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Setmanari d’informació local

Castellar tanca  juliol amb 3 nous  casos  de corona virus en els 
darrers 7 dies. El Taulí es prepara de cara als possibles rebrots

Un estiu més d’estar per casa
Els vilatans han previst unes vacances d’agost amb 
sortides esglaonades, més a prop i estades més curtes

Covid-19 | p 03
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La família Armengol Robert amb els seus tres fills, Mar, Aleix i Nil, gaudint d’una tarda de piscina, dilluns passat, al pati de casa seva, al carrer passeig. || q. pascual
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Unes vacances de quilòmetre zero 
Aquest any les vacances les hem hagut d’ajustar a diferents factors: restriccions en algunes zones, 
prohibicions i quarantenes per anar a altres països, una economia variable i sobretot tenir cura de la nostra salut

Laia i Jordi Mariona Carla, Marc i Carla Raül Amanda

“Aquest any hem decidit fer les va-
cances aquí. Gairebé tots els anys 
hem fet vacances fora de Catalunya, 
però enguany hem reservat un apar-
tahotel a Platja d’Aro, a finals d’agost. 
És una població que no coneixíem, i 
hi vam anar fa poc un cap de setma-
na, vam descobrir algunes cales, ens 
va agradar i per això ens vam decidir. 
El que passa és que, tenint en comp-
te les informacions actuals, no tenim 
clar si cancel·larem o no, depenent 
de la situació i de com evoluciona tot. 
Fem vacances les dues darreres set-
manes d’agost, llavors, fins el final, 
no sabrem si podrem anar o no. Hi ha 
ganes de fer vacances, però el tema 
econòmic també afecta. Vam patir a 
la feina  durant el confinament i això 
es nota. Tot i això som positius i cre-
iem que sí que hi podrem anar i gau-
dir de la platja i de la piscina”.

“Aquestes vacances m’estaré a casa 
tranquil·lament. La situació no con-
vida a sortir ni a voltar. És millor 
fer-ho el mínim possible i més nos-
altres, que ja som persones grans, 
i d’alt risc. Altres anys sí que hem 
sortit uns dies de vacances, per des-
connectar, però enguany tal com 
està el panorama és impossible. 
Hem de tenir molta precaució pel 
coronavirus. No tinc previst ni anar 
a la platja. M’estaré a casa, gau-
direm del poble passejant amunt 
i avall les estones que puguem i 
això és el que farem. Aprofitaré 
per realitzar les meves passions. 
Com que tinc bonsais, els cuida-
ré, també tenim una mica d’hort 
en un tros de pati i també llegiré, 
activitat que m’acompanya molt. 
Aquest any toca quedar-se a casa. 
Cuideu-vos!”.

“Aquestes vacances anem una set-
mana a un càmping que es diu Robin 
Hood, a Benidorm, a Alacant. Està ple 
de tobogans d’aigua i piscines i també 
hi ha un parc d’aventures. Aquests 
dies escoltem les notícies i ara hi ha 
alguns problemes, de nou, amb el co-
ronavirus, per això tenim una mica 
de por de no poder-hi anar, però es-
perem que sí, perquè tenim moltes 
ganes i més després d’haver estat 
tants mesos confinats. Tenim ganes 
d’anar fora després de tant de temps 
a Castellar. Ens fa una mica de respec-
te poder contagiar-nos, però seguim 
les mesures i anem amb mascareta. 
I després també anem a un càmping 
a l’Estartit. Anar de càmping està 
molt bé perquè estàs a l’aire lliure, és 
com una casa rural i podem anar a la 
platja, a fer excursions a la muntanya 
i ens ho passarem molt bé”. 

“Hem pensat quedar-nos per aquí a 
prop, a Catalunya. Nosaltres anem 
una setmaneta a Gósol i a Ester-
ri d’Àneu. Anirem a la muntanya. 
Farem excursions pel Pedraforca, 
Les Encantades i intentarem pujar 
a la Pica d’Estats. La resta de les va-
cances sí que les passarem a casa. 
Ens han tallat la possibilitat d’anar 
a fora. Després de tants mesos tan-
cats i d’aquest any tant dur hi ha 
moltes ganes de fer vacances, sor-
tir i desconnectar. 
Pel tema dels rebrots que s’estan 
donant en algunes zones actual-
ment, no tenim por, la veritat, jo no 
hi crec, en el coronavirus. Així que 
por, cap. L’únic problema que hi veig 
és que a l’hora de tornar de vacan-
ces, no et deixin entrar, però més 
per temes governamentals que no 
pels rebrots”.

“Aquest any no faig res. Tinc les va-
cances a finals d’agost i no sé com 
estarà la situació per marxar fora. 
Em penso que aniré a la platja, em 
mouré per Girona i Tarragona i ja es-
tarà. Amb les amigues havíem pen-
sat fer un viatge pel sud o potser per 
Itàlia, però hem decidit que no, que 
no agafarem avió. Conec molta gent 
que ha marxat i després s’ha hagut 
de quedar més dies en el país i eco-
nòmicament no ens ho podem per-
metre, a banda que tampoc ve de 
gust trobar-te en aquesta situació. 
Treballo en un banc i he continuat 
treballant, a més presencialment, 
perquè som també de primera ne-
cessitat. Hem passat molt estrès, la 
situació ha estat molt tensa i penso 
que aquest any és el l’any de la meva 
vida que més necessito fer vacances 
i desconnectar una mica”.   

“No tenim clar si 
cancel·larem, dependrà  
de la situació”

“Aquest any m’esta-
ré a casa. La situació 
no convida a sortir”

“Anar de càmping 
està molt bé perquè 
ets a l’aire lliure”

“Anem una 
setmaneta a Gósol i
a Esterri d’Àneu”

“És l’any de la meva 
vida que més 
necessito vacances”
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poLíTiCA | hAbiTATGE

El PP demana més 
contundència 
contra els ocupes

La presidenta del PP de Castellar, 
Alicia Garcia, proposa “més fer-
mesa contra les anomenades 
ocupacions abans que puguin 
esdevenir un  problema greu per 
a Castellar”. “Ja va sent hora de 
començar a actuar contra qui 
atempta contra un dret fona-
mental com el dret de propietat, 
sigui qui sigui el propietari”, afir-
ma Garcia a través d’un comunicat 
dels populars. La presidenta popu-
lar demana que s’actuï contra “els 
ocupants que causen problemes 
a la resta de veïns i, si cal, pre-
sentar-se com a acusació en les 
accions judicials que siguin pre-
cises”. Els populars alerten que, a 
banda de les ocupacions existents 
a les urbanitzacions, també s’estan 
produint al casc urbà, de manera 
que poden generar problemes de 
convivència.  ||  redacció

actualitat

obRes | viA púbLiCA

La nova rotonda  
estarà acabada a 
finals d’agost

Des de mitjans de maig la nova roton-
da que substituirà la cruïlla de la carre-
tera de Sabadell (B-124) amb la ronda 
de Tolosa està en obres. Després que 
es tallés un tram de sortida de Caste-
llar en direcció a Sabadell, els treballs 
que s’han de perllongar durant el mes 
d’agost fins completar la urbanitza-
ció del nou giratori així com el reasfal-
tat dels nous carrils estan avançant.  
Aquesta nova rotonda –que té un cost 
de més de 800.000 euros i està finança-
da pel supermercat Mercadona, que es 
traslladarà a un espai que està adequant 
a la Ronda Tolosa– permetrà enllaçar 
molt millor la carretera amb una via de 
circumval·lació del nucli urbà com és la 
ronda: la idea és facilitar tant la mobili-
tat interna de vehicles com la mobilitat 
dels vehicles procedents de Sant Llo-
renç Savall, Sant Feliu, les urbanitzaci-
ons o  Terrassa i que vagin en direcció 
Sentmenat o viceversa.     || redacció imatge de les obres de la rotonda a principis d’aquesta setmana. A l’esquerra, el nou supermercat que s’està aixecant. || q. pascual

Aquests dies s’estan posant nous tancaments d’al·lumini al sant esteve. || aj . castellar

Millores a tres escoles mentre
s’encara un inici de curs incert

esTiu | EdUCACió

Castellar del Vallès està preparant 
l’inici del curs escolar tot i que la si-
tuació que ens trobarem al setembre 
encara és incerta. El disseny que s’ha 
fet del curs, de moment, és presenci-
al, però no es descarten modificaci-
ons en les directrius del departament 
d’Educació. “Hem de ser optimis-
tes, però si som realistes hem de 
tenir en compte que encara  pot ha-
ver-hi canvis en les directrius. El 
fet que hi hagi un tant per cent més 
de mestres a cada centre permet 
la possibilitat de fer servir algun 
espai extra, però ens movem dins 
de la incertesa, hem de conèixer 
en quina situació estarem a mit-
jans de setembre”, ha manifestat 
el regidor d’Educació, Joan Creus.  

Malgrat no saber el que passa-
rà, les escoles ja s’estan preparant 
per a la tornada: “Ens hem reunit 
amb les direccions de les escoles 
d’infantil i de primària públiques 
per acordar quines són les mesu-
res a aplicar en la reobertura al se-
tembre, seguint les directrius del 
Departament d’Educació en rela-
ció amb la prevenció respecte a la 

hi haurà noves mesures 
organitzatives, en els 
accessos i en la neteja

Covid-19. Les actuacions estan re-
lacionades amb els accessos, amb 
la neteja i l’organització interna 
d’algunes escoles, on s’han tingut 
en compte el criteri de les direcci-
ons”, ha detallat el regidor. En les re-
unions també s’ha tractat com s’ar-
riba als diferents centres escolars: 
“En alguns casos també hi haurà 
reordenació del trànsit, com pot 
ser la proposta d’El Sol i la Lluna 
i el Sant Esteve”. L’objectiu és que 
no hi hagi aglomeracions d’alumnes i 
de famílies a les entrades i a les sorti-

Dijous el jurat del projecte Viles 
Florides va visitar Castellar del Va-
llès per avaluar l’estat general de 
l’enjardinament dels espais verds 
de la vila. Entre altres aspectes, es 
valoraran la diversitat botànica, la 
qualitat del manteniment, l’impacte 
visual, la gestió de l’aigua i l’estalvi 
energètic. Després d’aquesta visita, 
el jurat decidirà quantes Flors d’Ho-
nor corresponen al municipi en re-
coneixement a la tasca que s’hi ha 
fet per a la millora de l’espai urbà. 
Viles Florides és una iniciativa de la 
Confederació d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya (CHOC) que 
promou la transformació dels es-
pais vers urbans a través de la flor 
i la planta ornamental. Castellar es 
va adherir al projecte a principis 
d’aquest any. El municipi disposa 
d’una superfície de 113,8 hectàre-
es d’espais verds, dels quals gaire-
bé un 30 % corresponen a parcs i 
jardins urbans, com els jardins del 
Palau Tolrà o els parcs de Colobrers 
i de Canyelles.

Arran de la inscripció a 
aquest programa, l’Ajuntament 
durà a terme una inversió addicio-
nal de 30.000 euros en la millora de 
l’enjardinament de la vila. Aquest 
import se sumarà a 30.000 euros 
més destinats a la millora i renova-
ció de l’arbrat viari. Cal assenyalar, 
també, que el pressupost ordinari 
en manteniment de parcs i jardins 
s’ha incrementat en el darrer any 
un 20%, ja que ha passat de 25.000 
a 30.000 euros.  || redacció

Primera 
visita del 
jurat de 
Viles Florides

TeRRiToRi | zoNEs vErdEs

  Cristina Domene

des. “Cada centre ha desenvolupat 
un pla específic. Alguns han optat 
per entrades esglaonades en fun-
ció del curs, altres han habilitat 
múltiples accessos”.

actuacions planificades

A banda de les actuacions especí-
fiques de cada centre, l’Institut Es-
cola Sant Esteve, l’Escola Bonavis-
ta i l’Escola Mestre Pla aquest estiu 
seran objecte de diferents actuacions 
de millora de les instal·lacions. Així, 
l’Ajuntament destinarà un total de 

110.000 euros a la realització de di-
versos treballs de manteniment en 
aquests tres centres, que estaran 
a punt per a l’inici del curs que ve.
D’una banda, se substituiran per tan-
caments exteriors d’alumini els actu-
als tancaments de l’edifici d’educació 
infantil de l’Institut Escola Sant Es-
teve, amb l’objectiu de dotar l’equi-
pament de més confort i seguretat, 
alhora que es millorarà l’eficiència i 
l’estalvi energètic del centre.

També s’està treballant en la 
substitució de la impermeabilitza-
ció de part de la coberta de l’Escola 
Mestre Pla, un total de 250 metres 
quadrats, per una de nova amb mi-
llors prestacions tèrmiques i de resis-
tència a les inclemències del temps.

Finalment, la tercera actuació 
en escoles que es durà a terme aquest 
estiu és la renovació dels lavabos de 
l’Escola Bonavista, concretament 
els dels edificis d’infantil i primària.

D’altra banda, també s’estan 
realitzant treballs de millora en les 
instal·lacions de la Sala Puigverd, 
una entitat que des de fa més de 30 
anys es dedica a la neurorehabilitació 
pediàtrica integral. En concret, s’im-
permeabilitzaran 220 m2 de la cober-
ta i es canviarà el paviment de par-
quet actual per un paviment vinílic. 
A més, s’ha substituït la porta prin-
cipal d’accés per una d’automàtica, 
amb l’objectiu de millorar l’accessi-
bilitat i l’eliminació de barreres ar-
quitectòniques. Aquestes actuacions 
tindran un cost de 30.000 euros.   
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salutevolució de la Covid-19

· A hores d’ara, quantes perso-
nes ingressades per Covid-19 hi 
ha al Taulí?
Tenim vuit persones ingressades 
amb Covid-19. Dos d’aquests pacients 
estan ingressats per altres motius, 
per les seves patologies de base. Si 
no les tinguessin, no estarien ingres-
sats perquè la simptomatologia vin-
culada al coronavirus, la pneumònia 
bilateral, no hi és present. 

· Aquest juliol s’han confirmat 7 
nous casos de coronavirus a Cas-

“La majoria de positius són de 20 a 50 anys”

  Rocío Gómez

El director general del Parc Taulí, el 
castellarenc Joan Martí, detalla el full 
de ruta de l’hospital de referència dels 
castellarencs per plantar cara a un re-
brot de Covid-19.

eNTReVisTA

JoAN MARTí

tellar. A la nostra àrea de salut, es 
pot parlar de rebrot?
Actualment no s’ha identificat cap 
rebrot important a Sabadell. És cert 
que s’ha produït un increment de 
casos que es van detectant tant en 
l’àmbit de l’atenció primària com en 
el de l’hospital. Hem passat d’algunes 
jornades sense tenir cap cas diagnos-
ticat a tenir-ne de nous. És un nom-
bre que no és excessiu, està contro-
lat, però es tornen a produir contagis. 

· Davant del repunt de contagis a 
la zona de barcelona, com es pre-
para l’hospital?
Hem elaborat un pla de contingèn-
cia per poder afrontar un brot de les 
característiques del que vam tenir el 
març passat. Això contempla des de 
mesures estructurals, per exemple 
quins són els espais que habilitaríem 
per atendre malalts amb Covid-19, i 
també la gestió dels recursos humans. 
Val a dir que hem acumulat un estoc 
tant d’elements d’autoprotecció com 
de fàrmacs per no tornar a viure la 
situació de manca de subministra-
ments que vam viure el mes de març. 
A més, estem immersos en un pla de 
formació específic vinculat a qüesti-

ons relacionades amb la Covid-19 en 
què participaran tots els professio-
nals de la casa. En aquest sentit, el 
coneixement més ampli de la malal-
tia que tenim, i el pla de contingèn-
cia, ens permetrà afrontar la situa-
ció molt millor que al mes de març, 

quan la Covid-19 va irrompre amb 
tanta virulència.

· s’han detectat nous símptomes 
associats al virus? Quins són els 
senyals d’alarma?
No tenim identificat que el virus hagi 

fet una evolució i per tant la simpto-
matologia és la mateixa: molèsties a 
la faringe, pèrdua d’olfacte i de gust, 
febre, ofegament i dificultat per respi-
rar. Ara bé, hem detectat que a hores 
d’ara la majoria de positius són per-
sones entre 20 i 50 anys, no com en el 
brot del març passat, que eren perso-
nes d’edat avançada. En les persones 
joves els símptomes i les conseqüèn-
cies de l’atac del virus sembla que són 
menors. Tot i això, no podem descar-
tar que els afecti de manera greu, per-
què ha estat així en alguns casos i cal 
tenir-ho en compte.

· si sospitem que hem contret la 
malaltia, com hem d’actuar?
Claríssimament cal comunicar-ho al 
Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
referència en primera instància. Si 
hem estat en contacte amb una per-
sona que sabem que té coronavirus, 
si tenim els símptomes que habitu-
alment es presenten, cal adreçar-se 
tan aviat com sigui possible al CAP.  
Actualment, la capacitat per fer pro-
ves diagnòstiques PCR ha augmentat 
molt, no és com al març, i la resposta 
per descartar que sigui coronavirus 
és molt més ràpida.  

el castellarenc Joan Martí, en una imatge del març passat, a l’Hospital. || q.pascual

CoRoNAViRus | EvoLUCió

Tres casos 
en els darrers 
set dies

En un entorn d’augment general de 
casos positius per coronavirus, se-
gons el Departament de Salut de la 
Generalitat, en els darrers set dies 
de la setmana passada s’han produ-
ït tres contagis confirmats a Caste-
llar del Vallès. A partir d’aquesta 

xifra obtinguda del mapa de la taxa 
d’incidència dels darrers 7 dies per 
100.000 habitants de l’Àrea Bàsica de 
Salut de la Regió Sanitària de Metro-
polità Nord es pot dir que la situació 
de la vila és, de moment, força esta-
ble. En concret, la vila té una taxa de 
20.7 positius per cada 100.000 habi-
tants en la darrera setmana. Les au-
toritats sanitàries consideren que la 
taxa comença a ser més comprome-
sa a partir de 30 positius. Ara ma-
teix, el total de contagis confirmats 
a la vila són 261.

prohibit el ‘botellón’
D’altra banda, la Generalitat continua 
prenent mesures per frenar el nom-

bre de contagis. Una de les darreres ha 
estat prohibir trobades de ‘botellón’. 
Per aquesta raó, el  consum compar-
tit d’alcohol a la via pública i als espais 
oberts al públic serà considerat una 
sanció greu i comportarà multes d’en-
tre 3.001 i 15.000 euros. Així ho esta-
bleix la resolució del Procicat que ha 
aprovat el Govern de la Generalitat, 
una mesura que no afecta el consum 
en locals o espais autoritzats.

En paral·lel, el TSJC ha dicta-
minat que es reobrin els cinemes, els 
gimnasos i els espais esportius però 
no l’oci nocturn. Dijous, Catalunya va 
registrar un total de  969 nous conta-
gis de coronavirus i un centenar d’al-
tes hospitalàries.  ||  redacció Mapa de la taxa de contagis a la Regió sanitària Metropolitana Nord. || GeNeralitat

Castellar 
del Vallès
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Castellar atrau nous veïns urbanites

Una reflexió, en els darrers mesos, ha 
bategat més forta que mai en el debat 
sobre la qualitat de vida. La impor-
tància de viure en un lloc que, per la 
seva gent i l’entorn, faci millor el dia a 
dia ha guanyat força en el context ac-
tual. La proximitat de Castellar amb 
la ciutat, el seu entorn natural i la fa-
miliaritat que es manté entre veïns 
–encara que amb el pas del temps 
ha minvat respecte al segle passat– 
atrauen urbanites que busquen l’oxi-
gen que desprèn l’essència de poble. 

La Patrycja, que és polonesa, ha 
viscut més de 10 anys a Barcelona i 
fa poc més d’un mes va espetegar a 
Castellar perquè volia fugir “del so-
roll de la ciutat”. En definitiva, a la 
recerca de tranquil·litat.  La seva fa-
mília s’ha traslladat al municipi pen-
sant en com creixeran els seus dos 
fills. “Ens vam adonar que Caste-
llar té moltes coses que volíem: 
llocs per fer esport, ioga, l’escola 
de música i, sobretot, molt espai 
natural al costat. Sortim de casa 
i estem a la muntanya. Això no té 
preu”, assenyala. 

La rebuda a la família nouvingu-
da ha estat il·lusionant: “Buscàvem 
un espai més pròxim. I estem molt 
contents amb els veïns. Tots ells, 
els dels carrers del costat, o els de 
dues o tres cases enllà, es van ofe-
rir per si necessitàvem qualsevol 
cosa”. A més, explica que per a totes 
les gestions municipals per empa-
dronar-se a la vila, i tota la burocrà-
cia que acompanya un trasllat, se li 

unes vistes generals del municipi de Castellar del Vallès, amb sant Feliu i part de les urbanitzacions al fons.  || q. pascual

Augmenten les vendes a les immobiliàries locals gràcies a clients de barcelona i rodalies que cerquen més natura

han posat moltes facilitats. Només 
ha trobat un problema en el fet de 
no viure en una gran ciutat: la com-
panyia telefònica encara no li ha fa-
cilitat connexió a internet tot i haver 
començat a pagar. Ho atribueix al fet 
que, en tractar-se d’una zona on no 
hi ha un volum important de clients, 
no tenen pressa a solucionar-ho. Tot 
i la preocupació, això no li amarga el 
canvi de vida que ha començat. 

Aquest no és l’únic cas amb què 
s’ha trobat la immobiliària Nova Fin-
ques. “Després del confinament, 

  Guillem plans

està venint molta gent de Barce-
lona. Molta. Hi ha una dada que és 
molt curiosa: hi havia finques, so-
bretot a urbanitzacions, que feia 
quatre anys que estaven a la venda 
i costava molt tenir-hi visites. Ara 
ens hem trobat que a la primera vi-
sita ens han comprat”, assenyala 
Josep Maria Segarra, gerent. “És un 
poble amb molta personalitat, on 
tothom es coneix. Això, sumat als 
preus del lloguer a Barcelona, ha 
fet que vingui molta gent”, afegeix. 

La duresa del confinament que 

ha viscut la societat ha accentuat 
l’idil·li per l’essència de poble. En-
cara que no és res sobtat. Mentre hi 
ha un flux de població, sobretot jove, 
que troba en la ciutat facilitats i co-
moditats laborals, en contrapartida 
arriben nouvinguts a Castellar pel 
seu tarannà de vila. Així ho ha notat, 
també, en els darrers anys la immo-
biliària Finques Clavé: “Hi ha molta 
gent que ve perquè els han parlat 
molt bé de Castellar, i han estat 
atrets pel fet de ser un poble amb 
la muntanya molt a prop”, explica 

Riki Casamada, gerent de l’agència.

necessitat d’espai obert

El context de pandèmia actual, fins i 
tot, ha canviat la concepció dels ha-
bitatges. Per a molta gent, ha aflo-
rat la necessitat de comptar amb es-
pais oberts: patis, terrasses o balcons. 
“Durant el confinament no hem tin-
gut terrassa, només un balcó on te-
níem les flors i les bicicletes. Feia 
la funció d’emmagatzematge. Vam 
haver de posar les bicis al dormito-

té Castellar. L’any 2019 
van arribar a la vila 

1.224 persones i en van 
marxar 885

habitants

 24.489

ri, per sentir una mica de llibertat. 
Per sentir el sol i el vent a la cara”, 
explica la Patrycja, sobre el pis on vivia 
abans de mudar-se. 

“Hem notat un augment bes-
tial de demanda de cases amb patis 
o pisos amb terrassa”, sustenta Ca-
samada, en la mateixa línia. Fins i tot, 
Nova Finques ha percebut un augment 
d’interès per habitatges amb habita-
cions on poder teletreballar. Aquests 
espais, després del confinament, i amb 
un horitzó incert, en aquests moments 
són més preuats que mai. 
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L’equip desinfectant de l’empresa local 
elimina fins a un 99% de virus i bactèries i al 
novembre es provarà amb el coronavirus

L’empresa Airtècnics, ubicada al po-
lígon industrial del Pla de la Brugue-
ra, produeix juntament amb un soci 
coreà el Wellisair, un aparell que ga-
ranteix la desinfecció activa d’aire i 
superfícies. L’esclat de la pandèmia 
del coronavirus ha fet que les ven-
des del dispositiu s’hagin disparat.

El responsable d’innovació 
d’Airtècnics, Pere Monagas, ha ex-
plicat que Wellisair “imita la natu-
ra de manera que aprofitem els re-
cursos naturals com podria ser el 
d-limonè –que s’extreu d’olis essen-
cials de taronja, llimona i bergamota– 
i aprofitem un generador interior 
d’ozó. D’aquesta manera, aconse-
guim radicals hidroxils per fer la 
desinfecció”.

Wellisair té una eficàcia entre 
el 92 i el 99% d’eliminació dels virus 
i bactèries tant en ambients humits 
com secs. L’aparell encara no s’ha 
provat contra el coronavirus, però 

Es disparen les 
vendes de Wellisair

Monagas assegura que “s’ha tes-
tat contra les endòspores, que són 
més resistents que el coronavi-
rus. Al novembre confiem fer la 
prova davant del coronavirus”, 
apunta el responsable d’innovació 
de l’empresa.

Airtècnics es dedica a la venda 
de cortines d’aire i la intenció era in-
corporar el dispositiu a les cortines, 
però la demanda va fer que es cen-
tressin només en la desinfecció. Els 
plans inicials també passaven per 
vendre Wellisair només a professio-
nals mèdics, “però arran de la pan-
dèmia s’ha venut a tot arreu. Amb 
la pandèmia, hi ha la necessitat de 
protegir-se, de tenir algun element 
que transmeti seguretat”, reconeix 
Ramon Parera, consultor de vendes 
d’Airtècnics.

L’hospital de Wuhan, la ciutat 
xinesa on es va originar la pandèmia 
del coronavirus, va rebre en el seu 

unitats del dispositiu Wellisair a la seu d’Airtècnics, al pla de la bruguera. || c. díaz

moment 184 Wellisair i aquí a Caste-
llar se’n poden trobar al Palau Tolrà, 
al Mercat i a alguna clínica dental. 
Però també es poden trobar aquests 
dispositius, de petites dimensions i 
de baix consum, a l’Índia, als Estats 
Units o a Tailàndia.

Vist l’èxit comercial del disposi-

tiu, l’empresa castellarenca està tre-
ballant per dotar de més capacitat a 
l’aparell o fer una combinació de cor-
tines d’aire amb desinfecció. “Tenim 
una dotzena de projectes amb els 
quals estem treballant que veuran 
la llum els pròxims mesos”, expli-
ca  Parera.  ||  jordi rius

CoMeRÇ | Covid-19

Aquesta setmana l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès començarà el 
pagament de 121.230 euros de sub-
vencions concedides a activitats de 
comerç al detall i de servei afec-
tades per la Covid-19. En aquest 
sentit, els ajuts tenen per objectiu 
compensar les pèrdues econòmi-
ques provocades per la suspensió 
de l’activitat com a conseqüència 
de l’estat d’alarma per afrontar 
l’emergència sanitària provoca-
da per la Covid-19.

En total, s’han admès 193 sol-
licituds de les 263 que es van pre-
sentar en el termini establert, que 
va finalitzar el 30 de juny, mentre 
que les 70 restants s’han desesti-
mat per no complir algun dels re-
quisits requerits.

Les quanties concedides cons-
ten d’una part fixa de 400 euros, 
més una part variable que es pagarà 
en funció de la taxa d’escombraries i 
de la taxa d’ocupació de via pública. 
Amb la concessió d’aquests ajuts, 
l’Ajuntament també pretén contri-
buir a la continuïtat de totes aques-
tes activitats. || redacció

Comencen 
a arribar les 
subvencions 
municipals

AiRTèCNiCs | EMprEsA
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La Guàrdia Civil de Guadalajara ha 
desarticulat una organització crimi-
nal que feia estafes bancàries copiant 
targetes SIM gràcies a una denún-
cia feta a Castellar del Vallès. L’ano-
menada operació Venetia ha impli-
cat la detenció de dues persones i la 
imputació a d’altres cinc. Segons va 
informar dijous el propi cos armat, 
les investigacions van arrencar arran 
de les denúncies que va presentar un 
home a Alcanyís davant la Guàrdia 
Civil i a Castellar del Vallès davant 
dels Mossos: el denunciant va infor-
mar que s’havien fet diverses trans-
ferències sense el seu consentiment 
des d’un sucursal bancària de Moli-
na de Aragón (Guadalajara).

Segons va declarar el denunci-
ant, va rebre un missatge al seu telè-
fon mòbil que li demanava canviar les 
claus de seguretat de la seva banca 
online. Això el va posar en alerta i 
quan va comprovar l’estat del seu 
compte va descobrir que havia estat 
víctima d’una estafa ja que, sense la 
seva autorització, s’havien traspas-
sat 50.000 euros del seu compte per 
a la compra d’un immoble a la provín-
cia d’Almeria i s’havien comprat dos 
ordinadors per valor de 5.500 euros.

La Guàrdia Civil va determinar 
que s’havia fet un duplicat de la tar-
geta SIM a la persona denunciant 
per aconseguir d’aquesta manera 
les dades bancàries. Aquesta esta-
fa telemàtica es coneguda com SIM 
swapping: la duplicació il·lícita de la 
SIM d’un telèfon permet als ciberde-
linqüents controlar els SMS que s’en-
vien i reben i d’aquesta manera poden 

Des de divendres i fins diumenge 
el cos va actuar, amb altres cossos 
com la policia local de Castellar i 
el SEM, en una obertura d’habi-
tatge per persona indisposada que 
no podia obrir la porta; un incen-
di de vehicle al carrer Catalunya, 
sense ferits; un accident de tràn-
sit a la c-1415a, també sense ferits 
i obertura d’ascensor durant la nit 
amb dues persones atrapades. A 
més, es va fer un rescat de munta-
nya. “Ha estat un cap de setma-
na molt mogut, amb moltes sor-
tides, però, per sort, no han estat 
greus”, va manifestar el cap dels 
Bombers Voluntaris de Castellar, 
Cisco Altarriba. Diumenge 26, una 
dona va patir una caiguda al Bar-
ranc dels Estrets, prop del pont de 
Can Barba. El Grup d’Actuacions 

Especials dels Bombers de la Ge-
neralitat van accedir en helicòpter, 
van fer un gruatge i la van transpor-
tar fins on esperava una ambulàn-
cia del SEM, que la va traslladar a 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. 
“És un lloc que s’ha posat molt de 
moda. A més, és a prop de Barce-
lona i surt a alguns fòrums de bar-
ranquisme perquè és un lloc molt 
maco. No és excessivament peri-
llós, però sí s’ha de tenir coneixe-
ment. Portem tres rescats en el 
mateix lloc en un mes, i n’haurem 
d’estar pendents”. La dona esta-
va fent barranquisme i en un dels 
tobogans va partir un cop al genoll 
que li impedia caminar. Després de 
la primera assistència sanitària es 
va fer la transferència en helicòp-
ter.  ||  c. domeNe

Cau una banda que feia 
estafes telemàtiques gràcies
 a una denúncia feta a la vila

Cap de setmana intens 
per als bombers voluntaris

han fet sortides per accident, incendi de 
vehicle i rescat, de nou, al pont de Can barba

GuàRDiA CiViL | ‘siM sWAppiNG’ suCCessos | rEsCAT MUNTANyA suspeNsió | fEsTA MAjor

Després que s’hagi fet pública 
l’anul·lació de la Festa Major pel 
context d’emergència sanitària, 
Junts per Castellar  ha volgut 
matisar la seva posició en un co-
municat. A l’escrit s’afirma que 
“entenem i compartim la deci-
sió presa pel consistori, que de 
ben segur no ha estat fàcil de 
prendre. Entenem que, si final-
ment s’ha optat per la cancel-
lació, és per garantir la segu-
retat i la salut de tots”.

Tot i això, el partit va pro-
posar en el marc de la taula de 
crisi, “adaptar la Festa Major, 
donant-li a l’activitat un caire 
més tecnològic. Tot plegat amb 
l’objectiu de trobar una alterna-
tiva al cop que suposa l’anul·lació 
total de la nostra festa popular 
més important com a municipi” i 
es recorda que Junts es va posar a 
disposició de l’equip de govern per 
donar un cop de mà però “malau-
radament, encara no hem rebut 
resposta”. La formació plantejava 
utilitzar eines digitals i potenciar la 
creativitat per transformar algu-
nes les activitats inicialment pre-
vistes, per tal que els castellarencs 
i castellarenques poguessin parti-
cipar-hi, “sense risc de contagi i 
sense haver de desplaçar-se”. 
Per això, proposava retransmetre 
actes en línia i involucrar i donar 
un paper central a Ràdio Caste-
llar.  || redacció

Junts proposava 
una Festa 
Major amb 
un caire “més 
tecnològic”arribar a conèixer els codis banca-

ris que permeten fer transaccions.
Les investigacions policials van 

conduir a diversos individus d’origen 
napolità, pertanyents a una organit-
zació criminal implicada en altres es-
tafes telemàtiques que s’estaven in-
vestigant. Finalment la Guàrdia Civil 
de Sigüenza va detenir dos individus 
de 26 i 33 anys, un de nacionalitat es-
panyola i l’altre de nacionalitat ita-
liana, i investiga cinc persones més 
de nacionalitat italiana d’entre 23 i 
52 anys per aquests fets.

castellarenc detingut

D’altra banda, agents dels cos dels 
Mossos d’Esquadra de la comissa-
ria de Sant Celoni van detenir qua-
tre homes, un d’ells veí de Castellar 
de Vallès, com a presumptes autors 
d’un furt a interior de vehicle. Segons 
informa el mitjà digital Revista Digi-
tal del Vallès, els fets es van produir 
la matinada del dia 23 de juliol quan 
els agents de Mossos van ser aler-
tats per un testimoni que informa-
va haver sorprès quatre homes que 
estaven robant la mercaderia del re-
molc d’un camió aparcat a l’aparca-
ment d’un restaurant de la C-35 al 
terme municipal de Santa Maria de 
Palautordera, al Vallès Oriental. Se-
guidament, una patrulla de Mossos 
va localitzar el camió i els presump-
tes lladres que encara es trobaven 
per la zona després d’un recerca ex-
haustiva a la zona boscosa situada 
als voltants. Els detinguts van que-
dar en llibertat a l’espera de ser ci-
tats pel jutge.  || redacció Actuació per incendi de vehicle al carrer Catalunya sense ferits. || bombers cast
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Quin serà el nostre futur?
Quatre joves que han superat la selectivitat reflexionen sobre les perspectives que se’ls obren ara

Justament dimarts sabien que havi-
en superat la selectivitat i ara estan a 
l’espera de saber si el dia 6 d’agost  ja 
tenen les places assignades i poden 
fer la matrícula per seguir estudiant. 
És el cas de Laia Segura i Pol Latorre 
–de l’Institut Puig de la Creu– i  Berta 
Huguet, de l’Institut Castellar. Júlia 
Ribes, també del Puig de la Creu,  ha 
fet la selectivitat però no la necessi-
tava perquè no la demanaven al cen-
tre on ha aconseguit entrar, l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic Eòlia. Tots 
quatre han estat convocats per L’AC-
TUAL per saber  cap a on dirigiran 
els seus estudis i com veuen el seu 
futur professional.

Les sensacions respecte a la 
selectivitat són prou positives. Així, 
la Laia creu que “ho he portat bas-
tant bé, el confinament m’ha aju-

dat a organitzar-me i el fet d’estar 
a casa i tenir tant de temps m’ha 
ajudat a preparar-me per a la se-
lectivitat”. El Pol és de la mateixa 
opinió, ja que considera que l’orga-
nització “ha estat clau per anar 
seguint una rutina per arribar a 
la darrera setmana i acabar fent 
un bon estudi”.  La Berta reconeix 
que està “contenta amb el suport 
que he tingut per part del centre 
a l’hora d’afrontar la selectivitat 
i sobretot de la família”. Tot i no 
necessitar-la, la Júlia va decidir fer 
la selectivitat “per si de cas, per-
què mai se sap, tot i les estranyes 
circumstàncies per la Covid-19, ja 
m’havia fet a la idea”.

els estudis més o menys clars

La Berta tenia molt clar que volia fer 
traducció i interpretació  a la UAB i 
que es vol especialitzar en cinc idio-
mes, mentre que la Júlia farà inter-

 Jordi Rius pretació a l’Eòlia per després especi-
alitzar-se en teatre musical. Després 
vol fer dramatúrgia  “però crec que 
haig de ser més gran per escriure 
i escriure bé”, argumenta. Tant la 
Berta com la Júlia volen fer màsters 
posteriorment.

El Pol no tenia les coses tan 
clares, que ha estat dubtant entre 
diferents opcions de carrera. “Al 
final he triat periodisme i de se-
gona opció he posat comunicació 
interactiva, que és una carrera 
nova i que també seria una bona 
opció si hi entrés”, explica el Pol. 
La Laia sempre havia volgut fer un 
doble grau i “a principis d’aquest 
any em vaig decidir per adminis-
tració i direcció d’empreses i dret, 
i si tot va bé ho faré a la Universi-
tat de Barcelona”.

el futur professional

El Pol es veu fent de periodista d’aquí 

Durant el juliol s’han dut a terme qua-
tre estades de colònies d’estiu a Sant 
Marçal del Penedès amb la participa-
ció de gairebé un centenar de perso-
nes, entre infants, monitores i moni-
tors i voluntàries a la cuina. Aquestes 
activitats d’estiu han estat organitza-
des un any més per Colònies i Esplai 
Xiribec, i són una proposta educativa 

Colònies per a l’estiu, també en temps de Covid-19
Colònies i Esplai 
Xiribec ha organitzat 
quatre estades de 
colònies a sant 
Marçal del penedès

  Redacció

LLeuRe | ACTiviTATs

eDuCACió | fiNAL d’ETApA

La primera de les tandes de colònies que s’ha realitzat enguany. ||colÒNies  i esplai xiribec

Laia segura.  ||c. d. pol Latorre.  ||c. d. berta Huguet.  ||c. d. Júlia Ribes.  ||c. d.

en el temps de lleure i de manera con-
tinuada des de l’estiu del 1967.

Enguany, les colònies han estat 
“molt condicionades des de l’inici 
per la Covid-19, en primer lloc per la 
incertesa dels mesos viscuts previs 
a les colònies, i també per l’aplica-
ció de les mesures a tenir en comp-
te durant la seva realització”, expli-
ca l’entitat. A principis de juny es va 
prendre una decisió definitiva i es van 
adaptar els diferents torns a les mesu-
res requerides per la Generalitat, com 
són la reducció del nombre d’infants 
dels torns i el compliment d’una nor-
mativa específica. Aquesta situació 
ha impulsat la mesura d’augmentar el 
nombre de tandes reduint el dies, afa-
vorint la participació de més infants i 
de tots els monitors i monitores. Cada 
torn ha comptat amb un màxim de 20 
infants, 5 monitors/es, i 3 persones a 

intendència i cuina.
S’han realitzat doncs, quatre tan-

des de 7 dies, del 29 de juny al 5 de ju-
liol, per a infants dels 6 als 8 anys; del 
6 al 12 de juliol, per a infants dels 11 als 
14 anys; del 13 al 19 de juliol, per a in-
fants dels 8 als 11 anys; i finalment, un 
tanda per als majors de 15 anys, del 25 
al 31 de juliol. 

Com cada any s’ha donat impor-
tància als valors de la convivència, el 
ritme d’una vida comunitària, i una 
acció educativa entorn la consigna 
“amb tu, canviem el rumb!”. A més, 
enguany hi ha una altra circumstàn-
cia prou important: la casa de colò-
nies de Sant Marçal deixarà d’oferir 
els seus serveis. Les colònies d’aquest 
estiu han estat les darreres. Després 
de 27 anys, han participat a les colòni-
es gairebé 650 infants, 120 monitores 
i monitors, i 36 cuineres. 

uns anys i  ja que a la carrera de pe-
riodisme hi ha pràctiques “seria 
una situació idíl·lica que m’aga-
fessin en el lloc on fes les pràcti-
ques i tenir continuïtat”. La Laia 
també confia en les pràctiques “i 
espero que en alguna d’aquestes 
m’agafin i poder especialitzar-me 
en allò que m’agrada”.

La Júlia confia poder treballar 
en allò que estudiï: “Si m’agafen en 
alguna producció seria perfecte i 
també m’agradaria viure a Madrid 
perquè allà tot el moviment de te-
atre musical és molt important. 
També m’agradaria seguir estu-
diant”. La Berta també ho té clar: 
“D’aquí deu anys em veig exercint 
de traductora o intèrpret i pot-
ser estic treballant a l’estranger, 
a Alemanya o a Anglaterra”. De 
moment, els quatre joves han tancat 
una etapa educativa i afronten amb 
il·lusió els nous estudis. 
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opinió

10

 Junts per Castellar

es de Junts per Caste-
llar volem denunciar 
amb tota la contun-
dència la insostenible 
situació d’actituds in-

cíviques, de mal ús i fins i tot d’aglo-
meració viscuda durant el darrer 
mes a diversos dels nostres entorns 
naturals més preuats, sobretot a les 

D
Emergència municipal 
per protegir l’entorn 
natural

continua a la pàgina 11

 Josep Maria Calaf*

n el darrer escrit meu 
parlava del rei emèrit 
Juan Carlos I. Hi deia 
que potser ha estat 
l’únic ciutadà a qui li 

ha resultat beneficiós la irrupció 
de la Covid-19. L’article feia refe-
rència a la seva escandalosa for-
tuna, derivada del seu càrrec de 
representació pública. Com a con-

E
Ni oblit ni perdó

Normalment les temporades s’aca-
ben quan arriba l’estiu, enguany la 
temporada i el món es van aturar al 
mes de març. Un element invisible 
ha trastocat la dinàmica humana en 
aquest planeta que fa temps que es 
troba en un estat de salut delicat. 
Aquest moment ens obliga a repen-
sar i treballar perquè entre tots i 
totes deixem aquest món una mica 
millor per als que ens seguiran. 
En l’àmbit esportiu l’aturada ha afec-
tat l’estat d’ànim i forma d’aquelles 
persones que s’estaven preparant o 
estaven a punt d’afrontar nous rep-
tes. Al CAC tornem a entrenar des 
del mes de maig, però hem de fer-
ho acompanyats d’aquest moment 
d’incertesa i amb totes les protec-
cions necessàries. Els entrenadors, 
monitors i monitores cada dia dedi-
quen una estona del seu temps a pro-
moure la salut i el benestar d’aques-
tes persones que venen a fer esport 
a les pistes d’atletisme de Castellar. 
Durant el mes de juliol hem pogut fer 
casals d’estiu per als més petits i pe-
tites i també per a persones amb dis-
capacitat. Després d’aquest mesos 
de confinament i certa angoixa, els 
casals serveixen per poder gaudir de 
bones estones de lleure i de l’entorn 
privilegiat que acompanya aquestes 
pistes d’atletisme. 
També hem pogut reprendre els 
Treballs en Benefici de la Comuni-
tat. Des del 2019 el CAC col·laborem 
amb el Departament de Justícia, 
això permet que persones expedi-
entades puguin exercir una activi-
tat no retribuïda d’utilitat pública 
i/o interès social amb la finalitat de 
servir de reparació a la comunitat 
per una infracció comesa. Des del 
club agraïm a aquestes persones les 
tasques que duen a terme, gràcies 
a elles l’equipament està en millors 
condicions. 
Aquest any també hem col·laborat 
amb el projecte educatiu dels ser-
veis comunitaris, això ha permès 
que alguns nois i noies dels instituts 
de Castellar ajudessin la secció in-
clusiva i a digitalitzar fotografies i 
butlletins que relaten part dels més 
de 40 anys d’història de l’entitat. En-
guany tenim la voluntat de seguir-hi 
col·laborant i per això ens estem pre-
parant per poder-ho fer telemàtica-
ment si cal. També agraïm la bona 
feina i disposició amb la que han vin-
gut a col·laborar. 
La temporada que ve es presenta 
plena d’interrogants, ens seguirà 
marcant el ritme aquest virus que 
encara no tenim controlat, però al 
marge d’això hi ha molts nois i noies 
que volen seguir fent esport a l’esco-
la d’atletisme, i des de l’entitat hem 
de seguir treballant per tots ells i 
elles, també perquè les persones més 
grans puguin seguir gaudint d’èxits 
i salut i també per consolidar el pro-
jecte inclusiu en què estem treba-
llant conjuntament amb el Club Es-
portiu TEB des de l’any 2018. 
Des del CAC agraïm la tasca de-
sinteressada de totes les perso-
nes que entrenen i eduquen petits 
i grans i a totes aquelles que sem-
pre col·laboren i aporten el seu gra 

L’atletisme a Castellar

 Junta del Club Atlètic Castellar

 Rafael estrada

Sr. alcalde, fins quan hem d’aguan-
tar el soroll que fan els tubs d’esca-
pament lliure d’algunes motos que 
es passegen pel poble?

Motos

Fa anys que el veïns del Pla ens sentim oblidats en aquest municipi. Tenim greus 
mancances que s’han anat agreujant amb el pas del temps. Una d’aquestes és 
que el carrer que comunica els carrers Sant Jaume i Josep Maria Valls no com-
pleix amb la normativa de franges de seguretat contra incendis: les bardisses 
són més altes que els arbres i creixen a pocs metres dels habitatges. 
D’altra banda, el camí que baixa cap a Can Barba –en la imatge– té greus pro-
blemes causats per la falta de manteniment. Just el punt on comença el camí, al 
final del carrer, està envaït per bardisses i ple de deixalles. A més a més, la part 
final del camí, tocant a la carretera de Terrassa, està tallat per una pila de runa 
i pedres que sembla que estigui col·locada amb la intenció de dificultar el pas 
dels vianants per part dels propietaris de les torres. Tancar un camí amb una 
història lligada al passat industrial del poble, que va ser utilitzat durant molts 
anys pels treballadors de la fàbrica de Can Barba per anar a treballar, per donar 
privilegis als propietaris de les torres ens sembla injust. 
Tanmateix, a dalt del camí ja fa temps que falta una part de la barana que prote-
geix del desnivell i que és un altre perill important. Recordem que ja vam tenir a 
prop d’aquí un accident de la Festa Major quan va caure una persona pel barranc. 
Un altre problema important que tenim, que fins i tot podríem considerar que 
és de salut pública, és que la part esquerra del carrer Sant Jaume encara té les 
canonades d’abastiment d’aigua de plom, regulat per una llei de fa molt anys 
que les prohibeix, perquè amb el pas del anys, quan es deterioren, fa que l’ai-
gua sigui tòxica i no apte per al consum humà. 
Pel que fa a les voreres, al carrer Josep Girbau Homet les tenim destrossades 
i sense complir la normativa de pas de vianants amb els desnivells per les ca-
dires de rodes. 
Al mateix carrer la calçada està destrossada. En aquest punt es va fer una re-
paració de molt baixa qualitat i en comptes de reparar els forats amb asfalt ho 
van fer amb ciment, que com és normal no queda ben subjectada i s’ha tornat 
a destapar. 
Per acabar, el problema de l’aparcament. Al treure l’aparcament del centre el 
problema es desplaça a les zones perimetrals del municipi, zones on els habi-
tatges són molt antics i no tenen aparcament a l’interior i els pocs garatges a 
pupil·latge que tenim estan tots plens. La majoria de dies no es troba aparca-
ment a 1 km a la rodona, cosa que provoca que molta gent deixi el cotxe mal apar-
cat amb risc de multa. També tenim senyals de trànsit que no tenen cap sentit, 
obliguen a alternar cada any a un costat de la vorera quan només es pot apar-
car a un costat. Ja fa diversos anys que reclamem aparcaments dissuasius a la 
zona, i fins hi tot hem fet diverses propostes a l’ajuntament aprofitant que hi ha 
terreny per fer-ho, però no es fa res!!  ||  text i foto:  aGrupació de veïNs del pla

Queixa dels veïns del Pla

FoTo De LA seTMANA

de sorra... 
Ara més que mai, que tinguem un 
bon estiu! 

immediacions del pont de Turell a 
St. Feliu, però també a altres indrets. 
La situació s’ha agreujat exponenci-
alment des de la fi del confinament, 
per la descoberta dels nostres es-
pais per part de nous usuaris d’al-
tres poblacions i, en aquest sentit, 
ens sumem a les reclamacions de 
les associacions de veïns per posar 
fre a aquesta deriva devastadora. 
Aquest cap de setmana hi ha hagut 
un altre rescat en helicòpter a les 
rodalies del gorg de Can Barba. Cal 
advertir i conscienciar de la perillo-
sitat d’accedir a segons quins llocs, 
més encara quan hi ha aglomeraci-
ons. Als gorgs no hi ha espai per a 
tanta gent, a banda que són zones 
accidentades i d’accés difícil, cosa 
que incrementa les probabilitats de 
prendre mal o de trobar-se sense 
escapatòria. 
D’altra banda, des que l’Ajuntament 
va col·locar roques als vorals de l’ac-
cés a St. Feliu, per tal de dissuadir 
els que hi voldrien aparcar, alguns 
conductors opten per estacionar-se 
al bell mig de la carretera, tot inuti-
litzant un carril i amb presència de 
grups de gent transitant per la cal-
çada, amb el risc que això implica. 
Fins i tot algú va llançar una roca 
del voral muntanya avall per poder 
aparcar-hi. Per tant, és evident que 
cal prendre mesures més dures en 
aquest aspecte. És fàcil esbrinar 
per on passa tota aquesta gent, pel 
rastre de brutícia que deixen al seu 
pas, en un ecosistema d’alt valor i 
extremadament fràgil. Aquest pro-
blema es fa palès, sobretot, en aque-
lles àrees amb fàcil accés des de la 
carretera. 
I en darrer terme, a banda del 
risc sanitari actual que compor-
ten aquestes aglomeracions, fet pel 
qual la policia ja podria actuar i de-
sallotjar l’espai, la gent es banya en 
basses, gens adequades pel bany, i 
menys amb nens petits, com s’ha 
vingut produint. 
En vista d’aquesta situació d’emer-
gència municipal, des de Junts per 
Castellar volem posar-nos a dispo-
sició de l’equip de govern per col-
laborar per posar fi a aquesta greu 
situació. Caldrà una atenta coordi-
nació per part de l’Ajuntament, i la 
col·laboració de Mossos, la policia 
local, l’ADF, veïns i usuaris de l’en-
torn natural, d’entre d’altres. De-
manem a l’equip de govern que li-
deri aquesta iniciativa per protegir 
el nostre entorn natural, la salut i la 
seguretat dels nostres veïns.

clusió final hi deia: “La Constitu-
ció ha evitat la seva condemna ju-
dicial. La legislació posterior ha 
evitat fins i tot la seva condemna 
ètica i moral”. 
I el coronavirus està evitant la 
seva condemna social, ja que els 
mitjans de comunicació estan 
“ocupats” i la ciutadania “preo-
cupada”. Però potser caldria ma-
tisar l’afirmació quan dic que el 
rei emèrit ha estat l’únic benefi-
ciat pel coronavirus. 
Opino que molts polítics espa-
nyols, poc amants d’escoltar i pro-
curar per a la ciutadania, s’han 
sentit alleugerits que la Covid-19 
hagi “enterrat” les reivindicaci-
ons independentistes de molts 
ciutadans catalans. 
Sota el pretext que l’únic proble-
ma a afrontar és la crisi sanitària 
derivada pel coranavirus potser 
han cregut que el mal anomenat 
“problema català” s’aniria refre-
dant i desapareixent.
És un error gruixut, tan gran com 
tants d’altres que ha comés el des-
fermat nacionalisme espanyol. Hi 
ha massa història (especialment 
recent) per recordar, massa futur 
engrescador per conquerir, massa 
esperança per no desistir, massa 
valors pels quals lluitar, massa 
raons per defensar, massa injus-
tícia per denunciar, massa som-
nis per renunciar-hi. Ara els pre-
sos polítics tornen a ser notícia. 
Però per més dignes i humans 
que siguin (i a fe de Déu que ho 
són molt), actuen més com a sím-
bols de la causa que com a subs-
tància d’aquesta. 
Ells són només (i no es pas poc) 
l’embolcall que guarda la verda-
dera essència d’allò que volem 
esdevenir cívicament i pacífica-
ment: Persones anònimes que as-
pirem a ser ciutadans de ple dret 
en lloc de súbdits resignats i ven-
çuts, emprenedors que reclamen 
les oportunitats que un país lliu-
re els podria oferir, treballadors 
que saben que no es pot aconse-
guir cap conquesta laboral sense 
lluita, gent gran generosa que 
accepta que allò pel que es lluita 
potser no ho podran gaudir per 
l’edat, dones que es volen lliures 
a través de la revolta permanent, 
catalans de parles i naixements 
diversos que han fet dels drets 
d’aquest país la seva causa vital, 
joves empoderarats amb el futur 
que els pertany, somniadors prag-
màtics que creuen que un món 
millor es possible, lluitadors in-
cansables que no es resignen als 
dèficits actuals. 
Els polítics a què feia referència 
abans, aquells que creuen que el 
coronavirus ha estat un bona eina 
per desfer el procés, es refereixen 
sovint a l’1-O com un engany als 
ciutadans i demanen insistent-
ment que l’independentisme faci 
crítica de la seva actuació, cosa 
d’altra banda sempre convenient.
Curiosament eviten afegir que 
l’Estat també hauria de fer crí-
tica de la seva actuació. 
I més quan aquesta ha estat agres-
siva, desproporcionada, violenta i 
sagnant a diferència de l’indepen-
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opinió

l 19 de juny va ser un 
dia trist per a les lle-
tres a tot el món. Ens 
va deixar, amb 55 anys, 
Carlos Ruiz Zafón, uns 

dels autors més aclamats pel públic, a 
conseqüència d’un càncer. I dic a tot el 
món perquè Zafón va aconseguir una 
cosa que pocs escriptors aconseguei-
xen i és convertir-se en un éxit plane-
tari amb la seva novel·la La sombra del 
viento. A molts crítics i erudits de la 
literatura  això no ens dirà res quant 
a la qualitat de la seva obra. Conver-
tir-se en best-seller sovint és inversa-
ment proporcional a la consecució de 
reconeixement al fosc, llòbrec, ranci i 
testosterònic món de la crítica literà-
ria de despatx universitari. Tot i que 
beu de la tradició vuitcentista, en què 
la minuciositat descriptiva imprescin-
dible s’enfonsa en el gust pel detall i 
s’enmiralla en autors com Flaubert o 
Dickens, a molts els sobra la prolifera-
ció de pàgines i trames recargolades a 
mode de laberint lingüístic i descrip-
tiu. Tot i així a molts lectors, grup en 
què m’incloc, ens agrada això, encara 
que no estigui gaire de moda. La litera-
tura detallista en què una descripció 
se’t quedi al cor pel detall i el gust amb 
què està escrita. En què cada imatge 
et faci estar en la trama i en la història 
com si fossis el protagonista. Sabore-
jar les paraules a foc lent, com s’ha de 
fer en realitat tot, sense aquesta pres-

  Carlos Ruiz Zafón. || joaN muNdet

Ruiz Zafón, un supervendes 
amb ‘savoir faire’

E pLAÇA MAJoR

JoANA ZoYo
Filòloga

amb tafaneria per saber on s’arrela. 
La infància com origen de tot, aquella 
que recordem amb enyorança i punts 
esborrats que ens omple de pregun-
tes oblidades. Una trama ben troba-
da i una ciutat meravellosa, Barcelona, 
descrita amb un savoir faire de gurmet. 
Ciutat on s’han parit novel·les inobli-
dables com La ciudad de los prodigios 
i autors com Mendoza i Marsé, entre 
d’altres, amb qui hem pogut sabore-
jar-la amb delit gairebé obscè.
Un mèrit enormement important hem 

d’atorgar a Carlos Ruiz Zafón, i és 
aconseguir inculcar al jovent el cu-
quet i el gust per la lectura, i davant 
això em trec el barret.
A la Trilogia de la Boira –formada per 
El príncipe de la niebla (1993), El pala-
cio de la medianoche (1994) i Las luces de 
septiembre (1995)– Ruiz Zafón ja hibri-
dava el misteri, la fantasia i la novel·la 
històrica i aconseguia que els gèneres 
formessin un tot. “Tenia un gust per la 
meravella, els autòmats i els escenaris 
foscos que li permetia flirtejar amb el 

terror i que va connectar molt bé amb 
la literatura juvenil que es va fer ales-
hores”, assenyala Ricard Ruiz Garzón, 
professor de l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès.
Així que no podem negar que el seu 
èxit radica al nen àvid d’aventures i 
misteri que tots portem dintre. Un 
brindis per a aquells que ens ho ofe-
reixen, com aquest autor magnífic 
que ens ha deixat en época d’incerte-
sa en què les pors ens caminen al cos-
tat més que mai. 

 ignasi Giménez *

olts castellarencs i 
castellarenques co-
mencen les seves va-
cances d’estiu amb 
un bon grapat d’in-

certeses sobre el que ens portarà 
el setembre. Han estat mesos molt 
durs en què hem hagut de prendre 
decisions complicades i doloroses.
Per això, és de justícia destacar el 
comportament cívic que durant tot 
aquest temps han tingut els ciuta-
dans i ciutadanes de la nostra vila.
Sempre hi ha una minoria insolidà-
ria que no fa cas de les recomana-
cions o que busca una excusa per 

M 
Estiu responsable

sa que ens desborda en aquests temps 
que corren i a què molts han tornat 
després del confinament sense haver 
après absolutament res.
Zafón va saber barrejar la manera de 
fer de la literatura clàssica recent amb 
una cosa que han de saber fer els au-
tors actuals, i alguns fan , com Muraka-
mi, de meravella. Fer servir totes les 
eines que els escriptors actuals tenim 
al nostre abast, eines que pertanyen a 
una generació criada amb mass media 
i bombardeig d’imatges i sons.
Zafón va saber aprofitar la seva expe-
riència en publicitat per saber donar al 
públic el que espera i saber quines són 
les tecles a tocar en cada moment. Un 
món fosc on tots tenim els nostres di-
monis, on allò sobrenatural ens torna 
les preguntes existencials que s’ama-
guen al nostre cor. Una imatgeria en 
què el mal ens crida a endinsar-nos 

dentisme, que sempre ha apostat 
pel pacifisme tot cercant referèn-
dums i diàlegs.  
Però malgrat tot, les úniques au-
tocrítiques que he escoltat pro-
venen del sobiranisme. Particu-
larment jo no reivindico l’1-O per 
gloriós i magnífic. 
I no el voldria així encara que 
l’hagués pogut triar lliurament. 
En tinc prou que hagi estat humà, 
digne, cívic i pacífic. 
Aquests atributs tan simples i hu-
mils són suficients per evitar ha-
ver-lo d’exaltar o blasmar. 
Aquests qualificatius per a mi són 
suficients per acceptar-lo amb or-
gull. Allà on en l’acció humana hi 
ha noblesa, valentia, pacifisme i 
reivindicacions justes sobren les 
lleis, les prohibicions, la violèn-
cia i la intolerància. 
Els polítics mediocres que volen 
exercir la coacció, la por i l’au-
toritat com a eines per resoldre 
conflictes un dia entendran que 
allò urgent no farà mai oblidar el 
que és important. 
Finalment vull confessar que la 
frase “ni oblit ni perdó” no m’ha 
agradat mai. Però també haig de 
reconèixer que cada cop que he 
intentat analitzar-la i substitu-
ir-la no me n’he sortit. És sensat 
oblidar la violència de l’Estat? I 
les mentides de la Guàrdia Civil? 
I la parcialitat dels tribunals espa-
nyols? I la repressió del Gobierno? 
I les falsedats de la monarquia? I 

ve de la pàgina 10 saltar-se les normes sanitàries, 
però el cert és que la gran majoria 
ha estat responsable i ha respòs a 
la situació amb seny.
Hem de continuar en aquesta ma-
teixa línia: portar la mascareta mal-
grat la calor, mantenir la distància 
de seguretat quan anem pel carrer 
i quan fem trobades amb familiars 
o amics, evitar les aglomeracions i 
rentar-nos sovint les mans. Només 
d’aquesta manera superarem l’ac-
tual crisi sanitària i podrem tornar 
a la normalitat.
Aquest esforç que us demano és 
important perquè al setembre co-
mença un nou curs escolar i entre 
tots hem d’aconseguir que ho faci 
amb la major normalitat possible.
El dret a l’educació és fonamental 
i cal garantir que tots els nostres 
infants i joves tinguin les mateixes 
oportunitats per formar-se. 
Al mateix temps, cal que estiguem 
preparats per prendre les mesures 
de seguretat suficients i necessàri-
es perquè les famílies se sentin se-
gures. L’ajuntament està posant 
tots els mitjans.
És un compromís de tota la socie-
tat. Per això, ara més que mai cal 
que tothom col·labori durant el 
proper mes i mig perquè l’inici del 
curs es faci amb la millor situació 
sanitària. Hem de seguir demos-
trant que som una societat madu-
ra i responsable.

Ànims!

*Alcalde

si no podem oblidar tot això (sota 
pena de tornar-ho a viure) com 
podríem perdonar-ho? Només se 
m’acut una manera d’oblidar-ho. 
Que siguin les persones les que 
canvien l’Estat en lloc de l’Estat 
qui canviï les persones. 
Quan passi això, els governs sa-
bran escoltar les demandes ciu-
tadanes i els hauran de donar 
respostes que no siguin les re-
pressives de sempre. 

*Regidor d’eRC
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Fins el 04 de setembre podeu seguir les notícies de la vila a 

Bones vacances! 
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GiMNàsTiCA | CrossfiT

L’aturada de l’esport per la pandèmia va obli-
gar  la majoria d’esportistes a refundar-se. La 
major part de les disciplines esportives són 
molt difícils de practicar a casa, de manera 
que es van haver de trobar solucions per evi-
tar el sedentarisme dels gairebé tres mesos 
de tancament d’entitats i instal·lacions es-
portives. És el cas d’Elisabeth Arilla –higie-
nista dental– i de Xavi Miralles –informàtic–, 
un matrimoni castellarenc que no va voler 
resignar-se a deixar la pràctica del seu es-
port –el CrossFit– i van adaptar el garatge 
de casa per poder seguir preparant-se amb 
aquest mètode. Tot i no pertànyer professi-
onalment al món de l’esport, l’Elisabeth, de 
baixa per embaràs, i el Xavi van buscar un 
mètode ideal per evitar haver-ho de deixar 
durant la pandèmia i aconseguir confinar-se 
saludablement a casa.

Califòrnia és la meca dels negocis als 
garatges i és aquí on va néixer aquesta disci-
plina esportiva que engloba diferents movi-
ments d’altres esports. El CrossFit, inventat 
per Greg Glassman el 1974, va ser inicialment 
ideat per a l’entrenament de policies, per 
posteriorment passar a bombers i militars 
nord-americans, ja que la duresa d’un entre-
nament d’alta intensitat que combina movi-
ments d’halterofília, entrenament gimnàstic 
i metabòlic, inicialment no estava a l’abast de 
tothom. Glassman va començar amb 20 ins-
crits per passar als 1.700, i posteriorment va 
expandir l’esport arreu del món gràcies a una 
coneguda marca de roba esportiva.

Entre les seves característiques princi-
pals hi ha la d’englobar exercicis de resistèn-
cia, flexibilitat, equilibri, coordinació i força 
física d’una manera variada i evitant la mo-
notonia que poden aportar altres disciplines. 
Una idea que va calar en aquesta parella cas-
tellarenca, que va adoptar aquest esport com 
a estil de vida. L’Elisabeht i el Xavi ens expli-
quen la seva experiència.

· Com va sorgir la idea de mantenir l’ac-
tivitat esportiva?
Érem socis d’un box de CrossFit i practicà-
vem aquest esport gairebé a diari a les seves 
instal·lacions. A causa del confinament i al 
tancament de les instal·lacions esportives 
vam decidir comprar el material necessa-
ri per poder seguir una planificació espor-
tiva a casa.

Xavi Miralles i elisabeth Arilla durant una sessió de CrossFit al garatge de casa seva. || q, pascual

  Albert san Andrés

Elisabeth Arilla i Xavi 
Miralles s’han adaptat 
per fer classes al 
garatge de casa

Crossfit: quan el virus no et pot frenar

· Quins desavantatges té fer-ho a casa?
El fet de practicar el CrossFit a casa implica 
perdre tota la part social d’aquest esport. Com 
que no tens els teus companys i l’entrenador a 
prop, es converteix en una activitat més indi-
vidual, i elimina el component de comunitat. 
També es necessita més força de voluntat, ja 
que a casa no tens la mateixa obligació de se-
guir practicant CrossFit com quan anàvem al 
box i ja ho teníem instaurat dins la rutina diària.

· De fet, aquest sempre ha estat un 
esport de grup. És el moment d’indi-
vidualitzar-lo?
A causa de la situació actual no tenim més 
remei. Si els centres esportius es veuen obli-
gats a tancar, la pràctica esportiva no s’hau-
ria d’aturar.

· A qui va dirigit aquest esport?
El CrossFit és un tipus d’esport aconsellable 
per a qualsevol persona, sigui quina sigui la 
seva condició física i edat. El nivell d’entre-
nament s’adapta segons la persona. 

· el CrossFit té molt risc de lesió, so-
bretot per a qui comença.

Tots els moviments de CrossFit són adapta-
bles. Sempre s’han de seguir les recomana-
cions dels professionals per intentar execu-
tar els exercicis de la millor manera possible 
sense que hi hagi risc de lesions.

· L’elisabeth està embarassada, és re-
comanable seguir amb la pràctica du-
rant l’embaràs?
Està de set mesos i mig i fa uns 5 anys que el 
practica. Gràcies a seguir una planificació i 
entrenar des de casa, ha pogut seguir man-
tenint-se activa i gaudir d’un embaràs salu-
dable. Sempre seguint les pautes i recoma-
nacions dels professionals, tant del món del 
CrossFit com de medicina. La pràctica durant 
l’embaràs ha ajudat a disminuir la retenció 
de líquids, el risc de patir diabetis gestaci-
onal, els problemes d’esquena i ha evitat un 
augment de pes excessiu, entre molts d’al-
tres beneficis.

· A més, teniu més de 8.000 seguidors 
a instagram!
@fit4pum és un compte bastant popular re-
lacionat amb l’alimentació sana, els hàbits 
saludables i el CrossFit. 

El ciclista Oriol Alcaraz (UC Vila-
nova-Autocars Sagalés) va aconse-
guir una lluitada segona plaça en la 
Super Cup Massi de la Copa Cata-
lana de BTT, en la prova de mun-
tanya disputada a la Vall de Boí. El 
circuit per a la categoria cadet era 

de 3,5 km que s’havien de comple-
tar un total de tres voltes, en què el 
castellarenc va acabar a dos minuts 
del guanyador, el francès Alexandre 
Martins (Scott) i amb un avantat-
ge de 30 segons sobre Miquel Mo-
rales (La Torreta Bike).

Oriol Alcaraz aconsegueix 
un lluitat segon lloc 
a la Vall de Boí

“El CrossFit és un entrenament

 variat de moviments desenvolupats 

a alta intensitat i que barreja força, 

resistència, equilibri i flexibilitat”

· on i com feu les classes?
Hem habilitat un espai a casa, concretament 
al garatge, on tenim tot el material i les zones 
habilitades per tal de seguir la pràctica es-
portiva d’una manera similar a la que rea-
litzàvem quan anàvem al box de CrossFit.

· Quins avantatges té la pràctica de 
CrossFit?
És un programa de condicionament físic 
basat en un entrenament variat de movi-
ments funcionals desenvolupats a alta inten-
sitat que barreja força, resistència, potència, 
flexibilitat i equilibri. El fet de practicar-lo a 
casa ajuda a mantenir i no perdre l’estat de 
forma adquirit, i seguir en bon estat de salut.



31 DE juliol DE 2020 13

esports

Carmelo Morales: el retorn del rei

Espectacular arrencada de la temporada 
de l’estatal de Superbike, en què el castella-
renc Carmelo Morales surt líder de la cate-
goria després de l’adaptació total a la nova 
Yamaha de l’equip Cardoso Racing. Car-
melito torna a abonar-se al podi amb una 
victòria i un segon lloc al circuit navarrès 
de Los Arcos.

En els últims dies s’està parlant molt 
del tercer lloc de Valentino Rossi al circuit 
de Jerez. Aconseguir-ho amb 41 anys és 
tota una proesa, però no desmereix en res 
la fita que durant el mateix cap de setma-
na ha aconseguit Morales. Amb 42 anys –és 
vuit mesos més gran que l’italià– el caste-
llarenc ha tornat a aconseguir una victòria 
en el campionat d’Espanya, després del do-
blet aconseguit a Xest el setembre del 2018.

Vint-i-dos mesos són molts per a un 
campió, que va veure com la temporada pas-
sada la falta d’evolució dels pneumàtics de 
la BMW de l’EasyRace li impedia ser com-
petitiu. Ara amb la Yamaha R1 del Cardoso 
Racing i un entrenament exhaustiu, Car-
melito va tornar al podi en el que promet 
ser un dels anys més emocionants de la seva 
carrera esportiva, amb rivals de l’altura de 
Jordi Torres –absent a Navarra–, Ángel Ro-
dríguez, Xavi Pinsach o Román Ramos, en 
una de les graelles més competitives i amb 
més nivell dels últims campionats. L’ESBK 
2020 constarà d’un total de sis proves pun-
tuables, amb gairebé dues curses en tots els 
caps de setmana.

Amb el segon lloc en la qualificació de 
dissabte, a només +0.197 de Pinsach (XTech-
Kawasaki), la primera cursa era de domi-
ni de l’exmundialista Román Ramos, que 
s’imposava amb +1.631 sobre el 31, que des-

Carmelo Morales creua primer la línia de meta de la segona cursa de superbike del CeV a Los Arcos. || cardoso raciNG

A Max sánchez, la moto se li ha quedat petita. || cedida

El 31 surt líder del campionat després d’una victòria i un segon lloc a Navarra.  A Max sánchez se li queda petita la moto

prés d’una sortida dolenta havia de remun-
tar des de la cinquena plaça. “La carrera 
no ha anat malament. La sortida no ha 
estat gaire bona i en les primeres voltes 
he estat una mica conservador. A poc a 
poc he anat agafant ritme i m’he concen-
trat més, el volta a volta que hem fet ha 
estat bastant bo i ens ha permès remun-
tar en un circuit on avançar és molt com-
plicat” va explicar el pilot després d’una 
cursa on Miquel Pons (LaGlisse), va com-
pletar el podi.

En la segona, ja el diumenge, Mora-
les queia a la 3a plaça, recuperava aviat 
la segona i marcava volta ràpida al tercer 
gir. Rodant amb bon ritme es desfeia de la 
competència per tornar al calaix més alt 
del podi de nou. “Hem sortit més con-
centrats, sobretot jo, que he pogut anar 
més a l’atac que en la primera. S’han fet 
petits canvis que m’han fet tenir més 
confiança en la moto i he pogut donar 
el millor”. Ramos (Palmeto) i Marc Alco-
ba (ETG) el van acompanyar al podi. El 31 
surt colíder del campionat amb 45 punts, 
empatat amb Ramos.

A Moto4, la història no anava igual 
de bé. Max Sánchez va arrencar la terce-
ra temporada en la categoria amb moltes 
esperances, però poc podia esperar que el 
creixement li jugaria una mala passada.

L’estirada del pilot en els últims mesos, 
que ha passat de l’1,47 a l’1,54 d’alçada i de 
39 a 47 kg de pes, li ha fet perdre competi-
tivitat damunt les motos de la categoria, 
en què el pes minva molt l’acceleració d’un 
tipus de moto poc potent. De fet, es calcula 
que un quilo de més equival a un cavall de 
potència menys, motiu pel qual Sánchez no 
podrà comptar amb gairebé set cavalls en 
la mateixa moto de la temporada passada.

“Hem patit molt en les acceleraci-

 Albert san Andrés

ons, no aconseguíem igualar-nos a la 
resta de pilots” explica Sergio Sánchez, 
pare i team manager. Amb un 12è lloc en la 
primera cursa i un esforç titànic, el pilot 
havia d’aprofitar al màxim en les frena-
des, obrint gas abans i rascant segons en 
la sortida dels revolts, el que li va costar 
tres segons de penalització en la segona 
cursa, per acabar 13è. Sánchez ni tan sols 
cap sota del carenat de la moto, rasca el 
casc pels cops durant la cursa i perjudica 
seriosament l’aerodinàmica.

Ara l’equip només pensa en la cursa 
d’aquesta setmana al Circuit de Barcelona-
Catalunya i a buscar solucions que segura-
ment comportin un canvi de categoria.
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Acadèmia del sol molt castellarenca

Dani Coma i pere Villaró emprenen un nou projecte educatiu i teatral amb l’Acadèmia del sol. || cedides

El Teatre del Sol de Sabadell obre, al 
mes de setembre, l’Acadèmia del Sol. 
Aquest projecte serà una realitat grà-
cies a una sèrie de col·laboradors, co-
mençant pel director del Teatre del 
Sol, Ramon Ribalta, i seguint per un 
equip de persones entre les quals es 
compten els castellarencs Pere Vi-
llaró i Dani Coma. “Sí que, al Teatre 
del Sol, havia tingut experiències a 
nivell formatiu, amb teatre de text, 
principalment”, apunta Pere Villa-
ró. Però la idea de la nova acadèmia 
és la de “companyia en formació o 
laboratori formatiu”. 

S’adreça a joves de 12 a 17 anys 
que ja tinguin una certa vocació pel 
teatre musical, que estimin aquest 
tipus de teatre i que ja arribin amb 
una base. A través de les diverses dis-
ciplines, com el cant, la interpretació 
i la dansa, s’intentarà formar l’alum-
nat. “La nostra idea no és obrir una 
escola i com més alumnes més clas-
ses millor, sinó la de buscar un equip 
amb voluntat d’aprendre i créixer”, 
aclareix Villaró.

Tenint ja l’espai del teatre com a 
infraestructura idònia, es vol aprofi-
tant el valor afegit de fer una formació 
en aquest teatre. “Donar la possibi-
litat de fer assajos dalt d’un esce-
nari o que si algunes classes s’han 
de fer amb micròfon es puguin fer”, 
diu Dani Coma. L’objectiu és donar la 
oportunitat a tota aquesta gent que 
es vol formar treballant des del rigor, 
sense perdre el treball del procés.

El Pere ja fa uns quants anys que 
és actor del Teatre del Sol. “A mi, el 
teatre de text i musical m’agrada, 
i hi col·laboro d’una manera desin-
teressada”. A poc a poc, Villaró es va 
anar implicant en la gestió del teatre, 

  Marina Antúnez

fins que va sorgir aquest projecte. 
“Aprofitant el confinament, vaig 
desenvolupar aquest projecte, que 
va encaixar a la direcció del teatre”. 

L’equip que durà a terme tot 
aquest procés està format per Héctor 
Puigdomènec, de l’Escola Bots, com 
a professor de dansa de l’acadèmia; 
Eli Paulet, com a professora de cant 
i que ja havia col·laborat amb el Tea-
tre del Sol fent de narradora de l’obra 
Joseph; i Dani Coma, com a professor 
d’interpretació. 

“La proposta em va arribar en 
ple confinament i qualsevol propos-
ta que arribés en aquell moment era 
molt benvinguda”, reconeix el Dani. 
I és que l’aturada ha fet trontollar el 
futur de molts artistes com ell. “Tinc 
la sort d’anar fent cosetes, et rumi-
es si la proposta és prou ambiciosa i 
passes a estar agraït que la propos-
ta t’arribi a tu”.

La idea de les classes de l’acadè-
mia no és assajar una obra de teatre 
musical sinó fer formació amb rigor. 
“M’agrada que els alumnes enten-
guin que la paraula ‘disciplina’, 
ben entesa, és molt bona”. Es vol 
aconseguir que l’alumnat adquireixi 
la disciplina.

La idea és fer planter, no d’anar 
fent cursos com si es tractés d’una ex-
traescolar. Que el Teatre del Sol tin-
gui aquest planter d’actors i actrius 

dani Coma i pere 
villaró són dos dels 
caps visibles d’un 
nou i ambiciós 
projecte de teatre 
musical de sabadell

preparats per saltar a l’escenari quan 
faci falta serà important.  “A més, es 
fa a Sabadell, on jo m’he format a 
nivell musical i teatral, m’agrada 
tornar-hi a donar classe”.
La formació s’enfoca a joves amb vo-
cació pel teatre musical i que ja ha en-
trat en contacte amb la dansa, el cant 
o la interpretació en alguna ocasió, 
que les famílies no els apuntin pen-
sant en una activitat de lleure, sim-
plement. “S’adreça a gent que vol 
aprofundir i aprendre, sinó, no en-
caixaran”, diu Coma. 

En tot cas, sí que es planteja 
una cloenda de curs donant forma a 
un muntatge teatre. “Segur que aca-
barem pujant a l’escenari però no 
és l’objectiu, sinó una conseqüèn-
cia”, apunta Coma. Afegeix que els 
actors es passen moltes més hores as-
sajant que actuant, però que part de 
l’experiència serà pujar a l’escenari.  
“I potser no només l’últim mes de 
curs”. En tot cas, la màquina de tren 
són els i les alumnes. “Si per Nadal 
hem de sortir a fer qualsevol cosa, 
ho farem”.  La dinàmica la marcarà 
el propi grup i, probablement , es po-
dran inventar totes aquelles coses que 
els vinguin de gust.

Entrar-hi no serà fàcil. Van ges-
tar la idea de l’acadèmia amb la versió 
prudent d’aconseguir que s’apuntés 
gent, però han vist que ha tingut èxit i 

que caldrà fer selecció. “De moment, 
estem contents, hi ha molt bona re-
buda”, diu Villaró. 

Les places són limitades, també, 
perquè l’acadèmia ha de conviure amb 
un teatre que té una programació ar-
tística en què no vol interferir. “Hem 
de compartir espai i la formació ha 
de ser compatible amb la resta”. 

El ritme d’aprenentatge encara 
no està definit. De fet, anirà tan ràpid 
com ho permeti l’alumnat. “Arriba-
rem allà on vulguem tots plegats, 
els profes poden donar les eines 
però els alumnes les aprofitaran 
fins a on sigui”. 

L’equip directiu té clar que el 
fet que hi hagi un topall d’alumnes és 
beneficiós. “Amb pocs alumnes es 
pot treballar molt bé perquè amb 
els adolescents comences a treba-
llar les emocions”. En aquest sentit, 
hi haurà 15 alumnes per grup. “Així, 
pots saber els punts febles de cada 
un dels teus alumnes, els hem d’ar-
ribar a conèixer molt”, diu Coma.
El nivell des d’on es començarà el curs 
el marcaran les proves d’accés que 
farà l’equip docent. Serà en format 
d’audició. “La gent que es presenta-
rà ja té coneixements de les discipli-
nes i nosaltres, els mestres, hem de 
ser llestos i buscar els punts forts”. 

La vessant interpretativa, de 
què s’ocuparà Coma, inclou text te-

atral, improvisació, sempre encarat 
cap al teatre musical, “que és dife-
rent de l’escola de teatre de text”. 
El ritme, les pauses, etc., es treballen 
de manera diferent el teatre de text i 
al teatre musical. “Als musicals, hem 
d’integrar la part interpretativa en 
un llenguatge cantat”, diuVillaró. 

D’altra banda, l’alumnat apren-
drà a pujar a l’escenari, “que és molt 
més complicat del que sembla, ja 
que has d’allargar un text, has de 
caminar segons t’ha dit el tècnic de 
llums, has d’escoltar la claqueta... 
no és gens fàcil”, reconeix Coma. So-
vint, les famílies que van a veure els 
nens no són conscients de com n’és, 
de difícil, pujar a l’escenari.  I més en 
aquestes edats.

Tota la informació per inscriu-
re’s a l’acadèmia es pot trobar a www.
teatredelsol.org. Fins i tot hi ha els ho-
raris i la data d’inici. Un cop fetes les 
audicions, “esperem poder comen-
çar el 21 de setembre”. 

Amb la idea de captar talent, 
s’oferiran unes beques per a aque-
lles persones que, econòmicament, 
no s’ho puguin permetre. “Seguint 
la línia del senyor Garriga, que va 
fundar el teatre per oferir teatre 
per a tothom, i nosaltres hi  cre-
iem”, diu Villaró.  Si hi ha algú bri-
llant podrà entrar, encara que eco-
nòmicament no pugui. 

La cantant castellarenca elisabeth Taylor en una imatge de l’any passat. || q. pascual

MúsiCA | NoU siNGLE

Elisabeth 
Taylor treu  
‘Sin querer’

La setmana passada va sortir pu-
blicat Sin querer, el primer single 
de la cantant castellarenca Eliza-
beth Taylor. La cantautora ha ma-
nifestat al magazín Dotze de Ràdio 
Castellar que “tenia moltes ganes 
de treure el treball”. La cançó es 

va començar a crear al febrer però 
“a causa de la Covid-19 i el confi-
nament es va endarrerir tot”. La 
qüestió és que el single havia de sor-
tir per Sant Jordi, però finalment ho 
ha fet en aquest Sant Jordi d’estiu.

Taylor defineix Sin querer com 
“una cançó molt sentimental, que 
ve d’una història molt profunda 
meva i molta gent es pot sentir 
reflectida perquè parlo d’aquells 
amors que t’han marcat, que pot-
ser ja has passat pàgina, però que 
no s’obliden”. El tema, escrit i com-
post per la mateixa cantautora, té 
un estil comercial, “en la línia de 
La Oreja de Van Gogh” i es pot tro-
bar a qualsevol plataforma digital. 
També s’està començant a cuinar 

un videoclip, “que pot suposar un 
rellançament del single a la tar-
dor”. A l’octubre sortirà el seu segon 
single. Els dos temes seran l’avança-
ment del seu pròxim EP, que sortirà 
al mercat l’any que ve.

La cantant és americana, però  
va venir als cinc anys a Castellar. Els 
seus cognoms són Agulló González, 
tot i que va adoptar el cognom de Tay-
lor per a les xarxes socials. L’any pas-
sat, va aconseguir passar les dues pri-
meres eliminatòries del talent show 
més popular de la televisió, OT. De les 
1.985 persones que es van presentar 
al càsting d’OT 2020 a Barcelona, la 
castellarenca va ser una de les 31 as-
pirants que van aconseguir passar la 
dura selecció.  ||  redacció
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La màgia de  viatjar llegint

L’estiu acostuma a ser una època pro-
pícia per a llegir. Sovint, tenim més 
temps per agafar un llibre i espla-
iar-nos en la lectura. Sobretot, amb 
la calor, ens agraden llibres frescos. 
Les llibreries del municipi, i també la 
Biblioteca Antoni Tort, ens han fet re-
comanacions per ajudar-nos a triar. . 

La llibreria La Centraleta sosté 
que l’estiu és un bon moment per lle-
gir novel·la negra. És per això que 
proposem tres títols d’aquest gènere: 
Mujeres que no perdonan, de Camilla 
Läckberg, que resulta molt addictiu ; 
L’enigma de l’habitació 622, de Joël 
Dicker, i la sèrie Reina roja / Loba 
negra, de Juan Gómez Jurado, tenint 
en compte que al novembre ha de 
sortir el tercer títol d’aquesta saga.

Per als romàntics, La Centrale-
ta recomana l’últim llibre de Màximo 
Huerta, Con el amor bastaba. Per als 
amants dels contes curts trien Nits 
d’estiu, un recull d’històries de Marc 
Artigau, Roc Casagran i Silvia Soler, 
entre d’altres.

Com a llibres d’autoajuda han 
escollit El món groc, d’Albert Espino-
sa, en la seva edició il·lustrada com-
memorativa del quinzè aniversari.

També han triat el llibre de cuina 
La Biblia de Masterchef per oferir conei-
xements a tots els nous cuiners que han 
sortit arran de la pandèmia.

A La Centraleta també recorden 

Les llibreries locals 
i la biblioteca ens 
fan recomanacions 
literàries per a l’estiu

 Marina Antúnez

que tenen una secció de guies de viat-
ge de les editorials DK i Planeta on po-
dreu trobar idees per viatges a prop de 
casa. En aquesta secció també tenen lli-
bres on plantegen diferents rutes sense 
sortir gaire lluny, com per exemple, de 
l’editorial Cossetània, Catalunya, 50 po-
bles amb caràcter.

I per als més petits, proposen 
el títol La Greta i els gegants, un llibre 
sobre com aquesta coneguda activis-
ta lluita contra aquells que fan malbé 

petjada blanca, de Josefina Llaura-
dó, i Les fantàstiques Formiguets, de 
Sílvia Abril. També a infantil, Ben-
vingut, Senyor Malestar, de Míriam 
Tirado i Joan Turu, i Jo et llegeixo i 
tu m’expliques, de Jesús Ballaz i Se-
bastià Serra. De Rafael Nadal ens 
recomanen El somni d’en Blai, amb 
il·lustracions de Valentí Gubianas.

La Biblioteca Antoni Tort, d’al-
tra banda, recomana els  següents 
llibres de ficció per a adults. De 
Carmen Mola, La nena, d’Alfagua-
ra, i de Núria Pradas, Tota una vida 
per recordar, de Columna. En no fic-
ció d’adults, recomanen Sàpiens, 
una breu història de la humanitat, 
de Yuval Noah Harari; Si venimos 
del mono ¿por qué somos tan cerdos?, 
de La Esfera de los Libros. En lite-
ratura infantil, de ficció ens recoma-
nen La màscara de l’assassí, d’Ales-
sandro Gatti, i Gos pudent s’enamora, 
de Colas Gutman. En no ficció, Jo sí 
que sé de veritat com es fan les criatu-
res, de Monsieur Mouch, i Bestioles i 
bestiasses, de Cruïlla. 

La lliberia Espai Lector Nobel 
recomana Nits d’estiu, un llibre que 
inclou narracions de Marc Artigau, 
Mar Bosch, Roc Casagran, Melcior 
Comes, Carlota Gurt, Stefanie Krem-
ser, Jordi Nopca, Sergi Pàmies, Clara 
Queraltó, Llucia Ramis i Sílvia Soler. 
També aposta per Viajar por libre, de  
Pilar Rahola; L’enigma de l’habitació 
622, en català o en castellà, de Joël 
Dicker, i El ángel de Munich, de FA-
biano Masimi.

En literatura infantil, la llibre-
ria Nobel recomana La nena més 
rebel va a l’escola, d’Enid Blyton; 
Festival. 24 hores poden ser tota una 
vida, d’Eloi Fortuny, i És el meu arbre, 
d’Oliver Tallec.

el medi ambient.
La papereria-llibreria Vallès 

ens recomana, en el gènere de fic-
ció, Tot, menys la pluja, de Gisela Pou; 
Atrapa la llebre, de Lana Bastašic; El 
enigma de la habitación 622, de Joël 
Dicker, i Hijas de una nueva era, de 
Carmen Korn.

De literatura infanfil, la llibre-
ria Vallès destaca les col·leccions 
de Tom Gates, del Detectiu Conan 
i del Dr. Slump, el llibre El cas de la 

Quatre recomanacions per a l’estiu amb aportació castellarenca. || l’actual

GRup pessebRisTA | 2020

El Grup Pessebrista de Castellar 
ha decidit, després de la situació 
de pandèmia, que la 70a exposi-
ció de pessebres tindrà un espe-
rit d’agraïment. Alguns comer-
ços no essencials que col·laboren 
cada any amb els pessebristes  han 
hagut de tancar o ho estan passant 
molt malament. “Farem una col-
laboració, sense cap cost eco-
nòmic, per mostrar-los el nos-
tre agraïment”, diu Joan Juni, 
president del Grup Pessebrista 
de Castellar. 

Els pessebres que s’exposa-
ran seran oberts, col·locats a l’in-
terior o aparador d’aquests comer-
ços, per completar la seva decoració 
nadalenca. El tema dels pessebres 
serà bíblic, “sobretot, seran nai-
xements”, i s’hauran fet expressa-
ment per als espais de les botigues, 
de mida quadrada o rectangular

A l’església de Sant Esteve, 
es muntaran dos diorames més, 
que ja es van exposar l’any 2016. 
Un és de Joan Juni i Carme Altayó 
i mostra l’església per dintre. “A 
la gent li farà gràcia veure que 
hi posarem una reproducció de 
les làmpades que penjaven dels 
àngels” que van ser destruits du-
rant la Guerra Civil i que, gràci-
es a la documentació, s’han pogut 
imitar. L’altre diorama és de Joan 
Sáez i Jonathan i mostra l’església 
per fora, nevada. 

I, al Mercat Municipal, s’expo-
saran diorames fets per pessebris-
tes castellarencs que havien estat 
exposats a altres llocs, però mai a 
Castellar.   || m. aNtúNez

Pessebres 
oberts
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Jorge barbero

L’amor va ser 
el que em va fer 
venir a Castellar
 

Membre de l’equip directiu de GAP Serveis Turístics
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Fa 15 anys que treballa en el sector de l’animació. Primer 
com a monitor, després gestionant l’oci d’una trentena 
d’establiments turístics de la Costa Brava i els Pirineus. 
És un riojà enamorat de Castellar, on fa un any que viu

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
aplico el sentit comú
un defecte que no pots dominar?
tinc massa coses al cap i em despisto
un plat?
patates a la riojana
un lloc de la Costa brava?
calella de palafrugell
Dels pirineus?
la vall de boí
i de Castellar?
el puig de la creu
una ciutat?
logronyo
una cançó?
“la senda del tiempo”, celtas cortos
una pel·lícula?
la vida de brian
un llibre?
els còmics d’astèrix i obèlix
un desig?
aixecar-te cada dia amb un somriure

”

“

· Aquest estiu l’animació serà 
diferent, però molt necessària.
Hem preparat una animació 3.0 per 
buscar un gir i fer les activitats amb 
noves tecnologies i distància social. El 
que ens hem trobat és que la gent ja ho 
té après de casa. Una temporada nor-
mal tenim contractats 130 animadors 
a qui, quan repeteixen als hotels on ja 
els coneixen, el primer que fan els nens 
en veure’ls és abraçar-los. Aquest any 
ja es veu que venen apresos de casa. 
Si són necessàries? La gent ha estat 
tancada i al final es tracta de crear ex-
periències, moments divertits. Sem-
pre són necessàries!

· Quines activitats feu a la Costa 
brava i als pirineus?  
La gran diferència és que a l’estiu són 
fonamentals l’aigua i l’aire lliure. Et 
poden venir nens de diferents fran-

ges d’edat o adults de qualsevol país. 
Són activitats més complicades, per-
què has d’involucrar gent que no es co-
neix de res, amb diferents cultures i 
idiomes. Has de ser molt polivalent. 
A la muntanya treballem amb grups 
escolars, molt més homogenis, que 
hi van a esquiar. Són grups de 12 a 14 
anys i els fem activitats per una sen-
zilla raó: perquè no cremin l’hotel! 

· De què t’encarregues?
Vaig començar sent animador i, per 
qüestions de la vida, un soci va mar-
xar i ara la meva funció és gestionar. 
Som diferents directius i ens dividim 
els càmpings per zones. Parlo amb els 
establiments, ells et diuen què volen, 
els planteges un projecte i l’adaptes 
amb perfils d’animadors. Després, 
la meva funció és supervisar que el 
que està passant va bé. Saps quin és 
el problema? Que treballem amb gent 
de 18 a 25 anys a Platja d’Aro...
· uf! Que temptador!

És normal! Jo en els meus temps 
també ho vaig fer! Tot i que sempre 
dic que tinc sort d’haver començat al 
Pirineu, perquè si hagués començat a 
la Costa Brava, amb 21 anys... En de-
finitiva, una vegada comença la tem-
porada, jo soc més aviat un bomber 
apagant focs que realment un coordi-
nador. El meu treball fonamental és la 
pretemporada, deixar-ho tot llest per 
quan hi vagin els animadors.

· segur els animadors deixen  
bones històries...
Una de molt recent... Fa unes setma-
nes, hi havia un xou nocturn amb un 
mag. Acaba l’actuació i tot perfecte. 
L’endemà, però, rebo un àudio del 
cap d’animació: “Jorge, hem tingut 
un problema... No et preocupis, he 
de parlar amb el director, però no et 
preocupis...”. Si em diuen “no et pre-
ocupis” tantes vegades és que passa 
alguna cosa... Vaig anar cap allà. Re-
sulta que una de les animadores va 

sentir que el colom dels mags no es-
tava ben cuidat i, a l’hora de recollir, 
se’l va emportar  Es va armar un sidral 
important, el mag no marxava sense 
el colom robat. Al final, l’animadora 
va entrar en raó i li va tornar. Gràci-
es a Déu, aquesta animadora és molt 
bona i, encara que va tenir un curtcir-
cuit, vam considerar que podia seguir.

 · Castellar no té ni pistes d’es-
quí ni platja...
Això que no tens ni una cosa ni l’al-
tra... tens la muntanya! Ahir, des de 
Sant Feliu del Racó vaig anar a la 
Mola. I, abans d’ahir, en mitja hora 
em vaig plantar a la platja per fer un 
torneig de vòlei. La primera vegada 
que vaig venir vaig pensar que era un 
poble amb vida de poble que té tots els 
serveis. I una de les coses que m’ha 
donat Castellar, i no cap altre lloc, és 
un grup d’amics que et diguin de fer 
coses. Tot m’ha resultat molt fàcil 
aquí. Estic encantat.

· però què t’hi ha portat?
L’amor és el que m’hi va portar. Amb 
la Mònica ens vam conèixer en un dels 
càmpings. Ella era cap d’animació i, 
mira, he acabat a Castellar.

· A mi no m’enganyes, deus tro-
bar a faltar La Rioja. 
Home, i tant! Jo soc molt riojà! Cada 
vegada que anem per l’autopista i 
veiem el cartell d’entrada, faig escol-
tar l’himne a la Mònica! Ha, ha, ha! Ja 
se’l coneix, sempre el tenim preparat.

· Què hem de fer aquest estiu?
Gaudir! Estem fets per sortir a l’aire 
lliure. Gaudim de Catalunya, que hi 
tenim tot el que ens fa falta: muntanya, 
cales, aigües càlides, vinyes... Sempre 
amb prudència i fent cas de les 
recomanacions. Però a gaudir, que la 
vida són dos dies!
d’aliments o Cáritas, com he estat fent, 
hi aniré encantat. 

 Guillem plans


