any, mentre
que el 2019 havia disminuït de manera generalitzada a tots els municipis
de la comarca.
Si posem la lupa a Castellar del
Vallès, el primer semestre del 2020
s’ha incrementat la generació de residus un 10%, tot i que el percentatge de recollida selectiva es manté en
els mateixos índexs de l’any passat,
amb un 44,6%, per sobre de la mitjana de la comarca.

08

DEL 24 al 30 DE juliol DE 2020

actualitat
comerç | relleu

comerç | gálvez dental

Marc Górriz ocupa la presidència de l’entitat, que fins ara estava en mans de Toni Santos

Campanya
per ajudar a
reactivar el
comerç local

Comerç Castellar es renova
Jordi Rius

Des de dimecres de la setmana passada, Marc Górriz, del restaurant
Mito Sushi, és el president de Comerç Castellar, agafant el relleu de
Toni Santos, que ha ostentat el càrrec des del maig del 2017. “Ja feia
força dies que li estava donant voltes, em vaig presentar a la junta
general i encara que hi havia una
altra proposta de junta, vaig resultar escollit”, constata el nou president de l’entitat de comerciants.
A més de Górriz, la junta es
completa amb Marc Andreví, de la
pastisseria Andreví, com a secretari i Anna Vilà, de Midudu, com a tresorera. Entre els vocals de l’entitat
hi ha Xavi Ruiz (Codelearn) Txell
Ubals (Cuinats) Sílvia Moreno (Sílvia Moda i Complements), Maria
Armengol (Esports Castellar) i Carlos Higueras (La Centraleta). Górriz volia que el representant de l’altra junta quedés integrat a la junta
finalment escollida com a vicepresident “però per qüestions personals em va dir que ja feia tres anys
que era a la junta i que volia descansar una mica”. Per tant, el càrrec de vicepresident queda vacant.
Quant al perfil dels components de la nova junta, Górriz explica que “són persones emprenedores, la mitjana d’edat ha baixat
molt. Són punts de vista totalment
diferents i crec que podrem tirar
endavant la feina perfectament

Marc Górriz, quart per l’esquerra, nou president de Comerç Castellar, al costat de l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez. || aj castellar

dins de la situació sanitària en
què es trobem”.
Górriz afronta el càrrec amb el
repte de “conservar el que tenim
i créixer”. En opinió del nou president de Comerç Castellar, “cal fer
un canvi de rumb del que s’està
fent o com s’està treballant els
actes que es fan”, és a dir, “els comerços han de sentir que som
un equip, que som un grup”. En
aquest sentit , Górriz afegeix que “en

aquests moments no està clar de
tota l’associació de comerciants
quines són les activitats que es
fan per beneficiar el comerç local
i això cal explicar-ho bé i que arribi a tots els comerços d’aquesta manera”.
pla estratègic

Per portar a terme les diferents accions per al comerç local, el nou president de Comerç Castellar apunta

que cal un pla estratègic de màrqueting i de publicitat “de manera que
podem saber cap on anem, crear
el pla i anar sempre cap aquesta
direcció”. Per a Górriz, per a l’entitat és primordial tenir més presència a les xarxes socials, “tenir més
influència a Instagram per tal de
fer ofertes, d’informar del que es
fa més enllà de les fires, que potser no es poden celebrar a causa
de la situació sanitària actual” .

La clínica Gálvez Dental és l’única
empresa de Catalunya que de moment s’ha sumat a la campanya #elpoderde300, destinada a reactivar
el comerç i l’economia local després
de l’impacte de la pandèmia de la
Covid-19. La iniciativa, que ja compta amb 21 empreses de tot l’estat
implicades, consisteix en el fet que
“les empreses donem uns determinats diners als empleats perquè els gastin en petits comerços
i establiments de restauració del
poble”, assegura Montse Gálvez,
gerent de la clínica. L’empleat simplement ha de presentar el tiquet i
fer-se una foto a l’establiment on ha
comprat o ha fet la consumició i el
propietari de l’empresa que participa a #elpoderde300 li ho pagarà.
Es tracta d’afavorir dos sectors econòmics, com són el comerç
i l’hosteleria, “que estan patint el
tema de la Covid-19” i de passada, incentivar els propis empleats
perquè es converteixen en consumidors dels negocis locals.
Gálvez Dental volia posar
en marxa la campanya coincidint
amb la festa del cinquè aniversari de la clínica, que s’havia de fer
aquest aquest divendres 24 de juliol, però que s’ha hagut d’anul·lar
per l’actual situació sanitària. Tot
i posposar-se la festa, els pacients
que visitin avui el centre rebran
un obsequi conmemoratiu del cinquè aniversari . || J. R.
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Grafit per visibilitzar el batxillerat artístic
Des de fa uns dies la façana de l’Institut Castellar llueix una creació de l’artista colombiana Zurik
Aquesta setmana l’Institut Castellar
ha estrenat una nova instal·lació artística que decora la façana de l’equipament escolar. Es tracta d’un grafit
elaborat per Zurik que té com a objectiu visibilitzar el batxillerat artístic que s’imparteix a l’institut. “La
millor publicitat és demostrar que
dins del nostre centre es fa art i ho
veiem des de fora”, explica Loida
Perich, coordinadora pedagògica de
l’Institut. El grafit de Zurik també té
una altra funció: prevenir les habituals bretolades que malmeten la façana del centre. “Els grafits són un art
urbà, de carrer, que generalment es
respecta i es valora”.
D’altra banda, està previst que
aquesta acció es vinculi al projecte pedagògic de l’Institut i que l’artista ofereixi demostracions i tallers sobre la
tècnica del grafit als estudiants. “El fet
que Zurik fos una dona també ens
va interessar perquè volem donar
a conèixer les obres de les artistes.
És una manera d’acostar-nos als
objectius de la Unesco del 2030 en
referència a la igualtat de gènere”,
afegeix Perich.
Aquest curs que acaba de cloure ha estat el primer en què l’Institut

ha comptat amb batxillerat artístic.
La irrupció d’aquesta modalitat ha
transformat no només la façana sinó
també les parets de l’equipament que,
com si es tractés d’una sala d’exposicions, acullen les creacions dels estudiants. “Hi ha un part emocional i de
valors que transmet l’art que ara
podem viure dins del centre, i és una
experiència molt positiva”, remarca Perich. En aquest sentit, la docent
reivindica la importància de la formació artística, que “no és una matèria
de segona” i que té un rol essencial en
el creixement personal dels alumnes.
l’escriptora del grafit

Detall del nou grafit que decora l’Institut Castellar des de dilluns passat. ||l. perich

Carolina Zurik és una jove artista colombiana de prestigi internacional que
ha pintat murals a països com Bèlgica, Austràlia, Alemanya, Mèxic o Dinamarca, entre d’altres. El 2016 es va
instal·lar a Barcelona per explorar
tendències artístiques, i defineix el
seu estil com a graffiti writing. Zurik
explica que li agrada buscar l’equilibri
entre “la creativitat i la llegibilitat
del grafit”, i és per això que juga amb
volums de dibuix tècnic, figures geomètriques, i dimensions però “sempre
a partir d’un concepte”. || R.gómez

successos | seguretat

Troben 246
plantes de
marihuana
a Can Font
La policia local ha intervingut
246 plantes de marihuana en
un domicili de Can Font en una
operació realitzada amb la col·
laboració dels Bombers Voluntaris de Castellar. Diumenge passat al matí es rebia un avís per
incendi, “quan vam arribar el
foc ja l’havien apagat, però hi
havia moltíssim fum. Quan
vam entrar a la casa vam veure
que estava plena de plantes
de marihuana”, relata el regidor de Seguretat Ciutadana,
Pepe Leiva.
De les quatre persones que
eren al domicili, dues presentaven problemes respiratoris
per culpa de la fumera. “Els
residents estaven fora. De les
quatre –totes imputades per
delictes contra la salut pública– dues van haver de ser traslladades a un centre sanitari”.
Les quatre persones, residents
de Can Font, han passat a disposició judicial. S’han obert diligències per delictes contra la
salut pública i per defraudació
de fluid elèctric. || redacció
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Josep Manel Martí Saurí

FOTOS DE LA SETMANA

El caliu que resta de l’odi
Hi ha encara massa persones ofuscades pel ressentiment, com es nota
en l’opinió de Montserrat Alsina
en l’edició anterior del setmanari,
en què parla de les seves ferides i
del record d’injustícies històriques.
La qüestió de fons continua sent el
caliu que resta de l’odi, quan no hi
ha més arguments. No hi ha hagut
res de positiu? Crec que ara la qüestió és mirar endavant, sense oblidar
qui ens ha governat i la corrupció,
també aquí. Guardo memòria del
que vam patir a la postguerra, també
jo, però visc amb l’esperança d’una
democràcia millor de la que vam
aconseguir, tan imperfecta com la
“justícia de veritat” que ara espera i
les “persones prou civilitzades” que
algun dia treuran els llaços. Suposo que, com molts que pensen com
ella, viu prou bé, però sense acceptar que és, en part, fruit del que en
diuen “farsa de transició a la democràcia”. No cal ser de cap partit per
saber què sentim i què pensem. Però
no entenc que li puguin semblar bé
els llaços a les branques dels arbres
sent sòcia de Greenpeace, com diu.
Deu ser qüestió de prioritats ideològiques, és clar. Ara sí que veig els
llaços deslluïts descomponent-se
mentre ofeguen les branques, perquè res és perfecte, és clar. Prefereixo pensar, observant la deriva de la
història actual, que arribarà el dia
en què tots els que compartim la
Península formarem una república
inclusiva i progressista, millor que
la que ens van arrabassar, malgrat
els qui denigren la democràcia. Digueu-me il·lús, si així us plau, però
me n’adono de que estem madurant
a través del que molts ja han començat a pensar i expressar, encara que
de vegades sigui a còpia d’algun cop,
com ara el de la pandèmia. O no?

Junts per Castellar

Els diners dels
castellarencs s’han de
quedar a Castellar

M

entre escrivim aquest
article, s’està sotmetent a votació en sessió plenària al Congrés una proposta del
Ministeri d’Hisenda i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que planteja la transferència de part dels romanents de
tresoreria dels ajuntaments al Govern central per fer front a l’increment de la despesa derivada de la
situació de crisi en què ens trobem.
Des de Junts per Castellar ens oposem fermament a aquesta iniciativa.
En aquest sentit, vam intentar entrar una moció d’urgència al ple
de dimarts passat, amb la intenció d’obtenir el suport de la resta
de grups contra la proposta d’Hi-

Audició de sardanes a la fresca amb la Bisbal de Llobregat
Dijous passat, dia 16, amb l’assistència d’aproximadament unes seixanta persones adequadament col·locades segons les normes de seguretat, vam escoltar
un programa que podríem dividir en quatre seccions o etapes. Les primeres
sardanes, ‘La recerca’, de Joan Jordi Beumala; ‘Volerany’, de Manel Saderra
i Puigferrer, i ‘Sincerament Eduard’, d’Enric Ortí, les tres de valor musical,
adequades i executades adequadament per escoltar en concert. ‘El mirall d’aigua’ de M. Mercè Navarro, ‘Una d’empenta’ de Carles Rovira i ja a la segona
part ‘Estímul cardeuenc’ de Joan Làzaro van ser respectivament una darrera
escolta de dues sardanes recentment premiades o pendents de premis sardanístics i entremig la d’un expert compositor amb ànim de demostrar l’expressivitat i el poder dels instruments de tota la cobla, com va quedar demostrat.
Per iniciar la segona part, encertadament es va rendir memòria a un motivador castellarenc de la sardana, Benet Soler, recentment traspassat feia
una setmana, interpretant-se la, per a nosaltres, coneguda sardana ‘Clotilde’,
que en Benet va encarregar a Carles Rovira per a la seva esposa i estrenada
a Barcelona l’abril de l’any 2000.
En l’última part podem incloure la sardana amb mig salt i balladora, típica d’aquells fructuosos anys quaranta, sardanísticament parlant, ‘La roca
del cargol’, del reconegut autor Josep Vicens i Juli, l’avi Xaxu. No cal dir que
tant el pasdoble ‘Islas Canarias’ de Josep Maria Tarridas, com el vals-jota
‘Alegria’ de Joan Francesch van complaure i entusiasmar els presents i finalment, encara per desgràcia, tots ens vam posar dempeus durant la interpretació final de ‘La santa espina’ sardana repetidament tocada al final de ballades i aplecs en rebuig per la situació dels nostres presos polítics i exiliats.
En definitiva un encertat concert per pal·liar la suspensió de “Les sardanes a la fresca” de cada mes de juliol per motiu del coronavirus, de què van
sortir complaguts i satisfets els assistents tant castellarencs com de poblacions veïnes amb coneguts sardanistes. || text: francesc sagrera- programa
reinaxença / foto: AJ. castellar

senda i fer front comú per defensar la sobirania financera del nostre municipi.
Finalment, però, per garantir que
la moció s’aprovi amb el màxim
consens possible, la presentarem
al ple de setembre, tot i que, tenint
en compte que la proposta del ministeri es votava aquest dimecres
passat a Madrid, correm el risc que
al setembre ja estigui tot dat i beneït. La qüestió de fons és que la
gestió que s’està fent de la crisi econòmica sembla un déjà vu del que
ja va passar amb la darrera, ara fa
deu anys, que es basa sobretot en
carregar el mort als ajuntaments.
A la crisi anterior, les administracions públiques sobre les quals es
va aplicar el gruix de les retallades van ser les administracions locals, justament les que estan més
a prop del ciutadà i les que han de
donar més cobertura en l’àmbit de
serveis. En canvi, l’administració
central, lluny de retallar la despesa, la va augmentar.
Per tant, ara, no podem sinó opo-

sar-nos al fet que s’enduguin uns
diners que són de tots els castellarencs i que són fruit de l’esforç
per sanejar les nostres finances
per gastar-los en no sabem què.
És més, amb la situació actual, les
necessitats de despesa requerida per part dels municipis s’han
vist incrementades i, per tant, no
només no podem permetre que
ens confisquin part dels romanents, sinó que és imprescindible
facilitar a les corporacions locals
que puguin augmentar la capacitat de despesa.
En aquest sentit, el grup al Congrés de JxCat ja va proposar que
les corporacions locals puguin fer
ús de la totalitat dels superàvits
i els romanents de tresoreria generats durant els exercicis 2019 i
2020 –en el cas de Castellar, això
suposaria disposar d’entre 1,5 i 5
milions d’euros–, i possibilitar la
seva aplicació en inversions i despeses no financeres per fer front
a les necessitats posades de manifest per aquesta crisi.

LAM 2020 (Landscape music experience)
Aquesta nota és per agraïr a totes les persones que desinteressadament
han fet possible una nova edició d’aquesta experiència que des d’Acció
Musical Castellar – Artcàdia vam iniciar l’estiu passat. Durant dues setmanes una colla de nois i noies entre 11 i 14 anys han fet descoberta del
nostre entorn i paisatge a través d’excursions a peu i amb bicicleta amb
la música com a fil conductor que conclou amb un concert que preparem al llarg d’aquests dies assajant mentre visitem diferents esglésies,
ermites i masies.
En el grup trobem nois i noies amb formació musical que toquen instruments i d’altres que no, que en aquest cas ho fan a través de la veu,
i convertim el grup amb un conjunt instrumental i un petit cor. Al llarg
d’aquests dies hem viscut l’entorn des de totes les perspectives i direccions, fent aflorar els diferents paisatges que caracteritzen el nostre municipi. Ens hem remullat al riu, a les fonts i fins i tot a la platja, arribant-hi
amb bicicleta des de Castellar pel camí del riu, i hem dormit fent bivac
sota les estrelles sentint l’entorn privilegiat que tenim.
Així doncs el nostre agraïment més sincer als que ens han obert les portes d’aquests llocs, per fer que aquesta vivència encara tingui més sentit. Poder conèixer-los tot fent música a dins és un autèntic plaer i privilegi. Enguany hem estat a l’església de Sant Feliu del Racó, l’Ermita
de les Arenes, l’Església de Sant Llorenç Savall, l’Ermita de Sant Pere
Ullastre, Església de Castellar Vell, Can Padró i Can Pèlachs.
Moltíssimes gràcies, mossèn Txema, Josep Maria Núñez, Joan Castells,
mossèn Joan de Sant Llorenç, Josep Llinares, Dani Sagrera, Francesca
Clusellas i Ajuntament de Castellar i també Dani Coma i Pilar Homet
pel seu suport logístic.
Gràcies a tots i esperem que el LAM 2021 pugui ser novament una realitat l’estiu que ve. || text i foto: artcàdia

Rafa Homet, Dolors Ruiz, Josep Maria
Calaf, Núria Raspall i Oriol Martori *

Una altra Festa Major era
possible i necessària

É

s evident que la Festa
Major d’enguany no
podia ser com sempre. Ni semblant a la
de sempre.
Però la Festa Major
del 2020, la Festa Major de la pandèmia, es podria haver convertit en
un gran acte d’homenatge a tothom
que ha estat a primera línia per fer
front a la crisi sanitària de la Covid-19.
No havia de ser una festa major d’actes
multitudinaris, ni de sortir al carrer a
passejar, ni de sopars amb amics. Podríem haver fet una festa major amb
cultura de quilòmetre zero, amb els
productors culturals del poble capaços d’organitzar, amb totes les garanties, actes de petit format a l’aire lliure
en espais amb aforament limitat o en

actes que arribessin a casa.
Podríem haver demanat als castellarencs i castellarenques que féssim
festa major des de casa, des del balcó,
guarnint finestres i balcons per rememorar els carrers engalanats. Podríem haver fet festa major a la xarxa,
aprofitar per explicar al món qui som i
quins valors ens uneixen com a poble.
Però no, unilateralment la festa s’ha
anul·lat. La ciutadania de Castellar
és majoritàriament responsable i cal
agrair-los sempre la seva bona actuació durant tota la pandèmia.
Anul·lar la Festa Major és una decisió històrica que calia haver pres
amb consens. La setmana passada
se’ns va informar de la intenció de
l’alcalde i vam demanar temps per
valorar-ho i proposar alternatives.
Ni al comitè de crisi ni a la comissió informativa hem tingut cap interlocutor
per parlar de la Festa Major, només
quinze minuts abans del ple municipal
en Junta de Portaveus. Hi ha alternatives per fer una Festa Major adaptada
a la realitat que ens està tocant viure,
continua a la pàgina 11
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No vull (aquest) futbol

S

ense que soni frívol,
tinc por. Crec que
estic deixant d’estimar el futbol. Em
sento com qui es desenamora a poc a poc d’algú a qui
havia idealitzat sempre. I dubto que
sigui una qüestió dels resultats, el
joc o les meves preferències i gustos
personals. És cert que l’aturada per
la pandèmia ha alterat dinàmiques i
estats de forma, i ha deixat un escenari que cal jutjar des d’una òptica
diferent de la que utilitzàvem habitualment per culpa dels nous condicionants que s’han afegit al còctel. Però no és menys cert que a la
llista d’ingredients cada vegada hi
prevalen més els interessos econòmics, que es deixa de banda el component sentimental i identitari que
sempre ha servit per enorgullir-se
de tot allò en què creiem fermament.
El futbol s’està allunyant cada vegada més de l’aficionat. I el perill de
l’actual conjuntura excepcional i, esperem, transitòria, és cedir massa
terreny en una batalla que darrerament sempre acaba debilitant
el seguidor tradicional. I no és que
m’hagi tornat de sobte un romàntic
empedreït. En realitat, aquest és un
sentiment que tinc des de fa temps.
Molt abans d’entrar en aquest malson de mascaretes i gels hidroalcohòlics dels darrers mesos. El futbol
s’està desnaturalitzant. I tinc la sensació que la crisi sanitària, entre els
molts danys colaterals que està provocant –tots ells incomparablement
més greus que l’aquí exposat–, no ha

PLAÇA MAJOR

Marc Béjar
Periodista

Ens han pres la pilota. || JOan mundet

fet res més que agilitzar un procés
de distanciament que amenaça amb
no tenir aturador.
Entre les conseqüències obligades,
el futbol ha perdut la seva banda sonora. Com si a les pel·lícules de Sergio Leone els faltessin les melodies
d’Ennio Morricone. I a mi ara només
se m’acut acompanyar l’anar i venir
dels jugadors sobre el camp amb
cançons tristes, allunyades del que
sempre m’havia transmès la pilota.
El futbol actual és com anar a una
discoteca on no sona la música. Serveix per petar la xerrada i prendre
una cervesa mentre un grup d’individus cada dia més desconeguts ens
acompanyen des d’una realitat que

Ignasi Giménez *

ve de la pàgina 10

sense actes multitudinaris, que ajudi a
no enfonsar el sector cultural i permeti a la ciutadania expressar l’agraïment
a totes les persones que estan lluitant
contra la pandèmia. Una festa major
diferent i necessària, que ha estat
anul·lada unilateralment per l’alcalde, malgrat que teníem un acord escrit per mantenir el pressupost de
Festa Major. Ens sentim decebuts i
disgustats. Cal creure en Castellar i
en la seva gent, o no ens en sortirem.
* Regidors del grup municipal d’ERC

Per responsabilitat,
enguany no hi haurà
Festa Major

E

nguany, el proper mes
de setembre, no hi haurà
Festa Major a Castellar. Ha estat una decisió pressa a contracor,
però també des de la responsabilitat i amb l’objectiu prioritari de preservar la salut de les persones. La
decisió, desprès de meditar-la molt,

ens és massa sovint aliena.
I no és que faltin esforços per part
de tots els estaments per disfressar la realitat i fer veure que tot és
com sempre hauríem volgut. Reconec que sovint m’han enredat. El
so enllaunat d’aficionats em resulta convincent. Fins i tot de vegades
m’ha semblat que en alguns estadis
s’animava més que quan hi havia
públic. Però no ens enganyem. No
és res més que una altra maniobra
per generar una falsa percepció de
normalitat. Una més. Un perillós engany que pot ser contraproduent per
a una societat ansiosa per recuperar l’anhelada realitat que coneixia.
No ha tornat el futbol. Ha tornat el

negoci. Només així s’explica que les
últimes setmanes ens haguem afartat de veure els Messi i companyia
mentre el futbol femení seguia a la
nevera un cop tancada la temporada domèstica precipitadament. Valoro l’esforç per incentivar la meva
reinserció futbolística. Tests a mansalva i partits cada dia. Però ni així
m’ho empasso. Deu ser que ja se
m’estava fent bola abans d’aquesta farsa impostada. No crec que hi
hagin ajudat les aturades per hidratació o la nova norma dels cinc
canvis. Tampoc el fet de veure jugadors a la banqueta amb mascareta,
asseguts a metre i mig de distància,
mentre damunt la gespa s’abraça-

ven cada cop que el nou disc-joquei
contractat pel canal Movistar La
Liga accionava el botó de “celebrar
gol”. Però tot sigui per la salut dels
futbolistes. Només faltaria.
Espero que el desencís que sento
sigui passatger. Qui sap si aquestes dues setmanes de treva sense
tant verd a la televisió m’ajudaran
a recuperar la il·lusió perduda. Prometo asseure’m al sofà amb ànims
renovats i l’argumentari ben après.
No ets tu, futbol, soc jo. Necessito
que ens donem un temps. No et demano que ho entenguis, però sí que
ho respectis. Només així sabré si la
nostra relació té algun futur o més
val deixar-ho córrer.

s’ha pres tenint en compte la situació actual d’emergència sanitària
a causa de la Covid-19, la previsible
evolució de la pandèmia i les recomanacions que ens han fet arribar
les autoritats sanitàries.
Hem ajornat la decisió tant com hem
pogut, amb l’esperança que l’evolució de la pandèmia ens permetés la
celebració de les festes, o al menys
una part d’elles, amb seguretat.
Teníem clar que la Festa Major
d’aquest any seria diferent, i pensàvem que podríem mantenir alguns
dels actes amb les corresponents
mesures de seguretat.

Durant els darrers mesos hem estat
treballant en un format alternatiu
de Festa Major, però finalment ens
hem adonat que, amb l’evolució actual de la pandèmia, no es pot garantir la seguretat dels participants
ni del públic.
Per això hem hagut de prendre
aquesta difícil decisió. En aquests
moments pensem que la salut de
tothom és el més important.
Malgrat tot, des de l’Ajuntament no
renunciem a l’organització de diverses activitats culturals durant el mes
de setembre, sempre que sigui possible garantir el compliment de les

recomanacions de les autoritats sanitàries i es pugui evitar l’aglomeració de persones.
També volem dir que redoblarem el
compromís amb les entitats, els artistes i el sector de la cultura i l’espectacle i que, una vegada hàgim superat aquesta situació d’emergència
sanitària, tornarem amb força per
impulsar la cultura i el talent a la
nostra vila.
Gràcies a tots per la vostra comprensió
i no oblideu que tornar a la normalitat
és cosa de tots. Sigueu responsables.
* Alcalde de Castellar

60.000 visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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Max Sánchez guanya a
Sallent el campionat català
de Dirt Track abans de
debutar al CEV 2020

El castellarenc Max Sánchez va imposar-se en les tres curses del campionat de Catalunya de Dirt Track
del circuit de Sallent, una setmana
abans de començar, per fi, el Campionat d’Espanya de Velocitat. El
jove pilot també va aconseguir la

pole position en la categoria Funrace i va demostrar que està molt
en forma de cara al començament
de la temporada de l’estatal de velocitat de Moto4. Carmelo Morales
també debutarà en Superbike amb
el seu nou equip, el Cardoso School.

“La temporada ha estat positiva”
ENTREVISTA
Quim P. Alarcón
En el millor moment de l’equip a la
Lliga, la progressió es va veure tallada per la pandèmia. El tècnic del CB
Castellar fa un repàs a la temporada
2019-20
Albert San Andrés

· L’equip ha salvat la temporada.
Que ha comportat acabar així?
Haguéssim preferit acabar salvant-nos
però jugant totes les jornades que faltaven. És cert que a causa de la pandèmia era impossible baixar de categoria, però estem convençuts que ho
hauríem aconseguit igualment.
· Quin balanç global podem fer
de la temporada?
Per a nosaltres la temporada ha estat
molt positiva en molts aspectes. El
més important és que hem començat
a construir un equip. Hem començat a
marcar una identitat. Des del principi
la nostra il·lusió era competir amb jugadors de casa, jugadors de la segona
plantilla, jugadors que se sentissin orgullosos de formar part d’aquest projecte, i crec que ho hem aconseguit.
Les victòries van trigar una mica a
arribar i tot es va aturar en el millor
moment de l’equip.
· Queda lluny la victòria a Castell-

bisbal del dia 8 de març.
Una mica, però a la vegada en queda
un gran record. Va ser el millor partit
de la temporada, contra un bon equip
i en una pista molt difícil.

· Estàveu en un bon moment de
forma i amb possibilitats d’aconseguir la vuitena plaça, amb 4
victòries en 7 partits.
Crec que estàvem en el millor moment.
Les victòries arribaven i la manera de
jugar cada vegada era millor. Hauríem
aconseguit les victòries necessàries
per evitar la promoció de descens. Si
més no, hauríem arribat a un possible
play out amb totes les opcions per salvar la categoria.
· Poca gent creia en aquest equip,
però, malgrat tot, heu demostrat que éreu capaços d’aconseguir-ho.
Quan canvies la filosofia i l’estructura
d’un equip normalment els primers
mesos són complicats perquè tothom
s’ha d’adaptar a la nova identitat. Vull
remarcar el compromís a cada moment de tots els jugadors que han participat en la construcció de l’equip, sens
dubte ha estat clau per aconseguir les
nostres metes.
· La força del CB Castellar resi-

deix en un grup format per veterans i joves.
Crec que el secret és aconseguir que
l’única diferència entre uns i altres
sigui l’edat. La nostra força ha estat
que la il·lusió i el compromís de tots
els jugadors ha estat la mateixa independentment dels anys. Tot i això des
del primer moment que em vaig reunir amb el president vam tenir molt
clar que volíem ajuntar jugadors de
més veterania amb jugadors joves.
Necessitàvem jugadors amb una
certa experiència, capaços d’ajudar
els més joves a adaptar-se a la competició. I jugadors joves que volguessin aprendre i seguissin el camí dels
més experimentats.

Quim Alarcón a la banqueta del Pavelló Puigverd en un partit d’aquesta temporada. || A.san andrés

· Com es presenta la pròxima
temporada? Perquè encara està
tot en l’aire per culpa del virus.
La temporada pel que fa a plantilla i
reptes esportius a aconseguir es presenta amb molta positivitat i confiança.
El fet que pràcticament tots els jugadors de la temporada passada segueixin donarà continuïtat al projecte. Tenint en compte la situació que estem
vivint, la pròxima temporada és plena
d’incertesa. Ningú avui dia sap que passarà als pròxims mesos.

· De moment el retorn de Pau Vi-

ladomat és la gran novetat per al
pròxim curs. Hi haurà més incorporacions?
Estem súper contents que el Pau hagi
volgut unir-se al nostre projecte. El
seu compromís i qualitat ens aportarà
molts aspectes que de ben segur sumaran molt a l’equip. Amb ell i la resta de
jugadors del planter completarem la
primera plantilla d’aquesta temporada.

Fins on sabem hi ha una proposta de
que la categoria estigui formada per
36 equips repartits en 3 grups de 12
equips cada grup.
· S’ha adaptat bé el club a la situ-

per a la nova temporada?
Seguir treballant al màxim sabent que
si ho fem podrem competir amb tots

· Encara sense notícies oficials
de la FCB, sabeu com quedaran
els grups de Copa Catalunya?

ació actual?
Hem intentat adaptar-nos tan bé com
hem pogut. Però és difícil, ja que estem
vivint una situació que no s’havia viscut abans. Tant amb els entrenaments
en línia que vam fer durant el confinament com en el casal d’estiu, el club ha
volgut estar a prop dels jugadors i del
poble de Castellar. Ara ja toca organitzar-nos bé pel mes de setembre, a
veure si podem començar a entrenar
amb una certa normalitat.

El pitxixi Marc Estrada seguirà celebrant gols amb la UE Castellar a 2a Catalana. || A.s.a.

va semblar que a Segona es faria un setè
grup per encabir tots els equips que
van ascendir, la realitat ha estat que la
catalana ha optat per la creació de sis
grups que iniciaran la competició el 3
i 4 d’octubre. Amb 22 equips pels tres
grups de Barcelona i tres més de 20
en les demarcacions de Girona, Lleida
i Tarragona. Tal com explica la Federació en nota de premsa “els grups de
22 conjunts es dividiran en dos subgrups d’11 equips, amb una primera fase de dues voltes. Del primer al
tercer classificat passaran al subgrup d’ascens, mentre que del quart
a l’onzè ho faran als quatre subgrups
de permanència, amb competició
a dues voltes”. En segona volta serà
quan es decidirà quins equips juguen
per l’ascens i quins per la permanència.

La FCF s’adapta així al nou model de
competició en què ha hagut d’encabir
126 equips en una categoria on aquesta
temporada no hi ha hagut descensos.
En el cas del futsal, el Futbol
Sala Farmàcia Yangüela Castellar,
que aquesta temporada veurà el retorn a la banqueta del primer equip de
Rubén Jiménez, seguirà enquadrat al
grup 1 de Divisió d’Honor, que estarà
integrat per un total de 16 equips, dos
més que la campanya passada.
Vilafant, Riudellots, Vilamajor i
Ripollet B són els nous rivals de l’equip
taronja, que a falta dels canvis de grup
definitius abans de l’inici de la competició, ja coneix l’estructura: quedarà exactament igual que abans de la
pandèmia, amb un ascens directe i una
promoció d’ascens. || A. san andrés

· Quins són els objectius a Copa

futbol | FCF

Definits els
grups de
futbol i futsal
A dos mesos de l’inici de la competició, la Federació Catalana de Futbol
ha donat a conèixer la composició
final del que seran els grups del futbol català, amb canvis molt significatius per a Primera i Segona Catalana.
En el cas del futsal només s’ampliaran de 14 a 16 els equips en competició, sense cap més alteració.
Tot i que des d’un començament

els equips de la categoria. Estic segur
que els resultats vindran sols.
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Sant Jordi no es pot substituir
La proposta de
celebrar la diada al
juliol no ha quallat
a la nostra vila

NATÀLIA CEREZO
Escriptora

Cristina Domene

El 23 d’abril no es va poder celebrar
la diada de Sant Jordi a causa de la
crisi sanitària, per això es va pensar que era una bona idea ajornar
la celebració per al juliol i intentar
recuperar la venda de llibres, roses
i també l’esperit d’una festa tan arrelada a Catalunya. La proposta,
però, no ha acabat de quallar. Les
mesures de seguretat, la calor i els
rebrots en alguns punts del territori ho han posat difícil. I és que Sant
Jordi és un dia que no es pot substituir en vendes, però tampoc en esperit ni en convicció. “Per a mi avui
no és Sant Jordi. Sí que he reforçat
l’estoc de llibres però he decidit no
posar paradeta fora al carrer, per
convicció. Va venint més gent que
un dia normal i els atenem seguint
totes les mesures de seguretat”, va
manifestar Carlos Higueras de la llibreria La Centraleta.
A l’entrada de Punt i Coma, al
carrer de l’Església trobem una paradeta amb una selecció de llibres.
“Hem tret la paradeta, hem intentat col·laborar amb la diada, però
és complicat i veus que la gent no
està animada, no és el Sant Jordi
d’abril”, va explicar la Susana Alonso. L’Espai Lector Nobel i la llibreria papereria Vallès, també han
tret les paradetes al carrer. Parades testimonials, plenes de novel·

OPINIÓ

Un Sant Jordi
“de veritat”?

L’Alícia, de la llibreria Espai Lector Nobel, davant la paradeta que van treure al carrer. || c. d.

les, assajos i contes infantils per recordar que celebrem el dia de Sant
Jordi 2, com diu l’Alícia de la llibreria l’Espai Lector Nobel: “El sentiment que tenim no és com el del
23 d’abril, no serà com la diada,
ni pot ser-ho. Considerem que el
23 d’abril sempre serà nostre i
aquest és un afegit”. A la llibreria
Lector Nobel els llibres més venuts
són d’escriptors catalans, com Mar
d’estiu, de Rafel Nadal i L’espia del
Ritz, de Pilar Rahola “El que més
s’estan emportant és M’explico, de

Carles Puigdemont, que ha sortit
avui. Hi ha una mica més de venda
que un dia normal, la gent també
compra llibres ara per l’època de
vacances, però res a veure amb
Sant Jordi. Per contrapartida, a
l’abril, vam vendre, a través de comandes, molt més del que esperàvem”, va assegurar l’Alícia.
també roses

Des de la floristeria Lídia Vidal, la
propietària va manifestar que quasi
no va fer comandes extres de roses.

“Vaig fent poc a poc. Jo crec que
la gent ni se’n recorda que celebrem Sant Jordi. Durant el matí,
he venut unes 15 roses, les que venc
en 10 minuts un Sant Jordi habitual”, va detallar Vidal.
Des de l’Ajuntament de Castellar van voler donar suport als comerciants fent-los una visita. “Ens
han comentat que està sent fluix.
És un Sant Jordi atípic, reflex de
la situació que estem vivint”, va
manifestar la regidora d’Acció Econòmica, Anna Màrmol.

El 23 de juliol, a diversos indrets
de Catalunya es va celebrar Sant
Jordi de manera excepcional. El
Sant Jordi “de veritat”, el del 23
d’abril, no es va poder celebrar,
evidentment. O potser no és tan
evident? Hi va haver qui va aprofitar l’avinentesa per celebrar-lo,
sí, però d’una manera diferent,
des de casa i amb una festa més
íntima, potser llegint llibres que
ja tenien o contactant amb la
seva llibreria de confiança (n’hi
havia que fins i tot et portaven
la comanda a casa!).
Sant Jordi és una festa preciosa i amb molta tradició, però
també és una festa mercantilitzada i massificada. Només cal
veure els telenotícies del vespre, amb les Rambles plenes de
gom a gom i en què els protagonistes sempre són quin llibre
s’ha venut més, quantes roses
s’han comprat o quin autor ha
tingut més cua.
En tot cas, qualsevol dia val
per comprar-se un llibre, tant és
si és el 23 d’abril o el 23 de juliol,
i celebrar la festa com més ens
plagui (amb sort, amb un llibre
entre les mans), perquè cada dia
pot ser Sant Jordi.

15

DEL 24 al 30 DE juliol DE 2020

cultura
cinema | reconeixement

BREUS

emm | curs 20-21

S’impulsa
l’orquestra
sènior de
Torre Balada

Jaume Ibars actua en streaming i clou el
cicle col·lectiu de músics #animats
Font va aconseguir el Goya aquest 2020 pel muntatge de ‘Dolor y gloria’. ||arxiu

Teresa Font, nou
membre d’Honor de
l’Acadèmia de Cinema
La muntadora castellarenca ja és membre de
l’Acadèmia de Hollywood des de l’any passat
Redacció

La castellarenca Teresa Font viu
un gran moment després d’haver
treballat en el muntatge de la guardonada darrera pel·lícula de Pedro
Almodòvar, Dolor y gloria, que fins
i tot va ser nominada als Oscar.
Aquesta setmana l’Acadèmia del
Cinema Català l’ha incorporat com
a Membre d’Honor: juntament amb
el cineasta i animador Jordi Amorós, el director i productor Carlos
Benpar, el periodista i activista cultural Josep Maria López Llaví, l’actriu Serena Vergano i el CineBaix.
Font acumula més de quaranta anys d’experiència professional,
prop de vuitanta pel·lícules, vuit nominacions als Premis Goya i nombrosos guardons. La trajectòria de
la muntadora autodidacta Teresa
Font (Gallifa, 1958) és extraordinà-

ria. Amb el documental Numax presenta... (1980), de Joaquim Jordà,
es va iniciar una llarga filmografia
amb directors de referència com
Vicente Aranda (Tiempo de silencio, El Lute (camina o revienta), La
pasión turca, Amantes, Carmen o
Libertarias, per citar-ne algunes),
Bigas Luna (Jamón, Jamón), Álex
de la Iglesia (El día de la bestia,
Perdita Durango, Muertos de risa),
Terry Gilliam (The Man Who Killed Don Quixote) o Imanol Uribe i
Pedro Almodóvar, amb qui s’endú
el Goya per Días contados i Dolor y
gloria, respectivament.
Teresa Font també va passar
per la mostra de cinema de Castellar, el BRAM!. Va ser l’any 2016 i
va venir a presentar el film L’adopció de Daniela Féjerman. La muntadora també forma part de l’Acadèmia de Hollywood, justament des
de fa un any.

Jaume Ibars clou dijous 30 el festival #animats, que s’ha pogut seguir en
streaming per les xarxes socials de l’@auditoricastellar i altres plataformes d’altres poblacions durant aquest mes de juliol. Ell és un cantant i animador infantil amb més de vint anys d’ofici. Durant aquest temps ha ofert
espectacles per a públic familiar, joves i adults. Sempre intenta oferir un
espectacle únic en què el veritable protagonista sigui el públic. Aquesta vegada, amb el nou projecte ‘El gegant que vol ser mariner’, s’acompanya de
Pol Aumedes a l’acordió i, amb ell, dona continuïtat al gegant que baixa de
la muntanya, el seu primer projecte del gegant que ja té uns anys de recorregut. A través de narracions cantades i cançons, pròpiament, s’apropa als
petits de casa d’una manera desenfadada i divertida, tampoc sense descuidar la qualitat musical de les seves composicions. || m. a.

Dissabte, cinema familiar amb la pel·
lícula ‘Com ensinistrar un drac 3’
Com ensinistrar un drac 3 es projecta
demà dissabte a les 22 h a la plaça
d’El Mirador. L’acte és gratuït i obert
a la població fins a completar l’aforament permès segons les normes sanitàries de la Covid-19. La pel·lícula
és americana, està feta amb animació per ordinador i és d’acció i fantasia. Està basada en la saga de llibres homònims de Cressida Cowell
i produïda per DreamWorks Animation. És la seqüela de Com ensinistrar un drac 2 i l’últim títol de la
trilogia Com ensinistrar un drac. El
film es va estrenar per primer cop
a Austràlia el 3 de gener del 2019, i
en català, el 22 de febrer del mateix
any. Va rebre crítiques positives que
en destacaven l’animació, les escenes d’acció, la banda sonora, el doblatge i els missatges emocionals.

L’Escola Municipal de Música
Torre Balada acaba el curs amb
energies renovades, i posa fil a
l’agulla per preparar el curs que
ve amb nous projectes pedagògics que tenen per objectiu obrir
el centre artístic al conjunt de la
ciutadania.
Així, Torre Balada impulsarà la que serà la primera orquestra sènior de l’escola. Segons detalla Núria Tantinyà,
cap d’estudis de l’Escola Municipal de Música, hi poden participar “els majors de 18 anys,
però hi tenen cabuda totes
les persones, tinguin l’edat
que tinguin”. En paraules de
la cap d’estudis: “tothom hi és
benvingut. Només cal que vinguin amb il·lusió, ganes de
tocar en grup i de gaudir plegats de la música”.
Val a dir que l’orquestra
s’adreça a persones sense formació musical i sense coneixements de solfeig, però també a
aquells “que en algun moment
van estudiar música i pensen
que ja han fet tard per tocar
en grup”. L’assaig serà de 90
minuts, un cop per setmana.
“La idea és començar el curs
que ve amb una orquestra de
corda que liderarà una de les
professores de violí de l’escola, Canòlich Prats. Més endavant hi afegiríem instruments
de vent en funció de l’acceptació que vagi tenint”, explica Tantinyà. Les inscripcions
a l’orquestra sènior es podran
formalitzar a partir de l’1 de setembre a l’Escola de Municipal
de Música, o bé es podrà gestionar a través de correu electrònic. || rocío gómez
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Montse Lorente
Head hunter i coach de carrera de Planet Expat

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Soc molt curiosa
Un defecte que no pots dominar?
La impaciència
Una persona a qui admires?
La meva mare
Un llibre?
‘El poder del ahora’ d’Eckhart Tolle
Una pel·lícula?
‘La teta asustada’ de Claudia Llosa
Quin plat t’agrada més?
Gastronomia ‘chifa’(Perú) i canelons
Un animal?
El gat
Què ha de tenir un bon currículum?
Ha de ser personalitzat
Un viatge pendent?
El Japó
Un racó del Perú per viure?
Cachicadán
Un racó de Castellar?
La vista des del Puig de la Creu

”Sempre porto

Castellar al cor: és el
millor lloc per envellir

“

Aquesta veïna de l’Airesol fa uns anys que treballa a
l’estranger en temes d’assessorament laboral. Primer es
va formar a Taiwan i des de fa uns quants anys treballa a
Moche, al Perú, un país durament castigat pel coronavirus
Jordi Rius

· En què consisteix la teva feina

de ‘coach’?
Com a coach de carrera, ajudo a persones de tot el món a trobar el seu
propòsit i a descobrir camins laborals que puguin estar alineats amb
tal propòsit. Com a head hunter, ajudo
les empreses a trobar el talent més
adient per a les seves necessitats,
sempre buscant persones que encaixin amb la cultura de l’organització.
· També t’agrada escriure i fer
conferències sobre temes de
recursos humans. Quins aspectes tractes?
Escric i faig conferències de temes
relacionats amb el desenvolupament
personal i professional. Per exemple,
de la importància de fer introspecció
per trobar una feina que et faci sentir
realitzat/ada, sobre marca personal

i com implementar-la a LinkedIn i/o
al teu currículum, de com respondre
les preguntes més comunes a les entrevistes, entre d’altres.

dels ciutadans locals. Una realitat
plena de capes, la majoria de vegades afectada per sistemes polítics i
socials deficients.

· Què hi fas, al Perú?
Conèixer el país i la seva idiosincràsia. Treballo de manera remota des
de fa una mica més de quatre anys,
viatjant per l’Amèrica del Sud.

· Quina és la realitat econòmica i social del Perú?
Al Perú, com a la majoria de països de
l’Amèrica del Sud, l’economia informal és predominant. El fet d’implementar una quarantena obligatòria
amb toc de queda ha estat complicat
per a milers de famílies que viuen del
treball del dia. Això ha propiciat que
la majoria de ciutadans no compleixin amb l’ordenament de la quarantena. També, el fet de que la majoria
de persones treballin en el comerç
ambulatori o en oficis més artesanals
i manuals està dificultant la transformació digital del país. Hi ha moltes
persones que no tenen aigua ni llum
a casa, cosa que dificulta seguir les
recomanacions del rentat de mans
freqüent, poder estar connectat amb

· Has estat formant-te a Taiwan, vivint a Xile, Bolívia i ara
al Perú. Què és l’experiència?
Molt positiva, la recomano. El fet de
no només viatjar, sinó viure mesos
en un altra cultura, et permet fer
un treball d’introspecció brutal. Et
fa créixer, identificar creences que
ja no serveixen i decidir qui vols ser
en aquest món global. El fet de viure-hi i no anar-hi de vacances et permet entendre que cap país és tan idíl·
lic com a les fotos d’Instagram sinó
que t’enfronta amb la crua realitat

les notícies i que els nens puguin fer
classes virtuals.
· Quina incidència està tenint
la Covid-19 al país?
Actualment, el Perú es un país capdavanter en nombre de casos, tot i
que la quarantena ja no és obligatòria per a les persones d’entre 14 i
65 anys. La situació és bastant crítica, ja que els hospitalts estan col·
lapsats, molts no reben malalts i els
que ho fan passen factures milionàries als familiars, empobrint-los encara més. Les bombones d’oxígen
medicinal són molt escases i les persones que les venen ho fan a preus
desorbitats. Algunes persones, fins i
tot, venen oxígen industrial, no apte
per a humans, que ha provocat bastantes morts.
·El sistema sanitari està prou
preparat per acollir malalts?
No. El sistema ja s’ha col·lapsat. Això

se suma al fet que al Perú hi ha una
cultura d’automedicació bastant
forta. Moltes persones s’estan deixant portar pel que els comenta el
veí i el que veuen al Facebook, i es
provoquen intoxicacions per medicaments.
· Et planteges tornar a Castellar en algun moment?
Sí. Sempre porto Castellar al cor. És
el millor lloc per envellir. De fet, m’ha
sorprès conèixer gent de Castellar
al Perú, n’hi ha uns quants, i tots coincidim en què Castellar és un lloc
meravellós que trobem a faltar bastant sovint.
· Voldries seguir treballant a
Catalunya o més aviat t’agrada
l’experiència internacional?
No descarto tornar en un futur no
tan llunyà, però sento que encara
em queden uns anys d’aventura a
més de 9.000 quilòmetres de casa.

