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Setmanari d’informació local

Diada amb 
mascaretes
i distància

política | p08

La Vallesana recupera la 
seva freqüència de pas 
d’abans de la pandèmia

mobilitat | p05

Un inici de
curs segur
Els protocols anti-Covid permeten 
encetar el curs als 4.000 alumnes 
dels 11 centres escolars de la vila

Una petita que ha començat aquest curs a p3 a l’Escola El Sol i la Lluna. Els menors de 6 anys poden anar als centres sense la mascareta. La resta d’estudiants, de moment, la porten obligatòriament. || Q. Pascual
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tema de la setmanainici de curs

EDUCACIÓ | coViD-19

15 de setembre. Tret de sortida del 
curs a tots els centres escolars de 
Castellar del Vallès. La primera jor-
nada, que arriba després del pont 
de la Diada i de Festa Major, i del 
curs més atípic dels últims anys, ha 
estat marcada per controls de tem-
peratura, la mascareta, la distància 
de seguretat i el gel hidroalcohòlic. 
No s’ha registrat cap incidència per 
part dels onze centres educatius, 
tant d’infantil, primària, ESO o bat-
xillerat, que han apujat les persianes 
seguint fil per randa el protocol d’hi-
giene i prevenció de contagi que han 
elaborat de manera coordinada amb 
els departaments de Salut i Educa-
ció, i amb la col·laboració de l’Ajun-
tament. “Veníem de sis mesos que 
els nens i nenes eren a casa. Hi 
havia nervis, emoció, una barre-
ja de sentiments. Darrere de la 
mascareta ha estat un dia sobre-
tot de retrobaments, molt especi-
al”, reconeix Anna Riera, directora 
de l’escola Joan Blanquer. “Estem 
molt satisfets de l’organització. El 
primer dia ha estat un èxit. Totes 
les direccions de les escoles hem 
unificat criteris, i l’Ajuntament 
ens ha acompanyat en el procés, 
i ens ha ajudat, per exemple, a se-
nyalitzar els accessos. Cada esco-
la té uns trets físics i unes casuís-
tiques diferents, però totes hem 
treballat de costat”, afegeix Riera.

En el cas de secundària, els es-
tudiants han viscut un dia de presen-
tacions i tutories, sense tanta càrre-
ga lectiva però sí emocional. “És cert 
que els de 1r d’ESO arriben nous 
al centre, i són els que passen més 
nervis perquè estan coneixent els 
companys. El primer dia ha anat 

Un dels accessos a l’escola Sant Esteve el primer dia del curs, dimarts passat.  || aj. castellar

  Rocío Gómez 

Els onze centres 
educatius comencen 
un curs marcat per 
mesures de prevenció

Represa amb precaucions

molt bé”, explica Francesc Xavier 
Martín, director de l’Institut Puig de 
la Creu. “El primer dia hem rebut 
la comunicació d’una persona que 
està en quarantena i no ha arri-
bat a assistir a classe. La PCR ha 
estat negativa, però es reincorpo-
rarà en dues setmanes per precau-
ció. Aquesta situació serà habitu-
al”, constata el director de l’institut.

 Quant a l’adaptació dels estudi-
ants al protocol per evitar contagis i 
la transmissió del coronavirus, Riera 
remarca que els més menuts, després 
de mig any a casa, trepitgen l’escola 
amb la lliçó ben apresa. “Quan ens 
veuen, paren les mans perquè els 
posem gel hidroalcohòlic. Hi estan 
acostumats i això és un avantatge. 
Han respectat la distància de se-
guretat al pati. A més, venien amb 
moltes ganes, i han seguit totes les 
mesures”, apunta. “Els nens i nenes 
sempre ens sorprenen. Tenen una 
gran capacitat d’adaptació”, asse-
vera la directora. 

la mascareta no apaga el somriure 
La sectorialització de cada centre 
educatiu per assegurar que els grups 
estables no es barregin, les taules 
separades, la reorganització de les 
línies per complir amb la ràtio, rui-
xar-se les mans amb gel hidroalco-
hòlic o trepitjar la catifa desinfectant 
és, per als estudiants, una nova ruti-
na que traspassa la frontera de l’es-
cola. “La mascareta és el tret més 
incòmode, perquè et falta el som-
riure, tot i que els ulls també diuen 
molt. És el més feixuc, per als in-
fants i les mestres. A més, tenim 
alumnes amb sordesa i això difi-
culta moltíssim l’aprenentatge”, 
detalla Riera. “L’acompanyament 
emocional aquests dies és essen-
cial, és la nostra prioritat. Hi ha 
nens que han estat molt bé a casa, 
però a d’altres les parets els han 
caigut a sobre”, constata la docent.

Ara bé, tot i l’exhaustiu proto-
col que han elaborat les escoles i els 
instituts, els dos directors reconei-

xen que les jornades prèvies al tret 
de sortida del curs alguns pares i 
mares vivien la tornada a les aules 
amb certa por i recel. “Ens hem tro-
bat amb una família que no volia 
portar el seu fill al centre. Hem 
arribat a un pacte, i a partir de di-
lluns, quan vegin que tot funciona 
correctament, l’estudiant s’incor-
porarà”, concreta Martin.

Per transmetre confiança 
i tranquil·litat als pares i mares, i 
també als estudiants, els centres edu-
catius han posat en marxa una cam-
panya de comunicació per informar 
amb detall tota la comunitat educa-
tiva dels protocols i mesures previs-
tes amb motiu de la crisi sanitària 
de la Covid-19, però també per obrir 
un canal per rebre suggeriments i 
donar resposta als dubtes que han 
sorgit i sorgiran aquest curs. “Els 
confinaments puntuals hi seran, 
però estem preparats per donar 
continuïtat al curs amb ensenya-
ment telemàtic”, conclou Martín.  

Disposar d’eines per gestio-
nar emocionalment la torna-
da a l’escola és fonamental per 
a les famílies per reprendre 
l’activitat d’una manera salu-
dable i positiva. Per tal d’enfo-
car aquest nou repte amb dili-
gència, la coach de l’assessoria 
El Despertador, Anna Soria-
no, apunta que pares i mares 
han de reflexionar com estan 
paint la nova relació amb l’en-
torn educatiu, és a dir, si l’explo-
ren amb por o amb confiança.  
Soriano apel·la a reconnectar 
“amb la tranquil·litat, a iden-
tificar els beneficis que supo-
sarà per als nostres fills i fi-
lles tornar a l’escola”.  A tall 
d’exemple, l’experta remarca la 
represa de les rutines, els nous 
aprenentatges, o la socialitza-
ció dels més menuts.  “Un dels 
grans aprenentatges de la si-
tuació actual és adonar-nos 
que no ho podem controlar 
tot”, assevera.

De fet, sota aquesta pre-
missa, el full de ruta per a 
aquest curs ha de ser “viure 
el present, no anticipar-nos 
a escenaris que encara no 
han passat, viure el dia a dia, 
acotar-nos a les coses que 
depenen de nosaltres, i no 
transmetre les nostres pors i 
angoixes als nostres fills i fi-
lles”, reconeix Soriano.

Finalment, la codirecto-
ra de El Despertador aposta 
per reforçar els espais d’es-
colta, de conversa en família, 
per tal de compartir i donar 
resposta a dubtes, i reforçar 
els impactes positius. “És im-
portant acollir la por, no mi-
nimitzar-la. Simplement, es-
coltar-los i acompanyar-los 
a transitar-la”, conclou Sori-
ano.  || rocío gómez 

El repte 
de tornar 
a la rutina 

EDUCACIÓ | famíliEs
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covid-19 6 mesos de la pandèmia

· per què vas decidir fer una esta-
dística poble per poble de la pro-
pagació del coronavirus?
Jo sabia el número total d’afectats 
que hi havia a Catalunya, però volia 
saber la incidència real al meu poble, 
Caldes de Montbui. I una vegada m’hi 
vaig posar, em vaig preguntar per què 
no fer-ho amb tots els pobles. A més, 
vaig pensar-ho de fer d’una manera 
que la gent ho pogués consultar, amb 
gràfiques i visualitzacions de dades.

· Va ser difícil fer-ho?
Si tens una mica de nocions bàsiques 
d’Excel, es pot fer. Les dades ja hi 
eren, però havies de fer una mica de 

  Jordi Rius

Economista de professió, va deixar el 
seu càrrec d’analista en un fons de capi-
tal de risc. Ara al setembre comença un 
màster en Estadística. Per preparar-se 
per  a aquests nous estudis, va comen-
çar a interpretar les dades sobre coro-
navirus poble per poble. Els resultats 
es  publiquen a gimenezadsuar.com i al  
seu twitter @gmnzgerard, on està tenint 
molta repercussió

ENTREVISTA

GERARD GIMÉNEZ, 
Bioestadístic del Servei de 
Vigilància Epidemiològica 

del Vallès

pic i pala. Va ser tot un repte per a mi.

· Com va venir la feina al Servei de 
Videovigilància del Vallès?
Això va ser després. Arran de la re-
percussió que vaig tenir compartint 
les gràfiques, em va arribar aques-
ta feina temporal. Necessitaven gent 
que fes estadístiques sobre la Covid-
19 i és el que estava fent. Com et pots 
imaginar, va haver-hi molta demanda 
i el Departament de Salut va contrac-
tar molta gent.

· Una de les teves darreres entra-
des al Twitter és sobre el retorn a 
les escoles. Amb diferents gràfi-

Gerard Giménez, fotografiat al seu poble natal, Caldes de Montbui. || j. rIus

ques mostraves on podien obrir 
les escoles. L’anàlisi era bastant 
preocupant...
Segons els criteris d’un grup d’ex-
perts de Harvard, amb la incidència 
que hi ha actualment, realment només 
podien obrir a unes 20 comarques 
totes les escoles, incloent batxillerat 
i secundària. Seguint també aquests 
criteris, l’altra meitat no podria obrir 
secundària.

· A ciutats com Nova York s’ha 
optat per fer classes a l’aire lliure. 
per què no s‘ha fet aquí?
La veritat és que és una reclamació  
fer classes a l’exterior o intentar mini-

“Si a Sabadell pugen els 
contagis, a Castellar també”

347 casos 
en 6 mesos 
a Castellar
Catalunya fa ja sis mesos que 
conviu amb la realitat de la pan-
dèmia. Va ser a mitjans de març 
quan van saltar les alarmes a 
causa dels inèdits ingressos a 
les UCI amb patologies respi-
ratòries que acabaven amb una 
mateix diagnòstic: Covid-19. Des 
d’aleshores, Castellar del Vallès 
ha sumat 347 contagis, 298 dels 
quals han estat confirmats a tra-
vés de les proves PCR.

En aquests moments, els 
contagis confirmats de Covid-19 
han experimentat un augment 
en els darrers dies a Castellar 
del Vallès. Després d’un final 
d’agost i un inici de setembre 
en què el risc de rebrots havia 
baixat a moderat, des de finals 
de la setmana passada la xifra 
de positius per coronavirus va 
en augment. La setmana del 5 
a l’11 de setembre es van regis-
trar 13 nous contagis i el risc de 
rebrot ara és alt.  || redaccIó

pANDèMIA | EVolUció
mitzar les classes a l’interior. No estic 
dient fer el 100% de classes a l’exteri-
or, ni molt menys. Com pot ser que un 
país com Noruega s’estigui discutint 
i s’estigui implementant ja aquestes 
mesures i, en canvi, aquí no. A Noru-
ega han gestionat molt bé la pandè-
mia i segueixen apostant per aques-
tes mesures més extremes.

· Tens la sensació que aquí s’han 
fet les coses malament?
Jo no diria malament. S’està fent tan 
bé com s’està podent, però potser sí 
que trobo a faltar una mica més de fle-
xibilitat, de pensar que la pandèmia és 
un fet que passa cada 100 anys i que, 
per tant, hem de prendre mesures 
extraordinàries.  Per exemple, obrir 
les escoles al juny hagués estat millor 
perquè hi havia tants pocs casos que 
era una situació perfecta. I els  nens 
s’havien passat a casa quatre mesos. 
Com és que no podíem haver obert al 
juny? Oh, és que eren vacances. Però 
la situació és excepcional i calia do-
nar-li la volta.

· Es preveu un augment impor-
tant de casos de contagi amb 
les escoles obertes?
El grup de la UPC que assessora el 
govern i que publica un munt d’in-
formes va dir que un 4% dels alum-
nes s’haurien de confinar durant les 
dues primeres setmanes de curs. A 
Catalunya hi ha 1,4 milions d’escolars 
i un 4% del total són bastants nens 
que s’han de confinar a casa seva. El 
problema que hi veig és que això no 
s’acaba amb les dues primeres set-
manes. Serà un degoteig constant 
d’aules que han de tancar. 

· Com veus la situació a Castellar?
Fa tres setmanes hi va haver 18 casos, 
la següent 13 i aquesta darrera 11.  Els 
últims tres dies n’han trobat cinc. Hi 
ha molta interacció amb Sabadell. 
Si pugen els casos a la ciutat veïna, a 
Castellar també pujaran. 

Evolució del risc de rebrot.
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Normalment el setembre marca la 
tornada a l’escola i en molts casos 
a la rutina, tot i que el coronavirus 
ho ha trastocat tot. Enguany, també 
significa que les línies C1 Sabadell - 
Castellar i e1 Barcelona - Castellar 
recuperen la freqüència de pas ha-
bitual. L’empresa Moventis, que 
s’encarrega del transport públic a la 
vila, ha informat que des de dilluns, 
14 de setembre, les línies d’autobús 
C1 Castellar-Sabadell i e1 Castellar-
Sabadell-Barcelona recuperen els 
horaris que eren habituals abans 
de l’inici de la pandèmia.

Així, cal destacar que la línia C1 
Castellar-Sabadell tindrà un servei 
cada 12 minuts els dies feiners (5 ex-
pedicions per hora) i cada 30 minuts 
els dissabtes, diumenges i festius. 

D’altra banda, la línia e1 exprés 
Castellar-Sabadell-Barcelona passa-
rà a tenir quatre expedicions al matí 
i quatre a la tarda en direcció a Bar-
celona, mentre que en direcció a Cas-
tellar comptarà amb una expedició 
al matí, quatre a la tarda i quatre al 
vespre. Tant la plantilla com els ve-
hicles segueixen mesures de segure-
tat, higiene i autoprotecció per oferir 

la Vallesana recupera 
la freqüència de pas habitual

un servei segur. Respecte la plantilla, 
l’empresa ha establert protocols d’in-
crement de neteja i d’higiene perso-
nal, en referència a la desinfecció de 
l’espai i els canvis de torn, la zona del 
conductor està precintada per evitar 
contactes, i s’hi han instal·lat corti-
nes separadores. En referència als 
usuaris, per part de l’administració 
pública es va establir l’ús obligatori 
de les mascaretes, mesura que en-
cara és vigent.

L’ús de mascareta és obligatori al transport públic. || Q. Pascual

trasllat de parades

Les parades d’autobús de les línies C3 
i C4 als Aire-Sols C i A-B en direcció a 
Castellar del Vallès s’han traslladat. A 
l’Aire-Sol A-B s’ha habilitat la parada 
del carrer de Puigcapsut i s’ha anul-
lat la parada de la B-124, a la cruïlla 
de Sant Feliu del Racó. A l’Aire-Sol 
C, s’ha habilitat la parada del carrer 
de la Camamilla i s’ha anul·lat la pa-
rada de la carretera de Sabadell (El 
Brunet – Aire-Sol C).  ||  c. domene

Camió bolcat dimarts a la carretera de Sentmenat, a l’altura de l’Hípica. || l’actual

Per raons que no han estat confirmades, un camió va bolcar a l’altu-
ra de l’Hípica a la carretera de Sentmenat dimarts passat al migdia. 
Sortosament, segons fonts de la policia local, el conductor del camió 
només va patir ferides lleus tot i l’aparatositat del sinistre. La carre-
tera C-1415a va viure importants retencions de trànsit en els dos cos-
tats de la marxa a causa de l’accident i posteriorment per la retirada 
del vehicle de grans dimensions. La C-1415a és una de les carreteres 
amb més accidents de trànsit del país i, en els darrers anys, els 12,9 
quilòmetres que van entre la placeta de la Creu de Terrassa i Sentme-
nat ha figurat diverses vegades entre els 10 trams amb més risc d’ac-
cident a Catalunya.  || redaccIó

SUCCESSoS | acciDEnt

Bolca un camió a la 
carretera de Sentmenat

TRANSpoRT púBLIC | aUtobús
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Dimecres de la setmana passada el 
Parlament de Catalunya va aprovar 
la regulació dels preus dels lloguers, 
que inclou la seva possible conge-
lació i rebaixa als 60 municipis ca-
talans de més de 20.000 habitants 
i que, per tant, també podria afec-
tar Castellar del Vallès. La proposta 
pretén actuar sobre el mercat d’ha-
bitatge més problemàtic de Catalu-
nya, concentrat en les ciutats i mu-
nicipis més poblats. 
La proposta de llei va tirar endavant 
amb els vots favorables de Junts, 
ERC, els comuns i la CUP i els vots en 
contra de Ciutadans, el PSC i el PP. 
També van votar-hi en contra, 
trencant per primera vegada la 
disciplina de vot amb Junts, els 

quatre diputats de PDeCAT i els 
dos de Demòcrates.

tres requisits

La llei aprovada considera que es pot 
intervenir en el mercat de lloguer si 
es dona algun dels tres requisits se-
güents: que hi hagi un increment del 
preu de lloguer sostingut clarament 
superior a la mitjana de Catalunya, 
que la càrrega mitja del cost del llo-
guer en el pressupost familiar su-
peri el 30% dels ingressos habituals 
i que el preu hagi pujat en cinc anys 
al menys tres punts per sobre de 
l’IPC. Per tant, segons la nova llei, a 
partir d’ara, s’obliga els propietaris 
a mantenir les quotes de lloguer en 
aquest 60 municipis on es conside-
ra que el mercat està tensionat i en 
cas que el lloguer estigui per sobre 
de l’índex de preus de la Generalitat, 
s’hi haurà d’adequar.

L’anomenada proposició de llei 
de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contrac-
tes d’arrendaments tindrà un camí 
difícil, ja que Ciutadans i el PP la con-
sideren inconstitucional perquè cre-
uen que vulnera competències de 
l’Estat, i el PP ja ha anunciat un re-
curs davant del Tribunal Constitu-
cional. També caldrà veure si és im-

s’aprova la regulació del preu del lloguer
El regidor 
d’Habitatge creu 
que si la llei tira 
endavant tindria 
poca incidència en 
el preu a castellar

  Redacció

pugnada pel Govern central, fet que 
deixaria la llei en suspens.

El regidor d’Habitatge de Cas-
tellar, Pepe González, considera que, 
si la llei passa el tràmit del TC “po-
dria tenir un efecte limitatiu sobre 
el preu del lloguer, però hi tindria 
més incidència una autèntica polí-
tica d’habitatge públic de lloguer” 
i per això,  el qualifica de “pedaç”.  

És el preu mitjà d’un 
lloguer mensual a 

Castellar

EURoS

700

oficina local d’habitatge

Actualment, el preu mitjà d’un ha-
bitatge de lloguer a Castellar està 
per sobre dels 700 euros, uns 14 més 
que el juliol de l’any passat.  L’Ofici-
na Local d’Habitatge té el servei de 
borsa de mediació per a lloguer so-
cial, que ha possibilitat que els 80 

pisos que té estiguin per sota dels 
600 euros. González pronostica que 
la proposta de llei no tirarà endavant 
perquè “qui ha redactat la llei ho 
ha fet sabent que envaeix compe-
tències”. Si es tomba la llei, “sem-
pre podran dir que no l’han dei-
xat tramitar”. 

El regidor d’Habitatge es la-
menta que al municipi “hi ha entre 
70 i 80 pisos públics  de lloguer, que 
la Generalitat gestiona de forma 
molt precària” i que “fa 20 anys 
que no construeix res”. González 
ha afegit que a Castellar “tenim sòl 
públic, vam fer una modificació del 
Pla General per tenir-ne més i es-
taríem encantats de posar-lo a la 
disposició de la Generalitat, que 
és qui té competències en matè-
ria d’habitatge”. 

dificultats del mercat

D’altra banda, el director d’estudis 
del portal pisos.com, Ferran Font, 
alerta que “la situació actual dels 
preus en el mercat de lloguer i les 
dificultats d’accés a l’habitatge que 
causa fan necessària una reflexió 
i actuació sobre aquest mercat. A 
Espanya l’evolució de les rendes 
no ha anat d’acord amb l’evolució 
dels salaris”. 

poLíTICA | panDèmia

La CUP, tot i entendre que la pan-
dèmia del coronavirus ha trastocat 
totes les festes populars de Catalu-
nya, creu que “mentre alguns mu-
nicipis del voltant van ser capa-
ços de trobar alternatives, com 
ara Sentmenat o la mateixa ciutat 
de Barcelona, altres ajuntaments 
com el de Castellar van preferir 
rentar-se’n les mans i estalviar-se 
feina optant per anul·lar la Festa 
Major 2020”, destaca en una nota 
de premsa. Els cupaires entenen que 
“era inviable celebrar una Festa 
Major amb normalitat. 
Repensar-la i adaptar-la al context 
actual requeria molta feina i pot-
ser algun o altre maldecap” i  acu-
sent l’Ajuntament d’haver anat “per 
la via fàcil”. “Al principi, ho va fer 
posant entrebancs a les entitats 
que estaven disposades a adap-
tar-se.  I, finalment, ho va culmi-
nar anunciant la cancel·lació de 
la Festa Major”.  

CUP Castellar lamenta “la falta 
de ganes i voluntat del consistori per 
intentar organitzar unes festes po-
pulars segures” i això debilita “les en-
titats del poble i les associacions cul-
turals”.   || redaccIó

La CUP exigeix 
que “la ‘NO’ Festa 
Major no es torni a 
repetir mai més”

poLíTICA | HABITAGE
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Una Diada de mínims per la pandèmia
ofrenes florals individuals a cal targa i la plaça catalunya i un acte a la plaça lluís companys marquen un 11-s diferent

Al carrer de les Roques, a Cal Targa, 
des de primera hora del matí s’hi van 
acostar desenes de veïns, a títol in-
dividual, a deixar flors a la placa de 
Lluís Companys en aquesta Diada 
Nacional tan peculiar, pràcticament 
de mínims a causa de les lògiques res-
triccions imposades per la pandè-
mia de coronavirus. Després d’unes 
ofrenes evitant aglomeracions, i en 
què també van participar les enti-
tats d’ANC i CAL i Som de Castellar-
PSC, es va desenvolupar a la plaça 
Lluís Companys, a prop de Cal Targa, 
un acte independentista amb repre-
sentants d’ERC, Junts per Castellar 
i la CUP per on van passar prop d’un 
centenar de persones.

erc

La presidenta local d’ERC, Sílvia Ni-
colàs, va ser l’encarregada d’obrir els 
parlaments i va començar subratllant 
el fet insòlit de commemorar la Diada 
a la plaça Lluís Companys i no al car-
rer de les Roques, a Cal Targa. Tot i la 
“pèrdua de caliu humà” que com-
porten les mesures de precaució con-
tra els possibles contagis per Covid-
19, Nicolàs va dir que “els valors del 
catalanisme que reivindiquem en 
la Diada no es poden cancel·lar”, 
motiu pel qual s’ha canviat el format 
de l’acte, però no s’ha renunciat a 
fer-lo. La responsable local dels re-
publicans va esperonar els presents 
recordant-los que la causa indepen-
dentista ha arribat més lluny que mai 
abans. “Som més i més forts del que 
mai havíem estat”, va dir.

“La independència avui ja 
no és la causa d’uns quants. Hem 
situat la independència al centre 
de la política catalana, desplaçant 
el vell autonomisme a una pàgina 
superada de la història”. Per a Ni-
colàs, la independència és inevita-
ble perquè “la República catalana 
és la millor eina per fer de Catalu-
nya un país més just i pròsper”. I el 
camí que s’ha de seguir per aconse-
guir aquest objectiu és, a parer de la 
republicana, “seguir creixent, hem 
de seguir assemblant-nos cada dia 
més al conjunt del país per repre-
sentar-lo en tota la seva pluralitat, 
per ser-li cada vegada més útil”.

junts per castellar

La intervenció de Junts per Caste-
llar va ser protagonitzada pel seu 
portaveu, Pau Castellví, qui, com ja 
és tradició en els seus discursos, va 
voler donar una pinzellada històri-
ca per recordar que, en el moment 
actual, els catalans “som hereus 
d’un somni que connecta els grans 
moments de la història del nostre 
país. Aquest somni que ens fa ca-
talans és l’anhel de llibertat”. Va 
recordar el moment clau que es va 
viure en la mort de Pau Claris l’any 
1641 en circumstàncies poc clares. 

La regidora de la CUp amb altres representants locals d’aquest partit. || Q. P.

Membres d’ERC i del seu grup municipal davant de Cal Targa. || Q. Pascual

  Redacció

ofrena floral institucional sota la senyera de la plaça Catalunya. || Q.P. 

Representants de Junts per Castellar i del seu grup municipal a Cal Targa. || Q. P.

Segons Castellví, “mataven Claris 
per haver guiat Catalunya cap a 
la seva separació legítima i soste-
nible d’Espanya i es pensaven que 
escapçant el cap de l’Executiu ca-
talà posarien fi a l’anhel de lliber-
tat que ens fa catalans. Us sona?”. 
“Evidentment, no ho entenien i no 
se’n sortirien. Avui en dia, encara 
tampoc ho entenen”, va dir el por-
taveu de Junts a Castellar.

Després de també fer referèn-
cia als fets de 1714 i a “la repressió 
castellana” i de citar Joan Prim en 
un discurs en què aflorava el caràc-
ter indòmit dels catalans, el regidor 
va recordar que a l’11S es reivindica 
“l’esperit de les generacions de ca-
talans que han optat per la defen-
sa a ultrança de les seves lliber-
tats i institucions. Molts són els 
màrtirs del 1714; Villarroel, Mo-
ragas, Casanova, i molts d’altres 
dels represaliats”. 

Per això, segons Castellví, no 
es pot evitar “pensar també en els 
represaliats de la nostra pròpia 
generació: els nostres presos po-
lítics i exiliats, perseguits per fer 
una cosa tan catalana com defen-
sar l’expressió de la nostra lliber-
tat col·lectiva”.

cup

La intervenció de la CUP va ser pro-
tagonitzada per Aina Muñoz i Cèlia 
Castella, les quals es van repartir 
la lectura d’un manifest centrat en 
quatre eixos: independència, socia-
lisme, feminisme i Països Catalans. 
Segons defensa la CUP, “les condici-
ons amb què s’ha hagut d’afrontar 
la pandèmia han estat nefastes a 
causa de retallades, privatitzaci-
ons, retrocés de drets laborals i in-
acció davant la violència masclista 
i l’emergència ecològica”. Un con-
text en què, al seu parer, l’actual Go-
vern espanyol “ha tingut un paper 
protagonista en l’intent de refor-
çament d’un estat i un règim que 
estan en crisi, mitjançant la recen-
tralització, la suspensió constant 
de les autonomies i les seves com-
petències. Tot això mentre conti-
nua la falsedat de la Transició: el 
rei posat a dit per Franco marxa 
impunement després de robar mi-
lions a la població”.

Segons la formació cupaire, 
“només al marge dels estats espa-
nyols i francès i dels mandats de la 
Unió Europea podrem plantejar 
i construir, en el dia a dia, des de 
la lluita i el compromís col·lectiu 

amb el nostre poble i amb tots els 
pobles del món, uns Països Cata-
lans lliures en un món de nacions 
lliures. Lliures de lleis racistes i de 
CIE, lliures d’especulació, lliures 
de violència masclista, lliures d’ex-
plotació. Uns Països Catalans go-
vernats per la gent i per a la gent”.

ofrena institucional

D’altra banda, l’Ajuntament va man-
tenir l’ofrena floral als peus de la se-
nyera de la plaça Catalunya amb la 
presència dels membres de l’equip de 
Govern sota la senyera i sense discurs 
de l’alcalde. No obstant, Ignasi Gimé-
nez sí que va fer públic el tradicional 
ban municipal per l’11 de Setembre, 
centrat en la situació sociopolítica 
de Catalunya demanant “consens 
polític”. “Hem de superar les con-
frontacions estèrils entre partits 
polítics i centrar-nos en l’acord per 
superar les conseqüències greus 
de la crisi”, diu el ban en referència 
a la problemàtica de la pandèmia.

En aquest marc, l’alcalde de la 
vila apel·la “a l’esperit que sempre 
ha impregnat l’11 de Setembre: el 
del símbol d’una voluntat catalana 
de continuar existint com a entitat 
nacional, fent-ho sempre amb una 

capacitat extraordinària de resili-
ència, d’afrontar les circumstàn-
cies adverses i de tenir el coratge 
de tirar cap endavant”. “En aquest 
context també hem de mirar el 
contenciós entre Catalunya i Es-
panya des d’una òptica que per-
meti deixar enrere el frontisme i 
que ens permeti reivindicar el di-
àleg”, reitera el ban. Giménez també 
confia en un diàleg  “per cercar les 
reformes legals que siguin neces-
sàries perquè els líders polítics i 
socials independentistes surtin 
de la presó”. “Un diàleg que ha de 
ser valent i generós per construir 
un país plural,  inclusiu i que prio-
ritzi per damunt de tot la salut i el 
benestar de les persones”, conclou.

el pp i ciutadans, absents

Les úniques formacions locals que 
no van participar en cap acte van ser 
Ciutadans i el PP. El portaveu dels 
primers ja ho va avançar la setma-
na passada, mentre que la presiden-
ta local dels populars, Alicia García, 
va explicar que, a banda d’estar en 
desacord amb la politització d’uns 
actes que no inclouen tots els cata-
lans, l’amenaça de la Covid, “obliga 
a evitar aglomeracions”.   

política 11 de setembre
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 CUp Castellar

ls Països Catalans, 
igual que a la resta 
del món, el capitalisme 
ens mata i cal urgent-
ment una alternativa. 

La pandèmia de la Covid-19 ha accele-
rat i fet més evident com el sistema ar-
rasa les vides de la gent treballadora 
per servir els interessos d’uns quants, 
que no només no ens protegeixen, sinó 
que ens ataquen directament i sense 
cap mena de vergonya. 
D’una banda, això passa perquè les con-
dicions amb què s’ha hagut d’afrontar 
la pandèmia han estat nefastes a causa 
de retallades, privatitzacions, retrocés 
de drets laborals i inacció davant la vi-
olència masclista i l’emergència ecolò-
gica. D’altra banda, també perquè la 
resposta per afrontar la pandèmia ha 
estat, com en cada crisi, la de pressio-
nar més els drets i agreujar l’explota-
ció de les classes populars per servir 
els interessos del capital, de les grans 
fortunes, dels qui s’enriqueixen amb la 
nostra feina, amb la nostra vida i amb 
la nostra mort.
El govern espanyol, el “més progres-
sista de la història”, que seguia alimen-
tant la il·lusió que dins el règim del 78 
era possible garantir el canvi, ha de-
mostrat que no és capaç de prendre 
mesures contundents que ens prote-
geixin dels interessos carronyaires del 
capital. Aquest govern espanyol ha tin-
gut un paper protagonista en l’intent 
de reforçament d’un estat i un règim 
que estan en crisi mitjançant la recen-
tralització, la suspensió constant de les 
autonomies i les seves competències. 
Tot això mentre continua la falsedat 
de la Transició: el rei posat a dit per 
Franco marxa impunement després 
de robar milions a la població.

A
Als Països Catalans hi ha 
una altra manera de viure

Davant d’aquesta situació, cal una res-
posta revolucionària que no vindrà de 
cap institució subjugada al capital, de 
cap partit que plantegi posar pedaços 
a un sistema que només existeix grà-
cies a l’explotació de la immensa ma-
joria de la població. 
La gent dels Països Catalans hem mos-
trat, any rere any, el nostre múscul, la 
nostra força. Hem estat capaces d’or-
ganitzar les vagues feministes, de dur a 
terme el Referèndum de l’1 d’Octubre, 
de parar els peus al feixisme als car-
rers... Ara, davant el context de preca-
rietat extrema que es presenta, i d’un 
previsible augment de la repressió es-
tatal mitjançant les mesures de l’estat 
d’alarma i l’impuls del feixisme, també 
ens caldrà ser al màxim d’intel·ligents 
i teixir la màxima unitat.
L’Esquerra Independentista plante-
gem que hi ha una altra manera de 
viure, i que, en la unió de totes les llui-
tes arreu del nostre territori, podrem 
construir la independència del país. 
Només al marge dels estats espanyols 
i francès i dels mandats de la Unió Eu-
ropea podrem plantejar i construir, 
en el dia a dia, des de la lluita i el com-
promís col·lectiu amb el nostre poble 
i amb tots els pobles del món, uns Paï-
sos Catalans lliures en un món de naci-
ons lliures. Lliures de lleis racistes i de 
CIE, lliures d’especulació, lliures de vi-
olència masclista, lliures d’explotació. 
Uns Països Catalans governats per la 
gent i per a la gent.
Per això, aquest Onze de Setembre 
hem dirigit la mirada enrere, a la his-
tòria de resistència del nostre poble 
contra el poder i l’opressió, per mirar 
endavant i entomar els reptes que se’ns 
presenten. El repte de fer créixer la 
força del moviment popular perquè 
cada cop estiguem més organitzades. 
El repte de fer ús de la intel·ligència col-
lectiva que ens permeti adaptar-nos 
a la conjuntura incerta i canviant. El 
repte de no caure en la desesperança i 
que no ens prenguin l’emoció de saber 
que, en la lluita diària contra la bruta-

DEFUNCIoNS

01/09/20                                      
Manuela palma Bermejo · 
de 82 anys 

08/09/20                                                   
Justo Holgado Castaño · 
de 66 anys 

08/09/20                                                  
Maria Rovira Castellet · 
de 95 anys 

 Junts per Castellar

esprés que el Congrés 
tombés el decret de ro-
manents impulsat pel 
govern espanyol, i des-
prés de sentir repetir 

fins la sacietat que aquell decret era 
l’única alternativa possible, la mi-
nistra d’Hisenda anunciava aquest 
dilluns passat que suspenia la regla 
de despesa per a aquest 2020. Això 
implica que els ens locals podran 
utilitzar el superàvit del 2019 per 
finançar inversions. Una rectifica-
ció en tota regla per part del govern 
central, ja que, recordem, el propò-
sit inicial era transferir els estalvis 
dels ajuntaments a Hisenda a mode 
de préstec a retornar en el termini 
de 10 anys. Podríem dir que els nos-
tres estalvis “es queden”.
Abans d’aquest canvi de paradig-
ma, ja havíem manifestat la nostra 
disconformitat amb el que conside-
ràvem un atemptat contra l’autono-
mia financera local. De fet, teníem 
previst entrar una moció en aquest 
ple de setembre perquè l’Ajunta-
ment s’hi posicionés en contra en 
cas que el decret tirés endavant. 
Per tant, acollim amb satisfacció 
aquesta rectificació, que creiem fer-
mament que facilitarà la labor dels 
ajuntaments a l’hora de mobilitzar 
recursos per afrontar les tasques 
de reactivació econòmica.

D
Els nostres estalvis 
“es queden”

Aquest cap de setmana passat havia de ser molt especial per als caste-
llarencs i castellarenques perquè la vila es posava guapa per gaudir de 
la seva Festa Major, tot just abans de reprendre el curs escolar i acomia-
dar l’estiu. Aquest any la Covid-19 ha impedit la celebració dels actes de 
la Festa. Per això des de L’Actual volem posar en valor algunes iniciatives 
de col·lectius i ciutadania que ha volgut tenir un record per a la tradicio-
nal Festa Major. Com és el cas de l’Obra Social Benèfica (OSB), on es va 
fer i penjar un cartell de la Festa, o el cas dels veïns del carrer de la Mina, 
que van engalanar el carrer, o d’alguns establiments i comerços que van 
oferir productes amb la Festa Major com a motiu. Confiem a recuperar-la 
l’any que ve, un cop superada la pandèmia. ||  text:  redaccIó / foto: m.a.

Recordant la Festa Major

FoTo DE LA SETMANA
litat del capitalisme i el patriarcat, hi 
ha la base dels Països Catalans lliures, 
socialistes i feministes que construi-
rem i defensarem mitjançant la lluita 
revolucionària.

11/09/20                                                   
patrick Grau Bros · 
de 48 anys 

12/09/20                                      
Luis Ricart Minguet · 
de 90 anys 

continua a la pàgina 11
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opinió

a recent mort del pare 
Manel, mossèn Manu-
el Pousa, i la simpatia 
que s’ha manifestat en 
els mitjans de comuni-

cació per la bondat de les accions que 
duia a terme m’han suscitat unes re-
flexions que voldria compartir. 
El cristianisme ha inoculat en el nos-
tre món els conceptes de la dignitat 
humana i de la fraternitat univer-
sal, la cura dels malalts i dels mo-
ribunds, el valor de l’ensenyament, 
l’acolliment dels immigrants, el res-
cat dels captius i de les dones pros-
tituïdes, l’empara dels pobres, la mi-
llora de la vida en pobles allunyats... 
Aquesta tradició compassiva s’ha 
anat encarnant, al llarg de la histò-
ria, en institucions que considerem 
ja conquestes socials que no poden 
retrocedir. I probablement compen-
sa, i de molt, el mal que l’Església, 
com a poder imposat, pot haver fet. 
Però no s’ha desenvolupat encara 
tota la dedicació que cal envers les 
persones més febles. I heus ací la 
tasca del pare Manel i la de molts ca-
pellans i feligresos anònims, i la de 
moltes oenagés. Encara hi ha gent 
que necessita ser ajudada, perquè 
els pressupostos que fan els polítics 
tenen molt poc en compte la preven-

  pare Manel. || joan mundet

La compassió 
del pare Manel 

L pLAÇA MAJoR

JACINT ToRRENTS
Escriptor

o que els acull en hospitals de cam-
panya, els cerca habitatge, els visita 
a les presons, els cuida com pot en 
la pandèmia...   
Per sort, sembla que l’Església vol fer 
un gran canvi. I s’està passant de la 
primacia de l’ortodòxia (dogmes, ri-
tuals, organització, dret canònic...) a 
posar el centre en l’ortopraxi (fer-se 

càrrec dels vulnerables, tenir cura 
del món, guarir l’ésser humà...). L’Es-
glésia s’ha adonat que el món dema-
na aquest gir. 
Estic segur que Jesucrist avui no 
entendria gairebé res dels dogmes, 
dels cerimonials, ni de les jerarquies 
i els seus vestuaris pintorescos, i que, 
en canvi, s’alegraria de veure com la 

compassió efectiva envers els neces-
sitats, els pocs valorats, els febles, els 
caiguts... són la millor continuïtat de 
la seva proposta humanitzadora. 
El pare Manel ha representat la 
punta d’un immens iceberg de com-
passió que sura pels nostres mars i 
que ens ajuda a creure que un nou 
món és possible.  

ció del fracàs de la persona sense sort 
a la vida, el destí dels delinqüents 
empresonats, la cura dels drogoad-
dictes, dels ancians abandonats, de 
les persones sense sostre o sense pa-
pers, dels emigrants en pasteres, de 
la gent que passa gana...  
Els mitjans us mostraran abans un 
futbolista que s’ha fet un esquinç 
que tota aquesta gent que no volem 
veure i que fem invisible, perquè no 
donen vots, no consumeixen, no es 
manifesten, no tenen partits polí-
tics que els defensin... i que estan a 
mercè de la compassió de la gent que 
els sap veure, que els recull en una 
platja, que els facilita aliments i roba 

La ministra també va deixar la porta 
oberta a suspendre la regla de des-
pesa per al 2021. Tenint en compte 
que, amb tota probabilitat, l’any vi-
nent encara estarem arrossegant 
les conseqüències de la pandèmia 
i les conseqüents despeses que se’n 
deriven, veiem necessari que així 
sigui. Els ajuntaments, en la mesu-
ra que representen el nivell de l’ad-
ministració més proper al ciutadà i, 
per tant, és on s’acudeix en primer 
lloc quan es necessita un ajut públic, 
a més de ser responsables d’oferir 
un munt de serveis essencials, han 
de tenir flexibilitat per adaptar-se 
amb immediatesa a les necessitats 
de cada moment. 
Seria un error abandonar els ajun-
taments a la seva sort fent front ells 
sols a les despeses derivades de la 
Covid. Es parla molt del model, cer-
tament desastrós, de finançament 
autonòmic, que limita enormement 
el desenvolupament complet de les 
potencialitats del nostre país, però 
l’altra gran assignatura pendent és la 
reforma del finançament dels ens lo-
cals. És molt feixuc fer front als pro-
blemes d’avui dia amb instruments 
obsolets. Necessitem eines actualit-
zades als temps en què vivim, per-
què l’alternativa ens duu directes 
cap al fracàs.
La conclusió de tot plegat és que 
s’ha fet palès que no es pot fer po-
lítica d’esquenes al municipalisme, 
perquè el municipalisme és la base 
de tot. Si al municipalisme li va ma-
lament, tot anirà malament. 

i heu llegit el ban signat 
pel Sr. Alcalde a l’an-
terior número de L’Ac-
tual, possiblement co-
incidireu amb mi en la 

importància de posar en negreta 
certes frases.  
I com jo, n’hauríeu destacat al-
guna més.
El ban ens parla de “reivindicar el 
diàleg entre Catalunya i Espanya”, 
com si no fes anys que ho estem 
reivindicant.
També ens diu que aquest diàleg 
“ha de començar per cercar les 
reformes legals que siguin neces-
sàries perquè els líders polítics i 
socials independentistes surtin 
de la presó” .
Sorprèn que un dia a l’any, sense 
subratllar-ho, el nostre alcalde re-
cordi que s’hauria de fer quelcom 
perquè els presos polítics surtin 
de la presó, però en canvi a l’hora 
de votar les mocions al ple, mai hi 
vota a favor.
Ho arribarà a fer?
Recordem que el desembre del 
2017, l’alcalde, Ignasi Giménez, 
amb el seu vot de qualitat, va tom-
bar la moció presentada per ERC 
en què demanàvem, entre altres 
punts: “Condemnar la violació de 
drets fonamentals a Catalunya a 
través de les mesures repressi-
ves aplicades per l’Estat espanyol, 
exigir la fi de la judicialització de 

 Dolors Ruiz *

Arribarà el vot a favor? 

S

la política catalana, i condemnar 
l’arbitrarietat i l’ús partidista en 
l’aplicació de les lleis pervertint la 
separació de poders que qualsevol 
estat de dret digne ha de garantir”.
I també recordem que el juliol del 
2019 es va abstenir amb els regidors 
de Som Castellar-PSC a l’hora de 
votar la moció presentada per ERC 
en què demanàvem  “la posada en 
llibertat immediata de les preses i 
presos polítics i  reunir les condi-
cions per possibilitar el retorn de 
les persones exiliades, per facilitar 
una sortida dialogada i política al 
conflicte existent”. 
Sigui com sigui, sorprèn aquest 
canvi d’actitud del nostre alcalde, 
que ha trigat gairebé 3 anys a es-
criure unes frases que parlin de di-
àleg i de reforma de lleis injustes. 
Sembla més un exercici d’oportu-
nisme, precisament ara que arri-
ben rumors de que la Unió Europea 
exigirà mesures democratitzadores 
reals per procedir al rescat econò-
mic de l’Estat espanyol –entre les 
quals hi hauria la posada en lliber-
tat dels presos polítics i el retorn 
dels exiliats.
Des d’ERC farem tot el possible 
per dialogar i aconseguir ser un 
país cohesionat, just, lliure i net 
de corrupció. 
On les persones, els nostres drets 
i llibertats estiguin al centre de 
la política. 
Amb convicció, fermesa i coherèn-
cia, i sempre escoltant la veu del 
poble a través de les urnes.

* Regidora d’ERC

na vegada passat l’estiu 
l’activitat torna, a poc a 
poc, la normalitat condi-
cionada: els i les infants 
s’incorporen a les esco-

les, els i les joves als instituts o les 
universitats i els adults a la feina. 
L’actual tornada a l’activitat és molt 
diferent a la que estàvem acostu-
mats. La pandèmia provocada per 
la Covid-19 ens està fent replante-
jar moltes coses. La més important, 
segurament, té a veure amb les re-
lacions personals i els actes socials 
i culturals. Malauradament estem 
assistint a un rebrot important del 
número de persones afectades pel 
virus, tot i les mesures que les auto-
ritats sanitàries estan prenent, així 
com el comportament exemplar de 
la gran majoria de la població. 
És moment d’actuar amb cautela i 
responsabilitat, però tampoc podem 
renunciar a anar recuperant, a poc a 
poc i amb totes les precaucions, una 
certa normalitat que tots enyorem.
Diu molt encertadament el nostrat 
pallasso Tortell Poltrona que “No 
podem deixar de viure per por a 
morir”. Sàvies paraules que ens han 
de fer reflexionar sobre com podem 
recuperar les activitats lúdiques, 
culturals, socials o esportives que 
havíem deixat temporalment quan 
va començar aquesta terrible crisi 

ve de la pàgina 10  Ignasi Giménez *

Arrenquem les activitats 
amb seny, responsabilitat 
i seguretat

U

sanitària. I hem de pensar, sobretot, 
com podem recuperar-les sense ex-
posar-nos en excés. Aquest any hem 
renunciat amb molta recança a la 
Festa Major. Va ser una decisió difí-
cil que vam meditar molt, però que 
vam prendre donada la imminència 
del començament del curs escolar. 
La necessitat de garantir un retorn 
a les aules segur era fonamental, per-
què el dret de tothom a tenir accés a 
l’educació és garantia d’equitat social.
A l’espera de comprovar si tot l’es-
forç que s’ha fet per garantir que 
la reobertura de les aules dona els 
seus fruits, creiem que ara és el mo-
ment de començar a plantejar-nos 
nous reptes. 
Sense precipitar-nos i amb les mà-
ximes precaucions.
A la nostra vila, afortunadament, 
tenim un ampli ventall d’entitats 
de tota mena amb molta iniciativa 
i una gran capacitat organitzativa. 
Totes estan desitjoses de recuperar 
la seva activitat. 
Trobaran un aliat en l’Ajuntament. 
Creiem que amb seny, sense precipi-
tacions i amb la col·laboració de tot-
hom podrem anar recuperant el pols 
del poble durant els propers mesos.
Per això hem dissenyat un pla de for-
mació per a les entitats, per garan-
tir la seguretat i la responsabilitat en 
aquest trànsit de retorn, que imple-
mentarem les properes setmanes, 
d’acord amb les recomanacions sani-
tàries i els indicadors que analitzem 
cada dia amb les autoritats.
Entre tots i totes ho farem possible.

* Alcalde
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Morales no va tenir sort a Xest, amb un cinquè i un sisè lloc . || cardoso racIng

carmelo morales perd el liderat al circuit de txest
MoToR | campionat D’Espanya DE VElocitat

La tercera prova puntuable del 
Campionat d’Espanya de Velocitat 
disputada al circuit Ricardo Tormo 
de Xest va ser un malson per als dos 
pilots castellarencs: Carmelo Mo-
rales, amb problemes tècnics du-
rant tot el cap de setmana, va per-
dre el liderat i Max Sánchez es va 
veure obligat a anunciar la retira-
da pel que resta de temporada per 
falta de competitivitat de la moto.

El pilot del Cardoso Racing 
ja va evidenciar problemes en la 
classificatòria de dissabte al matí, 
en què no era capaç de passar de la 
cinquena posició amb la Yamaha 

equipada amb pneumàtics Miche-
lin. Sortint des de segona fila, amb 
Xavi Pinsach (Gasss Racing Team) 
com a poleman, el 31 va patir més 
problemes a final de la cursa, però 
va poder acabar rascant uns valuo-
sos 10 punts, cosa que va evitar que 
el guanyador, Román Ramos, l’atra-
pés en la general. “En la part final 
de la carrera hem tingut un pro-
blema tècnic, però per sort hem 
pogut acabar. Sembla que està 
sent un cap de setmana una mica 
complicat”, va confessar Carmelo 
al terme de la primera cursa.

Però la jornada de diumenge no 

va ser més positiva, tot i marcar el 
tercer lloc al warm up. L’equip an-
dalús sortia a pista amb una confi-
guració diferent de moto i pneumà-
tics, però com en la primera cursa, 
Morales només podia mantenir la 
posició inicial, que tot i caure fins a 
la sisena quan rodava quart, li per-
metia sumar onze punts més. 

D’altra banda, Max Sánchez 
no va prendre la sortida a Xest. Di-
vendres l’equip va anunciar que no 
participaria en cap de les curses 
que queden del campionat, ja que la 
combinació de moto-pilot ha deixat 
de ser competitiva.  || a. s.a.

“He unit la feina 
a la meva passió”
D’aficionat a delegat del cE 
sabadell. El castellarenc 
miguel Ángel Rodríguez 
debutarà a 2a divisió 
amb l’ascens de l’equip

Miguel Ángel Rodríguez és l’encarnació del 
somni americà... a Sabadell. Amb un marcat 
passat castellarenc, l’ara delegat del CE Saba-
dell ha passat de ser un aficionat més a tenir 
un treball al club dels seus somnis. Un camí 
que tot i ser idíl·lic, li ha costat molt esforç i 
moltes tardes pels camps de futbol de tota la 
nostra geografia. Autor del llibre Nova Creu 
Alta: 50 años de pasión arlequinada, Rodrí-
guez es va doctorar com a arlequinat el 2017, 
després de diverses temporades escrivint en 
blocs d’internet en què seguia diàriament l’ac-
tualitat del Centre d’Esports, on també va en-
trar com a delegat del filial de Segona Cata-
lana durant dues temporades. A mitjans del 
2019, la seva feina es veia recompensada i ac-
ceptava l’oferta per ser el delegat del primer 
equip a 2a B. Ara s’estrenarà a 2a A aquest 
dissabte a Vallecas i podrà viure dos derbis 
catalans en la categoria. El somni d’una nit 
d’estiu al Municipal Antonio Lorenzo Cue-
vas de Marbella.

· Quant temps fa que treballes per al CE 
Sabadell? Com vas començar?
Col·laborant en diferents àmbits ja fa uns anys, 
però el que és treballar aquesta és la segona 
temporada com a delegat del primer equip ara 
ja de forma professional. 

· Vas fer el salt de bloguer a delegat del 
club. Com és treballar en el teu somni?
Un somni, com molt bé dius. És unir feina amb 
la teva passió, que és el futbol, i difícilment es 
pot millorar. Són d’aquelles feines que pots 
estar moltes hores i ho fas amb gust i després 
si l’equip guanya, molt millor. El problema és 

 Albert San Andrés

que el futbol no sempre és bonic i s’ha de com-
paginar amb mals resultats que fan que tot 
sigui una mica més complicat en el dia a dia.

· Com arribes al primer equip?
Vaig entrar de delegat al filial el 2017 perquè 
m’ho va oferir Jordi Bransuela, assistent del
primer equip. Al filial vaig estar dues tempo-
rades i el 2019 es va obrir aquesta oportunitat 
d’entrar al primer equip perquè hi va haver un 
canvi de delegat i no vaig dubtar-ho gaire, ja que 
era l’oportunitat de la meva vida professional-
ment. Possiblement no hauria tornat a tenir-la 
en un futur i l’havia d’agafar.

· Ets el millor estadístic del Sabadell, fins 
i tot amb un llibre escrit. Us han ajudat 
els teus números en algun partit?
Això de millor... Els números estadístics en els 
partits setmanals ens poden ajudar o
guiar sobre alguns temes, però en cap cas és 
definitiu i menys en un esport tan imprevisible 
com el futbol. Per exemple, si un àrbitre treu 
moltes targetes, pots intuir que és un àrbitre 
que a la mínima protesta ja tindrà la groga a 
la mà. I això et serveix per anar amb compte 
amb les protestes o en com dirigir-t’hi.

· Després d’una temporada estranya, 
aconseguiu l’ascens. Com ho has vis-
cut, tot plegat?
És el final més atípic de la història. Dos mesos 
sense poder entrenar i competir i
després, un mes i mig per preparar tres par-
tits en el millor dels casos. Es va fer llarg, 
però l’experiència va ser increïble. Dotze 
dies a Marbella amb la tensió dels partits, el 
fet de jugar sense públic i la teva afició en un 
play-off d’ascens. Tan estrany com inoblida-
ble per tot plegat.

· Atlètic B, Cultural i Barça B, un as-
cens molt complicat.
Sobretot els dos primers van ser molt tensos 
i de molts nervis. Dos partits amb pròrroga 
i tanda de penals, la calor que feia a Andalu-
sia... Els jugadors van tenir un mèrit increïble 
per superar totes les adversitats. I després la 
final amb el Barça B va ser el partit que menys 
vaig patir, i això que vam començar perdent.

meva família és aquí, i tot i viure a Sabadell 
em segueixo considerant castellarenc, evi-
dentment.

· Encara segueixes l’actualitat de la UE 
Castellar?
Sí, i tant! De fet vam coincidir quan jo estava 
al Sabadell B en les dues temporades. Molta 
gent coneguda de fa molts anys. Està en bones 
mans amb Antonio Roldán, Comas o l’Antonio 
Matraca. Faran una bona temporada segur.

· A Castellar hi ha molts seguidors del 
CE Sabadell. Què els diries de cara a 
aquesta temporada?
Primer que intentin renovar el carnet de soci, 
encara que sigui complicat anar als estadis 
de futbol a curt termini. Tot ajuda per tenir 
un millor equip.

· La temporada 20-21 serà una tempora-
da diferent. T’imagines un ascens a pri-
mera in extremis del Sabadell?
En el futbol mai se sap, però crec que avui dia 
i venim d’on venim, tothom signaríem la per-
manència amb sang, si fes falta. És bàsic per 
continuar fent créixer el club i poder aspirar 
en anys futurs a coses més importants. 

Miguel Ángel Rodríguez després d’un partit la temporada passada contra el filial del València. || crísPulo díaz

· I ara fas el salt de camps semiprofessi-
onals a professionals. En quins aspectes 
canvia la teva feina de delegat?
Logísticament entre la Segona B i la Segona A 
hi ha un món. És un altre escenari totalment 
diferent. La Lliga t’exigeix molts requisits per 
començar a competir i t’has d’adaptar ràpida-
ment, perquè si no no arribes a tot. I més aquest 
any que nosaltres vam acabar la temporada a 
finals de juliol i l’endemà pràcticament ja ens 
estàvem preparant per a la nova categoria.

· La Covid-19 ha deixat sense gent els 
camps de futbol, però en què us ha com-
plicat a vosaltres la feina?
És un problema afegit molt gran. Els protocols 
de sanitat i de seguretat de LaLiga són molt exi-
gents. Des de passar proves PCR un parell de 
cops per setmana a preparar viatges en vols 
xàrter. A banda, moltes normes que s’han de 
complir per evitar al màxim el risc de conta-
gi. Es nota que hi ha un gran negoci al darrere 
que ha de continuar funcionant amb la màxi-
ma normalitat possible.

· Vas crèixer a Castellar. Quins lligams 
et queden amb la ciutat?
Vaig viure-hi fins als vint-i-cinc anys. Tota la 
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La UE Castellar segueix ferma en 
aquesta pretemporada i ja s’es-
tà postulant com un dels equips 
més en forma de la Segona Catala-
na. Amb un 2-1 contra la UE Rubí, 
de Primera Catalana, els de Juan 
Antonio Roldán van evitar que el 
trofeu del Torneig del Vallès mar-
xés del Cortiella. Havent superat 

la UE castellar s’emporta 
el torneig del Vallès (2-1)

Els blanc-i-vermells 
superen la UE Rubí  
en un bon partit 

dimecres de la setmana passada 
per 2-1 un altre de Primera Cata-
lana, Les Franqueses, els blanc-i-
vermells van quallar un bon partit 
contra la UE Rubí, un dels equips 
de mitja taula de la categoria més 
alta del futbol català. Els castella-
rencs sumen una arrencada impe-
cable, amb tres victòries, un empat 
i una derrota en aquesta llarga pre-
temporada que servirà per prepa-
rar el partit de primera fase contra 
el Sallent a domicili.

Abans de començar, però, es 
va guardar un sentit minut de silen-
ci en honor a Joan Llonch, davan-
ter del club local durant finals dels 

FUTBoL | 2a catalana

60 i principi dels 70 que ens va dei-
xar després d’una llarga malaltia.

comportament del públic

Des del club han volgut remarcar 
l’evolució del comportament del 
públic assistent a la pretemporada 
al camp i es mostren “contents pel 
comportament cívic de la gent en 
aquest últim partit, en què es van 
respectar totes les normes i me-
sures de seguretat” per primera 
vegada, sense haver de recórrer a 
cap toc d’atenció. “Aquest com-
portament és d’agrair”, han asse-
nyalat des de la directiva del club. 

 || a. san andrés 

La pretemporada dels de Roldán està sent impecable pel que fa a resultats.  || a.san andrés

Georgina Garcia ha hagut d’esperar 32 mesos per aconseguir una nova 
victòria en un torneig oficial en individual. Amb la victòria al W25 de 
Figueira de Foz (Portugal), trenca una sequera de més de dos anys 
d’ençà de l’última victòria, al torneig d’Andrezieux-Boutheon del 28 de 
gener del 2018.

És ben cert que en els últims mesos Garcia s’ha enfocat més en els 
dobles, de cara a una possible selecció per als jocs olímpics de Tòquio 
2020, i caient a tocar al número 300 del rànquing WTA individual. La 
pandèmia, però, va posposar els jocs un any i el lloc 78 WTA en dobles 
no ha servit de gaire la tenista, que en el que queda de la temporada 2020 
i a inicis de la 2021 haurà de compaginar les dues llistes.

A Figueira de Foz, segon torneig oficial en què ha participat des-
prés de Praga a finals d’agost, l’Huracà va superar en 1a ronda Ylena 
In-Albon (7-6, 6-3), per trobar-se amb Laura Pigossi en 2a (6-3, 6-3). A 
quarts, Marina Bassols no li va posar gens fàcil (6-7, 6-1, 6-3) però va acon-
seguir un lloc a les semifinals, en què la danesa Clara Tauson (6-4, 6-7, 
6-2) tampoc va vendre fàcil un lloc en la final. L’últim escull era la brasi-
lera Beatriz Haddad Maia, una jugadora extop100, en una final marca-
da pel fort vent i el dramatisme. Música al costat de la pista, lones que 
sortien volant, gavines amb vols rasants i diverses topades amb l’àr-
bitre van allargar més de quatre hores la final, en què Garcia va salvar 
diverses pilotes de partit i es va acabar imposant per 6-7, 7-5 i 6-4, i va 
trencar una sequera massa llarga. Aquesta victòria li ha permès pujar 
fins al 268 del WTA, classificar-se per a la prèvia de l’Open d’Austràlia 
i fixar la mirada en tornar al top 200.  || a.san andrés

Georgina Garcia
torna a guanyar

Georgina Garcia a Figueira da Foz, portugal. || cedIda

TENNIS | Wta

la castellarenca s’emporta el torneig 
figueira de foz (portugal)
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Del 9 al 13 de setembre es va cele-
brar, al Moll de la Fusta de Barcelo-
na, la Setmana del Llibre en Català. 
La trobada, malgrat la complicada si-
tuació, s’ha dut a terme amb èxit, ja 
que ha estat bona tant la participació 
com la venda de llibres. Hi ha hagut 
220 novetats editorials i 205 autors 
i autores presents d’alguna manera.

Una d’elles, ha estat l’escripto-
ra castellarenca Gisela Pou, presen-
tant la novel·la Tot, menys la pluja. 
“Érem  a l’Espai Setmana, que era 
la zona amb escenari on hi havia 
una seixantena de cadires dispo-
sades amb molt espai entre l’una 
i l’altra; vaig parlar amb l’editora i 
estaven molt contents”, diu Gisela 
Pou.  L’editorial tenia molta expecta-
tiva amb aquesta Setmana del Llibre 
i ha resultat ser un èxit, amb l’opor-
tunitat de posar “els autors i els lli-
bres al carrer, fer aquesta trobada 
entre tota la gent del gremi, autors, 
llibreters i editors”, afegeix Pou.

Pep Coll, amb la novel·la L’any 
que va caure la roca, i Maria Mercè 
Cuartiella, amb La font i els dies, van 
compartir taula amb Pou. Sebastià 
Perelló, que també estava progra-
mat, però, no va poder assistir-hi.

La Gisela va tenir l’oportunitat 
de parlar extensament sobre la seva 
novel·la, després d’una presentació 
que va anar a càrrec d’Esteve Plan-
tada. “Va ser molt interessant i és 
un honor que et diguin d’anar-hi 
perquè els llibres que s’han posat 
a l’escenari tampoc eren gaires”.

Les casetes de llibres eren ple-
nes, recorda Pou. Per tant, la gent 
sortia amb ganes de comprar llibres 
i d’escoltar els autors presents. “Hi 
ha interès i ganes de tornar a una 
certa normalitat, amb mascareta, 
distància, i rentat de mans però 
tornar a llegir”.
El lloc, segons Pou, va ser un encert. 

Retrobament d’escriptors
la novel·lista 
castellarenca Gisela 
pou va participar 
en la setmana del 
llibre en català

  Marina Antúnez

“L’espai és molt gran, ample, al 
costat del mar, molt airejat, que 
permet passejar amb tranquil-
litat i separació”. On tradicional-
ment se celebrava la Setmana del 
Llibre en Català, la plaça de la Ca-
tedral de Barcelona, aquest cop era 
poc idoni, tenint en compte la situa-
ció de pandèmia. 

Per a Pou, l’edició també ha ser-
vit perquè els escriptors es retrobes-
sin. Ella ja havia anat diverses ve-
gades a la Setmana com a lectora i 
presentant novel·la. Aquesta ha estat 
una nova oportunitat per fer rutllar 
el seu nou llibre. “Que et convidin 
és important, i això també vol dir 

que la novel·la està funcionant”.
A Tot, menys la pluja hi ha una 

pandèmia, de fet. “En molt segon 
terme i que afecta només un dels 
personatges”, parla d’una Barce-
lona dels anys 90 que s’obria al mar, 
prèvia als Jocs Olímpics, “i en canvi,  
els personatges cauen en un pou”.

Pels escriptors i escriptores, 
ha estat un any molt difícil. La sus-
pensió del Sant Jordi, el 23 d’abril, i 
del Sant Jordi descafeïnat del 23 de 
juliol, han posat entre espasa i paret 
més d’un autor i editorial. Aquesta 
setmana, dedicada al llibre en català, 
ha servit si més no per injectar una 
mica d’aire al sector. 

D’esquerra a dreta, Esteve plantada i els autors M. Mercè Cuartiella,Gisela pou i pep Coll. || cedIda

Entrega 
del 42è 
Joan Riera
Aquesta setmana, normalment 
coincidint amb Festa Major, el 
Centre Excursionista de Cas-
tellar va fer entrega dels pre-
mis del concurs fotogràfic Joan 
Riera. Enguany es va celebrar la 
42a edició d’aquest certamen, 
en què s’entrega el Trofeu Joan 
Riera i en el qual també es va 
celebrar el 56è concurs de fo-
tografia artística. 

El premi d’honor ha estat 
per Antoni Marín per l’obra 
‘Paisatge’. El primer premi ha 
recaigut en Carme Vidal per 
l’obra ‘Línies’; el segon premi ha 
estat per a Jordi Serra i l’obra 
‘Sij’, mentre que el tercer premi 
ha estat merescut per a Josep 
Miquel Badia per l’obra ‘Mira-
da perduda’. 

Les fotografies presenta-
des aquest 2020 estan exposa-
des al local del Centre Excur-
sionista de Castellar. Es poden 
visitar els dilluns, dimecres i 
divendres no festius, de 19 a 21 
hores.   || m. a.

CEC | concURs 

‘Línies’. || carme VIdal
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El pintor castellarenc Enric 
Aguilar inaugura una exposi-
ció de pintures a El Claustre 
de Girona aquest divendres, 18 
de setembre. L’obra es podrà 
veure fins al 10 d’octubre de 
10 h a 13.30 i de 17 h a 20.30 h.

La mostra pictòrica neix 
de l’experiència personal i so-
cial viscuda arrel de la Covid-
19, una pandèmia que ha com-
portat molt patiment, però aque 
alhora ha generat molts gestos 
que han posat en valor els sen-
timents i expressions de soli-
daritat. Per exemple, una de 
les obres que Aguilar exposa 
‘Navegant junts’, plasma la so-

EXpoSICIÓ | pintURa

Enric Aguilar 
mostra unes 
obres inspirades 
en la pandèmia

cultura

JARDINS pALAU ToLRÀ | cinEma pARC DE CoLoBRERS | DE VEU i Vi

Les projeccions del DocsBarcelona del Mes i del Cicle 
Gaudí del mes de setembre no es faran a l’Auditori Mu-
nicipal sinó que es traslladen a l’aire lliure. Els Jardins 
del Palau Tolrà acolliran, el divendres 25, la projecció del 
documental Honeyland, i el divendres 2 d’octubre, el film 
Madre. Les sessions començaran a les 21 h i l’accés serà 
gratuït. L’aforament serà limitat, les cadires estaran sepa-
rades per unitat de convivència i serà obligatori l’ús de la 
mascareta. A més, es farà registre d’assistents a l’activi-
tat.  La proposta del dia 25 va fer història en ser la primera 
pel·lícula que ha estat nominada als Oscar en les catego-
ries de millor documental i millor pel·lícula internacional. 
La proposta del Cicle Gaudí Madre, dirigit per Rodrigo 
Sorogoyen, és un thriller d’intriga.

El DocsBarcelona del Mes s’organitza conjunta-
ment pel Club Cinema Castellar Vallès, l’Aula d’Exten-
sió Universitària i Cal Gorina, mentre que el Cicle Gaudí 
l’organitza el mateix cineclub. Ambdues activitats comp-
ten amb el suport de la Regidoria de Cultura. 

Les entrades previstes per a l’activitat cultural ‘De 
veu i vi’, amb aforament fins a 80 cadires, van quedar 
exhaurides en pocs dies. L’activitat es durà a terme 
aquest divendres al vespre al peu de l’alzina surera 
del Parc de Colobrers. L’acte consistirà en una lectu-
ra de textos a càrrec d’Agnès Hernández, Gabi Ruíz, 
Mònica Mimó, Albert Ibars, Sílvia Melgarejo i Ma-
rina Antúnez. També hi haurà música en directe a 
càrrec de Mariona Roca (veu) i Òscar Tortosa (gui-
tarra). El vi serà servit i presentat per Adrià Garri-
ga, responsable de la masia La Muntada, on es culti-
va vinya d’agricultura ecològica. 

L’essència de l’acte són els textos (fragments) 
d’obres d’escriptores catalanes –entre elles, les auto-
res locals Gisela Pou i Sílvia Melgarejo–, relats en què 
el vi apareix en algun moment, ja sigui de forma anec-
dòtica o com a tema central de l’argument. L’acte està 
organitzat per la regidoria de Cultura, amb aforament 
limitat per garantir la seguretat de l’assistència. 

El DocsBarcelona del Mes 
es programa a la fresca

L’acte ‘De veu i vi’ 
exhaureix les localitats

BREUS

l’acadèmia del 
sol, a punt d’obrir

L’Acadèmia del Sol va fer les proves 
d’accés al primer curs de teatre musi-
cal que s’impartirà al Teatre del Sol i 
en què s’han implicat activament els 
castellarencs Dani Coma i Pere Villa-
ró. Les classes començaran el dia 21.
A la convocatòria s’hi van inscriure 
unes 60 noies i nois i només hi ha lloc 
per a 30. Per tant, “ens ho vam pren-
dre seriosament perquè t’adones 
que tothom ho dona tot i les places 
són poquetes”, explica Dani Coma.

L’equip responsable de l’Aca-
dèmia està content amb la respos-
ta dels noies i noies i han comprovat 
que el nivell és alt. “Hi ha diversos 
nois i noies de Castellar, a mi em 
fa especial il·lusió”, afirma Coma. 
L’Acadèmia del Sol se suma a les 
ofertes de Sabadell i intentarà “fer-
ho molt bé, és clar, perquè la gent 
vulgui venir”. 

S’han fet dos grups: un, amb 
alumnat de primer, segon i tercer 
d’ESO, i un altre grup amb quart 
d’ESO, 1r i 2n batxillerat. Les assig-

natures que impartirà l’Acadèmia són 
les de música, teatre i dansa. ”Nosal-
tres estem obligats a posar les eti-
quetes, però el teatre que fem és 
molt corporal, la dansa que fem és 
molt teatral, en el fons, el que fem 
és comunicació”. El dilluns faran 
interpretació i cant i el dimecres fan 
dansa. Ens guardem una estoneta 
per, quan comencin a fer muntat-
ges, fer posades en comú.  “Alguns 
alumnes han fet curtmetratges, o 
anuncis, etc., i el nivell l’ha marcat 
el propi grup”. La mitjana és alta. 

El curs s’allargarà fins al mes de 
juny. “Serem actives, sortirem amb 
tot l’alumnat a fer coses per Nadal, 
portes obertes, i alguna cosa a final 
de curs”. Una de les ambicions del 
projecte, evidentment en format es-
cola, és oferir actes al carrer. “El Te-
atre del Sol té prou ressò com per 
poder fer venir gent”. L’alumnat 
que s’ha aconseguit està molt moti-
vat. L’equip de professors també està 
molt il·lusionat.    || m. a.

proves d’accés per accedir a l’Acadèmia del Sol. || cedIda

Algunes de les obres que Enric Aguilar exposa des d’avui a Girona. || cedIda

Els castellarencs Dani coma i pere Villaró 
participen en l’ambiciós projecte

pRoJECTE | tEatRE DEl sol

lidaritat que semblava que ja no tenia 
cabuda en la nostra forma de viure.

L’Enric ha volgut plasmar a 
través de la pintura, un cop més de-
dicada al mar,  la situació que vivim 
i aquest cant a l’esperana. El mar 

pot ser vist des dels racons més in-
sospitats com són el desig de pau, 
amor i llibertat. El pintor sap que 
temporals com el Glòria i la Covid-
19 cal afrontar-los amb serenor 
ferma.  || m. a.
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Cada casament és 
un món diferent. 
Tots són màgics

Gerent del Cim Esdeveniments i president de l’Associació 
d’Empreses de Gestió d’Esdeveniments i Casaments 
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La finca del Cim Esdeveniments va aixecar-se el 1968, 
construïda per l’avi de Marta Guillem. Ella, juntament 
amb el seu marit, en són gerents des de fa vuit anys

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Inquiet
Un defecte que no pots dominar?
la delegació
Un plat preferit?
fricandó de vedella
Un plat del Cim
el melós de vedella
Un racó on desconnectar?
la mola
Un llibre?
‘els pilars de la terra’, de Ken follet
Un viatge pendent?
el canadà
Una cançó?
‘tot anirà bé’
Una pel·lícula?
‘el príncep de les marees’
Un país?
catalunya
Llacet o corbata?
Per a mi, corbata

”

“

· Tu i la teva dona sou economis-
tes de formació. Com acabeu di-
rigint el Cim Esdeveniments?
Ella es dedicava al món de les finan-
ces i de l’auditoria. Ens vam conèi-
xer, ens vam casar i, quan va arribar 
la malaurada crisi del 2007, nosaltres 
i la finca ens en vam veure afectats. 
En una reunió familiar vam decidir 
tirar endavant el projecte del Cim per-
què la finca no quedés tancada, no es 
veiés malmesa. D’això fa vuit anys i 
mig, i aquí estem. Seguint la nissaga. 

·I us dediqueu a organitzar ca-
saments. Com va ser el teu?
Anecdòticament, volíem fer un ca-
sament diferent. Tipus còctel, amb 
animació. Al final, vam mantenir la 
tradició i ens vam casar al Cim. Va 
ser una boda clàssica, molt maca, 
molt tranquil·la, una tarda precio-

sa. Però sense grans floritures, no 
va ser res espectacular, com el que 
se’ns demana avui dia. En 12 anys 
ha canviat moltíssim: els casaments 
han guanyat essència, diferenciació 
i originalitat. Potser això també ha 
influït en el fet que les parelles hagin 
volgut tornar a casar-se.

· Què heu aportat al Cim?
Jo havia estat al sector de l’hostele-
ria i, per la formació, tots dos tenim 
molt clar el tema empresarial, rela-
cionat amb el negoci. Arran de pre-
guntar molt, d’acció-reacció, hem 
tirat endavant i penso que ens hem 
posicionat i ho estem fent correcta-
ment. El principal valor afegit és que 
formem part del Cim, internament. I 
després, sobretot, la reinvenció, les 
ganes, la voluntat i la il·lusió de tirar 
endavant un projecte que ve de l’avi 
de la Marta.

· Quantes hores hi ha darrere 

d’un casament?
Per a un casament d’un dissabte, 
per exemple, les hores de feina ar-
renquen dilluns al matí. Fem l’ai-
xecament de tot el que hi ha hagut, 
fem les neteges i, ara mateix per la 
Covid, les desinfeccions de la finca. 
Dimarts rebem les ordres de cuina 
i de la sala, entra el producte i co-
mencem a muntar-ho tot de nou. I, 
fins que s’acaba el casament, és una 
setmana de feina. 

· Amb la incertesa de la Covid, 
vas reaccionar i vas tirar enda-
vant l’Associació d’Empreses 
de Gestió d’Esdeveniments i 
Casaments?
Davant de les restriccions a l’hos-
teleria, vam trucar-nos tot un se-
guit d’empreses que no ens conside-
ràvem enemigues, però amb qui no 
col·laboràvem. Vam reaccionar per 
unir-nos i ser un grup de força i pres-
sió davant del succés. En un mes, vam 

gestar el projecte del que és un embrió 
que té més de cent membres. No s’ha 
creat només pensant en empreses que 
organitzem casaments, sinó que també 
aglutina empreses de càtering i finques 
en lloguer per a esdeveniments. A més, 
és extensible i transversal per a em-
preses derivades: fotografia, floristes, 
discjòqueis, grups musicals... 

 · Una vegada en veus tantes, les 
bodes perden la màgia?
Cada casament és un món diferent. 
Tots són màgics, tenen idiosincrà-
sia pròpia, tots estan configurats a 
partir dels designis de cada parella. 
Gaudim molt de tots. 

· N’hi ha alguna que et fa pen-
sar “ui, això potser no arriba a 
bon port”? 
Pots pensar moltes coses, però el 
futur és incert per a tothom. Man-
tenim contacte amb totes les pare-
lles que s’han casat aquí i sorpreses, 

és clar, n’hi ha. Parelles que penses 
que sí i, després, és que no. I al revés: 
penses que serà un no i estan afillats 
i allà segueixen. 

· Tants casaments cada set-
mana deuen deixar un reguit-
zell d’anècdotes.
En podríem explicar moltes... Però 
hem de mantenir la prudència i la 
cautela. No som Las Vegas, però el que 
passa al Cim s’ha de quedar al Cim. 

· Què és el que més t’agrada 
de la feina?
Sobretot, veure la il·lusió futura de 
les parelles. Viure tota la construcció 
del seu esdeveniment, el dia del 
casament en directe. I també veure 
la felicitat, els petons, les abraçades. 
Una altra part maca és veure que 
acaba la festa i les parelles marxen 
contentes. Amb els anells posats, 
amb un certificat i un projecte de 
futur inigualable.

 Guillem plans


