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ELS DOS PRIMERS ESPECTADORS  Un avi i la seva neta van ser les dues primeres persones que es van acomodar dissabte passat per gaudir de l’espectacle ‘Around the world’ amb 
què es va reobrir l’Auditori, que havia tancat al març a causa de la pandèmia. La recuperació de la cultura amb mesures anti-Covid-19 està sent progressiva a la vila. FOTO: Q. PASCUAL
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Setmanari d’informació local

Castellar del Vallès suma 40  positius de coronavirus 
en la darrera setmana i el risc de rebrot és ara molt alt

Repunt de contagis per Covid-19
L’Hospital Taulí es prepara per a una segona onada amb 
71 malalts ingressats a planta i 3 a l’UCI 

Aquesta setmana l’equipament ha 
recuperat l’activitat al 50% d’ocupació

CULTURa | p 19

L’auditori
s’il·lumina

     pandèmIa | p 04
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hòlic”. Els primers anys de collita, s’elabo-
raven vins blancs amb 14 graus, una mica 
elevats al tractar-se d’un blanc. La gradua-
ció pot ser més baixa si el raïm s’agafa més 
verd. Enguany, s’ha fet una prova con-
sistent en collir la meitat del raïm “més 
verd de l’acostumat, que ja portarà 
una acidesa i n’ajudarà a rebaixar el 
grau, i una part més madura del nor-
mal. El resultat és que tenim un grau 
normal”, explica el Joan.

Els vins de l’empresa castellarenca 
s’han presentat a Vella Terra, la fira inde-
pendent de vi natural de Barcelona, Sant 
Carles de la Ràpita, Cretes –a la comarca 
del Matarranya–, Milà, Miami i Nova York. 
Des de l’empresa també s’han organitzat 
diferents tastos dels seus vins.

tema de la setmana vi

Una verema col·laborativa

12.000 
les ampolles que es 
faran a Sifer Wines 

9 TRÀILERS 
de raïm de Calaceit 
i Batea van arribar 
a Castellar 

5 VINS 
El blanc Víbria, els 
negres Samuel 
i Ephraim i els 
escumosos Goreti 
i Trepitjant Fort

Un viatge de matarranya a Castellar

La verema es fa a les vinyes que la família 
té a Calaceit, a la comarca del Matarranya, 
al Terol, i a Batea, a la Terra Alta, però tot 
el procés d’elaboració del vi es fa a Caste-
llar. Goreti da Silva i el seu marit, Ephraim 
Orengo, van comprar les vinyes del Terol i 
van començar a elaborar vi de manera molt 
artesanal al garatge de casa seva per a con-
sum propi. “Però el hobby va anar crei-
xent i de mica en mica  s’ha convertit en 
una segona activitat”, admet la Goreti, 
sobretot després d’adquirir les vinyes de 
Batea. La producció també va augmentar 
després de replantar les vinyes.

Després de passar per l’experiència 
de llogar un celler, el setembre de l’any pas-
sat, la família va iniciar l’aventura empre-
sarial de Sifer Wines en una nau al carrer 
Montsià, al polígon de Can Carner. “Pot-
ser el nostre celler no té el glamur d’un 
del de la Terra Alta però es pot dir que 
el fem a casa”, admet Da Silva. Durant la 
verema hi participa tota la família –el ma-
trimoni i els seus quatre fills: Tatiana, Elsa, 
Joan Samuel i Roc– i aleshores el raïm es 
porta fins a les instal·lacions de Castellar. 
A l’actual verema, han arribat a Castellar 
fins a 9 tràilers carregats de raïm, el ma-
cabeu i la garnatxa negra de Calaceit i la 
garnatxa blanca de Batea.  Enguany, s’ha 
collit menys raïm que altres anys perquè hi 
ha hagut el míldiu, encara que no ha afec-
tat a totes les vinyes per igual.

De mica en mica, la família ha anat 
adquirint de segona mà la maquinària ne-
cessària per elaborar el vi, com els dipòsits, 
una despalilladora –que separa la raspa del 
raïm– o una bomba de verema, que mou la 
pasta resultant cap al dipòsit o la premsa. 
A les instal·lacions de Sifer Wines es fan 
dos processos: si es tracta de vi negre va 
directament al dipòsit de fermentació amb 
pell i tot. Si es tracta d’un vi blanc, es posa 
directament a la premsa des d’on separen 
les pells del líquid. El líquid es posarà pos-

Sifer Wines elabora a Can Carner tres vins i dos escumosos amb raïm procedent de Calaceit i Terra alta

La muntada compta amb la col·laboració d’entitats, empreses i particulars

 Jordi Rius

teriorment al dipòsit. Tot i això, “aquest 
any hem fet un experiment, el vi blanc 
brisat, típic de la Terra Alta, un vi blanc 
elaborat amb les pells, com si es tractés 
d’un vi negre i que té un color ataronjat, 
molts li diuen ‘orange wine’”, apunta un 
dels fills de la família, Joan Orengo. 

Sifer Wines no fa barreja de varietats 
i, per tant, no fa cupatge, “perquè es pugui 
trobar el gust de cada varietat per sepa-
rat”, diu Orengo.

cinc tipus de vi

A la planta castellarenca s’elaboren cinc va-
rietats de vi: el blanc Víbria amb raïm 100% 
macabeu,  els negres Samuel –vi natural en-
vellit en bota de roure francès– i Ephraim 
(tots dos  de la varietat garnatxa), i els escu-

El vi 5quarteres, el vi de La Muntada 
fet de les cinc varietats locals  que s’ha-
vien cultivat a l’àrea del Parc Natural 
de Sant Llorenç (picapoll, sumoll, ull 
de llebre, samsó i garnatxa) està fent 
durant tota aquesta setmana una ve-
rema col·laborativa de la collita del 
2020. El dia de la verema “és un dia 
crucial i important perquè reco-
llim l’esforç i dedicació de tot un 
any de feina i, per aconseguir una 
bona qualitat del vi, és important 
que la verema estigui ben feta i es 
faci ràpid per tal que el raïm entri 

Ephraim Orengo desgorja el vi escumós Goreti sota la mirada de la seva dona, Goreti da Silva, a la seu de Sifer Wines.  || J. SERRA

Dilluns es va collir el raïm de les varietats picapoll i garnatxa blanca.  ||5quARTERES

ENOLOGIa | empReSa

VEREma | paRC de SanT LLORenÇ

mosos Trepitjant Fort i Goreti, “fets amb 
mètode ancestral, perquè no hi afegim 
ni sucre ni llevat, és la mateixa fermen-
tació continuada”. El primer any, aquests 
escumosos es van fer pel mètode tradicio-
nal, que consisteix a afegir llevat i sucre al vi.

Da Silva recalca que tot el procés d’ela-
boració del vi “és totalment natural, no hi 
afegim cap mena de sulfits, produïm un 
vi de la millor qualitat possible”.  

Les dues vinyes de Sifer Wines  són 
a una distància d’uns 25 quilòmetres. Les 
característiques de les vinyes de Calaceit 
són molt semblants a les de Batea. “Tenim 
un terreny molt sec, és com sorra i a més 
plou molt poc”, assegura el Joan, que afe-
geix que aquestes condicions originen “un 
vi molt concentrat i amb molt grau alco-

al celler en el mínim temps possi-
ble”, expliquen des de La Muntada. 
En principi, l’activitat estava previs-
ta per a dijous passat, però es va ajor-
nar per aquest dilluns perquè el raïm 
no estava prou madur. A més, Adrià 
Garriga, gerent de La Muntada apun-
ta que aquesta setmana és bona també 
“per la lluna”, que està passant de 
plena a quart minvant.

La verema s’està fent amb col-
laboració del centre especial de treball 
l’Heura, Dani Sagrera –que elabora for-
matges a Can Padró– i els productors 

de carn de xai ecològica Happy Xais. 
Garriga també vol fer un agraïment 
especial a Sifer Wines, “que ens han 
deixat les caixes per fer la verema”.  

Dilluns es van recollir uns 4.000 
quilos de picapoll i uns 1.000 de garnat-
xa blanca.  Garriga ha explicat que “en-
guany  hi ha hagut una bona collita 
de picapoll tot i el míldiu, les pluges 
de primavera i la darrera pedrega-
da que ens va caure”.  Dimecres es 
va recollir el samsó i ull de llebre –les 
varietats més afectades per la clima-
tologia– i aquest divendres el sumoll.
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economia

El mes de setembre s’ha tancat a Caste-
llar del Vallès amb 1.244 persones a l’atur. 
La xifra implica una millora sensible res-
pecte al mes d’agost, quan el nombre de 
desocupats era de 1.281, 37 més. En tot 
cas, la taxa d’atur continua per sobre del 
10%, percentatge en què s’ha instal·lat el 
municipi a causa de la crisi econòmica so-
brevinguda per la pandèmia de Covid-19. 
A la comarca, l’atur afecta 60.103 perso-
nes i la taxa de desocupats voreja el 14%. 
Per al director general del Centre Metal-
lúrgic i membre de la patronal castella-
renca ASEMCA, Gabriel Torras, aques-
tes dades es poden traduir  en una certa 
recuperació econòmica: “No a la veloci-
tat que es voldria, ni a tots els sectors 
per igual, però de mica en mica és va 
recuperant l’activitat”, considera. Ana-
litzant les dades, Torras valora que a Cas-
tellar podem estar satisfets. “L’atur està 
al 10,8% quan al Vallès està a 13,5 i 13,2 
a Catalunya, vol dir que a Castellar està 
entre les poblacions que millor percen-
tatge té d’atur. Tot i que és alt. Hi ha po-
blacions com Castellbisbal, Palau, Sant 
Quirze o Sant Cugat que compartirien 
amb Castellar aquesta posició en la 
xifra d’atur. També coincideixen que 
són municipis on hi ha una implanta-
ció econòmica diversificada. És el que 
passa a Castellar. Poder tenir aquesta 
part productiva repartida facilita que 
els resultats siguin més bons”.  

A Castellar, 324 empreses han pre-
sentat ERTOs, que han afectat 2.674 per-
sones. A l’abril, un 34% de negocis cas-
tellarencs havien presentat expedients.  
“En aquest moment, és difícil saber 
com està la situació exactament, per-
què les dades de les persones que han 
deixat d’estar afectades per ERTOs 
no es coneixen gaire, cosa que ens diu 
és que el 80% han retornat a la feina. 
Si això fos així, voldria dir que a Cas-
tellar encara hi ha unes 500 persones 
afectades per expedients. Al principi 
van disminuir molt ràpidament i ara 

costa més que vagin baixant. La nos-
tra estimació és aquesta”, assegura 
el membre de l’Associació d’Empresa-
ris de Castellar. 

Torras és optimista i creu que en 
els propers mesos veurem una recupera-
ció, almenys, constant. Tothom parlava 
d’una sortida en ‘V’, és a dir, una caigu-
da forta i una sortida ràpida. Però això 
no s’està donant tant: “D’una banda 
tenim una travessa pel desert una 
mica llarga, perquè això no s’arre-
glarà d’un dia per l’altre, però d’altra 
banda, penso que hem de ser optimis-
tes. Jo diria que el pitjor ja ha passat. 
Les empreses tenen ganes de sortir. 
L’ànim és de tirar endavant i això ha 
cohesionat molt les empreses i el per-
sonal. És la part positiva de tot això”. 

Les empreses s’han anat reiven-
tant i davant del tancament d’alguns 
mercats han hagut de repensar-se i de 

Lenta recuperació econòmica
Setembre es va tancar amb 40 aturats menys i un 80% dels eRTOs ja s’han aixecat

  Cristina Domene

passar a fer coses que no feien però que, 
en canvi, podien produir pel tipus de ma-
quinària que tenien. “A Castellar hi ha 
hagut molts exemples d’empreses que 
han passat a fer altres coses: des de 
mampares a gels. La necessitat obli-
ga a obrir-se a nous mercats. Els em-
presaris són innovadors i està bé que 
la resposta hagi estat aquesta”.

Hi ha sectors que estan tirant en-
davant millor que altres, és el cas del co-
merç i de la indústria. “El comerç, pel 
que ens comenten les associacions 
amb qui parlem, també se n’està sor-
tint bastant ràpid, amb unes xifres de 
vendes que ni ells mateixos s’espera-
ven. Els serveis són els que estan anant 
una mica més lents. Aquí, a Castellar, 
no tenim una activitat forta lligada 
amb turisme ni hostaleria. En el nos-
tre àmbit, les xifres són prou bones”, 
conclou Torras. 

10,8% 
TaXa D’aTUR          
El nombre d’aturats ha 
baixat en 40 persones 
al setembre 

500 
pERSONES EN 
ERTOS 
Segons la patronal, 
aquest seria el número 
de treballadors 
d’empreses de la vila 
encara amb ERTOs  

250 
aTURaTS mÉS                     
És l’augment 
de persones 
desocupades a 
Castellar des del gener

baLaNç | empReSa

L’estiu ha estat complicat per 
al comerç castellarenc. El ter-
cer trimestre ha estat força do-
lent i, tot i que la primera set-
mana d’octubre ha estat bona, 
seguint un cert paral·lelisme 
amb la tendència de l’atur, s’ha 
de tenir en compte que és prin-
cipi de mes i això vol dir que la 
gent està més animada. L’hàbit 
de comprar en el comerç local 
que es va donar durant el confi-
nament no ha arrelat. El presi-
dent de Comerç Castellar, Marc 
Górriz, ha assegurat que estan 
treballant perquè torni a ser així. 
“Recordar que seguim aquí, 
que les botigues estan ober-
tes i que cal continuar con-
sumint en l’àmbit local. Ens 
hem oblidat d’aquesta gran 
feina que vam fet tots”. L’asso-
ciació té junta aquesta setmana 
per valorar diferents aspectes. 
Entre d’altres, un de positiu, que 
hi ha comerços que s’estan ani-
mant a associar-se a Comerç 
Castellar, “gairebé estem ar-
ribant al centenar, i com més 
siguem, més força farem. És 
una molt bona notícia”. Sobre 
el quart trimestre de l’any Gór-
riz és positiu, però també crític. 
“Indiscutiblement necessitem 
canvis, moviment i suport. El 
comerç de Castellar continua 
necessitant la col·laboració de 
l’Ajuntament i les administra-
cions. Necessitem sentir-nos 
emparats per totes les parts. 
Nosaltres hi estem treballant, 
esperem que aviat puguem co-
mençar amb l’estimada nova 
normalitat, però hem d’obrir, 
sigui com sigui, i controlar els 
rebrots de la millor manera”.  

 || C. dOmEnE

Comerç 
Castellar, 
a tocar dels 
100 socis

maRC GÓRRIZ | 
COmeRÇ CaSTeLLaR

EVOLUCIÓ DE L’aTUR ENTRE GENER I SETEmbRE DEL 2020 a CaSTELLaR.  || FOnT: dEPARTAmEnT dE TREBALL

AGOST · 1.281 persones

mARÇ · 1.054 persones

ABRIL · 1.206 persones

mAIG · 1.249persones

SETEmBRE · 1.244 persones

JunY · 1.261 persones

JuLIOL · 1.239 persones

FEBRER · 998 persones

GEnER · 995 persones
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sanitat Covid-19

COVID-19 | meSUReS

Es manté 15 dies més la limitació 
a sis persones en trobades

Les autoritats sanitàries catalanes 
han decidit mantenir dues setma-
nes més la limitació de trobades a 
un total de sis persones, ja que el 
risc de rebrot s’ha disparat i es pre-
veuen xifres de contagi elevades en 
els propers dies. En paral·lel, però, 
la Generalitat va aprovar dimarts 
passat que les discoteques, sales de 
concerts i altres locals d’oci nocturn 
poguessin obrir tornar a obrir, tot i 

que sense pista de ball i fins a les tres 
de la matinada com a límit horari. La 
decisió es va prendre per reduir els bo-
tellons i per tenir una millor traçabili-
tat dels casos si es produeixen conta-
gis de Covid-19 en aquest àmbit, que 
afecta principalment la població jove

Només 24 hores després, Salut 
va fer marxa enrere en la reobertura 
de l’oci nocturn per la situació epide-
miològica de Catalunya.  || REdACCIó

Són els contagis 
totals confirmats 

per proves 
pCR que es 

van produir a 
Castellar entre  

l’1 i el 8 d’octubre

CaSOS 
pOSITIUS

40

COVID-19 | pROpOSTa

El PP demana 
fer PCR a zones 
concorregudes 
de Castellar

El PP de Castellar sol·licitarà a 
l’Ajuntament que s’instal·lin en di-
ferents punts de la vila tests PCR 
per mantenir la situació sota con-
trol davant l’augment de casos de 
contagi de Covid-19 a la vila. 

En aquest sentit, la presiden-

ta de la secció local del PP, Alicia 
García, considera que “seria una 
bona mesura per detectar possi-
bles casos positius”. “

La formació política concreta 
que la proposta consistiria a “instal-
lar aquests tests en places o car-
rers del nostre municipi concor-
reguts com, per exemple, la plaça 
de la Llibertat, la plaça Europa, El 
Mirador i l’Espai Tolrà”. 

En paraules de la responsable 
local del PP de Castellar, Alicia Gar-
cía, “tenim mitjans suficients per 
dur a terme aquesta mesura, i tota 
mesura encaminada a controlar la 
pandèmia s’ha de valorar positi-
vament per evitar més contagis”. 

marge de maniobra

La formació demana al govern local 
que adopti mesures per frenar la 
cadena de contagis. “Sabem per-
fectament a qui estan atribuïdes 
les competències sobre Sanitat, 
però qualsevol Ajuntament té un 
marge de maniobra, per petit que 
sigui, per actuar”, afirma García. 

Finalment, la presidentadel 
PP de Castellar afegeix que “va ser 
molt satisfactori l’esforç que va 
fer aquest Ajuntament en els pri-
mers moments aconseguint mas-
caretes per a la població, i l’únic 
que demanem és que no defalleixi 
i suggerim una nova via d’actuació 
en benefici de tots”.   || REdACCIó

La tardor porta un repunt de contagis
Castellar té un risc molt 
alt de transmissió aquesta 
setmana. L’Hospital Taulí 
es prepara per a la segona 
onada de Covid-19

La segona onada de Covid-19 ha arribat 
juntament amb la tardor, la represa de 
l’activitat de les empreses i la comuni-
tat educativa, abans que la ciutadania 
li prengui el pols a la nova normalitat. 
Algunes capitals com Madrid o Lleó , o 
diverses ciutats de La Rioja, Navarra o 
Múrcia, apliquen des de dilluns passat el 
confinament perimetral a causa del risc 
elevat de contagi. A Catalunya, el Pro-
cicat insta els veïns i veïnes d’Amposta, 
Tortosa i Roquetes que romanguin a 
casa per frenar l’avançament del virus. 

De fet, el mapa de contagis i risc 
de rebrot pinta de vermell el Vallès Oc-
cidental. Bona part dels municipis de la 
comarca –entre els quals es troba Cas-
tellar del Vallès– han començat la set-
mana amb un índex de contagi molt alt. 
L’Àrea Bàsica de Salut de Castellar i el 
Parc Taulí, l’hospital de referència de la 
vila, es preparen per parar el cop i aten-
dre el degoteig de casos de Covid-19 que 
necessiten assistència sanitària.

 Quant al Taulí, a hores d’ara hi ha 
prop d’una vuitantena de pacients amb 
Covid-19. Concretament, 71 estan ingres-
sats a planta i 3 a l’UCI. Des de l’inici de 
la pandèmia, l’hospital ha registrat 1.966 
ingressos per coronavirus, i 403 defun-
cions. Tanmateix, el castellarenc Joan 
Martí, director general del Parc Taulí, 
assegura que el servei d’urgències de 
l’hospital no està saturat, tot i que a l’àrea 
Covid-19 es produeixen pics de pacients 
algunes jornades, sobretot en la franja 
de tarda. D’altra banda, Martí concreta 
que “la programació de tractaments 
i operacions funciona amb normali-
tat, amb una activitat semblant a la 
d’anys anteriors”. 

  Rocío Gómez 

L’accés al Cap de Castellar, que està patint problemes de col·lapse per les atencions telefòniques i el protocol Covid. || m. A.

recursos per frenar la segona onada 
Tot i la represa de la normalitat de l’ac-
tivitat ordinària de l’hospital, l’equipa-
ment es prepara per a la segona onada de 
Covid-19. “La situació ha canviat. Ara 
disposem d’un estoc d’EPIs, a banda 
dels estocs de seguretat que té el De-
partament de Salut. També hem aug-
mentat de manera notable el nombre  
de respiradors. Estem molt més equi-
pats que no pas la primavera passada. 
Pel que fa al servei d’UCI, encara que 
no és l’estructura definitiva, també 
hem augmentat la nostra capacitat”, 
detalla el director general de l’hospital. 

En referència a l’hospital de cam-
panya del Vallès, que es va instal·lar a 
les pistes d’atletisme de Sabadell, Martí 
apunta que és “una estructura que 
està disponible, però que s’ha d’obrir 
quan la situació estigui desbordada, i 
no és el cas”. “Tenim dispositius per 
atendre amb normalitat els pacients 
Covid”, remarca.  

SaLUT | COVId-19

+ COVID-19

Risc molt alt de contagi 
a Castellar i comarca 

Castellar del Vallès va començar la 
setmana amb un risc de contagi molt alt, 
amb un índex de risc de 657,70. Segons 
les dades publicades pel Departament 
de Salut, la incidència del virus per cada 
100.000 habitants és de 202,59.  La taxa 
de creixement de l’epidèmia és del 3,25 
i es considera que creix si és superior 
a 1. Quant als casos diagnosticats amb 
PCR, han estat 40 en els últims 7 dies. 
La xifra acumulada de positius de les 
últimes dues setmanes és de 49. 
Si ho comparem amb les capitals de la 
comarca, Terrassa manté un risc molt 
alt amb un índex del 471,83 i una taxa 
de creixement de contagi de 1,26. La 
incidència per cada 100.000 habitants 
és de 374,51. En el cas de Sabadell, 
segueix la tendència del Vallès, i el risc 
és molt alt, amb un índex de 249,91. Ara 
bé, la incidència és notablement menor: 
221,86 per cada 100.000 habitants. 
La taxa de creixement de contagi és 
de 1,13. Sant Quirze també registra 
un índex de risc alt, de 193,75, amb 
incidència de 109,23 per cada 100.000 
habitants i un creixement de 1,77.

Val a dir que el director de l’hos-
pital constata que bona part dels casos 
que es diagnostiquen són amb símpto-
mes més lleus, i tenen menys virulència. 
Ara bé, Martí es mostra prudent: “Sem-
bla que els pacients que ingressen no 
presenten la gravetat dels que ingres-
saven a la primera fase, però encara 
no tenim cap evidència científica”. 

El castellarenc reconeix que l’aug-
ment de positius també respon “a la dis-
ponibilitat de mecanismes de diagno-
si, que  ha canviat de manera radical. 
Es fan PCR davant de qualsevol sospi-
ta, i això era impensable a la primera 
fase”. Tot i el repunt de casos, “la situa-
ció no és l’equivalent a la de la prima-
vera passada”.  De fet,  la segona onada 
no ha començat durant la tardor sinó que 
ho va fer a mitjans de juliol. “Pensàvem 
que el següent brot, un cop passat el 
primer a finals de juny, arribaria amb 
certa virulència amb el fred, amb la 
irrupció de la grip i dels virus respi-

ratoris infantils, però a l’estiu no hem 
tingut treva. No sabem quin compor-
tament tindrà la malaltia, ni si es pro-
duirà un nou pic”, conclou.

grups escolars confinats

La comunitat educativa és un dels col-
lectius que més esforços ha destinat a 
elaborar un protocol per evitar contagis. 
Amb tot, des que va començar el curs a 
Castellar del Vallès, el 15 de setembre, 
s’han produït quatre confinaments de 
grups de diversos centres escolars. En 
aquests moments, hi ha confinats dos 
grups de l’escola Joan Blanquer de 1r i 
2n, i un altre grup de 5è i 6è. També ha 
estat confinat  un grup de l’Institut Cas-
tellar de 21 alumnes,  però no ha trans-
cendit el curs. 
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Més ràdio al carrer 
com a mesura anti-Covid

La tinent d’alcalde de Serveis Cen-
trals, Yolanda Rivera, va ser l’en-
carregada dimarts passat de dur a 
terme l’audiència pública per donar 
a conèixer la proposta de pressupost 
municipal i ordenances fiscals per 
a l’any 2021, que passarà pel ple el 
dimarts 20 d’octubre. En anys an-
teriors, l’acte havia tingut lloc a Ca 
l’Alberola amb presència de públic i 
projecció dels comptes, però aquest 
any la sessió es va fer de forma tele-
màtica com a mesura de prevenció 
de la Covid-19.

Rivera va repassar uns 
comptes municipals per a l’any 
21 que sumen un import total de 
24.171.274,83 euros, cosa que supo-
sa una reducció del 0,68 per cent 
respecte l’any anterior. Segons va 
recordar, per primera vegada des 
del 2017 el total del pressupost es 
veurà reduït respecte a l’any ante-
rior . En aquest sentit, va subratllar 
que la proposta de pressupost per al 
2021 és “austera però alhora com-
patible amb el reforç de la protec-
ció social i la inversió pública”.

El pressupost 2021 comptarà 
amb 160.000 euros menys en com-
paració amb l’any 2020 com a con-
seqüència dels efectes de la crisi 
social i sanitària provocada per la 
pandèmia sobre els ingressos pú-
blics. Rivera va destacar que la cai-
guda més significativa es preveu a 
les taxes i preus públics (-4,31%), 
en ingressos patrimonials (-1,19%) 

audiència telemàtica sobre la 
proposta de pressupost municipal

Yolanda Rivera explicant la proposta de 

pressupostos via telemàtica. || YOuTuBE

es portaran a aprovació uns comptes de 24,1 milions i la congelació fiscal

i en impostos directes (-0,11%). Pel 
que fa als ingressos d’altres admi-
nistracions, la previsió és que l’Es-
tat transfereixi al municipi un 5% 
menys respecte l’any anterior com 
a conseqüència de la reducció dels 
seus ingressos propis, mentre que 
es preveu el manteniment de les 
transferències de la Generalitat i 
la Diputació. 

Un altre fet que es va voler 
posar de manifest en l’audiència 
va ser la decisió de “congelar la 
pressió fiscal” d’impostos, taxes 
i preus públics amb l’objectiu de 
“reduir l’impacte de la crisi que 

aJUNTamENT | fInanCeS 2021

està produint la Covid-19”, va dir.  
Com a novetat, va avançar que es 
proposa equiparar el tipus de gra-
vamen de l’IBI de béns urbans i de 
l’IBI de béns rústics per “no per-
judicar el sector agrari del nos-
tre municipi”.

La despesa del pressupost està 
totalment orientada a combatre les 
desigualtats que pugui generar la 
nova crisi sociosanitària, així com 
a tasques vinculades a la nova nor-
malitat –més neteja i més cura dels 
equipaments i de l’espai públic. Ri-
vera va destacar el reforç de l’àmbit 
de l’atenció social, amb increments 
destacats del 5,5% del conjunt de 
programes de protecció i promo-
ció social.

esperant la decisió sobre romanents

Pel que fa a les inversions, els comp-
tes contenen una dotació d’1 milió 
d’euros i s’espera incrementar sen-
siblement aquesta xifra complemen-
tant-la amb les subvencions per a 
inversions de la Diputació de Barce-
lona (1,4 milions d’euros a distribuir 
entre el 2021 i el 2023) i l’aplicació 
per a inversions dels romanents de 
tresoreria acumulats per l’Ajunta-
ment en els darrers anys, assump-
te que s’ha d’acabar de dirimir per 
part de l’estat. Finalment, la regido-
ra també va explicar que l’endeuta-
ment s’abaixarà fins al 16%, el per-
centatge més baix dels darrers 20 
anys.    ||  REdACCIó

mITJaNS | emISSORa mUnICIpaL

El programa Ona TEB Ràdio, l’es-
pai que fan conjuntament Ràdio 
Castellar i els usuaris i les usuà-
ries del Servei Ocupacional d’In-
serció (SOI) de TEB Castellar, 
ha encetat aquesta setmana la 
cinquena temporada. Fins ara, 
els col·laboradors es trasllada-
ven cada dimecres a l’estudi 1 de 
Ràdio Castellar per enregistrar el 
programa, però la pandèmia ha fet 
que aquest taller radiofònic s’hagi 
vist alterat. Les mesures sanità-
ries impedeixen que més de dues 
persones comparteixin espai als 
estudis de l’emissora municipal, 
per aquest motiu, i amb la intenció 
de continuar apostant per apro-
par la ràdio a aquest col·lectiu de 
persones amb discapacitat intel-
lectual, serà un equip de la ràdio 
qui es traslladi a la seu del TEB 
setmanalment.

La cooperativa, ubicada al 
carrer Solsonès del Polígon Indus-
trial Pla de la Bruguera, ha adap-
tat l’espai per poder enregistrar, 

des d’una de les seves aules, el pro-
grama. Per mantenir la distància 
de seguretat, el 25 usuaris del SOC 
van passant pels micròfons en grups 
de quatre amb la finalitat que tots 
puguin participar en el programa. 

Sergi Truyols, monitor del 
grup, ha assegurat: “Estem en-
cantats que ens hàgim pogut re-
trobar i continuar l’activitat mal-
grat la Covid-19. El primer dia ha 
anat molt bé, els nois i noies estan 
molt contents, trobaven a faltar 
fer ràdio. Creiem que fer l’activi-
tat al TEB és una bona solució per-
què ho tenim tot força controlat. 
Si més endavant les condicions mi-
lloren, ja ens plantejarem poder 
canviar l’espai. Estem molt agra-
ïts. Seguim endavant!”.

El programa Ona TEB Ràdio 
s’emetrà els dijous a les 11 hores a la 
90.1 de la FM i es remetrà els dissab-
tes a les 15 hores. També es poden 
recuperar els programes als podcast 
de Ràdio Castellar, a www.lactual.
cat.   || CRISTInA dOmEnE

El programa Ona TEb Ràdio s’enregistra, a partir d’ara, a la seu del TEb Vallès || S.T.
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política

Es compleixen tres anys de l’1 d’Octu-
bre, jornada en què més de dos milions 
de catalans van participar en el refe-
rèndum sobiranista. Va ser una vota-
ció marcada per un clima de tensió 
política que va traspassar la frontera 
de les institucions i que es va traduir 
en una mobilització ciutadana i poli-
cial sense precedents. 

En el cas de Castellar del Vallès 
van votar 9.144 veïns i veïnes del mu-
nicipi. El ‘sí’ va sumar 8.327 vots, és 
a dir, el 90,56% de les paperetes. “Va 
ser un dia molt intens i emotiu, amb 
una resposta fantàstica d’un poble 
democràtic. Per sort no hi va haver 
cap incident greu ni cap càrrega po-
licial”, recorda Dolors Ruiz, membre 
de la Comissió 1 d’Octubre de Caste-
llar i regidora d’ERC, en declaracions 
al magazín Connectats de La Xarxa. 

Per commemorar l’efemèride, la 
Comissió 1 d’Octubre de Castellar va 
programar diverses accions reivindi-
catives a través de les xarxes socials, 
però també a peu de carrer. La plaça 
d’El Mirador va acollir bona part de la 
celebració. Al punt de les 18 hores, la 
comissió va organitzar una manifes-
tació simbòlica a la plaça, amb sabates 
que representaven “les persones que 
van defensar les escoles i les urnes”. 

Tres anys de l’1-O

Commemoració del 3r aniversari de L’1-O a la plaça d’El mirador, dijous passat. || R.G.

La plaça d’el mirador va acollir la commemoració del tercer aniversari 

Tot seguit, a les  19.30 hores, va 
tenir lloc la concentració que cada di-
jous se celebra per demanar l’allibera-
ment dels presos polítics i en suport 
dels exiliats arran del procés sobira-
nista. A banda de les sabates, presi-
dien la plaça llaços grocs, estelades 
de totes les mides, i dues de les urnes 
que es van fer servir durant el refe-
rèndum. En aquesta ocasió, els par-
laments van recordar no només els 
presos polítics, sinó també la jorna-
da de l’1-O, i la notícia de la setmana: 
la inhabilitació de Torra. El coordina-
dor local de l’ANC, Alfred Rius, va ser 
l’encarregat de posar veu al manifest 
de l’Assemblea que, com en la concen-

pROCÉS | anIVeRSaRI

tració de rebuig a la sentència del Tri-
bunal Suprem que va tenir lloc la set-
mana passada als Jardins del Palau 
Tolrà, va mantenir un to crític amb els 
líders polítics sobiranistes amb escó, i 
va apel·lar a la mobilització de la ciu-
tadania. En aquesta línia, l’ANC va re-
ivindicar la recuperació de l’esperit de 
l’1-O, “d’entesa” però també de com-
promís i organització de la ciutadania 
per reprendre el camí “per avançar 
cap a la ruptura democràtica, cap 
a la llibertat”.

Finalment, el tercer aniversari 
de l’1-O també va comptar amb l’actu-
ació del grup de folk castellarenc Els 
Collons del Pare Rababa.   

 R. Gómez

Vuit dies després que es considerés 
ferma la sentència del TSJC que inha-
bilita Quim Torra com a president de 
la Generalitat, els grups municipals de 
l’oposició ERC, Junts per Castellar i la 
CUP tornen a reclamar “urgentment 
un plenari per debatre les  raons i 
les conseqüències” d’aquesta sen-
tència. Així ho han fet saber en un co-
municat conjunt aquests tres grups 
i també han recordat que “aquesta 
petició es va fer efectiva el passat 
30 de setembre, sense que ara per 
ara [5 d’octubre] l’alcalde hagi con-
vocat el ple demanat”.

Aquesta petició va sorgir en la 
Junta de Portaveus prèvia al ple de 
setembre, celebrada dimarts pas-
sat, quan Junts va retirar una moció 
anunciada el mateix dia de la confir-
mació de la sentència per part del 
Tribunal Suprem i, per donar més 
rellevància política a la qüestió, es 
va acordar que es faria un ple extra-
ordinari que ha de convocar l’alcal-
de. En aquest sentit, en l’esmentat 

Reclamen el ple sobre Quim Torra
La Junta de portaveus va acordar fer un ple que encara no s’ha convocat

ple de setembre el regidor de Ciu-
tadans, Matías de la Guardia, ja va 
avançar que no assistiria al ple dedi-
cat a la inhabilitació de Torra. 

El comunicat de les tres forces 
independentistes municipals asse-
nyala que “no es pot normalitzar 
que una justícia desacreditada 
inhabiliti un president de la Gene-
ralitat escollit democràticament 

ERC, JUNTS I CUp | SenTènCIa InHabILITaCIó

per negar-se a retirar una pancar-
ta en què es demanava la lliber-
tat dels presos polítics”. “El dret 
d’expressió forma part fonamen-
tal de qualsevol estat de dret i in-
dica mala salut democràtica quan 
una justícia hereva del regim del 
78 s’atreveix a dictar sentències 
absolutament desproporciona-
des i tendencioses”, argumenten.  

Representants d’ERC, Junts i la CUp en una imatge recent. || CEdIdA
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L’institut Castellar es va llevar el matí 
de dijous ple de cartells i amb una 
nombrosa concentració d’alumnes 
i ex-alumnes acusant un professor 
del centre de reiterats casos d’asset-
jament en els darrers anys. Segons 
han explicat diverses alumnes con-
centrades, des de feia temps ja s’ha-
via posat en coneixement dels res-
ponsables del centre les males praxis 
d’aquest docent sense que es pren-
guessin mesures. Les mobilitzacions 
van arrencar diumenge al vespre a 
través de la xarxes socials, principal-
ment a un perfil d’Instagram, on es 
van anar penjant testimonis anònims 
de noies sobre els presumptes abu-
sos, sobretot verbals, d’aquest pro-
fessor. El rebombori causat va aca-
bar portant a la mobilització d’aquest 
dijous on clarament l’alumnat dema-

protesta contra un professor

Desenes d’alumnes i exalumnes es van concentrar davant de la porta de l’institut Castellar aquest dijous. || CEdIdA

els alumnes denuncien presumptes casos d’assetjament al llarg dels anys 

nava que s’apartés al docent.

investigació oberta

Les principals acusacions, segons 
testimonis recollits en la concen-
tració, són comentaris inapropiats 
a les alumnes de caràcters sexual, 
comentaris sobre el físic i, fins i tot, 
tocaments innecessaris. L’equip di-
rectiu va fer un comunicat on infor-
ma que Direcció i Inspecció de la De-
legació d’Educació “estan portant 
a terme una investigació dels fets 
que determinarà si hi ha indicis 
que poden constituir falta”. “Com 
no pot ser d’altra manera, tota la 
comunitat educativa del nostre 
centre rebutja qualsevol manifes-
tació de violència masclista”, asse-
gura el comunicat de l’equip directiu.

Per la seva banda, l’Ajuntament 

EDUCaCIÓ | InSTITUT CaSTeLLaR

ha fet públic un comunicat per mani-
festar que, “des del primer moment 
en què es té constància d’aques-
ta situació, s’insta la direcció del 
centre i Inspecció del Departa-
ment d’Educació de la Generali-
tat a investigar els fets i a pren-
dre les mesures corresponents”. 
A més, l’Ajuntament assegura que 
tenen coneixement que “hi haurà 
una  resolució en breu per part de 
l’ens competent”, és a dir, la Inspec-
ció educativa. A més, l’Ajuntament 
ofereix suport jurídic i psicològic a 
les famílies afectades i resta a la seva 
disposició per acompanyar-les en tot 
allò que sigui necessari. “Una vega-
da més, Castellar del Vallès expres-
sa el rebuig a qualsevol manifesta-
ció de violència masclista”, diu el 
comunicat del consistori. || REdACCIó

L’Aula d’Extensió Universitària per a gent gran ha estat valenta i, apos-
tant per la cultura i per la gent gran, ha iniciat, de nou, el curs adap-
tant-lo als temps de pandèmia, però amb el mateix entusiasme. Un cen-
tenar de persones –recordem que l’Auditori ha reduït el seu aforament 
a la meitat– va participar en la inauguració del nou curs dimarts passat.
El president de l’Aula, Anton Carbonell, va donar la benvinguda i va 
dir alt i clar que la cultura és segura. “No deixarem de demanar que 
es tingui ben present que s’ajudi el sector de la cultura en totes les 
seves manifestacions i àmbits. Ens manca una política cultural sò-
lida”. Davant del curs excepcional que comença, el president va recor-
dar que no hem d’abaixar la guàrdia perquè la pandèmia continua sent 
una amenaça. “No ens hem de deixar vèncer i caure en un confor-
misme poruc, però hem de tenir la prudència necessària i confiar 
plenament en la feina abnegada i en les recomanacions assenyades 
dels professionals sanitaris”.

L’alcalde de la vila, que també va ser present el primer dia de curs, 
va assegurar que s’ha de tenir confiança en la ciència i fe en la cultura. 
“Aquesta és una de les primeres activitats que es fan a l’Auditori, i 
després d’aquests mesos, ja hi havia necessitat de retrobar-nos pre-
sencialment. Això d’envellir amb salut, el que vosaltres feu, és una 
cosa molt moderna, molt extraordinària”, va dir Giménez.   || C.d.

L’aula inicia curs 
amb prudència

presentació de l’inici de curs de L’aula a l’auditori. || C.d.

fORmaCIÓ | genT gRan

actualitat
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dnI. màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

En l’anterior Vademots de L’Actual, 
núm. 579, en comptes de dir “(Autor 
dels enigmes Màrius Serra)” hi hau-
ria de dir “(Font: El llibre dels enigmes, 
de Ximo Cerdà i Albert Alforcea. Ed. 
Barcanova)”.

Fe d’errades 

 Junts per Castellar

 Oriol martori Gallissà *

na queixa recorrent a 
la vegada que compar-
tida per molts caste-
llarencs que se’ns han 
adreçat recentment és 

que, d’ençà la fi del confinament, els 
carrers, places i parcs de la nostra 
vila presenten un aspecte molt des-
millorat, cosa que revela una mani-
festa manca de manteniment. Efecti-
vament, amb un tomb de vint minuts 
n’hi ha prou per topar-se amb voreres 
el mal estat de les quals representa un 
veritable perill per a persones grans o 
amb mobilitat reduïda, carrers bruts 
o àrees enjardinades que s’han dei-
xat estar durant tant de temps que 
les herbes i els matolls han envaït 
tot el que han trobat al seu abast, ja 
sigui mobiliari urbà o zones de pas. 
Crèiem que l’adhesió de Castellar al 
projecte de Viles Florides estava mo-
tivada, justament, per la conserva-
ció de les àrees verdes urbanes per 
fer-les més atractives al gaudi de la 
ciutadania, però entenem que això 
no volia dir permetre el creixement 
descontrolat de les plantes.
D’altra banda, existeix un problema 
greu amb els contenidors d’escom-
braries, i no és la primera vegada que 
ho diem. S’ha convertit en una estam-
pa habitual anar a llençar la brossa i 
trobar-se els contenidors plens, bos-
ses d’escombraries per terra i segons 
com i a on, elements de mobiliari o 

U
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Castellar, de vila florida a 
vila salvatge

NO a la cultura!

sanitaris que haurien de portar-se a 
la deixalleria i no al contenidor. La so-
lució a aquest darrer cas és evident 
que rau en la responsabilitat i el ci-
visme de cadascú. Com se sol dir, no 
és més net qui més neteja sinó qui 
menys embruta i, en aquest sentit, 
calen mesures més contundents per 
fer de Castellar una vila més cívica. 
Ara bé, la presència de bosses a terra 
és un indicador de dues coses: o bé 
els contenidors no compleixen la seva 
funció perquè estan mal ubicats i/o 
dissenyats, o bé la freqüència de reco-
llida és insuficient, malgrat que sovint 
la brigada acaba retirant els mobles i 
la brossa que poden quedar fora dels 
contenidors. Tenint en compte que la 
recollida d’escombraries ens costa 1 
milió d’euros l’any, n’hi hauria d’ha-
ver prou com per solucionar aquest 
caos amb les escombraries i que els 
carrers llueixin com una patena.
Tinguem en compte que aquest estat 
d’abandó de la via pública, que ara es 
fa palès al nucli urbà, fa anys i panys 
que es produeix a les urbanitzacions i 
nuclis aïllats, i no s’ha fet res, malgrat 
la insistència de les associacions ve-
ïnals. Els castellarencs paguem im-
postos entre d’altres coses perquè el 
municipi llueixi en condicions. Ja va 
sent hora que es noti. 

continua a la pàgina 11

Continuem amb les endevinalles.
1.En un grup de caçadors hi ha dos 
pares i dos fills. El grup surt a caçar a 
primera hora del matí i torna al mig-
dia, després d’haver aconseguit caçar 
tres conills. Quan arriba l’hora de re-
partir-se els conills, cada un dels caça-
dors n’agafa un i se’n va a casa. Com és 
possible això?
2.Una qüestió de física geomètrica. 
Tenim una casa en què les dues ales 
de la teulada tenen inclinació diferent. 
L’ala dreta està inclinada 60 graus res-
pecte la vertical, mentre que l’ala es-
querra està inclinada 70 graus. Supo-
sem que un gall puja a la teulada, i que 
quan hi està exactament al damunt, 
pon un ou. Cap a quin costat de la teu-
lada caurà l’ou?

Solucions: 1. Cap enlloc, és un gall. 2. 
Un és l’avi, l’altre el pare i l’altre el fill. 

(Font: El llibre dels enigmes, Ximo Cerdà 
i Albert Alforcea.Ed. Barcanova)

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

Endevina-la!
Aquest any, el Dia Mundial de la Salut 
Mental va acompanyat lamentablement 
per la crisi de la COVID-19, una malaltia 
que de manera silenciosa i desconeguda 
fins ara ens ha enfrontat directament 
amb la mort i la soledat, amb la feblesa 
del nostre propi cos, amb el col·lapse 
dels nostres hospitals, i ha creat ambi-
ents de crispació, desànim i incertesa.
Tot aquest període ha estat extrema-
dament dur per les persones que patim 
un problema de salut mental, perquè no 
només hem hagut de lluitar contra la por 
i la COVID, sinó també contra les dificul-
tats pròpies de la nostra malaltia. Per 
sort, hem pogut comptar amb l’Associ-
ació de Salut Mental Suport Castellar, 
que es va reinventar i no ens va deixar 
sols/es durant els moments més durs de 
confinament: ens trucaven, ens mante-
nien ocupats a través de videotrucades 
i fins i tot realitzaven visites a domicili si 
calia. Entre tots, vam aconseguir treu-
re un somriure a la vida.
Però, no podem oblidar que encara avui 
dia, hi ha moltes persones amb malalti-
es de salut mental sense poder accedir 
als recolzaments que necessiten i que 
l’ansietat i la depressió estan marcant 
cada vegada més la nostra societat.
És per aquests motius i per la discrimi-
nació que encara patim les persones 
amb problemes de salut mental que no 
podem deixar de celebrar i reivindicar 
aquest 10 d’octubre. Ens haurem de re-
inventar perquè aquest any no podrem 
posar la nostra parada a la plaça Major 
per poder apropar els problemes de 
salut mental a la gent, no estrenarem 
el nostre espectacle SoM, ni podrem 
col·laborar com tant ens agrada amb 
entitats del poble per organitzar actes 
per tothom... però mai deixarem que es 
doni l’esquena a la salut mental... la nos-
tra seu del carrer església (Casa Massa-
veu) estarà decorada, perquè no volem 

Octubre, mes de la Salut 
Mental

 Grup “amb Experiència pròpia”- asso-

ciació Suport Castellar

deixar el dia mundial sense celebrar. Us 
encoratgem a cuidar-vos i us animem 
a gaudir del mes d’octubre, com aquell 
destinat a la Salut Mental!

n l’últim ple del mes de 
setembre l’equip de go-
vern SOM de Castellar-
PSC va votar en contra 
de la moció d’Esquerra, 
–en defensa i promoció 

de la cultura segura–, amb la conse-
qüent no aprovació d’aquesta per part 

Si el procés de gestació d’un fill dura nou 
mesos, tan poca cosa en comparació 
amb els deliris dels secessionistes, en 
què somiaven? Intentant saltar-se eta-
pes van posar en perill els drets de tots 
els altres. Tal qual. I el preu els va sor-
tir car. Quim Torra, per no ser menys, 
ho ha rematat i ha estat sancionat. Ell 
mateix ho va provocar al negar-se a 
treure una pancarta partidista -no de 
llibertat d’expressió com pretenia- del 
balcó d’un edifici emblemàtic que devia 
mantenir-se neutral en època d’elecci-
ons. Abusant del seu poder va atemp-
tar contra els drets dels que no pensà-
vem com ell, i ha malmès la legitimitat 
del seu càrrec al no respectar la norma 
sent ell el president, creant un prece-
dent de desprestigi de la institució que 
representava davant tot el món. Com 
el seu antecessor i seguint el seu mes-
tratge, s’ha volgut saltar una vegada 
més del pacte constitucional aconseguit 
entre tots, que sens dubte cal renovar, 
no només pels quaranta anys en què 
moltes coses han canviat, sinó també 
per com es va aconseguir, sota la por. 
Torra ha fracassat i no perquè els jut-
ges odiïn Catalunya, sinó per delinquir. 
Però aquesta sanció és només la punta 
de l’iceberg enrocat entre nosaltres que 
continua amenaçant amb reventar el 
país, com passa igualment a Espanya 
amb el PP i VOX. El pensament seces-
sionista català no ha variat malgrat els 
avatars que han esdevingut. Ara sem-
bla que volen endarrerir las eleccions 
per treure’n rèdits. Quin cinisme! No 
deixem que ho aconsegueixin. Fem val-

Atemptar contra els drets 
dels altres no surt gratis

  Josep manel martí Saurí

dre els nostres drets. Comencem a es-
tudiar bé qui volem que ens represen-
ti, per votar amb vistes a tenir un futur 
més just i en pau que beneficiï l’econo-
mia tant a Catalunya com a la resta de 
l’Estat, en definitiva, als ciutadans. Can-
viar de parer és de savis, diu el proverbi.
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opinió

iqui Puig sembla te-
nir-ho tot per triom-
far al Barça i a la vida. 
És guapo i estètic. La 
seva angelical cara de 

nen desprèn carisma. Juga a futbol 
sempre somrient. Té un bon tupè. 
I és de Matadepera. Ingredients 
tots ells que l’han col·locat massa 
ràpid en l’epicentre d’un debat es-
tèril i artificial, cuinat amb urgèn-
cia pels sufocants fogons de les xar-
xes socials. 

Després de l’enamorament 
inicial, el història d’amor entre l’en-
titat blaugrana i el jove talent de la 
Masia s’ha vist debilitada, sembla, 
des de l’arribada de Ronald Koe-
man. L’holandès, retornat a Barce-
lona com a teòric impulsor d’una 
revolució encara inacabada, es va 
atrevir a dir que preferia que la 
perla del planter marxés cedit. Un 
cop massa fort per a un ampli sec-
tor del barcelonisme que, entregat 
al romanticisme, es nega a accep-
tar que Riqui Puig pugui acabar 
sent només un fugaç amor d’estiu.

El migcampista és un dels 
més clars exponents del que supo-
sa l’oportunisme i l’efervescència 
de les xarxes en la societat actual.  
Del soroll eixordador que emeten 
a Twitter partidaris i detractors. 
En el futbol, però també en la ma-
joria d’àmbits de la vida. Opina-
dors sense més llicència que la que 
els han entregat els seus seguidors 
des de l’altra banda de la pantalla. 
Sempre preparats a les trinxeres, 
presents en un camp de batalla on 

  meu... teu. || JOAn mundET

Riqui Puig i la fogositat 
de Twitter

R pLaça maJOR

maRC bÈJaR
periodista

ve de la pàgina 10

no hi ha mai treva.
En el fons, Riqui és una vícti-

ma col·lateral de la fogositat amb 
què s’elogia i es desterra futbolis-
tes avui. Encara més amb l’agu-
desa d’una senzilla piulada. Sense 
terme mig ni marge per a l’error. 
Sense grisos ni paciència. Marca 
de la casa en un club habituat a cre-
mar els seus actius a una velocitat 
vertiginosa. 

De vegades, per culpa del 
famós entorn, amb futbolistes que 
acaben atropellats per l’angoixant 
pressa per trobar referents que 
no només simbolitzin una idea, 
sinó que serveixin d’arma llancí-
vola contra el sector antagònic. I 

així a diari, sense tenir en compte 
el risc de devaluar la imatge de la 
institució  i els seus professionals.

L’escenari apocalíptic en l’uni-
vers de l’ocellet blau i les afirma-
cions categòriques va convertir fa 
temps Riqui Puig en un producte. 
Un holograma dissenyat al gust 
de cadascú. Alguns han vist en ell 
l’hereu del joc de posició que van 
abanderar Xavi i Iniesta. Altres, el 
nou Iván de la Peña.  Tant se val. Ni 
tan sols té a veure amb el futbol. 

No cal haver-lo vist més de 
tres partits damunt la gespa per 
dir-hi la nostra. És la gràcia de 
Twitter. Tot s’hi val. Que ningú es 
quedi enrere o perdrà posicions en 

el seu bàndol. Fins que la nina, de 
tant estirar-la per banda i banda, es 
trenqui. Ja en trobarem una altra. I 
tothom haurà contribuït a la causa.

Futbolísticament, el vallesà 
va il·lusionar amb la seva desim-
boltura. Dinàmic i intuïtiu en la 
interpretació dels espais, el seu 
tram final de Lliga va estimular 
una afició massa necessitada d’al-
licients positius. 

Malgrat el poc protagonisme 
a la Champions, Riqui semblava 
haver convençut en 574 minuts, 
per a delit dels seus acèrrims de-
fensors. Coneixedor del llibret de la 
Masia al detall, va aportar energia 
i vitalitat a un equip deprimit. Pot-

ser, i només potser, és que en terra 
de cecs, el borni és el rei. O potser, i 
només potser, és veritablement un 
jugador cridat a marcar una època. 
Admeto que encara no ho he des-
xifrat. Però, en el fons, tampoc és 
això el que interessa. 

Ara, per a aquells que han 
aprovat el curset accelerat de tui-
taires amb claca incorporada, la si-
tuació del jove talent no és res més 
que nova munició per a atacar l’ad-
versari. Des del bàndol que sigui. 
Després d’ell, només falta saber 
qui serà el següent en ser utilit-
zat com a ase dels cops. Encara 
que alguns arribin aparentment 
en forma de carícies.

  Yolanda Rivera *

l proper dimarts 20 
d’octubre portarem 
al Ple Municipal els 
Pressupostos del E

Uns Pressupostos a la 
mida de les persones

del plenari de l’Ajuntament. El motiu 
principal de rebutjar-la va ser el punt 
d’acord cinquè –assegurar la inver-
sió i l’execució de la despesa pres-
supostària del 2020 en activitats i 
béns culturals dels municipi. Dit en 
altres paraules, la moció demanava 
l’estricte compliment del pressupost 
de cultura d’enguany, d’acord amb els 
pressupostos municipals vigents i els 
acords de la taula de crisi aprovats per 
tots el partits polítics durant l’estat 
d’alarma. No és la primera vegada 
que l’equip de govern no compleix els 
compromisos establerts, però aques-
ta vegada és especialment greu pel 
context d’emergència sociocultural 
en què ens trobem. La situació crea-
da per la pandèmia del coronavirus 
(Covid-19) i conseqüentment el mo-
ment de dificultat social que patim 
fa que sigui necessari donar suport 
a la indústria cultural i revertir la de-
licada situació que viu. En aquests úl-
tims mesos s’han produït una sèrie 
de canvis obligats per la situació sa-
nitària, en les maneres de fer en la 
vida diària de les persones. Canvis 
que han tingut una especial incidèn-
cia en tots els àmbits de la cultura, 
des de la producció, fins al seu con-
sum. El sector de les indústries cultu-

rals ha estat històricament un sector 
amb molta precarització, feines que 
no són fixes i professionals que estan 
pendents constantment de projectes. 
En aquest context, la pandèmia no ha 
fet més que agreujar aquesta situació. 
És l’administració local, la més prò-
xima a la ciutadania, la que ha de tre-
ballar de forma activa per impulsar 
les mesures necessàries de suport al 
teixit cultural local. 
Durant les setmanes de confinament, 
la cultura entesa des de la música, la 
lectura, el cinema, el teatre, la dansa 
i altres manifestacions artístiques va 
arribar a les llars d’una manera o altra. 
Molts artistes durant aquest període 
van haver de reinventar-se per arri-
bar al seu públic a través de nous ca-
nals i acompanyar la ciutadania du-
rant les setmanes de confinament. 
Ara és l’hora des de l’administració 
de retornar tot l’acompanyament 
que va fer la cultura al societat, amb 
accions orientades a generar xarxes 
de suport i acompanyament, incre-
mentar els ajuts directes i reforçar i 
adaptar programes existents per re-
vitalitzar la cultura de base.
Des d’Esquerra de Castellar consi-
derem que no està justificada la no 
programació o cancel·lació general 
de les activitats culturals. Ara més 

que mai cal que totes aquelles acti-
vitats culturals que per una causa o 
altra no s’han pogut dur a terme, es 
reprogramin. Estem davant d’un mo-
ment transcendent de la nostra his-
tòria i hem d’estar-hi a l’altura des de 
la responsabilitat col·lectiva i indivi-
dual. És el moment de treballar més 
que mai al servei de la indústria cul-
tural, especialment d’aquells artistes 
i col·lectius més propers, els de qui-
lòmetre 0, per ajudar a garantir una 
sortida real d’aquest context de crisi 
i contribuir a difondre la importància 
de la cultura com a element inductor 
de desenvolupament econòmic i de 
cohesió social. 

* Regidor d’ERC

2021 que, com és habitual, es van 
presentar en audiència pública 
(telemàtica a causa de la covid-
19), aquest dimarts passat. 
Gràcies a la política de rigor 
pressupostari dels darrers anys, 
ens trobem en una situació de 
fortalesa per fer front a la crisi 
que patim per culpa de la pan-
dèmia. No obstant això, seguim 
apostant per una política de 
prudència i hem estimat uns in-
gressos lleugerament inferiors 
als del 2020. 
Així, el total el pressupost es 
xifra en poc més de 24 milions 
d’euros. L’austeritat del pres-
supost, però, no és incompati-
ble amb la nostra aposta per les 
polítiques socials. 
La nostra prioritat és estar al 
costat de les persones, sobretot 
de les més vulnerables. 
Així, la despesa en programes 
de protecció i promoció soci-
al s’incrementa en un 5,49% 
i agafa rellevància la despe-
sa de l’àmbit de la diversitat 
funcional. Es crea una partida 
de 30.000 euros per l’elimina-
ció de barreres arquitectòni-
ques; s’incrementa la subven-
ció a entitats de l’àmbit -com 

Suport Castellar, Fundació Pri-
vada Atendis i Sala Puigverd- i 
es manté la subvenció a les As-
sociacions de Famílies d’Alum-
nes (AFA’s) pel suport als estu-
diants amb necessitats especials. 
També s’incrementa el Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) i la 
partida d’ajuts a famílies. 
Igualment augmenten les subven-
cions a les entitats que desenvolu-
pen  un paper determinant en el 
recolzament a les persones més 
vulnerables, com Càritas i Creu 
Roja. Per altra banda, la situació 
de confinament viscuda la pri-
mavera passada, ha fet que valo-
rem més els espais públics i zones 
verds del nostre entorn. 
Per aquest motiu, s’incrementa 
la despesa en manteniment d’es-
pais i es preveuen actuacions en 
l’àmbit de la transició ecològica 
i l’educació ambiental. 
La partida de neteja d’equipa-
ments s’incrementa un 11,5%.
Al 2021 no hi haurà increment dels 
impostos, ni de taxes, ni de preus 
públics i s’introduiran noves bo-
nificacions fiscal.

 * Regidora d’Economia
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esports

max Sánchez segueix la pre-
paració al Rocco’s Ranch

després d’una retirada forçada del 
Campionat d’Espanya de Velocitat 
de moto4, el pilot max Sánchez se-
gueix la preparació per a la pròxima 

temporada amb curses off road al 
circuit Rocco’s Ranch de montmeló. 
Al traçat va competir amb una altra 
promesa del motociclisme com 
Ivonne Cerpa, amb qui va aconse-
guir imposar-se en la cursa “End of 
Summer”de flat track.

Ivet alcaraz, subcampiona 
de Catalunya a Vinallop

La segona posició aconseguida per 
la ciclista castellarenca en la cursa 
de Vinallop (Baix Ebre) li ha servit 
per sumar el subcampionat de Ca-

talunya de ciclisme en carretera. 
després de completar les quatre 
voltes al circuit, la ciclista del Top 
Conserge - Costa Brava ho feia com 
a segona fèmina i en vuitè lloc de la 
general mixta, darrere d’Anna Car-
rera i superant martina Turón.

L’HC Castellar esclafa el masquefa

El debut de l’HC Castellar al Dani 
Pedrosa va saldar-se amb una gole-
jada d’escàndol i gran protagonisme 
dels germans Garcia, que van fer del 
terratzo del pavelló el saló de casa 
seva. Un 10-2 que capgira l’average 
del 3-1 de la setmana anterior i que 
abat el joc sobre com jugarà l’equip 
aquesta temporada.

L’estampa gris que presentava el 
pavelló al començament del partit, amb 
la grada completament buida, canvia-
va gràcies al lluminós joc de l’equip de 
Ramon Bassols que, decidit a esme-
nar l’error del dissabte anterior, aviat 
va dominar la possessió. La qualitat 
dels flamants fitxatges grana ha can-
viat per complet l’estil de joc, amb una 
contundència absoluta de cara a por-
teria, el principal defecte del conjunt 
en les últimes temporades.

Oriol Garcia, procedent del Giro-
na de l’OK Lliga, i el seu germà Ferran, 
que arriba des del FC Barcelona B d’OK 
Lliga Plata –la segona màxima catego-
ria– han donat un aire nou a l’equip de 
Bassols, que ha passat a dominar totes 
les facetes del joc. A quatre del comen-
çament, en un minut boig, es passava 
del 0-0 al 2-1 amb doble del gran dels 
Garcia. Cinc minuts després aconse-
guia un hat-trick anotant després del 
rebuig d’una directa que ell mateix 
va fallar i assistit per Gerard Tantiñá, 
autor del 4-2 gairebé al descans.

Sense inquietar massa en la pri-
mera part, el Masquefa va enfonsar-se 
en la segona davant d’un joc ràpid i 
letal. Armand Plans i de nou Garcia 

Els germans ferran (a 

l’esquerra) i Oriol Garcia 

van guiar el Castellar 

cap a una de les millors 

victòries que es recorden 

en els últims temps. 

|| A. SAn AndRÉS

els germans garcia s’exhibeixen en el debut grana en Lliga (10-2) al dani pedrosa en un partit excel·lent de tot l’equip

van aconseguir el 6-2 en només tres 
minuts, però tot i la golejada, la fam 
del Castellar no va aturar-se. 

Garcia va sumar el cinquè gol 
al minut nou, quatre abans que Jordi 
Vegas s’estrenés després d’una assis-
tència de Ferran Garcia, que tot i la 
seva joventut és capaç de dirigir el 
joc de l’equip amb mà de ferro.

Semblava com si l’equip hagu-
és jugat així des de fa temporades: ho 
fan de memòria i tot els jugadors van 
contagiar-se de l’empenta guanyadora 

 albert San andrés

dels dos germans. La sang nova –junta-
ment amb l’arribada d’Arnau Rus-
sell sota pals– ha canviat per com-
plet l’ànima del conjunt grana, que 
ha complementat la qualitat ador-
mida durant la temporada passa-
da de jugadors com Vegas, Tantiñá, 
Plans o Marcel Montllor.

L’equip va divertir-se sobre la 
pista i encara li va quedar empenta per 
anotar dos gols més, amb Ferran Gar-
cia com a protagonista en tots dos. 10-2 
i un cop a la taula per avisar els rivals 

del que és capaç de fer aquest equip.
“El joc de l’Oriol es nota moltís-

sim, però he de felicitar tot l’equip, 
ja que no han deixat cap escletxa 
en defensa, que ha estat la feina 
feta aquesta setmana. Aquest any 
aprofitem molt bé les contres. Una 
bona defensa i un bon atac han dei-
xat un resultat així” va afirmar el tèc-
nic castellarenc. “La dinàmica d’ar-
ribar i no marcar ha desaparegut. 
La millora en la qualitat individu-
al i de grup es nota. El ritme de tre-

ball i d’entrenaments ha augmen-
tat molt. Els germans Garcia han 
aportat un ritme molt alt en totes 
les facetes del joc, tant en partits 
com en entrenaments, i els júniors 
s’estan encomanant d’aquest ritme. 
Aquest any no hi ha cap minut as-
segurat per ningú, al contrari de 
l’any passat” sentencia.

L’equip descansarà aquesta  set-
mana, per encetar les dues jornades 
següents contra el Molins de Rei, el 17 
d’octubre a Castellar i el 25 a Molins. 
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marc Estrada, màxim golejador la temporada passada, va marcar a Sallent. || A.SAn AndRÉS

esports futbol

L’equip de Rubén Jiménez va golejar per 2-7 el 
Parets i és el primer líder del grup 1 de la Divi-
sió d’Honor catalana. L’equip taronja va abusar 
d’un dels rivals més potents de la taula i es va 
venjar del 10-3 de la temporada passada.

Amb una nova empenta després del canvi 
de tècnic, el caràcter de l’equip s’ha vist total-
ment canviat sobre la pista i la victòria aconse-
guida a Parets n’ha estat una prova clara. L’ambi-
ció de l’equip de Rubén Jiménez va quedar molt 
patent en un partit inicialment desfavorable als 
de Castellar, contra un rival cridat a estar en la 
part alta de la taula.

Però les estadístiques sempre estan per 
trencar-les i els visitants van començar domi-
nant absolutament els primers 18 minuts, ja que 
van aconseguir cinc gols que van deixar el rival 
noquejat i sense resposta. Els de Parets, però, 
van reaccionar a les acaballes de la primera part 
amb dos gols en dos minuts, una reacció que no 
va tenir continuïtat en la segona part, en què els 
taronges van eixamplar la diferència amb dos 

gols més. Amb doblets d’Ángel Olivares, Àlex 
Sánchez i Javi Hervás i un gol de Max Smith, 
l’equip va destacar per la lluita sobre la pista, i 
el tècnic va explicar que “just abans de comen-
çar els vaig dir que si jugàvem en la línia com 
ho hem fet durant la pretemporada, serem 
un equip molt competitiu. Ens vam enfron-
tar amb un dels galls de la categoria, que tot 
i algunes baixes té molta qualitat individu-
al, i va sortir bé”.

El tècnic també va valorar l’estil de joc de 
l’equip després de la golejada: “Hem de saber 
què volem fer i com ho volem fer. Només hi ha 
un camí per guanyar els partits, que és anar 
amb la màxima intensitat en defensa. Si ho 
podem aconseguir serem un equip molt in-
còmode per als rivals. A més, en atac cada ve-
gada estem millorant més” conclou.

Aquesta setmana, l’equip debutarà al Jo-
aquim Blume (dissabte, 18:00 a porta tancada) 
contra l’Inter Esportiu Malgrat, equip que va 
caure per 5-6 contra el Vilafant.  || A. S.A.

golejada (2-7) per començar 
amb bon peu un nou repte

planter del primer equip de l’fS farmàcia Yangüela Castellar per a la temporada 2020-21. || CEdIdA

fUTbOL SaLa | dIVISIó d’HOnORfUTbOL | 2a CaTaLana

La UE Castellar va caure per 2-1 contra el Sa-
llent en el debut de la temporada 2020-21, un 
toc d’atenció que ha de servir per seguir evo-
lucionant en el joc de l’equip i evitar errors en 
una lliga que es presenta complicada per la 
composició de grups i fases.

Tot i l’excel·lent pretemporada dels de 
Juan Antonio Roldán, la tornada a Segona Ca-
talana no ha estat l’esperada. El Castellar es 
va quedar amb un home menys per l’expulsió 
de Jairo Díaz per vermella directa, cosa que 
va condicionar el joc. Joel Moreno al 21 i Oriol 
Martínez al 71 van ser els golejadors locals i 

el Sallent fa el primer 
avís al Castellar (2-1)

només Marc Estrada al 86 va poder escur-
çar diferències a les acaballes.

A l’equip de Roldán normalment li 
costa arrencar en lliga, i aquesta no ha estat 
una excepció, amb una derrota que hauran 
de corregir aquest dissabte al Joan Cortie-
lla. En aquesta primera fase –amb anada i 
tornada– només es classifiquen els tres pri-
mers equips per jugar-se el títol i l’ascens, 
mentre que del quart a l’onzè ho faran per 
la permanència. Aquest dissabte, l’Avià –
que va perdre 1-2 contra el Calaf– visitarà 
el Joan Cortiella (17:30).  || A. SAn AndRÉS
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El Cb Castellar va jugar l’últim amistós a casa, amb un puigverd completament buit. || A. SAn AndRÉS

esports

El CB Castellar va jugar el penúltim compro-
mís de pretemporada contra el CN Terrassa, 
al pavelló Puigverd, un partit que es va saldar 
amb clara victòria local per 89-67.

L’equip de Quim P. Alarcón segueix amb 
aquesta llarga i atípica pretemporada abans 
del començament de la Lliga, el cap de setma-
na del 18 d’octubre –i no del passat, com erròni-
ament va sortir publicat en L’Actual 582–, amb 
una victòria contra el CN Terrassa de primera 
catalana, un rival sobre el paper de categoria in-
ferior, però que va saber estar sobre el parquet.

Els groc-i-negres van començar dominant 
i van marxar al primer minut de descans amb 
un contundent 22-7, després de diversos triples 
d’Albert Germà, Albert Cadafalch i Pau Vilado-
mat, única novetat de l’equip aquesta tempora-

da. En el segon, els terrassencs van reaccionar 
i es van apropar a només dos punts en arribar 
al descans (33-31). Un miratge, però, que va de-
saparèixer en el tercer (66-43), després que el 
tècnic local fes rotar la banqueta, mantenint el 
quintet teòricament titular sobre la pista. Amb 
89-67 en l’últim quart, el Castellar ja prepara el 
pròxim amistós contra el Santa Coloma, equip 
del grup 1 de Copa Catalunya.

“Estem en procés de tornada a les pis-
tes, adaptant-nos de nou a la competició. Ha 
estat un partit per extreure les conclusions 
justes, simplement per treballar i que els ju-
gadors es trobin més còmodes. Després de sis 
mesos sense competir i amb el pavelló buit i 
tot ple d’incertesa, hem d’anar dia a dia” va 
explicar el tècnic local.  || A. SAn AndRÉS

noob Race, una jornada 
atlètica diferent a la muntanya

El CB Castellar segueix la 
preparació per a la Lliga (89-67)

aTLETISmE | CURSa d’ObSTaCLeS bÀSqUET | pReTempORada

La primera cursa d’obstacles per a principiants 
de Catalunya, la Noob Race, va disputar-se diu-
menge al matí a les instal·lacions de Can Julia-
na, amb 171 participants que van riure i gaudir 
durant tota la jornada.

Les curses d’obstacles són més freqüents 
i seguides del que inicialment podem pensar: 
proves com les nord-americanes Green Beret 
Challenge-Commando (de la qual diuen que 
és la més dura del món) i la Shale Hill o les eu-
ropees Iron Viking i Spartan Race són reptes 
derivats de l’entrenament militar, però que no 
estan a l’abast de qualsevol atleta. Amb aques-
ta premissa, l’empresa de Sant Llorenç Savall, 
Som3events, va organitzar a les instal·lacions 
de Sant Feliu del Racó una prova a manera d’in-
troducció per a tots els públics.

Tot i les restriccions, la Noob Race va reu-
nir 171 participants que van completar els qua-
tre quilòmetres del recorregut amb una vinte-
na d’obstacles, d’entre els quals va destacar la 
pujada a contracorrent del riu Ripoll, després 
del descens des de les instal·lacions de Can Ju-
liana. Des d’allà, els participants van haver de 
pujar de nou al recinte, on els esperaven enca-
ra més obstacles i proves d’habilitat.

“Va venir gent de Castellar, Sabadell, 
Vic o Tarragona. Va anar molt bé i els par-
ticipants ja han preguntat per la pròxima 
cursa, que ja estem preparant” va explicar 
Mireia Datzira, organitzadora de l’empresa 
Som3events, que ja està pensant en la dispu-
ta d’una prova de caire diferent, en què puguin 
participar famílies.  || A. SAn AndRÉS

La Noob Race va ser una jornada molt divertida per als participants a Can Juliana. || A. SAn AndRÉS
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berga descansa
avià - Calaf 1-2
Cerdanyola b - Joanenc 0-1
pirinaica - gironella 1-0
Can Trias - Sant Quirze 1-1
Sallent - UE Castellar 2-1

HC Castellar - masquefa 10-2
manresa - molins de Rei 5-4
Sabadell - Sfèric 3-5
Olesa descansa

Lloret - pineda de mar 2-2
Sant Cugat - Vilamajor 7-3
montcada - Can Calet 4-3
Cardedeu - manlleu 3-6
montmeló - Ripollet 2-5
malgrat - Vilafant 5-6
parets - fS Castellar 2-7
Sant Julià - Riudellots 4-2

fUTbOL fUTbOL SaLa bÀSqUET HOqUEI paTINS
2a CaTaLana · SUbgRUp 4a · J01 dIVISIó d’HOnOR · gRUp I · J01 COpa  CaTaLUnYa· gRUp 2 · J01 2a CaTaLana · gRUp 4b · J02

Ud Calaf 3 1 1 0 0
Ce Sallent 3 1 1 0 0
fC pirinaica 3 1 1 0 0
fC Joanenc 3 1 1 0 0
Ud Can Trias 1 1 0 1 0
fC Sant Quirze 1 1 0 1 0
Ce berga 0 0 0 0 0
Ue avià 0 1 0 0 1
UE Castellar 0 1 0 0 1
fC Cerdanyola b 0 1 0 0 1
Cf at. gironella 0 1 0 0 1

fS Castellar 3 1 1 0 0
Sant Cugat fS 3 1 1 0 0
CefS manlleu 3 1 1 0 0
Ripollet fS b 3 1 1 0 0
S. Julià de R. fS 3 1 1 0 0
Vilafant CfS 3 1 1 0 0
CfS montcada 3 1 1 0 0
fS pineda de mar 1 1 0 1 0
Lloret CfS 1 1 0 1 0
CfS Ie malgrat 0 1 0 0 1
CfS barri Can Calet 0 1 0 0 1
aCe Riudellots 0 1 0 0 1
fS Cardedeu 0 1 0 0 1
S. montmeló fS 0 1 0 0 1
Vilamajor CfS 0 1 0 0 1
parets fS 0 1 0 0 1

Cn Sabadell  0 0 0
Cb Vilatorrada  0 0 0
Cb mollerussa  0 0 0
Cb Castellbisbal  0 0 0
Cb navàs  0 0 0
Cn Terrassa  0 0 0
Cb Cerdanyola  0 0 0
Cb Tàrrega  0 0 0
bàsquet pia Sabadell 0 0 0
Cb mollet b  0 0 0
Cb Castellar   0 0 0
Cb Ripollet  0 0 0

CLaSSIfICaCIÓ  pJ pG ppCLaSSIfICaCIÓ pT pJ pG pE pp CLaSSIfICaCIÓ pT pJ pG pE pp CLaSSIfICaCIÓ pT pJ pG pE pp

HC Sfèric 2 2 0 0 0
Cp manresa 4 2 1 1 0
HC Castellar 3 2 1 0 1
Cp masquefa 3 2 1 0 1
molins de Rei 1 2 0 1 1
Club Olesa patí 0 0 0 0 0
CeH Sabadell 0 2 0 0 2

natació Sabadell - Vilatorrada 17/10
mollerussa - Castellbisbal 17/10
navàs - natació Terrassa 17/10
Cerdanyola - Tàrrega 17/10
pia Sabadell - mollet b 18/10
Cb Castellar - Ripollet  18/10

Gina Torres (esquerra) al podi de les pistes municipals Les basses de Lleida. || CedIda

arnau parera va aconseguir la victòria al Volant Racc com a copilot de Daniel Dalmau. || a.dOmIngO/RaCC

aTLETISmE | C. CaTaLUnYa maRXa

RaLLIES | VOLanT RaCC

Gina Torres, subcampiona de 
Catalunya dels 3.000 marxa a Lleida

Arnau Parera guanya la primera 
cursa del Volant RACC 2020

El copilot Arnau Parera va imposar-se en el Ral·li Memorial Abel Puig, prova puntuable per al 
Volant RACC 2020, un dels certàmens de promoció més prestigiosos del país. El castellarenc 
va copilotar Daniel Dalmau i sobre el Peugeot 208 de la copa van dominar des de l’inici del pri-
mer bucle. L’experiència de Parera en el seient de la dreta va donant els seus fruits a poc a poc 
i després d’haver participat en diverses copes com la Focuxtreme, el Campionat de Catalunya 
i el Campionat d’Aragó de ral·lies –en què participa aquesta temporada amb el també castella-
renc Emi Osuna– fa un pas endavant amb el Volant RACC. El pilot d’Arbúcies  ha confiat plena-
ment en ell, amb un èxit aclaparador després de conseguir la primera victòria de la temporada 
en la prova disputada a Cervera, on van acabar quarts de la general, en un ral·li guanyat per Xevi 
Pons, ja que també era puntuable per al campionat de Catalunya de terra. “Va anar tot molt 
bé! Durant la cursa vam anar molt ràpids però molt segurs i sense tenir cap mena d’en-
surt. La pròxima serà sobre asfalt a Osona (17/10) i esperem que vagi igual”, va explicar el 
copilot, que té en ment “fer tot el volant amb el Dani i l’Aragó amb l’Emi”.   || a.San andRéS

Després de l’èxit de l’Ainhoa Roldán en el campio-
nat sub-19 d’Igualada, ara ha estat Gina Torres en 
els 3.000 metres marxa qui ha igualat els resultats 
de la seva companya en el sub-14 de Lleida, cosa que 
destaca el bon moment de forma de la base del Club 
Atlètic Castellar.

Les pistes municipals de Les Basses de Llei-
da van ser la seu escollida per a la disputa d’aquest 
campionat, en què el club castellarenc va viatjar 
amb Torres com a única representat, una atleta 
precedida d’èxits en competicions anteriors i que 
va deixar el nom del club en bona posició.

Torres, guanyadora dels 2.000 metres del 
Campionat de Catalunya de pista coberta de Sa-
badell i dels 3.000 del Campionat de Catalunya de 

marxa a l’aire lliure a Badalona, ja havia avisat del 
seu potencial en les competicions d’abans de la pan-
dèmia. Un problema que no ha frenat la progres-
sió de la jove castellarenca, que a Lleida va aconse-
guir la segona millor marca local de la història amb 
un temps de 16:26,77 que a més li va proporcionar 
el segon lloc de la prova, darrere de Núria Férriz 
(16:25,76) del AA Catalunya i davant de Lucía Mo-
rales (16:37,95) del CA Viladecans, que va tancar 
el podi de la categoria.

A hores d’ara, l’atleta del club verd és una de 
les de més projecció del club i de Catalunya, ja que 
la fondista s’adapta a la perfecció a qualsevol mena 
d’espai, i ha rebaixat en disset segons la marca de 
16:43 aconseguida a Badalona.  || a.San andRéS

VOLEIbOL
3a CaT (SènIOR a fem) · gRUp a · J02

CLaSSIfICaCIÓ pT pJ pG Tb pp

fS Castellar a 6 2 2 0 0
Vòlei els arcs 6 2 2 0 0
La Salle bonanova 3 2 1 0 0
CV Torelló 3 2 1 0 0
ae Sandor b 3 2 1 0 0
escola Orlandai 2 2 0 1 0
CJ Les Corts 1 2 0 0 1
Igualada VC 0 2 0 0 2

2a CaT (SènIOR a maSC) · gRUp a  · J02

CLaSSIfICaCIÓ pT pJ pG Tb pp

CV Terrassa 6 2 2 0 0
Torre Claramuntq 5 2 1 1 0
CV barberà b 3 1 1 0 0
aeeI J. balmes 3 2 1 0 0
fS Castellar 1 1 0 0 1
panteres g. 2 0 0 0 0 0
CV avinyó 0 2 0 0 2
Igualada VC 0 2 0 0 2
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Taller de poesia visual 
sense moure’s de casa

La Biblioteca municipal Antoni Tort 
ha programat un taller en línia de po-
esia visual per a joves i adults que 
tindrà lloc dl. 16, de 17.30 a 20.30  

h. Té com a objectiu explicar què 
és la poesia visual. Anirà a càrrec 
d’Esteve Plantada, poeta i divulga-
dor cultrual del Centre Laboratori 
de Lletres, escola d’escriptura de 
Barcelona. El taller és gratuït i es 
farà a través de la plataforma Zoom.

La Coral Di-versions Cor de 
Gòspel torna a cantar des-
prés d’un temps de parada

La Coral di-versions Cor de Gòspel 
reprèn els assajos aquest mes d’oc-
ture. El cor, dirigit per Anna Esquius, 

s’hi va tornar a posar dimecres, a les 
19 h, a l’Auditori municipal. La coral es 
va fundar l’any 2017 com a punt de tro-
bada pels amants del gòspel. Ja fa un 
parell d’anys es va reformular com a 
entitat sense ànim de lucre.  Tenen una 
pàgina a Facebook per contactar-hi.  

a la recerca del caràcter castellarenc

Enguany, el Centre d’Estudis  de Cas-
tellar - Arxiu d’Història participa en 
les Jornades Europees del Patrimo-
ni conjuntament amb l’Ajuntament. 
Aquest cop, el material parteix d’un 
projecte independent que s’hauria 
d’haver presentat per Festa Major, 
però que es va haver de cancel·lar 
per culpa de la pandèmia. El Centre 
d’Estudis presenta un projecte ideat 
pel dissenyador local Carles Mar-
tínez Calveras que vol donar veu a 
diversos caràcters castellarencs a 
través d’una sèrie de converses au-
diovisuals. Aquest dissabte, a les 12 
del migdia, es projectarà a l’Audito-
ri Municipal un tast de les primeres 
8 entrevistes realitzades fins ara.

“Són converses intimistes 
que entre altres coses poden ser-
vir per fer una radiografia del que 
és Castellar avui, què ha estat i pot-
ser el què serà”, diu Martínez. En 
total, es volen fer 50 converses, tot i 
que en aquesta primera fase s’arri-
barà a les 14. “De moment, n’hem 
gravat 8, ja”. D’aquestes vuit, dis-
sabte se’n veurà un teaser d’uns 15 
minuts. Aquests primers caràcters 
són els de Gener Martí, Cristina Her-
ranz, Jordi Uyà, Margarida Gubern, 
Mar Hernàndez, Pere Joan Ventura, 
Carme Hosta i Òscar Vila. “Tothom 
té històries interessants, però hem 
optat per aquelles persones re-
coneixibles, que hagin estat im-
plicades en la vila, les entitats, la 
política i que crèiem que podríen  
expressar-se  bé davant d’una cà-
mera”, afegeix Martínez. 

Imatge promocional del projecte de converses ‘Caràcters castellarencs’, que es presenta dissabte a l’auditori. || CEdIdA

en el marc de les Jornades europees de patrimoni el Centre d’estudis de Castellar dissabte presenta un projecte de converes

Els autors del projecte són, a 
més de Martínez a la direcció i en-
trevista, Magda Farré (guió i entre-
vista), Quim Pascual (imatges i edi-
ció) i Manel Macià (imatge i edició).

Aquest projecte neix pel plaer 
de conversar de forma distesa amb 
persones castellarenques que expli-
quen les seves experiències perso-
nals en àmbits com la cultura, la his-
tòria, la geografia, l’associacionisme, 
el lleure, les relacions, etc. “Els hem 
fet algunes preguntes genèriques 
i comunes i d’altres més concretes 
i personals per intentar conèixer 
les persones que ens envolten i les 

  marina antúnez

seves històries particulars que en 
el fons també són les nostres”, co-
menta Martínez.

L’entrevista està formada per 
diferents apartats. En aquesta es-
tructura s’hi inclouen, d’una banda, 
les preguntes personalitzades per a 
cada entrevistat en què, a part de res-
postes concretes, també se’ls dema-
na lectures de fragments de llibres, 
cançons o altres que els puguin de-
finir com a persones. D’altra banda, 
“se’ls fan preguntes més genèri-
ques sobre la vila i la vida”. En total, 
són uns 25 minuts d’entrevista per a 
cada castellarenc i castellarenca.

Segons defineix el Centre d’Es-
tudis de Castellar, el resultat és una 
eina audiovisual de participació so-
cial que, d’una banda, tindrà un re-
corregut popular i que es podrà gau-
dir com a entreteniment o com a font 
per conèixer moments i situacions 
particulars o col·lectives i que, de 
l’altra, podrà ser utilitzada per in-
vestigadors per fer l’anàlisi de pa-
trimoni etnològic del municipi i la 
seva societat. 

Cada conversa s’ha fet en un 
espai referenciat i simbòlic per a l’en-
trevistat tant en llocs públics com 
privats. “Així, també expliquem el 

territori com a part important de 
la nostra població”, afegeix Martí-
nez. Aquesta localització es mostra 
globalment al principi de cada vídeo, 
se’n fa una breu ressenya i s’explica 
per què s’ha escollit.

Les entrevistes s’emetran, un 
cop per setmana, a través d’una web 
creada expressament, www.carac-
terscastellarencs.cat, i podran ser 
consultades en obert tants cops com 
es vulgui. També es difondran els con-
tinguts de forma fraccionada per Ins-
tagram, a caracters_castellarencs.

A banda de l’experiència de les 
converses, els seus continguts són 
una eina extensa de vivències, refle-
xions i dades històriques que ajuden 
a entendre i conèixer el municipi i la 
gent que hi viu.

S’ha intentat aconseguir un 
ritme àgil i que, a banda d’enriquir 
l’espectador amb informació útil i in-
teressant, no es caigui en la mono-
tonia i sigui atractiu per a qualsevol 
tipus de públic tot i que el resultat és 
més de reflexió que d’entreteniment.

S’han alternat les entrevistes 
de gènere masculí i femení per mos-
trar un retrat global de la societat 
castellarenca. També es busca una 
alternança d’edat per intentar cap-
tar millor la realitat del municipi.

El projecte compta amb el su-
port del Centre d’Estudis, l’Ajunta-
ment i l’Institut Ramon Muntaner 
i hi ha col·laborat el Programa de 
l’Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya (IPEC) de la Direcció 
General de Cultura Popular i Asso-
ciacionisme Cultural del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

CaL | LLengUa

La CAL encén la flama del Correllengua

Enguany, el Correllengua tindrà 
lloc dissabte 10, a partir de les 
17.30 hores, a la plaça d’El Mirador. 
Aquest 2020, el Correllengua ho-
menatja Josep Carner, poeta, peri-
odista, autor de teatre i traductor 

noucesntista, que enguany l’entitat 
ha volgut reconèixer. D’ell, recupe-
ren una de les seves frases: “El nos-
tre enyor ens ve de quan no érem”.

L’activitat s’iniciarà amb actu-
acions musicals de l’Escola Munici-
pal de Música Torre Balada, Artcà-
dia, i amb unes lectures de l’obra de 
Josep Carner a càrrec dels usuaris 
de Suport Castellar. Se servirà coca 
amb xocolata. 

A les 18.15 h s’ha previst un con- moment del Correllengua 2019, quan va actuar un dels combos d’artcàdia. || ARxIu

L’acte tindrà lloc 
dissabte a la tarda a 
la plaça d’el mirador

cert poeticomusical basat en un re-
corregut per l’obra de Josep Carner 
amb Jaume Calatayud i Vicente Mo-
nera. A les 19 h hi haurà actuació del 
grup local Lòxias i, ja a les 20 hores, 
es farà la tradicional Arribada de la 
Flama i lectura del Manifest.

Per finalitzar l’activitat s’ha pre-
vist un sorteig. L’acte del Correllen-
gua està organitzat per la Coordina-
dora d’Associacions per la Llengua 
(CAL) de Castellar.  ||  m. AnTúnEZ
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Hip-hop al límit de la gravetat

Qui es plantés dissabte a l’Auditori 
pensant que assitia a un simple espec-
tacle de dansa urbana anava desorien-
tat. La funció Around The World, de la 
companyia de hip-hop  Brodas Bros, 
transcendeix el ball. Va molt més enllà. 
Talent artístic, música i sobretot tec-
nologia a dalt de l’escenari impulsen 
els espectadors a viatjar mentalment 
des de les seves còmodes butaques.

Després de massa mesos durant 
els quals la programació a la vila ha 
hivernat per culpa de la pandèmia, el 
teló es va tornar a aixecar per mos-
trar passos de hip-hop que tempten 
els límits físics del cos, que flirtegen 
amb la gravetat. Un espectacle que 
va estar en tot moment regit per les 
mesures de seguretat corresponents 
–entrades i sortides esglaonades, afo-
rament limitat, seients numerats i dis-
tribuïts per mantenir la distància so-
cial, etc.–, però que, paradoxalment, 
va fer oblidar el panorama que es cou 
a fora de l’Auditori. De mica en mica, 
la cultura als escenaris torna a agafar 
volada. I, amb actuacions com la dels 
cinc saltimbanquis simpàtics que dis-
sabte van ser a Castellar, es fa evident 
com l’havíem arribat a enyorar. 

Desinhibits a dalt de l’escenari, 
descarats, atrevits i amb un somriu-
re gamberro, així és com els Brodas 
Bros es van presentar ballant davant 
dels espectadors. Tot, embolcallat per 
efectes lumínics de fantasia amb què 
s’integraven camaleònicament, per 
aconseguir que les ments del públic 
es deixessin endur per il·lusions òpti-
ques. La tecnologia dispara el hip-hop 
al llindar del surrealisme.

la llum, la part més important

La funció és una demostració de com 
es poden arribar a explotar recursos 
en una sala de teatre per aconseguir 
un efecte d’impacte. Mapatge, focus in-
termitents a ritme epilèptic, projecci-
ons a la pantalla amb què els ballarins 
interactuaven, vestits farcits de leds 

L’espectacle ‘around the world’ de brodas bros va inaugurar la temporada de l’auditori amb mesures anti-Covid-19

o làsers teixeixen una aura futurista. 
La llum no té una funció de decorat, 
és la part més important de l’actuació.

Les geometries impossibles que 
Brodas Broders creen a través d’efec-
tes, i amb què juguen a través de pas-
sos de ball a la frontera de l’impossible, 
van evocar reminiscències de Matrix. 
Around the World va ser un còctel sor-
prenent per als espectadors que no 
anaven previnguts. I així és recoma-
nable assistir a l’espectacle, presen-
tar-s’hi amb la ment en blanc i dispo-
sada a jugar, a emmotllar-se. A deixar 
que Brodas Bros et portin del Japó a 

Xile, passant pel Brasil, Hondures, la 
Xina, Los Angeles, Àfrica o Palestina. 

viatge pel món

Perquè el viatge que la companyia 
va realitzar per mig món és, precisa-
ment, el fil que trena l’espectacle. Bro-
das Bros va estar de gira per diferents 
continents i en va recollir vivències i 
anècdotes enriquidores que queden 
plasmades, en determinats moments 
de forma més subtil i d’altres més ex-
plícites, en la funció. És a través dels 
diferents països que mostren cada ac-
tuació de ball i en què varien música o 

es canvien de vestuari. Una estructu-
ra aporta ritme i varietat per amenit-
zar l’espectacle. 

Els artistes es van ficar el públic 
castellarenc a la butxaca, en gran part 
per la interacció que hi van mantenir, 
captant-ne el pols. Fins i tot, en dema-
nar qui volia ballar amb ells, van rebre 
l’oferiment d’un nen, que s’hi va unir 
desbordant alegria. I és que aquest és 
un dels grans ingredients dels Brodas 
Bros, mostrar-se simpàtics i propers. I 
no és fàcil portar el cos a les exigències 
físiques dels passos de ball, al límit de la 
gravetat, sense perdre el somriure.  |

  Guillem plans

És la màxima 
capacitat 

autoritzada 
ara mateix a 

l’auditori

Espectadors

150

Aquest divendres, 9 d’octubre, torna 
el DocsBarcelona del Mes a l’Audi-
tori Municipal, a les 20 h. Les cin-
tes que es programen són mirades 
úniques a la realitat premiades als 
millors festivals i en versió original 
subtitulada al català. Aquest mes 
es projecta Marwa, petita i valen-
ta (Tiny Souls), de Dina Naser.  Es 
tracta d’una coproducció de Qatar, 

GaSTRONImIa | na madROna

‘Marwa’, la protagonista siriana 
del DocsBarcelona del Mes

marwa, a la dreta, és la protagonista del Docsbarcelona del mes d’octubre. || CEdIdA

aUDITORI | danSa

Els quatre components de brodas bros en ple ball a la seva actuació a l’auditori municipal de Castellar. || q. PASCuAL

França i el Líban, del 2019. 
La petita Marwa viu en un camp 

de refugiats d’ençà que va fugir amb 
la seva família de Síria. L’atenta mi-
rada de Dina Naser segueix la vida 
quotidiana de la Marwa, un esperit 
alegre i obert que no entén de murs 
ni barrots. El pas de la infantesa a 
la vida adulta la portarà a afrontar 
nous reptes per sobreviure en un en-

torn on, malgrat tot, la vida continua.
La Marwa s’ha adaptat a la vida 

al camp, té amics amb qui jugar i va a 
l’escola. Però quan el seu germà gran 
és interrogat per les autoritats sobre 
la seva associació amb militants ex-
tremistes, es topa amb una nova re-
alitat: la seva vida fa un gir immens 
que la farà qüestionar algunes cer-
teses. Durant quatre anys, l’encant, 
el positivisme i la determinació de la 
protagonista van captivar la cineas-
ta, que va veure en ella un testimoni 
inspirador de resistència, supervi-
vència i esperança. Les dures con-
dicions al camp mai han torçat la vo-
luntat de la Marwa per construir el 
seu propi camí.  || m. A.
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Hipopòtams a la plaça d’el mirador

moment de l’espectacle ‘Hippos’ de Zum-Zum Teatre, a la plaça d’El mirador, diumenge passat. || m. A.

Hippos va ser l’espectacle que es va 
poder veure diumenge al matí a la 
plaça d’El Mirador. El públic, res-
pectant en tot moment de les dis-
tàncies de seguretat agrupant-se per 
unitats de convivència, va aplaudir 
el  divertit muntatge. 

La proposta de la companyia 
Zum-Zum Teatre va tenir tan bona 
acollida que la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament, organitzadora 
de l’acte, va decidir ampliar les ses-
sions a dues, una, a les 12 h, i l’altra, 
a la 13 h.

A l’escenari, que va ser el ma-
teix enrajolat de la plaça d’El Mi-
rador, van ballar sense parar tres 
hipopòtams inflables, que feien 
d’amagatall de tres ballarins que els 
feien moure, des de dintre, al ritme 
de músiques que ens permetien fer 
aflorar sensacions ben diverses, des 

Zum-Zum Teatre va 
triar aquest animal 
per a un espectacle 
que trenca tabús 
i prejudicis

  marina antúnez

de les ganes de ballar amb ritmes rà-
pids fins a les ganes d’estirar-nos i  
rebolcar-nos, que feien els animals 
com si fossin croquetes, deixant-se  
anar amb músiques per fer pànxing, 
simplement, a terra, gaudint del sol 
que diumenge va lluir a Castellar.

Zum-Zum Tatre l’encerta amb 

CRòNICa | eSpeCTaCLe famILIaR

La Biblioteca Municipal An-
toni Tort ja ha obert les ins-
cripcions per a uns clubs de 
lectura de llengua catalana. 
S’adrecen a totes aquelles 
persones que volen parlar en 
català de llibres, que tinguin 
nivell inicial o mitjà de català 
i que volen practicar l’expres-
sió oral. Aquests clubs estan 
organitzats conjuntament per 
la biblioteca castellarenca i el 
Servei Local de Català. 

El 27 d’octubre s’inicia-
rà el primer d’aquests clubs, 
el de català inicial, a les 10 
del matí. Es repetirà cada di-
marts, de forma presencial. El 
29 d’octubre tindrà lloc el club 
de català avançat, a les 10 h, 
que es repetirà cada dijous. 

Les inscripcions són 
gratuïtes i es poden fer de di-
lluns a dijous al Servei Local 
de Català, al Mirador, o bé a 
la Biblioteca Antoni Tort, de 
dilluns a divendres.

D’altra banda, la bibli-
oteca també ha programat 
tallers de Lego per a infants i 
joves a partir dels 7 anys que 
s’iniciaran el 24 d’octubre que 
ve, creació d’històries de Gi-
anni Rodari amb Lego per a 
infants, per fer un petit ho-
menatge al gran escriptor i 
pedagog. Els infants que hi 
participin podran fer volar 
la imaginació i crear una his-
tòria amb Lego a partir dels 
contes que s’expliquin. Tots 
aquests tallers són gratuïts, 
amb aforament màxim. 

El proper 16 d’octubre, 
el servei municipal també ini-
cia un talleren línia de poesia 
visual per a joves i adults que 
tindrà lloc de 17.30 a 20.30 
hores a través de la platafor-
ma Zoom.   || m. A.

Clubs per 
practicar 
el català

bIbLIOTECa | OCTUbRe

Adrià Vigid (Adrià Vicente) va actuar dissabte, en la segona 
convocatòria de la Mostra de Creadors Musicals Locals que 
Cal Gorina programa a la nostra vila. El concert d’aquest jove 
guitarrista i cantant va sorprendre més d’un assistent. Oriol 
Vicente va acompanyar-lo amb la guitarra acústica en una 
cançó. La resta de temes, Vigid els va tocar amb Alan Pardo, 
que l’acompanyava amb una guitarra solista. La intenció dels 
organitzadors és seguir fent més concerts. “Ara mateix,  si les 
condicions són bones, podrem anar programant unes 10 
propostes que tenim parlades, i esperem que la mostra en 
vagi fent sortir més”, diu Dani Sagrera, impulsor del projec-
te. En properes convocatòries, l’objectiu és que s’hi afegeixin 
Acció Musical Castellar, Fan Music Club, amb la col·laboració 
de l’Esbart Teatral de Castellar i l’Ajuntament.   || m. A.

mÚSICa | CaL gORIna

Adrià Vigid, a la mostra de creadors

aquesta disfressa multiforme, que 
tan aviat ens sembla enormement 
grassa, com molt alta, baixeta, o 
deformada. Veiem uns hipopòtams 
que arrufen el nas, que mouen les 
orelles, els braços i les cames, i que 
es comuniquen amb nosaltres. I que 
s’ho passen bé.

Els Hippos evidencien una rea-
litat encara més interessant, i és que 
qualsevol cos, per més gras i gros que 
sigui, pot ser àgil, flexible, enèrgic i 
divertit, tothom és capaç de gaudir. 
Tenim capacitat per moure’ns, per 
jugar, i encara més important, per 
estimar i ser estimats.  

a la dreta, el creador adrià Vigid. L’acompanya, a l’esquerra i a la guitarra, Oriol Vicente. || CEdIdA
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El mes de març l’Arxiu Municipal de 
Castellar del Vallès va rebre la dona-
ció de Núria Rocavert Lecina de prop 
de 800 plaques de vidre (de 10,5x4,5 
centímetres) que el seu pare, Joan 
Rocavert Argelagués, va realitzar. La 
donació suposa prop de 800 negatius 
de vidre estereoscòpics de temàtica 
centrada, bàsicament en el paisatgis-
me, tant de Castellar i els seus rodals 
com d’altres indrets de Catalunya 
(Núria, Sant Miquel del Fai…), com 
d’altres ciutats europees (Pisa, Flo-
rència, Roma, Venècia, Pompeia…). 
Les imatges són resultat dels viatges 
que portava a terme Joan Rocavert 
per tal de gaudir de la seva gran pas-
sió, la fotografia. A la donació també 
s’inclou un visor de fusta per tal de 
veure les plaques de vidre.

Joan Rocavert Argelagués va 
néixer a Castellar del Vallès l’any 
1885, es va casar l’any 1935 amb Maria 
Lecina Alloza i va tenir dos fills, Núria 
i Jordi. Va morir a la vila l’any 1947.  
Viatjant de comerç, Rocavert era 
un gran afeccionat a la fotografia i 
va ser un dels membres fundadors 
de l’AFC, l’Agrupació Fotogràfica de 
Catalunya, el juny de l’any 1923. L’en-
titat va néixer de manera espontània  
quan un grup d’aficionats a la fotogra-
fia van coincidir en un espectacle de 
music hall. Amb l’excusa d’iniciar una 
conversa sobre càmeres entre Joan 
Rocavert i Salvador Lluch, socis 1 i 2 
respectivament i fundadors de l’AFC,  

donació de 800 plaques de vidre

Església parroquial de Castellar, una de les imatges fetes per Joan Rocavert vers 1920.  || J. ROCAVERT ARGELAGuÉS

Joan Rocavert argelagués. || FOnS AFP

Van ser fetes pel castellarenc Joan Rocavert, un dels fundadors de l’agrupació fotogràfica de Catalunya el 1923

van quedar per retrobar-se per par-
lar de fotografia.

A la trobada també van venir 
uns amics aficionats a la fotogra-
fia i després de diferents reunions 
es va crear l’Agrupació. Els orígens 
de l’AFC es remunten a l’excursio-
nisme dels anys 20, quan diferents 

paTRImONI | aRXIU mUnICIpaL

grups d’excursionistes tractaven 
d’imitar ciutats com París o Londres, 
on hi havia importants societats fo-
togràfiques. Els seus creadors voli-
en que la fotografia fos reconeguda 
com un art.

Les plaques de vidre estereos-
còpiques emulen la sensació de pro-

  Redacció

funditat a partir de capturar dues 
imatges de la mateixa cosa amb una 
separació adequada, igual a la visió 
que s’obtindria amb cada ull. L’ob-
servació del resultat amb un visor 
apropiat permet recrear la sensa-
ció de profunditat que no tenen les 
fotografies convencionals. Les pla-

ques de vidre eren més útils que el 
cel·luloide per a imatges de recer-
ca o que requerissin molt de detall 
perquè eren extremadament esta-
ble.  Per aquest motiu les empraven 
aquests fotògrafs-excursionistes.

L’arxivera municipal, Sílvia 
Sáiz, ha explicat que “avui en dia, 
els arxius som uns equipaments 
absolutament necessaris per tal 
de vetllar pel patrimoni documen-
tal. Els arxius som els conserva-
dors de la memòria col·lectiva i 
per aquest motiu posem en valor 
aquesta donació”. Tant les plaques 
com les imatges que contenen tenen 
“un gran valor documental que 
descriurem i tractarem per tal 
de posar-les a disposició del ciu-
tadà properament”. Amb aquesta 
donació,  l’Arxiu Municipal dona un 
pas més en la funció cultural que és 
consubstancial als arxius. 
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agenda del 9 al 18 d’octubre de 2020

DivenDres 9

20 h - CINEma
Docsbarcelona del mes: 
marwa. petita i valenta
auditori municipal miquel pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès, L’aula d’extensió 
Universitària per a gent gran i Cal 
gorina

Dissabte 10
12 h - ACTE
presentació del projecte audiovi-
sual “Caràcters castellarencs”
activitat inclosa en les propostes de 
les Jornades europees de patrimoni 
2020
auditori municipal miquel pont
Organització: Centre d’estudis de 
Castellar del Vallès – arxiu d’Histò-
ria
amb la col·laboració de l’ajunta-
ment

17-30 h - ACTE
Correllengua 2020
pl. d’el mirador
Organització: CaL Castellar
amb el suport de l’ajuntament

Diumenge 11
12 i 16.30 h - CINEma
Cinema familiar: 
padre no hay más que uno 2: La 
llegada de la suegra
auditori municipal miquel pont
Organització: ajuntament

19.30 h -  CINEma
Diumenge d’estrena:
Un amigo extraordinario
auditori municipal miquel pont
Organització: ajuntament

DivenDres 16
21 h - CINEma 
Cinefòrum: La biblioteca de los 
libros rechazados
auditori municipal miquel pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Dissabte 17

11.30 h - InfanTIL
L’Hora del conte infantil: 
Contes i rondalles de Sant Llorenç 
del munt
amb Toni massagué
aforament limitat
pati de Les 3 moreres
Organització: biblioteca municipal 
antoni Tort

Diumenge 18
12 h i 16.30 h -  CINEma
Cinema familiar: 
Scooby!
auditori municipal miquel pont
Organització: ajuntament

19.30 h -  CINEma
Diumenge d’estrena. Cicle Gaudí: 
¿puedes oírme?
auditori municipal miquel pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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faRmÀCIES DE GUÀRDIa 
 
 
dIVendReS 09 ROS 
dISSabTe 10 fENOY 
dIUmenge 11 YaNGÜELa 
dILLUnS 12 CaSTELLaR 
dImaRTS 13 pERmaNYER 
dImeCReS 14 CaTaLUNYa 
dIJOUS 15 fENOY 
dIVendReS 16 EUROpa 
dISSabTe 17 EUROpa 
dIUmenge 18 YaNGÜELa 

farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
farmàcia permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
farmàcia m. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
farmàcia pilar Vilà boix
937 159 099 · Barcelona, 58
farmàcia Yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
farmàcia Castellar 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEfUNCIONS

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.

farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

“La depressió és la incapacitat de construir un futur.”
Rollo May

@deborah_teran @ebcolobrers @arnaucabeza
Sunday Cistella de Tardor Pavelló mies van der Rohe

pOSTaLS DE CaSTELLaR 

INSTaGRam · @lactual

La imatge correspon a una postal de Castellar on es pot veure el carrer Doctor Ferran, del primer 
eixample de la vila amb tot de cases adossades com les del doctor Llorenç Casas Wehrli o del mo-
tociclista Simó Pou. Al contrari de l’actualitat, on és impossible trobar aparcament, al carrer hi 
havia molts pocs automòbils. A la imatge es poden veure  dos automòbils Renualt Gordini i un dels 
utilitaris de l’època que causava furor: el Seat 600.  || FOnS FOTOGRàFIC:  ARxIu munICIPAL dE CASTELLAR

Carrer Doctor ferran, 1968

penúltima

04/10/20            
Encarnació Viladoms Trullas     
91 anys
04/10/20           
maria dolors Rocabert Iborra     
76 anys
05/10/20
José Lázaro García                         
77 anys
05/10/20            
manel Fernandez Barcons            
77 anys

TELÈfONS DINTERÈS: Ajuntament 93 7 14 40 40 ·  Fax Ajuntament 93 714 40 93 · Policia 93 7 14 48 30 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49 
51 Ràdio Castellar 93 714 43 40 · Casal Catalunya 93 715 89 98 · Casal Plaça major 93 714 36 55 · CAP 93 747 11 11 · Servei de Català 93 714 30 43 · Centre de Serveis 93 747 10 55 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
93 727 74 00 · Tanatori 93 747 1 2 03 · mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB  93 7 14 53 89 · ACC 93 7 14 6 7 39 · Recollida de mobles 900 150  140 · Taxis Castellar 93 7 14 3 7 75 · Parròquia  93 714 52 83
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la contra

Ivette Sánchez

La pandèmia em va 
servir per formalitzar 
la meva obra

Pintora

q
. P

A
S

C
u

A
L

Té 22 anys i té clar que, passi el que passi, seguirà pintant 
perquè això forma part d’ella mateixa. Ara comença un 
màster d’educació perquè tot el que ha après ho vol trans-
metre per despertar el neguit artístic als infants

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Espontània
Un defecte que no pots dominar?
Perfeccionista
Una persona que admiris?
Les meves àvies i la meva mare
Un menjar?
La xocolata negra
Un pintor?
monet
Una pintura?
‘nenúfars’, de monet
Un músic?
Leiva
Un llibre?
‘Hamlet’, de Shakespeare
Una pel·lícula?
‘El viaje de Chihiro’
Un país?
Espanya
Un desig?
que tot vagi bé

”

“

· quan et ve el cuquet artístic?
Des que era petitona. Sempre he di-
buixat, m’ha agradat molt. De petita 
m’agradava molt la música i la pintu-
ra, però finalment em vaig decantar 
cap a la pintura, el dibuix. La meva 
mare, com que veia que tenia tant ne-
guit per les belles arts, em va apun-
tar a moltes acadèmies. Ma mare és 
professora i també és molt creativa. 
Sempre m’ha recolzat molt. De ma-
nera autodidacta, jo també em posa-
va a pintar a casa.

· Vas estudiar per ser artista?
A l’adolescència ho vaig deixar una 
mica però sempre hi retornava. Fi-
nalment, quan vaig acabar el batxi-
llerat humanístic vaig apuntar-me a 
belles arts. Quatre anyets aprenent 
molt, amb bons companys que m’han 
ensenyat molt, i els professors també.

· Has estudiat a l’estranger?
A quart de carrera vaig marxar amb 
un Erasmus a Llemotges (França), i 
arran d’això, tinc una menció en an-
glès i francès. El nivell allà era molt  
més alt i els tallers eren molt xulos.  
M’agrada més aquí, tot és més calmat. 
Allà és massa seriós i estricte, tot i que 
tenia força llibertat. Hi tenen les BAC, 
que serien com les PAAU d’aquí. Vaig 
veure com ho fan altres facultats i en 
altres països. I aprens l’idioma. Vaig 
passar de no saber res de francès a 
parlar-lo fluïdament. 

· Has fet il·lustració i dibuix?
A tercer de carrera vaig escollir di-
buix. De fet, a la carrera hi ha molta 
gent que fa il·lustració  que escull di-
buix, però són coses diferents. El di-
buix és més artístic, fem molt model, 
molt dibuix al natural, observar la re-
alitat i representar-la, treballant la 
forma, la llum. La il·lustració és tenir 
un relat i fer una interpretació per il-

lustrar-lo. Són molt interessants totes 
dues disciplines.

· quan estaves acabant la carre-
ra arriba la pandèmia i...
Quan vaig tornar em quedava el tre-
ball de fi de grau i em trobo amb la 
pandèmia i un munt de preguntes 
al cap. La situació era molt incerta. 
Quan estudies infermeria o medi-
cina tens clar que seràs infermera 
o metge, però quan estudies belles 
arts penses que t’ho has passat molt 
bé però tens molta incertesa. Has de 
prendre una decisió. 

· I què vas decidir?
La pandèmia em va servir per forma-
litzar la meva obra. Vaig fer un por-
tafoli i vaig començar a penjar fotos 
de les meves obres. Vaig posar nom 
a la meva feina. Amb la pandèmia, 
companys més activistes van realit-
zar accions artístiques opinant sobre 
la pandèmia. 

· I seguiràs estudiant?
Vaig decidir apuntar-me a un màs-
ter d’educació (el que abans es deia 
el CAP). Durant la carrera vaig tenir 
l’oportunitat de treballar en una ga-
leria d’art amb nens i va ser molt 
bona experiència. Ho trobava a fal-
tar. L’educació és una via per des-
pertar les ments, i els alumnes et sor-
prenen molt. 

· quin tipus d’artista ets?
Soc molt clàssica i tradicional. Em 
considero una artista contemporània, 
sobretot per les tècniques. M’agrada 
molt la pintura clàssica, Monet, For-
tuny, els impressionistes, i segueixo 
aquesta línia. Treballo molt les for-
mes, la composició, el color, soc molt 
fan de l’estudi de la pintura i la repre-
sentació. Ara es porta molt la perfor-
mance, el vídeo, però a mi m’agrada 
molt viure la pintura. Faig servir mol-
tes tècniques: oli, aquarel·la, carbo-
net, m’agrada molt el canvi, així puc 

fer un estudi de cada material.  Això 
de l’estil es va definint a poc a poc.

· Com veus el futur?
Hi tinc una relació d’amor-odi. No 
sempre ha estat tot tan bonic, a la 
carrera. Quan comences, t’envoltes 
d’amics que han estudiat coses dife-
rents i que ho tenen tan clar! I tu pen-
ses que t’has de buscar tant la vida 
que et planteges si val la pena treba-
llar tant. Però m’he adonat que sí, és 
una cosa que sempre m’ha acompa-
nyat i no ho podré deixar, forma part 
de mi. Els meus companys, que són 
més contemporanis, estan molt po-
sats. És un món en què t’has de moure 
moltíssim, has d’estar constantment 
creant, informant-te, és un món d’in-
vestigació. Hi ha gent que marxa a 
fora. A Alemanya i els països del nord 
el sector artístic està més reconegut. 
En el sector de l’educació, jo soc molt 
positiva i vull tirar endavant. A més 
d’un li despertaré el neguit. 

  marina antúnez


