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Setmanari d’informació local

Reobrir 
el teló
Set mesos  després de tancar 
per la pandèmia, l’Auditori torna 
a obrir però al 50% de l’aforament

La Covid-19 genera 
una allau de gestions 
telefòniques al CAP

salut | P05

Dissabte arrenca 
la mostra de 
creadors musicals 

cultuRa | P14

Més d’un 30% de 
les empreses locals 
ja fan teletreball

empResa | P08

L’Auditori Municipal tornarà a programar cultura el 3 d’octubre que ve amb la posada en escena  de l’espectacle de dansa ‘Around the World’. A la imatge, una tècnica de Cultura fent posada a punt de l’equipament.  || Q. Pascual

actualItat | P03
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tema de la setmanaactivitat cultural

Després de pràcticament set mesos 
tancat a causa de la pandèmia, l’Audi-
tori els propers dies reprendrà l’acti-
vitat cultural. La Regidoria de Cultura 
posarà en marxa un protocol d’espai 
segur que inclourà, entre altres mesu-
res de seguretat per a la prevenció de 
la Covid-19, la reducció de l’aforament 
al 50%, l’ús obligatori de la mascareta 
i la desinfecció de la sala abans i des-
prés de cada activitat. 

Segons explica la regidora de Cul-
tura, Joana Borrego, “la represa de 
l’activitat cultural s’ha fet seguint 
un principi de precaució, sempre 
tenint en compte les recomanaci-
ons de les autoritats sanitàries i la 
situació de la pandèmia al munici-
pi”. Borrego afegeix que “no s’han 
donat casos de contagis a teatres i 
cinemes i, per tant, considerem que 
amb l’arribada de la tardor és el mo-
ment de reobrir equipaments amb 
totes les mesures de seguretat per 
garantir l’activitat cultural i associ-
ativa”. Tot i això, “en el cas de l’Au-
ditori ens mantenim prudents i ho 
fem al 50% de l’aforament, encara 
que la Generalitat ara hagi autorit-
zat l’ocupació del 70%”.

tret de sortida 
La temporada municipal de teatre i 
música de l’Auditori arrencarà el dis-
sabte 3 d’octubre, a les 20.30 h, amb 
l’espectacle de dansa Around the World, 
una proposta dels Brodas Bros que 
combina dansa, llum, tecnologia i mú-
sica . L’endemà, diumenge 4 d’octubre, 
tindrà lloc Hippos, a càrrec de Zum-
Zum Teatre, un espectacle de carrer 
per a un públic familiar. En aquest cas, 
la proposta, que començarà a les 12 h i 
serà gratuïta, tot i que cal fer reserva 
d’entrada prèviament. 

Un dels moments de l’espectacle ‘Around the World’ dels Brodas Bros, que reobrirà l’Auditori el dia 3.  || Imagen Barcelona

  Redacció

Després de set 
mesos es reprendrà la 
programació cultural 
al 50% de l’aforament

l’auditori torna a aixecar el teló

Per al proper mes d’octubre s’ha 
programat un tercer espectacle, el dia 
24, a les 20.30 h: Projecte Beethoven: 
any 2020, una proposta musical de 
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. 

Pel que fa al mes de novembre, 
s’han programat tres espectacles. 
D’una banda, dissabte 7 de novem-
bre, a les 18 h, s’ha previst Txema, The 
Postman. Dissabte 28 de novembre, 
a les 20.30 h, l’Auditori acollirà la re-
presentació de la producció de la Sala 
Flyhard  Lo nuestro.  A més, l’Esbart Te-
atral de Castellar durà a terme a l’Ate-
neu nou representacions de l’obra Pul-
mons els dies 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 
(els divendres i dissabtes a les 21.30 h 
i els diumenges a les 18.30 h).

Per a desembre s’han reservat els 
dies 13 i 19. Així, diumenge 13, la com-
panyia de teatre familiar Engruna Te-
atre representarà a les 12 h l’espectacle 
Sopa de pedres. Finalment, dissabte 19 
de desembre, la temporada es tancarà 
a les 20.30 h amb el xou de clown i mú-
sica Marabunta, de Guillem Albà & La 
Marabunta, que va rebre el Premi del 

MESURES ANTI-COVID

L’Auditori Miquel 
Pont, espai segur

El protocol de reobertura deixa 
l’Auditori Municipal en un total de 156 
localitats, és a dir, la meitat de butaques 
disponibles. Els seients es disposaran 
de manera que només es permetrà 
l’ocupació de seients contigus si els 
ocupen persones de la mateixa unitat 
de convivència. També com a novetat, 
l’equipament comptarà amb diferents 
accessos i sortides per evitar aglomera-
cions. A més, l’accés i el desallotjament 
es farà de manera esglaonada, sota 
control del personal responsable de la 
sala que vetllarà perquè es mantingui 
la distància de seguretat d’1,5 metres. 
Precisament, i en el cas de les entrades, 
els assistents hi hauran d’acudir 
entre 30 i 15 minuts abans de la sala 
per tal d’evitar concentracions.
La sala disposarà de dispensadors de 

gel hidroalcohòlic per a la higiene de 
mans i no distribuirà programes de 
mà dels espectacles (la informació 
es podrà consultar únicament per 
Internet). Podeu consultar el conjunt de 
mesures i normes per a un espai segur 
de l’Auditori a www.auditoricastellar.
cat/espai-segur. El de l’Auditori no 
es l’únic pla de reobertura que es 
posarà en marxa els propers dies. 
L’Ajuntament també ha previst que 
tornin a obrir portes gradualment altres 
espais com El Mirador, l’Espai Tolrà, la 
Ludoteca, l’antic Ajuntament o el Cen-
tre de Serveis, entre d’altres. Per poder 
oferir un acompanyament a les entitats 
que vulguin utilitzar espais municipals 
i garantir que ho facin seguint totes les 
mesures de prevenció de la Covid-19, 
l’Ajuntament ha previst una píndola 
formativa que es durà a terme via 
Zoom el proper 1 d’octubre a les 17.30 
h. Properament s’informarà les entitats 
de la vila sobre com fer les inscripcions 
a aquesta sessió, que comptarà 
amb la participació de Creu Roja. 

Públic al Festival d’Igualada. 
La regidora de Cultura destaca 

“que la programació es compon d’al-
guns dels espectacles que no es van 
poder dur a terme ni durant la tem-
porada d’hivern-primavera 2020 
ni durant els dies de Festa Major, a 
causa de la pandèmia de la Covid-
19”. En la mesura del que sigui possi-
ble, la Regidoria de Cultura anirà re-
programant la resta de produccions 
suspeses. “En la programació d’ac-
tivitats també estem apostant per 
la proximitat de les companyies al 
territori”, explica Joana Borrego. 

Dimecres el web www.auditori-
castellar.cat va activar la venda d’en-
trades per al primer espectacle pro-
gramat, Around the World. També es 
podran comprar entrades a la taquilla 
de l’Auditori de forma anticipada i pre-
sencial, però sempre amb cita prèvia 
concertada amb la Regidoria de Cul-
tura a través del telèfon 93 714 40 40 
i del web municipal. A més, també es 
vendran entrades a la taquilla de l’Au-
ditori el mateix dia de l’espectacle, des 
d’una hora i mitja abans de l’inici de 
la proposta. El mateix procediment 
està actiu des de dimecres passat per 
reservar entrades gratuïtes per as-
sistir a l’espectacle familiar Hippos. 
Aquesta temporada de tardor l’Audi-
tori només vendrà entrades individu-
als i no hi haurà abonaments per a més 
d’un espectacle. 

A més, es prioritzarà la venda te-
lemàtica d’entrades a través del portal 
web www.auditoricastellar.cat.  Abans 
de l’inici de la temporada de teatre, mú-
sica i dansa, l’Auditori ja reobrirà por-
tes aquest divendres, 25 de setembre, 
a les 21 h, amb la projecció gratuïta de 
Honeyland, un documental inclòs en 
el cicle DocsBarcelona del Mes. Di-
vendres 2 d’octubre serà el torn del 
Cicle Gaudí amb la projecció del thri-
ller Madre, també a les 21 h. Aquesta 
segona sessió, organitzada pel CCCV, 
serà de pagament i les entrades es po-
dran adquirir al web www.auditoricas-
tellar.cat.  També tornen les sessions 
de divendres de cineclub i documen-
tals, mentre que les projeccions del diu-
menge ho faran l’11 d’octubre.  
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sense mascaretes inclusives

Les escoles han apujat persianes en 
l’era Covid-19 amb una assignatura 
pendent: els infants amb sordesa. 
Tant la comunitat educativa com les 
persones sordes demanen mascare-
tes accessibles, amb la zona central 
transparent, perquè els alumnes pu-
guin llegir els llavis i poder garantir el 
dret a l’educació a tots els estudiants 
sense distinció. 

El problema principal de les 
mascaretes transparents, que es 
poden trobar en algunes botigues o 
elaborar-se de manera casolana, és 
que la majoria no estan homologades, 
tot i que se’n comencen a comercialit-
zar amb certificació. Quan es va re-
dactar la normativa en referència a les 
mascaretes, no es va tenir en compte 
el col·lectiu de persones amb diversi-
tat auditiva, i per tant, no es va desen-
volupar cap prototip amb una panta-
lla transparent. A hores d’ara, encara 
s’està treballant per part de diversos 
laboratoris en la validació de models 
que compleixin els criteris d’eficièn-
cia de filtració d’aire i respirabilitat. 

Des del Departament d’Educa-
ció s’han compromès públicament a 
fer arribar mascaretes transparents 

les mascaretes 
són un obstacle per 
als alumnes amb 
sordesa, que no 
poden llegir els llavis 

 Rocío Gómez 

homologades als centres educatius, 
tant per als infants com per als pro-
fessors. Tanmateix, dues setmanes 
després de la represa de l’activitat a 
les aules, l’enviament encara no s’ha 
efectuat. “Això suposa un retrocés 
de l’escola inclusiva”, assevera Àn-
gels Videla, presidenta d’ACAPPS, 
l’Associació Catalana per a la Promo-
ció de les Persones Sordes. “Exigim 
un protocol per escrit. Ara per ara 
depenem de la bona voluntat tant 
dels professors com dels nens”, la-
menta Videla. 

De moment, la solució que han 
trobat algunes escoles és que els 
docents facin classe amb pantalles 
transparents que formen parts dels 
EPI, o les emissores FM, és a dir, en-
llaçar micròfons amb els audiòfons 
dels estudiants, com en el cas d’una 
de les alumnes de l’escola Joan Blan-
quer de Castellar.  Tot i que els alum-
nes reben amb claredat la classe, no 
poden llegir els llavis, i per tant per-
den autonomia, i no poden interactu-
ar amb la resta de companys a l’aula. 
“Hem de tenir present que a les es-

coles no només les necessiten els es-
tudiants sinó també els adults, per 
exemple, professors o logopedes, 
que també les faran servir. A més, 
en la vida quotidiana hi ha molta 
gent que les necessita, que els faria 
molt més fàcil la comunicació, en-
tendre els missatges”, puntualitza.

un repte més enllà de l’escola 
Però el problema de les mascaretes 
inclusives traspassa els centres edu-
catius, perquè totes les persones amb 
sordesa han perdut independència i 
tenen dificultats per comunicar-se 
perquè no poden llegir els llavis. És 
un desavantatge en el seu dia a dia, 
per exemple, per fer qualsevol ges-
tió administrativa, treballar o anar 
a comprar. 

Per tot plegat, com remarca la 
presidenta d’ACAPPS, és imprescin-
dible un protocol que garanteixi la in-
teracció de persones amb diversitat 
auditiva amb tota la ciutadania. “El 
més idoni seria garantir la distri-
bució d’aquestes mascaretes ac-
cessibles en tots els espais oficials i 
públics,  a banda de la sensibilitza-
ció de la ciutadania per aquesta si-
tuació, perquè es desconeix aquest 
problema i perquè són necessàri-
es. De vegades és una discapacitat 
fantasma”, reconeix Videla. 

Finalment, la presidenta 
d’ACAPPS es mostra partidària que 
l’ús de les mascaretes accessibles 
s’estengui al conjunt de la ciutada-
nia, amb especial incidència en el  
personal de l’administració pública 
que treballa en l’atenció directa dels 
ciutadans. 

Un grup de 17 alumnes de cicle 
inicial (1r i 2n) de l’Escola Joan 
Blanquer són els primers in-
fants de Castellar del Vallès que 
s’han de confinar a causa d’un 
positiu de Covid-19. La directo-
ra de l’escola, Anna Riera, ha ex-
plicat a L’ACTUAL que van co-
nèixer el positiu divendres  18 a 
les 10 del matí, d’un alumne que 
va començar el curs dimarts 14 , 
però que l’endemà ja no va anar 
a classe a causa de molèsties es-
tomacals. “De seguida hem co-
mençat a desplegar els meca-
nismes que tenim establerts: 
s’ha fet aïllament de la classe i 
hem trucat al referent de salut 
que tenim al CAP i també al 
Departament d’Educació”, 
ha informat Riera.

Els nens i nenes del grup 
van passar una prova PCR dis-
sabte al CAP Sant Félix de Sa-
badell per conèixer si s’havia 
donat algun contagi. Les pro-
ves van resultar negatives.  Ara, 
el grup de 17 alumnes no podrà 
tornar a l’aula del Joan Blanquer 
fins el 29 de setembre i, des del 
centre, aquest dilluns ja va ini-
ciar la formació telemàtica, ha 
detallat Anna Riera. Al cicle 
inicial, al voltant dels 6 i 7 anys, 
l’equip docent també té previst 
fer trucades telefòniques indi-
viduals.  || redaccIó 

 17 infants 
del Joan 
Blanquer, 
confinats

INICI CURS | panDèmIa

Una estudiant de primària de l’escola Joan Blanquer, amb audiofòn, segueix la classe 

gràcies a un micròfon enllaçat que duu la seva tutora a classe.  || a.r.

INICI CURS | panDèmIa
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actualitatcovid-19

l’atenció no presencial tensiona el cap

Amb l’assoliment de l’anomenada 
nova normalitat l’atenció primària 
s’ha erigit com a principal tallafoc 
de la pandèmia de Covid-19, però ha 
hagut d’assumir tot un munt de noves 
tasques afegides al seu ja atapeït dia 
a dia mentre s’espera l’arribada de 
més recursos i eines. De fet, segons 
expliquen des de la direcció del CAP, 
els centres de salut “s’han hagut de 
reiventar per atendre totes les de-
mandes”. El més evident és un aug-
ment molt significatiu de l’atenció 
telefònica i l’ús d’eines telemàtiques: 
per exemple, “de l’1 al 20 de setem-
bre s’han realitzat al CAP gaire-
bé 4.000 visites telefòniques i més 
de 1.000 visites no presencials (en 
aquesta segona categoria s’inclo-
uen eConsultes, videoconsultes, 
resolucions de plans de medicació 
i altres gestions que no requerei-
xen la presencialitat de l’usuari)”.

 Això pot explicar les dificultats 
que en alguns moments poden tro-
bar-se ciutadans que volen ser atesos 
al moment via telefònica.  Segons ex-
pliquen des del CAP, els nous canvis en 
el funcionament dels centres d’aten-
ció primària “s’han produït de ma-
nera molt brusca, i això ha fet que 

el centre ha atés de 
l’1 al 20 de setembre 
més de 5.000 
trucades i visites no 
presencials per la 
gestió de la covid-19

el dimensionament de les centrale-
tes telefòniques en algunes ocasi-
ons s’hagi vist superat en algunes 
ocasions”. En aquest sentit, informen 
que  s’està fent un esforç “per soluci-
onar aquesta saturació de línies, un 
aspecte tècnic que s’espera poder 
revertir habilitant centraletes amb 
la màxima capacitat possible”. De 
fet, la manera de ser atés als centres 
de primària és contactant prèviament 
amb els professionals abans d’anar 
al CAP. Es pot deixar un missatge al 
web de l’ICS per demanar l’atenció i 
en cas de no tenir accés a internet, hi 
ha la possibilitat de trucar al telèfon 
93 728 44 44. També podeu contactar 
a través del número del CAP Caste-
llar 93 747 11 11.

detecció i seguiment de la covid

Des de l’inici de la pandèmia, gràci-
es a l’esforç d’adaptació dels profes-

 Redacció

Diverses persones fan cua per accedir al CAP de Castellar, aquest dimecres.  || m.a.

posat en marxa un pla d’enfortiment 
i transformació de l’atenció primà-
ria, que compta amb una inversió 
total per a tot Catalunya de gairebé 
300 milions d’euros fins el 2022. Cal-
drà veure, però, com es tradueixen 
aquestes millores al CAP de la vila. 
De fet, l’alcalde de la vila, Ignasi Gi-
ménez, la setmana passada ja va re-
clamar que “la Generalitat posi els 
recursos que calen per reforçar 
l’atenció primària, que en aquests 
moments treballa sota una pres-
sió assistencial molt alta”. 

En aquest sentit, s’ha confirmat 
un reunió de les alcaldesses i alcaldes 
de la comarca amb la consellera de 
Salut, Alba Vergès, de cara a la set-
mana vinent per acabar de concretar 
com es desplegarà el pla d’actuació 
previst per enfortir i transformar la 
primària sobre el territori, municipi 
a municipi.  

VISITES 
TELEFÒNIQUES 
4.000 visites 
telefòniques ha fet en 
20 dies el caP 

VIDEOCONSULTES 
I GESTIONS 
de  l’1 al 20 de setembre 
s’han fet més de  1.000 
visites en format no 
presencial i altres gestions 

CONTAGIS 
castellar ha tingut 
12 contagis en els 
darrers 7 dies i el risc 
de rebrot ara és mitjà 

sionals de l’equip d’atenció primària 
de Castellar s’ha aconseguit atendre 
a la població amb simptomatologia 
Covid-19. “Això comporta la detec-
ció de casos i seguiment de contac-
tes, la realització de PCR als casos 
sospitosos i, ara que ha començat 
el curs escolar, el suport als cen-
tres educatius amb un referent 
al CAP”, detallen des del centre. A 
banda, també s’ha incrementat el se-
guiment de la gent gran que es troba 
en residències i s’ha potenciat molt 
l’atenció domiciliària justament de 
cara als col·lectius de risc contra el 
coronavirus. 

Aquestes noves rutines s’han 
sumat  a les tasques habituals com 
seguiment dels pacients crònics, les 
revisions infantils necessàries i les 
atencions urgents. En aquest sen-
tit, tot i que sense concretar encara, 
des del Departament de Salut s’ha 
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actualitatpolítica

La política municipal es reactiva 
amb la sessió plenària de setem-
bre, que tindrà lloc dimarts que 
ve i que comptarà amb tres moci-
ons presentades per ERC, princi-
pal grup de l’oposició. La primera 
d’elles amb un enfocament estric-
tament local, és una moció “en 
defensa i promoció de la cultu-
ra segura a Castellar”. A través 
d’un comunicat, els republicans 
argumenten que “la cultura, en 
totes les seves vessants, ja sigui 
el teatre, el cinema, la música, 
la lectura o la dansa, entre d’al-
tres, ens enriqueix i ens fa créi-
xer com a persones i per tant, cal 
lluitar per tal que aquesta tingui 
el màxim de suport institucional 
i social de manera que se’n ga-
ranteixi la seva viabilitat i se’n 
promogui l’impuls”. Per això han 
decidit presentar aquesta moció 
per demanar a l’Ajuntament que 
es reprogrami “tota l’agenda cul-
tural que s’ha anul·lat durant 
el període d’estat d’alarma i els 
mesos posteriors” amb activi-
tats de cultura segura i sempre 
d’acord amb les recomanacions del 
Procicat. Dins la proposta també 
plantegen “que s’inclogui, en la 
mesura del que sigui possible i 
dins la programació cultural del 
poble, la contractació d’agents 

culturals de km 0 i que s’asse-
guri la inversió i l’execució de 
la despesa pressupostària del 
2020 en activitats i béns cultu-
rals del municipi”. 

La segona de les mocions 
per al ple de setembre d’ERC de-
talla les presumptes irregulari-
tats comeses per la monarquia 
espanyola i insta l’Ajuntament “a 
manifestar el seu rebuig al sis-
tema monàrquic espanyol, cor-
rupte i hereu del franquisme i a 
expressar el suport a qualsevol 
iniciativa que vagi encaminada 
a denunciar la opacitat de la mo-
narquia espanyola”.

llibertat per als jordis

Finalment, l’última moció d’ERC 
pretén que l’Ajuntament de Cas-
tellar subscrigui i s’adhereixi al 
manifest que reclama la lliber-
tat de Jordi Cuixart i Jordi Sàn-
chez així com la defensa de l’exer-
cici dels drets fonamentals i que 
van signar, el 29 de maig del 2020 
al Congrés dels Diputats, diver-
ses formacions polítiques com el 
Bloc Nacionalista Valencià, el Blo-
que Nacionalista Gallego, Unidas 
Podemos-En Comú Podem o Es-
querra Republicana de Catalunya 
i Euskal Herria Bildu, entre d’al-
tres.   || redaccIó

eRc portarà tres 
mocions al ple

POLíTICA | ajuntament

Dimarts la secció local d’ERC va presentar als Jardins del Palau Tolrà el 
llibre Tornarem a vèncer (i com ho farem), escrit a quatre mans pel presi-
dent d’ERC Oriol Junqueras –ara a la presó– i Marta Rovira –la secretà-
ria general, ara a l’exili. Es tracta d’un llibre escrit a través d’intermedia-
ris que exposa els objectius i els procediments que s’estan plantejant des 
d’Esquerra Republicana per aconseguir la independència de Catalunya.
La presentació va anar a càrrec de Sílvia Nicolas, presidenta de la sec-
ció local; Olga Torrents, secretària local de la dona, i Marc Sanglas, el 
diputat vallesà al Parlament.

Sanglas va parlar de la necessitat que l’independentisme es faci en-
cara més fort a les zones metropolitanes “on la idea de República cata-
lana ha generat més rebuig entre els nostres veïns, fa uns anys eren 
feus del PSC on la idea d’independència era residual, ara l’indepen-
dentisme hi ha arrelat i hi està creixent. Cal seguir treballant”. El 
llibre fa una crida a construir consensos per a l’amnistia, a aconseguir 
per la via política el referèndum pactat per l’autodeterminació i majories 
inapel·lables. S’hi planteja un sistema d’anàlisi DAFO clàssic, i se’n fa la 
lectura que per obtenir resultats diferents, cal fer coses diferents. L’acte 
es va celebrar amb la col·laboració de la Llibreria Vallès.  El llibre es pot 
trobar a totes les llibreries de Castellar al preu de 10’90 €.   || redaccIó

presentació de 
‘tornarem a vèncer’

Presentació del llibre amb Marc Sanglas, Olga Torrents i Sílvia Nicolàs. || erc

ERC | jaRDIns Del palau tolRà ANIVERSARI | 1 D’octubRe

La Comissió 1 Octubre de Caste-
llar ha programat diferents actes 
per a dijous que ve, 1 d’octubre. 
Com cada any “volem recordar 
que aquesta és una celebració 
transversal, adreçada a tota la 
ciutadania de Castellar”, expli-
ca la Comissió 1 Octubre en una 
nota de premsa.

És una celebració per no obli-
dar que “gràcies a l’esforç de 
tots i contra tot pronòstic, vam 
aconseguir organitzar un refe-
rèndum sobre la independència 
de Catalunya”. Tot i la violència 
policial, a tot el país més de 2.2 mi-
lions de persones van dipositar el 
seu vot. A Castellar les urnes van 
recollir 9.148 vots. 

Els actes organitzats tindran 
dos escenaris principals. D’una 
banda, dijous, 1 d’octubre, la Co-
missió 1 Octubre anima a vestir els 
balcons amb senyeres, estelades, 
fotografies i símbols de democrà-
cia. També es demana penjar foto-
grafies a Instagram amb l’etique-
ta #1ocastellar.

D’altra banda, la plaça del 
Mirador s’omplirà a partir de les 
18 h de sabates en forma de mani-
festació, representant les persones 
que van defensar les escoles i les 
urnes ara farà 3 anys. A les 19:30 
hi haurà, com cada dijous, la con-
centració pels presos, i tot seguit 
l’actuació musical d’Els Collons 
del Pare Rababa.

Als actes se seguiran les  me-
sures de seguretat, com la distància 
i les mascaretes que marca el pro-
tocol per la Covid-19.  ||  redaccIó

Actes  per 
recordar 
l’1-O

Demanen reprogramar l’activitat cultural 
suspesa per la pandèmia, rebutjar la 
monarquia i reclamar la llibertat dels jordis
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empresa

covid-19: fent de la crisi oportunitat
l’esclat de la pandèmia ha suposat en alguns casos repensar negocis o l’aparició de nous per a noves necessitats

A hores d’ara és evident que la Covid-19 
ha trastocat tota l’economia.  Molts ne-
gocis han hagut d’abaixar la persiana, 
altres han hagut de repensar-se, i fins i 
tot se n’han creat de nous. Castellar no 
n’és una excepció.

Anna Mestres i Lluís Romeu són 
un matrimoni amb dues filles que han 
convertit la seva afició al món de l’auto-
caravana en una empresa, Autocarava-
nes Puig de la Creu. El fet que es decidis-
sin a muntar-la va venir una mica per 
la pressió ambiental. “Els amics més 
propers ens demanaven si podíem 
deixar-los alguna vegada la nostra 
autocaravana i volien pagar-nos”, 
constata Mestres. L’Anna volia muntar 
un escape room, mentre que el seu marit 
s’inclinava més per les autocaravanes. 
L’octubre de l’any passat l’Anna es fa au-
tònoma, “vam anar al Saló del Cara-
vaning i ens vam quedar dues auto-
caravanes a l’espera que al març del 
2020 ens arribessin”. La previsió era 
que trobar finançament per a les dues 
autocaravanes entre l’octubre i el març, 
“perquè partíem de zero, havíem de 
demanar 100.000 euros”. Les auto-
caravanes van arribar al febrer, però 
el finançament només cobria 50.000 
euros. Enmig de la paperassa, va ir-
rompre la Covid-19.

Mestres i Romeu estaven lligats 
de mans i  peus, les autocaravanes es-
taven al concessionari i els diners, al 
banc. Amb la sortida de desconfina-
ment, entre maig i juny, la parella va 
tornar a a anar al banc, però les condi-
cions del crèdit que els donaven havien 

  Jordi Rius canviat. Finalment, van aconseguir nou 
finançament però només per a una au-
tocaravana. L’empresa va començar al 
juliol, amb la pròpia autocaravana de la 
parella, que és del 2007, com a primer 
integrant de la flota. La nova va arribar 
el 14 d’agost. Com a empresa ja consti-
tuïda, ja van llogar la seva autocarava-
na una setmana d’agost i ara, durant els 
tres dies festius de la Diada, han acon-
seguit llogar-les totes dues. De fet, les 
autocaravanes han tingut un impor-
tant auge durant aquest estiu, “amb el 
tema del coronavirus la gent prefe-
reix anar dins de la caseta i no anar a 
un hotel”.  A l’estiu, s’acostuma a llogar 
les autocaravanes per setmanes men-
tre que la resta de l’any la gent prefereix 
quedar-se amb caps de setmana i ponts.

Autocaravanes Puig de la Creu, 
a l’hora de llogar els seus vehicles, no 
posa límits de quilometratge i “som 
una mica més barats que la resta 
d’empreses”. A més, ofereixen els pa-
quets càmping i cuina –coberts, plats, 
olles, cadires, taula exterior–, elements 
que altres empreses no tenen d’entra-
da. El que no facilita és el joc de tovallo-
les i de dormitori per evitar contagis 
de Covid-19. “Fem lloguers propers, 
no ens hi volem guanyar la vida, el 
que volem és apropar aquest món a 
gent que li agrada molt però amb un 
lloguer assequible”, assegura Mes-
tres, que afegeix que “quan un client  
ve i et diu que hem fet realitat el seu 
somni, amb aquest vehicle que hem 
comprat ens trobem molt a gust”.

canvi d’ubicació

Durant les rebaixes d’estiu, no tenia 
clar si continuaria amb la seva botiga 

La família Romeu-Mestres davant d’una autocaravana de la seva empresa. || cedIda

Belinda Gil atèn unes clientes a la seva nova botiga, ara al carrer Sala Boadella. || J. rIus

de roba. Belinda Gil, de Be by Luxury, 
creu que “la situació no acompanya-
va i econòmicament no m’aportava 
res”. El canvi d’ubicació de la botiga, 
empesa per la seva germana Emma –
que regenta el saló Luxury Beauty–  va 

ser clau per canviar d’opinió. I així es va 
mudar des de la carretera de Sentme-
nat fins al rovell de l’ou de Castellar, a 
l’Illa del Centre.  Amb el trasllat, “com 
a mínim he guanyat més vida” ex-
posa Gil, que remarca que a l’antiga 

ubicació es posava algunes tardes 
amb l’ordinador de la feina –té un ta-
ller a més de la botiga de roba– prop 
del mostrador per veure si passava 
algú i la realitat “és que no passava 
ningú des de les 18 h i fins a les 20 
h”. A la seva nova ubicació, al carrer 
Sala Boadella, Gil aprecia que hi ha 
gent que passeja, que s’atura davant 
de l’aparador i que fins i tot entra a  
l’establiment a preguntar. Al mateix 
carrer, hi ha altres botigues de roba, 
per a ella “un dels millors al·licients 
ser tots a prop, perquè en un ma-
teix carrer et trobes moltes ofer-
tes i els comerços ens ajudem els 
uns als altres”. 

negoci que traspassa la pantalla

Aquest és el cas d’una iniciativa que 
ha saltat d’Internet a tenir un espai 
físic. L’Espai Òliba, el portal obert i 
gratuït amb recursos pedagògics per 
a primària i secundària que va obrir 
durant el confinament Cristina Cas-
tañé, llicenciada en educació primà-
ria, ha traspassat la pantalla. A l’oc-
tubre Castañé obrirà en un local de 
la plaça Europa una aula de reforç i 
d’acompanyament escolar. “La gent 
que de la web i les xarxes aquestes 
darreres setmanes m’han contac-
tat i ja hi ha diversos alumnes apun-
tats”. A través d’una metodologia 
més alternativa, “intentarem fer 
front a tots els problemes i man-
cances que tenen els alumnes”.  
Aquí hi haurà jocs de taula, prem-
sa i es podrà fer servir Internet.  En 
tot cas, si els alumnes han de tornar a 
estar confinats, la formació podrà se-
guir a través de la pàgina web. 

Dimarts el Consell de Ministres va 
donar llum verda a la llei que regu-
la el teletreball a l’empresa priva-
da. Una manera de treballar a la 
qual moltes persones es van veure 
abocades durant l’estat d’alarma 

“Un 30% d’empreses fan teletreball a la vila”

  Cristina Domene

El president de l’Associació d’Empre-
saris de Castellar (ASEMCA), Jordi 
Batet,  valora la llei que regula el tele-
treball a l’empresa privada, aprovada 
aquesta setmana pel Govern espanyol

ENTREVISTA

Jordi Batet, 
president de l’ASEMCA

i que avui dia encara es manté en 
moltes empreses. 

Entre altres mesures, la nova 
llei cobreix els treballadors que facin 
a distància almenys el 30% de la seva 
jornada, és a dir, dos dies la setma-
na, i estableix que l’empresa els ha 
de facilitar el material necessari per 
fer la seva feina, com un ordinador. 
També detalla que el teletreball 
ha de ser pactat entre el treballa-
dor i l’empresa, que és voluntari i, 
per tant, també reversible. A més, 
els treballadors tenen els mateixos 
drets que els que treballen presen-
cialment, i les mateixes condicions, 
com ara el salari, el temps de treball, 
la formació i la promoció professio-
nal. Això vol dir, entre altres coses, 
que teletreballar no significa estar 
connectat permanentment a la feina.

· L’ASEMCA està d’acord amb 

les mesures pactades?
Ens sembla bé que hi hagi un acord. 
Creiem que és un primer pas correc-
te. Hem de veure com es desenvo-
lupa. Hi ha aspectes de la nova llei 

que no estan desenvolupats i que-
den una mica en suspens i s’haurà 
d’anar veient com es concreten. Hi 
ha aspectes que s’han d’acabar de 
definir. Com el dret a rebre una com-
pensació per les despeses afegides 
que els pugui generar el fet de tre-
ballar des de casa, mesures que es 
deixen a negociacions col·lectives, 
que s’hauran de pactar amb cada 
conveni. Però tot el que sigui orde-
nar és correcte.

· A Castellar la majoria d’em-
preses han apostat pel teletre-
ball per adaptar-se a la situació 
de pandèmia que estem vivint?
A Castellar, abans que comencés la 
pandèmia, al voltant d’un 4% d’em-
preses tenien treballadors teletre-
ballant. Durant la pandèmia aques-
ta xifra va apujar a més d’un 30% i 
tenim constància que moltes empre-

ses castellarenques han establert el 
teletreball com una opció de treball 
de futur. És a dir, ja l’han regularit-
zat internament i l’han establert 
com a norma. 

· Aquesta llei és una oportunitat 
per adaptar la feina al segle XXI?
El teletreball és com tot. Té coses 
bones  i coses que potser no ho són 
tant. Permet al treballador concili-
ar, estalviar en desplaçaments... però 
després hi ha l’altra banda. Si només 
fa teletreball, la persona perd el con-
tacte amb els companys, el treball en 
equip... I després tot el que està rela-
cionat amb el que suposa que el tre-
ballador es desplaci a la feina: bars, 
restaurants, negocis que també ge-
neren economia. Per tant, té coses 
bones i coses que potser no ho són 
tant, però al final és el futur. L’ideal 
és trobar la mesura justa.  

J. Batet, president de l’ASEMCA. ||arxIu

EMPRENEDORS | nous negocIs
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DEFUNCIONS

16/09/20           
M. Rosa Sallés Verdaguer            
de 94 anys

18/09/20            
Dolors Niubó Reñé                         
de 77 anys

 Josep Maria Calaf*

a uns dies el regidor 
de Ciutadans a Caste-
llar passava un vídeo 
en què ens recorda-F

Llaços grocs

Ja fa un parell d’anys que al Club 
Atlètic Castellar estem treballant 
en un projecte inclusiu. L’octubre 
del 2019 vam començar a fer els pri-
mers entrenaments, però just quan 
ens anàvem a estrenar en el primer 
campionat de Catalunya va aparèi-
xer la Covid-19 i va alterar l’ordre 
de totes les coses.
L’1 d’octubre d’enguany, comen-
çarem de nou els entrenaments 
dirigits per dues persones espe-
cialitzades en el tracte amb per-
sones amb diversitat funcional i el 
suport esportiu de tècnics i moni-
tors del CAC.
Si t’interessa pots demanar infor-
mació per inscriure’t i formar part 
del primer equip inclusiu d’atletis-
me del CAC.
Amb aquest projecte volem incor-
porar en la dinàmica esportiva de 
l’entitat el coneixement, metodolo-

Atletisme inclusiu al CAC

 CAC Castellar

 Junts per Castellar

questa setmana, el 
diari Ara publicava 
una notícia preocu-
pant sobre la situació 
de les renovables a Ca-
talunya. En concret, la 

notícia recalcava que Catalunya no 
està aconseguint, ara per ara, atreu-
re inversors decidits a desenvolupar 
aquí grans projectes de renovables. 
És per tant, una mala notícia que 
complica encara més la consecució 
de l’objectiu marcat per la Generali-
tat de tenir una Catalunya neutra en 
carboni per al 2050.
Catalunya ha perdut el lideratge que 
ostentava anys enrere pel que fa al des-
plegament de les renovables i ara se 
situa a la cua d’Espanya. Menys d’un 
terç de la potència instal·lada a Cata-
lunya és renovable. De fet, del 2009 al 
2019 els megawatts d’energia verda 
instal·lats al nostre país tendeixen a 
zero. Certament, l’impost al sol, de 
caire estatal, va fer molt de mal, però 
les traves burocràtiques de les admi-
nistracions catalanes també han con-
tribuït a agreujar el problema. 
El Govern ja va prendre mesures l’any 

A 
La independència serà 
energètica o no serà

La crisi és una pertorbació de l’or-
dre normal i corrent per l’entrada 
d’un element nou imprevist que al-
tera la continuació del que havia en 
la vida fins ara.
Podem afirmar que la crisi pot ser 
pitjor si no estava prevista. La crisi 
obliga a canviar l’ordre de les coses, 
improvisant les solucions, sobre la 
nova marxa.
El canvi és ara tan profund que obli-
ga a canviar el sistema de vida pres-
sionant la joventut a retirar molts 
plans i fins i tot al ruralisme, i fins 
i tot a tornar a l’hort com emblema 
de llibertat.
S’ha d’ajudar especialment els clients 
no digitals a fer els primers passos en 
la gestió en línia de les seves finances 
i indicar-los com operar.

Crisi pel coronavirus

 Antoni Comas

gies i recursos per donar la millor 
resposta a la inclusió. Volem treba-
llar la inclusió de forma transver-
sal fent participar totes les perso-
nes que formen part de l’entitat, 
afavorir la salut i el benestar de les 
persones amb diversitat funcional, 
contribuir a la seva integració so-
cial i incrementar el coneixement 
i la sensibilitat de tots els atletes 
del CAC en relació amb persones 
de capacitats diferents.
En el web del club (http://clubat-
leticcastellar.cat) trobareu tota la 
informació i documentació neces-
sària, però si teniu qualsevol dubte 
podeu trucar a la persona respon-
sable d’aquesta secció (Laia - 660 
89 37 19). També podeu trucar al 
93 714 73 54 en horari de secreta-
ria o enviar un correu a cacaste-
llar@gmail.com.

Voldria donar les gràcies al president 
del Centre Excursionista de Caste-
llar del Vallès i a Marc Serrà per la 
feina que han fet d’arreglar el camí, 
que estava molt malmés, per poder 
arribar a veure el pessebre.

Nota d’agraïment al CEC

 Carme Hosta passat al respecte, derogant el decret 
147/2009 per agilitzar el desenvolupa-
ment de nous projectes. 
Tanmateix, la sobreprotecció del ter-
reny per a ús agrícola per part del De-
partament d’Agricultura, en zones 
ermes on no s’hi cultiva res ni s’espe-
ra fer-ho, ens està endarrerint en el 
procés de transició energètica.
La independència de Catalunya serà 
energètica o no serà. L’aposta per les 
renovables, a banda que és la via per 
combatre l’emergència climàtica, ens 
brinda l’oportunitat d’alliberar-nos de 
la dependència energètica dels oligo-
polis i dels interessos geopolítics. Pa-
ïsos com Israel, que ha anunciat re-
centment inversions milionàries per 
als propers deu anys, tenen molt clar 
que la inversió en renovables reverteix 
en beneficis, tant per a la factura ener-
gètica nacional com per a l’economia i 
el mercat laboral del país, a banda de 
la reducció de l’impacte ambiental.
Les renovables són una oportunitat 
de futur per al territori, segurament 
l’última per configurar una econo-
mia avançada i sostenible amb prou 
capacitat per generar l’ocupació su-
ficient per compensar l’èxode de po-
blació rural. Cal trobar fórmules que 
permetin compensar els territoris 
que contribueixin favorablement a la 
descarbonització de la nostra socie-
tat. El moment és ara, i es requereix la 
participació constructiva de tothom, 
empreses, administracions i societat 
civil, per decidir com implantar re-
novables i distribuir-les pel territori.

va que l’espai públic es de tothom  
i que no s’hi podia penjar simbolo-
gia “partidista i incívica”. Al mateix 
temps es veien companys seus que 
arrencaven els llaços grocs. El ma-
teix regidor ens recordava que “hi 
ha altres maneres d’expressar-nos 
i que tots els ciutadans compartei-
xen en la seva majoria”. Li deuria 
semblar que aquests arguments te-
nien prou pes per justificar que ell 
i els seus companys poguessin re-
tirar aquesta forma d’expressió de 
bona part de la ciutadania. 
La veritat és que em fa molta pena 
parlar un cop i un altre de coses que 
haurien de ser òbvies per a qualse-
vol demòcrata. Fins i tot diria que 
una part dels votants de Ciutadans 
no comparteixen aquests posiciona-
ments intolerants que els seus di-
rigents volen imposar. Però anem 
a pams per analitzar amb tranquil-
litat aquests “contundents” argu-
ments.  “Partidista”. La societat 
és, i és bo que així sigui, diversa i 
plural. Justament aquest és el fo-
nament de qualsevol democràcia. 
En una democràcia s’ha de poder 
esgrimir el concepte partidista 
sense que generi confrontació o, 
en tot cas, cal acceptar-lo com una 
riquesa que permet a tots els ciu-
tadans participar plenament de la 
seva societat. A més a més, aquí 
partidista no equival a ‘pertinent a 
un partit polític’. Ni a Castellar ni a 
altres llocs no hi ha cap partit po-
lític ni associació política que tin-
gui per objectiu penjar llaços grocs. 
Són ciutadans lliures, sovint sense 
adscripció política, que tenen la 
iniciativa  de penjar els llaços per 
denunciar una situació que consi-
deren injusta. “Incívica”. Sempre 
m’ha sorprès que algú pugui quali-
ficar d’incívics els que practiquen 
democràticament i pacíficament la 
seva llibertat d’expressió, reunió u 
opinió. Què té d’incívic penjar una 
pancarta, un cartell o un llaç groc? 
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opinió

a fa més de nou mesos del 
primer cas diagnosticat 
de SARS-COV2 a la ciu-
tat de Wuhan (Xina). Des 
de llavors fins ara, el virus 

ha infectat 29 milions de persones al 
món i més de 925.000 han perdut la 
vida. Espanya lidera el nombre de 
casos a Europa i es troba per sobre 
dels 565.000, amb gairebé 30.000 
morts. Malgrat totes aquestes dades 
xocants i esgarrifoses, en els últims 
mesos s’ha enfortit el moviment ne-
gacionista sobre l’existència de la 
Covid-19 i, dins d’aquest mateix grup, 
també s’ha alçat una campanya anti-
vacunes. Sortosament, es tracta d’un 
col·lectiu de persones minoritari, 
però que cada cop està agafant més 
embranzida i està arribant a moltes 
capes de la població. Això és en part 
per culpa de personatges públics, 
com ara el cantant Miguel Bosé, que 
s’han posicionat a favor d’aquest mo-
viment i han fet una crida general a 
la població a seguir els seus passos. 
Tenim l’exemple de l’última manifes-
tació antimascareta a Madrid, que va 
aglutinar unes 2.500 persones con-
vocades per Bosé (que finalment no 
va assistir-hi) i altres negacionistes. 
D’altra banda, és important remar-
car que aquest moviment negacionis-
ta no és nou, ni de bon tros. A l’inici 
de la pandèmia, polítics com Donald 
Trump (Estats Units) i Boris John-
son (Regne Unit) van adoptar una 
postura escèptica, però van haver 
d’acceptar l’existència del corona-
virus al veure amb quina virulència 
afectava els seus respectius països, 
que curiosament lideraven la llista de 

  Lluita contra les mentides. || Joan mundeT

Els negacionistes del 
coronavirus passen a l’acció 

J PLAÇA MAJOR

Marc Parayre
Periodista

  Joana Borrego*

a literatura, el cinema 
i la música o, fins i tot, 
el teatre i els concerts 
(en streaming) van fer 
que el trist i dur con-

finament fos més suportable per a 
tothom.
Després d’aquests mesos, i de les pri-
meres activitats culturals al nostre 
municipi a l’aire lliure, ara és el mo-
ment de recuperar l’emoció de la cul-
tura en directe a l’Auditori.
Tornem amb ganes d’emocionar-nos, 
reflexionar, compartir i viure en di-
recte la màgia del cinema i les arts 
en viu.
L’Auditori es trobava en un moment 
molt dolç just quan va esclatar la pan-
dèmia, amb un públic fidel a totes les 

L
Tornem a l’Auditori!

gurar que la possibilitat d’un segon 
confinament seria l’última opció per 
la qual apostaria el seu Govern, però 
que no es podia descartar si la situa-
ció es descontrolés. De fet, ja hi ha un 
país que ha decretat un segon confi-
nament per l’augment descontrolat 
de casos positius,  Israel. 
Mentrestant, els negacionistes cre-
uen que els confinaments vulneren 
les llibertats individuals de les per-
sones. Segons considera Marcelino 
Madrigal, informàtic que fa anys que 
estudia aquests moviments a les xar-
xes socials, els negacionistes són una 
barreja de grups supremacistes, an-
tisistema, seguidors de pseudocièn-
cies i de moviments alternatius. De 

fet, Madrigal remarca que l’únic ob-
jectiu d’aquests grups és propagar te-
ories de la conspiració i campanyes 
de desprestigi i atac als governs, als 
científics i a les institucions sanità-
ries a costa del coronavirus. És per 
això que, des del meu punt de vista, 
no hem de donar validesa a cap dels 
arguments dels negacionistes, ja que 
tots ells tenen interessos polítics o 
econòmics. No es poden negar, de 
cap manera, les dades sobre conta-
gis i morts per coronavirus i tampoc 
es poden negar possibles vacunes o 
cures. De fet, de moment, només hi 
ha una vacuna que ha superat totes 
les fases d’assajos i que ja està llesta 
per la població, a l’espera de la vacuna 

de la Universitat d’Oxford. Es tracta 
d’una vacuna feta a Rússia, anomena-
da Sputnik V. Va començar amb mal 
peu, ja que va generar moltes desavi-
nences entre la comunitat científica. 
Tanmateix, segons la prestigiosa re-
vista científica The Lancet, aquesta 
vacuna sembla que és eficaç i segu-
ra. Cal especificar que habitualment 
se sol tardar entre 5 i 10 anys per tro-
bar una vacuna eficaç i segura, se-
gons Seth Berkely, director de l’Ali-
ança per Vacunes i Immunització. 
Per tant, s’han superat totes les ex-
pectatives possibles. Dit això, entre 
tots hem d’evitar que els negacio-
nistes guanyin terreny. Hi ha moltes 
vides en joc. 

regions amb més contagis. De fet, els 
Estats Units segueix sent el país amb 
més casos diagnosticats de Covid-19 
del món. Dit això, durant el virus de 
la grip espanyola de l’any 1918 també 
va existir un moviment negacionista 
semblant al d’avui dia, segons expli-
ca l’historiador Jesús Hernández. 
Tornem a l’ordre del dia del corona-
virus. Tot i que molts països han su-
perat el primer confinament massiu 
(alguns encara estan en aquesta fase, 
com ara l’Índia), la gran majoria pa-
teixen per un possible segon rebrot 
que obligui a un segon confinament 
que acabi d’ensorrar les economies 
de les regions. El ministre de Sani-
tat espanyol, Salvador Illa, va asse-

També són incívics els que engala-
nen les façanes, els carrers i les pla-
ces amb motiu d’alguna celebració?
“Hi ha altres maneres d’expres-
sar-nos que tots els ciutadans 
comparteixen”. Certament, hi ha 
altres maneres d’exercir la lliber-
tat d’expressió, però cap d’elles 
elimina aquesta. Són els ciutadans 
els que lliurement decideixen ex-
pressar opinions i la forma d’ex-
pressar-les. Referent a la segona 
part de l’afirmació, en què és diu 
que tots els ciutadans compar-
teixen, crec que és una expres-
sió agosarada, ja que ningú es pot 
proclamar ser el portaveu de la so-
cietat en el seu conjunt. Es massa 
dinàmica, amplia, diversa i plu-
ral perquè un representant d’una 
part molt petita de la població (i 
no per això menys respectable) 
s’atribueixi  en exclusiva quin és 
el pensament concret de tota la 
població. Sembla força evident que 
allò que molesta el regidor de Ciuda-
danos no és el llaç groc en si mateix, 
sinó allò que representa. És un tema 
d’ideologia. Però també aquí s’equivo-
ca. El llaç groc reclama, simplement, 
que siguin alliberats els presos polí-
tics per raons de justícia, democràcia 
i humanitat. No és un símbol que re-
clami la república, la independència, 

l’escola pública, la sanitat privada o 
que el pa sigui més bo. Molts ciuta-
dans, i molts d’ells no són indepen-
dentistes, simplement consideren 
que mantenir a la presó els líders po-
lítics és, com a mínim, d’una despro-
porció inacceptable. Alguns són ciu-
tadans que creuen en el dret a decidir 
tot i que ells votarien que no a la inde-
pendència de Catalunya. Fins i tot són 
ciutadans que no volen una consulta 
sobre l’autodeterminació però que 
tampoc volen gent pacífica i honra-
da a la presó. Fins aquí tot és com-
prensible i forma part de la multi-
tud de posicionaments, que en tota 
societat plural han de coexistir amb 
harmonia i concòrdia. Per tant, fins 
aquí, res a dir. Tot conforma perfec-
tament criteris diversos sobre la de-
mocràcia. El que ja queda fora dels 
límits raonables de la diversitat són 
aquells que es dediquen a evitar que 
altres es manifestin. O a eliminar les 
expressions que deixen en forma de 
símbols o expressions. Aquestes ac-
tuacions s’allunyen de la democràcia 
i s’acosten al feixisme. Agradi poc o 
gens el mot, no poden ser percebuts 
d’una altra manera aquells que es 
dediquen a eliminar allò que altres 
tenen la necessitat d’expressar. No 
consentir la discrepància i no con-
cebre el llaç groc com una mostra 

genuïna de la llibertat d’expressió 
queda fora fins i tot d’aquesta mi-
grada democràcia que tenim.

*Regidor d’ERC

propostes que acull, des de la progra-
mació professional de teatre i músi-
ca, passant pel cinema d’estrena dels 
diumenges, la programació del Cicle 
Gaudí i del Cinefòrum i les propostes 
musicals i teatrals de les escoles i en-
titats del municipi.  Cal que tornem 
a l’Auditori, prenent totes les pre-
caucions i mesures sanitàries mar-
cades per fer d’aquest equipament 
un espai segur. Aquest divendres 
reobre l’equipament amb el cicle del 
Documental del Mes i el proper cap 
de setmana donem el tret de sorti-
da a la programació del Club Cinema 
Castellar i la programació estable de 
teatre i música, i ara també dansa.
Seguim amb el compromís de pro-
gramar els espectacles que es van 
veure afectats per les anul·lacions de 
la temporada passada, o de la Festa 
Major, i una aposta per companyies i 
formacions professionals del territo-
ri, conscients que ara és el moment de 
seguir apostant pel sector cultural.
De la mateixa manera, s’ha dissenyat 
una formació per a totes les entitats 
socials i culturals del municipi per 
anar iniciant la tornad amb totes les 
garanties sanitàries a les activitats 
que tots i totes hem trobat a faltar.
Gaudim de la cultura!

*Regidora de Cultura
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Dos ascensos per seguir somiant
aquesta temporada el sènior a femení jugarà a tercera catalana  i l’infantil ho farà a primera

  Albert San Andrés
mesos més curta, els resultats es 
van assolir.

· L’ascens de l’infantil és un se-
nyal del bon estat del planter?
Sens dubte. A les categories de base 
no impera la força o el desenvolupa-
ment físic a l’hora de decidir partits, 
però sí la tècnica i el control de les ju-
gadores. En aquest sentit, un ascens 
a una categoria inferior demostra a 
quin ritme estan millorant els nos-
tres jugadors des de la base, un se-
nyal molt positiu per al club.

· Com qualifiques la salut del 
vòlei castellarenc?
El vòlei castellarenc continua mi-
llorant la seva salut temporada a 
temporada. Aquest any tornem a 
créixer en equips i nombre de juga-
dors, continuem formant entrena-
dors amb gent de la casa i donant 
cabuda a jugadors i jugadores de 
totes les edats i nivells. Ens trobem 
amb jugadors que havien deixat el 
vòlei i recuperen la il·lusió als nos-
tres equips, veiem créixer jugadors 
i madurar com a entrenadors, i els 
nostres equips es marquen objectius 
cada cop més alts. Esperem conti-
nuar en aquesta dinàmica positiva 
moltes més temporades.

· Com es presenta la nova tem-
porada 2020-21?
La nova temporada es presenta com 
tot un repte, però plena d’il·lusió. En-
cara ens estem adaptant a totes les 
noves directrius, contactant amb 
tots els clubs per conèixer les seves, 
sense tenir seguretat de si podrem 
fer la temporada sencera. Però nosal-
tres continuarem treballant dur per 

L’FS Castellar de vòlei segueix la 
marxa triomfant en la secció i, aques-
ta temporada, dos dels seus equips ho 
faran en categories més altes. La co-
ordinadora de la secció, Nieves Tor-
rico, repassa com han estat aquests 
últims mesos per al club taronja.

· Com valores els resultats de 
la temporada passada?
Són molt positius per a la secció. 
Tot i les condicions en què va aca-
bar la temporada, en l’àmbit espor-
tiu es va aconseguir l’ascens de dos 
equips de la secció. A més, l’atura-
da de sis mesos, lluny de decréixer 
l’interès dels jugadors, no ha fet més 
que augmentar-los com s’ha vist en 
l’arrencada d’aquesta temporada, i 
un any més tornem a créixer. Això no 
s’aconsegueix sense una bona feina 
per part de tota la secció i la tempo-
rada passada no va ser una excepció. 
Tant entrenadors com jugadors van 
saber respondre i adaptar-se al con-
finament, fet que demostra la forta-
lesa del vòlei a Castellar.

· Una temporada estranya, però 
s’han assolit els objectius. 
al setembre ningú podia arribar a 
imaginar com acabaria tot, ni es-
tàvem preparats. Tot i això, cada 
equip tenia i té els seus objectius, 
siguin formatius o competitius. 
això es treballa dia a dia des del 
primer entrenament. així es veu 
la progressió continua de tots, in-
dependentment del marcador i per 
això, tot i tenir una temporada tres L’infantil jugarà a Primera Catalana de la categoria. || cedIdes

arribar a la màxima normalitat a la 
pista, donant als jugadors de base el 
seu espai per desenvolupar al màxim 
les seves capacitats, i als jugadors 
més grans el temps per desconnec-
tar de l’estrès diari i la motivació per 
competir com si fossin nens.

· Quins són els objectius de cara 
a aquesta temporada?
Aquesta temporada el primer objec-
tiu és tornar a la normalitat tant com 
es pugui tot complint les normatives 
marcades pels diferents òrgans de 
Govern. A partir d’aquí, continuem 
assentant la base tant en nombre de 
jugadors com en edat d’inici, de ma-
nera que arribin abans al seu màxim 
nivell. De cara als equips superiors, 
el sènior masculí vol lluitar per l’as-
cens, i el sènior femení mantenir la 
plaça, conèixer la Lliga, i qui sap, 
potser continuar el camí cap amunt.

· Quins canvis hi ha hagut en 
els sèniors femenins?  
El primer equip femení ha reunit les 
jugadores que van aconseguir l’as-
cens l’any passat amb les juvenils 
que arriben per reforçar l’equip. 
En canvi el segon equip femení s’ha 
format de zero amb un conjunt de 
jugadores que han vingut mostrant 
tot el seu interès pel vòlei i pel club.

· I en els masculins?
En el cas dels sèniors masculins, els 
jugadors han quedat distribuïts en 
dos equips segons l’objectiu compe-
titiu. Les noves incorporacions han 
arribat al segon equip, tot deixant 
espai als dos conjunts perquè els 
juvenils puguin començar a pujar i 
formar-se a la màxima categoria. 

Les noies del sènior A femení van aconseguir l’ascens a Tercera Catalana. || cedIda
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L’FS Castellar i la UE Castellar segueixen amb 
les pretemporades respectives i ho fan sumant 
victòries. En el cas del futsal, van superar l’Alheña 
de l’Hospitalet i en el futbol el Cerdanyola B.

Els taronges van superar per 3-5 el seu rival 
en un “partit que ens va servir per saber on 
ens trobem i seguir creixent en el que estem 
treballant”, tal com va explicar el tècnic Rubén 
Jiménez, després d’un partit igualat, en què 
l’equip va estar més ajustat en defensa i va mi-
llorar la circulació.

Tot i arribar 1-0 al descans, l’equip va tor-
nar a ser superior en la segona, però va haver 
de remuntar de nou un 2-1 en contra. El 3-3 al 
marcador va ser decisiu i l’equip de Jiménez va 
ser el dominador absolut des de llavors, ja que 
va aconseguir arribar al marcador final de 3-5, 
contra un rival de la mateixa categoria. “Va ser 
un molt bon partit per seguir creixent” va 
afirmar el tècnic, que aconsegueix la primera 
victòria de la pretemporada després de dues 
derrotes inicials.

Pel que fa a la UE Castellar, la setmana 
passada va haver de suspendre el partit dispu-
tat a l’estadi Germans Gonzalvo de Mollet con-
tra l’equip local de primera catalana. El partit, 
que era a porta tancada, es va deixar de jugar 
al minut deu de la segona part, quan el marca-
dor reflectia 3-2 a favor dels de David Parra: un 
robatori al vestidor dels molletencs en va ser la 
causa. Els lladres van entrar en un dels dos ves-
tidors ocupats pels locals, i se’n van emportar-
mòbils, roba i carteres.

El partit següent va ser el cap de setmana 
contra el Cerdanyola B d’Óscar Castel al muni-
cipal de Fontetes, un filial que lluitarà al mateix 
subgrup de Segona Catalana que el Castellar. Els 
de Juan Antonio Roldán van superar amb con-
tundència els verds per 0-3. Aquest dimecres, el 
Castellar va viatjar a l’Olímpic de Terrassa per 
jugar contra l’equip que va lluitar per l’ascens a 
2a B la temporada passada. Els egarencs es van 
imposar per 3-0 contra un combatiu Castellar. 

 || a.san andrés

Victòries de l’Fs castellar i la 
ue castellar en pretemporada 

FUTBOL | pRetempoRaDa

Aturar l’activitat esportiva és un prejudici per a 
tots els clubs i entitats esportives, una dicotomia 
en què s’han trobat al Centre Excursionista de 
Castellar a l’hora d’organitzar la 59a edició de 
la Marxa de Regularitat, una prova que es re-
sisteix a faltar a la cita puntual de cada any. És 
per aquest motiu que des del CEC s’ha decidit 
no deixar-la de fer i canviar a un format digital.

En aquesta edició, però, els canvis seran 
molt notoris, ja que s’evitaran les aglomeraci-
ons d’infants i de pares, per fer de manera més 
individualitzada el recorregut escollit, una ma-
nera en què es podran evitar les aglomeracions 
de cada edició i en què en tot moment es podrà 
respectar totes les mesures de seguretat obli-
gades per la Covid-19.

En la versió virtual de la prova, cada di-
lluns es descobrirà un punt d’interès del re-
corregut amb una pista, que els participants 
hauran d’esbrinar i fer-se una foto, que hauran 
de penjar a Instagram, etiquetant la Marxa i el 

club (@marxaregularitatcastellar, @centreex-
cursionistadecastellar i el hashtag #marxain-
fantilregularitatcastellardelvalles), indicant 
el número de dorsal. Per cada espai encertat, 
els participants guanyaran dos punts setma-
nals. En el cas de no descobrir el lloc, el dilluns 
següent es desvetllarà la ubicació, per tal que 
tothom pugui accedir al lloc indicat i fer la foto, 
per la qual s’aconseguirà un punt.

En aquesta edició especial es podrà par-
ticipar de forma individual, en parella i també 
en format familiar, per aconseguir mantenir els 
objectius de sempre d’aquesta marxa: desco-
brir l’entorn de Castellar, ser respectuós amb 
el medi ambient i gaudir de l’experiència jugant.

La marxa començarà el dia 4 d’octubre i 
s’allargarà fins al 4 de desembre, quan es podrà 
descobrir tot l’itinerari planificat. Les inscripci-
ons són gratuïtes i poden fer-se des de l’1 d’octu-
bre, omplint el formulari al web del club (http://
www.cecastellar.cat).  || redaccIó

la 59a edició serà virtual
MUNTANyA | maRxa RegulaRItat

L’Espai de Can Juliana acollirà la cursa. || cedIda

ATLETISME | noob Race

Neix la Noob Race, 
la primera cursa 
d’obstacles a Castellar

En ple auge de les curses atlètiques, un nou 
concepte de competició arriba a Castellar: la 
cursa d’obstacles. La Noob Race omplirà les 
instal·lacions de Can Juliana el pròxim 4 d’oc-
tubre, en una jornada que promet ser èpica i 
adaptada a no iniciats. Amb una visió una mica 
allunyada de la competició atlètica pura com 
l’entenem, la Noob es pot considerar més un 
híbrid entre un entrenament militar i les com-
peticions arribades d’Orient de principis dels 
anys noranta. Curses d’aquest tipus són fre-
qüents a tota la geografia catalana, però els or-
ganitzadors d’aquesta han volgut obrir el ven-
tall per aconseguir una participació popular, 
en què el nivell estigui a l’abast de tothom. És 
per això que l’espai de Can Juliana es transfor-
marà en un circuit d’uns quatre quilòmetres 
de llargada on els participants podran trobar 

una vintena d’obstacles, en què l’objectiu prin-
cipal a banda de la victòria serà el de gaudir.

Tot i celebrar-se en un espai obert, els or-
ganitzadors d’aquesta competició, Mireia Dat-
zira i Pol Marín de Som3Events, han disposat 
totes les mesures adients per evitar contagis, 
reduint les inscripcions considerablement de les 
300 inicials previstes. A banda, les arribades i 
sortides de la prova seran escalonades i hi haurà 
gel hidroalcohòlic i desinfecció de superfícies.

Les inscripcions poden fer-se amb des-
compte en línia (https://www.noobrace.com/) 
per 13 € i el dia de la cursa per 15 €.  ||  a. s.a.

MOTOR | ll. catalana CICLISME | c. catalunYa

el pilot de motocròs castellarenc va tornar 
amb una victòria en la primera prova de la 
lliga catalana de nens, disputada al circuit 
de la mina d’almacelles (lleida). rubio va 
marcar el millor lloc en la crono, per acon-
seguir la victòria en les dues mànegues de 
cursa, mostrant-se intractable durant la jor-
nada i demostrant que s’ha adaptat a la per-
fecció a la categoria de mx65. 

només una desafortunada caiguda va poder 
evitar el triplet del ciclista castellarenc en el 
campionat de catalunya de ciclisme en ruta de 
súria. alcaraz, tot i poder continuar en cursa 
amb algun cop al cos, la bicicleta amb el ma-
nillar torçat i els frens tocats, va aconseguir 
una meritòria tercera posició final, lluitada a 
l’esprint en una cursa en què va vèncer mi-
quel morales. 

Eric Rubio torna a
guanyar a Almacelles

Una caiguda impedeix
el triplet d’Alcaraz

BREUS
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la resiliència de la coral pas a pas, als assajos

Els assajos de la Coral Pas a Pas es 
van reprendre el dia 4 de setembre. 
Des d’aleshores, se segueixen fent 
els divendres a la tarda. Han hagut 
de canviar de lloc, això sí. “Fins ara, 
nosaltres assajàvem al Casal d’En-
titats”, diu Clara Martí, directora 
de la Coral Pas a Pas. Amb la Covid, 
l’Ajuntament va tancar els equipa-
ments municipals, “de manera que 
les entitats que els fem servir ens 
hem quedat una mica a l’estaca-
da”, afegeix Martí. 

Davant la impossibilitat d’assa-
jar a l’espai on ho feien, el rector de 
l’església Sant Esteve, Txema Cot, es 
va oferir a cedir les sales que són a la 
rectoria. “Hi estem prou bé, no és 
l’espai que teníem, però bé”. 

El número de cantaires és el 
mateix, tot i que amb la Covid, al-
guns han deixat de venir fins que la 

cosa estigui més controlada. Altres 
són de viatge amb altres entitats, 
etc. “Tots necessitem la rutina, 
no només ells”. Els cantaires per-
tanyen a dues entitats, Suport Cas-
tellar i Adips, i alguns van al TEB. 

Durant el temps de pandèmia 
van tenir contacte, ja que feien els 
assajos de manera telemàtica. La 
directora es trobava cada dia amb 
dos d’ells. A finals de juny i principis 
de juliol es van arrencar els assajos 
presencials. La tornada ha estat es-
tranya, amb la parada de l’agost. “El 
fet de canviar d’espai hi ha contri-
buït, ens hem hagut de resituar”.

El repertori que estan fent és 
el mateix. Arrencar després de l’es-
tiu sempre costa. “Altres anys, te-
níem concert al mes de setembre i 
fèiem un esprint”. No poder assajar 
presencialment ho ha alentit tot. El 
concert previst per al 19 de setembre 
no podrà ser perquè l’Auditori està 

  M. A.

CORAL | cuRs 2020 -2021

Assaig de la Coral Pas a Pas a la rectoria, aquest mes de setembre. || coral Pas a Pas

tancat. Amb tot plegat, queda palès 
que necessitem la cultura. “Cre-
iem que els polítics de Castellar 
han d’apostar per la cultura per-
què és necessària”. Segons quines 
coses no es podran fer però, a l’aire 
lliure, “segurament es podrien fer 
concerts”, creu Martí. Segons la di-
rectora, tot i així, part del consistori 
els ha recolzat. 

Per part de la Coral Pas a Pas i 
moltes altres entitats, quan l’Ajunta-
ment va voler celebrar el Dia Inter-
nacional de la Música virtualment, a 
finals del mes de juny, es van esforçar 
a proporcionar  imatges i material 
per fer-lo possible, “perquè crèiem 
també que era necessari”.

Ara els toca fer un pas a ells, 
l’Ajuntament hauria de mostrar un 
interès especial perquè la cultura 
no s’aturi. “Trobem a faltar el ‘fe-
edback’ amb l’Ajuntament”, ex-
pressa Martí. 

cal gorina  promou 
una mostra de 
creadors musicals 
que arrenca dissabte

A Castellar del Vallès s’estrena un 
nou projecte. Es tracta d’una mos-
tra de creadors musicals locals, 
una iniciativa impulsada per Cal 
Gorina que es va començar a ges-
tar fa quasi un any. L’objectiu és 
mostrar els creadors musicals que 
hi ha al poble, creadors de qualse-
vol tipus de música. “Volem posar 
èmfasi en la creació,  no tant en 
les versions”, diu Dani Sagrera, 
de Cal Gorina.

Aquesta mostra s’havia de 
dur a terme durant els mesos 
d’abril i maig però el confinament 
ho va impedir. 

Amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, es va reprogramar per 
Festa Major “amb un format molt 
interessant en racons del nucli 
antic”. Però novament la Covid ho 

Visibilitzant la feina dels músics locals
MúSICA | mostRa De cReaDoRs

va impedir perquè la Festa Major 
es va suspendre. L’aposta arriba 
ara com una tercera oportunitat. 
“Amb un format Covid, però és la 
única manera que tenim de por-
tar la música i la cultura al car-
rer després de tants mesos amb 
la música pràcticament confina-
da en el nostre poble”.

De moment, Cal Gorina ha 
programat dos concerts, un aquest 
dissabte 26, a les 22 hores, a la 
plaça Major. “Amb uns nanos 
joves que fan rap que es diuen 
Opció 37”, explica Sagrera. Oferi-
ran un repertori de rap en català, 
amb Udot, Biet i MÇ. Hi haurà ser-
vei de barra i l’aforament serà limi-
tat, tot i que no cal entrada prèvia. 

El concert següent tindrà lloc 
el dia 3 d’octubre, a les 22 h, a la 
plaça d’El Mirador. La música arri-
ba amb Adriano Vigid, nom artístic 
d’Adrià Vicente, un jove castella-
renc que toca amb un grup d’amics 
músics, uns joves que prometen i 
que es fan anomenar Els Bassets. 
A la Mostra de Creadors, Vicen-
te també actuarà com a solista, 
acompanyat d’una altra guitarra.   

La programació de la Mostra 
s’anirà adaptant a l’evolució de la Adrià Vicente (Adriano Vigid) actuarà el 3 d’octubre a la Mostra de Creadors.  || B, g.

Covid “i el que es pugui anar fent 
amb la resta de músics creadors 
locals”. De moment, ja s’ha contac-
tat amb més de 15 propostes mu-
sicals “que esperem poder anar 
desgranant,  si les condicions ens 
són favorables”. Algunes d’elles, 
amb les condicions i recursos actu-
als, seran complicades de realitzar 
a l’escenari, “però estem en con-
tacte amb l’Ajuntament de Cas-
tellar per trobar-hi solucions”.

Al mateix temps, els progra-
madors de la Mostra de Creadors 
Musicals Locals són conscients que 
encara no coneixen totes les pro-
postes que hi ha al poble, les que 
van neixent dia a dia, i per aquest 
motiu també volen que aquesta 
mostra serveixi “perquè la gent 
que pensi que hi falta es posi en 
contacte amb nosaltres”.

D’aquesta manera, la intenció 
és anar incloent cada vegada més 
propostes de creadors locals per-
què aquesta gent que fa música prò-
pia tingui un espai on mostrar-la. 
“Com més gent mostri el que fa, 
més base musical hi haurà, i quan 
hi ha base és quan despunten les 
propostes interessants”, apunta 
Sagrera.  || marIna anTúnez

cultura

L’acte ‘De veu i vi’ tindrà 
lloc aquest divendres al 
Parc de Colobrers

l’acte ‘de veu i vi’ que s’havia progra-
mat, en un principi, el dia 18 de setem-
bre i que es va posposar pel mal temps, 

finalment es farà aquest divendres 25, 
a les 19.30 hores, al Parc de colobrers. 
la proposta combina la música amb 
la literatura i el vi, ja que el nostre terri-
tori ha estat històricament vitivinícola, 
i es llegiran fragments d’escriptores 
del nostre país en què parlen del vi.  

Club de lectura de viatges 
al voltant de Teresa Pàmies 
per a dilluns que ve, dia 28 

la nova sessió del club de lectura 
de viatges ‘Viatjar ben acompanyat’ 
s’ha programat per a dilluns 28, a les 

20.30 hores, al Pati de la Biblioteca 
municipal. com ja és costum, anirà 
a càrrec de Joan Vilardebò i aquesta 
vegada serà sobre ‘Praga’, de Teresa 
Pàmies. l’acte té l’aforament limitat 
i cal inscripció prèvia, que es pot rea-
litzar a la biblioteca mateix. 
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Festival sabadell negre amb arrels castellarenques

Sabadell Negre tornarà a conquerir 
la Llar del Llibre de Sabadell, malgrat 
la pandèmia, entre els dies 13 i 17 d’oc-
tubre. Aquesta setmana, les impulso-
res del festival, Rosa Maria Arner i i la 
castellarenca Lídia Urrútia, van pas-
sar pels micròfons de Ràdio Castellar 
al programa Connectats per avançar 
alguns detalls de la nova edició. 

Totes dues, les Dames del Crim, 
van explicar com han fet sobreviure 
malgrat la pandèmia les sessions del 
club de lectura que condueixen a Sa-
badell i que tenen lloc, un cop al mes, 
a la Llar del Llibre, i de com encaren 
el festival Sabadell Negre per aquesta 
tardor. “El club va seguir, un cop es 
va iniciar el confinament, per l’apli-
cació Zoom”, diu Rosa Maria Arner. 
La situació, tot i que les va deixar una 
mica “descol·locades”, també els  va 
permetre compartir tertúlia “amb es-

criptors de fora, com Domingo Vi-
llar”, explica Lídia Urrutia. El club 
també van comptar amb la partici-
pació de Ferran Grau i Oriol Molas, 
entre d’altres. La resposta del públic 
va ser bona, amb una mitjana de 17 
participants. El club seguirà aquest 
curs, si bé amb inscripció prèvia, se-
guint les pautes que marca el Gremi 
de Llibreters.

Val a dir que Sabadell Negre en-
guany celebra la tercera edició. Urrú-
tia i Arner esperen poder dur a terme 
el certamen presencialment, tot i que 
ja tenen un pla B, “que és fer les ac-
tivitats virtualment”. Cada dia s’ha 
programat una activitat i, com cada 
any, l’Ajuntament s’ha posat al costat 
de les Dames del Crim. Tant el club de 
lectura, com el festival Sabadell Negre 
s’adaptarà a les mesures Covid-19 i es 
durà a terme fora de l’horari comerci-
al. El programa del festival inclou una 
taula de còmics de Sabadell Còmics; 

  R. G. / M. A.

PROPOSTA | lIteRatuRa

Rosa Maria Arner i Lídia Urrútia, les ‘Dames del Crim’, van visitar Ràdio Castellar. || r. g.

una màster class amb Albert Beor-
legui, expert en cinema i que parlarà 
sobre la pel·lícula Casablanca;  Ferran 
Grau,  que presentarà el llibre  L’hivern 
del coiot; Irene Solanic, amb Paraules 
de mort; Andreu Martín i Alexis Rade-
lo, “que estan dins un projecte que 
es diu ‘Afinitats selectives’”, apunta 
Arner, patrocinat pel Ministeri de Cul-
tura i que els arriba a través de l’edito-
rial Siruela, i una taula d’autores que 
han tret novetats últimament. “Òm-
nium Cultural patrocina una de les 
taules”, afegeix Urrútia.

Cal destacar que una de les no-
vetats d’aquesta 3a edició és el car-
tell, que sorgeix arran d’un concurs 
proposat als alumnes de batxillerat 
artístic de l’Institut Vallès. Durant la 
celebració del Sabadell Negre es farà 
l’entrega del premi a la guanyadora i 
es donarà un certificat de participa-
ció als estudiants que han presentat 
la seva proposta artística. 

El DocsBarcelona del Mes torna 
aquest mes de setembre, diven-
dres 25, a les 21 hores, a l’Audito-
ri Miquel Pont. Aquest cop, el títol 
que s’ha proposat és Honeyland, una 
cinta macedònia i turca dirigida per 
Ljubomir Stefanov.

En una regió remota i munta-
nyosa dels Balcans, Hatidze Mura-
tova viu amb la seva mare malalta en 
un poblet sense carreteres, ni elec-
tricitat ni aigua corrent. Ella es dedi-
ca a criar colònies d’abelles amb uns 
cistells fets a mà que deixa amagats 
entre les roques. Gràcies a un ritual 

el Docsbarcelona del mes 
de setembre, a l’auditori

‘Honeyland’ és el DocsBarcelona del mes de setembre a Castellar. || cedIda

la pel·lícula documental programada aquest divendres és ‘Honeyland’

secret, el preuat líquid que produei-
xen no s’esgota mai. Sense protec-
ció ni ajuda, és capaç d’amansar les 
abelles per poder extreure’n la mel 
i vendre-la a la ciutat més propera.

L’arribada d’una família nòma-
da amb la seva furgoneta tronada, 
set fills inquiets i un ramat de besti-
ar sembla destorbar la pau de l’Ha-
tidze i de les seves abelles. 

En un primer moment, els rep 
amb els braços oberts, oferint-los el 
seu afecte, el seu brandi i els seus 
consells d’apicultura. Però no passa 
gaire temps abans que en Hussein, 

CINEMA | cccV, l’aula, cal goRIna

el patriarca de la família nòmada, 
vegi l’oportunitat de posar en pràc-
tica els seus interessos comercials 
amb la mel per poder alimentar els 
seus infants.

Tot i que l’arribada de la famí-
lia proporciona companyia i alleuja-
ment a la soledat de l’Hatidze, també 
provoca un sotrac en l’ordre natu-
ral de la zona i es converteix en una 
amenaça per als seus mitjans de su-
pervivència.

Honeyland fa un retrat colpidor 
sobre la desaparició d’una forma de 
vida, que alhora evidencia el fràgil 
equilibri entre humanitat i natura 
a través de la mirada d’una dona re-
silient i extraordinària. 

Ljubomir Stefanov (Skopje, 
1975) és un director de cinema amb 
més de vint anys d’experiència en la 
producció de campanyes de comu-
nicació i documentals relacionats 
amb temes ambientals i desenvo-
lupament humà. Ha treballat per a 
clients com agències de l’ONU, Eu-
ronatur o Swisscontact.

La seva filmografia inclou The 
Noisy Neighbours (2005) i Lake of 
Apples (2017), aquest últim codiri-
git amb Tamara Kotevska i guar-
donat amb el Prix de l’Environ-
nement a l’International Nature 
Namur Festival (França, 2017), el 
Premi Perseus al T-Festival (Repú-
blica Txeca, 2017) i la menció hono-
rífica al Festival d’Innsbruck (Àus-
tria, 2017).  || m. a.

IL·LUSTRACIÓ | CRÒNICA

BIBLIOTECA | FamIlIaR

Aquest diumenge es va tancar el saló BD de Brussel·les, on l’Institut Cer-
vantes tenia previst exposar-hi i tenir-hi estand. Joan Mundet, el creador 
d’aquest personatge de còmic, va tenir l’oportunitat de mostrar els detalls 
de la creació de la novel·la gràfica Capablanca. En aquest còmic, editat a 
Itàlia, Espanya i Bèlgica, es narra la vida del bandoler Joan Muntada, ano-
menat Capablanca. Els espectadors van descobrir, a través d’Internet, l’ori-
gen d’aquest projecte, el seu context històric, el procés creatiu per desen-
volupar la història i l’estil gràfic de l’obra.
L’exposició virtual va ser organitzada per l’Institut Cervantes de Brussel-
les amb motiu de la celebració de la Fête de la BD a Brussel·les de l’11 a el 
20 de setembre del 2020.  || m. a.

Aquest dissabte 26, a les 11.30 hores, s’ha previst una sessió de l’Hora del 
Conte Infantil al Pati de les 3 Moreres, a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. 
L’encarregat de la sessió serà el Senyor Riu, un contacontes amb una llar-
ga trajectòria que explicarà l’aventura de la Berta i el Polk, que busquen un 
lloc a l’ombra per jugar quan, sota el pont, descobreixen un personatge es-
trany, amb una llarga cabellera que es mou sense parar. Per descobrir qui és 
aquest personatge hauran de resoldre enigmes i endevinalles i necessitaran 
l’ajuda de tots i totes les assistents. Ho aconseguiran?  L’acte s’emarca en la 
programació Parcs i biblioteques... naturalment. És familiar i tindrà un afora-
ment limitat, encara que no cal fer inscripció prèvia.   || m. a.

L’obra de Mundet, en una exposició virtual

Contes del Senyor Riu, a la biblioteca

BREUS
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Lara Torrano

El sector dels  
esdeveniments 
és molt sacrificat

Docent  de l’Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals
i directora d’esdeveniments del grup de restauració Andilana 

c
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De més jove, la seva capacitat per organitzar festes i esde-
veniments va quedar demostrada. Amb el temps, ha esde-
vingut relacions públiques i, el més important, s’ha convertit 
en professora per compartir els seus coneixements

11 respostes

Un defecte que no pots dominar?
soc impacient
Una persona que admires?
la meva iaia arlette
Un plat preferit?
les gambes de Palamós
Un color
el lila
Un animal?
la tortuga. en tinc tres
Un llibre?
‘no me vas a encontrar en nadie’ 
Una pel·lícula?
‘relatos salvajes’
Un cantant?
Ben Harper
Un record de Suïssa?
els seus paisatges
Un racó de Castellar?
la glorieta dels Jardins del Palau Tolrà
Un somni?
Tenir la meva pròpia empresa

”

“

· Sempre has tingut clar que 
et volies dedicar a les relaci-
ons públiques i a l’organitza-
ció d’esdeveniments?
Tenia clar que em volia dedicar al sec-
tor de la comunicació, però no tenia 
clar si seria en l’àmbit de la publi-
citat, el periodisme o les relacions 
públiques. Després d’acabar peri-
odisme, vaig fer dos màsters: un de 
publicitat, relacions públiques i es-
deveniments a  la Pompeu Fabra, on 
soc docent, i un altre de comunicació 
corporativa i esdeveniments que he 
fet amb la UOC. La meva intenció és 
iniciar el doctorat l’any que ve.

· També has exercit de periodista 
i vas passar per TVE. Quins 
records tens d’aquella època?
Els millors amics que pugui demanar 
els vaig fer allà. Guardo molts 

bons records d’aquell moment, 
m’agradava la tele però allà ja vaig 
veure que em volia dedicar als 
esdeveniments. Per què? No t’ho 
sabria dir, però allà ja vaig veure que 
el meu camí no era el del periodisme. 
Amb el meu perfil de relacions 
públiques, vaig decidir anar cap al 
sector corporatiu.

· El fet de tenir doble nacionali-
tat, la suïssa i l’espanyola, t’ha 
permès desenvolupar-te millor 
en la teva activitat?
Els idiomes han ajudat moltíssim, el 
francès és idioma nadiu. A més, tenir 
tota la família per part de mare que 
parli francès ajuda molt. A casa de 
la meva àvia només parlava francès.   
El meu germà Àlex i jo vam apren-
dre el català, els castellà i el fran-
cès alhora.

· Existeixen moltes formes 
de protocol?

Sí, n’hi ha de molts tipus.Hi ha pro-
tocol d’empresa, oficial, eclesiàstic...

· Tu et dediques a la direcció 
executiva d’esdeveniments...
Sí, exacte, i també a les normes d’ús 
i protocol, el savoir faire que dic jo, a 
saber comportar-se. 

 · Quina feina concreta fas al 
grup de restauració?
Lidero el departament d’esdeveni-
ments. En aquest departament por-
tem els esdeveniments corporatius 
en els quals m’he especialitzat. No 
porto ni casaments ni esdeveniments 
particulars. Es tracta d’organitzar 
sopars d’empresa, reunions en els 
28 restaurants i tres hotels del grup.

· No crema, una feina d’aques-
tes característiques? 
No, sempre dic que soc una apassi-
onada de la meva feina. Suposo que 
per això també m’he decantat per 

la docència. M’agrada molt traslla-
dar els coneixements que adquirei-
xo fent batalla, muntar i desmuntar 
i ser-hi el dia de l’esdeveniment. Ara 
estic en una altra posició en el sentit 
que no faig tant peu de carrer. Però és 
un sector cansat i sacrificat. Es tre-
balla durant els caps de setmana, hi 
ha muntatges i desmuntatges, s’ha 
de tenir tot coordinat si et falla un 
proveïdor o arriba tard un client, si 
falten uns convidats perquè no han 
pogut viatjar per la Covid...

· Com ha afectat el coronavirus 
la teva feina?
Justament avui [dijous de la setmana 
passada per als nostres lectors] 
és el dia de l’alerta vermella. Ha 
estat el dia triat pel sector dels 
esdeveniments per manifestar-se.  
És un sector que no existeix o no se 
li dona la importància que hauria 
de tenir, i la Covid ens ha afectat 
moltíssim. Hi ha relacions de tu a 

tu que ara passen a ser en línia. Fins 
i tot ara comencem a organitzar 
esdeveniments totalment digitals. 
No parlo del grup de restauració, sinó 
en l’àmbit acadèmic, que comencem 
a veure aquesta tendència.

· Hi ha molta competència dins 
del sector?
Sí, n’hi ha molta. Un dels punts forts 
de la meva feina és el know how, el 
que portes fet i la relació de confiança 
que estableixes amb els clients. 

· El mòbil ha estat un element 
pertorbador en les reunions 
socials. Prediques amb 
l’exemple i no l’utilitzes en 
aquests àmbits?
No. Vaig sempre amb el mòbil de 
l’empresa i el meu personal a sobre. 
Intento sobretot en la meva vida 
privada no agafar el mòbil durant 
un dinar o un sopar. En la meva vida 
laboral ja és més complicat.

  Jordi Rius


