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Setmanari d’informació local

Georgina Garcia 
recupera el top 200 
del rànquing WTA

esports | p13

restaurants 
i bars en
quarantena
El Govern català tanca l’hostaleria 15 dies 
i limita al 30% l’accés als comerços per 
l’augment de contagis de Covid-19

Els establiments de restauració i bars han estat molt damnificats per la pandèmia i ja van haver de  tancar tres mesos durant l’estat d’alarma. En la imatge, interior tancat d’un local de Castellar. || Q. Pascual

pandèmia | p 03

El pressupost municipal previst 
per al 2021 serà de 24 milions i 
es congelaran taxes i impostos

ajuntament | p04



DEL 16 AL 22 D’octubrE DE 202002

actualitat

· Quina és la situació a l’hospital? 
Es nota la segona onada?
Estem tenint un augment progres-
siu d’ingressos a hospitalització i a 
l’àrea de crítics. Vam tenir un brot a 
l’àrea de residència i convalescència, 
que també va afectar personal, però 
el vam poder controlar. En el meu cas, 
treballo en l’àrea d’UCI i de crítics. A 
hores d’ara, a l’UCI principal dels 10 
llits que tenim 8 són de pacients amb 
Covid-19. Tenint en compte que l’am-
pliació que hem pogut fer, amb el pla 
de contingència, és de fins a 18 llits, 
l’ocupació de l’UCI amb Covid-19 és 
de prop del 40%. La corba de pacients 
és ascendent. Tenim unitats d’hospita-
lització dedicades només a Covid-19, i 
àrees d’urgències per al triatge de co-
ronavirus i PCR. 

“La mancança de personal s’ha fet crònica”

  Rocío Gómez 

Ha estat un dels castellarencs que ha 
viscut a primera línia la crisi de la Covid-
19. Amb les seqüeles de la primavera 
passada presents, l’infermer valora la 
situació dels sanitaris i dels hospitals a 
les portes de la segona onada. 

ENTREVISTA

Jaume Aragonès, infermer 
a l’Hospital de Granollers

· Com viu el personal sanitari el re-
punt de casos?
La moral està tocada, estem desani-
mats i esgotats. Venim de deixar-nos-hi 
la pell, de treballar molt dur en la pri-
mera onada, i fins i tot molts de nos-
altres tenim seqüeles físiques i psico-
lògiques. Una vegada va disminuir la 
incidència, hi havia la sensació per 
part dels gestors que tot havia acabat, 
però no és cert. Se sabia que hi hauria 
un repunt, però no s’han posat tots els 
recursos a l’abast per poder fer front a 
l’augment de casos. Tenim un hivern 
molt dur per passar. Al nostre hospi-
tal hi ha un greu dèficit de personal, i 
s’han tancat àrees que es van preparar 
per poder assumir el primer impacte 
d’onada de contagis de coronavirus. 

· per tant, estem preparats per 
fer front a aquest segon episodi?
M’agradaria dir-te que sí, però no puc 
assegurar-ho. S’han activat plans de 
contingència a tots els hospitals, s’han 
preparat unitats específiques i s’ha 
format els treballadors. Alguns cen-
tres, en previsió, fins i tot han contra-
ctat personal sanitari. Ara bé, no hi ha 
personal per a tot arreu i és per això 
que s’ha produït una migració de pro-
fessionals cap als hospitals que ofe-
reixen millors condicions, i que han 
pogut consolidar les seves plantilles.  
Això ha afectat, per exemple, el meu 
centre de treball. 

· Quines són les principals reivin-
dicacions del vostre col·lectiu?
Al personal assistencial, que treballa 
a peu de llit, se’ns escolta poc. Hi ha 
molts gabinets de crisi, molts esta-
ments polítics i moltres administra-
cions, però les opinions de metges o 
infermers no es tenen en compte i es 
queden en l’oblit. El gran problema 
que posem damunt la taula és que la 
mancança de personal s’ha fet cròni-
ca i crítica. Tot va començar amb les 
retallades de la crisi del 2008, i la ges-

tió que es fa del finançament per part 
dels centres que treballen pel Servei 
Català de Salut, però que pertanyen 
al Sistema Sanitari Integral d’Utilit-
zació Pública (SISCAT) i no a l’Institut 
Català de la Salut (ICS). Això ha tin-
gut un greu impacte en les condicions 
laborals dels sanitaris. No em referei-
xo només a les nòmines sinó també a 
la inestabilitat laboral, els horaris, o 
els contractes precaris. S’han estal-
viat diners a base de situacions con-
tractuals pèssimes. Necessitem que 

s’inverteixi en personal, que s’ampli-
ïn les plantilles. 

· Com valores la teva experiència a 
l’UCI durant la pandèmia?
Abans de la pandèmia es va posar en 
marxa el projecte Humaniza UCI, per 
millorar les UCI, condicionar l’espai per 
fer-lo més confortable i amable tant per 
als pacients com per als familiars, que 
podrien assumir un paper més actiu en 
l’acompanyament de l’usuari. Ara, tot 
això no es pot posar en pràctica. Pensa 
que el pacient Covid-19 viu absoluta-
ment aïllat en un box. Ens hi acostem 
amb els EPI, disfressats d’extraterres-
tres. Som irreconeixibles, no saben com 
és el nostre rostre ni la nostra veu, que 
s’amaga darrere de dues mascaretes. 
No pots entrar al box cada vegada que 
vols, com abans de la pandèmia, sinó 
que cada interacció està mil·limetrada. 
Aquest aïllament no només és una gran 
muralla entre el pacient i tu, sinó del pa-
cient amb la resta del món, perquè han 
perdut el contacte directe amb l’exteri-
or, amb les famílies o els amics. El con-
tacte es restringeix a la tauleta i al te-
lèfon mòbil. Imagina com de difícil ha 
de ser parlar amb la teva família, expli-
car-los els teus sentiments a través de 
la pantalla quan saps que t’adormiran 
i et connectaran a la ventilació mecà-
nica, amb el dubte de saber si els tor-
naràs a veure. És molt difícil treballar 
en aquestes condicions.    

Jaume Aragonès, al control de l’UCI de l’Hospital de Granollers, dimarts passat. || j.a.

alt seguiment de la vaga de 
metges al Cap de Castellar

Aquesta setmana el sindicat Metges 
de Catalunya ha portat a terme una 
vaga a l’atenció primària de l’Institut 
Català de la Salut (ICS) Salvem la pri-
mària, just en el moment que comen-
çava la segona onada de la pandèmia. 
Des de dimarts passat i fins aquest 
divendres, gairebé 6.000 metges es-
taven cridats a aturar l’activitat per 
reclamar millors sous i condicions 
laborals, unes reivindicacions que 
venen de lluny. “Volem fer un clam 
sobre la situació de l’atenció primà-
ria. S’està enfonsant. No tenim mit-
jans, ens falten recursos humans 
per atendre la població i més en 
la situació crítica que estem. Per 
això ho denunciem, perquè volem 
que tots els ciutadans estiguin al 
cas que els metges de primària 
estem esgotats, no podem més i, 
si seguim així, el sistema claudica-
rà. L’atenció primària és a l’UCI”, 

ATENCIó pRImàRIA | vaga

  Cristina Domene
estiguin d’acord amb la reivindi-
cació o amb la descripció que fem 
de la realitat, sinó que de vegades, 
en moments delicats, costa. Vam 
estar sospesant si era o no el mo-
ment, però és que de moments no 
n’hi ha. O revertim la situació ac-
tual o això no té marxa enrere”.

Els treballadors de l’atenció 
primària estan esgotats físicament 
i mentalment, i la pandèmia ho ha 
agreujat tot. Segons la delegada sin-
dical, no hi ha possibilitat de poder 
assumir la tasca que han de fer com 
a atenció primària. “Promoure la 
salut, arribar a diagnòstics ràpi-
dament, fer prevenció i tractar 
els problemes de salut que anà-
vem tractant des de sempre. Tot 
això –junt amb tota la feina que 
ha portat la pandèmia i el canvi 
de la manera de treballar amb la 
dificultat de fer visites assisten-
cials– està portant la situació a 
un punt límit”.

Encara no fa dos anys, el sindi-

cat Metges de Catalunya ja va convo-
car una setmana de vaga. En aquella 
ocasió, altres sindicats s’hi van afegir, 
incloent en la crida tots els professi-
onals de la primària. Un dia abans 
d’acabar la convocatòria es va arri-
bar a un acord només per als met-
ges i metgesses de l’ICS. Però expli-
quen que no s’han assolit les mesures 
pactades. El sindicat exigeix a l’ICS 
el compliment íntegre de l’acord de 
sortida de vaga del 2018. “El que es 
va demanar en gran part no s’esta 
acomplint, per això tornem a sor-
tir al carrer”, diu Vallès.

Els CAP han hagut d’assumir 
noves tasques, a més de la feina ha-
bitual: atendre les residències, fer els 
cribratges a les escoles i la gran majo-

el sindicat, però, decideix ajornar-la el tercer dia davant la  2ª onada

ria de les 25.000 PCR que es fan diàri-
ament. Un volum de feina que ha aug-
mentat un 20%: “El meu dia a dia és 
arribar amb actitud positiva, però 
amb preocupació, pensant quan-
tes visites tindré, quantes podré 
fer, quantes coses se m’escaparan, 
quants pacients no podré trucar i 
quantes persones no podran acce-
dir al nostre CAP perquè les agen-
des sanitàries estan saturades, per-
què les persones grans no estan 
acostumades a fer servir mitjans 
virtuals. I molts de nosaltres ens 
quedem més temps del que ens toca 
per enllestir al màxim la feina”. Tot i 
això, Vallès ha destacat la sort de tenir 
un bon equip, “entre tots ens donem 
molta força per seguir”. 

protesta davant del CAp de metges i metgesses de família dimarts passat. || Q. Pascual

opina Rosa Maria Vallès, delegada 
sindical de Metges de Catalunya i 
metgessa del Centre d’Atenció Pri-
mària de Castellar.

Malgrat que la vaga prevista 
era de quatre dies, dimecres al ves-
pre Metges de Catalunya va decidir 
aturar les mobilitzacions i ajornar la 
vaga davant l’empitjorament dels in-
dicadors de la pandèmia de la COVID-
19. El sindicat, segons va comunicar, 
va prendre la decisió “anteposant la 
cura a la salut de la població a la le-
gítima i justa defensa de la millora 
de les condicions laborals i salari-
als del personal mèdic”.

Segons va informar el sindicat, 
en les primeres hores de dimarts la 
vaga va tenir un seguiment d’un 55% 
de mitjana a l’atenció primària. A 
Castellar el 70% dels metges de fa-
mília assistencials van secundar la 
vaga, segons explica Vallès. “Sobre-
tot en metges de família, menys en 
els de pediatria. I companys que 
no fan el seguiment, no és que no 

sanitat
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Són els contagis 
totals confirmats 

per proves 
pCR que es 

van produir a 
Castellar en les 
darreres dues 

setmanes
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pOSITIUS
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enduriment de restriccions pel rebrot
Bars i restaurants han de 
tancar durant 15 dies, 
la mobilitat es veurà 
reduïda i els comerços 
limitaran un 30% 
el seu aforament

Dimecres la Generalitat va anunciar noves 
mesures de contenció dels contagis de la 
Covid-19 a tot Catalunya. S’aplicaran un 
cop hagin estat ratificades pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i pu-
blicades al Diari Oficial de la Generalitat 
d’aquest divendres, 16 d’octubre. Com a 
mesura més destacada hi ha el tancament 
al públic de bars i restaurants. La resolu-
ció impedeix el consum a l’interior dels lo-
cals i les terrasses i únicament n’habilita 
el servei de recollida de menjar o beguda 
amb cita prèvia. Es tracta d’una limitació 
quasi idèntica a la que es va desplegar a 
l’anomenada fase 0 de la desescalada, la 
més incipient i restrictiva en la majoria 
d’àmbits socials.

El Govern català també imposa afo-
raments del 30% a comerços i mercats no 
sedentaris i del 50% a gimnasos i equipa-
ments esportius. Els serveis de bellesa 
hauran de tancar, excepte les perruque-
ries. També es tanquen les sales de jocs, 
bingos i casinos, i se suspenen els congres-
sos, les fires i les convencions previstes a 
l’octubre. A més, els teatres i els cinemes 
hauran de reduir a la meitat el seu afora-
ment, per sota del 70% que tenen permès 
ara mateix, tot i que a Castellar  ja s’apli-
cava aquesta mesura del 50% als equipa-
ments culturals. Les activitats seran fins 
a les 23 hores i s’hi podrà accedir amb en-
trades  preassignades.

Pel que fa a les escoles i instituts, con-
tinuen oberts,  ja que l’executiu va mani-
festar quan van tornar a obrir al setem-
bre que serien els darrers equipaments 
a tancar. En canvi, les universitats ofe-
reixen formació telemàtica des de dijous. 

  Jordi Rius

Antonio Rodríguez, responsable del Bar La Cantonada del polígon del pla de la Bruguera, dimecres passat. || c. d.

👉 Quantaltransportpúblic,demomentes
mantenen els horaris de transport públic.

Els parcs infantils continuaran oberts 
però s’hauran de tancar a les 20 h. En canvi,  
les competicions esportives no professio-
nals s’han ajornat durant 15 dies. Però no 
se suspenen entrenaments ni activitats 
extraescolars [vegeu pàg. 14]. 

Les restriccions –que en el cas dels 
bars ja s’apliquen a altres països europeus 
com França i ben aviat als Països Baixos– 
busquen reduir a mínims la interacció so-
cial, ja que l’executiu atribueix l’augment 
descontrolat dels contagis al relaxament 
de la població. A més, es demana que es 
limiti els contactes a les persones que in-
tegren el grup de convivència habitual i 
es manté la prohibició de reunions socials 
de més de 6 persones. L’objectiu és frenar 
l’avanç del virus i evitar una intervenció 
de l’Estat com la que es va desplegar la 
setmana passada a la Comunitat de Ma-
drid. El Govern considera que les mesu-
res “són dures  però són del tot impres-
cindibles per fer front a la pandèmia” 
va assegurar dimecres en la presentació 

SALUT | Covid-19

TANCAmENT

Els 81 bars i restaurants  
de la vila, els més afectats

Una de les mesures més comentades 
i controvertides és la que afecta bars i 
restaurants, que hauran de tancar, de 
moment, durant 15 dies. Només podran 
oferir comandes per emportar amb cita 
prèvia. A Castellar actualment hi ha 
censats 81 negocis de restauració. Un 
d’ells és el restaurant La Cantonada, 
ubicat al polígon industrial del Pla de la 
Bruguera. El seu responsable, Antonio 
Rodríguez, considera que la nova 
restricció és una passa enrere molt 
dura: “Nosaltres hem sortit tocats de la 
temporada que vam haver d’estar tan-
cats completament durant tres mesos. 
I ara, que la cosa començava a agafar 
certa normalitat, ens tornen a tancar”.

de  les noves mesures restrictives el vice-
president en funcions de president, Pere 
Aragonès. Amb aquestes mesures “difí-
cils però necessàries” es vol evitar a qual-
sevol preu mesures més dràstiques com 
el confinament domiciliari de la població 
i tensionar el sistema sanitari.

foment del teletreball

Es demana a les empreses que promo-
guin el teletreball tant com sigui possible. 
També es demana intensificar les mesures 
de prevenció i higiene als centres de tre-
ball, adoptant mesures de neteja i desin-
fecció, i garantint la ventilació dels espais 
i edificis; posar a disposició dels treballa-
dors aigua i sabó o gels hidroalcohòlics; 
garantir les distàncies de seguretat inter-
personals i l’ús de mascareta obligatori; i 
adoptar mesures per evitar la coincidèn-
cia massiva de persones, tant treballadors 
com clients o usuaris.

Segons recorden les autoritats sa-
nitàries, s’han activat aquestes mesures 
més restrictives a causa de la incidència 
acumulada de casos en les darreres dues 

setmanes, que és alta (ara és de 140 casos 
per cada 100.000 habitants en l’àmbit 
comarcal) i amb tendència a l’alça sos-
tinguda en el temps tant els darrers dies 
com en la previsió si no es prenen les me-
sures ara. En el cas de Castellar la inci-
dència acumulada és molt alta, 293 casos 
per cada 100.000 habitants, tot i que ha 
baixat una mica en els darrers dies. Per 
tant, a la comarca la taxa de transmis-
sió és superior a 1 i la pressió assisten-
cial s’incrementa en l’àmbit hospitalari. 
Les mesures aplicades també tenen en 
compte la mobilitat, la densitat i el con-
tinu urbà, a més de la incidència epide-
miològica per aplicar-les en poblacions 
amb incidències mitges com a mesura 
preventiva i de contenció.

Dilluns, el Procicat va anunciar que 
aplicaria aquestes mesures més restricti-
ves als 15 municipis de la comarca, entre 
aquests Castellar, però l’evidència que 
estem davant d’una segona onada de pro-
pagació del coronavirus  a tot Catalunya 
amb un índex de rebrot important les ha 
fet extensives a tot el territori. 
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Una de les entrades al terme municipal de Castellar. || arxiu

AGèNCIA TRIBUTàRIA | Balanç

Castellar avança posicions en el rànquing 
dels municipis amb més renda d’Espanya
Castellar del Vallès ha millorat posicions 
en el rànquing que fa anualment l’Agèn-
cia Tributàri aper nivell de renda mitja-
na. Segons les dades conegudes aquesta 
setmana, l’any 2018 la vila va tenir una 
renda mitjana bruta de 31.333 euros, ni-
vell de riquesa que va situar Castellar al 
lloc 85 de Catalunya i al 159 d’Espanya. 
Cal assenyalar que l’any 2017 la renda 
mitjana bruta a Castellar era de 29.699 
euros i ocupava els llocs 93 de Catalu-

nya i 172 d’Espanya.
El fet més rellevant de les dades 

del 2018 és el salt que ha donat la pobla-
ció veïna de Matadepera com el munici-
pi més ric d’Espanya, avançant Pozue-
lo de Alarcón (Madrid), amb ni més ni 
menys que 218.788 euros de renda bruta 
mitjana per habitant, fet que s’explica 
per ser un municipi petit que compta 
amb un gran patrimoni entre els de-
clarants. A més de Matadepera, el Va-

llès Occidental també té dues presèn-
cies més molt destacades: Sant Cugat 
del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Els 
primers ocupen el tercer lloc d’Espanya 
amb 57.565 euros de renda bruta mit-
jana i els segons, amb 42.782 euros de 
renda bruta mitjana, es troben en el lloc 
17è d’Espanya i 29è de Catalunya. Val a 
dir que a Castellar es van fer 12.065 de-
claracions de la renda l’any 2018 per a un 
total de 24.185 habitants.  ||  redacció

La solvència financera dels cabals muni-
cipals consolidats en exercicis anteriors 
permetrà afrontar sense gaire sotracs la 
complexa situació socioeconòmica pro-
vocada per la pandèmia de la Covid-19. 
Així s’argumenta des de l’equip de Go-
vern per defensar la proposta de pres-
supostos per al 2021 que es portaran a 
aprovació en el ple de dimarts que ve. 
Les grans línies de treball preveuen un 
pressupost “auster però compatible 
amb el reforçament de la protecció 
social i la inversió pública”, segons 
assegura la regidora d’Economia, Yo-
landa Rivera. 

Un dels elements principals que ex-
pliquen l’austeritat és el fet que per pri-
mera vegada en quatre anys els comptes 
seran inferiors als de l’any anterior com 

a conseqüència de la crisi generada per 
la pandèmia. El pressupost total el 2021 
es redueix més de 160.000 (un 0,68%) en 
relació al 2020 i es preveu una caiguda 
significativa dels ingressos propis: un 
4,3% en taxes i preus públics (es preveu 
recaptar uns 3,4 milions), un 1,1% en in-
gressos patrimonials i un 0,11% en im-
postos directes. També es preveu una 
reducció del 5% dels recursos econòmics 
que l’Estat transfereix als municipis.

En paral·lel a aquesta situació de 
crisi, els comptes volen incrementar la 
protecció social i s’ha donat una puja-
da global de la despesa en el conjunt de 
programes de protecció social del 5,5%. 
En l’àmbit de l’atenció social, les despe-
ses de funcionament dels serveis socials 
municipals incrementen un 4,98% i les 
transferències a famílies i entitats que 
treballen en aquest camp ho fan en un 
17,11%. També augmenta la dotació des-

pressupost marcat per la pandèmia
la proposta de comptes municipals del 2021 que passarà pel ple preveu reforçar la protecció social i la inversió pública

  Redacció tinada a habitatges d’emergència soci-
al en un 70,2%.

torna a baixar el deute

Com s’ha anat fent al llarg dels darrers 
anys seguint un pla de sanejament, el 2021 
l’endeutament a llarg termini tornarà a 
reduir-se, en aquest cas un 23,73% respec-
te el 2020. La reducció del deute viu pre-
vist per al 2021 serà d’1,1 milions d’euros 
i la previsió d’endeutament per a finals 
del 2021 serà del 15,9, molt lluny del límit 
legal establert, que és del 110%. Els sane-
jaments dels comptes han permés reta-
llar des del 2012  22 milions d’euros i reduir 
el deute un 85,3%. Segons les previsions, 
l’Ajuntament podria disposar d’uns 3 mili-
ons d’euros procedents del romanent per 
afrontar inversions i despeses un cop ho 
permeti el govern de l’Estat. També es 
disposaran d’1,4 milions de la Diputació 
per a subvencions entre el 2021 i el 2023.   

1,1 
mILIONS €          
És el que es preveu 
reduir en deute viu 
durant el 2021 

5,5% 
ÉS EL 
pERCENTATGE 
que es preveu 
d’augment de la 
despesa social  

3 
mILIONS €                          
són els diners 
que l’ajuntament 
té acumulats en 
romanents i que ara 
es podran dedicar 
a inversions

AJUNTAmENT | finanCes

 || FONT: ajuNTameNT de casTellar

ORDENANCES FISCALS

L’any 2021 no                            
s’incrementarà cap 
impost, taxa o preu 
públic municipal 

L’equip de Govern ha fet uns 
pressupostos el 2021 que no tindran 
increments en cap impost, taxa 
o preu públic municipal per tal 
de contribuir a reduir els efectes 
negatius de la crisi ocasionada per la 
pandèmia sanitària. La previsió dels 
principals òrgans econòmics és que 
l’escenari econòmic sigui advers, 
almenys fins a mitjans de l’any que 
ve, moment en què podria començar 
a remuntar la situació econòmica.
Entre les principals novetats fiscals 
de cara al 2021, com va explicar 
la regidora d’Economia, Yolanda 
Rivera, en l’audiència pública de 
pressupostos, “com a mesura per 
augmentar l’equitat de l’impost 
sobre béns immobles, s’equiparen 
els tipus de gravamen de l’IBI de béns 
urbans i de l’IBI de béns rústics”. 

diverses bonificacions

També s’amplien alguns beneficis 
orientats a reforçar la protecció 
social o a promoure la sostenibilitat 
ambiental, com la bonificació en les 
transmissions lucratives per causa de 
mort a favor de descendents, cònjuge 
i ascendents, s’incrementa un 10% 
en el tram de béns immobles amb 
valor cadastral superior a 20.000,00 
euros, les bonificacions del 75% en 
funció del carburant s’amplia a tots 
els turismes propulsats per qualsevol 
tipus de gas (GLP), la bonificació del 
50% per instal·lació de sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric 
d’energia provinent del sol per a 
autoconsum, s’amplia a tot tipus 
d’immobles, inclosos els industrials.

24.007.659 €

25.265.728

2012

23.908.953

2013

23.509.814

2014

23.152.603

2015

23.760.614

2016

23.326.275

2017

23.718.292

2018

23.963.376

2019

24.171.275

2020

24.007.659

2021

-0,68 % respecte 2020
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aparten cautelarment un professor 
educació ha pres la mesura per protegir l’alumnat, que s’ha mobilitzat contra el docent

El Departament d’Educació ha decidit 
apartar cautelarment el professor de 
l’INS Castellar mentre es mantingui ober-
ta la investigació sobre el seu comporta-
ment amb l’alumnat, segons va transcen-
dir en un comunicat de l’Agència Catalana 
de Notícies (ACN). L’alumnat acusa el 
professor de presumptes casos d’asset-
jament al llarg dels anys per part del do-
cent.  El delegat del Serveis Territori-
als d’Ensenyament al Vallès Occidental , 
Jesús Viñas, va confirmar posteriorment 
a L’ACTUAL que es tracta “d’una qües-
tió de la qual estem obtenint informa-
ció i mentrestant s’han pres mesures 
de cautela per protegir l’alumnat”.

Dijous de la setmana passada hi va 
haver una concentració d’alumnes i ex-
alumnes davant de l’institut. Segons van 
explicar les persones concentrades, des de 
feia temps ja s’havia posat en coneixement 
dels responsables del centre les males pra-
xis d’aquest professor sense que es pren-
guessin mesures. El detonant de les mo-
bilitzacions va ser diumenge al vespre a 
través de la xarxes socials, principalment 
al perfil d’Instagram @atuquethafet_, en 
què es van anar penjant testimonis anò-
nims de noies sobre els presumptes abu-
sos, sobretot verbals, d’aquest professor.

En un comunicat que han publicat a 
través del perfil, que es va elaborar de ma-
nera cooperativa pels alumnes i exalumnes 
que van assistir a la mobilització, es detalla 
que “no qüestionarem cap decisió que 
vam prendre quan teníem 15 anys, i no 
qüestionarem cap agredida”. En aquest 
sentit, exigeixen “la inhabilitació del pro-
fessor per abús sexual infantil”, que es 
redacti un protocol d’agressions i que es 
faci un seguiment del seu compliment per 

part d’una persona externa a l’institut. Per 
recollir més testimonis han obert un altre 
canal, el correu atuquethafet@gmail.com.   

La força d’aquest moviment de denún-
cia sorgit a Castellar també s’ha estès a altres 
poblacions com Sabadell, on es denuncien 
presumptes assetjament verbals i sexistes 
per part d’un exdirector de  l’Institut Esco-
la Industrial a través de @no_ho_tolerem 
i s’ha apartat un professor de l’Escola Pia. A 
Moià l’usuari  @per_aqui_no_passem denun-
cia un episodi similar a l’institut.

reacció de la cup

El mateix dia de la manifestació, la  CUP 
Castellar va emetre un comunicat en què 
es codemna els fets i es recorda que “no 
tolerarem cap actitud masclista al nos-

Nombre que té 
el compte 

@atuquethafet_ 
amb testimonis 

d’alumnes

SEGUIDORS

5.700

Una de les pintades que va aparèixer al mur de l’INS Castellar la setmana passada.  || cedida 

tre poble” alhora que “posem el nostre 
col·lectiu a disposició de les afectades i 
les seves famílies per a tot el que neces-
sitin”. La CUP celebra que, segons la infor-
mació de l’agència ACN “s’hagi apartat 
els presumpte assetjador del seu lloc de 
feina de manera preventiva”. Els cupaires 
també reclamen “la creació d’un punt lila,  
un espai transversal permanent d’asses-
sorament i acompanyament a qualsevol 
persona que hagi patit o presenciat qual-
sevol tipus d’agressió sexista”. 

Per últim, exigeixen al consistori que 
“sigui valent i posi el cap, el cos i tots els 
recursos necessaris perquè aquesta si-
tuació que ara mateix s’està repetint no 
es produeixi més en els nostres instituts 
ni enlloc”.   || r.gómez - j. rius

El 5 d’octubre investigadors dels Mos-
sos d’Esquadra que treballaven per 
desarticular una banda que feia ro-
batoris en domicilis amb força van 
detenir tres lladres a Castellar del 
Vallès quan intentaven cometre un 
robatori. L’endemà, les forces de se-
guretat van localitzar un domicili, 
també a Castellar, on s’allotjaven els 
arrestats. A l’interior els agents van 
robar diverses joies com anells, pol-
seres, collarets i arracades, a més de 
rellotges, telèfons mòbils o equips fo-
togràfics. Segons informa la policia 
catalana, els tres homes, de nacio-
nalitat georgiana, de 31, 51, 54 i anys, 
són presumptes autors de quatre ro-
batoris en domicilis, un a Mollet del 
Vallès, dos a Sabadell i un a Sentme-
nat, a més de per la seva pertinença 
a grup criminal.
Les indagacions que van començar a 
fer els agents del Grup de Robatoris 
amb Força en Domicilis  van posar en 
relleu que aquest grup l’integraven 
tres persones i que tenien una mane-
ra d’actuar que quadrava amb la me-
todologia habitual en aquests grups. 
Els dies previs al robatori recopilaven 
informació d’interès relacionada amb 
el domicili que volien violentar: ubica-
ció, tipus de pany de la porta d’accés, 
possibles vies de fugida o mesures de 
seguretat. Els detinguts van passar a 
disposició judicial el dia 7 d’octubre 
i el jutge va decretar l’ingrés a presó 
per a tots tres. La investigació conti-
nua oberta i no es descarten més de-
tencions.   || redacció

Detenen 
tres lladres 
que robaven 
al Vallès 

SUCCESSOS | CastellarINS CASTELLAR | assatjament esColar
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Critiquen que el ple sobre torra 
coincideixi amb el de pressupostos

Homet (ERC), Oncins (CUp) i Castellví (Junts), dimecres passat, a la plaça d’El mirador. || r.g.

ERC, JUNTS I CUp | inhabilitació president generalitat

CAmpANyA | 15-30 oCtuBre

Campanya intensiva de vacunes contra la grip  

La  campanya intensiva de vacunació contra la grip va començar ahir i 
s’allargarà fins al 30 d’octubre. S’adreça especialment a gent gran, preferent-
ment a partir de 65 anys, a persones de qualsevol edat en condicions de risc i 
a personal sanitari i sociosanitari. A Castellar del Vallès, les vacunes es posa-
ran al Casal d’Avis de la plaça Major, de dilluns a divendres de 8.30 a 19.30 h. 
Cal demanar cita prèvia a través d’Internet, a http://ics.gencat.
cat/ i clicar “Programació de visites”, o bé al telèfon 93 728 44 44. 
La crida que fan les autoritats sanitàries és que si  les persones tenen al-
guna condició de risc, com tenir malalties cròniques, que es vacunin més 
que mai aquest any.  D’aquesta manera, s’evitarà la transmissió de malal-
ties respiratòries comunes i de la Covid-19.  ||  redacció

VIA pÚBLICA | oBres

l’ajuntament du a terme des de dimarts, 13 d’octubre, i durant les properes 
quatre setmanes, unes obres d’ampliació de la vorera esquerra de l’avinguda de 
sant esteve, al tram situat entre els carrers de sala Boadella i montcada. l’ac-
tuació permetrà eixamplar el vial fins a 3,5 metres i millorar la fluïdesa de la cir-
culació. Per això, s’eliminarà la franja d’aparcament en zona blava de la vorera 
esquerra. en l’actualitat aquest tram presenta dificultats de circulació per als 
vehicles d’una determinada amplada, cosa que provoca sovint incidents amb 
els vehicles aparcats i aturades del trànsit. mentre durin els treballs no es podrà 
aparcar al costat dret d’aquest tram de l’avinguda de sant esteve.   ||  redacció

Obres a l’avinguda Sant Esteve, entre 
els carrers de Sala Boadella i Montcada

BREUS

ERC, la CUP i Junts per Castellar ex-
pressen el seu desacord per la gestió 
de la convocatòria del ple extraordi-
nari sobre la inhabilitació del presi-
dent Quim Torra. El ple extraordina-
ri, que tindrà lloc el 20 d’octubre, se 
celebrarà just abans de la sessió ple-
nària ordinària que se centrarà en el 
debat dels pressupostos municipals 
de 2021, marcats per la crisi sanità-
ria de la Covid-19. 

Així ho van posar de manifest les 

tres forces independentistes dimecres 
passat en una roda de premsa. “Cre-
iem que hi ha una intencionalitat po-
lítica d’amagar el tema de la inha-
bilitació del president Torra. Algú 
no trobarà convenient que se sàpi-
ga el que defensaran en el marc del 
vot d’aquesta moció”, assevera Pau 
Castellví, portaveu de Junts per Caste-
llar.  En aquest sentit, l’oposició insta a 
rectificar l’equip de Govern, i que  con-
voqui el ple extraordinari un altre dia.

D’altra banda, des de la CUP 
consideren “vergonyós i miserable 
que l’Ajuntament encara no s’hagi 
posicionat com a institució en con-
tra d’una nova vulneració de la so-
birania del poble català”. Ara bé, la 
portaveu de la CUP, Marga Oncins, re-
coneix que “aquest fet també és con-
seqüència de la manca d’entesa dels 
partits independentistes que no han 
sabut donar una resposta unitària 
a la inhabilitació”.  

Finalment, el portaveu d’ERC 
Castellar, Rafa Homet també qüestio-
na el posicionament de l’alcalde, Igna-
si Giménez. “Una manera d’afrontar 
la repressió és fer veure que no exis-
teix, i és una manera de contribuir 
a aquesta repressió”, diu Homet. Els 
tres portaveus remarquen que exis-
teix una demanda important d’una 
part de la ciutadania de Castellar que 
“volia debatre sobre la repressió 
en el moment en què ha afectat al 
president de la màxima institució 
democràtica del país”. En paraules 
d’Homet: “És  molt injust voler trac-
tar la inhabilitació del president al 
mateix nivell que qualsevol tema de 
gestió d’administració quotidiana 
d’aquest poble” .   || r.gómez 
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salut mental per a tothom
Castellar ha organitzat diversos actes per commemorar aquest dia

Usuaris de Suport Castellar van llegir poemes de J. Carner al Correllengua. || cedida

  Cristina Domene

SALUT | dia mundial de la salut mental

Prop de 300 alumnes de Castellar 
han pogut realitzar, entre el 5 i el 13 
d’octubre, els tallers de la Setmana 
Europea de la Mobilitat 2020. Amb 
el lema Per una mobilitat sense emis-
sions, la Setmana d’aquest 2020 re-
flecteix l’ambiciós objectiu d’asso-
lir la neutralitat en les emissions 
de carboni per a l’any 2050, recollit 
en el Pacte Verd Europeu. La crisi 
provocada per la Covid-19 ha alte-
rat el funcionament del país i ha 
dut a modificar els hàbits de mo-
bilitat. Diverses ciutats estan am-
pliant l’espai dedicat a la mobilitat 
activa i establint noves estratègies 
més sostenibles per al transport 
urbà. La irrupció del coronavirus 
en la nostra societat no ha impedit 
que es portin a terme activitats for-
matives arran d’aquesta temàtica. 
Els tallers de mobilitat que es fan 

als centres educatius en el marc 
d’aquesta setmana s’han adaptat 
tant en la forma com en el contin-
gut. Enguany s’han establert més 
grups que mai i això s’ha traduït en 
un dia més de formació per poder-hi 
encabir tots els alumnes. En total, 
han participat 16 grups de set esco-
les de Castellar, d’alumnes de 3r i 4r 
de primària. Només resta un grup 
a l’espera perquè en el moment de 
fer el taller estava confinat. Si fins 
ara la tècnica de mobilitat i l’agent 
policial feien una part teòrica dins 
de l’aula, ara tant la teoria com 
la pràctica s’ha fet al carrer. Els 
joves, a més, van estar pendents 
de noves mesures de seguretat que 
s’han establert amb la pandèmia. 
Per exemple, van avisar dues per-
sones que no portaven mascareta 
al carrer.  ||  c. d. 

formant alumnes   
en mobilitat segura 

Alumnes del grup Cm C de l’Escola mestre pla durant el taller. || cedida

SETmANA EUROpEA | sense emissions

Aquest any, el Dia Mundial de la 
Salut Mental, que es va celebrar el 
10 d’octubre,  ha estat acompanyat 
lamentablement per la crisi de la 
Covid-19, una malaltia que per a les 
persones amb afeccions de salut 
mental pot significar un aïllament 
social encara més gran que el que 
patien abans de la pandèmia: “Con-
finats, de vegades vol dir aïllats, i 
per a algunes persones amb pro-
blemes de caràcter social, se’ls ha 
accentuat encara més tota la pro-

blemàtica”, opina la regidora de Di-
versitat i Polítiques inclusives, Anna 
Margalef. Amb el lema “Salut men-
tal per a tothom: Major inversió, 
major accés. Per a qualsevol per-
sona, en qualsevol lloc”, la recla-
mació de Salut Mental Catalunya 
s’emmarca en les advertències de 
l’ONU que recomana accions ur-
gents per afrontar la pandèmia: un 
enfocament de la salut mental des 
d’un vessant comunitari i la creació 
de més recursos, tant per atendre 
les urgències com les demandes de 
llarg recorregut.

Segons les dades, els països 

només destinen un 2% dels seus 
pressupostos sanitaris a la salut 
mental. Aquest dia és una oportuni-
tat per demanar que es canviï aques-
ta desatenció que ha tingut històri-
cament la salut mental i s’augmenti 
considerablement la inversió. “La 
primera passa és que els governs 
tinguin en compte aquesta neces-
sitat, perquè si no en són consci-
ents, difícilment hi destinaran 
més pressupost”, considera la re-
gidora, que ha afegit que a Castellar 
s’ha contemplat un augment pres-
supostari “en la partida a l’atenció 
social i a les entitats que treballen 
amb persones amb diversitat fun-
cional”. A causa de la situació ac-
tual ha estat difícil concretar, com 
s’ha fet altres anys, una programa-
ció extensa d’activitats al voltant 
d’aquest dia. Però no podem deixar 
de reivindicar aquest 10 d’octubre, 
per això, s’han pensat alguns actes 
adaptant-los a les mesures sanità-
ries. Dissabte, en el marc del Corre-
llengua 2020, va tenir lloc  una lec-
tura de poemes de l’obra de Josep 
Carner a càrrec dels usuaris de Su-
port Castellar. Per al 26 d’octubre, 
l’entitat Tot Hi Cap ha programat 
un taller de tècniques de reducció 
de l’estrès i divendres 30 d’octubre, 
a les 21 h a l’Auditori, el CCCV farà 
projecció i debat de la pel·lícula Lars 
i una chica de verdad. També es farà 
a l’octubre l’activitat Ioga i salut men-
tal. Sensibilització, al centre Karuna. 
A més, la Biblioteca Antoni Tort ha 
preparat un recull de llibres sobre 
salut mental.   

actualitat
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torna la marató de suma+
miki núñez, els pets i el pot petit actuaran al recinte firal de l’espai tolrà el 20 i 21 de novembre 

Ni la pandèmia ha aconseguit frenar 
Suma+ Castellar per organitzar la sego-
na edició de la Marató per la Diversitat. És 
una iniciativa jove però arrelada a Caste-
llar del Vallès que té per objectiu aconse-
guir recursos per transformar els centres 
educatius en escoles inclusives, però que 
també aposta per la sensibilització de la 
ciutadania quant a la diversitat. Tot plegat, 
a través del treball en xarxa de la comuni-
tat educativa i dels agents socials i cultu-
rals de la vila, juntament amb aquesta as-
sociació sense afany de lucre.

Tot i que la crisi sanitària de la Covid-
19 va obligar a ajornar la Marató, que 
s’havia de celebrar la primavera passa-
da, Suma+ Castellar ha decidit donar-li 
la volta i preparar un festival de música 
que comptarà amb Els Pets, Miki Núñez i 
El Pot Petit, i que tindrà lloc divendres 20 
de novembre i dissabte 21 de novembre al 
recinte firal de l’Espai Tolrà. “La cultura 
és segura. Nosaltres ho pensem i predi-
quem amb l’exemple”, remarca Rat Bas-
terretxea, presidenta de Suma+ Castellar.

Ara bé, per adaptar l’espai a la nor-
mativa sanitària aprovada per evitar con-
tagis de Covid-19, l’organització ha reduït 
l’aforament dels espectacles a un màxim de 
800 persones. “L’aforament era de 2.000 
persones i l’hem reduït a més de la mei-
tat. Tothom estarà assegut, amb masca-
reta, i les entrades i sortides es faran de 
manera esglaonada per diversos acces-
sos. S’ha de donar suport a la cultura 
sempre que ens ho permeti l’evolució 
de la pandèmia. Si arriba novembre, i no 
es pot fer, o s’ajornarà o es cancel·larà”, 
explica Basterretxea. “Estem immersos 
en una pandèmia però els infants a les 
escoles continuen necessitant suport, i 
el sector de la cultura també. Per tant, 
fem-ho segur, però fem-ho”, assevera la 
presidenta de Suma+.

Quant a la programació, Els Pets 
seran els encarregats d’obrir la cita musi-
cal divendres 20 de novembre a les 21.30 
hores. És un concert que s’emmarca en la 
girà 20/20 del 35è aniversari del grup de 
pop-rock català. L’endemà, per a un pú-
blic més familiar, actuaran a l’Espai Tolrà 
a partir de les 12 hores El Pot Petit, men-

tre que dissabte a partir de les 21.30 hores 
Miki Núñez farà parada a Castellar amb 
la gira Amuza.  

Arran d’una proposta de diversos es-
tudiants de Castellar, després d’un sondeig 
fet per Suma+ per saber quin artista voldri-
en veure a la Marató. “A la Marató per la 
Diversitat de l’any passat hi havia mol-
tes activitats per a infants però poques 
per a joves, i vam plantejar-nos organit-
zar una proposta per a aquest públic. La 
victòria de Miki Núñez en la votació va 
ser aclaparadora. Tots els grups han vol-
gut participar en la festa de Suma+, i ens 
ho han posat fàcil pel que fa a l’organit-
zació”, detalla la presidenta del col·lectiu.

D’altra banda, els organitzadors 
anuncien que El Pot Petit, que obrirà la 
matinal de dissabte, ha exhaurit totes les 
entrades.  “El Pot Petit és un clàssic, tots 
els nens i nenes els escolten. Després de 
tot el que hem viscut, del confinament, 
aquest concert també és un regal per a 
ells. La Marató ens farà gaudir una mica, 
que ens fa falta”, assegura. Tot i els caps 

Serà 
l’aforament 

dels concerts 
del festival de 

Suma+

pERSONES

800

miki Núñez farà parada a Castellar amb la gira Amuza dissabte 21 de novembre a les 21.30 hores   || cedida 

de cartell, el festival mantindrà un esperit 
de quilòmetre zero i també programarà ac-
tuacions de grups de música de Castellar.  
La Marató serà un altaveu per a aques-
tes propostes artístiques de proximitat. 
“Volem retornar-los el suport que ens 
van donar a la primera Marató”.

En referència a les entrades, estan a 
la venda a través del portal web auditori-
castellar.cat. Des de l’organització recorden 
que inicialment els concerts estaven pre-
vistos sense butaques. Les persones que 
havien comprat prèviament entrades per 
als concerts, abans del nou format, “se’ls 
assignarà una cadira per ordre de com-
pra. Els que van comprar abans, esta-
ran més a prop de l’escenari. Els farem 
seure per grups de convivència”. Per a 
les persones amb diversitat que necessi-
tin suport o un condicionament de l’espai 
per gaudir dels espectacles, l’organització 
els convida a contactar amb ells a través de 
xarxes socials o del portal web sumacas-
tellar.cat per tal de trobar una solució per 
a cada cas.   || Q.P.laNs /  r.gómez 

mARATó pER LA DIVERSITAT | programaCions

La regidora de Responsabilitat So-
cial, Carol Gómez,  ha agafat les 
competències d’Innovació i Gestió 
del Talent, que fins ara tenia la re-
gidora Anna Màrmol. Gómez con-
sidera que, abans de ser regidora 
va ser dinamitzadora d’El Mirador, 
des de les dues noves regidories “es 
pot portar un treball transversal i 
conjunt” com, per exemple, en tas-
ques d’administració electrònica, 
també tenint en compte aspectes 
com la formació. Gómez considera 
que ara més que mai, en temps de 
pandèmia,  “cal repensar i adap-
tar El Mirador a les necessitats 
actuals, amb una visió digital 
però també propera a la ciutada-
nia, fent un redisseny de l’espai”.

webinars d’el mirador

D’altra banda, El Mirador portarà 
a terme a través de la plataforma 
Zoom dues formacions on-line. La 
primera, que tindrà lloc els dies 22 
i 23 d’octubre de 15 a 17 h, es titula 
Què puc fer amb el certificat digital? 
L’objectiu d’aquesta sessió consis-
teix a explicar les principals utili-
tats que té el certificat digital de la 
Generalitat de Catalunya (idCAT), 
posant l’accent principalment en la 
facturació electrònica i en la signa-
tura de documents electrònics, per-
què les persones es beneficiïn del 
seu ús.  L’altra sessió, Comerç amb 
futur: crea un punt de venda guanya-
dor, tindrà lloc els dies 28 i 29 d’oc-
tubre, i 3 i 5 de novembre de 14 a 16 
h. Té com objectius conèixer els 
recursos i aprendre a utilitzar les 
eines del màrqueting més adequa-
des pels punts de venda i convertir 
l’espai de vendes en un lloc d’expe-
riències agradables de compra i fi-
delització del client. Està adreçat a 
comerciants i persones emprene-
dores que volen obrir una botiga 

 || redacció

Carol 
Gómez, nova 
regidora 
d’Innovació

CARTIpàS | Canvis
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El dilluns 24 d’agost del 2009 comen-
çava a treballar a l’Escola Bressol 
Municipal El Coral com a director 
de l’escola. L’Ajuntament havia de-
cidit que, a partir del curs escolar 
2009-10, l’escola tingués una ges-
tió indirecta, que significa que una 
empresa externa s’encarrega del 
seu funcionament, del seu dia a dia. 
L’Ajuntament va realitzar un procés 
públic d’adjudicació de la concessió 
i SUARA Cooperativa el va guanyar. 
Això volia dir que jo iniciava la feina 
com a treballador de la cooperati-
va. Un temps després vaig passar 
a ser-ne soci.
Han estat onze cursos escolars in-
tensos. Un temps de molts aprenen-
tatges tant professionalment com 
en l’àmbit personal. Un temps que 
m’ha regalat la vida i que m’ha per-
mès conviure amb un equip educa-
tiu compromès amb l’escola i la seva 
evolució, que s’ha sabut adaptar a 
les circumstàncies (sovint no gens 
fàcils) que la realitat ens posava al 
davant curs a curs.
El Coral, així és com majoritària-
ment la gent del municipi coneix 
aquesta escola, sempre ha intentat 
ser una escola propera a les famí-
lies i als infants, donant-li un caire 
molt familiar i acollidor. Són distin-
tius innegociables d’aquest servei.
La meva experiència personal m’ha 
fet adonar que la vida, camí que 
transitem dia a dia, any a any, pot 
estar format per etapes. En el meu 
cas és així. L’etapa que vaig iniciar 
aquell dilluns d’agost del 2009 n’era 
l’inici. Ara toca posar-hi punt final, 
precisament perquè es tracta d’una 
etapa que, com qualsevol cursa, que 
té un inici i un final. És una decisió 
personal madurada des de fa temps. 
Ara tinc l’oportunitat de poder ini-
ciar una nova etapa il·lusionant en 
què puc fer un pas més en el meu 
caminar per la vida. Una etapa que 
no serà senzilla, però sí estimu-
lant en l’àmbit professional. Segui-
ré connectat amb el món educatiu 
des d’un vessant diferent, a partir 
d’una llibreria especialitzada amb 
la literatura infantil i juvenil, l’Ore-
lla Verda, que es troba a Terrassa.
D’aquest temps que he estat de pas 
per El Coral, la balança es decanta 
cap a la banda positiva. Em sento 
plenament agraït per tot el que he 
viscut i he après. Com a comiat vull 
donar les gràcies a:
-La meva germana Glòria, que és 
qui em va fer saber que estava obert 
el procés de selecció per optar a la 
plaça de direcció de l’escola.
-A cada una de les persones que du-
rant aquests anys han format part 
de l’equip educatiu, unes més que 
d’altres, hi han estat més temps. 
De totes elles he après alguna cosa 
que m’ha ajudat a millorar com a 
professional.
-A cada un dels infants de l’escola, 
pels seus somriures, per les seves 
entremaliadures, pels seus plors, 
per les seves abraçades, pels seus 
petons, per les seves mirades de 
complicitat…
-A les famílies, per confiar en l’equip 

Agraïments

 Toni massagué i Casals

 Junts per Castellar

stem ja immersos de 
ple en la segona onada 
d’aquesta pandèmia de 
la Covid-19. Castellar, 
de manera anàloga a al-

tres municipis de la comarca, té una 
taxa d’incidència i un risc de rebrot 
preocupants. Aquesta segona onada 
arriba en unes condicions molt dife-
rents a les del març. Ara tenim molta 
més informació respecte el virus i dis-
posem de més recursos per prevenir, 
detectar i combatre la malaltia. Tan-
mateix, en la nostra vida diària som 
testimonis que existeix una mena de 
falsa sensació de seguretat en una 
part de la població que s’ha relaxat 
en el compliment de les mesures pre-
ventives i que ha contribuït decisiva-
ment a agreujar la situació.
Sabíem que la represa de l’activitat 
normal, amb el retorn a les aules i la 
reobertura gradual dels serveis, com-
portaria un repunt de casos, malgrat 
es garantissin totes les mesures higiè-
niques. El risc zero no existeix i l’incre-
ment de la mobilitat i la socialització 
són factors inherents a la difusió del 
virus. Però en qualsevol cas, la pedra 
angular que suporta la càrrega de la 
nostra supervivència més immedia-
ta és el sistema sanitari. 
Arriba un moment en què cal triar 
entre el que és correcte i el que és fàcil. 
El més fàcil seria no fer res o actuar 
amb laxitud per no perjudicar l’eco-
nomia –que prou tocada està ja, tot 
sigui dit–, però entre salut i econo-
mia, el correcte és prioritzar la salut. 
I prioritzar la salut vol dir protegir el 
sistema sanitari del col·lapse i desti-
nar-hi tots els recursos que calguin. 
Siguem francs, durant l’estiu no s’ha 
reforçat el sistema en la mesura que 
calia. El personal mèdic està esgotat 
per manca de recursos materials i hu-
mans i fa anys que treballa sota unes 
condicions laborals indignes per a la 
feina que exerceixen. D’altra banda, 
el nombre de rastrejadors és clara-
ment insuficient i la desviació de re-
cursos cap a la lluita contra el coro-
navirus ha deixat l’atenció primària 
en una situació molt precària. El fet 
que la Covid-19 sigui notícia les 24 
hores del dia no ens ha de fer oblidar 
que també hi ha malalts que pateixen 
d’altres patologies, molts d’ells de gra-
vetat i que també han de rebre aten-
ció prioritària en els CAP i hospitals. 
És hora d’escoltar les reclamacions 
dels metges i fer autocrítica sobre 
què s’ha fet bé i què no, sense par-
tidismes i sense política espúria pel 
mig. A la primavera ja vam albirar la 
tragèdia que se’ns pot venir a sobre 
quan el sistema sanitari flaqueja. Si 
falla el sistema sanitari fallarà tot. Fa-
llarem tots.  

E
Si falla el sistema sanitari 
fallarà tot

educatiu i en la meva persona.
-A les mares i pares que han format 
part de l’AMPA de l’escola, per la 
seva proximitat i la confiança.
-Als professionals i regidors de la 
Regidoria d’Educació de l’Ajunta-
ment que m’han fet costat en tot 
moment.
-A SUARA Cooperativa, per confi-
ar en algú que no coneixien de res 
quan tot va començar.
A mi, que m’agrada caminar per la 
muntanya, us puc dir que marxo 
amb una motxilla carregada de mol-
tes coses, i que desitjo haver pogut 
deixar alguna empremta positiva 
del meu pas per El Coral.

Com cada any, l’Aula d’Extensió Universitària ha volgut retre un petit ho-
menatge als socis que durant l’any 2020 han fet 90 anys. Com que a causa 
de la situació de pandèmia aquests socis han decidit no assistir presencial-
ment a l’acte d’inauguració, membres de la junta de l’Aula van anar a casa 
seva per felicitar-los i fer-los un petit present. Enguany els homenatjats 
han estat Marc Borrell Capdevila i Carme Torras Homet, que van estar 
molt contents i agraïts, alhora que van manifestar les ganes de tornar a 
gaudir de les conferències de cada dimarts, quan l’evolució de la Covid els 
ho permeti.   ||  TexT i FOTOs: aula d’exTeNsió uNiVersiTària

Homenatge als socis de 90 anys de l’Aula

FOTOS DE LA SETmANA

Sr. alcalde, 
1.-  Fins quan haurem d’esquivar bici-
cletes i patinets que van a tota veloci-
tat per les voreres(c. Sta. Perpetua)?
2.-Per què la gran majoria (98.32%) 
d’adolescents que em trobo pels car-
rers de Castellar parlen en castellà?
3.- Quan plou l’aigua va per les vore-
res, ara que no es distingeix vorera/
carrer, és completament pla.

Queixa

 Rafael Estrada

Parlant dels deliris dels secessionis-
tes, es pregunta en què somiaven? Li 
ho explico. Els secessionistes han de-
dicat i dediquen moltes hores  a tre-
ballar, i treballen per aconseguir que 
Catalunya sigui una nació indepen-
dent de l’Estat espanyol, això és el 
que somien i volen, perquè crec que  
és el que mereixen com a poble que 
té una cultura i una llengua diferents, 
i una voluntat de ser, i això no treu 
drets als altres que no pensen igual, 
perquè aconseguir la independència 
és a benefici de tots els que vivim en 
aquesta terra, pensem com pensem 
i tinguem les arrels que tinguem.
“Saltar-se etapes”. Tots els pobles 
que lluiten per la seva independèn-
cia ho fan com ho saben fer o com 
poden. I si no ho aconsegueixen a la 
primera ho intenten fins a aconse-
guir-ho. Nosaltres només volíem, i 
volem, votar pacíficament. No posar 
en perill ningú, ni els seus drets. Tan 
sols votar. I que votés tothom. Qui 
posa en perill la gent són uns altres.
Quant al que vostè diu que el preu a 
pagar va ser car, jo crec que va ser, i 
és, molt car i dolorós, però totes les 
nacions que han volgut ser lliures han 
hagut de pagar uns costos de diver-

Només unes reflexions 
respecte de l’escrit 
del Sr. Martí Sauri

 Trini pérez Fernández sa intensitat. I quan ho han aconse-
guit han trobat que ha valgut la pena 
i cap d’ells s’ha penedit d’haver llui-
tat per la seva independència. Costi 
el que costi, nosaltres no deixarem 
de lluitar. Jo ho faig des del 2009, 
quan es van fer les consultes popu-
lars per la independència de Catalu-
nya. I fins ara.
Miri, de la inhabilitació del MHP 
Quim Torra, només puc dir que no és 
que els jutges odiïn Catalunya, com 
en totes les professions hi ha perso-
nes de tota manera que faran l’apli-
cació dels  seus coneixements el mi-
llor que saben, o volen. El tema no és 
només de jutges. És que tothom sap 
que allò que busquen és menyste-
nir la Generalitat de Catalunya i les 
seves institucions. I  la raó és perquè 
hi ha una majoria independentista al 
Parlament i no és de la línia ideolò-
gica que vol l’Estat espanyol i fan, i 
faran, tot el possible per desestabi-
litzar el Parlament i els seus repre-
sentants a Catalunya.
Quant al que vostè diu que comen-
cen a estudiar qui volen que els re-
presentin en les properes eleccions, 
nosaltres ja sabem qui volem que ens 
representi. També els nostres desit-
jos són, creiem, en un futur més just 
i en pau i que beneficiï l’economia de 
Catalunya, perquè si seguim com ara, 
cada vegada serem més pobres tots, 
tinguem la ideologia que tinguem. 
Només cal veure com reparteix l’Es-
tat espanyol els diners.

La família de Manel Fernàndez 
Barcons voldria agrair les mostres 
d’afecte rebudes al llarg de la seva 
malaltia, així com en el moment del 
seu traspàs.
Han estat uns mesos molt durs i molt 
intensos, però ens hem sentit molt 
acompanyats i ajudats per la família, 
amics, coneguts i entitats del poble, 
que ens han demostrat com era d’es-
timat i apreciat. 
Moltes gràcies.

Agraïment

 Família de manel Fernàndez Barcons

Aquest monument pagat durant 
l’època de Franco estava dedicat 
als morts de la Guerra Civil d’aquell 
bàndol.
Però, com que molts van morir per 
haver estat obligats a anar amb 
aquells a la guerra, es va considerar 
que es podien afegir com a record els 
morts de l’altre bàndol.
A Tortosa va existir sempre una pro-
porció de partidaris i contraris a reti-
rar aquest monument perquè també 
volien acceptar-lo com a record dels 
morts de l’altre bàndol.
He volgut informar d’aquesta no-
tícia perquè vaig estar implicat 
en aquest tema col·laborant en la 
seva fisonomia.

Possible retirada del 
monument muntat a 
l’Ebre

 Antoni Comas

Finalment l’he d’agrair el seu reco-
neixement que el pensament seces-
sionista català no ho variat malgrat 
els avatars que han esdevingut. Per 
tant, això demostra que, malgrat la 
repressió i els intents d’atemorir la 
gent, la seva maduresa com a poble 
el porta a persistir i a resistir.
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opinió

a uns dies em vaig 
submergir en un món 
fins fa no gaire desco-
negut per a mi. Soc 
dels pocs, almenys de 

la meva generació i el meu entorn, 
que no havia vist ni un minut de La 
isla de las tentaciones. I ja us ho avan-
ço: si no us hi heu posat, diria que 
no us perdeu res.  És cert que tam-
poc he tingut gaire experiències 
amb programes similars. Sempre 
he sigut una mica una rara avis. I 
no sé si aquesta vegada li vaig donar 
una oportunitat per curiositat, per 
la insistència dels meus companys 
de pis o simplement perquè neces-
sitava tenir arguments per escriu-
re aquest article. Però l’experiment, 
sent generós, va resultar franca-
ment decebedor.  
Per als iniciats com jo, explicaré amb 
quatre idees bàsiques de què va el 
programa de Mediaset. Cinc pare-
lles van, per separat, a dues illes pa-
radisíaques de la República Domi-
nicana. Fins aquí podria ser l’inici 
d’una bonica experiència de redes-
cobriment personal. Ara ve la part 
bona. Formen dos grups –noies per 
una banda i nois per l’altra, remar-
co– i a cada illa els esperen deu sol-
ters del sexe contrari. Un cop instal-
lats, conviuen entre ells. Això sí, la 
majoria del temps, lleugers de roba. 
Com ja us deveu imaginar, no es 
posen a llegir llibres. Quan el pro-
grama ha recopilat suficients esce-
nes, els ensenyen imatges del que 
ha passat a l’altra illa. Organitzen 
el que –crec, encertadament– han 
anomenat la hoguera. Un espai on 
cada membre de la parella veu el 
que està fent l’altre en la distància. 
Amb l’únic i evident objectiu de fer 
créixer la tensió i despertar les ge-
losies, representades amb moltes 
llàgrimes i desqualificacions. I una 
frase definitiva: “No tenemos más 

 L’illa de les vanitats. || jOaN muNdeT

Una temptació poc seductora

F

LA LUpA A LES XARXES

mARC BèJAR
periodista

 àngela Bailén*

rran de la denúncia 
pública d’un grup 
d’alumnes respecte 
del presumpte com-
portament sexista 

d’un professor al nostre municipi 
és prioritària la reflexió com a co-
munitat.
Amb independència de les reso-
lucions que prengui el Departa-
ment d’Educació, una vegada el 
professor ja està apartat del cen-
tre educatiu, i sense qüestionar 
la presumpció d’innocència, és 
evident que qualsevol compor-
tament que pugui interpretar-se 
com una agressió masclista és un 
fet que cal denunciar i rebutjar en 
tots els àmbits.  

A
No als comportaments 
sexistes a l’educació ni 
enlloc

Que dones joves de Castellar s’ha-
gin empoderat per mobilitzar-se i 
denunciar uns suposats fets con-
tinuats en el temps és una actitud 
molt valenta i  lloable,  tenint en 
compte que fa uns anys s’hagues-
sin normalitzat i acceptat determi-
nades actituds i comentaris mas-
clistes totalment fora de lloc i molt 
menys dins d’un aula. 
Cal posar en valor la sensibilitza-
ció i l’educació que s’ha fet durant 
aquests últims anys envers la vio-
lència masclista perquè les joves 
decideixin organitzar-se i que, fins 
i tot, apareguin crítiques i mobilit-
zacions a altres municipis, fet, d’al-
tra banda, que evidencia que estem 
parlant d’un problema més gene-
ralitzat i no tan sols d’un cas aïllat.
La violència envers la dona, no 
només és la física –execrable però 
evident–, sinó que pot ser molt més 
subtil i imperceptible: des de l’edu-
cació que donem a les nostres filles 

imágenes para ti”.
Dit d’una altra manera, La isla de 
las tentaciones és una espècie de El 
show de Truman amb actors de bai-
xíssim nivell. Amb un guió previsi-
ble i diàlegs més propis d’una classe 
de parvulari. Deu ser que el pressu-
post, en aquestes dates, dona per al 

lacions prefabricades. I tot plegat 
amanit amb freqüents dosis d’al-
cohol i les seves conseqüències en 
forma de ressaques. Ambdues rea-
litats mostrades sense cap censura 
però acompanyades, això sí, d’una 
música extreta de la llista dels úl-
tims èxits més escoltats a l’Spotify 
d’Espanya. 
Més enllà de jutjar la discutible qua-
litat del producte i la dubtosa capaci-
tat dels concursants per atrapar-nos 
davant de la pantalla, no tot és nega-
tiu. El que sí se li ha de reconèixer al 
programa és la seva capacitat per 
obrir els ulls als concursants i fer-
los veure, en el precís instant que 
graven, que la seva vida, fins abans 
d’anar al reality, era una autèntica 
porqueria. “La vida que tenía no es 
la que quiero para mí”, “ahora me doy 
cuenta”, “estaba en una relación tóxi-
ca”. No me les invento. Les he escol-
tat totes en les més de dues hores 
d’infaust espectacle. Almenys s’es-
talviaran anar al psicòleg. L’illa ha 

resultat ser el millor divan per so-
lucionar els seus problemes de pa-
rella. I jo ho celebro.
Tot i les bondats, segueixo sense en-
tendre quina gràcia li troben. La pri-
mera temporada podia colar per la 
novetat. Però, ara? A què ens pen-
sem que va una suposada parella a 
un programa en què el format pre-
cisament busca incentivar la infi-
delitat i alimentar la set de venjan-
ça? Deu ser que m’ho prenc massa 
seriosament. Com ens podem em-
passar que a algú li sàpiga greu que 
la seva presumpta parella es mostri 
encaramel·lada amb una altra per-
sona que hi participa per fer justa-
ment això? És la base del reality. 
Sense dissimulació. I és el que deu 
donar audiència. Demano perdó per 
contribuir a la causa. No puc prome-
tre que no torni a passar.
Des d’avui, em solidaritzo amb els 
que no gaudiran del circ dels desa-
mors les properes setmanes. Amb 
els que rebran als grups del What-

sApp fotos que no entendran refe-
rents al Tom i la Melyssa. Al Lester 
o la Melodie –sí, es veu que tenir un 
nom random et deu donar punts per 
passar el càsting. Som –o érem– la 
resistència. Els que fa uns mesos, 
amb l’estrena de la primera tempo-
rada, sentíem cridar Estefanía i no 
sabíem si algun veí preguntava per 
la nova inquilina del 1r 2a o parlaven 
de la princesa de Mònaco. Després 
de tot, la meva conclusió és que ens 
atrau la banalitat. Estirar-nos al sofà 
i no esperar res. I no es pot negar 
que el reality, en això, no decep. Pot-
ser, al final, no sóc tan rara avis com 
pensava. No descarteu que diumen-
ge que ve m’assegui davant la tele-
visió a veure quantes llàgrimes són 
capaces de treure aquesta vegada 
les protagonistes d’aquest show de 
Truman amb actors de pa sucat amb 
oli. Potser li dono una segona opor-
tunitat. Tot sigui per no quedar en 
fora de joc en les converses amb els 
meus companys de pis.

o et facis la víc-
tima!» «a plorar 
a casa!» «No 
n’hi ha per a 
tant» «no passa 

res» «seeeempre queixant-te!»...
Quan algú ha estat víctima d’un abús, 
d’una injustícia, d’una agressió... so-
vint encara en rep una altra des del 
propi maltractador, agressor, abusa-
dor, repressor... en forma de frase o 
de fet. Ve a dir que tot el que li passa 
a qui rep encara és poc, que l’agres-
sor, abusador, repressor... encara té 
massa paciència. Que la víctima es 
queixa per no res, perquè qui té la 
força té la raó i motius més que su-
ficients per agredir o abusar molt 
més del que fa.
I que la víctima, en lloc de queixar-se 

Menystenir la víctima

 Rafa Homet*

a casa, fins a determinades acti-
tuds dels nostres mateixos com-
panys, que sovint inconscientment 
ens fan palès un paternalisme con-
descendent; passant per un ample 
ventall de situacions incòmodes 
i injustes, que ens recorden que 
encara ens queda molta feina a 
fer i que sortosament les nostres 
joves ho tenen més clar que altres 
generacions.
El mes vinent commemorem el 
Dia Internacional contra la Vio-
lència envers la Dona, i recorda-
rem malauradament tots els fe-
minicidis esdevinguts aquest any, 
la seva conseqüència més brutal 
i esfereïdora. 
Hem de seguir fent feina de sensi-
bilització i campanyes per seguir 
prenent consciència,  ja que aca-
ben donant el seu fruit: n’hem tin-
gut un viu exemple.

* Regidora de Feminisme

tant, hauria d’esforçar-se a canviar 
per ser del gust de l’agressor, fer les 
coses que agraden al repressor o se-
guir el joc de qui té el poder i la força. 
Culpabilitzar la víctima forma part 
de l’agressió. La condició de l’abús 
de poder porta implícit el menyste-
niment cap a les raons dels altres, 
cap a no donar importància ni relle-
vància a allò que preocupa als altres. 
La lluita contra l’abús de poder està 
a les bases del pensament republicà: 
cal protegir els febles de les decisions 
arbitràries dels poderosos.
I cal tenir-ho sempre ben present: la 
repressió necessita menystenir els 
reprimits. En temps com els que ens 
ha tocat viure, val la pena denunciar 
els abusos de poder i donar veu a qui 
els pateix. I no parlo, només, del fet 
que l’alcalde vulgui amagar el debat 
al ple sobre la repressió.
Tenim feina, però també gent dispo-
sada a fer-la.

*portaveu d’ERC

«N

“‘La isla de las tentaciones’

 és una espècie de ‘El 

show de Truman’ amb ac-

tors de baixíssim nivell”

que dona. Escenes denigrants, cites 
sense més picant que quatre abra-
çades forçades i converses extre-
tes del manual de flirteig més bàsic 
i rudimentari. Suposo que deu fun-
cionar. Amors plastificats, amb re-
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georgina garcia: llum en la penombra

L’esport s’ha vist altament afectat pel 
virus i en la segona onada ja s’ha planifi-
cat una nova aturada de quinze dies que 
tornarà a trastocar els plans d’equips i es-
portistes individuals. Sembla que trobar 
llum en la penombra d’aquesta situació és 
força difícil, però hi ha casos en què l’atu-
rada obligada ha servit per obrir noves 
metes i objectius.

Aquest és el cas de la tenista caste-
llarenca Georgina Garcia, a qui els tres 
mesos de tancament li han anat d’allò 
més bé, sobretot després d’un 2019 per 
oblidar en el capítol individual. L’aturada 
li ha servit per posar ordre i recuperar-se 
físicament i mentalment, tornant a fer 
gala del seu àlies: tres finals consecutives 
en què ha guanyat dos tornejos a Portu-
gal, Figueira da Foz i Porto, i Top200 (192 
WTA). L’Huracà ha tornat i vol quedar-se.

· Al revés que la majoria, sembla  
que l’aturada t’ha anat bé, física-
ment i mentalment.
Va ser un bon moment per conèixer-me 
millor i trobar-me a mi mateixa. M’ha anat 
molt bé! Vaig passar per una època molt 
dolenta i parar i estar-me a casa sense 
tenir cap mena de preocupació m’ha aju-
dat molt. La meva vida diària és compli-
cada, ja que sempre he d’estar organit-
zant viatges, fent maletes, sense menjar 
bé, etc. Establir una rutina diària m’ha 
ajudat molt per estar tranquil·la amb mi 
mateixa i fer les coses bé, tot i la compli-
cada situació. Vaig fer una bona neteja 
de cap, tot i que no ha estat una situació 
fàcil, ja que si no competeixo no guanyo 
per mantenir-me. Encara que saps que 
has de parar perquè veus que ho necessi-

Georgina Garcia ha tornat més forta que mai amb dues victòries en tres finals consecutives, com a porto, en la imatge. || cedida

després d’arribar a tres finals i guanyar-ne dues, la tenista castellarenca vol seguir el ritme de victòries en competició

tes, mai trobes el moment i la pandèmia 
va forçar-me a fer-ho i m’ha beneficiat.

Quines sensacions has tingut sobre 
la pista? perquè els números són 
impressionants.
Al principi vaig sentir-me molt maldestre 
sobre la pista, després de molt de temps 
sense competir. Vaig pensar que sembla-
va un pato mareado en el primer torneig, 
ja que no coordinava com ho faig normal-
ment. Però va ser ràpid tornar a recupe-
rar sensacions i tot i no jugar espectacu-
larment perquè les condicions no van 
acabar-me d’agradar, vaig veure que ho 
feia bé i psicològicament vaig trobar una 
gran diferència.

Tres finals consecutives i dos tí-
tols. Què has canviat per aconse-
guir-ho?
La manera de veure i enfocar les coses. 
Crec que la clau ha estat mental. Tinc 
dos entrenadors nous i estic molt con-
tenta perquè m’ajuden moltíssim en la 
feina psicològica. 

Quina ha estat la final més difícil 
de les tres que has jugat?
La primera a Figueira da Foz. Van ser 
quatre hores i sis minuts en què vaig sal-
var tres match points. El partit més llarg 
des que era infantil. Vaig aconseguir re-
muntar el segon i el tercer set, capgirant 
el partit contra una jugadora que va ser 
Top100 i està en molt bona línia. La sego-
na final va ser molt dura psicològicament, 
ja que mentalment no vaig estar bé i els 
problemes físics a l’esquena ho van aca-
bar d’adobar. Tot i perdre vaig aprendre 
molt de la derrota. En la de Porto, vaig 
jugar al matí i la final a la tarda. Vaig co-
mençar fatal i el vent i el desconeixement 

 Albert San Andrés

de la rival no van ajudar.

Has entrat de nou al Top200. poses 
de nou la mirada en els Grand Slam 
de cara al 2021?
És la meva intenció, tot i que encara no 
sabem res del calendari, ni tan sols si hi 
hauran tornejos. Ara l’objectiu era as-
segurar la prèvia de l’Open d’Austràlia i 
de Roland Garros. Poder tornar a jugar 
aquestes prèvies dels Grand Slam està 
dins dels objectius, per poder millorar al 
rànquing i el meu joc.

I en dobles encara al lloc 71! Com 

està la preparació de cara als 
Jocs Olímpics del 2021?
És una gran il·lusió anar als Jocs Olím-
pics. M’agradaria anar en dobles, però 
també en individual. Seguiré el meu 
camí i tant de bo sigui possible. Estic 
sembrant per després recollir, tot i 
que soc conscient que anar a Tòquio 
és molt complicat.

Quins són els objectius fins a fi-
nals d’any?
No tinc cap pressió de res. La inten-
ció és anar a jugar als EUA per se-
guir agafant més ritme de partit i tro-

bar-me amb diferents situacions de 
cara a Austràlia. L’objectiu principal 
l’he aconseguit, tot el que faci ara su-
marà de cara a la temporada que ve. 

Com plantejaràs el 2021?
He de seguir millorant com a jugado-
ra i com a persona. Tinc moltes ganes 
que tot vagi molt bé, però no és el que 
més em preocupa. Penso que els resul-
tats tard o d’hora arribaran si seguei-
xo fent-ho bé i anant pel camí marcat. 
No tinc pressa i em sento millor que 
mai, físicament i psicològicament, de 
cara a afrontar la temporada que ve. 

l’última jornada de lliga va oferir 
diferent sort per als dos equips 
sèniors de l’Fs castellar: el femení 
va caure amb contundència per 
3-0 (25-15/25-18/26-24) a la pista 
del Vòlei els arcs i l’equip de marc 
llamas suma la primera derrota 

de la temporada després de tres 
jornades. d’altra banda, el primer 
equip masculí entrenat per rafa 
corts va aconseguir sumar els tres 
punts contra el cV Terrassa, rival 
que va superar per 1-3 (25-19/22-
25/15-25/14-25). 

diferent sort per als sèniors 
de vòlei de l’fs Castellar
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empat molt treballat 
contra el malgrat

l’fs Castellar 
esgarrapa un punt 
en un partit contra un 
rival molt persistent

FUTSAL | divisió d’honor

La lluita de l’FS Farmàcia Yangüela Cas-
tellar sobre la pista del Joaquim Blume 
no va tenir el premi de la victòria, però 
l’equip taronja va aconseguir esgarra-
par un bon empat (2-2) contra l’Inter 
Esportiu Malgrat per seguir invicte a 
la Lliga i mantenir-se en les posicions 
capdavanteres.

Ja ho va avisar el tècnic Rubén 
Jiménez durant la pretemporada, 
“l’equip lluitarà fins al final”, una 
màxima que es va poder veure sobre 
la pista del Blume, contra un compli-
cat i veterà rival que no va deixar res-

 Albert San Andrés

pirar els locals en tot el partit. Un rival 
que, després de la derrota en la prime-
ra jornada de Lliga, va arribar a Cas-
tellar amb la necessitat de sumar els 
tres punts, on van trobar-se un equip 
descarat que en cap moment va abai-
xar els braços.

Sense el davanter Aleix Navar-
ro, encara sense la revisió dels papers 
per part de la Federació, el conjunt de 
Jiménez va trobar-se amb un gol de 
Marc Serra en contra al minut 2 i una 
pressió a tota pista que volia ofegar el 
joc taronja. Amb poca punteria i molta 
lluita, el porter Rubén Vidigal s’erigia en 
el salvador de l’equip, ja que va ser im-
penetrable en la major part de les oca-
sions visitants. El capità fins i tot va ser 
capaç de desencallar els atacs del seu 
equip incorporant-se a l’ofensiva com 
a cinquè jugador de camp, aturant un 
penal a l’autor del primer gol al minut 14.

La reacció, però, no va trigar a 
arribar i Ángel Olivares va aconseguir 
igualar el lluminós al vuit.

L’equip del Maresme va tornar Rubén Vidigal va ser un dels millors del partit contra el malgrat. || a. saN aNdrÉs

ESpORTS | restriCCions pandèmia

els esports amateurs tornen a a aturar-se durant 15 dies
Segons va informar la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya 
(UFEC), totes les competicions es-
portives d’àmbit català, federades, 
escolars o privades, quedaran ajor-
nades durant dos caps de setmana, 
per tal de reforçar les mesures de 
no mobilitat en la segona onada de 
la pandèmia per la Covid-19.

En la nota emesa, en què s’ha 
remarcat l’entesa entre totes les fe-
deracions esportives catalanes, els 
entrenaments podran continuar com 
estaven previstos, però no els partits. 
Una decisió que es pren tot i que es 
remarca que les federacions estan de-

senvolupant les competicions “sense 
incidències de forma exemplar”.

La incidència de casos a Catalu-
nya ha remarcat un rebrot dels con-
tagis en un 55% en l’última setmana, 
el pitjor de la pandèmia des del final 
de l’estat d’alarma, i segons ha expli-
cat el secretari general de l’Esport, 
Gerard Figueras, “l’empitjorament 
de les dades de contagis es produ-
eix perquè els caps de setmana hi 
ha una mobilitat familiar fora dels 
municipis que incrementa molt el 
risc”, motiu principal d’aquesta nova 
aturada esportiva.

“Som conscients de la situa-

ció que estem vivim i ho acceptem 
amb resignació, però hem de dei-
xar clar i ser contundents que l’es-
port no és el problema. Hem tingut 
casos, però hem actuat per garan-
tir la traçabilitat i aplicat tots els 
protocols amb SGE i Salut”, ha as-
segurat Gerard Esteva, president 
de la UFEC en la nota informativa, 
mentre ha afegit que “si en 15 dies 
no ha millorat la corba, hauríem de 
poder obrir la competició federa-
tiva. Demanem que, si no és el cas, 
que es pugui excepcionar la pràc-
tica esportiva federada per garan-
tir la normalitat esportiva al país” 

a avançar-se al 12, amb un llançament 
a pilota aturada des de l’esquerra, que 
va enxampar adormida la defensa en el 
posterior rematada d’Ansu Drammeh.

Després del penal aturat, l’empat 
s’ensumava sobre la pista i el gol va ar-
ribar amb una assistència de Chris-
tian Hernández a Sergi Bracons a sis 
del final. Tres pilotes al pal abans d’aca-
bar la primera part van privar als lo-
cals marxar amb avantatge al descans.

Durant la segona part, els dos ri-
vals van mastegar el joc, però se’ls hi 
va fer bola i no van aconseguir marcar, 
i van signar empat just que no va dei-
xar cap equip satisfet.

“Hem sortit fora del partit i 
hem regalat el primer gol per falta 
de concentració. Hem tingut mol-
tes ocasions i en la segona clara que 
han tingut ens han marcat. El 3-2 al 
descans era merescut i la segona ha 
estat molt oberta” va explicar el tèc-
nic castellarenc. “Si no anem al 200% 
durant tot el partit, costarà molt i els 
jugadors ho saben”, afirma.  

afegeix Esteva. 
L’esport amateur, que ha patit 

amb especial virulència la primera 
aturada, haurà de superar aquesta 
segona, que com assegura el presi-
dent de la UFEC només serà de dues 
setmanes. La decisió però, no afec-
tarà la pràctica esportiva individu-
al en qualsevol part del territori, ni 
a les competicions d’àmbit estatal, 
internacional o professional.

A nivell d’esport castellarenc, 
això afectarà principalment al debut 
en Lliga del CB Castellar, que aquest 
diumenge s’havia d’enfrontar al CB 
Ripollet i al CB Mollet B en el cap de 

setmana del 24 i 25. Tampoc es dis-
putarà el partit entre el Calaf i la 
UE Castellar de la tercera jornada 
de Lliga. L’equip, però, no es veurà 
afectat en la següent jornada, ja que 
tenia descans.

En futbol sala, l’equip es perdrà 
el partit contra el Vilafant CFS i del 
Sant Julià de Ramis a casa. L’hoquei 
patins tampoc podrà enfrontar-se en 
l’anada i tornada contra el Molins de 
Rei, després de la jornada de des-
cans de l’última setmana. Vòlei, at-
letisme i qualsevol altre esport amb 
representació castellarenca també 
aturarà l’activitat.   || a. saN aNdrÉs
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La Unió Esportiva Castellar va sumar la prime-
ra victòria de la temporada després de superar 
per 2-1 la UE Avià i aconsegueix els primers 
tres punts en una Lliga que serà del tot incerta.

L’equip de Juan Antonio Roldán va posar 
la directa contra l’Avià per esmenar l’error de 
la primera jornada i al Joan Cortiella no es van 
escapar els tres punts. Rodri al 53 de penal i 
Marc Estrada al 61 van sentenciar un partit 
en què els del Berguedà van retallar distànci-
es al 72 amb un gol d’Eudald Tubau. Bon par-
tit en línies generals dels locals, que van errar 
moltes ocasions de gols i van acabar demanat 
l’hora, sofrint innecessàriament. La pluja pre-
sent gairebé des de l’inici va deslluir el joc en 
alguns moments, sobretot en la segona, però 
no va impedir una necessitada victòria per 
als de casa.

Amb els tres punts, el conjunt de Roldán 
remunta el vol abans d’enfrontar-se al Calaf, 

partit, però, que serà suspès per l’acord arri-
bat per la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, que cancel·la les pròximes dues 
setmanes de competició per limitar la mobi-
litat. En la jornada quatre el Castellar havia 
de descansar, motiu pel qual només es veurà 
afectat en un partit. “No té gaire sentit poder 
entrenar i no poder jugar, i més sabent que 
els casos en l’àmbit esportiu són mínims, 
però haurem de seguir confiant en els ex-
perts que hi entenen i ens defensen” ha ex-
plicat el tècnic castellarenc.

Quan semblava que tot començava a rut-
llar en el món del futbol i l’equip blanc-i-ver-
mell va deixar clar que la derrota a Sallent va 
ser una patinada, la incertesa de poder jugar 
una Lliga en condicions plana de nou sobre els 
equips amateurs amb la suspensió d’aquestes 
pròximes jornades de Lliga. Dues, almenys de 
moment.  || a. saN aNdrÉs

la ue Castellar torna 
al triomf contra l’avià (2-1)

óscar Árias controla una pilota en un partit de pretemporada. || a. saN aNdrÉs

FUTBOL | 2a Catalana

Nou èxit dels germans Morillo en el campi-
onat de Catalunya de BMX amb victòria de 
Sergio Morillo en aleví i subcampionat del 
seu germà Ian en cadet.

Ja fa temps que els germans Morillo, 
del BMX Terrassa, triomfen en una disci-
plina complicada com el BMX, però seguei-
xen aconseguint èxits tot i les dificultats i les 
aturades de la competició. Després de la pri-
mera onada de la pandèmia, el Campionat 
de Catalunya al velòdrom d’Horta de Barce-
lona ha estat la primera competició a dispu-
tar-se, amb resultats excel·lents per als dos 

sergio morillo, campió de 
Catalunya i ian, subcampió

Sergio morillo, campió de Catalunya de BmX, al podi del velòdrom d’Horta de Barcelona. || cedida

BmX | Campionat Catalunya

germans castellarencs. Sembla que el podi 
és el lloc natural dels Morillo i per refer-
mar-ho, el Sergio va aconseguir la victòria 
absoluta en categoria aleví (11-12), en què 
va imposar-se per un punt de diferència a 
l’aragonès Iván Usón (Pirineos) i per dos a 
Adrián Feijoo (XL BMX).

D’altra banda, el seu germà gran Ian va 
aconseguir el segon lloc en categoria cadet 
(15-16), ja que va acabar a un punt del gua-
nyador, Miguel Hernández (Sant Andreu 
de la Barca MC), i un per sobre de Guiller-
mo Cuadrado (Pirineos).  || a. saN aNdrÉs
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gironella - sallent 2-1
UE Castellar - Avià 2-1
joanenc - pirinaica 0-1
sant Quirze - Cerdanyola B 1-0
Calaf descansa
Berga - Can trias 3-2

HC Castellar - masquefa 10-2
manresa - molins de rei 5-4
sabadell - sfèric 3-5
olesa descansa

ripollet - montcada 6-3
lloret - riudellots 7-3
vilafant - sant julià ramis 2-1
FS Castellar - malgrat 2-2
manlleu - parets 6-2
Can Calet - sant Cugat 4-6
vilamajor - Cardedeu 0-11
pineda - montmeló 4-3

FUTBOL FUTBOL SALA BàSQUET HOQUEI pATINS
2a Catalana · suBgrup 4a · j02 divisió d’honor · grup i · j02 Copa  Catalunya· grup 2 · j01 2a Catalana · grup 4B · j02

fC pirinaica 6 2 2 0 0
fC sant Quirze 4 2 1 1 0
Ce Berga 3 1 1 0 0
ud Calaf 3 1 1 0 0
UE Castellar 3 2 1 0 1
Ce sallent 3 2 1 0 1
Cf at. gironella 3 2 1 0 1
fC joanenc 3 2 1 0 1
ud Can trias 1 2 0 1 1
ue avià 0 2 0 0 2
fC Cerdanyola B 0 2 0 0 2

Cefs manlleu 6 2 2 0 0
sant Cugat fs 6 2 2 0 0
ripollet fs B 6 2 2 0 0
vilafant Cfs 6 2 2 0 0
FS Castellar 4 2 1 1 0
lloret Cfs 4 2 1 1 0
fs pineda de mar 4 2 1 1 0
fs Cardedeu 3 2 1 0 1
s. julià de r. fs 3 2 1 0 1
Cfs montcada 3 2 1 0 1
Cfs ie malgrat 1 2 0 1 1
Cfs Barri Can Calet 0 2 0 0 2
s. montmeló fs 0 2 0 0 2
aCe riudellots 0 2 0 0 2
parets fs 0 2 0 0 2 
vilamajor Cfs 0 2 0 0 2

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 6 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

Berta López arribant a la primera tanca dels 400 metres. || Cedida

Dani pedrosa va tornar a pujar en la KTm de motoGp en els test de portimao. || motogp

ATLETISmE | C. Catalunya marXa

mOTOR | motogp

Bon paper dels atletes del CA Castellar 
en els absoluts de Catalunya

Dani Pedrosa torna a pujar a 
una moto GP a Portimao

El circuit portuguès de Portimao (l’Algarve) va ser la seu dels últims tests oficials de MotoGP, 
on el pilot provador de KTM, Dani Pedrosa, va tornar a pujar en una moto després d’un test 
privat de la marca austríaca al Ricardo Tormo de Xest. El circuit, poc conegut per a la majo-
ria de pilots de la categoria, va sorprendre tothom pel seu traçat.

Pedrosa va acumular un total de 144 voltes en dos dies de test, 80 el dimecres i 64 di-
jous, per aconseguir trobar millores en la KTM que actualment piloten Pol Espargaró i Brad 
Binder. El castellarenc va aconseguir un millor registre d’1:41,627, a un segon i mig del rècord 
marcat per Aleix Espargaró (Aprilia) del primer dia. “És un circuit impressionant per les 
pujades, no es queda mai quiet, ja que a cada revolt vas cap amunt o cap avall. No hi ha 
llocs plans i això genera molts revolts cecs”, va explicar el pilot, que reconeix que no sap 
com aniran les curses de MotoGP en el traçat. La marca ha perdut les concessions a l’hora de 
fer proves i només podrà escollir tres circuits on entrenar el 2021, també limitats per l’assig-
nació de pneumàtics per part de Michelin.  || a.san andrés

Per tercera setmana consecutiva, els campionats 
de Catalunya d’atletisme copen l’actualitat atlètica, 
amb la disputa de les proves de categoria absoluta a 
l’aire lliure a Igualada.

Tres van ser els atletes que van representar el 
club castellarenc, Berta López, Lluís Toledo i Josep 
Obrador, mentre que Laura Vílchez va participar 
amb el CE Irunwithleiva, però també és sòcia del club. 
Els atletes van ser seleccionats per tenir registres 
entre els 12 millors de Catalunya de cada especialitat.

López va aconseguir el sisè lloc absolut en els 
400 metres tanques amb un registre d’1:08,72 en la 
prova guanyada per Geena Stephens (1:00,84) de la 
UA Terrassa. L’atleta del club verd va ser la millor 
de la final B, que va superar el temps de Patricia Pa-

lacín en la final A.
En salt d’alçada, Lluís Toledo va acabar en 8a 

posició amb un salt d’1,86 metres, a 26 cm del cam-
pió, Xesc Tresens, del FC Barcelona.

Tot i ser atleta en edat màster, el pluricam-
pió Josep Obrador va provar en els 5 quilòmetres 
marxa, en què va aconseguir una meritòria setena 
posició enfront de corredors molt més joves que ell. 
Amb un registre de 24:22,56 va quedar a menys de 
dos minuts del guanyador, Marc Guerrero (22:38,60) 
de l’Hospitalet Atletisme.

En els 5.000 metres, Laura Vílchez  va acabar 
en cinquena posició (17:54,27) a 37,06 segons de la 
guanyadora, Douae Ouboukir, (17:17,21) del CA Sant 
Just.  || a.san andrés

VOLEIBOL
3a Cat (sènior a fem) · grup a · j02

CLASSIFICACIó pT pJ pG TB pp

vòlei els arcs 9 3 3 0 0
Cv torelló 6 3 2 0 1
FS Castellar A 6 3 2 0 1
escola orlandai 5 3 1 1 1
ae sandor B 5 3 0 2 1
la salle Bonanova 3 3 1 0 2
Cj les Corts 2 3 0 2 1
igualada vC 0 3 0 0 3

2a Cat (sènior a masC) · grup a  · j02

CLASSIFICACIó pT pJ pG TB pp

torre Claramunt 8 3 2 1 0
Cv Barberà B 6 2 2 0 0
Cv terrassa 6 3 2 0 1
FS Castellar 4 2 1 1 1
Cv avinyó 3 3 1 0 2
aeei j. Balmes 3 3 1 0 2
igualada vC 0 3 0 0 3 
panteres g. 2 0 1 0 0 1
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Club de lectura de viatges 
amb Joan Vilardebò, al 
voltant d’‘Ebre viu’

dimecres 21 torna el club de lec-
tura de viatges amb una propos-
ta que ens apropa joan Vilarde-

bò. ebre viu: rellegint josep maria 
espinàs és el tema i llibre que ens 
proposa a través de la seva parti-
cular mirada de lleure solidari. Hi 
col·labora roger Pont de Viajes 
ecuador. l’acte tindrà lloc a les 
20 hores a la Biblioteca municipal.

Toni massagué explicarà 
contes a l’Hora del Conte 
Infantil de la biblioteca

aquest dissabte, al Pati de les 3 mo-
reres, s’ha programat una sessió de 
contes amb Toni massagué. l’acti-

vitat  de la Biblioteca tindrà lloc a les 
11.30 hores i té un aforament limitat. 
contes i rondalles de sant llorenç 
del munt és la proposta que ens fa 
arribar el rondallaire i docent de Ter-
rassa. un cop més, acompanyat de 
la seva imprescible guitarra.

la pluja no amarga el Correllengua

La doble adversitat per al Corre-
llengua d’aquest any a Castellar, 
que era alhora la 24a edició que se 
celebrava a nivell nacional. La cita, 
amb una programació farcida de 
cultura i reivindicació, es va veure 
trasbalsada per la pluja i carrega-
va amb les mesures restrictives de 
la pandèmia. Tanmateix, va fer ple 
amb unes dues-centes cinquanta 
persones a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà, on es va haver de traslladar 
l’acte per culpa del mal temps.

El manifest que acompanyava 
l’edició d’enguany ha estat escrit per 
Joan Lluís Bozzo, escriptor, actor i 
director de Dagoll Dagom, que  insta 
a defensar la llengua: “Sense una 
acció valenta, constant i desa-
complexada de defensa del cata-
là i de denúncia explícita de totes 
les agressions que pateix, no es-
tarem en condicions de deixar 
als nostres fills i als nostres nets 
unes paraules que ens van llegar 
els pares i els avis amb la reco-
manació de defensar-les, prote-
gir-les i denunciar tots i cada un 
dels abusos que se li fan impune-
ment”, expressa.

Bozzo encoratja, a través del 
text, a “defensar els drets linguïs-
tics” i a no deixar d’expressar-se en 
català en seguins quins contextos: 
“Massa vegades abaixem el cap 
i canviem de llengua o –simple-
ment– no gosem utilitzar el cata-
là en un context que pensem que 
no serà ben acollit. Hem de fer-ho 

la cita, que lliga cultura, llengua i reivindicació, va atraure unes 250 persones, que van gaudir d’actuacions i lectures

sempre, a tot arreu i en tota cir-
cumstància, sense deixar-nos ate-
morir per la força dels que estan 
acostumats a guanyar sempre 
per la força”.

La figura que s’ha destacat 
arreu de Catalunya, aquest any, va 
ser el poeta Josep Carner, en el 45è 
aniversari de la seva mort. L’orga-
nització aprofita vida i obra de l’au-
tor per “reivindicar la llengua, 
la cultura i els anhels del poble 
català”. Vicente Monera i Jaume 

  G.  plans

Calatayud, a més, van retre home-
natge a Carner amb un concert po-
eticomusical.

A Castellar, l’acte va adquirir 
un caràcter diferencial gràcies a les 
entitats locals que s’hi van sumar, 
a més de les actuacions. “Ha vin-
gut més gent de la que pensàvem, 
per la qual cosa estem molt agra-
ïts. Això demostra que la gent té 
ganes de cultura. Això sí, el que 
hem fet és separar molt les ca-
dires, amb distàncies correspo-

nents, vigilant molt. Però la gent 
ho entén, ho respecta, i aquesta 
és la manera amb què podrem 
tirar endavant”, expressava Jordi 
Fusté, organitzador i responsable 
de la CAL Castellar.

La cita reivindicativa es va ini-
ciar amb les actuacions de l’Escola 
de Música de Torre Balada i d’Artcà-
dia, que van deixar pas a lectures 
de Carner per part de Suport Cas-
tellar. Abans de la lectura del mani-
fest, el concert de Lòxias va ser un 

dels plats forts de la tarda. El grup 
castellarenc va arrossegar un gran 
volum de joves a l’acte.

La pluja, a banda d’obligar a 
traslladar l’acte de la plaça del Mi-
rador a l’Espai Tolrà, va alterar 
la programació. L’arribada de la 
Flama, en representació dels qua-
tre punts cardinals dels Països Ca-
talans –de Salses a Guardamar i de 
Fraga a Maó–, es va avançar i va 
haver d’arribar amb fanalets, en 
comptes de torxes.  

mesures de seguretat a 

la Sala Blava, on l’acte es 

va traslladar per culpa de 

la pluja. || Q. Pascual
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Nueva Vulcano va presentar el 18 de 
setembre el disc Ensayo. Artur Estra-
da, cantant i guitarrista; el castella-
renc Albert Guàrdia, bateria i cors, i 
Wences Aparicio, el baixista, fan la 
seva cinquena aposta sense abando-
nar l’estil que sempre els ha acompa-
nyat des que van constituir-se com 
a banda, l’any 2003.

Amb les intervencions de Marc 
Clos, amb els vibràfons, teclats i per-
cussions, Nueva Vulcano ha estat 
coent el disc als soterranis de la casa 
dels pares de l’Albert, entre l’avin-
guda de Sant Esteve i el carrer de 
Santiago Rusiñol, a Castellar del 
Vallès. És on els avis de l’Albert te-
nien una botiga d’electrodomèstics 
i on també venien discos. “El meu 
avi era fotògraf i feia revelat”, re-
corda el músic.

El local no és nou, sinó que “el 
vaig construir quan tenia 15 anys, 
amb els meus amics”, diu el músic. 
Amb Nueva Vulcano van començar 
el mateix 2003 i més tard es van se-
guir a diversos locals dels altres 
membres del grup, a Barcelona. A 
Castellar van gravar, els anys 2004 
i 2005 respectivament, els seus pri-
mers dos discos. 

Ja fa cinc anys, Nueva Vulca-
no va treure el seu quart disc, No-
velería. L’Albert va marxar a viure 
a Madrid. Amb el nou projecte van 
estar girant 2 anys, però era difícil 
mantenir locals llogats a Barcelona 
tot l’any “i tampoc no estàvem as-
sajant tant”, diu Guàrdia. Han estat 
tres anys parats fins que van decidir 
donar forma a la cinquena aposta dis-
cogràfica. “Vaig demanar als meus 
pares si podíem tornar a assajar i 
ells, encantats”. 

Per a Nueva Vulcano, el retorn 
al local on van començar els ha fet re-
cuperar la manera que tenien d’assa-
jar, tancats durant tot el cap de set-

mana assajant moltes hores. “Ara, 
l’Artur i el Wences anaven a dor-
mir a casa i jo aprofitava per gau-
dir de la família”.

Ensayo està produït per Santi 
García, “el nostre productor de 
sempre”, d’Ultramarinos Costa 
Brava, a Sant Feliu de Guíxols. “Per 
primer cop va venir a casa i això va 
fer més fàcil encarar la producció 
del disc a l’hora de gravar-lo”,  re-
corda Guàrdia. Una part es va gra-

nascut en un soterrani de Castellar
el cinquè treball del grup  nueva vulcano, ‘ensayo’, s’ha gestat a casa dels pares del seu bateria, albert guàrdia

  marina Antúnez
gistrament va comportar fer assa-
jos amb “disciplina, estimació 
i pizzes nocturnes amb visio-
nat de vídeos de proceso de The 
Jam, El Último de la Fila, Big 
Thief, Hot Snakes, King Krule, 
The Cure, AC/DC, Chavez, Phleg 
Camp, Seam, The Van Pelt o 
Jawbreaker, entre d’altres”.

la llavor: aina

Nueva Vulcano reconeix que “els 
fans del principi hi continuen 
sent”. El grup segueix l’estil un-
derground i enèrgic de l’inici. “Ve-
níem de la influència d’Aina, el 
grup on abans hi havia l’Artur”. 
Aquella banda va marcar l’esce-
na del hardcore i postharcore no 
només a Barcelona, sinó a nivell 
estatal i europeu. “Hem estat un 
grup molt valorat pel que fa al 
directe”. Amb Aina, l’Artur can-
tava en anglès i amb Nueva Vulca-
no, van apostar pel castellà i això 
va fer que, a més dels fans d’Aina, 
“s’afegissin més fans, i vam obrir 
camí a molts grups que han vin-
gut després”, reconeix Guàrdia. 

Per aquest motiu, estan molt 
satisfets de les cançons del disc En-
sayo. Han canviat certes coses im-
perceptibles per al públic, però han 
seguit fidels a la seva manera de 
tocar. Tenen molt clar, passi el temps 
que passi, com volen sonar. “Les 
cançons del disc ‘Ensayo’ estan 
molt ben fetes”, segons l’Albert. 

Al cinquè disc, prima l’espon-
taneïtat. “Havíem de treure suc 
al temps que teníem”. Hi ha aju-
dat que fa anys que es coneixen i 
s’entenen molt bé, l’experiència els 
ha beneficiat.  L’Artur, lletrista de 
Nueva Vulcano, va voler posar èm-
fasi en el que significa Ensayo en 
totes les seves variants, “posant 
el cor de l’amistat, la fraterni-
tat, de com ens hem trobat du-
rant l’últim any”. 

‘INDIE’ ROCK | NUEVA VULCANO

D’esquerra a dreta, l’Artur, l’Albert i el Wences al soterrani de Castellar 

on assagen i on han gravat el seu darrer disc.  || alBerTO POlO

+NUEVA VULCANO

La Sagrada                    
Família dels Nueva

Poques bandes embrancades en 
la moguda musical vallesana han 
arribat tan lluny en una carrera 
lenta però constant, cuinada a foc 
lent. Nueva Vulcano ha estat des 
dels seus inicis, fa 15 anys, un dels 
grups insígnia del segell barceloní 
B-Core, al voltant del qual es crear 
una nova escena a Barcelona on 
va ressuscitar el rock de guitarres 
i l’‘indie’ més contundent quan tot 
era territori Sònar. Els Nueva –com 
se’ls coneix en l’escena– han 
aportat una collita de cançons 
emblemàtiques repartides en cinc 
àlbums de factura artesanal que 
no tenen res a envejar a artistes 
indies comThe New Raemon, Los 
Planetas o León Benavente. 
Ara, peces del seu darrer disc 
com “La pedra oscil·lant” o “Las 
rotondas” ja es poden afegir al 
seu particular catàleg d’himnes 
“Todo por el bien común”,  “Níquel, 
canela”. “Sagrada familia”, “Hemos 
hecho cosas” o “Te debo un baile”.

portada del nou àlbum.  || cedida

culturamúsica

var a Sant Pere Mulanta, al costat 
de Vilafranca del Penedès, durant el 
mes de febrer d’aquest any. 

Tot i que també van patir el con-
finament, “ja teníem previst publi-
car el treball al setembre”. L’únic 
que els va parar és la publicació d’uns 
singles digitals. Van decidir compartir 
a les xarxes, el mes de març, el tema 
“Disney y resaca padre”. 

Com expliquen ells mateixos, el 
procés de convivència previ a l’enre-
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l’art de la conversa per conèixer-nos
‘Caràcters’, que s’endinsa en la personalitat dels castellarencs, va presentar-se a les jornades europees de patrimoni

“El caràcter d’un poble es coneix 
per les converses de la seva gent”. 
Aquesta frase del poeta grec Menan-
dre d’Atenes és la que millor defineix 
el projecte Caràcters. Ho destacava el 
seu director, Carles Martínez Calve-
ras, a la presentació d’aquest dissab-
te passat, en el marc de les Jornades 
Europees de Patrimoni, a l’Auditori. 

Fa dos anys, Martínez va idear 
aquest projecte personal pensant que 
la millor manera de conèixer i entendre 
Castellar era parlar amb la gent que hi 
viu. Enraonar sobre allò que han viscut 
i allò que els defineix: des de fets histò-
rics, records o vivències fins a concep-
tes abstractes com l’amor, la mort o la 
vida. I enregistrar-ho audiovisualment 
en un lloc especial per a cada castella-

renc, on copsar reflexions, tarannàs, 
pensaments. “Tothom té una histò-
ria interessant per explicar. Perso-
nalment, m’agrada escoltar-les, co-
nèixer aquestes històries. Les que 
han incidit en el poble i les nímies 
que potser algun dia es perdran”, 
reflexiona Martínez. 

El director s’ha rodejat d’un equip 
de professionals per enfilar aquest pro-
jecte personal: la periodista Magda 
Farré per al guió i les entrevistes, de 
qui en va destacar “l’ajuda inestima-
ble a l’hora de rascar en les capes de 
les persones”; el fotògraf Quim Pas-
cual, a imatges i edició, “per l’extra-
ordinària exigència que aplica a tot 
el que fa”, i de Manel Macià, també a 
imatge i edició, per “la seva experièn-
cia i practicitat, i per marcar ritmes 

 G. plans

14 CARàCTERS 
són el nombre 
de castellarencs 
amb què s’haurà 
conversat fins el 
desembre del 2020 

25 mINUTS 
s’extreuran de cada 
conversa, que té 
una durada mitjana 
de dues hores 

CADA SETmANA 
es penjaran les 
converses a 
instagram i al web 
propi del projecte

OpINIó
la má que l’ha fet possible. Ja t’hi veus 
vinculat per sempre més.
Amb aquest escrit, no és la meva in-
tenció analitzar i parlar abastament de 
l’obra de Borrell, que prou ho han fet els 
que han estat més a prop seu i era el seu 
ofici, i reconec que segurament no sabria 
fer-ho tan acuradament com al llarg dels 
anys van apropar-se Francesc Cutxet, 
Arnau Puig, Victoria Combalía, Pere-
jaume, Joaquim Sala-Sanahuja, Fran-
cesc Miralles  o Georges Raillard entre 
molts altres, sinó parlar sincerament de 
la meva relació amb l’Alfons.
L’Alfons, si es vol, era un home nor-
mal en l’aspecte i el tracte, però amb 
una fortalesa demostrada en tota la 
seva obra, que va passar de la figura-
ció dels anys cinquanta a l’abstracció 
i que ja mai més la va abandonar. En 
un món on primen les novetats, no 

DOmèNEC TRIVIÑO. pintor

L’equilibri formal 
i de color de 
l’Alfons Borrell  

era fàcil mantenir-se ferm i combi-
nar colors i geometries.
Joan Brossa, en el seu text de presen-
tació del pintor per la seva primera ex-
posició en la qual seria la seva galeria, 
la Joan Prats, deia l’any 1979 que “no 
solament cap a la poesia se n’hi va la 
llengua”. El 1993 em convida al seu 
taller i dona un cop d’ull a unes obres 
meves incipients i li veig la lleialtat de 
deixar que cadascú busqui el seu camí. 
En aquella ocasió m’explica i m’ense-
nya la maqueta del que poc després 
seria el llibre Trasllat, fruit de la col-
laboració amb Joan Brossa.
Després, ens hem trobat en diverses 
ocasions, sempre relacionades amb 
la pintura. També ho vam fer a una 
sala on exposava a Matadepera i on 
poc després jo hi penjaria obres meves 
en companyia d’uns amics triats pel, 

malauradament desaparegut massa 
aviat, Fidel Balaguer.
Borrell, en els seus paisatges latents, en 
les seves obres d’una absoluta nuesa, 
que no buit, ens mostra com només 
amb color i composició (dins d’un 
ordre) estableix la seva obra. L’artis-
ta que va deixar la figuració molt aviat 
per no abandonar mai més l’abstracció, 
deixa una obra en la qual hauria volgut 
llençar-se dins del color monocrom de 
la tela, com si fos el mar.
Potser quan veiem el blau del mar i tots 
els altres colors de la seva restringi-
da paleta ens sembli veure un Alfons 
Borrell de color blau, taronja, verd i 
fins i tot negre, caminant cap a nosal-
tres. I en aquell moment ell seria feliç, 
ja que, com ell havia dit en moltes oca-
sions: “vull ser color, vull ser pintura”.
Un mestre.

“És un projecte de proximitat, 
molt castellarenc”, destacava l’alcal-
de, Ignasi Giménez, a la presentació 
de Caràcters. “Quan un pensa en el 
patrimoni, pensa en el material, en 
edificis o paisatges. Però n’hi ha un 
molt important: l’immaterial. Dins 
d’aquest, hi ha la memòria, que es 
treballa i es cultiva amb projectes 
com aquest”, afegia. 

Oriol Vicente, director del Cen-
tre d’Estudis, destacava que el projec-
te recull “el patrimoni més gran que 
tenim, les persones”. De fet, conside-
ra que les converses seran un llegat per 
al futur: “Aquest projecte no acaba 
aquí, esperem que tingui continuïtat. 
Volem que d’aquí a 300 anys s’utilit-
zi per analitzar el passat i analitzar 
el present. És a dir, el nostre futur”. 

Tothom té una història inte-
ressant per explicar. M’agrada 
escoltar-les, conèixer-les.
 
Carles martínez Calveras 
idea i direcció de ‘caràcters castellarencs’

”

“

presentació del projecte a l’Auditori amb l’alcalde Ignasi Giménez; el director del Centre d’Estudis, Oriol Vicente, i el creador de ‘Caràcters’, Carles martínez Calveras. || Q. Pascual

L’equip amb el caràcter i autor de la sintonia, Ò. Vila. || Q. Pascual

i tempos”. També es compta amb el 
suport del Centre d’Estudis, l’Ajun-
tament i l’Institut Ramon Muntaner.

Les converses –“prefereixo 
dir-ne així que ‘entrevistes’”, ma-
tisava el director– tenen una durada 
de dues hores, que queda sintetitza-
da en un vídeo de 25 minuts. Cada 
setmana se’n podrà veure un a tra-
vés del web del projecte (www.ca-
racterscastellarencs.cat). La prime-
ra fase de converses acabarà aquest 
desembre, quan se n’hauran fet 14. 
De moment, se n’han acabat vuit. 
Martínez planteja arribar a les 50 
converses, de les quals n’hi hauria la 
meitat de cada gènere. Tanmateix, 
reconeix que cadascuna els ha com-
portat molta feina: “Unes 100 hores 
de feina per a cadascuna”. 

L’any 1979, quan no feia ni un any que 
havia establert la meva residència a 
Castellar del Vallès, es produeix la pri-
mera trobada amb l’obra d’un dels pin-
tors que més ha influït en la meva obra 
i també en la meva visió de la pintura. 
Som a la sala de l’Ateneu Castellarenc i 
penja les seves obres un artista, alesho-
res, desconegut per a mi, però que aviat 
formarà part dels meus imprescindibles. 
Si connectes amb algú, sigui artista o 
no, sovint no saps el secret d’aquest llaç 
o cordó umbilical que potser mai més es 
tallarà. Connectes i prou.
Alfons Borrell va ser una d’aques-
tes persones. Està clar que és amb la 
seva pintura amb la qual, en un instant 
màgic però real, veus una veritat tan 
difícil de trobar en moltes obres artís-
tiques. I, com aferrat a aquesta visió, 
te n’adones de la bondat i sinceritat de 
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Dimarts que ve, 20 d’octubre i a les 20 
h, s’inicia una proposta que porta per 
nom “El món del llibre als ulls de...” 
organitzada per la Biblioteca Munici-
pal Antoni Tort. Es tracta d’un cicle 
de converses amb diverses perso-
nes relacionades amb el món del lli-
bre. “Sempre ens venen al cap els 
escriptors, però hi ha altres per-
sones que treballen al món del lli-
bre!”, apunta Mònica Mimó, coordi-

josep lluís Badal, primer convidat 
al cicle ‘el món del llibre als ulls de...’
la jove castellarenca gina torres entrevistarà dimarts que 
l’escriptor ripolletenc, molt vinculat a Castellar del vallès

L’escriptor Josep Lluís Badal. A la dreta, l’alumna Gina Torres, que l’entrevistarà. || l’acTual

nadora de l’activitat de la Biblioteca. 
Llibreters, escriptors, traductors i 
també il·lustradors seran els entre-
vistats d’aquestes sessions, que con-
duiran diversos joves “inquiets, que 
tenen ganes d’entrevistar, de saber, 
de guiar una conversa”. Són nois i 
noies de 13 a 18 anys que han respost 
a la crida que va fer la biblioteca i que 
no necessàriament són de Castellar. 

S’han convidat l’escriptor Josep 
Lluís Badal, l’escriptora Natàlia Ce-
rezo, la llibretera Laura Ventalló, l’es-
criptora Josefina Llauradó, el tra-

  marina Antúnez ductor Eloi Creus, la il·lustradora 
Cristina Aguilera, la filòloga i docent 
Montserrat Gatell i el traductor Joan 
Sellent. “L’acte s’iniciarà amb una 
lectura d’un fragment d’un llibre, 
seguirà amb l’entrevista i, final-
ment, el públic també podrà fer al-
guna pregunta”. L’activitat tindrà 
una durada d’uns 45 minuts. 

La primera entrevista, a J. L. 
Badal, la farà la Gina Torres, estu-
diant de segon d’ESO de l’Institut 
Puig de la Creu. “Em van fer la pro-
posta un dia que amb el meu pare 
vam anar a retornar un llibre d’aus 
d’Europa”, una temàtica que a la 
Gina li agrada molt perquè de gran 
vol ser biòloga o veterinària. 

La Gina ja fa temps que coneix 
els llibres de Badal. “Quan tenia 7 
anys, el meu pare em va comprar 
el primer Jan Plata”. Quan ha estat 
més gran, ja s’ha llegit la resta, fins al 
4. “Els tinc tots dedicats”. A casa de 
la Gina són fans de Badal. També té 
un llibre del Hopi dedicat “i el meu 
pare s’està llegint ‘Els llibres d’A’”.
Actualment, J. L. Badal és el profes-
sor de català de la Gina a l’institut. 
“Ens va tocar de pura sort”. Diu 
que al professor li agrada molt xer-
rar, “és d’explicar històries i veure 
com ens expressem”. 

Qui vulgui assistir a l’acte pot 
enviar un correu a mimopm@diba.
cat o trucar per telèfon a la Biblioteca 
Antoni Tort. L’activitat és gratuïta. 

LITERATURA | biblioteca antoni tort

Són la cara B de la història. Les 
mans que movien els telers. Dones 
sense espais de memòria ni monu-
ments, però amb un paper impres-
cindible en l’impuls de la indústria 
tèxtil que va transformar la co-
marca. “Les treballadores del 
tèxtil eren majoria. No errem si 
feminitzem el col·lectiu”, va as-
severar la periodista i escriptora 
Gemma Ruiz en la sessió de l’Aula 
que va tenir lloc dimarts passat. 
L’autora sabadellenca va passar 
per l’Auditori per parlar d’aques-
tes “heroïnes amb espardenya” 
que protagonitzen la seva prime-
ra novel·la, Argelagues. 

De fet, les argelagues són ar-
bustos amb punxes, feréstegues, 
que floreixen quan volen, que re-
sisteixen totes les inclemències del 
temps, supervivents. Així són les 
dones que descriu l’òpera prima 

de Ruiz. “És un llibre que tren-
ca amb l’estereotip tòxic de do-
nes-flor”, va concretar.  En aquest 
sentit, la novel·la vol donar veu a 
aquestes dones, i per fer-ho parla 
de la diferència de classes, del xoc 
del camp, “del món de pagès” i la 
ciutat. Ruiz va detallar que l’home-
natge a les treballadores del tèxtil 
es tradueix també en recuperar  “el 
vocabulari genuí de la terrega-
da catalana, el rebost de parau-
les que hem heretat”. A més, la 
novel·la esdevé una fotografia del 
canvi social que va representar la 
revolució industrial al Vallès.

Tot plegat, es teixeix a través 
de la història vital de tres dones de 
tres generacions: la Remei, la Rosa 
i la Nina. La guspira d’Argelagues va 
néixer arran d’una entrevista de la 
periodista a la seva besàvia Remei 
Tantinyà Segalès.   || rOcíO gómez

les dones del tèxtil 
protagonitzen l’aula

G. Ruiz va llegir diversos fragments d’‘Argelagues’ a l’Auditori, dimarts passat.  || r.g.

L’AULA  | ConferènCia de gemma ruiz 
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CADA SETmANA UN CARàCTER

agenda del16 al 25 d’octubre de 2020

divendres 16

21 h - CINEmA 
Cinefòrum: 
La biblioteca de los libros 
rechazados
auditori municipal miquel pont
organització: Club Cinema 
Castellar del 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
org.: Biblioteca municipal 

diumenge 18
12 h i 16.30 h - CINEmA
Cinema familiar: Scooby!
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

19.30 h - CINEmA
Cicle Gaudí: 
El meu germà persegueix 
dinosaures
auditori municipal miquel pont
organització: Club Cinema 
Castellar del vallès

dimarts 20
17 h – pROpOSTA
ple extraordinari
sessió telemàtica
organització: ajuntament

19 h – pROpOSTA
ple municipal
sessió telemàtica
organització: ajuntament

20 h – pROpOSTA
“El món del llibre als ulls de...”
gina torres, aluma de 2n d’eso 
a l’ins puig de la Creu, entrevista 
josep lluís Badal (escriptor)
inscripcions a la Biblioteca o a l’a/e 
mimopm@diba.cat
Biblioteca municipal antoni tort
organització: Biblioteca municipal 
antoni tort

dimecres 21
20 h – XERRADA
El viatge. Abans i després: Abans. 
Ebre viu: rellegint Josep maria 
Espinàs, de Joan Vilardebò
a càrrec de joan vilardebò i
roger pont
Biblioteca municipal antoni tort
organització: viatges i més, lleure 
solidari, viajes ecuador, tushita 
edicions, institució de les lletres 
Catalanes i Biblioteca municipal 
antoni tort

divendres 23
21 h – CINEmA
Cicle Gaudí: ¿puedes oírme?
auditori municipal miquel pont
org.: Club Cinema Castellar vallès

dissabte 24
d’11 a 12.30 h – TALLER
Lego WeDo 1.0 o 2.0
a partir de 7 anys. inscripcions a la 
Biblioteca
Biblioteca municipal antoni tort
org.: Biblioteca municipal

20.30 h – mÚSICA
projecte Beethoven: any 2020, 
amb l’Orquestra de Cambra 
Terrassa 48
entrades a www.auditoricastellar.cat
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

diumenge 25
12 h i 16.30 h – CINEmA
Cinema familiar: pinocho
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

19.30 h – CINEmA
Diumenge d’estrena:
¡Que suene la música!
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h

Gener Martí | Puig de la Creu
En Gener explica alguns moments de la seva vida. 
La història del Puig de la Creu, els seus 40 anys a 
l’esplai i conceptes com la vida i la mort. Els valors 
de l’Esplai Xiribec que són els seus i com ha vist 
canviar la vila. La seva passió per Montserrat, el 
valor d’un somriure i la bellesa de l’horitzó.

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

Centre d’Estudis i
Arxiu d’ Història
Castellar del vallès
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FARmàCIES DE GUàRDIA 
 
 
divendres 16 EUROpA 
dissaBte 17 EUROpA 
diumenge 18 yANGÜELA 
dilluns 19 CASANOVAS
dimarts 20 ROS 
dimeCres 21 pERmANyER 
dijous 22 CATALUNyA 
divendres 23 FENOy 
dissaBte 24 CASANOVAS 
diumenge 25 CASTELLAR 

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

“Ningú pot ser sensat amb l’estómac buit.”
George Eliot

@magdafs @rafael.serrallanas @albent13
Parc audiovisual de Terrassa espectacular nuvolada Parc Natural de sant llorenç i l’Obac

pOSTALS DE CASTELLAR 

INSTAGRAm · @lactual

Vista de l’església parroquial de Sant Esteve de Castellar des del Brunet. Al fons, la muntanya de 
Puig de la Creu. A la dreta de l’església, es pot veure les instal·lacions de les antigues piscines d’es-
tiu, que van ser inaugurades el maig de 1972. En primer terme es poden veure els horts i la bassa del 
Brunet. Els horts, actualment de titularitat municipal, són al costat de la masia del Brunet, avui en 
dia un restaurant.  || FONs FOTOgràFic: arxiu muNiciPal de casTellar

El Brunet, anys 70

penúltima

09/10/20      
dolores cano salinas · 98 anys
10/10/20            
Herminio Pérez dominguez · 67 anys
12/10/20           
isabel Bonilla alcantara · 94 anys
12/10/20     
dolores gallardo muñoz · 82 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

 

#lactualesinformacio

www.lactual.cat

60.000 
visites web 
mensuals
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la contra

Jaume Avellaneda

Molts aficionats 
a la doma portem 
un vaquer a dins

Veterinari i genet

c
e

d
id

a
És veterinari de professió i la seva passió també està 
relacionada amb els animals. En un terreny compartit 
amb el viver Tres Turons entrena la Munta Western, 
una disciplina d’equitació que va canviar-li la vida 

9 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Tossut o persistent
Un defecte que no pots dominar?
despistat
Una persona que admires?
doug Williamson, un dels grans del 
‘cow horse’, que a l’edat de 78 anys 
encara competeix
Quin plat t’agrada més?
macarrons al forn fets per la meva mare
Un indret?
es camps de mas Olivet, aquí a sant 
Feliu del racó
Un animal?
el gos
Una cançó?
‘country roads’  de john denver
Una pel·lícula?
‘muerde la Bala’ o qualsevol altre bon 
‘western’
Un somni?
Tenir una pista coberta per  entrenar

”

“

· Et passes el dia entre animals.
Estic rodejat d’animals a la feina 
perquè soc veterinari de petits ani-
mals i tinc una clínica a Sentmenat. 
A més a més, soc aficionat als ca-
valls. I a casa en tinc, a banda de gos-
sos, gats, vaques, gallines...

· Un viatge als Estats Units et va 
fer descobrir la munta Western.
Quan vaig acabar la carrera em 
vaig especialitzar en cavalls, sem-
pre m’han encantat. El fet d’anar 
als estats Units per fer cursos d’es-
pecialització em va fer descobrir 
un món allà. Els cavalls els tracten 
d’una altra manera, amb una altra 
mentalitat, en grans extensions. 
S’hi fa una altra mena de disciplines 
d’equitació, aquí tenim cavalls més 
recollits, en quadres. Per això em va 
cridar l’atenció la Munta Western.

· Quan comences a practicar-la?
Quan tenia poc més de trenta anys 
una clienta em va regalar un pol-
tre. A partir d’aquí, vaig començar 
a pensar com domar-lo, tot el que 
havia de fer fins que tingués dos 
anys i hi pogués pujar. Això em va 
suposar haver d’aprendre, un repte 
que em va fer pensar en la Munta 
Western que havia vist als viatges 
als Estats Units. Va ser complicat 
perquè no hi havia entrenadors i 
vaig haver de comprar molts ví-
deos, que aleshores t’enviaven per 
correu postal. Va ser una feina bas-
tant titànica.

· I comences a competir.
Al nostre país era una disciplina poc 
desenvolupada. Però amb uns com-
panys aficionats que també havien 
viatjat als Estats Units i per Europa 
vam començar a organitzar campio-
nats aquí, a casa nostra, i això va fer 
que l’afició creixés. Però si t’haig de 

dir un esdeveniment, va ser el 2007, 
quan ens vam apuntar en una com-
petició a França de Team Peaning, 
que és una disciplina per equips 
que consisteix a portar vaques i 
tancar-les en un corral, com el que 
fan els gossos d’atura amb les ove-
lles. Vam ser el primer equip espa-
nyol que competia en aquesta dis-
ciplina. Aquest moment, per a mi, 
va ser crucial i força màgic.

· Durant aquestes competicions 
es premia el respecte al bestiar...
Això és bàsic i tothom ho té clarís-
sim. Si agafes el reglament, el pri-
mer que diu és que el cavall ha de 
ser guiat amb suavitat. I és el que 
es premia. Les regnes han d’anar 
soltes, qualsevol maltractament o 
brusquedat es penalitza amb punts 
negatius o amb la desqualificació. 
Amb el bestiar que es guia és el ma-
teix, qualsevol contacte físic del ca-
vall amb el bestiar està penalitzat.

· Què t’ha aportat aquest esport 
de la munta Western?
Bàsicament mantenir-me en forma 
als meus 55 anys, això és molt im-
portant. Però molta satisfacció, per-
què és una cosa que enganxa molt, 
perquè requereix moltes hores. Per 
domar un cavall has de ser cons-
tant i va molt bé, perquè et manté 
despert i requereix un esforç con-
tinu. Això és molt útil per a la gent 
jove, ja que mentalment els manté 
molt actius.

· Hi ha connexió amb el cavall?
Al 100%. El cavall és un animal molt 
sensible, molt. I has d’estar-hi con-
nectat, has de ser un. Sobretot quan 
estàs competint, t’hi has d’unir en 
un sol cor. La sensibilitat és tal que 
si tu t’alteres a nivell emocional, ho 
nota automàticament. És increïble. 
Quan galopes, si tu penses a parar, 
el cavall és tan sensible que acti-
ves algun múscul, ho nota i s’atura.

· Quines qualitats s’ha de tenir? 
El genet ha de tenir serenor, sang 
freda i no ser gens emocional, que 
això és el que costa més. Els cavalls 
passen de 0 a 100 en un moment, 
però alhora ha d’estar tranquil, no 
pot estar revolucionat. Això és la 
qualitat que més s’admira d’aquests 
tipus de cavalls.

· És un imaginari molt cinemato-
gràfic. Alguna pel·lícula t’havia 
despertat l’instint per la munta?
Recordo una sèrie que es deia Fúria, 
que anava de cavalls salvatges. Jo 
era molt petit i me’n recordo vaga-
ment, però ho tinc gravat al meu 
ADN des d’aleshores. I m’han agra-
dat sempre les pel·lícules western. 
De fet, jo crec que molts aficionats 
a la doma portem un cowboy a dins, 
un vaquer. De pel·lícules, et puc dir 
en concret Muerde la bala, que va 
d’una carrera de cavalls que tra-
vessa l’oest americà.  

 Guillem plans


