
 

CASTELLAR DEL VALLÈS

582
DEL 2 AL 8 D’OCTUBRE DE 2020

Setmanari d’informació local

Reparar l’honor 
dels represaliats 
pel franquisme

llei de memòria | p03

La inhabilitació 
de Torra remou 
l’escenari polític

política | p05

Vetllada 
literària
Un recital poètic amb 
un tast de vins reprèn 
l’activitat cultural a la vila

Més d’una vuitantena d’assistents van poder gaudir al parc de Colobrers de l’acte ‘De veu i vi’, on es van llegir textos d’autores castellarenques com Sílvia Melgarejo i Gisela pou. En la imatge, seguint l’acte. || Q. Pascual

cultura | p 15



DEL 02 aL 08 D’octubrE DE 202002

actualitat meteorologia

un estiu càlid, sec i sense rècords

La tardor ha irromput a Castellar amb 
força, amb temperatures que s’han 
desplomat per sota dels 80. La màniga 
curta encara es fa un forat als armaris 
dels castellarencs, mentre que la roba 
d’entretemps comença a esquitxar els 
carrers, sobretot, al vespre.  

Ara bé, la nova estació arriba 
després d’un estiu càlid i sec. Concre·
tament, els mesos de juliol i agost han 
estat més càlids i amb menys pluja 
del que és habitual. Tanmateix,  Jordi 
Moré, meteoròleg de L’Actual, detalla 
que “juny va continuar amb la ten-
dència de la primavera, amb força 
pluja, i amb uns valors de tempera-
tures més baixos del que tocarien”. 
“Això contrasta amb el mes de maig, 
que tot i que també va ser plujós, les 
temperatures van ser més altes del 
que és habitual”, explica Moré.  A tall 
d’exemple, la temperatura mitjana del 
juny es va rebaixar 1,50. Després del 

la tardor comença 
amb temperatures 
mínimes més baixes, 
per sota dels 10 graus

tret de sortida primaveral, la revetlla 
de Sant Joan va estar marcada pel re·
punt de les temperatures, i el verita·
ble tot d’inici de l’estiu. Els mesos de 
juliol i agost la mitjana de la tempera·
tura que es va registrar “va estar 10 
per sobre de la mitjana climàtica”.  
En paraules de l’expert: “si ho com-
parem amb altres estius, en fa sis, 
des del 2015, en què les temperatu-
res són més elevades del que és ha-
bitual. La calor ha estat una mica 
més intensa del que tocaria, però 
no s’ha produït una gran onada de 
calor amb xifres de rècord”. 

D’altra banda, la temperatura 
més alta que es va registrar l’estiu 
passat va tenir lloc el 31 de juliol, amb 
370, lluny del rècord de 410 que es van 
registrar a l’estació meteorològica de 
Cal Botafoc el juny de 2019 i el juliol de 
1994. Per contra, la temperatura més 
baixa de l’estiu va tenir lloc el 5 i el 10 
de juny, quan els termòmetres amb 
prou feines es van enfilar fins als 10,50. 

Cal destacar, però, que les dar·
reres jornades de l’agost la tempe·
ratura va baixar de manera sobta·
da. “Fins i tot la temperatura va 
arribar a baixar 12,50 la nit del 31 
d’agost. Aquell episodi es va tra-
duir en algunes enfarinades als 
Pirineus”, recorda el meteoròleg.

Quant a la pluja, al mes de juny 
van ploure 85 l/m2, “el doble de la mit-
jana”, concreta Moré. Al juliol i agost 
les precipitacions van ser molt me·
nors, amb 12,5 l/m2, i 20 l/m2, respec·
tivament. “Enguany no hem tingut 
molts dies de pluja ni al juliol ni a 
l’agost, ni tempestes d’estiu en què 
es descarrega molta aigua. Al juny 
sí que vam tenir molts dies de pluja 
generosa”, afegeix.

En xifres, el juny va ploure a 
Castellar gairebé la meitat del mes: 

 Rocío Gómez 

12 dies. Els dies de pluja al juliol van 
ser 6, i a l’agost, 8.

la tardor ens rep amb fred

El mes de setembre abaixa persianes 
amb un descens de les temperatures 
notable. Diumenge passat la tempe·
ratura mínima que es va registrar a 
l’estació meteorològica de Cal Bota·
foc va ser de 80. “Des de l’abril la tem-
peratura no havia baixat per sota 
dels 100, i aquesta setmana ha pas-
sat quatre dies.  No és un fet insòlit i 
és habitual durant la tardor”, cons·
tata. “Setembre és un mes que tot i 
que encara és estiu, es considera 
part de la tardor en l’àmbit clima-
tològic”, puntualitza.

En referència a la tendència que 
seguiran octubre i novembre, Moré  
apunta que els models estacionals in·
diquen que la tardor continuarà amb 
“temperatures per sobre de la mit-
jana i un octubre plujós”. Cal tenir en 
compte que aquests models presenten 
“una incertesa elevada, més que no 
pas els pronòstics diaris”.

Finalment, a hores d’ara, el 2020 
ha estat un any força plujós. “En la 
primera meitat d’any hem acumulat 
tota la pluja que acostuma a caure 
durant tot un any”.  Malgrat que la 
tardor fos seca, podríem tancar el 
2020 com un any passat per aigua. 

És la 
temperatura 
màxima de 

l’estiu a què es 
va arribar 

al juliol

graus

37

El meteoròleg castellarenc Jordi Moré a la seva estació. || arxiu
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actualitatmemòria històrica

un pas més per reparar la memòria
les sentències franquistes
de Joan ubals i Joan Brossa 
han estat anul·lades

El deute moral que tenim com a societat i 
com a país de reparar la memòria de totes 
les persones que van ser víctimes de la dic·
tadura franquista, en qualsevol de les seves 
formes, està més a prop de ser saldat.    

Aquest setembre el Consell de Minis·
tres ha aprovat l’avantprojecte de llei de 
memòria democràtica, una llei que es basa 
en la proposada el 2007, que finalment no 
es va poder dur a terme. 

“La del 2007 era el nucli del que serà 
aquesta llei actual i que no es va poder 
desenvolupar perquè va arribar la crisi 
econòmica i en l’àmbit pressupostari no 
va arribar a haver-hi diners, però sí que 
hi havia previstes una sèrie d’actuacions, 
que en aquesta nova llei també hi són. És 
una mesura per reparar l’honor de totes 
aquestes persones que van ser represa-
liades pel franquisme”, aclareix l’arxive·
ra municipal, Silvia Sáiz.

Una de les mesures que proposa la llei de 
memòria és anul·lar les sentències judicials del 
franquisme dictades amb motivacions “políti-
ques, ideològiques, de consciència o creen-
ça religiosa”. 

Una proposta que a Catalunya es porta a 
terme des del 2017 gràcies a la llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme. 

“El 4 de juliol del 2017 la Generalitat de 
Catalunya va aprovar la llei de reparació ju-
rídica, una llei en què es declaraven il·legals 
tots aquells processos sumaríssims que es 
van fer des de l’abril del 1938 dins al desem-
bre del 1978, per ser contraris a la llei i vul-
nerar les més elementals exigències del dret 
a un judici just”.

Aquesta llei permet que familiars o per·
sones interessades demanin l’anul·lació de 
sentències i resolucions de les causes instruï·
des i dels consells de guerra, dictades per cau·
ses polítiques a Catalunya pel règim franquis·
ta. A Catalunya, són més de 66.600 persones 
amb procediments judicials militars. Des del 
12 de setembre del 2017 que es va posar en 
marxa aquest servei fins al 30 de juny del 2020 
s’han rebut un total de 4.136 sol·licituds. Dues 
d’aquestes, des de Castellar: les dels castella·
rencs Joan Ubals i Joan Brossa.

  Cristina Domene

92 anys recorda, com si fos ahir, el moment en 
què es van emportar el seu estimat pare. Joan 
Ubals, segons consta en el Arxiu de Capitania 
General, va ser condemnat a una pena de 15 
anys de reclusió temporal. Finalment, en va 
complir cinc i va poder tornar a Castellar. “Amb 
el temps va agafar una pleura, es va compli-
car i finalment va morir amb 47 anys. Jo mai 
podré perdonar el que ens van fer. La gana 
i les penes que vam passar. Ni val la pena 
que ningú ens demani perdó. Encara porto 
el retrat del pare a sobre”. Gràcies a la llei de 
2017, la família Ubals va poder demanar el do·
cument de reparació jurídica. D’aquesta ma·
nera, la condemna de Joan Ubals Genestós ha 
quedat anul·lada. Com també ha quedat anul·
lada, pel mateix procediment, la condemna de 
12 anys i 1 dia de reclusió temporal del també 
castellarenc Joan Brossa Domènech. La seva 
neta, Eva Brossa, explica que han demanat el 
document d’anul·lació  per restablir la memò·
ria i la dignitat del seu avi: “És cert que el meu 
avi pertanyia al comitè de la CNT i que va 
fer propaganda, però l’acusació per empre-
sonar-lo estava inflada. Quan es va obrir el 
tema de la restitució, ell ja no hi era, però 
vam pensar que era el moment de reparar”. 
Joan Brossa , reclòs a la Model de Barcelona, no 
va arribar a fer tota la condemna. La seva dona 
es va moure per aconseguir rebaixar la pena 
i als quatre anys va tornar a casa. “L’alcalde 
va fer una escrit al·legant el que s’havia de 
dir aleshores, que malgrat les seves idees, 
era una persona ‘com cal’, amb dona i fills. 
El meu avi va aconseguir restablir la seva 
vida, va poder veure la democràcia tot i que 
sobre la presó i del que va passar, en parlava 
poc”. Van ser temps molts durs. També per a 
l’àvia de l’Eva, que havia de baixar a Sabadell a 
treballar cada dia, a peu, “perquè a Castellar 
estava mal vista la seva situació”.  

Joan Ubals, a l’esquerrra, a Formentera, amb 

altres presos, el maig del 1948. || família ubals

Joan Brossa amb els seus nets, Eva Brossa i Joan Vives, al carrer Barcelona. || família brossa-calvó

pena: reclusió temporal

“Tenia 12 anys. Van venir i es van empor-
tar el pare, també el meu tiet. Vaig plorar 
molt, molt. I encara quan en parlo se’n fa un 
nus al cos. Es va estar set anys a la presó. Va 
estar tancat a Lleida, després se’l van endur 
a Formentera. Jo pensava que no el torna-
ria a veure mai més. Són molts anys, moltes 
hores, és horrorós”. Són paraules de Marceli·
na Ubals, filla de Joan Ubals, que malgrat tenir 

Condemnades a Catalunya 
per procediments judicials 
militars des d’abril del 38 

fins desembre del 78

persones

66.644
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política ple municipal de setembre

el ‘col·lapse’ del cap tensiona el ple
el ple exigeix millores al cap amb el ‘sí’ de Som de castellar-pSc i cs i l’abstenció d’erc, Junts i la cup enmig de retrets

Amb la velocitat amb què es mou l’es·
cenari social (la segona onada de la 
pandèmia) i polític (inhabilitació de 
Quim Torra i eleccions catalanes a la 
vista), el ple ordinari de setembre de 
l’Ajuntament de Castellar va trencar 
la tònica d’entesa que els grups muni·
cipals havien tingut entre el març i el 
juliol. Aquest nou escenari de desen·
contre es va apreciar especialment 
amb la moció presentada per l’equip 
de govern –Som de Castellar·PSC– 
per via d’urgència exigint solucions 
als problemes de funcionament i col·
lapse que viu el centre de salut de la 
vila amb el rerefons de la pandèmia, 
però també en la moció presentada 
per ERC sobre cultura segura que de·
manava reprogramar els actes cultu·
rals que s’havien deixat de fer en els 
darrers mesos per por als contagis 
de la Covid·19.

En el cas de la moció sobre el 
CAP presentada per l’equip de go·
vern, Cs va ser l’únic grup de l’oposi·
ció que va votar·hi a favor. Les altres 
tres forces –ERC, Junts i la CUP– es 
van decantar per l’abstenció però 
amb discursos molt crítics. De fet, la 
tensió del debat ja es va deixar notar 
en la votació de la urgència de la prò·
pia moció. El regidor de Salut, Joan 
Creus, va justificar la urgència pel 
“col·lapse al nostre CAP, que pa-
teix una situació força insosteni-
ble”. El posicionament d’ERC, Junts 
i CUP va coincidir perquè van asse·
gurar compartir molts dels punts de 
la moció però van demanar la seva 

  J.G. retirada “per millorar-la conjun-
tament, donada la importància 
del tema”, segons va dir el portaveu 
d’ERC, Rafa Homet.

En síntesi, la moció demana 
l’obertura dels consultoris i serveis 
que s’hagin tancat total o parcialment 
durant la pandèmia, la recuperació 
de la visita presencial i dels serveis 
i professionats que es van retallar el 
2011. Segons va defensar el regidor 
de Salut, “el pla d’enfortiment de 
l’atenció primària anunciat per la 
Generalitat és del tot insuficient i 
no recuperem ni de lluny la situa-
ció prèvia a les retallades”. 

En el torn de l’oposició, Rafa 
Homet (ERC) va dir que era “vergo-
nyós maltractar un tema tan im-
portant amb debats de baixa vola-
da. Amb una moció genèrica no es 

Imatge del ple telemàtic de setembre, que es va fer dimarts passat. || youtube

tirar després que la Junta de Porta·
veus acordés dedicar un ple extra·
ordinari al tema en els pròxims dies. 

Qui sí va donar un suport clar a 
la moció va ser Matías de la Guàrdia 
(Cs). Va dir que no entenia el to dels 
altres grups de l’oposició i va acusar 
el Govern de la Generalitat de “donar 
l’esquena al sistema sanitari en els 
últims anys”. “Les seves prioritats 
són unes altres i això és el resultat 
que tenim al CAP”, va dir.  L’alcal·
de, Ignasi Giménez, va intervenir en 
el debat per subratllar que la moció 
responia “a una demanda ciutada-
na, no a teories de la conspiració: 
volem que l’Ajuntament es posici-
oni a favor dels professionals dels 
nostre CAP i demanem més recur-
sos. Cal urgència i celeritat”.  Abans 
de la votació, els portaveus d’ERC i 
Junts van coincidir a “lamentar que 
una moció d’urgència trenqués els 

consensos construïts en els primers 
mesos de la pandèmia”, en paraules 
de Castellví.

cultura segura

Prèviament, també havia tingut un 
debat tens la moció d’ERC sobre 
cultura segura que demanava re·
programar els actes suspesos per la 
pandèmia i apostar per la cultura de 
quilòmetre 0. El ponent d’ERC, Oriol 
Martori, va defensar que “hi havia 
fórmules per reprogramar les ac-
tivitats culturals” que es van sus·
pendre des de l’esclat de la pandèmia 
a la vila. Martori va acusar l’equip de 
govern de “posar la cultura a baix 
de tot al calaix de les seves priori-
tats” i va dir que la moció s’havia fet 
amb aportacions de representants 
d’entitats de la vila. La regidora de 
Cultura, Joana Borrego, va repassar 
les accions que s’havien anat prenent 

en els darrers mesos i el retorn de la 
programació estable d’actes cultu·
rals a partir d’aquest cap de setma·
na “adaptant-nos als nous temps i 
a un principi de prudència”, va dir. 
Finalment, la moció no va prosperar 
perquè l’equip de govern va votar·hi 
en contra.

rebuig a la monarquia

Sí van prosperar les mocions d’ERC de 
rebuig al sistema monàrquic espanyol 
i de suport a un manifest que dema·
na la llibertat dels  ‘Jordis’ que fa més 
de 1.000 dies que són a la presó amb 
els vots favorables de Junts i la CUP 
i l’abstenció de l’equip de govern (Cs 
va votar·hi en contra). En el cas dels 
‘Jordis’, Dolors Ruiz (ERC) va dir que 
la moció pretén “donar visibilitat a 
un manifest que té el suport de nou 
formacions al ‘Congreso de los Di-
putados’ escoltant els advertiments 
d’Amnistia Internacional en defen-
sa dels empresonats”.

La CUP també va presentar una 
moció en relació a l’increment de la 
factura de l’aigua el tercer trimestre de 
2020 a Castellar que no va tirar enda·
vant. Marga Oncins va dir que la moció 
volia anul·lar “l’increment de la fac-
tura de SOREA del tercer trimes-
tre a l’espera de ser recalculades” 
a causa de la pandèmia. Per part de 
l’equip de govern, Pepe Leiva va jus·
tificar el vot en contra explicant que 
s’estava treballant en solucions amb 
la concessionària però abans calia va·
lorar el volum de les reclamacions que 
s’estaven rebent. També va dir que 
l’Ajuntament disposa d’un fons per aju·
dar les famílies que ho necessitin.    

Es va acordar dedicar un    

ple extraordinari a la

in-habilitació de 

Quim Torra

resolen els problemes”. També va 
acusar l’equip de govern de “buscar 
la confrontació” i va titllar la moció 
de “cortina de fum per tapar la 
pudor del Règim del 78”. Pau Castell·
ví (Junts) també va criticar la moció 
i va preguntar a l’equip de govern si 
l’havien presentat a darrera hora per 
compensar la moció que havien pre·
sentat ells de suport al president Quim 
Torra –moció que, per cert, es va re·
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reaccions a
la inhabilitació
de Quim torra

La sala segona del Tribunal Suprem 
espanyol va confirmar dilluns la sen·
tència del Tribunal Superior de Justí·
cia de Catalunya (TSJC) contra el pre·
sident de la Generalitat, Quim Torra, 
per desobediència. Torra haurà de 
complir una inhabilitació d’un any i 
mig i pagar una multa de 30.000 euros 
per haver mantingut la pancarta en 
solidaritat amb els presos polítics 
i els exiliats contra el requeriment 
de la Junta Electoral Central (JEC).

Les reaccions davant la con·
demna del Tribunal Suprem no s’han 
fet esperar.  Els portaveus de les dife·
rents agrupacions polítiques caste·
llarenques que tenen representació 
al ple també han volgut dir la seva.  
A la sentència, dictada per unanimi·
tat, el Suprem assegura que el pre·
sident Torra va desobeir de manera 
“contundent, reiterada, persistent i 
obstinada” la JEC, i l’inhabilita per a 
l’exercici de càrrecs públics en l’àm·
bit local, autonòmic, estatal i europeu. 

joan creus (som de castellar-psc)
“La sentència del TS suposa una si·
tuació de judicialització de la polí·
tica que no aporta res de bo en l’in·
tent de resolució en aquest conflicte 
entre els governs d’Espanya i de Ca·
talunya. Esperem que a partir d’ara 
s’obri un procés d’eleccions autonò·
miques que ajudin a veure quina és 
la situació real de Catalunya. Veurem 
si aquesta sentència minvarà el dià·
leg o si, al contrari, obrirà noves vies 

els portaveus dels partits locals amb 
representació al ple de castellar opinen 
sobre la sentència del tribunal Suprem

de diàleg. Tot i que era una sentèn·
cia que molts albiraven, que hagi cai·
gut en unes dates tan sensibles com 
la setmana que se celebra el tercer 
aniversari de l’1 d’octubre farà que 
s’extremin els posicionaments d’uns 
i d’altres. Està clar que la sentència 
no ha ajudat”.

rafa homet (erc)
“Dins de la deriva repressiva de l’Es·
tat espanyol, han fet un salt qualitatiu 
i han donat un missatge molt clar, que 
és que inhabilitaran qualsevol presi·
dent de la Generalitat que no agradi a 
l’Estat. Un fonament de la democrà·
cia és que el president de la Generali·
tat el tria el Parlament de Catalunya, 
i el Parlament el tria el poble de Ca·
talunya, i l’Estat espanyol ha decidit 
saltar·se això i buscar qualsevol excu·
sa per ximple que sigui, com ara una 
pancarta en un balcó per inhabilitar 
un president de la Generalitat, el dia 
abans d’alliberar, per exemple, Rodri·
go Rato, causant de la ruïna econò·
mica de moltes famílies. El missatge 
és clar i meridià: no es tracta de jus·
tícia, no es tracta de l’estat de dret, 
sinó que es tracta de venjança, de 
repressió i de les pitjors pràctiques 
que podia fer un estat democràtic. 
És un cas de repressió de manual, 
de no aplicar la mateixa normativa 
per a tothom”.

pau castellví (junts per castellar)
“És una inhabilitació vergonyosa. La 
sentència és il·lustrativa de la deca·
dència de l’Estat espanyol, impensa·

ble a escala europea. No ens enga·
nyem, tots sabem que tard o d’hora 
acabarà sent anul·lada i posada en 
els tribunals europeus. Una vegada 
més l’Estat espanyol continua amb 
aquesta vulneració de drets polítics, 
civils i humans, contra algú que és la 
màxima autoritat en un territori, com 
és el president de Catalunya, que 
l’únic que havia fet era defensar la 
llibertat d’expressió. Estan privant 
els catalans del representant legí·
tim que hem escollit a les urnes. 
Defensem que seria una irrespon·
sabilitat que en pandèmia s’hagues·
sin de fer eleccions. El pacte sobre 
el que sustenta l’actual govern de 
Catalunya entre ERC i Junts, és un 
pacte caducat, però hem de conti·
nuar fins que la situació de pandè·
mia s’hagi normalitzat”.

 C. D. /J. R.

+QUIM TORRA

Concentració als 
Jardins del palau Tolrà

El mateix dia que es va conèixer la 
sentència del TS més d’un centenar 
de persones es va manifestar als 
Jardins del Palau Tolrà per mostrar el 
seu rebuig a la sentència. A Castellar, 
el CDR i la secció local de l’ANC van 
liderarla convocatòria que, com 
van demanar els organitzadors, 
es va desenvolupar seguint les 

principals mesures d’autoprotecció 
per evitar contagis de Covid-19: 
distància de seguretat i mascareta.
Així, Jordi Fusté i Bea Garcia van 
ser els encarregats de llegir els 
manifestos de l’ANC i el CDR. Quant 
al manifest de l’ANC, l’entitat va 
titllar la sentència de “vergonyosa” 
i ha criticat l’Estat espanyol, que 
asseguren que “continua la seva 
persistent i innoble repressió contra 
Catalunya, les seves institucions 
i els seus ciutadans, com ha fet al 
llarg de la història”. Ara bé, des de 
l’Assemblea també s’han mostrat 

marga oncins (cup)
“La inhabilitació del president Torra 
és un atac clar contra la llibertat d’ex·
pressió i la sobirania del nostre poble. 
No és un fet aïllat ni anecdòtic sinó 
que forma part de la causa general 
contra l’independentisme. I ens mos·
tra clarament la deriva autoritària 
dels aparells de l’Estat. Donem suport 
a totes les mobilitzacions ciutadanes 
i el poble ha de sortir al carrer. Però 
nosaltres, els partits polítics també 
hi hem de ser, com a mínim al seu cos·
tat per treballar conjuntament. S’ha 
perdut la confiança en tot el projec·
te independentista i l’hem de recu·
perar i els partits polítics creim que 
hi tenen un pes important. Potser la 
inhabilitació del president Torra pot 
ser un bon revulsiu per reactivar tot 
el projecte independentista”.

matías de la cuardia (ciutadans)
“Em crida l’atenció que s’intenti apa·
rentar sorpresa per una decisió judi·
cial que ja era previsible. El senyor 
Torra ha comès un delicte de deso·
bediència a la JEC per la utilització 
d’espais públics per al seu interès 
partidista i això ja està previst en 
l’ordenament jurídic com a delicte, 
fins i tot amb rellevància penal. El 
senyor Torra va insistir a mantenir 
aquest tipus de simbologia i sabia a 
què s’exposava. El senyor Torra ha 
estat una figura que han posat per 
continuar amb la confrontació com 
a eina per guanyar adeptes. Un pre·
sident ha de ser president de tots els 
catalans i ha de donar exemple per 
complir unes normes bàsiques de·
mocràtiques com a autoritat i funci·
onari públic que és”.

crítics amb les institucions i partits 
polítics catalans que “encara no han 
sabut trobar el camí conjunt i solidari 
de lluita per culminar l’objectiu tan 
viu en la nostra societat mobilitzada”, 
i que fins i tot “acaten la injustícia”.
El CDR de Castellar també va criticar 
amb duresa la inhabilitació de Torra 
“per mantenir una pancarta a favor 
dels presos polítics al Palau de la Ge-
neralitat”. “Declarem que a Espanya 
la justícia s’ha convertit en una justícia 
de merda, que ni de lluny respecta els 
drets i les llibertats d’una democrà-
cia”, han expressat.  || r.gómez
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La Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres va obrir portes aquest di·
lluns, després d’estar tancada més 
de cinc mesos, tot i que al juliol va 
obrir per fer les activitats d’Estiu 
Enriquit.  

S’han reorganitzat els serveis 
de ludoteca de manera que els grups 
de convivència siguin estables per a 
cada dia setmanal i així permetin la 
traçabilitat dels possibles casos. Hi 
haurà un servei diari, de dilluns a di·
vendres de 17 a 19.30 h, en què s’ofe·

les 3 moreres reobre portes 

Infants gaudint de la Ludoteca Municipal en una imatge de dilluns passat. || r.g.

reix un espai de joc lliure i un activi·
tat lúdica conduïda per les monitores 
i una educadora. El servei està adre·
çat a nens d’entre  3 i 12 anys i s’hi 
podrà assistir  fent una inscripció 
trimestral o amb un abonament de 
10 entrades. En tots dos casos s’hi 
podrà assistir 1 dia a la setmana fix 
(de dilluns a divendres) o 2 dies a la 
setmana fixos (dilluns/dimecres o 
dimarts/dijous). L’aforament és li·
mitat i circumscrit a grups estables.

La ludoteca estarà oberta de 

dilluns a divendres des de les 16:45 
a les 19:30 h. Per facilitar una arri·
bada esglaonada i evitar aglomera·
cions es podrà entrar a la ludoteca 
a partir de  les 16.45 h i sense límit 
d’hora d’entrada. Així, els infants 
de 3 a 5 anys (infantil) entraran per 
la porta d’emergència del costat de 
l’entrada a la Biblioteca i que acce·
deix a la Sala de Jocs Sensorials i 
Jocs de Taula. 

Aniran a rentar·se les mans a 
la pica dels lavabos  a la planta de 
dalt. Els infants de 6 a 12 anys (pri·
mària) entraran per la porta princi·
pal, que dona a la Sala de Joc Simbò·
lic. Aniran a rentar·se les mans a la 
pica de la Sala de Tallers de la plan·
ta de baix. Les famílies que es que·
din a jugar a la Ludoteca entraran 
per la porta principal i deixaran els 
cotxets al pati. Els nens i nenes i els 
adults es trauran el calçat del carrer 
i es posaran uns peücs o mitjons. A 
l’entrada o durant la primera estona 
de joc es farà la comprovació de la 
temperatura (termòmetre frontal) 
a tots i totes les assistents.

La  sortida també serà en hores 
esglaonades, segons la preferència 
de cada família. Es realitzaran per la 
mateixa porta que l’entrada.
  ||  redacció

InFànCIA | lleure

SUCCESSOS | VentadeS

Ferida per l’impacte 
d’un para-sol 

Una veïna de Castellar va resul·
tar ferida a primera hora de di·
vendres passat, al voltant de les 
sis del matí,  en caure·li a sobre un 
para·sol a la parada de la Vallesa·
na de la carretera de Sentmenat 
a causa de les fortes ventades que 
es van patir durant tota la jornada. 
Segons va confirmar el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, 
l’objecte va impactar al cap de la 

castellarenca –cosa que li va provo·
car una ferida– i també va colpejar 
dues persones més que estaven a la 
parada de l’autobús.

Aquest és un dels set ferits que 
va registrar el Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM), divendres al matí, a 
tot Catalunya, per la caiguda d’arbres 
i objectes diversos empesos pel vent. 

De fet, els Bombers Voluntaris 
de Castellar i efectius de la policia 
local també van participar en el res·
cat d’una persona que s’havia desori·
entat a Les Arenes, i que a més havia 
patit una caiguda. Les dues persones 
van ser traslladades a l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell.  ||  redacció

EMpRESA | eXpanSiÓ

el fabricant d’equipament per a  la indústria del vidre Heye international ha 
arribat a un acord amb l’empresa electromanteniments castellar (emc) 
perquè s’encarregui de la distribució dels seus productes a l’estat i a Portu-
gal. emc treballa amb els principals fabricants de vidre de la península ibéri-
ca i ha enfortit les relacions amb els  clients durant els darrers anys. emc 
representarà i vendrà les màquines  speedline is  i les màquines d’inspec-
ció  smartline2. amb seu a  obernkirchen, alemanya, Heye international 
és un dels principals proveeïdors de tecnologia en el sector del vidre. des 
del 2003, és part de la multinacional ardagh group.  ||  redacció

Acord entre  Heye Internacional i 
Electromanteniments Castellar

BREUS
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Ràdio Castellar comença 
nova temporada dilluns

Després de molts mesos d’incertesa 
i d’aturada forçada, l’Aula d’Exten·
sió Universitària de Castellar reprèn 
l’activitat tot adaptant·se al nou es·
cenari de prevenció del contagi de 
la Covid·19.  L’encarregat d’inaugu·
rar el curs, que començarà dimarts 
que ve, serà Vicenç Villatoro. No és la 
primera vegada que l’escriptor i pe·
riodista passi per l’Aula. En aques·
ta ocasió, la conferència, que tindrà 
lloc a les 18 hores a l’Auditori Miquel 
Pont, porta per títol Herois o merca-
ders. Dues concepcions de la política.

l’aula torna a l’auditori en un 
curs marcat pel protocol covid-19

Vicenç Villatoro, que obrirà aquest curs, ja ha passat anteriorment per l’Aula. || Q.P.

Vicenç Villatoro inaugurarà el cicle dimarts que ve a partir de les 18 h

Els organitzadors recorden que 
l’aforament màxim de l’Auditori és 
del 50%, és a dir, prop de 150 perso·
nes. Des de l’Aula remarquen que 
per assistir a qualsevol conferència 
és imprescindible fer la inscripció 
prèvia el dilluns anterior a la sessió, 
de 16 h a 19 h, al vestíbul de l’Auditori. 
En el cas de la conferència inaugural, 
caldrà inscriure’s dilluns 5 d’octubre. 
“Només es podrà fer la reserva per 
a dues persones, i el soci haurà de 
portar obligatòriament el full de 
compromís de responsabilitat per-

L’AULA | inauguraciÓ del curS

sonal, que rebrà per correu pos-
tal, a la primera conferència que 
assisteixi”, concreten.

Val a dir que tot i que l’Aula co·
mença el curs de manera presenci·
al, tenint en compte l’aforament limi·
tat, l’entitat enregistrarà cada sessió 
perquè tots els socis puguin accedir 
de manera virtual a la conferència a 
través del web de l’Aula: aulacaste·
llar.cat. En aquest sentit, l’associa·
ció ha elaborat un protocol de segu·
retat i prevenció de la Covid·19 per 
a la comunitat de socis.

octubre a l’aula

A banda de Vicenç Villatoro, pas·
saran per l’Auditori la periodista 
i escriptora Gemma Ruiz amb la 
ponència La memòria de les argela-
gues (13/10), el meteoròleg Francesc 
Mauri amb una sessió dedicada al 
canvi climàtic (20/10), o la lingüista 
i Creu de Sant Jordi, M. Carme Ju·
nyent amb la xerrada El català: és una 
llengua amenaçada? (27/10). 

D’altra banda, l’Aula també ha 
anunciat algunes de les sessions 
que ha programat per a la resta de 
trimestre. A tall d’exemple, Martí 
Boada oferirà una sessió sobre la crisi 
ambiental, Jaume Aulet una confe·
rència sobre l’humorista Joan Capri, 
i Joan Vives dedicarà una conferèn·
cia al 250è aniversari de Beethoven. 

Finalment, l’entitat ha apun·
tat que està estudiant reprendre la 
programació d’audicions i  també 
de cursos monogràfics  ||  r.gómez 

MITJAnS | emiSSora municipal

Malgrat les condicions adverses 
que imposa la pandèmia de Covid·
19 a l’hora de relacionar·nos social·
ment, l’emissora municipal Ràdio 
Castellar arrencarà dilluns una 
nova temporada amb la majoria 
de programes i col·laboradores i 
col·laboradors habituals. 

Amb les lògiques limitacions 
de distància i amb les mesures hi·
gièniques escaients, els estudis 
de l’emissora municipal s’obri·
ran  a la participació ciutadana 
a través d’espais com La porta 
violeta (el magazín feminista de 
Núria Estrada, dilluns 21 h), els 
veterans programes musicals h! 
(dillluns 22h) o Ones de Crom (di·
mecres 21h) o el ja històric espai 
d’entrevistes Estils, que condueix 
des de fa 25 anys Gener Martí els 
dimarts a les 21 h.

aniversari d’‘estils’
Justament, tenint en compte l’ani·
versari rodó del programa Estils, 
que fa més temporades que està 
en antena amb el mateix presen·
tador, s’ha decidit recuperar les 
veus i els testimonis que Gener 
Martí va fer passar pels micrò·
fons de l’emissora a mitjans dels 
noranta. L’altra programa veterà 
que  es mantindrà en antena serà 
La carpeta de l’avi que presenta 
el col·laborador i veterà home de 
ràdio Òscar Cardona i comptarà 
amb l’ajut de Montse Alsina. En 
tractar·se d’un espai amb partici·
pació de gent gran aquesta tempo·
rada s’emetrà des del domicili de 
Cardona i, per tant, amb partici·
pació restringida per evitar riscos 

entre un col·lectiu de risc.
La música tradicional catala·

na, la sardana, continuarà sent la 
banda sonora dels divendres, dis·
sabte i diumenge al matí gràcies 
al programa Reinaxença, que pre·
senten Joan Ventura i Francesc 
Sagrera, de  l’Agrupació Sardanis·
ta Amics de Castellar. Per quarta 
temporada consecutiva també s’in·
clourà en la graella els dimecres a 
les 11 hores l’espai inclusiu Ona TEB 
Ràdio. En aquest cas serà Ràdio 
Castellar qui es traslladarà a la 
seu de TEB Castellar per poder 
fer el programa, que compta amb 
molts col·laboradors. 

coproduccions amb la xarxa

Com ja és habitual en els darrers 
anys, Ràdio Castellar continuarà 
apostant per la coproducció amb 
emissores de La Xarxa i es dona·
rà continuïtat al magazín de tarda 
Connectats on es comparteix ante·
na i actualitat amb les emissores 
municipals de Sant Cugat, Sabadell, 
Terrassa, el Prat i Badalona.  A més, 
Ràdio Castellar oferirà una tempo·
rada més elprograma d’Història A 
les portes de Troia, d’Alberto Reche i 
Sergio Rodríguez els dijous a les 21 
h,  un espai que emeten una vintena 
d’emissores municipals i locals d’ar·
reu de Catalunya. Tot i que a causa 
de l’estat d’alarma i el posterior con·
finament la graella de Ràdio Caste·
llar es va veure molt afectada, sí es 
va poder cotinuar oferint especials 
informatius, que van tenir bona res·
posta d’audiència i que continuaran 
tenir protagonisme diàriament a les 
14 hores.   || redacció
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La setmana passada l’Ajuntament de 
Castellar va recollir el segell Infopar·
ticipa, que atorga la UAB  als consis·
toris que destaquen per la qualitat i 
la transparència de la informació als 
seus portals web municipals. Per se·
tena vegada consecutiva s’ha assolit 
el 100% de puntuació. El de Castellar 
és un dels 36 ajuntaments que ha ob·
tingut la nota màxima d’entre els 947 
municipis catalans. El web de l’Ajun·
tament compleix els 48 d’indicadors 
de transparència avaluats pel Labo·
ratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural (LPCCP) 
de la Universitat Autònoma de Bar·
celona (UAB), partint de la llei de 
transparència.

En aquesta onada d’avaluació 
als 947 ajuntaments de Catalunya, 
un centenar llarg de portals munici·
pals han rebut el segell. Tan sols un 
3,8% dels municipis han obtingut el 
segell complint el 100% d’indicadors.

Dins la franja de municipis de 
20.000 a 50.000 habitants, Caste·
llar és un dels 13 municipis catalans 

El Consell Comarcal engega la sego·
na edició del projecte “Industrialit·
za’t i transforma el seu futur” que té 
per objectiu acompanyar i millorar 
l’ocupabilitat de persones joves en el 
mercat de treball donant a conèixer 
els sectors de pes de la indústria a 
la comarca i introduint·la com una 
opció de futur en la seva trajectò·
ria professional. En la primera edi·
ció van participar 200 persones i es 
va assolir un 35% d’inserció laboral 
o educativa.

El projecte cobreix territorial·
ment 18 municipis de la comarca. Es 
desenvolupa mitjançant una agru·
pació coordinada pel Consell Co·
marcal d’entitats públiques i pri·
vades. El projecte es porta a terme 
a 18 municipis de la comarca, entre 
aquests Castellar del Vallès. El pro·
jecte compta amb una subvenció pel 

Servei d’Ocupació de Catalunya, co·
finançada pel Fons Social Europeu.

El projecte va dirigit a perso·
nes joves de la comarca del Vallès 
Occidental inscrites en el Pla de Ga·
rantia Juvenil d’entre 16 i 29 anys, 
en situació d’atur i en l’actualitat 
sense estar en cap procés forma·
tiu.  En total 90 persones joves seran 
ateses al conjunt de la comarca: 30 
directament al Consell Comarcal 
(provinents de 15 municipis de la 
comarca) i la resta des dels ajunta·
ments de Badia del Vallès, Barbe·
rà del Vallès i Montcada i Reixac. 
El procés de selecció es farà a tra·
vés del Servei Local d’Ocupació de 
cada municipi.

Es desenvoluparan diferents 
actuacions  amb metodologies in·
novadores d’orientació i capacita·
ció per al jovent.  || redacció

El portal web municipal 
rep el segell Infoparticipa

Noranta joves participen 
en un projecte industrial

És una  iniciativa adreçada a  joves del 
Vallès inscrits en el pla de garantia Juvenil

La regidora de Responsabilitat Social, Carolina Gómez, recull el segell Infoparticipa.  || cedida

Un participant del projecte de l’any passat fent activitats de robòtica. || c. comarcal

TRAnSpARènCIA | aJuntament COnSELL COMARCAL | ocupaciÓ FORMACIó | curS 20-21

Els cursos que ofereix el Servei 
Local de Català comencen dilluns 
que ve, 5 d’octubre. Des del nivell 
bàsic 1 fins al superior, es duran a 
terme de forma virtual. L’alumne 
tindrà un entorn virtual per anar 
estudiant i fent els exercicis i un 
tutor que l’anirà guiant en tot el 
procés de formació de l’alumne. A 
més, a Castellar, es farà un curs 
semipresencial per al nivell inici·
al. Els dimarts tindrà lloc la clas·
se presencial a una aula d’infor·
màtica d’El Mirador i els dijous 
es farà de manera virtual. L’afo·
rament, però, s’ha hagut de redu·
ir a 12 persones seguint els proto·
cols que demana l’Ajuntament de 
metre i mig de distància. Altres 
propostes del voluntariat lingü·
ístic s’han adaptat a les mesures 
Covid·19 per poder seguir fent di·
namització de la llengua, com les 
parelles lingüístiques. “En comp-
tes de fer trobades presencials, 
hem fet voluntariat virtual. La 
parella es posa d’acord en la 
plataforma i escull la manera 
que li és més adient”, detalla la 
directora del Centre de Norma·
lització Lingüística de Sabadell, 
Elisabet Palomés. A Castellar, a 
partir d’octubre es posaran en 
marxa els clubs de lectura, orga·
nitzats per la Biblioteca Munici·
pal Antoni Tort, un d’inicial i un 
altre d’avançat. I també s’està or·
ganitzant un concurs de jeroglífics 
amb la participació de l’Associació 
de Comerciants i la regidoria de 
Comerç de l’Ajuntament de Cas·
tellar.  ||  c. d. 

Comencen 
les classes del 
Servei de Català

que ha assolit el compliment de tots 
els indicadors. I pel que fa al Vallès 
Occidental, l’únic municipi que l’ha 
assolit, a banda de Castellar del Va·
llès, és Terrassa.

Tots els indicadors del Mapa 
Infoparticip@ es poden consultar a 
l’apartat de transparència de www.
castellarvalles.cat i al portal de trans·
parència transparencia.castellar·
valles.cat. 

La regidora de Responsabilitat 
Social, Carolina Gómez, va rebre el 
guardó en el marc d’un acte al rec·
torat de la UAB que va comptar amb 
la participació de l’alcalde de Cas·
tella i president del Consell Comar·
cal, Ignasi Giménez. Giménez va in·
tervenir en nom de les institucions 
premiades per afirmar que la trans·
parència no és només una qüestió 
de gestió de recursos i de prioritats 
sinó també “d’actituds dels repre-
sentants electes” de la ciutadania, 
tot encoratjant a convertir·la en un 
“element central” de la política mu·
nicipal.  || redacció
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  Junts per Castellar

l MHP Torra ha es·
devingut l’onzè en la 
llista de presidents 
de la Generalitat de·
mocràticament es·

collits que, en el darrer segle, d’al·
guna manera o altra, han estat 
perseguits, reprimits o fins i tot 
condemnats a mort pels tribunals 
espanyols. Val la pena recordar que 
el president Companys és l’únic 
president escollit democràtica·
ment a Europa que ha estat exe·
cutat, a mans d’un règim feixista 
que gaudeix de molt bona salut a 
Espanya, per cert. 
I quin és el delicte que justifica el 
derrocament del president Torra? 
Ser l’artífex de la creació de grups 
paramilitars per practicar el ter·
rorisme d’estat? Crear una policia 

L’Espanya de sempre fent 
el mateix de sempre

DEFUnCIOnS

15/08/20                                      
María Sánchez Mompeal 
de 101 anys 

26/09/20                                      
Francisca Berdonces Zafra 
de 91 anys

26/09/20                                      
José Bono Ruiz
de 92 anys

26/09/20                                      
José Antonio Benítez Cordón 
de 53 anys

Els familiars de Francisca Berdon·
ces Zafra volem informar de la de·
funció de la nostra estimada dona, 
mare, àvia, besàvia, amiga i veïna i 
agraïm de tot cor les manifestacions 
de condol rebudes per la seva mort 
el passat dissabte 26 de setembre.

Agraïments

 Familia Gavilán Berdonces

 Sara i Mari pau Roca

Aquest és un escrit de denúncia que 
tan sols vol reflectir la impotència de 
tots i cadascun dels propietaris que, 
malauradament, afronten amb resig·
nació la seva lluita en solitari davant 
els gegants de les telecomunicacions. 
Altrament dit: Telefònica de España 
i les seves subcontractes. Parlem de 
la instal·lació de la fibra òptica, del 
dret al servei de fibra dels uns i del 
dret dels altres a l’oposició d’aques·
ta instal·lació a la façana de la seva 
propietat. Parlem dels conflictes 
personals i de veïnatge que tot ple·
gat provoca, dels insults, les coacci·
ons i les amenaces dels uns contra 
els altres, de la indefensió i frustra·
ció de tots, finalment.
El passat divendres 18 de setem·
bre del 2020, el nostre pare, veí de 
l’eixample de Castellar des de l’any 
1974, amb 85 anys d’edat, es va tro·
bar sol, impotent, indignat i perplex, 

La fibra òptica, una 
qüestió de veïnatge

Prop d’un centenar de persones van voler assistir a la posada de llarg del 
cicle de concerts de creadors musicals de Castellar amb el debut d’Opció 
37. La proposta de rap en català va fer lloc entre els assistents que, malau·
radament, van veure com s’havia de retallar el final de l’actuació a causa 
de la pluja. Opció 37 són Marçal Portolés, Biel Sallas i Albert Gaitan  –en 
la imatge– i van pujar per primera vegada a dalt d’un escenari junts a la 
plaça d’El Mirador.   ||  text:  redacció  / foto: giNa forNeguera

La mostra de creadors musicals arrenca amb força

FOTO DE LA SETMAnA
cablejat. I quan un veí li gira la cara 
per aquesta raó, d’això se’n diu mala 
educació, quan un altre veí l’insulta, 
parlem d’una agressió verbal, i quan 
el passat divendres 18 de setembre, 
aquest operari de la subcontrac·
ta Cobra el va empentejar, parlem 
d’una agressió física.
Qui vulgui fibra que cedeixi la seva 
façana a aquesta colla d’impresenta·
bles, però que també respectin que 
d’altres es puguin reafirmar en el 
seu dret a negar·s’hi, perquè només 
defensen la seva propietat privada.
Potser el nostre pare és d’una gene·
ració en què la paraula donada és 
compromís de compliment i hono·
rabilitat. Avui dia això ja no es dona, 
la paraula és paper mullat. Ara per·
dem les formes, perdem els valors 
i l’educació amb els nostres veïns 
perquè no ens prenem el temps de 
qüestionar res, ni de posar·nos en 
lloc de l’altre.
Aquests darrers anys hem anat ob·
servant, perplexos, com les façanes 
dels edificis del nostre municipi s’han 
anat farcint d’unes enormes i anti·
estètiques caixes negres i d’un des·
gavell de cables que hi transcorren 
sense cap cura, sense pietat, sense 
contemplacions quant a l’estructu·
ra ni l’estètica pròpia de cada edifici, 
passant per sobre de qualsevol ca·
talogació urbanística, només en pro 
de la tecnologia, a qualsevol preu, 
sense una informació curosa que ens 
hagués pogut fer valorar les conse·
qüències reals i futures d’aquesta 
instal·lació, tot sovint sense el con·
sentiment dels propietaris, amb 
documentació signada per parti·
culars com a conseqüència de veri·
tats a mitges, és a dir, falsedats, co·
accions i enganys per part d’aquests 
gegants tecnològics.
Quina és aquesta tecnologia que ens 
omple les façanes de caixes i cables, 
que malmet el patrimoni urbanístic 
i paisatgístic, que ens omple els car·
rers de pals de fusta i d’encreuaments 
aeris amb manyocs d’incomptables 
cables i que llencen per terra la bona 
feina feta durant dècades? Per què, 

mentre qualsevol promotor privat 
té l’obligació de soterrar el cablejat, 
les grans empreses de l’Ibex no in·
verteixen els seus beneficis multimi·
lionaris a soterrar les seves instal·
lacions de fibra òptica, solució que 
estaria a l’altura de la tecnologia que 
ens venen i que paguem en escreix?
Senyors, paguem la fibra més cara 
d’Europa i ens deixen els municipis 
fets un fàstic. No hi ha ciutat euro·
pea moderna i avançada que perme·
ti aquestes maneres de fer del segle 
passat. Això només passa en països 
barroers, corruptes i vergonyants. 
Per què ho permeten els nostres re·
presentants i no legislen en defensa 
dels drets dels ciutadans i del patri·
moni dels seus municipis? Parlem 
d’uns quants poderosos que actuen 
amb total impunitat perquè d’altres 
els hi ho permeten.
A Castellar del Vallès tenim un po·
lígon industrial al Pla de la Brugue·
ra amb la xarxa de fibra soterrada, 
sense cables aeris, amb vistes netes, i 
un municipi que fa fàstic: centre, casc 
antic, eixample, urbanitzacions. Ens 
hem demanat el perquè?
Potser de tant mirar pantalles ja no 
ens prenem el temps d’alçar la vista 
per observar i adonar·nos de com es 
menysté el nostre municipi i tants 
d’altres per tot el país. Potser, tots 
nosaltres estem massa manipulats, 
massa cecs i massa muts.

 Matías de la Guardia *

iudadanos hemos recha·
zado de forma rotunda 
una declaración instituci·
onal en contra de una sen·
tencia judicial por desobe·

diencia del ex·president Sr. Torra en el 
pleno del Ayuntamiento. No considera·
mos que represente a los intereses gene·
rales y preocupaciones de la mayoría de 
ciudadanos de Castellar del Vallés. Cual·
quier grupo político tiene otras formas 
de manifestar y expresar su opinión de 
distintas formas democráticas y cívicas 
sin hablar en representación de todos los 
castellarencs. Pero lo que más confunde 
a los ciudadanos es que un partido na·
cido desde antes de la Constitución es·
pañola, como es el Partido Socialista 
Catalán, en su forma “idiosincrásica” 
en Castellar, Som Castellar, esté siem·
pre jugando entre dos bandas, “fent la 
puta i la Ramoneta”, con dos caras to·

 C
Som de Castellar: PSC?

talmente polarizadas: la democrática y 
la antidemocrática, cuestionando deci·
siones judiciales. A mi me produce de·
sengaño y desilusión de un gran parti·
do democrático –amb seny– histórico 
desde su nacimiento.  
Poco a poco, me voy dando cuenta de 
que aquí de lo que se trata es de que·
dar bien, con todos, lo máximo posible, 
ese es el objetivo, de esa manera ganar 
adeptos, cosa que hasta cierto punto le 
ha funcionado al equipo de gobierno, no 
lo voy a negar. El Sr. Torra debería haber 
dado ejemplo, como autoridad y funci·
onario público que es, de seguir las in·
dicaciones de la Junta Electoral, enti·
dad creada para garantizar igualdad 
de condiciones en unas elecciones y 
fair play. Esperemos que el próximo 
president de la Generalitat de Cata·
lunya deje de ser una herramienta 
de confrontación del separatismo y 
represente de una vez por todas a 
todos los catalanes al menos en su 
forma democrática.

*Regidor de Ciutadans

patriòtica per perseguir la dissi·
dència política? Encobrir l’estre·
ta relació del CNI amb l’imam 
de Ripoll i la seva participació 
en els atemptats de Barcelona? 
Res d’això. 
Tot això queda impune a l’Estat 
espanyol. El delicte del president 
Torra és ser un independentista 
català de pedra picada i un defen·
sor acèrrim dels drets fonamen·
tals a qui no li han tremolat les 
cames a l’hora de demostrar·ho. 
El que està clar és que l’Estat es·
panyol té una agenda per escapçar 
l’independentisme i no en deixa 
passar ni una. Els és igual si en el 
procés per aconseguir·ho han de 
dinamitar el seu propi estat de 
dret. És l’Espanya de sempre fent 
el mateix de sempre. 
Ells mateixos són conscients de 
fins a quin punt se l’estan jugant 
amb la comunitat internacional. 
De fet, han refusat publicar al BOE 
la inhabilitació del president per 
por al conflicte jurídic que es pot 
obrir a Europa, tot esperant que 

sigui el mateix govern català qui 
executi la decisió del Suprem. 
Per altra banda, les barrabassa·
des contínues de l’Estat espanyol 
comencen a llastar la posició de la 
UE en el manteniment de l’esta·
bilitat i del respecte als drets i lli·
bertats dins de la Unió. 
Els règims d’Hongria i Polònia 
ja s’escuden darrere d’Espanya 
per justificar la seva deriva auto·
ritària en el que han qualificat de 
doble vara de mesurar per part 
de Brussel·les, segons el soci en 
qüestió. Hem de tenir clar que en 
el moment en què Espanya passi 
de ser un mal menor a un proble·
ma existencial per a Europa, el 
conflicte català deixarà de ser un 
afer intern.
Aquest moment pot estar més a 
prop del que ens pensem i, per 
tant, és d’una importància capi·
tal recosir l’estratègia comuna 
de l’independentisme, mantenir 
el control del Parlament i la Ge·
neralitat i preparar el país per al 
moment decisiu.  

davant la coacció, la manca de res·
pecte i l’agressivitat d’un operari de 
la subcontracta Cobra del gegant de 
l’Ibex Telefónica de España, que, 
tant sí com no, com tantes altres ve·
gades ja, va voler connectar un nou 
cable a la caixa que, amb enganys i 

falses promeses de gent sense pa·
raula, li havien encolomat a la faça·
na de casa seva.
Entenguin una cosa: ell, com tan·
tes altres persones que es troben 
en la mateixa situació, té el ple dret 
de negar·se a la connexió d’aquest 

E
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opinió

l professor emèrit de 
psiquiatria de la uni·
versitat de Harvard, 
Peter Emanuel Sifne·
os, l’any 1972 va intro·

duir el terme alexitímia per batejar 
un estat de deficiència per proces·
sar, descriure i entendre les emoci·
ons. L’escriptor es pregunta si aquest 
trastorn afecta els homes actuals i ha 
investigat al respecte. 
René Descartes (1596·1650) parlava 
de la dualitat de substàncies entre 
el cos i l’ànima.  Més endavant, el ra·
cionalista holandès Baruch Spino·
za (1632·1677) rebatia aquelles teo·
ries entenent el cos i l’ànima com a 
modes de l’única substància existent. 
Antonio Damasio (1944), professor 
de psicologia, neurociència i neuro·
logia de la Universitat de Califòrnia 
del Sud, és autor de En busca de Spi-
noza: Neurobiología de la emoción y 
los sentimientos, en què argumenta la 
teoria del filòsof holandès per posar 
llum sobre l’origen de les emocions i 
els sentiments. Damasio explica que 
les emocions són públiques i físiques, 
en canvi, els sentiments són privats i 
mentals. Descriu que entre l’emoció 
i el sentiment hi ha un procés avalu·
atiu conegut com intel·ligència emo·
cional, en què un estímul dona accés 
a un programa emocional i, en fun·
ció d’uns mapes neuronals, arriba el 
sentiment, que és l’estat mental. Da·
masio ensenya que aquest mapa neu·

  nous. || JoaN muNdet

De les emocions i els 
sentiments dels homes

E pLAÇA MAJOR

Jesús Gómez
poeta

  Ignasi Giménez *

questa setmana hem 
conegut la inhabilita·
ció del MHP Joaquim 
Torra, en un clar atac 

a la democràcia i a la primera ins·
titució de Catalunya.
El motiu, i de tots és sabut, pen·
jar una pancarta on posava “lli·
bertat presos polítics i exiliats”. 
Per tant, una vegada més, l’Estat 
espanyol passa per sobre de la vo·
luntat de la ciutadania i decideix 
en nom dels catalans i les catala·
nes qui ens ha de governar i qui no. 
Aquesta vegada, a través del Tri·
bunal Suprem, i amb el vistiplau 
del Partit Socialista (partit del 
qual depenen els qui governen 
al nostre poble i que s’ha situat, 
una vegada més, al costat de Vox, 
el PP i Ciutadans, fet remarcable 
però gens sorprenent), ha decidit 
inhabilitar un president de la Ge·
neralitat per haver defensat la lli·
bertat d’expressió. 
Una vergonya. I això que sempre 
se’ns ha dit que és el Parlament 
de Catalunya qui, per encàrrec 
de la ciutadania i a través de les 
urnes, decideix qui serà el pre·
sident de la Generalitat, però és 
clar, això passa en els estats de·

actual situació sani·
tària ha evidenciat 
les mancances que 
pateix el sistema de 

l’atenció primària de salut a Ca·
talunya, especialment després de 
les retallades que ha patit a par·
tir del 2011.
Malauradament, el ‘Pla d’enfor·
timent de l’atenció primària’ que 
ha presentat el Departament de 
Salut, tot i que serà una millora, 
és insuficient per fer front als pro·
blemes ja crònics de pressupost, 
manca de personal i equipaments 
obsolets que presenta l’atenció als 
ambulatoris, agreujats amb la so·
brecàrrega que suposa l’atenció 
a les persones contagiades per la 
Covid·19, els seguiment dels con·
tactes detectats i l’atenció a les 
persones que viuen a les residèn·
cies. Les queixes dels usuaris i 
usuàries de la salut pública pri·
mària són contínues. 
Moltes estan motivades per les 
dificultats que tenen les perso·
nes malaltes per ser visitades pel 
personal sanitari, amb una cen·
traleta telefònica col·lapsada i la 

L’atenció primària de 
salut necessita un canvi i 
més recursos

ronal no ve de sèrie amb l’individu, li 
és traçat en el decurs del temps dins 
de l’entorn cultural on creix.
La cultura patriarcal ha incidit en 
unes qüestions que han condicio·
nat la intel·ligència emocional dels 
homes. Els nois no ploren, són valents 
i no tenen por, són competitius, no 
són marietes... I així es fa home car·
regant una pesada motxilla, atrapat 
en una cuirassa de ferro. 
L’escriptor va tenir la sort de partici·
par en els primers tallers sobre intel·

ligència emocional per a homes que 
es van impartir a Sabadell. D’aquelles 
sessions va néixer, l’any 2009, l’asso·
ciació Nous Homes de Sabadell, amb 
l’esperit de fer·se visible i obrir·se a la 
incorporació dels homes amb inquie·
tud de creixement en una nova mas·
culinitat, incorporant valors d’igual·
tat. En la seva evolució, l’escriptor 
va poder constatar l’escàs interès 
que aquell grup despertava entre els 
seus congèneres. El nombre dels seus 
membres ha minvat amb el temps.  

Les dones estan fent una feina tità·
nica per sortir de la seva subordina·
ció a l’home, però aquest es manté 
complaent dins del seu privilegi ima·
ginar i la seva cuirassa, sense evolu·
cionar. L’escriptor creu que, d’haver 
canvi, és un maquillatge, una màsca·
ra com les que el professor de soci·
ologia de la Universitat Compluten·
se, Enrique Gil Calvo (1946) descriu 
en  Máscaras masculinas. Héroes, pa-
triarcas y monstruos, però això seria 
objecte d’un altre article.

A L’

necessitat de fer llargues cues a 
la porta de l’ambulatori per ser 
atesos. 
També per la qualitat de l’aten·
ció, que ha minvat a causa de la 
pràctica desaparició de la visita 
presencial o l’escassa atenció a 
persones amb problemes crònics 
o aguts, amb retards d’alt risc.
I en primera línia, una altra ve·
gada, els i les professionals de la 
Sanitat. 
Les persones que més han patit 
els estralls de la pandèmia han de 
seguir assumint una càrrega in·
suportable agreujada per la pres·
sió dels usuaris i usuàries. No és 
estrany que molts d’ells es trobin 
anímicament enfonsats.
Volem una sanitat pública uni·
versal, equitativa i de qualitat 
amb una atenció primària forta 
de veritat.
És necessari prioritzar novament 
la despesa sanitària, especialment 
la destinada a l’atenció primària, 
i deixar de banda les polítiques 
privatitzadores i de retallades 
que hem patit durant la darre·
ra dècada.
Per això hem demanat a la Genera·
litat un canvi de rumb i que desti·
ni els recursos necessaris per fer 
front a les deficiències de l’aten·
ció primària de salut.

*Alcalde

  núria Raspall *

Cortines de fum

mocràtics, aquells estats als quals 
ens volem assemblar i que, mal·
auradament, en aquest aspecte, 
encara no igualem, perquè aquí, 
qui decideix no és el poble, demo·
cràticament votant, sinó uns se·
nyors amb toga que fan i desfan 
seguint unes directrius que, de 
judicials, en tenen ben poc.
En aquest sentit, i en el ple de di·
marts, el nostre grup municipal, 
amb els grups de la CUP i Junts 
per Castellar, vam demanar la ce·
lebració d’un ple extraordinari per 
rebutjar la decisió del Tribunal 
Suprem respecte a la inhabilita·
ció del president Torra i ho vam 
fer entenent que és un assumpte 
prou important i delicat com per 
necessitar un espai concret per 
poder·lo tractar sense presses i 
amb amplitud, i sense que que·
dés diluït pel debat del dia a dia 
de la gestió municipal i altres as·
sumptes que afecten directament 
el nostre poble.
Segurament pensant que aquesta 
petició donaria molt joc i debat, 
un debat en què l’equip de govern 
no està gens còmode perquè els 
posa en una situació en què han 
de fer equilibris entre el que pro·
pugna el seu partit a Madrid i el 
que volen fer creure que pensen 
ells fent veure que es desmarquen 
de la postura unitària d’aquest, 
PSC·Som de Castellar, va entrar, 
al migdia del mateix dia del ple, 

una moció d’urgència que porta·
va per títol “per una atenció pri·
mària forta”, i que volia ser una 
cortina de fum en un intent de 
desviar l’atenció cap assumptes 
teòricament més propers i més 
“del poble”. 
Ara bé, la moció ni era tan urgent 
per presentar·se el mateix dia del 
ple ni parlava dels problemes con·
crets de Castellar, sinó que parla·
va genèricament de la sanitat pú·
blica i de les millores que hi calen. 
Aquesta mateixa moció, doncs, 
presentada una setmana abans, 
o fins i tot en el ple del mes que 
ve, ens hauria permès, amb més 
temps, tractar aquest tema amb 
la importància que es mereix, 
dedicant temps a detallar la pro·
blemàtica de l’atenció primària a 
Castellar i de quins projectes de 
futur volem desenvolupar. 
Fer·ho de la manera que prete·
nia l’equip de govern era fer·ho 
corrents i malament, desmerei·
xent un tema que preocupa a 
tots, i molt. La maniobra no els 
va sortir bé, el debat sobre la in·
habilitació del president Torra 
es durà a terme en els propers 
dies i la manca de delicadesa de 
l’equip de govern va quedar total·
ment pal·lesa en el desenvolupa·
ment del ple.

*Regidora d’ERC

Les dones estan fent una

 feina titànica per sortir 

de la seva subordinació 

a l’home
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esports

Oriol Alcaraz segueix líder 
en la Copa Catalana

el ciclista d’autocars sagalés va em-
portar-se la victòria en la 16ª cursa 
ciclista bons amics, disputada a 
sant vicenç dels Horts, prova pun-

tuable per a la copa catalana cadet. 
alcaraz va rematar la victòria amb 
una escapada amb el seu company 
Joel díaz i marc zafra. el castellarenc 
segueix líder de la copa, a falta de 
la disputa de l’última prova a sant 
Julià de vilatorta del 18 d’octubre.

Completada la segona 
jornada de l’open de bitlles

l’equip de los cruzados segueix al 
capdavant del campionat social  de 
bitlles organitzat pel club bitlles co-
lobrers, després de la disputa de la 

segona jornada del campionat. amb 
844 punts, l’equip de los cruzados 
encapçala la classificació, davant de 
Pintan bastos (763), Noventas 
(756), the Piñol army (741), 
zona x (730) i bitlles molo-
tov (715).

Set mesos després dels últims par·
tits oficials en futbol, futsal i bàsquet, 
aquest cap de setmana per fi arrenquen 
les noves temporades, en què els pri·
mers equips tornaran a competir, com 
a avantsala de la resta de categories.

L’hoquei patins ha estat l’esport 
d’equip més matinador, ja que va co·
mençar el cap de setmana passat, quan 
ho van fer totes les categories, des de 
l’OK Lliga fins als més petits. El Dani Pe·
drosa i els onze equips federats de l’HC 
Castellar van retornar així a les compe·
ticions, tot i que ho van fer a porta tan·
cada i amb els protocols marcats per 
l’Ajuntament de Castellar, la Federació 
Catalana de Patinatge i el mateix club.

Com informen des de les federa·
cions de cada esport, el protocol queda 
en mans de l’autoritat municipal –pro·
pietària de les instal·lacions esportives– 

i seran els clubs els qui tindran l’última 
paraula a l’hora de resoldre conflictes 
per l’incompliment de les ordres.

Encara amb certa incertesa de 
com rutllarà la jornada, en el cas del fut·
bol ja s’han pogut fer diverses proves 
amb públic al camp durant la pretem·
porada, el qual, segons marca la nor·

arrenca la nova normalitat per als clubs
aquest cap de 
setmana s’inicien 
les lligues de 
futbol, futsal i 
bàsquet amateur

  Albert San Andrés

l’altre subgrup per decidir campions i 
descensos.

Pel que fa al futbol sala, l’equip 
de Rubén Jiménez s’haurà de despla·
çar a Parets per enfrontar·se a l’equip 
local (diumenge, 12.30). Com en el cas 
de l’hoquei i el bàsquet, com que són 
partits en recintes tancats, inicialment 
tots els partits –fins i tot la base– seran 
a porta tancada. Els taronges volen re·
matar una pretemporada en què han 
anat de menys a més i que van tancar 
amb un empat a cinc contra el Grups 
Arrahona del castellarenc Darío Mar·
tínez. L’equip jugarà una lliga ampliada 
de 14 a 16 equips.

En el cas del bàsquet, el CB Cas·
tellar de Quim P. Alarcón debutarà 
diumenge (19.00 h) al Pavelló Puigverd 
contra el CB Ripollet, un dels equips 
més complets de la categoria i que en·
trena l’excastellarenc Raúl Jodra, que 
tornarà a una banqueta de bàsquet en 
el mateix escenari on ho va deixar fa 
dues temporades.

Els groc·i·negres, enquadrats al 
grup 2 de Copa Catalunya, disputaran 
una lliga de dues fases, la prèvia de 12 
equips amb anada i tornada, la fase final 
(final a vuit entre els primers i segons 
de cada grup i els dos millors tercers) 
o la promoció de permanència (entre 
el 9è i el 10è classificats de cada grup), 
els dos últims de cada lliga descendi·
ran directament.  

mativa, no podrà acollir més del 30% 
de l’aforament de l’estadi Joan Cortie·
lla, una dada més que suficient, ja que 
són 900 els assistents que podran en·
trar, una xifra que per regla general no 
s’arriba a complir. Els de Juan Antonio 
Roldán debutaran lluny de casa, amb 
la disputa de la primera jornada con·

tra el CE Sallent (diumenge, 16.30 h) al 
camp del Bages, un partit que arriba 
després de tancar la preparació amb 
un empat a zero en el partit de comme·
moració del 60 aniversari del CD Llano. 
La Lliga estarà formada en la primera 
fase per un total d’onze equips, amb 
encreuaments en la segona fase amb 

La UE Castellar debutarà a Sallent, l’FS Farmàcia Yangüela Castellar a parets i el CB Castellar al puigverd amb el Ripollet. || a. saN aNdrés

TEnIS | itf

Segona final consecutiva de garcia

l’Huracà cau a prerov en 
una final molt ajustada 
contra grace min

Segon torneig oficial i segona final per 
a Georgina Garcia, que tot i caure en el 
W25 de Prerov (República Txeca), acon·
segueix escalar posicions en el rànquing 
WTA (228) i ja és a tocar del Top200.

La represa està provant la castella·
renca, que després de guanyar a  Figuei·
ra de Foz, ho va intentar a Prerov sobre 
terra batuda, on va caure en la final con·
tra la nord·americana Grace Min per 3·6, 
6·0 i 5·7, després d’un últim set ajustat. 
L’Huracà va patir més del compte per les 
molèsties que arrossega a l’espatlla, i que 
el partit de gairebé tres hores va accen·
tuar. Aquesta setmana, Garcia jugarà el 
W25 de Porto.  ||  a.s.a.

morales, 2n a Jerez

Jerez sempre és talismà per a Car·
melo Morales, que durant diverses 
temporades ha aconseguit resoldre 
els campionats sobre aquest asfalt. 
Aquest cap de setmana, dos segons 
llocs van servir al pilot per aproxi·
mar·se a només 10 punts en la clas·
sificació al líder, Román Ramos, que 
va sumar una cinquena i una tercera 
posició en les dues curses. Morales 
va lluitar de valent després de sortir 
novè, des de la tercera fila.

Les dobles cites al circuit de 
Los Arcos de Navarra (18 octubre) i 
la tornada a Jerez (8 novembre) de·
cidiran el campionat.  || a.s.a.

el del cardoso racing 
s’acosta a només 
10 punts del liderat 

MOTOCICLISME | c. eSpanya Velocitat
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L’HC Castellar haurà de corregir errors en el partit de tornada al Dani pedrosa. || a.s.a.

HOQUEI | 2a catalana

Excés de 
confiança
a Masquefa 
El debut del nou HC Castellar no va ser 
de cap manera l’esperat per Ramon 
Bassols. L’equip grana va caure per 3·1 
contra el Masquefa en el primer partit 
oficial des del mes de març passat.

Els de Bassols no ho van fer ma·
lament, però l’excés de confiança va 
minvar les possibilitats dels castella·

rencs, que van trobar·se un equip al 
davant que s’ha reforçat molt bé de 
cara a la nova temporada, amb un 
bloc molt consolidat i jugadors amb 
molta experiència.

Tot i arribar de manera clara a 
la porteria contrària, la gran actua·
ció de Joan Nadal –ex·Sant Sadurní– 
va evitar els gols visitants, que només 
van poder estrenar el marcador amb 
el gol de l’honor. Tenint la possessió de 
manera clara durant la major part dels 
50 minuts, el Castellar va pagar cars 
els errors defensius amb tres gols que 
van decantar la balança.

“Vam patir per excés de confi-
ança. De cara al pròxim partit tin-
drem una setmana més exigent, per-

què necessitem els punts contra un 
equip que s’ha reforçat amb juga-
dors molt experimentats. Hem de 
seguir treballant i anar als partits 
més motivats i sense pensar que ho 
tenim tot guanyat. Ens han posat 
al lloc, tot i tenir un 60-70% de pos-
sessió” va explicar el tècnic Bassols.

Aquest dissabte (17:30, a porta 
tancada), l’equip repeteix partit amb el 
Masquefa, però al Dani Pedrosa. L’ana·
da i tornada és una de les novetats de 
la temporada, en què els sis equips del 
subgrup 4B de 2a catalana (Masque·
fa, Castellar, Sfèric, Sabadell, Molins 
i Manresa) jugaran una primera fase 
entre ells per evitar al màxim la pos·
sibilitat de contagi a la pista.  || a.s.a.

Gran jornada atlètica per als integrants del CA Castellar en el Campionat 
de Catalunya d’atletisme a Igualada sub·18 i sub·19, en què Ainhoa Roldán 
va aconseguir el millor resultat amb un segon lloc en els 3.000 metres.

Els set atletes del club castellarenc presents en la prova van deixar 
bones sensacions durant la jornada, en què Roldán (11:14,18) va entrar a 
8,7 segons de la guanyadora de la prova, Blanca Batlle (CA Palamós) i a 
28,5 d’Alejandra Camps (JA Sabadell). L’atleta certifica així el seu gran 
estat de forma i es consolida com una de les grans esperances de pre·
sent i futur de l’equip.

A les portes del podi van quedar·se Lluís Toledo en alçada, amb un 
1,83; Berta López (1:08,31) en 400 tanques, i Paula Pi (7:46,99) en els 2.000 
obstacles. Pel que fa a la resta de participants, Jan Casamada (4:57,21) va 
ser 10è en els 1500 metres, Eric Haba (59,60) 5è en els 400 tanques i Joan 
Pau Merida (38,87) 7è en javelina.  || a.saN aNdrés

Ainhoa Roldán, plata al 
Campionat de Catalunya

Ainhoa Roldán, al segon esglaó del podi a Igualada. || cedida

ATLETISME | c. catalunya

Lluc Roa a Cartagena. || cedida

BIkE TRIAL | c. eSpanya

Lluc Roa guanya en la Copa 
d’Espanya a Cartagena

El pilot de l’Escola de Trial ELBIXU, 
Lluc Roa, va aconseguir la victòria 
en la primera de les tres proves de 
la Copa d’Espanya de bicitrial, cosa 
que el va situar com a un dels favo·
rits per la victòria final.

El jove de vuit anys va impo·
sar·se en la que va ser l’arrencada de 
la Copa 2020, en què va demostrar 

estar en un gran moment de forma 
i tècnica, després d’haver aconse·
guit el campionat de Catalunya de 
bicitrial a Ripoll. A Roa ara li queden 
les proves de Cambrils (11 octubre) i 
Azuqueca de Henares (25 octubre), 
on haurà de lluitar per aconseguir 
el campionat de categoria promesa 
i sumar un nou títol.  ||  a.saN aNdrés

VòLEI | 3a catalana

L’FS Castellar 
s’estrena a 3a 
Divisió amb 
una victòria

L’estrena en Lliga pel sènior A fe·
mení de l’FS Castellar de vòlei no va 
poder ser millor després d’aconse·
guir una victòria a casa en el debut 
en 3a Catalana. 

Les de Marc Llamas van supe·
rar per 3·1 (25·22, 15·25, 25·17, 28·

26) el CV Torelló, cedint només el 
segon set i dominant el marcador la 
resta del partit, tot i l’ajustat últim 
quart, en què van haver de patir.  Pel 
que fa al primer equip masculí, va 
ajornar el partit que els havia d’en·
frontar al Puigverd a les Panteres 
Grogues. El sènior B va caure per 
3·1 (25·10, 24·26, 25·17, 25·13) contra 
el CV Sant Pere Pescador.

El cadet A va superar el Vòlei 
Santpedor per 0·3 (10·25, 15·25, 
6·25) i arrenca la temporada en el 
liderat de 3a catalana. El juvenil A 
femení debutarà aquest dissabte 
(11:00 h) en el derbi vallesà que les 
enfrontarà al CN Sabadell en 1a Di·
visió.  || a.saN aNdrés
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Sonaswing inicia els nous 
cursos aquest octubre

l’entitat  de ball sonaswing arrenca el 
nou curs aquest mes d’octubre.  tot-
hom qui ja balli des de fa anys, o bé si 
balla des de fa poc, en parella o sola, hi 

ha totes les combinacions possibles. 
els grups seran reduïts i vigilant totes 
les mesures de segureta i higiene. en 
el ball en parella no hi haurà rotació. es 
pot demanar informació a través del 
correu sonaswingcastellar@gmail.
com o al telèfon 677 37 22 82.

‘Madre’ arriba a l’Auditori, 
en el marc del Cicle Gaudí 

el film, dirigit per rodrigo soro-
goyen, el divendres 2 d’octubre, a 
les 21 h. explica com l’elena (marta 
Nieto) va perdre el seu fill ivan, de 

sis anys, en una platja de frança. 
ara l’elena viu en aquesta platja i 
està començant a sortir d’aquest 
fosc túnel on ha estat ancorada 
tot aquest temps.  seqüela en for-
mat llargmetratge del curtmetrat-
ge homònim del propi sorogoyen.

Dissabte 3 d’octubre, a les 20.30 hores, 
els Brodas Bros actuaran a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont amb l’especta·
cle Around the world. Serà amb ells que 
l’equipament reobre al públic, amb un 
aforament màxim de seguretat permès 
del 50 % i amb reserva prèvia d’entrades. 
D’aquesta manera, la temporada tar·
dor·hivern torna a engegar, de manera 
tímida i prudent, a Castellar del Vallès. 

 Around the world vol ser un gran 
quadern de viatges que inunda l’esce·
nari: el Brasil, Palestina, San Francis·
co, Los Angeles, Hondures, el Japó i una 
gran presència de la Xina, on en aquest 
últim any han estat 3 mesos de gira per 
tot el continent. Dissabte veurem uns 
Brodas Bros molt futuristes i robòtics, 
però també molt humans i sensibles. 

La parella de germans Lluc i Pol 
Fruitós i Clara i Berta Pons van néixer 
com la companyia Brodas Bros l’any 
2006. Des d’aleshores, han anat su·
mant espectacles fins a comptar·ne 
ja una quinzena. Around the world  és 
un recull de les vivències que han anat 
acumulant a les seves gires internacio·
nals, “és un viatge ballat a través de 
la tecnologia”, apunta Lluc Fruitós. En 
aquest sentit, l’espectacle que presen·
ten els Brodas Bros és el més tecnològic 

que han fet mai fins ara. “Està ple d’una 
escenografia de mapatges, una pan-
talla que cobra vida per davant i per 
darrere”, apunta Fruitós. A més, també 
s’hi poden veure focus robotitzats que 
es mouen ballant al ritme de la música, 
música que s’activa amb comandaments 
d’una Wii, tecnologia de làser amb ves·
tits de leds, etc. “Està ple de coses vis-
toses”, afegeix l’artista. 

Els Brodas Bros són una compa·
nyia de dansa urbana. Aconsegueixen 
coreografies molt sincronitzades i tre·
ballades, amb molta tècnica. També 
tenen una part de break·dance que és 
més acrobàtica. “Estem dins de la cul-
tura hip-hop, el que passa és que des-
prés de tants viatges no ens tanquem 
a d’altres estils”, diu Fruitós.

Han estat, per exemple, a Los An·
geles i a Nova York, on han après a bus·
car el seu propi estil. Entre les propostes 
que han mostrat també s’inclou la dansa 
contemporània i fins i tot han ballat amb 
orquestra simfònica. “Ens agraden 
els reptes, la gent que ens segueix ho 
sap”. La companyia Brodas Bros sem·
pre envia un missatge molt positiu al pú·
blic. “Això ho portem a la nostra mot-
xilla”, afirma el Lluc.  

Pel que fa a la música, en aquest 
cas, “com que hi ha tanta tecnologia i 
sincronització vam optar per no tenir 
música en directe”, explica el Lluc. 
En altres espectacles, sí que en tenen. 
Aquest espectacle inclou música força 
electrònica i ambiental, “música amb 
sentiment però també canyera”.  Es 
tracta d’una creació d’Arturo Calvo i de 
la discjòquei Close. 

Amb la intenció de no agradar 

l’auditori municipal reobre amb 
la dansa urbana dels Brodas Bros

Els Brodas Bros presenten ‘Around the world’  a l’Auditori Municipal aquest dissabte. ||  imageN barceloNa

l’espectacle permetrà 
un  aforament màxim 
del 50% de l’espai

 Marina Antúnez

només a una generació concreta, sinó 
de “crear el que nosaltres sentim”, 
els Brodas Bros tenen clar que el fill ar·
rossega el pare i és finalment el pare 
que redescobreix el món del hip·hop i 
en gaudeix.

L’espectacle que presenten és ideal 
per a recintes tancats i seria molt com·
plicat portar·lo al carrer “perquè neces-
sitem foscor total”. En tot cas, s’hauria 

d’adequar molt l’espai. En altres espec·
tacles de la companyia sí que és possi·
ble fer·los al carrer. 

Around de world’ recupera els re·
cords que es queden a la memòria i que 
ens fan adonar que gràcies a aquestes 
experiències som el que som ara mateix, 
en el present. Un present que hem de 
viure, un present que els Brodas volen 
compartir amb el públic.

QUè 
‘around the world’, 
de Brodas Bros 

On? 
auditori municipal 

QUAn? 
dissabte, 3 d’octubre

El muntatge ‘Hippos’, de la companyia Zum-Zum Teatre,  arriba diumenge. || cedida

FAMÍLIA | pl. mirador

Els ‘Hippos’ 
ballaran a 
Castellar
La companyia Zum·Zum Teatre pre·
senta l’espectacle Hippos aquest diu·
menge a la plaça d’El Mirador, a les 
12 h. “És el primer espectacle que 
fem, des de fa 25 anys, que no és 
pensat per escenari tancat”, expli·
ca Ramon Molins, un dels creadors 
del muntatge. En aquest sentit, bus·

caven un format diferent, que també 
van aconseguir juntament amb Quim 
Bigas, creador i director. 

La idea va sorgir d’una intenció 
que tenia Molins des de feia molt de 
temps, “la de construir uns hipo-
pòtams molt grans inflables, amb 
una persona que els manipula des 
de dins”. Quan era petit, Molins va 
veure la pel·lícula de Disney Fantasía, 
en què apareixien uns hipopòtams 
que ballaven  La dansa de les hores. “I 
vam partir d’aquests personatges 
molt grans, pesats, grassos, que en 
principi no transmetien agilitat ni 
moviment”, afegeix Molins.

Amb l’objectiu de desmitificar 
aquesta idea, que un cos pesat no pot 

ser lleuger ni transmetre diversió, i 
demostrar que pot ser el contrari. 

Les disfresses estan inspirades 
en les que una creadora de vestuaris 
de la National Theatre de Londres va 
fer per construir un elefant inflable. 
“Vam fer un treball de recerca i la 
vam localitzar, a París. I els hipo-
pòtams els vam fer a Madrid”. Per 
tant, tota una aventura geogràfica 
per aconseguir uns hipopòtams que 
no parlen però que ballen i es mouen 
de manera àgil, divertida. “A dintre 
hi actors d’escena, ballarins, ac-
tors de moviment”, explica Molins. 
Per tant, aptes per a qualsevol cos, 
encara que no tingui gaire formació 
tècnica.  ||  m. aNtúNez
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‘de veu i vi’, un acte valent en favor de la cultura

Divendres 25  es va dur a terme la pro·
posta cultural De veu i vi, una activitat 
que va combinar amb encert la litera·
tura, la música i el vi. La proposta va 
tenir lloc al Parc de Colobrers, i va tenir 
molt bona acollida, amb les 80 localitats 
previstes. Va arrencar amb el recitat 
d’un poema de la castellarenca Sílvia 
Melgarejo a càrrec de Marina Antúnez, 
coordinadora de l’activitat De veu i vi. 
Ella mateixa va remarcar que aquell 
volia ser “un acte que reivindica la 
cultura, un acte gairebé de militàn-
cia, en temps de pandèmia”. De teló 
de fons, l’alzina il·luminada amb llums 
que anaven canviant de color, i un arc 
de Sant Martí que, sorneguer, va lluir 
per emmarcar el Puig de la Creu un 
xic més enllà, a l’inici de les lectures.

Els haikus de Melgarejo van anar 
seguits d’una de les quatre cançons que 
van interpretar aquell vespre Mario·
na Roca, a la veu, i Òscar Tortosa, a la 
guitarra i cors. Lilac wine, de James 
Shelton, va captivar, des de l’inici, el 
públic assistent. 

Tot i que la meteorologia va afec·
tar, amb vent i un fred poc habitual per 
l’època, l’audiència va gaudir de les 
lectures que es van fer a continuació. 
D’Empar Moliner, Montserrat Roig, 
Isabel·Clara Simó, Gisela Pou, Ca·
terina Albert (Víctor Català) i Maria 
Mercè Marçal, les autores que van ser 

escollides per Antúnez amb aquesta 
voluntat d’apropar la literatura de di·
verses escriptores cabdals del nostre 
país. Els encarregats de les lectures 
van ser Mònica Mimó, Albert Ibars, 
Agnès Hernández, Gabi Ruíz i Ma·
rina Antúnez. Les lectures, segons el 
públic, “es van fer molt amenes i ade-

  Redacció

pARC DE COLOBRERS | literatura, múSica i Vi

Moment inicial de l’acte ‘De veu i vi’ al parc de Colobrers, durant la lectura que Marina Antúnez va fer dels haikus de la poeta castellarenca Sílvia Melgarejo. || Q. Pascual

quades a l’acte”.
L’acte també va comptar amb la 

presència i expertesa d’Adrià Garriga, 
responsable de la vinya de la Munta·
da on s’elabora el vi 5 Quarteres. Ell va 
parlar del passat vitivinícola de Cas·
tellar i va donar pas al tast de vi blanc 
picapoll. “El vi ens permet explicar 

la nostra cultura i la nostra manera 
de fer, aquest vi és el fruit d’aquest 
llegat que tenim. Castellar del Va-
llès, a principis del segle passat, es-
tava ple de vinyes”, va dir. 

Jo mai mai de Joan Dausà, Vinyes 
verdes de Lluís Llach i Ovidi Montllor,  
Pa amb oli i sal de Blaumut van seguir 

enllaçant els textos, que van finalit·
zar amb un 5 Quarteres negre. L’acte 
va ser organitzat per la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament, amb la co·
ordinació d’Antúnez. “Veient l’èxit 
que ha tingut la proposta, no des-
cartem repetir-la novament en una 
altra ocasió”. 

malgrat la baixada 
de temperatures, el 
públic va gaudir de la 
literatura, música i vi
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Toni Massagué

Al Coral he fet de tot: 
des d’omplir papers 
fins a canviar bolquers

Ha estat 11 anys dirigint l’Escola Bressol Municipal El Coral

Q
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Divendres passat va tancar una etapa que es va iniciar 
l’agost del 2009, quan es feia càrrec de la direcció de 
l’Escola Bressol Municipal El Coral. Ara, dedicarà els seus 
esforços a fer créixer una llibreria infantil i juvenil a Terrassa

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
soc pacient
Un defecte que no pots dominar?
soc un pèl perfeccionsita
Un instrument?
la filomena, la meva guitarra
Un desig?
Que l’escola el coral tingui molts anys 
de vida
Un conte?
‘un tió de la serra de l’obac’
Quin plat t’agrada més?
botifarra amb seques
Una cançó?
‘viatge a ítaca’ de lluís llach
Una pel·lícula?
‘la vida es bella’  de roberto benigni
Un viatge?
tornaria a anar a bolívia
La millor edat dels nens?
la franja que va dels 3  a 7 o 8 anys
Un moment del dia?
Quan em desperto

”

“

· per què vas decidir optar a ser 
director d’una escola bressol?
No va ser buscat. Va ser el 25 de juli·
ol del 2009 . En aquell moment havia 
sortit l’oferta per cobrir la plaça i m’hi 
vaig presentar. Arribava de Bolívia i 
necessitava una feina.

· Com va ser l’aterratge a l’es-
cola bressol El Coral?
Per a mi, va ser tot un aprenentatge 
conèixer el món de l’escola bressol 
des de dins, una realitat molt diferent 
a la que havia viscut en els últims 10 
anys. Els primers anys van servir per 
conèixer el municipi, que és més petit 
que el meu –Terrassa–, com es tre·
balla des d’una escola bressol, com 
es concep el nen de 0 a 3 anys, estar 
pendent de les tendències pedagò·
giques educatives per aquesta fran·
ja d’edat i també conèixer l’equip.

· Tampoc has deixat de banda 
la teva faceta de contacontes...
Al cap de dos o tres anys, ho vaig 
reprendre. En hores lliures que em 
quedaven, anava a explicar contes.

· Molts dels nens i nenes que 
han passat per l’escola bres-
sol, s’hauran convertit en es-
pectadors teus...
Sí. Molts nens que han passat per 
aquí després passaven per la Bibli·
oteca on generalment una vegada 
a l’any vaig a explicar·hi contes. O 
venen els que en aquest moment són 
a l’escola o venen quan ja han passat 
dos o tres anys. També és maco per·
què els veus canviats, més grans, i et 
segueixen millor els contes.

· Aquí, a Castellar, has fet més 
que un simple gestor?
A part d’assumir el rol de director, he 
hagut de fer moltes tasques perquè 
l’equip d’aquí és molt petit. Sempre 

que ha calgut fer atenció directa, n’he 
fet. Molts cursos, de 9 a 12, he fet de 
vetllador per a alumnes amb necessi·
tats educatives especials. No he con·
tractat ningú per fer aquesta tasca 
també per un tema de pressupost de 
l’escola.  He anat alternant tasques 
de gestió a l’escola amb tasques de 
treball amb l’infant dins l’aula. He 
fet de tot, des d’omplir papers fins a 
canviar bolquers o cantar cançons 
amb els nens. També he fet durant 
alguns anys la Festa de la Primave·
ra, sobretot arran de la crisi, perquè 
no volia que es perdés aquesta festa 
que és molt important per a totes les 
escoles bressol de la vila.

· Deixes l’escola per dedicar-te 
a la llibreria L’Orella Verda?
Sí. També va ser una cosa que no 
buscava i va aparèixer. A la meva 
dona, la Maria Reyna, li van fer una 
petita intervenció a l’hospital el ju·
liol del 2018. Una vegada ja estava a 

casa, vaig anar al CAP a buscar·li la 
baixa. Mentre m’esperava, em vaig 
connectar al Facebook i vaig veure 
que la llibreria L’Orella Verda, que 
és al carrer La Rutlla de Terrassa, 
es traspassava. Com que coneixia 
la noia que portava la llibreria, m’hi 
vaig posar en contacte. I a finals de 
mes ja ens en vam fer càrrec.  

 · És l’única llibreria especialit-
zada en literatura infantil i ju-
venil de Terrassa...
I diria que del Vallès. Els llibres que 
tenim tenen un valor educatiu i pe·
dagògic interessant, i ens adrecem 
a lectors de 0 a 14 anys. A més, tret 
d’algún títol en anglès, tots els llibres 
són en català. A part de l’aposta per 
l’idioma, com que la llibreria és tan 
petita, no podríem doblar el nombre 
de títols en altres llengues. 

· Et van marcar molt els 10 anys 
de voluntariat social a Bolívia? 

Sí. Primer em va tocar el 
departament d’Oruro, a l’altiplà 
bolivià, a fer temes educatius. Anys 
més tard, després de coordinar un 
camp de treball  del Setem a la zona 
minera de Lallagua, vaig parar a El 
Alto, que és on hi ha l’aeroport, el 
pare Pepe m’agafa per l’esquena i 
em pregunta: ‘¿Tu corazón dónde 
está, en las minas o en Bolívia?’. 
Només recordar·ho m’emociono. 
I li contesto: ‘En El Alto’. Em van 
preguntar si volia continuar la 
tasca que feia una coordinadora que 
acabava al desembre. Vaig dir que sí, 
però que havia de ser al juliol de l’any 
següent perquè tenia compromís 
amb una escola on era professor. 
Fent treballs de cap de setmana i 
recolectes,  venent samarretes i amb 
l’ajut de molta gent, vaig aconseguir 
5.200 euros. Els vaig donar al Setem. 
A Bolívia he conegut la meva dona 
i hi he tingut les meves filles, la 
Montserrat i la Núria. 

  Jordi Rius


