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Davant del gran repte
La comunitat educativa de la vila afronta aquest dimarts un inici
de curs molt complex perquè s’haurà de conviure amb la Covid-19.
Hi haurà 3.952 alumnes als centres, que han adaptat aules i espais

Dos membres de l’equip de docents de l’institut puig de la Creu conversen al costat d’un dels accessos del centre en una imatge presa dimarts passat. || Q. Pascual
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Després del tancament precipitat de 
les aules a mitjans de març, quan es va 
declarar l’estat d’alarma per la pan-
dèmia, les escoles i instituts de Cas-
tellar tornaran a obrir les portes per 
afrontar un nou curs adaptat a la nova 
normalitat de conviure amb la Covid-
19. En concret, 3.952 alumnes comen-
çaran dimarts 15 el curs a la vila, 170 
alumnes menys que el curs passat. En 
total, seran 3.412 els alumnes d’educa-
ció infantil i primària i secundària que  
començaran les classes als diferents 
centres educatius públics i concertats 
de la vila: 604 corresponen a educa-
ció infantil; 1.477 a educació primària, 
i 1.331 cursaran educació secundària 
obligatòria. D’altra banda, la setma-
na que ve també començarà el curs 
l’alumnat matriculat als estudis pos-
tobligatoris: 382 alumnes ho faran a 
batxillerat; 141, als cicles formatius de 
grau mitjà i superior, i 17, als progra-
mes de formació i inserció d’auxiliar 
d’hoteleria (cuina i serveis de restau-
ració) i al d’auxiliar de vivers i jardins. 
Cada centre educatiu de la vila presen-
ta unes característiques diferents de 
ràtios, de grups, d’espais... D’aquesta 
manera,  i donada l’excepcionalitat del 
moment, s’han adaptat i organitzat en 
funció de la casuística del seu alum-
nat i de la seva infraestructura. Tots 
els centres han vetllat per adaptar-se 
a la realitat actual i dimarts 15 ho tin-
dran tot enllestit per a rebre els alum-
nes de manera segura. A continuació,  
repassem com  s’afronta l’inici de curs 
a totes les escoles i instituts de la vila.

escola joan blanquer 
“La prioritat de tot serà atendre a 
nivell emocional els infants, això és 
la primera premissa, perquè des-
prés de sis mesos de no anar a l’es-
cola, pensem que l’impacte pot ser 
molt variat depenent de cada nen”, 
assegura la directora, Anna Riera. 
En l’àmbit organitzatiu, excepte P3, 
en què han respectat el grup classe, 
la resta, de P4 fins a 6è, com que són 
escola d’una línia, han barrejat cursos 
dins del mateix cicle. Per exemple, de 
P4 i P5 han fet tres grups, de 1r i 2n, 
també tres grups i igual per 3r i 4t i 
per 5è i 6è. I ens queden unes classes, 
excepte P3, de 17-18 alumnes. “L’aten-
ció serà molt més personalitzada a 
l’alumne i això és positiu”. 

El Joan Blanquer només té dos 
accessos i això dificulta les entrades, 
per aquest motiu han fet torns, a les 
9 i 9.10, i les recollides seran igual, a 
les 12.30 o a les 12.40, i el mateix a la 
tarda. De P3 fins a 2n entren a les 9 i 
de 3r a 6è, a les 9.10. Està tota l’escola 
amb cercles perquè cada grup ha de 
fer la filera fora del recinte. “L’equip 
ens esperem en aquestes portes, i 
hem habilitat una altra que era de 
l’AMPA i estarem allà amb el gel, el 
termòmetre i unes catifes amb dis-
solució. A cada hora en punt obri-
rem les finestres per ventilar, hem 
assignat un lavabo per a cada grup 

L’inici de curs més excepcional 

Mestres treballant a una de les aules de l’Escola Sant Esteve en una imatge de dimarts passat. || Q. Pascual

 C.D./R.G.

estable i al pati fem tres torns i tres 
espais diferents que aniran rotant, 
perquè l’espai d’escalada, per exem-
ple, no el tingui sempre el mateix 
grup”. L’escola tenia 9 grups i ara en 
seran 13, per això han habilitat altres 
espais, sacrificant l’aula de ciències, 
la biblioteca i l’aula d’anglès. Aquest 
curs l’escola compta amb tres mestres 
més i una tècnica d’educació infantil. 

escola el sol i la lluna

A l’Escola El Sol i La Lluna, a banda 
de la reducció de ràtios, que cada 
grup estable serà d’un mínim de 15 i 
un màxim de 18, han adaptat els es-
pais, “per assegurar-nos que dispo-
sen de tot el que necessiten, és a dir, 
gel, piques per rentar-se les mans, 
desinfecció si s’escau de material 
compartit, i ventilació de les aules 
i també dels accessos”, ha explicat 
la directora, Glòria Rincón. Amb les 
aules que té l’escola han habilitat tots 
els espais que necessiten, però han 
sacrificat aules com la d’anglès, la de 
música i la d’informàtica, que s’han 
habilitat com a aula de grup. 

Quant als accessos han habili-
tat dos pel carrer Bassetes i dos pel 
carrer Sant Feliu. Faran una entra-
da progressiva per descongestionar 
el moviment de famílies i infants. Per 
donar seguretat als accessos, tant a 
les entrades com a les sortides es ta-
llarà el carrer de Sant Feliu i es posarà 
una pilona al carrer Calvari, una ac-
tuació que s’ha coordinat amb l’Ajun-
tament. Els patis també els han adap-

L’aCtUaL repassa com afronten l’inici de curs tots els centres educatius de la vila sota l’amenaça  de la pandèmia

tat perquè cada grup de convivència 
estable disposi del seu espai de pati 
propi de forma rotatòria. També el 
menjador. Tenint en compte les cir-
cumstàncies, estan contents. “Tant 
de bo poguéssim funcionar amb 
aquests grups reduïts sempre. A 
més, hi ha hagut una dotació extra 
de 5 professors que ens ho ha facili-
tat. Hem de viure-ho així, amb rela-
tiva normalitat, sabent que passa-
ran coses, però sent positius. Hi ha 
molta plantilla de l’any passat que 
s’ha pogut quedar i això vol dir que 
podem fer un acompanyament bo 
als qui arriben”. 

escola bonavista

L’Escola Bonavista ha habilitat els 
espais perquè els alumnes puguin 
mantenir la distància, prendran la 
temperatura abans d’entrar a l’esco-
la i es rentaran les mans sempre que 
hi hagi un canvi d’espai o d’activitat. 
La directora, Anna Vallbona, expli-
ca que han fet desdoblament. “El 
grup classe, que és de 25 alumnes 
aproximadament, es desdoblarà la 
major part de l’horari escolar, entre 
15-16 hores a la setmana, i quedaran 
grups d’uns 12 alumnes. Les aules 
d’anglès, informàtica i música s’han 
convertit en espais per poder des-
doblar”. El centre està preparat en 
cas de tornar a l’ensenyament virtu-
al. Durant el primer trimestre, 4t, 5è 
i 6è, posarà molta energia a fer tota 
la formació de classroom. I el primer 
cicle, com ja van fer el curs passat, tre-

ballaria a través del bloc i de correus 
electrònics. També han habilitat una 
aplicació per estar el màxim de con-
tacte possible amb les famílies i faci-
litar la comunicació. “Les coses can-
vien d’un dia per l’altre. Com més 
preparats estiguem, més fàcil serà 
enfrontar-nos-hi”. 

escola mestre pla

L’Escola Mestre Pla disposa de mol-
tes portes d’accés al centre, per això, 
han diversificat les entrades i les sor-

1r d’ESO de l’Institut Castellar, amb 
qui han hagut de coordinar l’entrada 
al centre i també l’hora del pati per 
no coincidir. Respecte els espais, les 
aules de música, d’anglès, laboratori 
i una de les aules que fins ara feia ser-
vir l’ESO es reconverteixen i d’aques-
ta manera el centre s’ha pogut adap-
tar bé a l’espai. “L’espai no ha estat 
un problema, per a nosaltres la di-
ficultat principal ha estat la minsa 
dotació de personal per poder fer 
tot això, dos mestres extra amb sis 
grups amb ràtios de 25-27 evident-
ment és insuficient”. 

institut escola sant esteve 
Tenint en compte que el Sant Esteve 
cada any té més alumnes i és una es-
cola de doble línea, la millor fórmula 
que han trobat ha estat, en algun ni-
vell, de dos grups crear-ne tres. “De 
P3 a 3r de primària hem conservat 
els grups de 25 amb tres referents 
a cada nivell, dels quals un dels do-
cents, contínuament estaran desdo-
blant. És a dir, tres referents, tres 
espais, dos grups. De 4t a 6è hem 
fet de dos grups, tres. És a dir, hi ha 
tres classes de 4t, tres classes de 5è 
i tres classes de 6è. Amb tres refe-
rents i una quarta persona a cada 
nivell per fer suport”, detalla la di-
rectora, Mònica Díaz. Respecte els 
espais, cada nivell té tres espais més 
els vestíbuls, perquè l’escola disposa 
de vestíbuls molt amples, que també 
són espais d’aprenentatge. D’aques-
ta manera els espais acompleixen les 

comencen el curs 2020-
21 a Castellar dimarts 
que ve, 15 de setembre

ALUMNES

3.952

tides en cinc punts diferents, per evi-
tar les aglomeracions. Han reduït la 
ràtio fent desdoblament. Han desdo-
blat 2n en dos grups, i en el cicle mitjà, 
dels dos grups de 3r i 4t han fet tres 
grups, “hem barrejat nivells, i amb 
el cicle superior, 5è i 6è, hem fet el 
mateix, tres grups amb alumnes 
dels dos nivells”, detalla la directo-
ra, Júlia Rojano. Recordem a més, 
que aquest centre acull sis grups de 
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condicions de ventilació i llum ne-
cessaris. El pati també serà un lloc 
d’aprenentatge i l’han dividit en dos 
torns i per zones. “A 1r i 2n de l’ESO 
hem respectat els dos grups per-
què no arribem a 30 alumnes per 
grup. L’Ajuntament ens ha cedit 
el Casal Catalunya mentre els avis 
no tornin. I aquí faran classe els 
alumnes de 2n d’ESO”.  Els alum-
nes de l’institut escola faran l’entra-
da progressiva per sis accessos dife-
rents. Aquest curs el centre compta 
amb sis professors extres.

escola emili carles-tolrà

Per abaixar la ràtio, l’Emili Carles-Tol-
rà ha barrejat els cicles i de cada dos 
grups, n’han format tres. “Ho hem 
fet des de P4 a 6è, d’aquesta mane-
ra ens han quedat grups d’entre 15 i 
17 infants. Hem habilitat alguns es-
pais que hem reconvertit, com l’aula 
de música i les d’anglès. Ara tenim 
13 grups, hem passat de 9 a 13 tutori-
es”, expliquen des de l’equip directiu. 
Han ampliat els accessos, ara n’hi ha 
tres a l’edifici dels petits i dos a l’edifici 
dels grans. A més faran entrada pro-
gressiva. El Departament d’Educació 
els ha dotat de tres mestres més i una 
TEI (tècnica especialista en educació 
infantil), “és la primera vegada que 
tenim aquesta figura a l’escola”. De 
la mateixa manera que tots els altres 
centres, l’Emili Carles-Tolrà prendrà 
la temperatura cada dia, farà rentat de 
mans constantment i repartirà gel hi-
droalcohòlic. El pati també l’han sec-
toritzat perquè no coincideixin els di-
ferents grups de convivència.

escola fedac castellar 
L’escola infantil, primària i secun-
dària FEDAC Castellar ha optat 
per sectorialitzar l’equipament amb 
zones i classes d’ús exclusiu per a 
cada grup estable i cada franja d’edat. 
A tall d’exemple, l’escola s’ha distri-
buït en quatre grans àrees per a l’eta-
pa infantil, 1r, 2n i 3r de primària, 4t, 
5è i 6è, i l’ESO. Cada franja educati-
va farà servir un dels quatre acces-
sos de FEDAC Castellar –per entrar 
i sortir al centre– i desenvoluparà la 
seva activitat educativa en les zones 
assignades. 

Quant a les aules i els grups es-
tables, la directora de l’escola, Palo-
ma Cervera, explica que se senyalit-
zarà la distància de seguretat entre 
taules, que hi haurà dispensadors de 

gel hidroalcohòlic, i que els sostres 
alts i les finestres de grans dimen-
sions de què disposen facilitaran la 
ventilació de les aules. A més, Cer-
vera detalla que la ràtio a la FEDAC 
Castellar se situarà al voltant dels 25 
alumnes, perquè els grups bombolla 
no coincidiran amb altres estudiants. 
S’han prioritzat criteris pedagògics 
i emocionals per mantenir la comu-
nitat creada a cada classe. 

Finalment, en referència a l’en-
senyament telemàtic, l’escola ha dis-
senyat per etapes el Pla Triplex, 
que combina el treball a classe però 
també mitjançant eines digitals en 
cas que sigui necessari. 

col·legi el casal

Quant al col·legi el Casal, el direc-
tor César Sánchez, detalla que s’ha 
habilitat un nou punt d’accés al cen-
tre, i s’ha redissenyat els horaris per 
evitar l’acumulació de persones. Du-
rant l’accés al centre es controlarà 
la temperatura dels estudiants, que 
hauran de passar pels punts de dis-
tribució de gel hidroalcohòlic abans 
d’accedir a les aules. El Casal també 
ha elaborat un sistema de senyalit-

zació per colors que marca la distàn-
cia de seguretat tant en els espais 
comuns com en el pati. En aquest 
cas, el pati es distribuirà en zones 
segures per a cada grup estable. La 
zona de menjador també s’organit-
zarà seguint aquest sistema.  

A banda de reforçar la neteja 
i ventilació de l’equipament, tenint 
en compte la seva proximitat amb 
el bosc i seguint el projecte Natu-
ra del centre, es promouran acti-
vitats a l’exterior fent del bosc un 
espai educatiu.  En alguns casos el 
curs arrencarà amb classes semi-
presencials des de l’escola. Diver-
sos professors especialistes no po-
dran fer la classe presencial al grup 
estable, però les impartiran en línia. 
Els alumnes hi participaran des de 
l’escola. En cas que es confini el col-
legi, s’ha previst un pla d’ensenya-
ment telemàtic a través de platafor-
mes virtuals. 

institut puig de la creu

En el cas de l’Institut Puig de la Creu, 
desdoblaran tant els patis com les 
entrades. Així, s’han establert dues 
entrades, a les 8 h i a les 8.10 h, i dues 

sortides, a les 14.25 h i les 14.35 h. A les 
entrades es controlarà la temperatu-
ra dels estudiants, que portin masca-
retes i s’apliquin gel hidroalcohòlic. 
Com en tots els centres educatius, 
s’instal·laran punts de gel hidroalco-
hòlic, i es ventilaran i desinfectaran 
les aules amb cada canvi de grup es-
table. En el cas de les hores del pati, 
es duplicaran i es delimitaran zones 
per a cada grup.

Una altra de les novetats d’en-
guany per a l’institut, segons ha expli-
cat el director, Francesc Xavier Mar-
tín, és que cada curs sumarà una línia 
més per tal de reduir la ràtio d’estu-
diants. A més, també s’impartiran 
classes a espais com la biblioteca, 
els tallers o els laboratoris del centre. 
Tot i que el curs comença de mane-
ra presencial a totes les etapes, s’ha 
planificat un pla d’ensenyament en 
cas que es produeixi un confinament.

institut castellar 
Des de l’Institut Castellar no han am-
pliat línies, com en el cas del Puig de la 
Creu. “No disposem de professorat  
ni espais suficients”, explica Fran-
cesc Gallardo, el director del centre. 

Ara bé, s’han estructurat quatre en-
trades al centre que permetran l’ac-
cés diferenciat dels alumnes a l’insti-
tut i “també hem fet modificacions 
al pati per assegurar que no es bar-
regen nivells”. 

D’altra banda, també s’han 
instal·lat dispensadors de gel hi-
droalcohòlic a cada classe, i es con-
trolarà la temperatura a l’entrada. 
Quant al condicionament de l’equi-
pament, a banda del nou accés al 
centre “per la zona de la Ronda,  
s’han recuperat uns lavabos a la 
mateixa àrea, ja que utilitzarem 
la zona enjardinada com a pati”. 
Una altra novetat és que la sala de 
professors es farà servir com a aula, 
i que el servei de cantina desaparei-
xerà perquè l’espai esdevindrà la 
sala de professors. Quant al pla de 
contingència, Gallardo detalla que 
“tots els departaments didàctics 
han preparat un pla d’actuació i 
avaluació telemàtica en cas d’un 
nou confinament”.

institut les garberes

A l’Institut de Jardineria i Agricultura 
les Garberes s’ha renovat el protocol 
de neteja i de desinfecció del centre 
educatiu, i dels espais de pràctiques, 
i material i estris de jardineria. Tal 
com detalla la directora de l’institut,  
Berta Tasias, també s’han llogat dos 
lavabos portàtils externs, per descon-
gestionar els serveis de l’equipament. 
La directora remarca que “es faran el 
màxim d’hores de classe a l’exteri-
or”, i de fet l’institut ha habilitat tres 
espais exteriors per fer-ho possible. 
A més Tasias concreta que mantin-
dran les finestres obertes a les aules 
si la climatologia ho permet, i que les 
entrades i sortides al centre es faran 
de manera esglaonada, no de mane-
ra temporal, sinó quant a l’espai, que 
estarà acotat per a cada franja educa-
tiva. En aquest sentit, per tal d’ajus-
tar-se a la ràtio que marca el Departa-
ment d’Educació de 30 alumnes, han 
desdoblat algunes classes per delimi-
tar més d’un grup estable.

Quant als equipaments, l’Ajun-
tament ha cedit a Les Garberes al-
gunes aules del Centre de Serveis. 
Els estudiants de l’institut s’hi des-
plaçaran  només un matí i mig a la 
setmana.  Ara bé, en cas que sigui 
necessari, l’institut ha previst una 
alternativa d’ensenyament semipre-
sencial o 100% telemàtic.  

Els productes d’higiene i desinfecció són cabdals aquest curs. A la imatge, distribució de gels a l’institut puig de la Creu. || Q. Pascual 
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El dia 15 de setembre també arrencarà el 
curs presencial a les escoles municipals, 
Torre Balada [veure pàgina 17] i l’Escola 
Municipal d’Adults. L’escola d’adults  ini-
ciarà el curs de forma presencial amb un 
total de 200 alumnes inscrits. Aquesta 
xifra és menor a la d’altres cursos tenint 
en compte que s’ha reduït la matrícula 
entre els col·lectius més vulnerables a la 
Covid-19, com ara les persones majors de 
65 anys. El centre també ha adoptat me-
sures de prevenció del virus a l’edifici del 
carrer dels Pedrissos. Entre d’altres, ha 
reduït les ràtios per aula, que ara passa-
ran a ser d’entre 10 i 20 persones. Com a 
novetat, l’escola afegeix als seus estudis 
el segon nivell dels ensenyaments d’in-
formàtica a l’educació d’adults (COMPE-
TIC) després que l’any passat s’impartís 
per primera vegada el nivell 1. 

Les que sí que ja han començat el 
nou curs 2020-2021 són les escoles bres-
sol municipals (EBM), que van obrir 
portes el 2 de setembre passat. El total 
d’alumnes inscrits és de 111, 30 a l’EBM 
El Coral i 81 a l’EBM Colobrers. A l’EBM 
El Coral han quedat tres vacants a l’au-
la destinada a infants nascuts l’any 2018 
mentre que a l’EBM Colobrers es dispo-
sa d’una plaça lliure per a infants nascuts 
el 2020, cinc places lliures per a infants 
nascuts el 2018 i quatre places lliures per 
als nascuts el 2019.

Com és habitual, els infants 
d’aquests dos centres van començar 
el curs amb  jornades d’adaptació amb 
grups i horaris reduïts, mentre que des 
del dilluns 7 de setembre les dues esco-
les bressol municipals ja funcionen amb 
plena normalitat, amb els horaris esco-
llits per cada família i amb la totalitat de 
serveis oferts en marxa. Durant el mes 
de setembre cada aula disposarà de dos 
professionals per poder oferir una aten-
ció més acurada i propera als infants.

L’Ajuntament ha activat diverses 
mesures als centres públics entre les 
quals destaquen l’adequació i/o amplia-

el curs a les escoles municipals
L’ajuntament ha adequat accessos i ha fet una trentena d’accions de manteniment als centres

 Redacció
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ció d’accessos i la intensificació de la ne-
teja dels edificis escolars per evitar aglo-
meracions i garantir la màxima higiene 
de cara a aquest inici de curs.

Entre d’altres mesures, s’han se-
nyalitzat els accessos a totes les escoles 
públiques per regular les entrades i sor-
tides de l’alumnat. Així, tots els centres 
disposen d’uns punts que s’han pintat a 
l’exterior dels edificis que indiquen a on 
s’han de col·locar els nens i nenes i les 
seves respectives famílies a fi de garan-
tir la distància física de seguretat entre 
persones. Els centres han previst que els 
accessos i sortides del centre siguin pro-
gressius i en horaris diferenciats. 

30 accions de manteniment

A més, la Brigada Municipal ha dut a 
terme una trentena d’accions de man-
teniment tant en els elements exteriors 
com a l’interior dels propis edificis. Entre 
altres exemples, destaca l’ampliació de la 
vorera de la Ronda de Llevant en un tram 

on s’ha adequat un accés per a l’IE Sant 
Esteve, la instal·lació o reparació de pi-
ques d’aigua, la col·locació de sistemes de 
ventilació en aules, el subministrament 
de tanques protectores o altres tasques 
de jardineria i pintura, entre d’altres. 

Totes aquestes actuacions han su-
posat una inversió de 30.000 euros  i se 
sumen a les obres ordinàries de millora 
que s’han dut a terme aquest estiu en di-
ferents centres. El consistori ha invertit 
aquest estiu 110.000 euros més en tres 
actuacions concretes: a l’IE Sant Este-
ve, s’han substituït els tancaments exte-
riors per finestres d’alumini, a l’Escola 
Bonavista s’han renovat lavabos i a l’Es-
cola Mestre Pla s’ha substituït el siste-
ma d’impermeabilització de la coberta.

D’altra banda, l’Ajuntament ha con-
sensuat amb les direccions dels centres 
un augment del servei de neteja als edi-
ficis escolars, de manera que també es 
reforçarà durant les hores lectives i s’in-
tensificarà en espais d’ús comú. L’actu-
ació tindrà un cost de 40.000 euros.  

SENYALiTZACiÓ 
Tots els centres 
disposen  d’uns 
punts que s’han 
pintat a l’exterior 
dels edificis que 
s’han de col·locar 
els alumnes 

MANTENiMENT 
s’han fet una 
trentena d’accions, 
com ampliacions 
de voreres, que 
se sumen als 
110.000 euros en 
tres actuacions 
concretes, a l’IE 
sant Esteve, 
Bonavista i 
Mestre Pla

Accés d’una petita a la llar d’infants municipal Colobrers. || Q. Pascual

El regidor d’Educació, Joan Creus. ||arxIu

JoAN CREUS | vaLoraCió

“Les escoles 
seran 
segures ”

El regidor d’Educació de Castellar, 
Joan Creus, ha reconegut que ja es va 
començar a plantejar el pla d’obertu-
ra dels centres al juny, seguint les di-
rectrius dels departaments de Salut 
i Educació. “Hem fet tot el possible 
perquè els plans d’obertura  de 
centre gaudissin d’una banda de 
millors accessos, més ordenats i 
espaiats, s’ha fet una nova senya-

lètica dels accessos a tots els cen-
tres i en algunes escoles s’ha optat 
per reordenar el trànsit”, consta-
ta el regidor, que afegeix que “una 
qüestió important ha estat la in-
tensificació de la neteja, amb el re-
forç de les franges que necessiten 
que hi hagi  una neteja dels espais 
comuns, com els lavabos, els gim-
nasos o les aules que siguin poli-
valents amb més personal”. 

El regidor d’Educació ha re-
cordat que, “amb totes les ade-
quacions que s’han fet,  s’ha acon-
seguit que les escoles i instituts 
siguin llocs extremadament se-
gurs”. El Departament d’Educació 
estableix que les ràtios per aula de 
les escoles públiques d’educació in-
fantil i primària seran inferiors als 

20 alumnes, mentre que als centres 
públics de secundària seran inferi-
ors als 30 alumnes. Creus ha asse-
gurat que aquestes ràtios es poden 
mantenir en cas que hi hagi matrícu-
la viva, la incorporació d’alumnes a 
l’escola o a l’institut en qualsevol mo-
ment del curs escolar. “En els plans 
d’obertura és una qüestió que està 
prevista. La recomanació és que 
els grups bombolla, que compar-
teixen formació, no pateixin cap 
canvi, però és evident que un dels 
drets fonamentals també és matri-
cular-se en el municipi on es viu  i 
es tindrà en compte a quins grups 
poden anar si hi ha matrícules al 
llarg de l’any”. Quan hi ha matrí-
cula viva, es fixa un temps pruden-
cial durant el qual s’analitza l’estat 

de salut del nou integrant del grup 
i, “per tant, s’extrema el control i 
l’entrada a un grup”.

El regidor d’Educació es mos-
tra convençut que totes les mesures 
que s’han pres respecte a l’accés i a la 
pacificació del trànsit al voltant d’un 
centre escolar es mantindran una ve-
gada se superi l’actual pandèmia del 
coronavirus. L’actual situació ha fet 
que “es repensés quina és la millor 
metodologia quant als accessos a 
les escoles i quins són els hàbits 
de les famílies a l’hora d’acompa-
nyar els seus fills a l’escola a més 
de l’esglaonament a l’hora d’en-
trar a l’edifici en funció del grup 
classe”. Aquesta reordenació del 
trànsit “ha vingut per quedar-se”, 
conclou  Creus.  ||  J. rIus

+ iNiCi DE CURS

L’Ajuntament cedeix 
espais municipals 
als diversos centres 
educatius

La darrera de les accions destacades 
de l’Ajuntament amb vistes a l’inici 
de curs és la cessió d’equipaments 
municipals als centres educatius, 
un complement a les necessitats 
de la nova realitat  que s’ha de viure 
per mantenir distàncies i oferir 
garanties. Així, l’Institut Escola 
Sant Esteve disposarà d’espais 
al Casal Catalunya i l’Institut Les 
Garberes en disposarà al Centre de 
Serveis. A més, també s’han posat 
a disposició diferents equipaments 
per a la pràctica esportiva: així, el 
FEDAC Castellar utilitzarà el pavelló 
de Puigverd, l’IE Sant Esteve el 
pavelló Joaquim Blume i, com ja és 
habitual, l’Escola El Sol i La Lluna 
disposarà del pavelló Dani Pedrosa, 
a més dels espais laterals de 
l’equipament que es podran utilitzar 
també com a pati. Així mateix, 
l’Ajuntament posa a disposició de 
tots els centres el LAB Castellar 
d’El Mirador per poder dur a terme 
activitats de fabricació digital. 
Per contra, i com a mesura de pre-
caució, aquest inici de curs no s’han 
cedit els espais de les escoles a 
terceres entitats perquè hi realitzin 
activitats fora de l’horari lectiu. 
Amb la voluntat de propiciar 
un inici de curs escolar amb la 
màxima precaució, l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès ha endarrerit 
durant algunes setmanes l’ober-
tura d’altres equipaments on es 
produeix interacció social. És el 
cas, per exemple, de la Ludoteca 
Municipal, els Casals de Gent Gran 
o l’Auditori Municipal Miquel Pont. 
La decisió es complementa amb 
altres mesures que ja es van 
prendre al juliol com és el cas de la 
suspensió de la Festa Major de la 
vila que s’havia de celebrar aquest 
cap de setmana per evitar grans 
aglomeracions de persones.  Per 
això, tampoc es farà convocatòria 
pública per commemorar la 
Diada Nacional de Catalunya.

inici de curs
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“Les famílies també 
ens hem d’esforçar”

El Pol de 10 anys, la Berta de 8 i la 
Ivet de 5, són germans i estan pre-
parats per tornar a l’escola. Estan il-
lusionats i tenen molt ben apreses les 
mesures que han de seguir. Sortiran 
de casa amb la mascareta, cadascú 
accedirà a l’escola per un punt dife-
rent i a classe i al pati només podran 
tenir relació amb els companys del 
seu grup. “La tornada a l’escola l’en-
carem com cada any, amb il·lusió. 
Sí que és veritat que prenem me-
sures. Ells són conscients del que 
hi ha i del que passa. Saben que és 
una malaltia greu i que hi ha molts 
morts, però també saben que man-
tenir la distància i seguint unes 
mesures poden fer, entre cometes, 
vida normal”, explica la seva mare, 
Cristina Cruz.

Aquesta família de cinc mem-
bres transmet serenor respecte la 
tornada a l’escola. El pare, Alberto 
Perea, assegura que la clau és menta-
litzar-se. “Volem que tornin a l’esco-
la, creiem que és positiu i si els que 
entenen diuen que sí, nosaltres hi 
confiem. Que deixen de fer coses? 
Sí. Que deixen de relacionar-se amb 
gent? Sí... però que han d’entrar a 
l’escola i tornar amb els amics i la 

La família perea-Cruz es renta les mans, un dels hàbits essencials per evitar el contagi des que es va declarar la pandèmia. || Q. Pascual

els perea-Cruz, família amb tres infants 
en edat escolar, preparen l’inici de curs 
conscients de la situació, però amb il·lusió

 Cristina Domene rutina, dins de les mesures, també”. 
La Cristina i l’Alberto conside-

ren que totes les parts implicades 
en l’educació han de fer tots els pos-
sibles: el Departament, les escoles, 
els alumnes i les famílies. “L’escola 
està fent tots els possibles, l’equip 
directiu ha fet un esforç molt gran, 
crec que les famílies també ens hem 
d’esforçar, i els nens . Tampoc cal 
magnificar les coses”, opina la mare.  

Els tres germans no mostren 
neguit per tornar a la rutina. Amb la 
intenció de normalitzar la situació, 
al juliol ja van anar a casals d’estiu. 
Ara, a l’escola, per reduir la ràtio, se-
paren grups, però saben que és una 
situació excepcional. “Si no poden 
anar amb els seus millors amics a 
classe, ja es veuran quan es pugui”, 
diu la Cristina. L’Alberto afegeix: “El 
Pol l’any passat va canviar de grup 
i es va adaptar, fa tres anys van 
venir aquí a Castellar i també es 
van adaptar. Conèixer altres com-
panys és bo i que es relacionin amb 
altres grups”.

Si es donés el cas que un dels 
fills s’ha de quedar a casa malalt o 
fent quarantena, la família ha pre-
vist diferents solucions, com fer la 
meitat de la jornada teletreballant o 
adaptant l’horari de feina presenci-
al. “Tenim previstes alternatives, 

però si passa, ja decidirem. Anem 
fent el dia a dia”.

Respecte si consideren que 
aquests mesos de confinament han 
condicionat l’aprenentatge del Pol, la 
Berta i la Ivet, els pares ho tenen clar: 
“A casa han continuat fent projec-
tes. Potser no han acabat el currí-
culum  que s’havia pensat, però ja 
l’acabaran aquest any. El que més 
han perdut han estat referents. 
Només ens han tingut a nosaltres 
dos de referents i crec que és im-
portant que tinguin els seus pro-
fessors, els seus monitors d’hoquei, 
de dansa... perquè això els dona una 
visió més àmplia del món”. 

fAMíLiA pEREA-CRUZ | tornaDa a L’esCoLa

+ iNiCi DE CURS

Mascareta, distància                                                         
i termòmetre

Cap persona pot accedir als centres 
escolars amb una temperatura superior 
als 37,5º ni haver reduït la temperatura 
amb antitèrmics. L’alumnat més gran 
de 6 anys hi ha d’entrar amb la masca-
reta ben posada. Aquestes són les dues 
grans mesures per posar un tallafoc 
a la pandèmia de coronavirus a les 
escoles i instituts del país que afronten 
l’inici de curs. Les autoritats educatives 

també recorden  que qualsevol petit 
símptoma de malestar fa obligatori que 
l’escolar quedi a casa. En els estudiants 
majors de 14 anys, també s’inclou 
l’alteració del gust o de l’olfacte com 
a causa per deixar d’assistir a classe.
En cas que es produeixi un positiu, 
tot el grup estable de convivència 
de classe haurà de fer l’aïllament 
preventiu a casa durant 14 dies. A 
tots se’ls farà una prova PCR. El 
resultat negatiu en aquesta prova 
als membres del grup no eximirà la 
necessitat de mantenir l’aïllament 
domiciliari durant 14 dies, atès que és 
el període màxim d’incubació del virus.   
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· Amb l’inici del curs escolar es pre-
veu un increment dels contagis?
En bona lògica, per què pensem que 
pot ser un moment d’augment de con-
tagis? Durant l’estiu, els joves han 
tingut un grup estable d’amistats co-
munes i habituals. Quan comenci el 
curs, aquest grup serà una mica di-
ferent perquè el grup d’amistats no 
serà el típic. Aleshores, els nous con-
tactes entre els uns i els altres poden 
afavorir de manera important que hi 
hagi contactes asimptomàtics. A par-
tir dels casos asimptomàtics i lleus, 
si no els prestem prou atenció, els 
nombre de casos pot augmentar de 
manera important. 

· Les mesures d’higiene i de dis-
tanciament et semblen correctes 
o n’afegiries de noves?
A mi em semblen correctes. No he 
acabat d’entendre el tema de la tem-
peratura. Es posa el límit en 37,5 

  Jordi Rius

L’inici del curs escolar és tot un repte 
per als professionals de la salut pel 
que fa a la propagació del coronavirus. 
El doctor castellarenc Antonio Moya 
reflexiona sobre com s’ha d’afrontar 
aquesta etapa  i les prevencions que 
hem de seguir

ENTREViSTA

Antonio Moya, metge de 
família i de l’oSB

graus i sobretot que no hagin pres 
cap antitèrmic per rebaixar la tem-
peratura. Cal valorar els quadres amb 
tota la simptomatologia que pugui 
acompanyar.  Probablement, si un 
nen té 37,4 però té altres símptomes 
que ens facin sospitar, la dada de la 
temperatura no serà significativa. 
Les diarrees, la tos seca, la febre o la 
falta d’olfacte ens poden fer pensar 
que estem davant d’un coronavirus. 
M’avanço una mica per dir-te que la 
campanya de vacunació de la grip 
probablement s’avançarà. Segura-
ment, es farà entre l’1 i el 15 d’octubre. 
Precisament per evitar que hi hagi un 
pacient amb un quadre clínic d’una 
grip o d’un coronavirus, hem d’in-
tentar que la gent es vacuni de ma-
nera massiva. Si tothom està vacu-
nat de la grip, potser hi haurà menys 
incidències i hi haurà menys dubtes 
a l’hora de detectar una infecció per 
un virus o un altre.

· Les residències de gent gran 
estan millor preparades ara que 
a l’inici de la pandèmia?
Això per suposat. Les residències 
estan molt millor, bàsicament per-
què l’experiència acumulada ens en-
senya a distribuir o a fer models de 
distribució a cada residència perquè 
es pugui aïllar de manera prematura 
un cas sospitós i sobretot poder fer 
una prova PCR sense haver d’espe-
rar una o dues setmanes o un mes, 
com va arribar a passar als mesos de 
març i abril passat. Es tracta de fer 
un diagnòstic molt mesurat i precoç 
perquè no arribem a tenir  les xifres 

El doctor Antonio Moya a l’obra Social Benèfica. || cEdIda

dràstiques que vam tenir amb l’inici 
de la pandèmia.

· El que porta pitjor la gent gran 
és l’aïllament respecte als seus 
familiars?
Ho ha estat i és terrible, perquè a ni-
vell de residències cuidem molt els 
nostres residents, evitem molt el con-
tacte amb la resta de la gent, extre-
mem molt la visita dels familiars en la 
mesura que intentem que siguin molt 
racionals, que hi hagi mesures de dis-
tància i mascaretes. No hem d’abai-
xar la guàrdia, perquè si el virus està 
al carrer i a la societat entrarà a les 
escoles i a les residències. Les resi-
dències les hem de cuidar sempre i 
amb l’experiència que hem tingut, 
amb molta més cura perquè no entri 
el virus. El confinament ha produït 
una destrossa emocional, no només 
als residents, sinó també a les famí-
lies. En conjunt és una situació molt 
difícil d’assumir tenir un familiar que 
saps que necessitarà la teva compa-
nyia i de les teves paraules i que les 
visites estiguin prohibides.

· En el seu moment vas patir la 
malaltia. Això ha marcat d’algu-
na manera la teva relació amb el 
teu entorn?
He observat que aquest estiu  ha estat 
diferent amb dos extrems bastant evi-
dents. En la gent que hem tingut la ma-
laltia i afortunadament hem pogut su-
perar-la, en els familiars que diuen que 
han tingut algun malalt i en la gent gran 
hem observat molt respecte per aquest 
virus. D’altra banda, és decebedor veure 

la gent jove. Les imatges que hem vist 
ens han destrossat una  mica la moral 
perquè després de patir les morts que 
hem tingut, per respecte, aquesta gent 
no s’ho mereixia. És un fracàs conjunt 
de la societat, crec, per part d’educa-
ció, de la sanitat i de molts estaments.

·Aquest situació de relaxament 
de les mesures per part dels joves 
serà difícil de reconduir una vega-
da estiguin als centres educatius?
Espero que no. L’ús de la mascare-
ta és important per evitar els porta-
dors asimptomàtics. Si et poses una 
mascareta dificultes molt el fet de 
poder-te contagiar. El fet que les ad-
ministracions hagin obligat que tot-
hom porti  mascareta a partir dels 6 
anys s’ha convertit en norma i cada 
cop més s’han de fer complir. I als ins-
tituts i col·legis igual, s’ha de complir 
aquesta norma al peu de la lletra. No 
ens podem permetre, després del que 
hem passat, que torni a passar. A més, 
voldria parlar de la distància. Tothom 
parla d’1,5 metres. Però hem de pen-
sar que les mesures no són d’1,5 me-

tres, sinó com més lluny millor. Si ets 
a 5 metres, millor. Els virus arriben a 
5 metres amb la respiració normal i 
amb les gotes amb què es transme-
ten. La distància d’1,5 metres és una 
cosa més simbòlica, no és decisiva.

· Tot i que al desembre s’ha anun-
ciat que poden haver les primers 
vacunes, la situació no canviarà 
gaire en els pròxims mesos...
Sabem que hi ha molts laboratoris 
que estan treballant. Hem de ser cu-
rosos. L’Agència Europea de Medica-
ment n’ha de donar el vistiplau, però 
encara no he sentit cap veu autoritza-
da. Sembla que la vacuna europea és 
la que presenta més estudis i ofereix 
més seguretat i s’ha fet en un temps 
rècord. Però hem de ser realistes, 
les vacunes necessiten  un temps. El 
nombre de casos en què s’ha estudi-
at els efectes secundaris de la vacu-
na ha estat relativament petit. Les va-
cunes seran la solució a aquest virus, 
però les millors no seran les primeres. 
Les més bones necessitaran 2 o 3 anys 
per ser efectives. 

“La vacunació de la grip 
hauria de ser massiva”
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ViA púBLiCA | mobiLitat

Fent camí cap a la zona 30
L’ajuntament culmina diversos treballs a la via pública per implantar la reducció de velocitat

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha 
començat a implantar la reducció de la 
velocitat màxima permesa en vies urba-
nes per a tot tipus de vehicles dels 40 als 
30 quilòmetres per hora, una mesura que 
té per objectiu pacificar el trànsit de ve-
hicles als diferents nuclis urbans del mu-
nicipi. Aquests dies s’està duent a terme 
una acció de reforç de la senyalització 
horitzontal i vertical dels nous límits de 
velocitat així com la pintura viària i la il-
luminació dels passos de vianants. 

El límit genèric de velocitat a 30 qui-
lòmetres per hora serà aplicable a totes 
les vies urbanes a excepció de les rondes 
de Llevant i de Tolosa i els carrers de la 
Garrotxa i del Bages, situats al Pla de la 
Bruguera, on la velocitat màxima per-
mesa continuarà sent de 50 quilòmetres 
per hora. Pel que fa a les carreteres, la ve-
locitat màxima permesa serà la que se-
nyalitzi l’administració titular de la via. 
A més, el text de l’ordenança que entra-
rà en vigor dimarts manté el límit de 20 
quilòmetres per hora a totes les vies ur-
banes que disposin de plataforma única 
de calçada i vorera. A les àrees per a via-
nants, quan la circulació de determinats 
vehicles estigui autoritzada, la velocitat 
màxima permesa també continuarà sent 
de 10 km/h.

També cal destacar que la norma-
tiva aprovada estableix que els vehicles 
hauran de reduir la velocitat al pas nor-
mal de les persones a les àrees de via-
nants i a les vies urbanes amb platafor-
ma única de calçada i vorera, i en altres 

llocs en què hi hagi afluència de vianants. 
En aquests casos, s’hauran d’arribar a 
aturar, si s’escau. Finalment, als camins 
rurals i pistes forestals la velocitat mà-
xima permesa també queda limitada als 
30 km/h. Com en el cas anterior, la veloci-
tat s’haurà d’adequar en cas de coincidir 
amb altres usuaris a peu o en bicicleta.

Segons el tinent d’alcalde de Territo-
ri i Sostenibilitat, Pepe González, aques-
ta mesura té per objectiu “recuperar 
els espais per a vianants i vehicles no 

Serà aplicable 
a totes les vies 

urbanes, a 
excepció de les 

rondes

KM/H

30

 Redacció

Els operaris, al carrer Jaume i, enllestint la pintura viària amb els nous límits de velocitat.|| Q. Pascual

motoritzats, tant per raons ambien-
tals com de seguretat”. I afegeix: “ens 
hem avançat al que aviat serà general 
al conjunt del país i suposarà un canvi 
considerable en el funcionament de la 
mobilitat urbana, en què els vehicles 
ja no disposaran de preferència per 
sobre dels vianants”.

Aquests dies s’està duent a terme 
una campanya de comunicació i consci-
enciació a la ciutadania per donar a co-
nèixer la mesura. 

foRMACiÓ | taLLer

Al setembre no només comença 
el curs per als infants, els adults 
també disposen d’un ventall de 
possibilitats per ampliar els seus 
coneixements. Un exemple n’és 
el taller “La intel·ligència emoci-
onal t’obre les portes”, a càrrec 
de Roser Sellés, experta en Co-
aching & PNL. Les classes virtu-
als es faran els dies 16, 17, 18 i 21 de 
setembre, de 10 a 13 h.

Els objectius de la formació 
són saber què és la intel·ligència 
emocional i per què és tan impor-
tant en la vida laboral i incremen-
tar el nostre autoconeixement, 
aprenent a gestionar les emoci-
ons i facilitar, d’aquesta manera, 
la comunicació i relació amb els 
altres. En el curs, organitzat per 
l’Ajuntament i la Diputació de Bar-
celona, s’ensenyarà, entre altres 
continguts, diferents habilitats so-
cials i comunicatives com l’empa-
tia, l’escolta activa i l’assertivitat.

És un taller eminentment 
pràctic i interactiu impartit de 
manera online i adreçat al públic 
en general. Videoclips, contes, me-
tàfores, jocs, exercicis individuals 
i grupals formen part de la meto-
dologia. És requisist fonamental, 
però, disposar de les eines per fer 
la formació online. Les inscripci-
ons es poden fer als telèfon 93 714 
40 40 – 671 37 81 75 o al correu elec-
trònica lsalomo@castellarvalles.
cat.   || c. d.

Curs 
sobre la
intel·ligència 
emocional 
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Concentració a Cal Targa el 2018, que no es repetirà enguany per la Covid-19. || arxIu

Una Diada amb mascareta, distància 
de seguretat i actes de petit format 

DiADA | programa

Castellar del Vallès celebrarà la 
Diada de Catalunya sense convoca-
tòries massives, amb actes de petit 
format a causa de l’escenari de la 
crisi sanitària de la Covid-19. La pri-
oritat és mantenir el protocol de se-
guretat, higiene i prevenció per tal 
d’evitar situacions de risc de contagi.

Quant a l’acte institucional, no 
es farà una convocatòria oberta, sinó 
que l’Ajuntament oferirà una ofrena 
floral a la senyera ubicada a la plaça 
de Catalunya, i publicarà un ban ofi-
cial de la Diada que es difondrà a 
través de xarxes socials i també en 
aquest setmanari. “Aquesta decisió 
es complementa amb altres mesu-
res que ja es van prendre el mes de 
juliol com és el cas de la suspensió 
de la Festa Major que s’havia de 
celebrar aquest cap de setmana a 
fi i efecte d’evitar grans aglome-
racions de persones”, han concre-
tat des del consistori.

ofrena a cal targa

D’altra banda, la secció local d’ERC, 
Junts per Castellar i la CUP, han or-

Cal targa, la plaça 
Lluís companys  i 
la plaça Catalunya 
concentraran els actes 
de l’onze de setembre 

ganitzat un acte conjunt per cele-
brar la Diada. Així, han previst ofre-
nes florals individuals entre les 10h 
i les 10.30 h al carrer de les Roques, 
davant de Cal Targa, a l’antiga casa 
d’estiueig del president Lluís Com-
panys. En l’ofrena floral també par-
ticiparà una representació de l’ANC 
de Castellar. L’organització habilita-
rà un circuit de seguretat que tindrà 
l’entrada pel carrer de Sant Miquel, 
i la sortida per la plaça Lluís Com-
panys. “No serà una ofrena con-

El magazín Connectats comença 
la seva tercera temporada des-
prés d’un curs radiofònic marcat 
per la crisi sanitària de la Covid-19. 
Durant l’estat d’alarma, el confina-
ment i la represa de la normalitat, 
el programa –que és una copro-
ducció de La Xarxa de Comunica-
ció Local–, es va mantenir en an-
tena, però va reduir la durada de 
tres hores a una, i s’emetia de 16 h 
a 17 h. L’equip de producció i redac-
ció va posar fil a l’agulla per copsar 
l’evolució de la pandèmia i recollir 
el testimoni dels seus protagonis-
tes.  Ara bé, des del 7 de setembre 
passat, el Connectats ha reprès la 
marxa en el seu horari habitual, 
de 16 h a 19 h. Des de Sant Cugat, 
Carme Reverte és l’encarregada 
de dirigir i presentar aquest pro-
grama, que s’elabora de manera 
conjunta per les emissores muni-
cipals de Castellar del Vallès, Sa-
badell, Terrassa, Sant Cugat, El 
Prat i Badalona. 

Concretament, Guillem Plans 
i Rocío Gómez seran els periodistes 
que donaran veu a Castellar. Així, a 
més d’apropar l’actualitat de la vila 
a la resta de l’Àrea Metropolitana, 
també passaran pel Connectats en-
titats, associacions, comerços, es-
portistes o projectes culturals de 
quilòmetre zero per oferir una fo-
tografia plural del dia a dia del  mu-
nicipi.   ||  rEdaccIó

El magazín 
‘Connectats’ 
reprèn la 
marxa

RàDio CASTELLAR | 
nova temporaDa

  R.Gómez 

junta, sinó que es farà de manera 
individual, esglaonada, per evi-
tar aglomeracions de gent. A més, 
s’instal·laran punts de gel hidro-
alcohòlic, i tothom haurà de por-
tar mascareta i mantenir la dis-
tància de seguretat”, explica Sílvia 
Nicolàs, presidenta d’ERC Castellar.

Tot seguit,  al punt de les 10.30 
hores la plaça Lluís Companys aco-
llirà els parlaments dels tres partits 
polítics, i una actuació musical que 
comptarà amb la presència de la 

violoncel·lista Laia Rocavert. 
Cal remarcar que, com a mesu-

ra de seguretat, el públic que partici-
pi a l’acte de la plaça Lluís Companys 
romandrà a les cadires que s’habili-
taran per participar en la celebració. 
“Tot i aquesta situació, creiem que 
és important seguir amb la tradi-
ció, commemorar la Diada, la nos-
tra història i la nostra memòria, 
no perdre l’essència de l’Onze de 
Setembre”, afegeix Nicolàs.

absència de ciutadans

Ciutadans de Castellar s’ha des-
marcat de la celebració de la Diada 
i ha anunciat que no participarà en 
l’ofrena institucional de la plaça Ca-
talunya. “Són actes que exclouen 
més de la meitat dels catalans”,  
ha remarcat el portaveu de Cs, Ma-
tías de la Guardia. “Tot i l’actual 
situació de pandèmia arran de la 
Covid-19, la Diada segueix pensa-
da com un dia de confrontació en 
què els partits separatistes s’han 
apropiat d’aquesta festa”, explica. 

En aquest sentit, des de la for-
mació taronja reivindiquen una ce-
lebració de l’Onze de Setembre que 
sigui “representativa de tots els 
catalans i no instrumentalitza-
da al servei d’una ideologia”, i que 
es realitzi amb totes les mesures de 
seguretat, higiene i prevenció, en 
aquest context de pandèmia. “Des 
de Ciutadans sempre s’ha propo-
sat com a festivitat de Catalunya 
la diada de Sant Jordi”, puntualit-
za Matías de la Guàrdia.   
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DEfUNCioNS

1/9/2020                                    
francisco Acemel infantes 
73 anys 

1/9/2020
pere farell Vega 
de 65 anys

1/9/2020                                      
Mònica Calvo García
de 45 anys

5/9/2020                                      
Aurora Carbonell Cornet
de 90 anys Al mes de juny es va produir una 

fuita d’aigua a casa de la meva 
mare. No hi havia cap vessament 
d’aigua i l’únic indicador que ella 
va percebre va ser la fressa que 
feia l’escapament. Tan bon punt 

Queixa

 Josep M. Arqués Soldevila

 Junts per Castellar

 Club Atlètic Castellar

 Amàlia Trench 

 Jaume Garriga

quest any no hi haurà 
Festa Major. L’emer-
gència sanitària fa im-
possible la celebració 
de les festes com sem-
pre s’ha fet. Fa diverses 
setmanes que l’Ajunta-

ment va pronunciar-se en aquest sen-
tit, optant per la cancel·lació total del 
programa festiu. Aleshores, des del 
nostre grup ja vam manifestar que 
enteníem perfectament la mesura, 
atès que no ens podíem arriscar a la 
possibilitat d’un rebrot a Castellar 
com a conseqüència dels actes de 
Festa Major. 
Tanmateix, sí que vam posar sobre 
la taula la idea d’estudiar la viabilitat 
d’adaptar o repensar algunes activi-
tats perquè es poguessin retransme-
tre virtualment, amb la col·laboració 
de la ràdio local, de manera que es po-
gués seguir des de casa. Fins i tot ens 
vam oferir a participar activament 
amb l’equip de govern i personal tèc-
nic de l’Ajuntament en definir aquesta 
festa major alternativa, d’acord amb 
l’experiència d’alguns de nosaltres 
en muntar i gestionar aquesta mena 
d’esdeveniments. Malauradament, no 
vam rebre resposta per tirar-ho en-

Al Club Atlètic Castellar comen-
cem el nou curs, tot i que amb al-
guns interrogants de cara al que 
ens espera aquest any, però aquesta 
nova situació tan complexa no ens 
pren les ganes de seguir treballant 
amb la mateixa il·lusió de sempre.
L’1 de setembre ja vam començar a 
fer alguns entrenaments prenent 
totes les mesures i precaucions 
necessàries i recomanades des 
de Salut, per així evitar al màxim 
la transmissió de la Covid-19. En 
aquest sentit ens afavoreix poder 
entrenar en un espai obert com ho 
són les pistes d’atletisme de Cas-
tellar i el fet que no és un esport 
de contacte.
L’equipament disposa de dispen-
sadors automàtics d’hidroalcohol 
que ha col·locat l’ajuntament en di-
ferents punts i d’un servei de nete-
ja diari de totes les dependències.
La secretaria ja està oberta, aquí 
s’hi poden fer les noves inscripci-
ons per a l’escola d’atletisme, per 
fer-te soci/a i entrenar amb els més 
grans, formar part de la nova secció 
inclusiva o simplement per donar 
suport a l’entitat.
L’escola d’atletisme i la secció in-
clusiva començarà a partir del 14 
de setembre i, com sempre s’ha fet, 

Dimarts passat vaig baixar a la bús-
tia per mirar el correu, i, a més de la 
publicitat i factures, per a la meva 
sorpresa, hi vaig trobar una peixe-
ra d’aquelles petites de plàstic amb 
un peix (blau irisat, com una flame-

Sembla que la vacuna europea que 
s’està fent a Oxford contra la Covid-
19 patirà alguns endarrerriments 
i potser a finals d’any encara no la 
tindrem. I mentrestant què? Doncs 
paciència, a fer bondat i fer de les 
mascaretes i el distanciament so-
cials les nostres armes en aquest 
temps d’espera. És un segon esforç 
que cal fer. Dic jo que no costa tant 
de fer, veritat?

A 
Per Festa Major, queda’t 
a casa

Nou curs d’atletisme
a Castellar

Nota d’agraïment

I mentrestant...

En els anteriors Vademots vam veure 
uns quants enigmes lingüístics que 
tal com vam dir van bé per fer tre-
ballar les cèl·lules grises i mantenir 
en forma el cervell. A partir d’aquest 
Vademots en dedicarem uns quants 
a les endevinalles.
Doncs comencem! A veure si les en-
certeu!

1. Un avió francès s’estavella a la fron-
tera entre els Estats Units i el Cana-
dà. En quin país enterraran els su-
pervivents? 

2. Per a aquells que sigueu entesos 
en temes legals: sabeu si la llei per-
met que un home es casi amb la ger-
mana de la seva vídua? 

3. Tenim dues monedes sobre la taula 
i sabem que el seu valor total és de 
25 cèntims d’euro i que una no és 
una moneda de cinc cèntims. Com és 
possible això? Quines monedes són? 

4. En un banc del parc hi ha dues per-
sones assegudes. La primera és el fill 
de la segona, però la segona persona 
no és el pare de la primera. Com és 
possible això? 

(Autor dels enigmes:  Màrius Serra)

Solucions: 

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Endevinalles (I)

Setembre és mes d’inicis, oportunitats i canvis. Mes d’aventures, propò-
sits i nous reptes. Enguany serà un setembre diferent, carregat d’incògni-
tes, incerteses i protocols. Però malgrat això, també serà un setembre de 
retrobaments, il·lusions i alegria. A l’Escola Bressol Municipal Colobrers 
una gran catifa rep els visitants. La catifa està dividida en dues parts: a la 
primera s’han de col·locar els peus sobre el dibuix d’unes petjades per tal 
de desinfectar la sola. Una vegada s’han desinfectat les sabates, el visitant 
passa per una zona d’assecat. ||  TExT I foTo: EBM coloBrErs

Preparant la catifa  per entrar a la classe

foTo DE LA SETMANA

les persones interessades poden 
provar durant 2 setmanes per aca-
bar-se decidir.
L’objectiu de l’Escola d’Atletisme 
del CAC és fer créixer els nens i 
nenes com a persones, amb civis-
me, compromís i responsabilitat in-
dividual i col·lectiva a través dels 
valors de l’esport.
Però com a entitat que competim 
fent atletisme portant el nom de 
Castellar arreu del territori no hem 
d’oblidar les seccions de tecnifica-
ció com llançaments, salts, fons i 
mig fons, tanques o marxa on ne-
cessitem ampliar el nostre equip. 
Si vols gaudir de l’esport i fer salut, 
segur que trobaràs un espai per tu.
En el web del club (http://clubat-
leticcastellar.cat) trobareu tota la 
informació i documentació neces-
sària, però si teniu qualsevol dubte 
podeu trucar en horari de secreta-
ria al 93 714 73 54 o enviar un correu 
a cacastellar@gmail.com.

davant i vam donar-ho per descartat.
Malgrat tot, és inevitable la tristesa 
que ens provoca que una època tan 
entranyable i definitòria de què som 
i com som quedi suspesa sense més. 
Una festa que posa en valor any rere 
any la gran riquesa del teixit associa-
tiu i organitzatiu del nostre municipi. 
I més enllà que no hi haurà correfocs, 
ni cercaviles, ni concerts, ni castells, 
el que de veritat trobarem a faltar 
són aquells moments de socialitzar 
amb familiars, excompanys de clas-
se amb qui feia temps que no coinci-
díem o veïns amb qui no parlem gaire 
habitualment, excepte en època de 
Festa Major. Sigui com sigui, no tenim 
més remei que acceptar que el maleit 
virus ens impedirà gaudir de tot això 
aquest any. En aquest sentit, fem una 
crida a la responsabilitat de tots i al 
compliment estricte de les restricci-
ons. No hi ha excusa que valgui. Per 
Festa Major, queda’t a casa.

Tan de bo l’any vinent puguem cele-
brar-ho com mai abans s’ha fet i que 
aquesta anomalia que hem viscut du-
rant aquest any quedi per sempre més 
en el record. Cap virus destruirà el 
sentiment de comunitat, l’orgull que 
sentim per pertànyer a aquest poble 
i la devoció que tenim per les nostres 
tradicions. A l’espera de temps mi-
llors, us desitgem a tots, d’esperit, 
una molt bona Festa Major.
Aquesta setmana, per altra banda, 
un informe desclassificat de la CIA 

se’n va adonar, em va avisar i vaig 
trucar a la companyia d’assegu-
rances, mantenint l’aigua tancada 
fins a l’arribada dels operaris. A fi-
nals d’agost li ha arribat una factu-
ra amb un import de més de 2.700 
€, és a dir, gairebé uns tres mesos 
de la seva pensió de viduïtat. L’exi-
gència de celeritat en aquest pa-
gament desorbitat contrasta amb 
la sospitosa mandra que té Sorea 
a l’hora d’espaiar les lectures dels 
comptadors (gairebé tres mesos), 
així com per enviar les notificacions 
de “detecció de consum no habitu-
al”, que arriben quan el problema ja 
s’ha resolt. Em costa molt d’imagi-
nar (si no és per motius perversos) 
per què Sorea no disposa de pro-
cediments adequats al segle XXI 
per proporcionar als usuaris la in-
formació que els cal, especialment 
en el cas de persones grans que 
per problemes diversos no poden 
monitoritzar el dia a dia dels seus 
comptadors. 

ta) i un pot de menjar.
Desconec qui me’l pot haver dei-
xat allà (no me’l poden haver en-
viat, no només perquè no portava 
segell, sinó perquè el peixet esta-
va més content que un gínjol) i em 
disposava a escriure aquesta carta 
per treure’n l’entrellat (he pregun-
tat per l’escala i pels blocs veïns i 
sembla que ningú ha trobat a fal-
tar el Misto, que és com he anome-
nat el petitó) quan m’he adonat que 
li he agafat massa estimació i que 
preferiria no resoldre el misteri i 
quedar-me’l per sempre.
Gràcies, doncs, desconegut, per 
haver deixat el peix a la meva bús-
tia. I gràcies al constructor del bloc 
per haver fet unes bústies tan gran-
dioses, que si no hi hauria cabut la 
peixera.

3. L’altra és de cinc cèntims, 1. En cap per-
què són supervivents, 4. És la mare, 2. No 
perquè està mort.
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opinió

reus de debò que 
l’educació és un dret 
bàsic, universal i el 
pilar de qualsevol 
societat?  Doncs ac-

tuem-ne en conseqüència. Sense 
aquest dret universal no hi ha futur. 
Els nostres fills aprenen compartint, 
experimentant, vivint, esforçant-se, 
i es van fent grans anant a l’escola, 
a l’institut. El fet de compartir les 
seves experiències, vivències, il-
lusions, pors i inquietuds entre ells 
és vital, és el que anomenem “apre-
nentatge significatiu entre iguals” 
i, a casa, aquest fet no es pot dur a 
terme com als centres educatius. 
Cap professió, cap treballador, ningú 
té garantit el risc zero de contraure 
la Covid. L’escola no està al marge 
d’aquesta incertesa, hem d’assu-
mir-ho i posar els recursos neces-
saris per fer-hi front. Els països que 
aquests darrers dies hem estat se-
guint no han posat en dubte el retorn 
a l’escola. Les mesures anunciades 
a Catalunya van en la línia d’altres 
països com l’estat francès, Alema-
nya, Anglaterra, Bèlgica, i fins i tot 
la Xina. De cada un d’aquests paï-
sos s’ha incorporat alguna propos-
ta, però cap país les fa totes, Catalu-
nya n’aglutina moltes. Cal fer servir 
el sentit comú, l’autoresponsabilitat, 
la proporcionalitat dels recursos 
destinats en funció de la capacitat 
financera i la independència econò-

  Vells amics 3 . || JoaN MuNdET

Ara és l’hora de l’escola!

C pLAÇA MAJoR

Queralt francisco i 
Xavier Corbera

DoCENTS

 ignasi Giménez*

ón moltíssimes les fa-
mílies que, a mesura 
que ens acostem a l’ini-
ci del curs escolar al 
nostre municipi (di-

marts 15 de setembre), ens fan arri-
bar consultes, els suggeriments, les 
incògnites sobre tot tipus de qües-
tions relatives a la protecció de la 
Covid-19 als centres educatius de 
Castellar.
S’ha fet i s’està fent una feina extra-
ordinària per part de tots els i les 
professionals de l’educació: les di-
reccions, els claustres, el personal 
de cada escola i institut, les famíli-
es, AFAs i AMPAs, les administraci-
ons, per retornar a les aules amb el 
màxim de garanties que estan a les 
nostres mans.
Cada centre és un món, amb tota una 
sèrie de trets definitoris que el fan 
únic, tant pel que fa al cicle de vida 
en què es troben els seus i les seves 
alumnes (escoles bressol, escoles 

S

Estem en bones mans. 
La gran feina de la 
comunitat educativa 
de Castellar

mica acompanyar-ho d’un debat que 
permeti tirar endavant sense posar 
pals a les rodes.
No ens podem permetre com a so-
cietat deixar tota una generació 
sense escola. El futurs universita-
ris necessiten la formació adequa-
da per accedir-hi i els alumnes de 
formació professional han d’afron-
tar amb garanties la incorporació 
en un mercat de laboral en crisi, en 
un món globalitzat que no s’atura.
Com a pares no volem ni pensar que 

els nostres fills perdin gairebé dos 
anys d’escola i com a mestres estem 
orgullosos dels nostres companys i 
companyes que en moments extra-
ordinaris com aquest posen en valor 
la seva vocació. Entenent que aquest 
servei essencial passa per davant 
de tot, com ho han fet els professio-
nals de la salut, començant pels ze-
ladors i el personal de la neteja fins 
al personal d’infermeria i els metges 
o com totes les treballadores i treba-
lladors que ho fan de cara al públic. 

Estem davant d’una emergència 
educativa que ajunta la sanitària i 
la pedagògica, d’atenció a l’alumnat. 
No tots els alumnes tenen els matei-
xos recursos ni la mateixa atenció 
familiar i, per tant, estem davant del 
risc de patir una bretxa social enca-
ra més gran, tenim el perill d’agreu-
jar la segregació escolar i, si no for-
mem bé els nostres joves i infants, la 
crisi serà llarga i estructural. 
No hi ha alternativa a l’escola, no n’hi 
ha. Ara és l’hora de l’escola.

 Rafa Homet*

frontem un 11 de se-
tembre especialment 
atípic pel context de 
la pandèmia mundi-
al. I pel context polí-
tic nacional, per l’eco-

nòmic i el social.
Un 11 de setembre amb presos polí-
tics a les presons, amb part del go-
vern a l’exili, amb desenes de repre-
saliats i amb el front repressiu actiu 
i amb l’esperit ple de revenja.
Afrontem una crisi que té molts 
fronts i en la qual, com a totes les 
crisis, ens juguem si creixem o de-
sapareixem. No és la primera crisi 
ni serà l’última i, com a totes, el re-
sultat és incert.
No tenim certeses ni esperem mi-
racles o solucions externes, el mo-
ment no és dolç.
Depenem, com sempre, de la nostra 
voluntat, de la nostra capacitat d’or-
ganització i entesa i de la capacitat 
de voler ser.
Cada 11 de setembre recordem la vo-
luntat d’un grapat de ciutadans i ciu-

A
Tornarem a vèncer

tadanes disposats a perdre-ho tot, 
fins i tot la vida, abans que perdre la 
seva llibertat.
El context no es pot comparar, però 
el republicanisme té al davant el gran 
repte de créixer i consolidar-se, de 
demostrar als nostres veïns i veïnes 
que encara no són independentistes 
que la República és la millor manera 
per a fer front als reptes que genera 
el món globalitzat, que el benestar, 
que les polítiques socials, educati-
ves i de feina es poden abordar mi-
llor des d’una república que des de 
l’estat hereu del règim del 78.
Amb l’exili del Rei per eludir l’acció 
de la justícia internacional s’ha des-
tapat definitivament que el règim 
del 78, de Pujol a Juan Carlos I, era 
una immensa tapadora per cobrir un 
sistema basat en la corrupció. L’oasi 
català era un miratge, la democràcia 
de l’estat espanyol està plenament 
controlada per l’estat i les seves es-
tructures de poder.
L’1 i el 3 d’octubre del 2017 ens van 
mostrar les grans fortaleses com a 
país. I les febleses.
I ara podem lamentar-nos i bara-
llar-nos o aprendre’n i millorar-ho, 
consensuar estratègies i explicar-les 
a tothom. Convèncer molta més gent 
que ens cal un referèndum. I gua-
nyar-lo. Guanyar cada cop que hi 
hagi urnes.
Perquè el projecte republicà és un 
projecte de futur, però també de pre-
sent. I no ens cansarem d’explicar-lo, 
de defensar-lo i de reivindicar-lo.

d’infantil i primària, instituts de se-
cundària, de formació professional, 
escola d’adults, escoles de música...) 
com per qüestions relatives al tipus 
d’equipament en què es troben (ca-
racterístiques i ubicació de l’edifici) 
o al projecte educatiu que s’hi desen-
volupa (metodologia, tarannà de la 
comunitat del propi centre...).
És per això que cadascun dels cen-
tres ha adaptat el seu funcionament 
habitual a aquesta realitat Covid-19 
de la millor manera en funció de les 
seves necessitats, adaptant ràtios, 
grups i espais de manera eficient.
Des de l’Ajuntament hem fet tot el 
possible per reforçar aquests Plans 
d’Obertura dels centres: donant su-
port a l’adequació i l’augment d’ac-
cessos segurs, realitzant adaptaci-
ons d’espais, reordenant el trànsit, 
i també en un element clau: l’incre-
ment de neteja i desinfecció als cen-
tres, especialment a les hores lecti-
ves i als espais comuns.
Podem estar segurs que tot està a 
punt per començar amb seguretat 
i esperança el nou curs 2020-2021.
Un curs especial, sens dubte, que ens 
farà a tots i totes més conscients de 
les prioritats comunitàries: la Salut 
i l’Educació.
Voldria, doncs, fer un agraïment im-
mens a tota la comunitat educativa 
del nostre municipi. Estic convençut 
que ho faig en nom de tots els veïns 
i veïnes de Castellar.
Estem en molt bones mans.
*Alcalde

ha revelat el que molts ja sospitàvem: 
que el senyor X del GAL era el mateix 
president del govern Felipe González. 
La notícia arriba tard, tan tard que a 
a hores d’ara gairebé ni sorprèn, per-
què ja ho donàvem per suposat. No 
obstant, la notícia ens obliga a qües-
tionar la legitimitat moral d’un partit, 
el mateix que presideix actualment el 
govern de l’estat i que, disposant del 
monopoli de la violència legal, va fer 
ús de la violència il·legal. 
Quan un estat assumeix que està en 
guerra contra ciutadans del propi 
estat i, a més, fa la guerra amb mèto-
des il·legals, queda deslegitimat per 
complir amb el seu rol principal; el 
de salvaguardar la democràcia, els 
drets i assegurar la pau social. Orde-
nant assassinats des de la Moncloa, on 
aleshores treballava Miquel Iceta, per 
cert, el PSOE va crear un precedent 
molt perillós que dona carta blanca 
per perseguir i reprimir il·legalment 
qui l’estat consideri que és el seu ene-
mic. D’aquesta tradició abjecta prové 
l’ “a por ellos”.
Per això, en el marc de la caça de brui-
xes contra l’independentisme, és una 
estultícia que es digui que Laura Bor-
ràs tindrà un judici just. No el tindrà, 
igual que no el van tenir els presos po-
lítics, els exiliats, Valtònyc o els CDR, 
de qui els informes de la Guàrdia Civil 
deien que tenien precursors d’explo-
sius. No es pot repicar i anar a la pro-
cessó. O es negocia amb els qui donen 
més credibilitat als informes falsos 
de la Guàrdia Civil que als oficials de 

Perquè allò que volem és guanyar.
*Regidor d’ERC

la CIA, o sortim junts a defensar de-
sacomplexadament la independèn-
cia. O de genolls, o amb el cap ben alt.

“No hi ha alternativa a 

l’escola, no n’hi ha. 

Ara és l’hora de l’escola.”
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imatge de les pistes de Castellar des del circuit de cros. || cEdIda

Dissabte, l’equip va donar el seu suport a Ruano, amb els encreuats trencats. || a.s.a.

Després de la pandèmia, el Club Atlètic Castellar va poder reprendre l’ac-
tivitat esportiva el 12 d’agost passat en el control disputat a Sabadell, on 
Berta López (49,73) va establir un nou rècord en categoria juvenil i ab-
soluta en els 300 m tanques. En els 1500 m, van destacar Jan Casamada 
(4:39,90), Ainhoa Roldán (5:19,90) i Paula Pi (5:34,61).

Ja a finals d’agost, el dia 28, a Mollet, Roldán (20:48,98) va establir 
un nou rècord del CAC sub-18 en els 5000 m, mentre que Casamada va 
tenir un crono de 2:11,74 en els 800 m. Eric Haba (59,12) i Berta López 
(1:11,22) van fer bons temps en els 400 m tanques. Un dia després, a Santa 
Coloma de Gramenet, López va aproximar-se molt a la seva millor marca 
en els 400 m amb un temps d’1:03,21, Haba va marcar 55,42 i Paula Pi va 
aturar el crono en 5:23,93 en els 1500 m.  || rEdaccIó

La UE Castellar segueix amb la que 
ha de ser una llarga temporada i va 
jugar dos partits més de prepara-
ció, sumant un empat (1-1) contra 
el juvenil del Mercantil de catego-
ria nacional i una victòria (4-1) con-
tra el Lliçà de Vall.

Els de Juan Antonio Roldán 
van estar a l’altura contra el juve-
nil verd, amb un gol d’Àlex More-
no al 47. Els sabadellencs, però, van 
establir l’empat definitiu al 54. Pel 
que fa al partit contra el Lliçà de 
Vall, els blanc-i-vermells van do-
minar d’inici a fi, amb gols de Jairo, 
Rodri i Estrada (x2), tot i malbara-
tar moltes ocasions i dos pals dels 
germans Saavedra. Respecte als 

partits amb espectadors, “després 
dels problemes inicials en el pri-
mer partit, la gent ha anat recti-
ficant i n’estem molt agraïts per-
què s’ha millorat molt, tot i que 
encara es pot fer més”, ha explicat 
el directiu Miki Vilanova.

licitaciÓ del bar El club in-
forma que ja es poden rebre sol-
licituds pel servei de bar de l’estadi 
Joan Cortiella - Can Serrador, que 
ha entrat en concurs de licitació 
des del dia 7 i fins al 17 de setembre, 
amb data d’adjudicació final per al 
dia 19. Es pot demanar més infor-
mació sobre aquest procés a ofici-
na@uecastellar.cat.  || a.saN aNdrés

ATLETiSME | ControLs

fUTBoL | 2a CataLana

El CA Castellar reprèn 
l’activitat atlètica  a l’agost

Una victòria i un empat 
per seguir progressant

Una temporada en terra de ningú ha 
estat suficient per fer un tomb en el 
rumb del primer equip de l’FS Far-
màcia Yangüela Castellar. La prime-
ra decisió va ser prescindir del tècnic 
David Civit i tornar a confiar en Rubén 
Jiménez, un dels tècnics més llorejats 
del club, que torna a la banqueta cinc 
anys després de l’última aventura.

El club ha canviat molt d’ençà 
que Jiménez va deixar la banqueta el 
2015 amb l’equip consolidat a la Divisió 
d’Honor. Després d’uns anys compli-
cats, el tècnic va aconseguir fer del sè-
nior A un conjunt compacte, però que 
es va veure obligat a agafar el relleu ge-
neracional després de la seva marxa. 
Amb Borja Burgos agafant el relleu i 
posteriorment l’exjugador Darío Mar-
tínez i Civit, el club ha apostat clara-
ment pel futbol del planter, fonaments 
aconseguits després d’anys d’esforç.

L’última temporada, però, no ha 
estat satisfactòria pel que fa a la Lliga, 
en què l’equip va quedar a només un 
punt del descens, abans de l’aturada 
per la pandèmia. Civit ha estat el segon 
tècnic de fora de la casa des de fa molts 
anys –l’anterior, Nando Sáez, no va aca-
bar la temporada– i tot i seguir la filo-
sofia del club, la falta d’entesa amb els 
jugadors va fer-lo arribar a un acord 
amb el club per no continuar. La pro-
posta per agafar Rubén Jiménez a la 
banqueta sembla la més coherent, ja 
que ha ocupat el lloc de segon entre-
nador en les últimes dues temporades 
amb Darío Martínez i Civit i des de la 

rubén Jiménez vol retornar-li 
la il·lusió a l’Fs Castellar
L’Fs Castellar arrenca 
una temporada clau 
per consolidar un nou 
creixement esportiu

seva marxa ha seguit de prop les evo-
lucions del club.

“Vaig dir que tornaria i que 
ho faria en aquest club. No soc en-
trenador de futbol sala, soc entre-
nador de l’FS Castellar. No tinc cap 
mena d’ambició per ser entrenador 
de futsal i no necessito evolucionar 
per arribar a equips de categories 
més altes”, afirma el tècnic, que té 
molt clares les línies a seguir en un 
equip al qual ha d’aconseguir pujar-li 
la moral com a primer pas.

Jiménez és un gran atleta veterà 
i que coneix les rutines i els límits dels 
entrenaments a la perfecció. De fet, ha 
aconseguit diversos títols atlètics en 
l’àmbit català d’ençà de la seva retirada 
de les banquetes, i és un bon coneixe-
dor de què necessita un esportista per 
motivar-se: “Fa cinc anys que estic 
desactualitzat en matèria d’entre-
naments, però m’he adonat que la 
preparació al futsal no ha canviat 
tant des de llavors. M’he actualitzat 
molt gràcies al Borja i al Darío. Fa 
cinc anys entrenava com es fa ara i 
m’és molt senzill. És un mètode glo-
bal amb tot molt integrat, que treba-
lla la preparació física amb l’estil de 
joc que volem tenir”, explica, men-
tre afegeix que sempre ho fa buscant 
“divertir-nos i formar un equip”.

El trencament entre la direcció 
tècnica i els jugadors de la temporada 
passada serà la feina més complicada 
per al tècnic, que haurà de trobar de 
nou l’equilibri entre aquestes dues fac-
cions que al club taronja sempre han 
anat juntes. “La idea ha de ser la ma-
teixa per als jugadors i per al tècnic. 
Ens hem d’escoltar mútuament, 
per construir un equip amb ànima, 
per sabem qui som i a què anirem 
als camps. Des del primer dia tinc 
la idea molt clara: volem ser el mi-
llor equip, volem anar a guanyar a 

fUTSAL | Divisió D’Honor

tot arreu, a ser millor que el rival i 
a ser els protagonistes”.

Jiménez té el concepte de joc 
molt clar i definit: “Anirem a pressi-
onar i a tenir el control de la pilota. 
Si ens trobem un equip molt millor 
i ens balla perquè ha sabut sortir 
de la pressió, doncs mala sort, però 
no ens tancarem. En aquest joc es 
juga amb una pilota i si la tens tu, 
no la té el rival. Quan la té el rival 
el que s’ha de fer és recuperar-la. 
No podem estar pendents de si la 
resta són més bons i tancar-nos al 
darrere. Generarem totes les erra-
des possibles als rivals”.

El tècnic, però, ha hagut de tre-
ballar de valent per completar un 
equip amb certes garanties després 
de baixes importants com les de Quim 
Juncosa, Albert López, Lluís Puig, Gui-
llem Ramiro i Sergi Aymerich. Per 
fer-hi front, l’equip comptarà amb el 
retorn de David, Max Smith i del fill 
pròdig Aleix Navarro, després que no 
pogués tancar un acord amb l’Slavia 
de Praga per culpa de la pandèmia. 
Àlex Sánchez, Andreas i el porter Raúl 
Montenegro s’afegiran a la llista de ju-
gadors que completen els sempre in-
combustibles Rubén Vidigal i Manel 
López, amb Pareja, Hervás, Bracons, 
Olivares, Gallardo, Cristian i Del Olmo.

“Això ho fem per divertir-nos 
i passar-nos-ho bé, però comporta 
una sèrie de sacrificis. Un jugador 
que no rendeix al 100% no m’enga-
nya a mi, s’enganya a si mateix, per-
què per ser el millor s’ha d’esforçar. 
El que fas ho has de fer al 200%”, re-
marca el tècnic, que promet una tem-
porada plena de treball i futbol al Joa-
quim Blume. Una llàstima perquè, de 
moment, no ho podrem gaudir in situ 
per les restriccions d’aquesta maleïda 
pandèmia que sembla que no s’acabi 
mai.  || a.saN aNdrés

Rubén Jiménez en l’anterior etapa com a primer tècnic de l’fS Castellar. || Q. Pascual
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Comença la Lliga social de 
bitlles del CB Colobrers 

la social va donar el tret de sortida 
diumenge passat, amb un total de sis 
equips formats per un mínim de tres 
jugadors i un màxim de cinc, que dis-

putaran un total de dues partides per 
jornada. de moment, l’equip d’Els cru-
zados encapçala la classificació amb 
417 punts, pel davant dels Pintan Bas-
tos (377) i dels Bitlles Molotov (372). la 
pròxima jornada de la lliga serà el diu-
menge dia 20.

Alcaraz acaba segon a Sant Boi 
tot i punxar una roda

El ciclista va tornar a sumar un gran 
resultat en la copa catalana, després 
d’acabar 2n a sant Boi, on va aconse-
guir remuntar tot i córrer amb una roda 

punxada des de la meitat de la cursa. 
canviant la roda en l’última volta, va 
poder disputar a l’esprint el segon lloc 
a Marc collell (3r) i acabar a 37 segons 
del guanyador, Àlex Garcia. alcaraz se-
gueix líder del certamen en l’equador 
del campionat.

Des del 13 de març, incertesa és la paraula 
més repetida en el món de l’esport amateur. 
Un món on tot i moure’s un gran nombre 
d’esportistes, sembla que no tingui els ma-
teixos drets que l’esport professional, on la 
resposta de les federacions respectives ha 
estat lenta, plena de dubtes i amb l’interès 
econòmic sovint pel davant de l’esportiu.

Ningú s’ha volgut arriscar en excés i 
l’inici de totes les competicions d’equip –
futbol, bàsquet, hoquei, futsal i vòlei– es 
van programar per al mes d’octubre, en-
darrerint al màxim la data i sense garanties 
reals de poder començar, sempre pendents 
de l’evolució dels rebrots de la Covid-19.

Les mesures establertes pels respec-
tius governs i federacions han fixat una 
sèrie de normes per a clubs i entitats de 
compliment obligat per a tothom, que 
en la major part dels casos ens deixarà 
sense poder gaudir del nostre esport pre-
ferit durant una –esperem que no– llarga 
temporada.

A Castellar, només el futbol ha obert 
les portes del seu camp al públic, una me-
sura que ha comportat un ampli dispositiu 
de gent per controlar les incidències a la 
grada. Durant els tres partits que ha jugat 
el primer equip, una mitjana de 200 perso-
nes han omplert la grada d’un estadi que 
en podria albergar fins a 900, el 30% de la 
capacitat del Cortiella. Però no ha estat 
fàcil, ja que el relaxament d’alguns assis-
tents poden posar en perill aquesta situ-
ació i provocar el tancament fins, com a 
mínim, l’inici de la Lliga.

“Estem agraïts, ja que després 
d’alguns problemes inicials, la gent s’ha 

comportat bé. Tot i això, es pot millorar 
més, ja que hem d’evitar qualsevol mena 
de problemes”, ha reconegut el directiu 
Miki Vilanova. En els partits del primer 
equip es fa ús de fins a tres vestidors per 
equip i la base ha d’entrar ja equipada al 
camp. En aquest cas, el club deixa entrar 
un parell de pares a cada entrenament, 
que signaran el full i a qui se’ls prendrà la 
temperatura i que s’han de situar al gol sud 
per sortir abans que entrin els següents. A 
més s’ha de firmar la fulla proposada per 
la Federació Catalana i fer ús de gel, mas-
careta i distància.

Pel que fa als pavellons, el problema 
és molt més greu. L’FS Castellar i les dues 
seccions de futbol sala i vòlei, que juguen 
al Joaquim Blume i Puigverd respectiva-
ment, ja han iniciat la temporada amb el 
protocol necessari. Ho faran tot a porta 
tancada –entrenaments i partits–, signant 
la preceptiva fulla de responsabilitat, fent 
ús de mascareta en zones comunes i els 
equips no podran compartir pista en cap 
moment. Els tècnics dels equips han de de-
sinfectar les pilotes després de cada sessió 
i ningú fa ús dels vestidors.

Com els taronges, el CB Castellar, 
tot i no haver començat encara, també 
s’adaptarà a aquestes mesures i a les pro-
posades pel consistori, ja que com expli-
ca el seu president, Josep Bordas, “com a 
club ens devem al nostre ajuntament i a 
la nostra federació” i tampoc obrirà les 
portes d’entrenaments i partits.

L’hoquei patins també patirà les me-
sures restrictives al Dani Pedrosa i ja s’han 
habilitat diferents portes d’entrada i sorti-
da per no fer coincidir els diferents equips.

Una nova realitat en l’esport

Diverses joves durant un entrenament de voleibol al pavelló puigverd, aquesta setmana. ||Q. Pascual 

els clubs castellarencs s’han hagut d’adaptar a les restriccions per a una pràctica més segura i evitar un nou tancament

  Albert San Andrés

“Hem començat els entre-
naments seguint les mesures de 
seguretat publicades al BOE i co-
ordinades per la Federació Ca-
talana de Patinatge. Mantenim 
estables els grups de treball, apli-
cant les mesures oportunes”, ex-
plica el coordinador Ramon Bas-
sols. El club tampoc permet l’ús 
de vestuaris i només els més petits 
poden anar acompanyats d’un fa-
miliar. En el cas del primer equip, 
jugarà en format de minilliga, re-

petint l’anada i tornada en 15 dies, 
i s’enfrontarà a només cinc rivals 
en la primera fase del campionat.

El cas de l’atletisme és el més 
diferent de tots, ja que es tracta d’un 
esport individual amb menys con-
tacte. El CA Castellar també obliga 
a signar el full de responsabilitat, 
amb obligació d’ús de la mascareta 
en zones comunes i sempre que no 
s’estigui fent activitat física.

A banda de totes les mesures 
de seguretat anteriors, a l’escola 

d’atletisme “els nens hauran de 
portar la seva pròpia aigua i els 
pares no podran entrar. Tindran 
espai de rebuda i de sortida per 
la porta gran del costat de les bit-
lles per poder controlar millor els 
contagis”, remarca Àngel Vilalta, 
director tècnic del CA Castellar.

Mesures que s’han de respec-
tar per garantir que una necessitat 
vital com l’esport no sigui un focus 
de contagi en aquesta nova –i es-
tranya– nova realitat. 
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Espaiart reobrirà el curs, com ja havia 
anunciat. De fet, ja va tornar a pujar 
a l’escenari, com els agrada dir-ho, di-
lluns passat, dia 7 de setembre, amb 
l’inici de les classes a l’escola de Cas-
tellar del Vallès. “Aquest inici de curs 
es presenta atípic però no per això 
pitjor”, diu la direcció de l’escola.  Per 
tal de tenir un control més exhaustiu 
pel que fa a la circulació de persones 
–alumnat i professorat– i de poder 
comprovar que funcionen les mesu-
res preses pel que fa al protocol intern 
de funcionament dins la pandèmia de 
la Covid-19, les classes començaran en 
tres moments diferents entre el 7 de 
setembre i l’1 d’octubre. “Es faran de 
forma presencial, amb totes les me-
sures necessàries”.

Això requereix posar gel desin-
fectant tant a l’entrada de l’escola com 
a totes les aules i utilitzar la masca-
reta (l’escola disposa de mascaretes 
al servei de l’alumnat i professorat). 
A més, es prioritzarà l’ús compartit 
de la secretaria per a l’alumnat, on 
només es podrà entrar per fer gesti-
ons de forma puntual. 

Espaiart podrà oferir totes les 
activitats que fins ara li han donat vida, 

tant les dels instruments individuals, 
grups instrumentals, corals, com els 
grups de teatre.

A l’escola de música Artcàdia 
comença el curs amb molta il·lusió 
“de retrobar-nos amb els alumnes 
intentant la màxima normalitat”, 
explica la direcció de l’escola, i garan-
tint la seguretat a les classes i instal-
lacions, adaptant-les a la nova situació. 

Tot i que aquestes dues setma-
nes de setembre ja han realitzat acti-

Les escoles de música reobren portes
espaiart, artcàdia i 
torre balada obren el 
curs amb incerteses 
però il·lusionades

  Marina Antúnez

aules més petites. “Dotarem cada 
aula del material per a la desinfec-
ció entre classe i classe i també la 
ventilació”. 

A l’estiu, els casals d’Artcàdia 
han anat molt bé. Tot i així, “ens pre-
parem per si algun moment es dona 
la situació de confinament o quaren-
tena”. Una opció és la de fer el segui-
ment online. Queda clar que s’haurà 
de conviure amb la incertesa i ser fle-
xibles per adaptar-se a cada moment.  
“El que sí que teníem clar és que vo-
líem treballar per fer possible que 
la música tornés vivament. Pensem 
que hem fet tot el possible perquè 
així sigui”. 

torre balada, el 15 de desembre

L’Escola Municipal de Música Torre 
Balada iniciarà el curs amb normalitat 
el 15 de setembre amb un total de 160 
alumnes matriculats i amb l’adopció 
de mesures de prevenció de la Covid-
19. “S’ofertarà formació presenci-
al i també telemàtica per a tots els 
alumnes que ho demanin”, apunta 
el regidor d’Educació, Joan Creus. 
Les assignatures que s’impartiran, 
tant d’instrument com de veu, són 
les previstes habitualment. L’espai de 
Torre Balada ha adequat els espais a 
les condicions necessàries de segu-
retat per evitar contagis i es posen a 
disposició de l’alumnat els productes 
desinfectants necessaris. 

Una de les novetats d’aquest any 
és la creació d’una orquestra sènior. La 
formació, que de moment comença-
rà pels instruments de corda fregada, 
és oberta a tothom. Per participar-hi 
cal trucar al telèfon de l’Escola (93 714 
43 22) o enviar un correu electrònic a 
escolamusica@castellarvalles.cat. 

vitats d’estiu amb les agrupacions,  les 
classes del curs començaran el 15 de 
setembre i seran presencials,  “però 
també oferim l’opció online si ens 
ho demanen, i algun alumne ja s’hi 
ha acollit”.

La nova situació ha comportat 
una replanificació d’espais i ràtios 
d’alumnes, tenint en compte que “nos-
altres treballem amb dos formats: 
individual i de grup”. Les classes in-
dividuals són més fàcils de gestionar, 

ja que la majoria porten el seu instru-
ment, excepte en el cas del piano, en 
què cal assegurar una bona neteja. 
“En el cas dels instruments de vent 
també s’està mirant la posibilitat de 
tenir alguna pantalla protectora”.

S’ha optat, en algunes activi-
tats com les Orquestres, desdoblar 
els grups i fer-los més petits i adap-
tar la forma de treballar. També es 
reorganitzaran els espais de l’escola 
per programar les classes evitant les 

Moment d’un concert que l’Escola de Música Torre Balada va oferir a El Mirador en motiu dels 25 anys. || cEdIda

El Cor Sant Esteve s’està prepa-
rant per arrencar amb molta il-
lusió i ganes de retrobament. Per 
als cantaires del cor i per a les seves 
famílies el fet de cantar junts és una 
activitat important, enriquidora i 
formativa, i l’entitat vol seguir ofe-
rint aquesta activitat educativa i 
cultural al poble, “adaptant-nos 
als canvis que ha provocat la pan-
dèmia i que segurament encara 
ha de provocar”, expliquen des del 

Cor Sant Esteve. 
Es reprenen els assajos a par-

tir de la setmana del 28 de setembre 
seguint el pla de represa del sector 
de la cultura popular i les associa-
cions culturals que ha elaborat el 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya i aprovat 
pel Procicat.

Adaptaran l’activitat amb me-
sures d’higiene, distància, masca-
reta i ventilació. “Tenim la sort 
que comptem amb un  local d’as-
saig molt ampli i ventilat i amb 
un equip de direcció musical i 
junta de famílies en contínua for-
mació”. 

Els assajos seran, per al Cor de 
Petits, els dilluns de 17.15 h a 18.15 h. 
Per al Cor de Mitjans, dilluns i di-
mecres de 18.30 h a 19.30 h. Per al 
Cor de Grans, dimarts i dijous de 
18.30 h a 19.30 h. Per al Kor Itsia 
(noies de 18 a 25 anys) es faran as-
sajos els dimecres, de 21 a 22.30h. 
Les inscripcions es duran a terme 

Corals amb ganes d’iniciar els assajos
Les realitats del 
Cor sant esteve, 
la coral pas a pas, 
Di-versions gòspel 
Cor i la Coral Xiribec

  M. A.

El Cor Sant Esteve, en una de les seves actuacions passades. || arxIu

tot el mes en els horaris d’assaig i 
al mateix local o per correu electrò-
nic (coral.st.esteve@gmail.com) .

Di-versions Gòspel Cor, que 
fins abans de la pandèmia assajava 
a l’Institut Escola Sant Esteve, està 
pendent d’una reunió amb l’Ajun-
tament. En tot cas, tenen la inten-
ció de començar els assajos el dia 
16 de setembre, pendents de l’espai.

Per a la Coral Pas a Pas, se-
gons han informat els seus respon-
sables al setmanari, és d’hora per 
prendre una decisió en ferm i es 
prefereix esperar a l’inici del curs 
escolar. També ho ha decidit així 
la coral Xiribec, que està pendent 
d’una reunió amb l’Ajuntament per 
a saber si el local on s’assaja habi-
tualment, la sala de plens de l’an-
tic Ajuntament, estarà disponible 
o no, i si en tot cas s’han pensat al-
ternatives. La coral, dirigida actu-
alment per Oriol  Roca,decidirà en 
les properes setmanes com serà 
l’arrencada del curs.  

culturainici de curs
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“He volgut mostrar la cara B de Barcelona”

  Marina Antúnez

La castellarenca publica ‘Una altra Bar-
celona’ (Enciclopèdia Catalana), deu 
mirades que aborden problemàtiques 
com l’habitatge, la pobresa, la precari-
etat laboral o la massificació turística 

ENTREViSTA

EVA ARDERiUS
periodista

· Què hi podem llegir, al llibre?
Són 10 postals d’una ciutat d’èxit, Bar-
celona, que no s’assemblen gens a les 
postals que podem trobar a qualsevol 
botiga de la Rambla. Amb aquestes 
postals mostro la cara B de Barcelo-
na, aquesta altra ciutat que no es co-
neix tant, que és molt invisible i des-
coneguda, on s’expliquen barris que 
el 90% dels barcelonins no ha trepit-
jat mai i amb dificultat sabria ubicar 
al mapa: Ciutat Meridiana, el barri del 
Besòs, el barri de la Prosperitat... però 
que també formen part d’aquesta ciu-
tat. Moltes expliquen un barri i també 
expliquen problemes, com la pobresa 
energètica, que afecta un 10% dels bar-
celonins, la invisibilitat de la gent que 
viu al carrer, la precarietat laboral, etc.

· Com has fet la tria dels 10 perfils?
Són veïns, líders veïnals, gent que està 
mobilitzada. És el que té aquesta ciu-
tat, un gran capacitat de mobilització, 
com l’associacionisme que hi va haver 
als anys 70. Són persones que al llarg 
de la meva feina a BTV he anat conei-
xent. Per exemple, que han encapça-
lat lluites per aconseguir un centre 

La periodista Eva Arderius, amb la ciutat de Barcelona de fons, protagonista del seu llibre. || arIadNa arNés

d’atenció primària millor, que alguns 
veïns haguessin de marxar per culpa 
de l’especulació, etc. Els he entrevistat 
i ells m’han donat la seva visió, m’han 
explicat la seva història.

· Abordes el llibre amb un estil pe-
riodístic o literari?
Són cròniques periodístiques. Hem 
quedat al seu barri, a la seva feina, o a 
casa seva. En un relat jo explico com 
és arribar a aquell barri i veus el pro-
blema que hi ha allà.

· per què esculls Barcelona?
Doncs perquè fa molt temps que visc 
a Barcelona i perquè és la matèria pri-
mera de la meva professió. Fa 20 anys 
que treballo a BTV, la televisió pública 
i municipal de la ciutat, i és un territori 

que conec molt bé. M’he especialitzat 
en Barcelona. Fer-ho en una altra ciutat 
em costaria molt, tot i que els proble-
mes que surten al llibre són compar-
tits per moltes altres ciutats. No són 
únicament problemes de Barcelona.

· Des de quin punt de vista expli-
ques les històries, et posiciones?
A les persones que entrevisto, els dono 
veu. Està explicat en primera perso-
na, el que jo veig quan arribo al barri. 
No em posiciono excessivament. És 
clar que en el moment que tries una 
persona i un problema estàs escollint 
el que vols explicar. A cada capítol hi 
ha el nom de la persona, amb l’edat, el 
barri on viu, l’associació que represen-
ta, si és el cas, i cada capítol està encap-
çalat per algunes cites. Al llibre també 

hem inclòs un petit mapa per ubicar 
aquests barris més desconeguts. 

· Com han rebut el resultat, els en-
trevistats i entrevistades?
De moment, molt il·lusionats. He rebut 
missatges molt bonics. Vaig contac-
tar-hi i els vaig dir que volia fer un lli-
bre i si em volien ajudar. Els vaig entre-
vistar i vaig escriure. Sempre pot ser 
que algú et digui: això que has escrit 
no m’agrada. S’ho han llegit amb el lli-
bre editat i publicat, però la veritat és 
que molt bé. Millor per a tothom, he he.

· per què esculls aquest moment?
Més que casualitat, ha estat acciden-
tat. Havia de sortir per Sant Jordi. 
Quan va sortir d’impremta ens van 
confinar. Surt ara. Quan vaig escollir 

fer-lo jo estava escrivint sobre Barce-
lona a El Periódico, on col·laboro. Em 
fascina la idea que Barcelona té una 
cara molt coneguda i una altra de molt 
desconeguda. Els manters que veiem 
al passeig de Gràcia i a la Barceloneta, 
algú sap on viuen? Doncs viuen en un 
barri molt concret, el barri del Besòs. 
Vaig pensar que estaria molt bé expli-
car-ho, tot això. La meva editora em 
va comprar el projecte i surt publicat 
amb un retard que ens ha imposat el 
coronavirus a tots. Però perfectament 
actualitzat, perquè els problemes que 
descriu el llibre, la pandèmia els ha 
agreujat encara més. Per exemple, la 
pressió turística que s’estava carre-
gant un barri com és el Gòtic, ara que 
el turisme ha marxat s’ha vist la mag-
nitud d’aquest problema, el barri s’ha 
quedat buit.  

· Una cara poc coneguda. per què 
s’explica poc als mitjans?
Hi ha mitjans que sí que ho expliquem, 
sobretot els locals, que hi tenim més 
sensibilitat. Segurament, perquè no 
desperta l’interès. Als més dèbils i de-
safavorits sempre els costa més trobar 
una veu. La pobresa molesta i queda 
arraconada, si la podem amagar, mi-
llor. Aquests temes tenen menys visi-
bilitat. Des de fa uns anys que la polí-
tica ha tingut un pes molt important, 
i aquests temes han quedat més rele-
gats. També és feina nostra, la dels pe-
riodistes, donar veu als que més difícil 
ho tenen per fer-se veure.

· podria tenir una segona part?
I tant! Una segona i tercera. Aquí hi ha 
10 històries, però una cosa que té Bar-
celona és que té una xarxa que bull. Hi 
ha una mobilització veïnal que no s’aca-
ba, que treballa per ajudar els altres. 
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El vespre del 18 de setembre, a les 
19.30 hores, el Parc de Colobrers 
acull  un acte que s’emmarca amb 
temps de verema. ‘De veu i vi, la com-
binació quasi perfecta’ vol ser una 
proposta literària, de música i de vi, 
gratuïta però amb inscripció prèvia 
i limitada –entrades ja exhaurides.  

‘De veu i vi’ ha estat gestada a 
Castellar amb la gent de Castellar i 
amb la intenció, justament, d’utilit-
zar la matèria primera local per dei-

Un brindis a la natura i a les 
escriptores de casa nostra

imatge promocional de l’acte. || aJ. casTEllar

‘De veu i vi’ és la proposta literària que combina lletres, música i vi

xar aflorar emocions i conèixer mi-
llor l’entorn que ens envolta. 

D’una banda, la literarura hi 
apareixerà a través de diverses es-
criptores catalanes que s’han apro-
pat al món del vi en les seves ficci-
ons, ja sigui escrivint-lo d’una forma 
anecdòtica o utilitzant-lo com a 
tema en els seus textos. Són autores 
de casa nostra, que escriuen en mo-
ments històrics diferents, i amb estils 
i intencions diverses. En aquest sen-
tit, l’acte vol homenatjar-les. 

En concret, sentirem fragments 
de T’estimo si he begut, d’Empar 

LiTERATURA | parC De CoLobrers

Moliner;  El silenci de les vinyes, de 
l’escriptora castellarenca Gisela Pou; 
Solitud, de Caterina Albert (Víctor 
Català); El temps de les cireres, de 
Montserrat Roig; Dones, d’Isabel-
Clara Simó; La germana, l’estrange-
ra, de Maria Mercè Marçal; i poemes 
de la castellarenca Sílvia Melgarejo.

Els rapsodes encarregats de 
les lectures seran actors i actrius de 
casa: Agnès Hernández, Albert Ibars, 
Mònica Mimó, Gabi Ruiz, Marina An-
túnez i Sílvia Melgarejo.

D’altra banda, s’interpretaran 
peces musicals a càrrec dels músics 
castellarencs Mariona Roca (veu) 
i Òscar Tortosa (guitarra), que in-
terpretaran “Lilac wine”, de James 
Shelton; “Vinyes verdes”, de J. M. 
de Sagarra en la versió de Llach i 
Ovidi Montllor; “Jo mai mai”, de Joan 
Dausà, i “Pa amb oli i sal”, de Blaumut.

A més de la literatura i de la 
música, el tercer protagonista de 
l’acte serà el vi, una matèria que ex-
plicarà Adrià Garriga, responsable 
de la vinya de La Muntada, a la Vall 
d’Horta. Ell ens recordarà el passat 
vitivinícola del nostre entorn i amb 
ell podrem tastar el vi que elaboren 
a la masia, de producció ecològica.

La sessió està coordinada per 
Marina Antúnez i organitzada per la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Castellar. S’han tingut en compte 
totes les mesures de precaució per 
fer-lo un acte sense risc i segur. 

 Redacció

A partir del 16 de setembre, la Biblioteca Municipal Antoni Tort reprèn 
l’horari d’obertura d’hivern. És a dir, estarà oberta els matins de dilluns 
a dissabte i les tardes de dilluns a divendres, i s’hi podrà estudiar. Els lli-
bres consultats quedaran en quarantena. Així i tot, no es podrà accedir 
als ordinadors de la planta subterrània. També s’aniran recuperant les ac-
tivitats com els clubs de lectura, les hores del conte, les visites escolars 
i tallers com el d’escriptura. De moment, tot està previst al Pati de les 3 
Moreres i amb aforament limitat. Aquestes activitats tenen lloc fora de 
l’horari d’obertura de la biblioteca. 

Les hores infantils del conte s’iniciaran a partir del 26 de setembre, 
a les 11.30 h, al Pati de les 3 Moreres.  La primera anirà a càrrec del con-
tacontes del Senyor Riu. El 17 d’octubre s’han previst contes i rondalles 
de Sant Llorenç del Munt a càrrec de Toni Massagué. El 27 d’octubre hi 
haurà tertúlia en anglès amb l’obra de Jane Eyre, a les 20 h; el 21 de no-
vembre, hora infantil amb la companyia Bufanúvols.  També s’han pro-
gramat els clubs de lectura de llengua catalana Faci’l fàcil, nivell inicial 
i avançat, el club de lectura de novel·la i el de viatges. El 21 i 27 de no-
vembre també s’ha previst un cicle de xerrades sota el paraigua: ‘El viat-
ge. Abans i després’. 

I per al 5 i 12 de desembre s’ha programat la proposta ‘Cèl·lules i sim-
patia. Monòlegs en el temps de la sida’ de Mihael Kearns, un espectacle 
basat en monòlegs sobre la malaltia de la sida, dirigit per Roser Justícia 
i que comptarà amb les actrius i actor Àngels Castro, Agnès Hernández, 
Héctor Hernández, Mònica Mimó i Roser Justícia. Organitza la Biblio-
teca Municipal amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura.  || M. a.

el setembre dia a dia, 
a la biblioteca 

BiBLioTECA MUNiCipAL | serveis

Entrada a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. || arxIu
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fora, però no sabem la 
costa que tenim aquí

Guanyadora del campionat de Catalunya d’imatge subquàtica
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Juntament amb el moianès Marc Pedrals va guanyar per 
segon any consecutiu el primer premi del campionat 
de Catalunya d’imatge subaquàtica. La Paqui, membre 
d’Unisub Sabadell, fa d’assistent i de model dels vídeos

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
alegre
Un defecte que no pots dominar?
soc una mala copilot
Una persona a qui admires?
l’aventurer
Un llibre?
‘de alaska a la Patagonia en elefante’
Un animal?
Qualsevol animal, m’encanten tots
Una pel·lícula?
‘¿conoces a Joe Black?’
Quin plat t’agrada més?
l’escudella
Un color?
El verd
Una costa que t’agradaria visitar?
Menorca
Un fons submarí que recomanaries 
la costa Brava, sens dubte
Un racó de Castellar?
l’era d’en Petasques

”

“

· En què consisteix el campi-
onat de Catalunya de vídeo 
subaquàtic?
La Federació Catalana d’Activitats 
Subaquàtiques (FECDAS) prepara 
un campionat en què has d’anar amb 
el teu equip de busseig i amb unes 
càmeres de vídeo. Llavors has de 
fer unes imatges submarines. Tens 
una setmana per editar-les i ales-
hores presentes les imatges. A par-
tir d’aquí, uns jutges han de fer les 
valoracions dels curts que s’envien. 

· Tots els equips se submergei-
xen a la mateixa zona? 
Sí, tots a la mateixa zona. Es fa du-
rant un cap de setmana,  dues immer-
sions dissabte i dues més diumenge.  
Cada any es canvia la ubicació i en-
guany ha estat a les instal·lacions de 
la Societat d’Exploracions Subma-

rines de Tarragona els dies 11 i 12 de 
juliol.  Fins a l’últim moment, no vam 
saber si es podia celebrar pel tema de 
la Covid-19, ja que ja s’havia ajornat 
perquè s’hauria d’haver fet al maig. 

· Amb qui baixes al fons marí?
Baixo amb el company Marc Pedrals, 
de The Busseing Pallars, el meu com-
pany de busseig, que és de Moià.  De 
fet, va ser ell que ens va demanar si 
el podíem acompanyar en aquests 
esdeveniments.

· Com us dividiu la feina?
El Marc fa les imatges i jo li haig de 
buscar la flora i la fauna que podem 
gravar per no perdre temps. Tens 
un temps per efectuar les gravaci-
ons. T’avances una mica a buscar 
elements per poder fer el vídeo. I, 
mentre el Marc està gravant algu-
na cosa que creu interessant per al 
vídeo, jo li vaig buscant localitzaci-
ons. Li faig d’assistent i de model, di-

guessim. Però l’edició la fa ell.

· Quan us diuen que el concurs 
es fa a Tarragona, ja saps què 
t’hi pots trobar?
No, no ho coneixíem. Sí que és cert 
que un parell de setmanes abans 
t’avances i vas a veure una mica 
la zona. No hi havíem baixat mai, 
la veritat.

· Què es pot veure al vostre 
vídeo, que va guanyar el con-
curs de Tarragona?
Hi ha uns vaixells enfonsats, el mer-
cant Dragonera, amb una eslora de 
60 metres, amb tota la flora i la fauna 
que hi pots trobar. A més, com que és 
un video editat, es poden veure imat-
ges exteriors de Tarragona. D’aques-
ta manera, visionant el vídeo, la gent 
pot apreciar com són  Tarragona i el 
seu fons marí. El vaixell està dins el 
Parc Subquàtic de Tarragona i està 
a uns 20 o 22 metres de profunditat.

 · És normal trobar-se vaixells 
enfonsats a les costes?
De fet, aquest vaixell està enfonsat 
per això, perquè hi puguem anar els 
bussejadors. Igual que a la Costa 
Brava també n’hi ha d’enfonsats per 
això mateix.

· Quants anys fa que et dediques 
al submarinisme?
Fa 10 anys que em dedico al 
submarinisme, però acompanyant 
el Marc amb els vídeos potser en 
fa quatre.

· per què et vas decidir entrar al 
món del submarinisme?
Passant un dia per la Gran Via de 
Sabadell, vaig veure una publicitat 
de l’Unisub Sabadell. Vaig pensar 
que m’agradava la idea de bussejar i  
anar sota l’aigua amb la curiositat de 
trobar-hi què és el que hi ha allà sota.

· Recordes com va ser la teva 

primera immersió?
Vaig baixar amb més persones. 
També necessites uns cursos 
preparatoris abans d’endinsar-te 
en el submarinisme. Vaig fer-lo a 
l’Unisub Sabadell. Abans de ficar-te 
a l’aigua, hi ha uns instructors que 
et diuen com funciona el teu equip.

· Com et van proposar fer el 
vídeo submarí?
Vaig conèixer el Marc a l’Escala. 
Com que veia que amb el meu 
marit, l’Oriol, fèiem cada cap de 
setmana immersió, em va dir que 
li agradaria que l’acompanyèssim 
a aquests campionats.

· Et quedes amb alguna part de 
la costa catalana en concret?
Ens hem submergit a la Costa Brava i 
amb aquesta ens quedem. No sabem 
el que tenim aquí, valorem molt el 
que hi ha fora, però aquí tenim molt 
bona costa.

 Jordi Rius


