578

DEL 04 AL 09 DE SETEMBRE DE 2020

Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS
covid-19 | P03
POLÍTICA | p09

Diada Nacional
amb poca
incidència
als carrers

No abaixem
la guàrdia
La represa del setembre arriba
amb risc mitjà de contagi a Castellar

L’ANC de Castellar cancel·la
els actes previstos l’11 de
setembre a la plaça d’El Mirador

UE ESPORTIVA | p12

La pretemporada
arrenca amb públic...
de moment

Imatge del primer partit de pretemporada contra el Cerdanyola. || a.s.a.

Una dona gran –un dels col·lectius de risc– s’ajusta la mascareta en una imatge de dimecres a la plaça Catalunya. || Q. Pascual
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Represa al setembre amb
risc mitjà de contagi a la vila
L’expansió de la pandèmia s’ha suavitzat després d’un final d’agost amb més contagis
Redacció

Com la resta del país, Castellar del Vallès
mira d’adaptar-se a unes circumstàncies difícils com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19 que, segons alguns experts, ja està desenvolupant una segona
onada que podria tenir el pic al mes de
novembre. Després de veure com la segona quinzena d’agost s’incrementaven
els contagis –19 va ser el pic entre el 20 i
el 26 d’agost– i Castellar se situava amb
un risc alt, com la immensa majoria de
municipis vallesans i de l’entorn de Barcelona, els darrers dies estan donant un
respir: aquesta setmana el risc de contagi ha baixat d’alt a mitjà.
Segons dades del Departament de
Salut, s’han produït 12 contagis a Castellar en els set dies darrers dies, 7 contagis
menys que en els set dies anteriors. De
fet, des del passat 27 d’agost la situació
ha anat millorant amb una suavització
del nombre de casos positius de contagi. En aquest sentit, la taxa de reproducció de l’epidèmia ponderada setmanalment ara és de 0.77 (l’epidèmia creix
si és superior a 1). El Departament de
Salut també ha detallat que en els darrers set dies s’han fet a la vila 283 proves
PCR i, per tant, el percentatge de testos
que han donat positius és del 4,06%. A
més, cal assenyalar que aquesta setmana hi ha dos veïns castellarencs ingressats al’Hospital de Sabadell amb la patologia del coronavirus.
L’evolució negativa de la pandèmia
és constatable per l’increment d’ingressos al Taulí: aquesta setmana ja supera
de nou les 50 persones ingressades per
coronavirus, xifra similar a la de finals del
maig passat. A més, des de mitjans d’agost
el Taulí ha acabat el mes d’agost amb 13
defuncions per coronavirus.
Des que es va declarar la pandèmia el mes de març, Castellar acumula

Presa de temperatura a un petit abans d’entrar a la llar d’infants Els Colobrers, dimecres passat. || Q. PASCUAL

328 contagis confirmats, un seixantena
dels quals s’han produït durant el mes
d’agost, alguns com a conseqüència de
la mobilitat feta durant les vacances.
enduriment de mesures

La represa del setembre ha comportat
un enduriment de les mesures de prevenció de contagis. Les autoritats sanitàries recomanen minimitzar les interaccions socials, i netejar, desinfectar i
ventilar la nostra llar –especialment els
espais comuns. Així, quant a la distància
de seguretat, ha de ser d’un mínim d’1,5
metres, tant en espais tancats com a l’aire lliure, amb aquelles persones que no
formen part del nucli habitual de convivència, encara que siguin familiars o

amics. Cal evitar espais concorreguts, on
sigui difícil mantenir la distància interpersonal i es puguin produir aglomeracions.
D’altra banda, quant al rentat freqüent de mans, encara és una de les principals eines per prevenir contagis. Els
centres escolars implantaran en el nou
curs l’obligatorietat que els estudiants
es rentin un mínim de cinc vegades al dia
les mans, seguint les directrius aprovades pel Ministeri de Salut. En referència
a les mascaretes, l’ús és obligatori per a
totes les persones de 6 anys en endavant,
en la via pública, en espais a l’aire lliure, als
mitjans de transport i en qualsevol espai
tancat d’ús públic, independentment del
manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

PROVES PCR
284 proves PCR
s’han fet els
darrers 7 dies a
Castellar

sanitat | campanya

Castellar
respon a la
crida per
donar sang
Castellar ha respost amb escreix
a la crida feta pel Banc de Sang
en la seva campanya per donar
sang que es va fer ahir a les instal·
lacions del Centre Excursionista
de Castellar (CEC). Ja durant les
campanyes de juny i juliol prop
de 200 castellarencs i castellarenques van sumar-se a les jornades de donació de secció local
del Banc de Sang. Per poder fer
la donació, s’ha elaborat un protocol de prevenció i d’higiene per
garantir la seguretat tant dels
donants com dels professionals,
però també de les donacions. Per
començar, els donants havien de
reservar hora des del web donarsang.gencat.cat. Els mateixos voluntaris de la Creu Roja admetien
que moltes hores estaven reservades i vaticinaven que hi haurà més
campanyes als pròxims mesos.
Al donant que havia reservat hora se li facilitava gel esterilitzant en arribar a l’espai, bolígrafs d’un sol ús per omplir el
qüestionari previ, i guardar una
distància mínima d’un metre i
mig amb la resta de donants.
També es demanava a l’entrar
agafar una mascareta sanitària
nova abans d’entrar al local del
CEC. || redacció

CONTAGIS
La taxa de
reproducció de
l’epidèmia és del 0.77
(l’epidèmia creix si és
superior a 1)
INGRESSOS
l’Hospital Parc Taulí
té 52 persones
ingressades, dues
de Castellar

Donació de sang al local del CEC. || J.R
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Conscienciar sobre la Covid-19
La Creu Roja i quatre agents cíviques han fet accions d’informació i vigilància als carrers i places

ocupació | balanç

Agost es
tanca
amb 42
aturats més

Redacció

Persones voluntàries de Creu Roja van començar el 5 d’agost i fins a finals de mes
tasques de promoció de la salut amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la
importància de complir les mesures de
prevenció de la Covid-19.
Aquest servei d’informació i assessorament és una acció conjunta entre l’Ajuntament i la Creu Roja, seguint la línia de
col·laboració establerta durant els mesos
d’emergència sanitària. La tasca es va dur
a terme cada tarda, de 17.30 a 20 h, a les
places d’Europa, de Catalunya, Major,
d’El Mirador, del Mercat i Joan Corominas, totes elles espais en què s’acostuma
a produir concentracions de persones.
Principalment, van recordar les recomanacions establertes per les autoritats
sanitàries, com el distanciament mínim
d’1,5 metres entre persones, el rentant de
mans freqüent, l’ús de la mascareta cobrint nas i boca, i evitar compartir menjar i estris, entre d’altres.
A més, van lliurar mascaretes en
casos de necessitat de les persones més
vulnerables. “Hem fet una funció informativa i hem ajudat la gent aconsellant
què han de fer per revenir els brots de
la Covid-19”, constata el Guillem, un dels
voluntaris de la Creu Roja.
Totes les persones que van realitzar
aquestes tasques provenen de la borsa de
voluntariat que es va posar en marxa durant l’estat d’alarma. Van començar la iniciativa onze persones, tot i que més endavant s’hi van incorporar més voluntaris
i voluntàries.

Agents cíviques i voluntaris de la Creu Roja pels carrers de Castellar en una imatge d’aquest agost. || aj castellar

quatre agents cíviques

La tasca de les persones voluntàries de
la Creu Roja se suma a les accions d’informació i vigilància als carrers i places
de Castellar del Vallès que van començar a fer quatre agents cíviques durant
l’agost, tasca que s’allargarà fins a finals
de setembre.
Les quatre persones contractades
estan adscrites a la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme i
vetllaran, a més de perquè es compleixin
les mesures de prevenció de la Covid-19,
per controlar l’aforament d’espais com
el mercat municipal, el mercat ambulant dels dissabtes o els jocs d’aigua de
la plaça de Catalunya. “Controlem que

CREU ROJA
Cada tarda
d’agost, el
voluntariat ha
sortit al carrer
per recordar les
recomanacions
sanitàries
AGENTS
CÍVIQUES
Quatre persones
contractades
durant dos mesos
han controlat
l’aforament
d’espais

tothom porti la mascareta ben posada, que es portin lligats els gossos o
que les bosses d’escombraries no estiguin trencades”, afegeix l’Anabel, una
de les agents cíviques. A més, les quatre agents cíviques treballen perquè no
es produeixin conductes incíviques. Si
s’escau, poden amonestar verbalment
les persones que incompleixin la normativa de civisme o de prevenció de la
Covid-19 i, arribats al cas, posar-se en
contacte amb la policia local.
També podran atendre queixes i
suggeriments de la ciutadania i comunicaran als serveis municipals les deficiències que es pugin detectar en equipaments i a la via pública.

Després del respir que es va viure
al juliol amb un descens del nombre d’aturats –en concret, 32 persones van poder tornar a la feina
coincidint amb la situació de desconfinament–, Castellar ha tornat
a viure un increment del nombre
de desocupats. En concret, el mes
d’agost s’ha tancat amb 42 persones més de la vila que s’han quedat
sense feina. Això implica en números absoluts que hi ha ara mateix a
la vila 1.281 persones a l’atur i una
taxa que voreja ja l’11%. La situació econòmica s’ha anat deteriorant i això ha implicat un retrocés en l’ocupació a la vila perquè
aquesta xifra d’aturats és similar
a la del 2016.
A Catalunya hi ha 11.293 persones aturades més que un mes enrere, amb un augment del 2,4%. Al
juliol, de fet, com acostuma a ser
habitual a l’inici de l’estiu, l’atur
havia baixat en 15.600 persones.
En total, al tancament d’agost hi
havia 480.642 aturats a Catalunya,
gairebé un 30% més d’atur que un
any enrere.
Són les pitjors dades d’atur
per a un mes d’agost des del 2015
tant per a Catalunya com per a Espanya. Però al conjunt de l’Estat,
els 3,8 milions d’aturats de l’agost
suposen un increment de només
un 0,7% respecte al mes passat. Hi
ha, doncs, 29.780 persones aturades més. || M.a.
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Nova rotonda a la carretera B-124
La rotonda, que va entrar en funcionament el 19 d’agost, permet millorar la connexió interna i amb la Ronda Tolosa
Redacció

El 19 d’agost va obrir al trànsit la nova
rotonda entre la carretera B-124 i la
Ronda Tolosa a l’altura de Can Carner
després d’uns dos mesos d’obres. Des
d’alehores, els vehicles procedents
de la Ronda Tolosa poden girar a la
dreta cap a la carretera de Sabadell
en direcció al nucli urbà de Castellar
i, d’altra banda, els vehicles que provinguin del nucli urbà poden girar a
l’esquerra per connectar amb aquesta ronda. En tots dos casos, doncs,
ja no serà necessari utilitzar la rotonda existent a l’alçada de l’escola
Mestre Pla i s’ha suprimit el semàfor que hi havia.
Amb la finalització de les obres,
el trànsit es restableix i també tornen
a funcionar les parades de la carretera de Sabadell que havien quedat
inhabilitades en els dos sentits de la
marxa. En tots dos casos, els autobusos disposen de carrils específics per
poder aturar-se a les parades sense
destorbar el trànsit de la carretera.
En un comunicat de l’Ajuntament el
tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González, explica que
“aquesta nova rotonda permetrà
enllaçar molt millor la carretera
amb una via de circumval·lació del
nucli urbà com la ronda”. “Aquest
fet –afegeix– facilitarà tant la mobilitat interna de vehicles com la
mobilitat dels vehicles procedents
de Sant Llorenç Savall, Sant Feliu,
les urbanitzacions o de Terrassa i
que vagin en direcció Sentmenat

Aquest és l’aspecte de la nova rotonda entre la B-124 i la Ronda Tolosa, amb el nou supermercat Mercadona. || Cedida

o viceversa”.
Cal assenyalar que la rotonda
ha estat finançada pel supermercat
Mercadona, que s’ha traslladat des
del carrer d’Itàlia a una nova nau a la
Ronda Tolosa. El projecte ha tingut
un cost superior als 870.000 euros.
Quan van començar les obres,
a mitjans de març, la CUP va denunciar l’opacitat de l’Ajuntament en el
projecte, ja que afirmaven que s’havia avisat la població amb poc temps
i que el cost del projecte estava pagat
íntegrament per Mercadona. Els cu-

paires denunciaven que l’obra “no
s’ha fet seguint un disseny de mobilitat, s’ha fet perquè ho demana
una empresa privada. I no és la manera correcta d’actuar”, afirmava
la portaveu del grup municipal de la
CUP, Marga Oncins.
González va replicar que no s’ha
amagat que aquesta obra l’ha pagat
l’empresa Mercadona. “Tothom que
ha participat ho sap. Aquesta obra
la paga Mercadona per exigència
de l’Ajuntament. Ells traslladen el
seu negoci i nosaltres, en el nostre

model de municipi, des de fa molts
anys, teníem previst posar-hi una
rotonda, i si no l’hem feta fins ara,
era perquè no teníem diners”.
trasllat de mercadona

Mercadona va obrir el seu nou centre
de la Ronda Tolosa dilluns 24 d’agost.
La cadena hi ha invertit 6 milions d’euros. En la seva construcció, conjuntament amb la reforma de l’establiment
de Sant Adrià de Besòs, han participat 40 proveïdors, que han donat
feina a més de 140 persones durant

la fase d’obres. Es tracta d’un supermercat que la cadena considera eficient i que compta amb novetats en
totes les seves seccions. Per exemple, disposa d’una nova xarcuteria
amb pernil al tall i envasat, una góndola central a la perfumeria per a la
cosmètica especialitzada, un servei
de suc de taronja acabat d’esprémer,
especialitats de sushi, una nova secció
de forn amb màquina per tallar el pa
i pastisseria refrigerada o una nova
exposició a la peixateria per als productes de conquilla, entre altres novetats. Així mateix, incorpora la nova
secció “A punt per menjar”, que ofereix un total de 35 plats preparats per
emportar, que pràcticament es dupliquen perquè es poden personalitzar
en alguns casos, com ara les amanides, les pizzes o les pastes. A més,
disposa de passadissos més amplis i
un nou model de carro de la compra
i un altre model de carro, tipus cistella, tots dos més ergonòmics i lleugers. Així mateix, inclouen mesures
dirigides a millorar l’ergonomia i eliminar sobreesforços.
A nivell mediambiental, la companyia ha pres mesures que permeten
reduir fins al 40% el consum energètic
respecte el model de botiga convencional, a causa de la millora de l’aïllament tèrmic i acústic, optimitzant els
materials i el gruix de parets i sostres
i amb nous baguls de congelat tancats
més eficients energèticament. També
compta amb un sistema d’il·luminació
led automatitzat que es regula segons
zones i moments del dia. A l’establiment hi treballen 48 treballadors.
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Una Diada en petit comitè

La Vallesana recupera els horaris de juliol

L’ANC de Castellar cancel·la els actes previstos a la plaça d’El Mirador i
aposta per una celebració descentralitzada i virtual de l’Onze de Setembre
Redacció

La crisi sanitària de la Covid-19 ha capgirat l’agenda institucional i política, i
la manera com s’organitzen activitats
públiques quant a l’aforament i mesures d’higiene i prevenció. En aquest
sentit, la celebració de la Diada de Catalunya no serà una excepció. De fet,
la secció local de l’ANC havia previst
organitzar diversos actes, però s’han
cancel·lat. L’acte central consistia en
uns parlaments sobre la Diada i per la
llibertat dels presos polítics a la plaça
d’El Mirador a les 11 hores.
Tanmateix, s’ha previst una ofrena floral a les 11.30 hores davant de
la casa d’estiueig del president Lluís
Companys, al carrer de les Roques,
en què participarà una representació de l’ANC. “Serà una Diada diferent, però s’ha de seguir commemorant i reivindicant la tradició.
La pandèmia ens ho ha posat més
complicat, i és per això que farem
una doble convocatòria: una de virtual i solidària, i una de presencial
i descentralitzada. Demostrarem
que seguim al peu del canó”, explica
Alfred Rius, coordinador de l’ANC de
Castellar. “Convidem la ciutadania
que se sumi als actes que s’organitzaran a altres municipis del Vallès
Occidental”, afegeix.
D’altra banda, l’ANC de Castellar instal·larà un punt d’informació
al carrer Sala Boadella demà, de 10 h
a 13 h, en què es podrà comprar la samarreta commemorativa. La setmana que ve, de dilluns a dijous, l’ANC es

Les línies d’autobús de la Vallesana
han recuperat els horaris especials
del mes de juliol. En el cas de la C1,
que connecta Sabadell i Castellar, la
línia amb més usuaris, es va suprimir
un dels cinc combois per hora a causa
de la crisi sanitària de la Covid-19.
Concretament, la línia C1 tindrà
un servei cada 15 minuts els dies feiners, cada 30 minuts els dissabtes, i
cada 60 minuts els diumenges i festius. En el cas de les línies C4 Castellar del Vallès - El Balcó de Sant

Llorenç - Sant Feliu del Racó, i e1
Barcelona-Castellar, tornen a funcionar després que no hagin estat
operatives durant el mes d’agost. La
línia C3 Sabadell - Castellar - Sant
Llorenç recupera el horaris habituals. La línia nocturna BarcelonaCastellar (N65) manté els matexos
horaris: des de Barcelona sortirà a la
1.15 h i a les 3.15 h, i des de Castellar a
les 00.09 h, a les 2.09 h i a les 4.09 h.
Aquest últim finalitza el recorregut
a Sabadell. || redacció

política | pressupost

Junts per Castellar demanarà al ple que no
es cedeixin els romanents de tresoreria
Ofrena floral al carrer de les Roques durant la Diada del 2019. || q.pascual

deplaçarà al carrer Sala Boadella, 11,
1r, de 18 h a 20 h.
la diada a barcelona

L’Assemblea, amb la col·laboració
d’Òmnium Cultural i l’AMI, organitzarà un centenar d’accions reivindicatives que combinaran les concentracions a peu de carrer, però també
virtuals a través del portal web Xarxa
Independència. Sota el lema El deure
de construir un futur millor, el dret de ser
independents, l’ANC ha convocat mobilitzacions descentralitzades arreu de
Catalunya, i també a diversos d’edificis
de Barcelona com les seus de l’Agència Tributària o de la Seguretat So-

cial. De fet, la plaça Letamendi, que
es troba al costat de l’Agència Tributària, acollirà l’acte central de l’ANC.
Les concentracions seran estàtiques,
i els participants hauran de mantenir
la distància de seguretat. Per tal d’evitar aglomeracions, es marcarà la posició dels participants, que s’hauran
d’inscriure a les manifestacions a través del portal web de l’Assemblea. A
més, es prohibirà l’ús de pancartes i
altres objectes compartits, els consum
d’aliments i l’ús de mobiliari urbà. La
mascareta serà obligatòria.
Finalment, a les 17.14 hores de
l’onze de setembre, l’Assemblea convida la ciutadania a sortir als balcons.

Junts per Castellar ha manifestat públicament la seva “oposició frontal
a la cessió dels romanents de tresoreria de l’Ajuntament de Castellar
del Vallès al govern espanyol, com preveu l’acord establert entre el Ministeri d’Hisenda i la FEMP”. El govern central proposa que els ajuntaments cedeixin voluntàriament el superàvit a l’Estat a mode de préstec,
a canvi de recuperar de manera immediata un 35% de l’aportació en dues
anualitats (2020-2021) per destinar a accions determinades i la resta en 15
anys a partir de 2022. La mesura, però, que haurà de passar pel Congrés
en forma de decret durant el mes de setembre sembla que està molt lluny
d’aprovar-se: fins a una quinzena de partits, que sumen unes 190 diputats
–la majoria al Congrés són 176– ja s’han mostrat contraris (PP, Vox, Ciutadans, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG). En aquest sentit, la
formació política castellarenca ha informat en un comunicat que presentarà una moció al proper ple de setembre demanant a la resta de grups
municipals fer un front comú contra aquesta proposta i “desobeir Hisenda si fos necessari”.
En el cas de Castellar, aquests romanents suposen més de 4 milions
d’euros. “Ara més que mai, amb la crisi sanitària, social i econòmica,
és quan necessitem disposar d’aquests estalvis per tal de poder costejar les despeses extraordinàries a què hem de fer front com a municipi”, apunta Junts. || 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.

DEFUNCIONS

FOTO DE LA SETMANA

28/08/20 · 80 anys
Carmen Jorda Brotons
24/08/20 · 74 anys
Sebastián Lérida Jiménez
20/08/20 · 94 anys
Salvadora Cubillas Garrido
16/08/20 · 91 anys
Mará Arenas García
15/08/20 · 91 anys
Pedro Arellano Pini
10/08/20 · 83 anys
Ramon Bermúdez Millán
10/08/20 · 89 anys
Carmen Carmona Salmeron
06/08/20 · 102 anys
Francesca Plans Ubach
05/08/20 · 68 anys
José Antonio Valls Amigó
01/08/20 · 83 anys
M. Teresa Muñoz Muñoz
01/08/20 · 84 anys
Paquita Garcia Fernandez
01/08/20 · 89 anys
Josep Ors Camañas
30/07/20 · 101 anys
Antònia Busquets Reguant
21/07/20 · 68 anys
Enriqueta Ulloa Sánchez
13/07/20 · 87 anys
M. Dolores Linares Heras

Suspesa la celebració de l’Aplec del 8 de setembre
Amb molta pena i disgust hem de comunicar que queda suspesa la celebració de l’Aplec del 8 setembre, festa de les Marededéus Trobades, a
l’Ermita de les Arenes. Ha estat una decisió dolorosa a última hora, però
molt meditada i d’acord amb el nostre ajuntament. Considerant l’actual i
complicada situació, és una mica delicat concentrar un grup de nombroses persones, moltes d’elles dins del grup de risc, ja que són jubilades. I
també per respecte a les persones infectades i als sanitaris que els cuiden.
Per part del nostre col·lectiu, ho teníem tot a punt: recordatoris, fulls de
cants, etcètera, i aquest any havíem reproduït un petit llibret amb motiu
de la portada en processó des de Castellar de la nova imatge de la Verge a
l’ermita el dia 13 d’abril de 1941. Buscarem la manera per fer-ne difusió. ||
text i foto: Amics de l’Ermita de les Arenes

11/07/20 · 86 anys
Benet Soler Via

Josep Manel Martí Sauri

Vacunes, no! Mascaretes,
tampoc? La pitjor pesta,
la ignorància conscient
El 2020 els terraplanistes afirmen
que la terra és plana. Potser el seu
encefalograma també. La voluntat
conscient d’ignorància, el fet de no
voler saber res més ni escoltar raons
perquè hom creu saber tot el que necessita, és la pitjor de les pestes de
la humanitat, la que n’obstaculitza el
progrés. Sigui per arrelades creences pseudocientífiques, religioses,
polítiques, sanitàries, sigui per costums heretats que no es volen replantejar, sigui per no voler “escalfar-se
el cap” pensant críticament... I així
va ser com, després de 300 anys de
la mort de Galileo, jutjat per la Inquisició perquè afirmava que la Terra
girava al voltant del Sol contra les
creences oficials del segle XVII, l’Església catòlica va haver de demanar
perdó per aquella injustícia. També
en aquesta línia, el 1981, els negacionistes van dir que el virus de la sida
no era tal i, poc després, la jerarquia
catòlica s’oposava al preservatiu. Fa
quatre dies una popular monja catalana, científica, defensava els pares
que no vacunen els seus fills. Que potser no han servit de res las vacunes
contra el tifus, la verola, la poliomielitis, el tètanus, la tuberculosi, etc.?
A Madrid fa una setmana unes 2500

persones es manifestaven contra la
obligatorietat de la mascareta. Les
seves raons per fer-ho no importen
tant com la idea infecciosa que expandeixen. La història es repeteix perquè la fe absurda, l’estupidesa, la ignorància o l’interès pervers mouen
les masses a través de mitjans mentiders, polítics corruptes, pseudocientífics anticiència, gurús que volen
fer-se rics amb el necis... Qui posarà fre a aquestes pestes tan esteses avui? Només persones creïbles i
amb criteri, encara que també tenen
por d’anar a la foguera mediàtica. O
sigui que depèn en bona part de tu i
de tots els que encara no esteu contagiats pels virus que destrueixen
la intel·ligència. Una cosa així pensava l’emperador romà Marc Aureli
fa prop de 2000 anys, poc abans de
morir a causa de la pandèmia importada per les legions.

al Banco de Sabadell a pedirlo y sin
pedirme ni el DNI me dijeron que no
daba el “perfil” para darme el ICO
porque hace 12 años tuve un problema económico y me dieron la dación
en pago de mi casa. Esos préstamos
son avalados por el gobierno central
al 100%, por tanto, el banco no decide a quien se le da, sino que hay
que darlo. No lo hicieron, nadie me
ha pedido disculpas y me dieron a
entender que mi pasado económico
iba a ser un lastre en el Banco Sabadell para toda mi vida. Hice los papeles en el BCI de Santander y a los
25 días tenía mi ICO concedido. Las
mismas personas, los mismos papeles, difererente manera de trabajar,
unos con mala praxis y otros dando
la oportunidad de seguir viviendo. NUNCA MAS IRÉ AL BANCO
DE SABADELL NI A PEDIR NI A
TENER UNA CUENTA.

Maribel Vilches
Matías de la Guardia*

Mala praxis bancaria
Mi nombre es Maribel Vilches Rodríguez, como tantos trabajadores a mi
marido le hicieron un ERTE desde el
15/3 y yo soy pensionista minusválida que gana 630 € al mes. Vivimos
en Castellar en un piso de alquiler
de 600 €, por tanto, me quise acoger a un ICO ALQUILER que daba
el gobierno central a todos los trabajadores que tuvieran ERTE. Fui

Un 2020 sin Fiesta Mayor
ni sucedáneos

F

iesta Mayor de Vilafranca del Penedès: todos
hemos podido ver en
este caso cómo no debemos permitir la falta de
coherencia política con fines estratégicos o de apoyo condescendientes. Al final, como en todo, manda el

sentido común. En Vilafranca del P.
hemos podido observar, durante su
Fiesta Mayor, el descontrol con agrupaciones de personas en las calles y
recintos privados sin las medidas recomendadas en tiempos de Covid.
No son tiempos de fiestas, ahora y
seguramente todo lo que queda de
año; de ningún tipo de fiesta tal y
como están recogidas en su concepto fundamental. Y cualquier intento
de transgredir su significado haciendo malabarismos o buscando vericuetos innecesarios poco responsables acabará cayendo por su propio
peso inevitablemente. Por eso, desde
Ciudadanos manifestamos desde un
principio nuestro apoyo sin rodeos al
equipo de gobierno, Som de Castellar,
con un rotundo NO a la realización
de la Fiesta Mayor ni cualquier otra
alternativa, tal y como querían proponer el resto de grupos municipales de la oposición. Este año será el
año sin fiestas mayores, como también será el año en que no se realizarán muchos eventos, será el año
en que decidamos de forma individual o colectiva no realizar determinados actos públicos o reuniones
por responsabilidad moral colectiva. En una parte de la balanza tenemos nuestra salud, y en gran número
de casos potenciales nuestras vidas
personales o familiares. Por lo que no
son momentos de aparentar brillanteces, debemos establecer unas prioridades, y ahora mismo las fiestas
de cualquier tipo no lo son. Y a todos
nos entristece dicha situación, pero
eso no nos exime de nuestro cometido y deber como ciudadanos o cargos electos. Soy fan y me siento muy
orgulloso de la FM de Castellar, de
sus organizadores y participantes,
consciente de su gran repercusión
en la comarca, pero ya habrá tiempos mejores para poder disfrutarla
con más tranquilidad y seguridad.
*Regidor de Ciutadans

niobra per acabar el curs de forma
presencial, també es van posar de
manifest les mancances del sistema
per mantenir els estàndards amb
l’ensenyament a distància. Aspectes com la gestió de la salut emocional de l’alumnat, tan important
en un moment tan complex, van
quedar en molts casos desatesos
per les limitacions de la virtualitat.
Per tant, és important dissenyar i
tenir preparada l’alternativa que no
va haver-hi durant el darrer trimestre del curs passat. No ens podem
permetre un desgavell similar. És
indispensable que les escoles tornin
a obrir, i no cal dir que ho han de fer
amb totes les garanties sanitàries.
Aquí pren rellevància el paper de
les famílies a l’hora de fer complir
la quarantena en cas que el seu fill
doni positiu i evitar així posar en
risc la salut de la resta d’alumnes
i personal docent. Cal donar suport i facilitats als pares perquè
puguin complir aquesta tasca en
condicions.
Davant d’una dinàmica totalment
imprevisible pel que fa al desenvolupament de la pandèmia en els
propers mesos, les mesures s’han
de centrar en minimitzar el risc des
del mateix dia d’inici de les classes.
Això inevitablement demana habilitar nous espais amb més superfície, millorar la ventilació d’aquests
espais i sobretot fer pedagogia de
les mesures higièniques individuals. Al mateix temps, l’esforç requereix la cooperació activa entre tots
els actors implicats a la xarxa educativa. Cal tenir en compte alternatives per a aquells alumnes amb
necessitats especials o en situació
de vulnerabilitat, per no agreujar
la problemàtica ja existent de segregació i fracàs escolar.
Ens espera un curs complicat i haurem d’estar preparats per als canvis
que siguin necessaris en cada moment. Malgrat això, val la pena intentar-ho, perquè d’això depèn que
els nostres fills tinguin l’oportunitat de viure un futur digne, sense
deixar ningú enrere.

Junts per Castellar

Tornar a l’escola en temps
de Covid

D

arwin deia que la clau
de la supervivència
rau en l’adaptació al
canvi. No sabem quant
de temps haurem de
conviure amb el virus abans no es
trobi una vacuna segura i eficaç,
i tot apunta que no es preveu que
això hagi de passar en el curt termini. Ara bé, la vida no pot tornar a
quedar paralitzada, com va passar
durant la primera onada, perquè
les conseqüències socials i econòmiques serien tant o més devastadores que les derivades del primer
confinament.
Ara mateix, el focus està posat en
la tornada a les aules. L’educació
és un dret i és la millor garantia del
progrés social i la igualtat d’oportunitats. Si bé la gravetat de la situació durant els primers mesos
de la pandèmia i el trasbals generalitzat no va deixar marge de ma-

Núria Raspall *

I tu, on compres?

L’

intercanvi i la venda
és una activitat que
els éssers humans han
desenvolupat des dels
seus orígens. Durant
tot aquest temps, els diferents tipus
d’intercanvi i de vendes han anat
evolucionant per adequar-se a les
necessitats de la societat i, actualment, no podem concebre una
societat sense comerç perquè la
compravenda s’ha convertit en una
activitat quotidiana de les persones que adquirim, de forma diària
i abundant, béns i serveis per cobrir les nostres necessitats.
A casa nostra, el comerç de proximitat ha tingut sempre una gran
importància en el teixit econòmic i
continua a la pàgina 11
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opinió

El coronavirus canvia
els nostres costums

S

egur que haureu escoltat d’algú la següent afirmació: “La
crisi de la Covid-19
ha canviat la nostra
vida”. Malgrat que ens costi acceptar la veracitat d’aquesta declaració, l’impacte social de la pandèmia
està afectant els hàbits de vida de
la ciutadania.
De fet, segons una anàlisi de YouGov (empresa d’anàlisi de dades),
el 86% de les persones a escala global ja han canviat els seus costums
arran del coronavirus.
Durant aquests mesos de confinament, moltes de les nostres rutines han canviat, gairebé sense adonar-nos-en.
Hem modificat la nostra forma
de comprar, la manera de relacionar-nos, els nostres mètodes de
treball, i fins i tot, hem improvisat
alternatives per fer esport.
En primer lloc, segons dades analitzades per Guillem Sanz (expert
en negocis digitals), les empreses
e-commerce han crescut un 55% des
que va començar el confinament.
El tancament de tots els comerços durant la quarantena excepte
els supermercats, farmàcies i altres serveis essencials, va convertir el canal digital en l’única manera d’accés a una varietat d’articles
que ajudaven a passar millor el confinament a la població.
Els grans centres logístics, com ara
l’empresa multinacional, Amazon,
s’han aprofitat d’aquestes circumstàncies. De fet, la companyia de Jeff
Bezzos ha augmentat els seus ingressos en un 26% respecte a l’any
anterior entre gener i abril, enca-

ve de la pàgina 10

social i s’ha considerat un element
vertebrador de la vida quotidiana
dels nostres pobles i de les nostres
ciutats. Molts d’aquests comerços,
ja ho sabeu, són d’origen humil i familiar i tenen el mèrit afegit, d’haver-se sabut adaptar al pas del
temps malgrat els canvis d’hàbits
de la població i les transformacions urbanes.
Per això, quan miro al meu voltant
em pregunto quin tipus de comerç
vull per al meu poble, el de les grans
superfícies o el del comerç de proximitat? El que m’ofereix un tracte
personal on ja coneixen les meves
necessitats i gustos, o bé un tipus de
comerç més genèric i impersonal?
El que fomenta la vessant humana
i les relacions personals o el que arribes, compres i te’n vas sense interaccionar amb ningú? La crisi econòmica que comencem a notar ha
de servir per plantejar-nos, com a
consumidors, on volem que vagin
destinats els nostres diners i si els
volem donar als nostres veïns i veïnes o bé a les grans empreses. Al
final, és el consumidor, és a dir, tots
nosaltres, els qui decidim quin en-

PLAÇA MAJOR

Marc Parayre
Periodista

Sense títol 333. || JOan mundet

ra que el benefici net ha caigut un
29% per l’increment de costos per
l’emmagatzematge, tecnologia i
màrqueting. Així mateix, el confinament també ha provocat una
gran disminució de vendes del comerç local, al voltant d’un 2,6% de
mitjana cada mes de confinament,
segons la Confederació Espanyola
del Comerç (CEC). Tot i així, amb
la nova normalitat això podria revertir-se. Un informe d’EAE Business School estima que 7 de cada
10 persones compraran al comerç
de proximitat, i per tant, reactivaran l’economia local.
En segon lloc, la comunicació interpersonal ha canviat des de l’inici de
la pandèmia, ja que hem passat més
de tres mesos sense contacte físic

torn volem tenir i és amb les nostres accions que podem definir-lo.
Si ens mirem les dades, l’Institut
Nacional d’Estadística mostra que
les vendes del comerç minorista
a Catalunya van baixar un 5,6 %
al juliol, en comparació amb l’any
anterior i això, com a societat, no
ens ho podem permetre. La davallada del comerç de proximitat ens
afecta a tots perquè implica perdre
aquella alegria que tenen els carrer
plens de vida, aquelles salutacions
de vorera a vorera, implica perdre
els productes de qualitat i que s’hi
venen i, potser més important, el
contacte amb els nostres veïns. Vol
dir ciutats i pobles sense encant,
grisos i buits.
Si no ens agrada passejar pel carrer i veure locals que han tancat i
que passen els mesos i no es tornen obrir, si ens sap greu que tanquin negocis de tota la vida, necessitem apostar pels productes que
tenim a tocar. El comerç de proximitat és una part fonamental del
patrimoni del nostre país i ara que
venen temps complicats, l’hem de
conservar.
* Regidora d’ERC

amb amics o familiars. Les videotrucades han sigut constants. De
fet, durant la primera setmana de
confinament, WhatsApp va incrementar el seu trànsit en un 700%,
d’acord amb Telefònica.
D’altra banda, segons un estudi,
anomenat Coronavirus Disruption Project, la pandèmia ha traslladat la nostra vida social a internet.
Tota la noció de com interactuem
s’ha modificat d’una manera profunda, conforme el mateix estudi.
Així i tot, la relació amb els familiars, amics i companys de feina a
partir de la nova normalitat no es
va veurà afectada malgrat tot. La
por de sortir de casa que tenien algunes persones es podrà vèncer,
gràcies a l’interès per recuperar

Ignasi Giménez *

L’inici del curs escolar
a Castellar, prioritat
absoluta

E

ns trobem a menys de
dues setmanes de l’inici
del curs escolar: a casa
nostra el dimarts 15 de
setembre.
Les dades respecte de la taxa de contagi i del risc de rebrot de la Covid-19
segueixen sent preocupants, tot i que
al nostre municipi són més baixes que
a la mitjana del país.Des de la finalització de l’atípic tercer trimestre del
darrer curs escolar, la comunitat educativa ha fet un esforç extraordinari
per poder iniciar el curs 2020-2021
amb el màxim de garanties possible.
Les direccions, els claustres i el personal de tots els centres educatius de
la nostra vila, amb el suport incondicional de l’ajuntament, estan aplicant
tots els protocols per garantir la seguretat a l’aula dels nostres fills i filles.
Hem realitzat obres d’adequació dels
accessos i sortides de les escoles, redistribuït les necessitats de neteja i
desinfecció; i cedit espais municipals

la vida social cara a cara, segons
la psicòloga Ana Sánchez.
En tercer lloc, les formes de treballar de forma presencial s’han intercanviat pel teletreball durant el
confinament en els llocs de feina on
ha estat possible. Després de la declaració de l’estat d’alarma, moltes
empreses es van veure forçades a
instaurar aquesta modalitat, segons un informe del Grup Adecco.
Abans de l’arribada del coronavirus, a Espanya només un 4% dels
treballadors teletreballaven des de
casa, segons un estudi d’Eurostat.
Així mateix, la crisi del coronavirus no tan sols ha comportat canvis
significatius en la manera de treballar, sinó també en la percepció
dels empleats sobre el mercat la-

perquè es puguin desdoblar de manera òptima els grups amb les noves ràtios, garantint les distàncies adequades
en tots els casos.I per posar en valor
tots els esforços de la gran comunitat educativa teixida al nostre poble,
el millor que podem fer tots i totes, és
seguir sent tant responsables com ho
estem sent fins ara i evitar qualsevol
risc.Malauradament, aquests esforços col·lectius i necessaris ens van fer
prendre una decisió molt complicada
i trista, com ha estat la suspensió de
la Festa Major d’enguany. No ens haguéssim perdonat permetre el mínim
risc als nostres carrers i les nostres
places, els dies immediatament anteriors a l’inici del curs escolar. És
d’agrair la comprensió i el seny amb
els que la immensa majoria de veïns
i veïnes estan tenint al llarg d’aquest
període dur i complicat de pandèmia.
Aquests dies especialment, és pertinent donar les gràcies a totes les persones que estan treballant per fer possible que el dia 15 de setembre puguin
començar les classes de la millor manera a Castellar.
La salut i l’educació, pilars fonamentals de la nostra vila.

boral. Un estudi, anomenat Resetting Normal, recull que el 77% dels
espanyols considera que el model
ideal és aquell que combina el teletreball amb el treball a l’oficina.
Finalment, l’últim canvi en els nostres consums ha estat les noves
alternatives que hem buscat per
fer esport.
Una d’elles ha estat el telegimnàs,
és a dir, la pràctica esportiva des de
casa, a través de la compra d’equipament. Per exemple, l’adquisició de bicicletes estàtiques durant
el confinament ha augmentat un
450%, segons l’empresa Fitness Digital. En resum, el coronavirus ha
canviat molt els nostres costums,
però encara no en som conscients
del tot.

60.000
visites web
mensuals

www.lactual.cat
#lactualesinformacio

*Alcalde
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futbol

Mascaretes, distància, gel... i futbol
La Unió Esportiva
arrenca la
pretemporada amb
una derrota contra
el Cerdanyola CF

Albert San Andrés

Gairebé sis mesos després de l’últim
partit de Lliga de la UE Castellar, la
pilota va tornar a rodar per la gespa
del Joan Cortiella - Can Serrador en el
primer partit de preparació de l’equip
blanc-i-vermell per a la 2020-21, una
temporada amb molta incertesa per
a tot el futbol català amateur. Amb 1-2
al marcador, el Cerdanyola CF va emportar-se la victòria.
Les ganes de veure futbol per
part de la gent van quedar patents des
de l’obertura de les portes del camp,
més d’una hora abans del començament. Ningú s’esperava que les 200
còpies del full de responsabilitat que la
junta del club havia preparat pel partit fessin curt i que es sobrepassessin
els 300 assistents al camp en una de
les millors entrades dels últims anys.
Amb un rival d’entitat com el Cerdanyola de Toni Carrillo, de 3a divisió,
i poc més d’una setmana d’entrenament, els de Juan Antonio Roldán van
mostrar les novetats d’aquesta temporada per competir al subgrup 4-A de
segona catalana en el que promet ser
un any atípic. El retornat Marc Ollé –
que ha jugat a 3a divisió i a 1a catalana– sortia d’inici per deixar els tres pals
al nouvingut Xavi Viso, procedent del
Sabadell Nord de 1a catalana, en la se-

gona part. Els dos porters han agafat
el relleu d’Andy Garcia i Pau Roldán
sota pals i hauran de lluitar per la titularitat en un equip amb una dura competència en aquesta posició. Altres
retorns han estat el de Carlos Ortiz
després d’un any sabàtic, el d’Óscar
Arias procedent del Sant Quirze o Iker
Roldán després de dues temporades
al Mercantil.
L’extrem David López, arribat
del Sabadell Nord, i el davanter Marc
Ruano –procedent del Mercantil, però
que no va participar al partit per lesió–
completen les novetats d’un equip que
ha prioritzat la continuïtat del bloc que
va aconseguir el primer lloc el curs passat a tercera catalana. Només les baixes del mencionat Ruano, del davanter
Toni Murillo per lesió i de Leo Saavedra per motius laborals, van privar al
públic assistent de veure tots els efectius de l’equip sobre el terreny de joc.
Sobre el verd, la superioritat dels
visitants va plasmar-se en un tancament a camp local, on les oportunitats
eren per als de Carrillo. Les contres, la
millor arma de l’equip local, van servir per anotar el primer gol del partit
amb un cop de cap de Rodri al 26. Dos
gols a la segona dels visitants van deixar el marcador amb l’1 a 2 definitiu.
“Les sensacions en aquest primer partit han estat bones. Hem de
seguir treballant, però els jugadors
estan fent-ho bé i es veuen molt concentrats”, va explicar el tècnic local,
que va valorar positivament l’actitud
dels seus. Amb derrota, però amb bona
boca pel joc vist, el Castellar va tancar
el primer dels nou partits de pretemporada planificats. Mascaretes, distància, gel i futbol per a una nova normalitat esportiva en una temporada
que promet tornar a ser diferent.

L’equip castellarenc va donar la cara durant els 90 minuts, després de sis mesos sense competir. || a. san andrés

TORNA EL FUTBOL... DE MOMENT

Els partits poden ser a porta tancada
si no es respecten les mesures

Control a la porta del Cortiella, diumenge. || a.s.a.

L’esforç fet per la UE Castellar durant el partit de diumenge va
ser satisfactori pel bon desenvolupament del partit, a què van assistir més de 300 persones. Tot i això, la mala praxi d’alguns dels
assistents ha fet que el club es replantegi la viabilitat de públic en
els partits de pretemporada. La falta de distància de seguretat de
part d’alguns assistents, així com el fet no fer servir la mascareta
a la grada, pot deixar sense futbol de pretemporada al públic castellarenc. De moment, contra el Mercantil i Lliçà, el club adoptarà
noves mesures abans de prendre decisions més dràstiques.
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Georgina Garcia segueix
endavant en individual i
dobles al WTA de Praga

Després de l’eliminació als dobles
de Palerm a inicis d’agost, la tenista Georgina Garcia segueix viva al
WTA 125k de Praga després d’entrar a 1/16 havent superat tres eliminatòries contra Ekaterine Gorgodze (6-4, 6-3, 6-1), Olga Danilovic

(7-6, 6-4) i Pemra Özgen (4-6, 2-6)
i s’enfrontarà a Elisabetta Cocciaretto. Pel que fa als dobles, Garcia i
Fanny Stollar han arribat a quarts,
en què hauran de jugar contra Nadia
Podorska i Giulia Gatto-Monticone
per un lloc a les semifinals.

CICLISME | campionat de catalunya de ciclisme

Oriol Alcaraz: un bicampió sense límits

El ciclista castellarenc
suma el segon títol
català de la temporada
i buscarà el triplet

Albert San Andrés

Pocs poden dir que han sumat 14 campionats de Catalunya amb només 16 anys. El ciclista castellarenc Oriol Alcaraz és un d’ells.
Diumenge passat el ciclista de la UE Vilanova-Autocars Sagalés va sumar el segon
títol català de la temporada al Circuit de
Barcelona-Catalunya i ja somia a aconseguir el triplet a finals de setembre.
Tot i la temporada atípica que estem
vivint, Alcaraz en cap moment ha estat
disposat a passar-la en blanc i segueix en
el seu camí per arribar al cim. Mentrestant, però, el ciclista arrasa allà on va i és
estrany veure’l fora del podi en qualsevol
de les curses en què participa. I ho fa tant
en el circuit de BTT com en el de ciclisme
en ruta, convertint-se en un especialista en
totes les superfícies.
A principis d’agost, després d’haver-se
rodat en la cursa internacional de la Vall de
Boí, el castellarenc va arribar a Vilajuïga (Alt
Empordà) amb moltes opcions d’aconseguir
el campionat de BTT. El terreny sec i rocós i
amb fort desnivell de la prova no li va posar
les coses fàcils, però una primera volta gairebé perfecta li va donar la renda suficient
per aconseguir la victòria (00:56,12) en categoria cadet. El seu principal rival, Miquel
Morales (00:58,59) no aconseguia seguir
el seu ritme i va arribar a gairebé tres minuts. Adrià Franquesa (00:59,41) va com-

pletar el podi.
Amb el primer campionat de la temporada sota el braç, Alcaraz va seguir la
preparació pel català de contrarellotge,
amb una nova victòria, aquesta vegada en
el 40è Trofeu Primavera Olot - Memorial
Marta Juanola de Batet de la Serra (Olot).
Va imposar-se a l’esprint per davant de Gerard Cano després d’atacar en l’últim port
de muntanya, a dos quilòmetres del final,
amb dos segons de renda i 14 sobre el tercer,
el seu company d’equip Joel Díaz.
A finals d’agost la cita de Montmeló
ja era a tocar, però el del Sagalés encara va
voler arriscar en una prova més i va sumar
el tercer lloc en la volta a Besaya, tastant l’asfalt càntabre i sumant la victòria en la crono
per equips de Torrelavega. En la segona jornada de dissabte, un vuitè lloc en els 57 km
a Los Corrales –havia de reservar forces– li
va garantir el podi per darrere d’Abel Odón
Rosado i Tomás Antonio Morgado, la gran
esperança portuguesa del món del ciclisme.
Tan bon punt va baixar del podi i va tornar
cap a Barcelona, ja que diumenge l’esperava una nova gran cita.
Amb un recorregut tancat de 9,4 km –
sortida des de la recta i tornada abans d’arribar de nou al punt de començament– Alcaraz va emular les millors tardes de Jacques
Anquetil –Monsieur Crono– al Tour de França dels anys 50 i 60: sense gairebé cap referència de crono, per sortir dels primers,
no va escatimar esforços, pedalejant com
per fugir i traçant els revolts de manera
més pròpia de Marc Márquez que d’una
contrarellotge. Amb la mateixa bicicleta
amb què fa ruta –en aquesta categoria encara no està permès canviar-la– el ciclista
va deixar ben clar que volia el premi. Finalment ho aconseguia, aturant el rellotge en
00:13:15-12, a quatre segons de Tomás Deosdat i a 18 de Joan Cadena. Pràcticament
com si res, després d’haver fet una cursa de

Oriol Alcaraz en el moment de la sortida del Campionat de Catalunya de contrarellotge al Circuit de Catalunya. || cedida

dues etapes i 1400 km de viatge, per sumar
el segon campionat de Catalunya en un mes.
Tot en 72 hores!
“Pujant de categoria, cada vegada hi ha més nivell i més gent i és més
complicat aconseguir una victòria. La
crono va anar perfecta, tot i sortir dels
primers entre els 60 corredors vaig anar
a tope sense baixar el ritme en cap moment” explica el ciclista des del merescut
descans de casa.
Amb la mirada posada en aconseguir
el tercer català a Súria (Bages) en el campionat en ruta del 19 de setembre, el bicampió afirma que els pròxims reptes són “la

14
CAMPIONATS

de Catalunya de
BTT i carretera
ha aconseguit
des dels set anys

Vuelta a los Valles Mineros de la setmana que ve a Astúries i el català de ruta”.
La gran progressió del ciclista en els
últims anys el van fer deixar el seu equip de
tota la vida, el Terrassa CC, per fer el salt
a l’UE Vilanova - Autocars Sagalés, on ha
pogut fer un pas endavant i ha aconseguit
participar en noves curses. Alcaraz, però,
no es conforma amb això i tracta de trobar
un equip capaç de donar-li suport econòmic per a viatges, inscripcions i material i
així poder seguir lluitant pel somni de convertir-se en ciclista professional i assaltar
algun dia ports de muntanya com el Tourmalet, l’Angliru o el Mortirolo.
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‘Artsperiències’, un projecte mutant
La Companyia del desConcert, en què participa el castellarenc Òscar Rocabert, dona a conèixer un atrevit espectacle
Marina Antúnez

La Companyia del desConcert ha
donat a conèixer un projecte genuí i
col·lectiu, en concret, un espectacle
titulat ‘Artsperiències’. A l’equip participen el rapsode castellarenc Òscar
Rocabert, la ballarina Bel Carruana,
la violinista Elisenda Prats, la violoncelista Muntsa Sitjà, el pianista Albert Cañades, el fagot Toni Beamudi
el clarinet i electrònica Xavier Piquer.
La música i la direcció són de Xavier
Piquer, antic col·laborador del mestre Carles Santos.
El grup neix amb la necessitat
d’explorar des de dins cap enfora i
també a l’inrevés. Es plantegen: té alguna finalitat l’art o és una finalitat en
si mateixa? I responen que “cadascú
ha de buscar i trobar la seva pròpia
resposta, per molt que de vegades
ens vingui donada o suggerida”.
Amb aquest ànim de recerca,
tots ells es reuneixen sota un mateix
sostre. Músics, actors, ballarins, rapsodes, escriptors, artistes plàstics,
visuals. No sempre hi són tots però
tampoc mai hi són sols. No és un espai
tancat, al contrari.
‘Artsperiències’ són moments
únics i irrepetibles en què poden passar moltes coses. Parteixen d’una
proposta elaborada a partir de diversos ingredients com els sons, les
accions, els moviments, les paraules,
les imatges, els volums, i oberts a altres elements com per exemple el públic, a qui es confereix un paper proactiu, l’espai, i fins i tot, l’atzar. “Per
convertir-les en música, arts plàstiques i visuals, o més bé una fusió
de totes elles”, afegeixen.
La proposta ‘Artsperiències’ no
és un espectacle de dansa o teatre o
un recital, és una barreja que s’adreça a les sensacions, que dialoga amb
les expectatives generades i que crea
un impuls únic i irrepetible.
Les disciplines artístiques im-

Bel Carruana i Toni Beamud en un moment de l’espectacle. || glòria polls

plicades a ‘Artsperiències’ poden
anar canviant segons la situació i
circumstàncies. Per exemple, poden
haver-hi, interactuant, dansa, poesia, narrativa, accions teatrals, projeccions d’imatges estàtiques o en
moviment, o qualsevol altra cosa
suggerent.
“No volem crear un producte tancat als nostres propis impulsos,
sinó obert a les expectatives dels
propis programadors o assistents”,
admeten a la Companyia del desConcert. Es tracta, doncs, d’una mena de
performance que parteix d’unes idees
prèvies disposades a mutar.

OPINIÓ

Música en
quarentena
JORDI JOVÉ, músic

La situació derivada de la crisi de
la Covid-19 ha afectat d’una manera molt important la societat. El
dur confinament viscut entre els
mesos de març i juny va suposar
una prova molt dura per a la salut
mental de molta gent i tot això,
sense parlar de les dramàtiques
morts a causa d’aquesta pandèmia i de l’angoixa viscuda per pacients i familiars que n’han patit les

“‘Artsperiències’
són moments únics i
irrepetibles en què poden
passar moltes coses”

conseqüències directament, o de
la situació insostenible a què s’ha
vist abocat el personal sanitari.
De la mateixa manera, tot això ha
causat estralls en diversos sectors
socials, econòmics i culturals. En
aquest context, cal fer referència
a l’àmbit cultural, i especialment
el de la música.
L’estiu s’associa, moltes vegades,
a la celebració de festivals multitudinaris, esdeveniments que suposen un important incentiu econòmic per a les bandes de música,
moltes de les quals sobreviuen gràcies a la presentació de les seves
propostes en directe. La situació
actual, caracteritzada per les restriccions establertes amb l’objectiu
de reduir el nombre de contagis, ha
propiciat la cancel·lació de la gran
majoria de festivals. A casa nos-

Lluny de voler pujar a escenaris convencionals, la idea és ocupar
espais no tan habituals però amb alguna cosa pròpia a oferir, com edificis emblemàtics, passatges urbans
o naturals amb personalitat pròpia,
etc. Cada lloc amaga un racó especial, i “no ens conformem en reconèixer-lo i admirar-lo, volem
formar-ne part i integrar-lo a l’experiència”.
El paper de la música, en aquesta proposta, és el d’aportar calidesa
a partir d’instruments acústics de
corda, vent de fusta, piano i instruments electrònics amb moltes pos-

sibilitats, com ara sintetitzadors, ordinadors o tauletes digitals.
La dansa s’incorpora des d’un
punt de vista d’un cos perfomatiu i
dona a l’acció un moviment corporal
envaït pels diferents elements que
podem trobar en aquesta reunió de
presències, música, poesia, lletres.
“No es tracta de descobrir res de
nou, segurament, es tracta de renovar la mirada”, expliquen des de
la Cia. del desConcert. Les persones
que estiguin interessades en l’espectacle poden adreçar-se a la companyia a través del correu cia@desconcert.org o al telèfon 616 12 68 45.

tra en tenim molts exemples, com
el mític festival de Canet de Mar,
el Canet Rock, que, amb totes les
entrades esgotades des del febrer,
havia de celebrar-se el 4 de juliol
amb grups del nostre país, com ara
Manel, Oques Grasses o Doctor
Prats; o el Rock In Ton Park, que
havia de tenir lloc a Santa Coloma
de Gramenet l’11 de juliol i que reunia en un mateix escenari bandes
mítiques de l’escena punk, com els
britànics The Toy Dolls o els alabesos La Polla Records.
A la cancel·lació de festivals cal
afegir la suspensió de nombroses
festes majors (aquí a Castellar en
tenim un bon exemple), fet que
també agreuja la situació de molts
grups. Així, bandes dedicades al
públic infantil, com El Pot Petit o
la Dàmaris Gelabert, han vist com

se’ls han suspès força presentacions que havien de tenir lloc en
el marc d’aquestes festes majors.
Cal apostar decididament per la
música en directe, amb totes les
mesures sanitàries i de seguretat que calguin (de fet, ja s’estan
portant a terme amb èxit en diferents presentacions musicals), i
evitar-ne la cancel·lació.
Cal tornar a gaudir dels concerts,
ja sigui en format de festival o de
caràcter més íntim.
Fem-ho possible amb les eines de
què disposa el sector, però sobretot amb el compromís necessari
de l’Administració i l’assistència
a aquests actes, perquè això ens
enriqueix com a persones i contribueix a donar una empenta a la
música i els seus principals protagonistes, els músics.
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Un setembre a la fresca
Hi haurà tres sessions de cinema i un acte literari i musical, amb tast de vi

Moment de la pel·lícula ‘La innocència’. || cedida

Redacció

Aquest setembre, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament i el Club Cinema
Castellar Vallès han programat quatre
sessions de cinema a la fresca. Totes
elles tindran lloc a la plaça d’El Mirador, a les 21.30 hores. Aquest divendres 4, es projectarà la premiada La

biblioteca | infantil

Certamens
literaris per
aquesta tardor
La Biblioteca Municipal Antoni Tort
participarà al 25è Premi de Literatura ‘Protagonista Jove’ 20202021. L’objectiu és estimular la lectura d’imaginació en els nois i noies.
Una comissió d’experts ha seleccionat 6 llibres en català, 3 per a cada

innocència. El dia 11 de setembre es
podrà veure Onward. El divendres
18, Puñales por la espalda.
També divendres 18, a les 19.30
h, el Parc de Colobrers acull l’acte De
veu i vi, una proposta eminentment literària i musical, amb tast de vi, que
ens permetrà conèixer la literatura i el
vi del nostre territori una mica més bé.
Es llegiran textos d’escripto-

grup d’edat (de 13 a 14 anys i de 15
a 16 anys). Cada participant haurà
de llegir als tres llibres que corresponguin al seu grup i es faran quatre trobades per a debats i votacions. Les inscripcions es poden fer a
la mateixa biblioteca, de 10 a 13.30
i de 16 a 20.30, de dilluns a divendres, o bé dissabte, de 10 a 13 h, fins
al 24 d’octubre.
D’altra banda, el servei municipal
també participa en el 16è Premi de
Literatura “Atrapallibres” 20202021. Una comissió d’experts ha
seleccionat, en aquest cas, 9 llibres, 3 per a cada grup d’edat (de
9 anys, de 10 anys, i d’11 a 12 anys).

res catalanes a càrrec dels rapsodes Agnès Hernández, Albert Ibars,
Mònica Mimó, Gabi Ruiz, Marina
Antúnez i Sílvia Melgarejo. També
s’interpretaran quatre peces musicals, a càrrec de Mariona Roca (veu)
i Òscar Tortosa (guitarra). Adrià Garriga, responsable de la vinya de La
Muntada, a la Vall d’Horta, farà el
tast de vins.

Les inscripcions són obertes fins al
24 d’octubre. Cada participant ha
de llegir els tres llibres del seu grup
d’edat i participar a les trobades,
debats i votacions. La intenció de
tots dos premis és donar veu i valor
a l’opinió dels nens i joves com a
lectors, estimular la seva formació
literària i oferir-los l’opció de convertir-se en jurat d’un premi que va
més enllà del seu centre escolar.
Fent-los valorar i defensar els llibres als debats se’ls constitueix el
poder d’exercir com a jurat a dintre
de la biblioteca, aconseguint nomenar entre tots el que considerin millor. || m. a.

La Mare de Déu de la
Mercè, a Fontscalents
La Mare de Déu de la Mercè estava ubicada a l’ermita de la fàbrica i molí de Fontscalents. Així ho
constaten uns goigs de l’any 1934,
retrobats pel castellarenc Joan
Castells, i que van ser il·lustrats
pel seu pare, Antoni Maria Castells i Casas. L’autor d’aquests
goigs va ser mossèn Joan Abarcat, que en va fer la lletra i la música.
Segons apunta Castells, a
l’Arxiu Municipal, durant una
conferència que es va fer, els constava que la imatge que hi havia a
Fontscalents era la Mare de Déu
de Fontscalents, però no seria
així. “Jo sabia que hi havia la
verge de la Mercè perquè el
meu pare n’havia fet les il·
lustracions”. A més del document que ho ratifica, de l’any 34,
també es van fer uns segons goigs,
“que va trobar ma germana, de
l’any 1984, cinquanta anys després, i en color”. Aquests goigs es
troben en mans de Castells, que
els custodia des que va trobar-los
a casa. “Suposem que alguns
castellarencs també en tenen
constància”.
Segons explica Castells, durant la Guerra Civil la Mare de
Déu de la Mercè es va destruir, “després que un parell de
bombes de mà fessin caure el
sostre”.
La Forja de Nadal de l’any
1994 parla d’aquests goigs, i
també en fa menció Jacint Torrents al seu llibre Mossèn Joan
Abarcat i Bosch (1863-1943). Un
tortosí a Castellar del Vallès.
El fet que els goigs seguissin la música clàssica de tots els
goigs facilitava que tothom els
pogués cantar. “Mossèn Abarcat ho va fer tan bé que les dues
músiques, la clàssica i la dels
goigs, es poden cantar amb la
música normal dels goigs”, afegeix Castells.
D’altra banda, quan l’Arxiu
d’Història va editar el Plaça Vella

n. 60 (desembre, 2019) sobre les Jornades Europees del Patrimoni a les
Arenes s’hi va deixar alguns errors.
I és que l’any 1677 no havia pogut musicar els goigs de les Arenes perquè
no havia nascut i perquè, quan els va
fer, ell va ser l’autor de les lletres. Es
comenta que l’ermita resta tancada, però això no s’ajusta a la realitat.
Fa vint-i-cinc anys que, cada
primer diumenge de mes, s’hi celebra una missa, i fa setanta anys que
cada 8 de setembre se celebra la festivitat de les Marededéus Trobades
(enguany, suspesa per la Covid). El
Centre Excursionista hi ha celebrat
més de vint aplecs, s’ha fet la commemoració del 8è centenari amb l’assistència del bisbe Soler Perdigó i el
cardenal Ricard Maria Carles, en
què van actuar 12 entitats del poble,
ha rebut la visita de l’Associació Catalana de les Marededéus Trobades,
l’associació espanyola Vírgenes Negras, Amics del Romànic de Sabadell i del Monestir de Sant Cugat,
entre d’altres.
També s’hi ha fet la celebració
de la Festa de la cançó de Muntanya
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, s’hi han celebrat
matrimonis, batejos i noces d’argent
i d’or. S’hi han fet visites anuals de
quatre o cinc escoles i diverses parròquies amb el mossèn i feligresos.
Se n’han editat dos llibres i moltes
altres coses, i a l’interior s’hi manté
una exposició permanent sobre la
història de l’ermita. || m. a.

Goigs de la Mare de Déu de la Mercè. || m.a.
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Xavier Carceller
Director de l’Escola Mestre Pla

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Tranquil
Un defecte que no pots dominar?
La inseguretat
Una persona a qui admires?
El meu pare
Un plat?
Gambes a la planxa
Un viatge?
Argentina i Patagònia
Un músic?
Deep Purple
Un llibre?
‘El vell i la mar’ d’Ernest Hemingway
Una pel·lícula?
‘Psicosi’
Una matèria?
La història
Un somni?
Fer la volta al món
Un comiat?
No m’agrada acomiadar-me

”Les famílies de

l’AMPA del Mestre Pla
estan molt implicades

“

Després de 37 anys d’ofici, es jubila. Director de l’Escola
Mestre Pla des del 2013 i a l’equip directiu des que es va
inaugurar, l’11 de març del 2001. Marxa content, però
amb una sensació estranya per culpa de la pandèmia
Marina Antúnez

· Has exercit sempre de mestre?

Sí. A Castellar vaig començar a l’Escola Sant Esteve. Hi vaig ser durant
dos cursos. Després es va inaugurar el Mestre Pla i ja m’hi vaig quedar, des del principi. Vaig començar al curs 2000-2001, de secretari del centre. Després vaig passar
a ser cap d’estudis i en soc director
des de l’any 2013. Abans, havia estat
a una escola de Sabadell, i també
a Cerdanyola, en diverses escoles.
· La feina de director és diferents de la de mestre, per què?
És totalment diferent. D’entrada,
fas menys classes i poques tutories. Jo sempre he ensenyat socials
a cicle superior i mitjà. Com a director, la responsabilitat és teva, i
les decisions. El tracte amb les persones és el que més costa. Amb el

professorat i amb les famílies, perquè cadascú és diferent i costa tenir
content a tothom. Com a director no
pots tenir la visió d’una sola persona, de la seva parcel·la, sinó una visió
general. Ara el Mestre Pla és d’una
sola línia però abans era de doble
línia, i això vol dir moltes famílies i
molt professorat.
· Quina és la relació més complicada, amb els alumnes o amb
els pares?
Sense dubte, amb els adults. Amb els
alumnes pots tenir alguns moments
complicats però a la nostra professió ja sabem com ho hem de fer per
reconduir-ho. Però amb les famílies
és més delicat. La majoria són persones meravelloses, molt participatives i implicades, però sempre hi ha
un nucli de famílies més conflictives.
És un món més especial.
· Quina ha estat l’època més

dolça de gestionar com a director del centre?
A l’última època de director ha
estat molt fàcil gestionar els mestres. S’ha creat un grup molt estable, tancat. Amb alguns som companys i també amics. Fa anys que
estem junts. En altres èpoques
era més complicat perquè hi havia
molt professorat interí, que canviava sovint. La implicació no és
la mateixa.
· Quantes famílies hi ha al
Mestre Pla?
Hi ha uns 242 alumnes, o sigui,
unes 140 o 150 famílies. N’hi ha
que hi són des del principi! Al comiat, hi havia una família que ja
fa 18 anys que és a l’escola, perquè han tingut tres fills i hi han
anat passant tots. El gran ara ja
marxa. Al Mestre Pla hi ha una
AMPA molt potent, les famílies
hi estan molt implicades.

· I el teu comiat, com ha anat,
amb la pandèmia pel mig?
El comiat ha estat quasi impossible,
no hem pogut fer cap festa. Amb
els companys vam anar a dinar un
dia i els pares m’han fet algun detall. I vam fer la graduació dels de
sisè als Jardins del Palau Tolrà. Jo
no m’esperava una cosa així. A vegades pensava: Quina serà la meva
última classe amb els alumnes? I, és
clar, quan al març es va tancar tot,
no m’ho esperava. Oficialment, m’he
jubilat l’1 de setembre perquè és el
dia del meu aniversari i aquell dia
encara he anat a treballar. Normalment, la gent allarga l’inici de la jubilació quan s’acaba el curs, encara
que ja tingui els 60, però en aquest
cas jo ja he començat. A la plantilla
del curs que ve hi soc i ho he aprofitat per convidar els companys a
un esmorzar. De fet, ja és tradició,
cada any ho faig. El primer dia de
curs porto esmorzar d’aniversari.

· Com t’agafes la jubilació?
Tinc una sensació estranya. No és
que tingués especialment ganes
de jubilar-me però els mestres,
als 60, ja podem jubilar-nos si hem
treballat més de 35 anys. I és el meu
cas. Crec que marxo amb la feina
reconeguda i tinc la sensació que
soc una persona que es fa apreciar.
L’escola ja té relleu, qui era fins ara
cap d’estudis, Júlia Rojano, serà la
nova directora. Començarem el dia
15 de setembre.
· Projectes de futur?
A mi m’agrada molt la història.
Tinc el doctorat. La tesi em va
quedar penjada i no la continuaré,
però sí que vull seguir formantme, fer coses a la universitat com
a alumne. Hi ha una empresa que
es diu Arqueonet que fa projectes
interessants. També vull viatjar
perquè m’agrada molt. I dedicarme a la família.

