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Setmanari d’informació local

Interior ofereix 
més control per 
les ocupacions

visita conseller sàmper | p04

L’aniversari de 
Beethoven passa 
per l’Auditori

cultura | p19

una població 
que es vacuna
En una setmana s’han esgotat totes les 
reserves de vacunacions de l’octubre i 
s’estan programant més per al novembre

Una infermera del CAp de Castellar esterilitza el braç d’una dona gran tot just abans de vacunar-la contra la grip. Aquest any s’està fent servir el Casal d’Avis de la plaça Major per vacunar la població. || Q. Pascual

vacunació grip | p 03
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Era una visita que l’Ajuntament havia sol·
licitat al nou titular de la conselleria d’Inte·
rior que finalment s’ha fet realitat aques·
ta setmana. Sobre l’agenda hi figuraven 
dues qüestions: l’ocupació incívica d’habi·
tatges i el control dels botellons al munici·
pi. En aquest sentit, l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez, va explicar després de la 
reunió que va mantenir amb el conseller 
Miquel Sàmper “que hem mirat quines 
estratègies podem adaptar a nivell de 
municipi i de comarca per poder actuar 
amb celeritat, sobretot amb les ocupaci-
ons incíviques, que són les que més ens 
preocupen a Castellar”. Giménez –a qui 
també acompanyaven el tinent d’alcalde 
de Seguretat,  Convivència i Civisme, Pepe 
Leiva, a més d’altres dirigents policials– va 
afegir que durant el mes de setembre hi ha 
hagut un “repunt important d’aquestes 
ocupacions incíviques”  –actualment hi 
ha 52 cases ocupades– i que, gràcies a les 
actuacions dels Mossos i la policia local 
“hem estat capaços de poder resoldre 
algunes d’aquestes problemàtiques”. 
L’alcalde de Castellar és conscient que 
el tema “està latent, que ens preocupa 
i que genera una sensació d’insegure-
tat i d’impotència, especialment entre 
el veïnat, però hem de ser capaços de 
poder-hi donar resposta”.

El conseller d’Interior creu que l’ocu·
pació d’habitatge és un problema estès a 
tot Catalunya en dues vessants. D’una 
banda, aquella que fa la gent vulnerable 
“a la qual hem de trobar una solució 
per part de tots els departaments i ad-
ministracions locals” i, de l’altra, “l’ocu-

pació que especialment ens preocupa, 
la delinqüencial o de màfies”. En aquest 
sentit, Sàmper va explicar que, de mica en 
mica, els cossos de seguretat i els jutjats 
s’estan dotant d’elements per fer una ac·
tuació més eficaç.

 En aquest sentit, el conseller d’Inte·
rior va recordar que hi ha una instrucció 
del 15 de setembre de Fiscalia “que pretén 
agilitzar les facultats, les atribucions i 
les prerrogatives que tenen els cossos 
de seguretat per ajudar els jutjats a fer 
mesures cautelars més eficaces. Sàmper 
també va fer  referència a una instrucció 
del Ministeri d’Interior per als cossos de 

interior vol augmentar el control sobre l’ocupació

L’alcalde va lliurar al conseller Sàmper un obsequi en la seva primera visita a Castellar del Vallès. || Q. Pascual

el conseller d’interior, miquel sàmper, també parla amb l’alcalde de castellar sobre com fer front als botellons

  Jordi Rius

seguretat estatals “que nosaltres hem 
readaptat des dels Mossos d’Esquadra 
perquè comenci a ser efectiu en els nos-
tres cossos” i que ha de ser un instrument 
“per poder combatre amb més eficàcia 
aquestes ocupacions delinqüencials en 
un termini curt de temps”.

Sàmper va remarcar la necessitat de 
coordinar els cossos de seguretat al terri·
tori. En aquest sentit,  a la darrera resolu·
ció del Procicat es va especificar “que es 
reportés entre els Mossos i les policies 
locals tota la informació per fer efecti-
ves les mesures restrictives” que tin·
dran més eficàcia “si es treballa coordi-

SegURetAt CiUtAdAnA | visita conseller

nadament”. L’Ajuntament i la conselleria 
s’han citat el 2 de novembre que ve per se·
guir avançant en temes de coordinació.

Dimarts va entrar en vigor una nova 
restricció per evitar el contagi del corona·
virus. Els establiments que obren les 24 
hores han de tancar des de les 22 h fins a les 
7 h per evitar la venda d’alcohol. “Amb tot 
això pretenem reduir al màxim aques-
tes festes de manera que no s’hagi d’ar-
ribar al toc de queda”, explica Sàmper. 
Però el conseller ha advertit que “la socie-
tat haurà de ser més complidora amb la 
normativa que aquest cap de setmana”.

A més, també es suspenen les activi·
tats cíviques i comunitàries grupals –com, 
per exemple, als equipaments cívics– que 
impliquin presencialitat, excepte aquelles 
que es facin per mitjans telemàtics, sense 
que impliqui la presencialitat dels parti·
cipants. S’exceptuen d’aquesta suspensió 
els programes i activitats d’intervenció so·
cioeducativa, lleure educatiu i d’educació 
en el lleure d’infants, adolescents i progra·
mes de suport juvenil, així com activitats 
d’intervenció social i personals com els 
menjadors de caràcter social.  

la cup rebutja la visita

La CUP ha mostrat en un comunicat el 
seu rebuig a la visita al municipi del con·
seller “no només per la manca de depu-
ració interna que s’ha realitzat dins el 
cos davant la multitud d’actuacions ir-
regulars provocades sobretot per les 
unitats antidisturbis” sinó també pel 
fet que “no podem compartir de cap 
manera que el Govern municipal hagi 
sol·licitat aquesta reunió per tractar 
la problemàtica dels botellons i les 
ocupacions”. 

entre gener i 
juny. en total, la 
policia va fer 26 
actuacions, de 
les quals 11 van 
ser temptativa 

d’ocupació i 
en 8 casos van 

desistir

OCUpACiOnS

7

Aprofitant la visita dilluns  a Castellar 
del conseller d’Interior, Miquel Sàm·
per, representants de Junts per Cas·
tellar van reunir·se amb el conseller i 
el seu equip per intercanviar impres·
sions sobre diversos reptes i proble·
màtiques del municipi. 

D’una banda, “vam demanar 

Demanen més patrullatge nocturn
JUntS peR CASteLLAR  i visita conseller

reforç en el patrullatge nocturn 
per part dels Mossos, sobretot en 
aquests temps de restriccions per 
motiu de la Covid-19, i en coordi-
nació amb la policia local”, segons  
apunta la formació en una nota de 
premsa. D’aquesta manera, segons 
Junts per Castellar,  es podrien fer  

el conseller amb pau Castellví, esther Font i Joan Juni, de Junts per Castellar. || cedida

tSJC | sentència

Dilluns la sala civil i penal del Tribu·
nal Superior de Justícia de Catalu·
nya va fer pública la condemna per 
desobediència a 4 exmembres de la 
Mesa del Parlament, un d’ells Lluís 
Maria Corominas –que va ser alcal·
de de la vila entre el 1993 i el 2004. 
El castellarenc ha estat condem·
nat, juntament amb Anna Simó, 
Ramona Barrufet i Lluís Guinó, 
a 20 mesos d’inhabilitació especi·
al per càrrec públic electe des de 
l’àmbit local al supranacional i a 
pagar 30.000 euros de multa. El 
judici s’havia anat ajornant per di·
verses causes i finalment es va ce·
lebrar el mes de juliol passat. En el 
ple celebrat aquest dimarts es va 
aprovar una moció de suport a Co·
rominas,  ja allunyat de la primera 
línia política i que va plegar com a 
diputat en l’anterior legislatura. 
La moció, que va comptar amb el 

Inhabilitació de 20 mesos
i 30.000 € per a Corominas

Corominas al judici. || cedida

complir aquestes mesures,  “perse-
guir els incívics que les incomplei-
xen i reforçar la seguretat”. 

El segon punt de la reunió va 
consistir a reclamar que, per part dels 
Mossos, es doni suport i formació als 
agents de la policia local “en tot el que 
té relació amb ocupacions il·legals 
d’habitatges, una xacra que arros-
seguem des de fa temps a Castellar”. 

Quant als Bombers Voluntaris, 
Junts va demanar per a aquest cos “el 
mateix respecte que es té pels bom-
bers funcionaris, i que des del depar-
tament es facilitin el material, els ve-
hicles i la formació que necessiten”.  

Des de  la formació també es va 
voler reconèixer la tasca del nou con·
seller d’Interior “per intensificar 
les investigacions per esclarir les 
responsabilitats de la despropor-
cionalitat viscuda en certes inter-
vencions d’unitats antidisturbis en 
manifestacions dels darrers anys”. 

 || cedida

sí de Som de Castellar, ERC, Junts i 
la CUP, a banda de donar escalf a Co·
rominas, denuncia que, “una vegada 
més, els membres de la Mesa de la 
onzena legislatura hagin tingut un 
tractament desigual pel que fa al 
seu accés a la justícia”. “La dispa-
ritat de criteris i sentències causa 
perplexitat entre la ciutadania i 
mereix el rebuig d’aquest Ajunta-
ment”, apuntava l’escrit aprovat.  
|| redacció
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tema de la setmanasalut

SALUt | campanYa vacunació

Divendres 16 el Casal de Gent Gran 
de la plaça Major va reobrir les por·
tes, però no per acollir l’activitat so·
cial de sempre, sinó per posar vacu·
nes contra la grip. La campanya va 
començar el 15 d’octubre, i s’allarga 
fins al 15 de desembre, uns quinze 
dies abans que la grip arribi al llin·
dar epidèmic. La vacunació de la grip 
enguany cobra més rellevància amb 
el context actual del nou coronavi·
rus SARS·CoV·2 i de la malaltia que 
causa, la Covid·19. La vacuna contra 
la grip redueix les hospitalitzacions i 
la mortalitat a les persones amb més 
risc de malaltia greu, i redueix la càr·
rega assistencial sobre el sistema de 
salut. “Aquest any la vacunació és 
molt important. Com els símpto-
mes són molts semblants als del 
coronavirus, esperem que la gent 
no agafi la grip, perquè agafar les 
dues patologies és molt més greu i 
les conseqüències poden ser molt 
importants”, va manifestar la in·
fermera del CAP Castellar, Mercè 
López, una de les professionals que 
va estar vacunant a l’equipament.

Catalunya ha comprat 230.000 
vacunes més que l’any passat per 
incrementar les cobertures vacu·
nals. A Castellar, la xifra prevista 
és de 1.300 dosis. L’Institut Cata·
là de la Salut ja ha donat totes les 
cites programades per al mes d’oc·
tubre a la vila. Després d’esgotar·se 
les reserves de la segona quinzena 
d’octubre, s’ha obert agenda per de·
manar cita prèvia durant la prime·
ra quinzena de novembre. Això és 
un bon senyal, ja que vol dir que la 
gent està sensibilitzada amb la im·

Vacunació contra la grip d’un home gran al Casal d’Avis de la plaça Major, en una imatge de divendres passat. || Q. Pascual

  Cristina domene

en una setmana, a 
castellar ja s’han 
programat totes les 
vacunacions fins a 
finals d’octubre

portància de vacunar·se. 
 L’Anna és una de les castella·

renques que divendres va passar 
per la improvisada consulta instal·
lada al casal de la plaça Major. “Vaig 
agafar cita a través d’Internet, 
a ‘Programació de visites’ i avui 
me l’he posat perquè estic emba-
rassada i vull evitar tenir la grip 
i poder confondre-la amb el coro-
navirus. Espero no agafar cap de 
les dues coses”. 

El Manuel, en aquest cas, major 
de 60 anys, també forma part d’un 
dels col·lectius recomanats. “Ha 
estat molt fàcil. El meu fill em va 
agafar hora per Internet, i avui 

COL·LeCtiUS ReCOMAnAtS

En la campanya de vacunació 
contra la grip de l’any passat va 
destacar la millora de la cobertura 
de vacunació de les dones emba-
rassades (que va passar del 29,2% 
a un 34,8%), i la dels professionals 
sanitaris (que va passar del 28% 
al 31%). No obstant això, enguany, 
la campanya, titulada ‘#Capfred’, 

Assolir el 75% de 
cobertura en gent gran

reforça la captació de les persones 
de 60 anys o més i en el personal 
sanitari i sociosanitari, així com les 
persones amb altres condicions 
de risc, entre els quals aquest any 
s’inclouen les persones amb hiper-
tensió. Per últim, entre els grups 
prioritaris a vacunar, enguany 
també s’inclouen les persones que 
cuiden persones de grups de risc i 
les que realitzen serveis essencials 
per a la comunitat, com ara els 
docents. La intenció per a aquesta 
temporada és assolir o superar co-
bertures de vacunació del 75% en 
gent gran i en el personal sanitari.

he arribat aquí, m’han posat gel 
a l’entrada, m’han pres la tempe-
ratura i de seguida m’han posat 
la vacuna sense haver d’esperar 
i sense fer-me mal”. El Sebastián 
i l’Antonio, tots dos jubilats, enca·
ra no s’han posat la vacuna, però ja 
tenen cita per a la setmana que ve. 
“Nosaltres hem fet la gestió a tra-
vés de la Creu Roja, que ajuda a sol-
licitar hora, sobretot per a la gent 
que no domina tant la tecnologia”. 

Cal insistir en el fet que és molt 
important programar la vacunació. 
Es pot fer a través de la web de ‘Pro·
gramació visita’, contactant amb la 
Creu Roja o trucant al 93 728 44 44.  

més de 1.300 vacunes contra la grip
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Onze dotacions  dels  Bombers de 
la Generalitat van haver de treba·
llar des de dimarts a les 4.53 h de la 
matinada fins al matí en les tasques 
d’extinció d’un incendi que va afec·
tar el magatzem d’una nau de la fà·
brica del vidre, del Grup Vidrala, ubi·
cada al Pla de la Bruguera. Segons 
va informar la policia local, el foc es 

segon incendi en menys 
d’un any a la fàbrica del vidre

Feines d’extinció del foc produït a una nau de Vidrala. || bombers

va controlar a les poques hores, tot 
i que els equips d’extinció van haver 
de seguir treballant durant hores per 
apagar·lo totalment. En concret, el 
foc  es va produir en una nau d’una 
planta d’uns 1.200 m2 i va afectar pa·
lets amb ampolles de vidre i separa·
dors de plàstic en un espai situat a 
la zona de producte acabat. Per faci·

litar les tasques d’extinció els bom·
bers van fer una obertura per la faça·
na lateral de xapa i també s’ha buscat 
accés des de la teulada. Malgrat tot, 
no es van apreciar danys en l’estruc·
tura de la nau. Tot i que fins al lloc 
es va desplaçar una ambulància del 
Sistema d’Emergències Mèdiques 
no consten ferits i els treballadors 
de la fàbrica que feien torn de nit es 
van autoevacuar quan van comen·
çar les flames. A causa de l’incendi 
es van registrar cues i marxa lenta al 
voltant del polígon del Pla de la Bru·
guera i de la carretera B·124. 

incendi fa 10 mesos

Es dona la circumstància que la fà·
brica del vidre també va patir un in·
cendi ara fa 10 mesos, concretament 
a mitjans de desembre. En aquell mo·
ment també van haver d’intervenir 
una desena de dotacions de Bombers, 
a més dels de Castellar. 
Aleshores es va haver d’intervenir 
en l’extinció d’un foc iniciat en un 
magatzem i, per sort, tampoc es van 
haver de lamentar danys personals. 

 ||   redacció

SUCCeSSOS | pla de la bruguera

CARtipàS | ajuntament

La Regidoria de Diversitat  i Polítiques 
Públiques canvia de nom

La setmana passada es va procedir, mitjançant decret d’alcaldia, a fer la 
modificació de la denominació de la Regidoria de Diversitat i Polítiques In·
clusives per Regidoria de Diversitat Funcional, amb l’objectiu que aquest 
nom respongui més fidelment a les polítiques que s’hi duen a terme. Aques·
ta cartera, a càrrec de la regidora Anna Margalef, té competències en el 
desenvolupament del pla de suport a persones amb diversitat funcional i 
del suport a les famílies, al teixit associatiu i a les entitats que treballen en 
aquest àmbit. Aquesta modificació del nom coincideix també amb les noves 
competències de Carol Gómez, fins ara regidora Responsabilitat Social, a 
les que suma les de la Regidoria d’Innovació i Gestió del Talent: gestió i pro·
moció de noves tendències formatives, gestió del projecte “Lab Castellar” 
i promoció del talent i de projectes innovadors.   ||  redacció

FeM CAMÍ | canvi De Data

la rura guiada a les arenes inclosa en el cicle ‘Fem camí’, que s’havia de fer 
aquest diumenge, 25 d’octubre, s’ajorna fins al 31 de gener. l’ajuntament 
i el centre excursionista de castellar han decidit ajornar aquesta sortida a 
causa de les restriccions anunciades per la Generalitat fins al 31 d’octubre 
i d’acord amb les recomanacions  de la Federació d’entitats excursionis-
tes de catalunya. amb l’horitzó de finals de novembre, es convocaria una 
alatra sortida en cas que la situaió millorés i s’eliminessin les mesures ac-
tuals de reducció de l’activitat social.  ||  redacció

S’ajorna la ruta guiada que s’havia de fer 
diumenge a Les Arenes

BReUS
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política

el govern aprova un pressupost de 24 milions que gaudirà d’uns 4 milions extra procedents dels estalvis municipals

Els 24 milions dels pressupostos mu·
nicipals del 2021 van ser aprovats 
amb l’únic vot favorable de l’equip 
de Govern, que compta amb majoria 
absoluta. Uns comptes que aposten 
“per l’austeritat i la congelació de 
la pressió fiscal”, segons els va des·
criure la regidora d’Economia, Yolan·
da Rivera. Tant el Govern com l’opo·
sició van esmentar diverses vegades 
la sessió que en aquells moments es·
tava tenint lloc al Congrés dels Dip·
tutats i en què es va aprovar final·
ment suspendre el límits de despesa 
que tenen obligat complir els consis·
toris. Aquest fet permetrà afegir als 
comptes municipals aprovats més de 
4 milions d’euros en concepte dels ro·
manents disponibles.  

Rivera va apuntar que el pres·
supost ja compta amb un milió d’eu·
ros en el capítol d’inversions al qual 
es preveu destinar el que s’alliberi dels 
romanents que es dedicaran en una 
part important (més de 2 milions) a les 
obres d’ampliació del Sant Esteve, que 
ha esdevingut institut escola, uns di·
ners que avançarà l’Ajuntament, però 
que la Generalitat haurà de retornar 
a través d’un conveni, tal com ja es va 
fer en les obres d’ampliació del CAP.

Rafa Homet, portaveu d’ERC, 
va argumentar el vot contrari del seu 
grup, “més enllà de la bona gestió 
del deute que s’ha portat a terme”.  
D’entrada, va dir que el pressupost 
“no és real” perquè no incorpora 

uns comptes a l’espera dels romanents
CRòniCA | ple D’orDenances i pressupostos

els diners dels romanents i que en el 
ple d’octubre es podrien haver apro·
vat les ordenances i haver deixat per 
més endavant l’aprovació del pres·
supost, “ja amb els comptes ajus-
tats”. Homet va mostrar preocupa·
ció, ja que el seu grup considera els 
pressupostos “continuistes des del 
2017, però estem enmig d’una crisi 
per la pandèmia i d’una emergèn-
cia sanitària i això no es nota”. Al 
seu parer, entre altres exemples, va 
citar mancances pressupostàries en 
sectors molt afectats per la pandè·
mia, com la gent gran, la gent jove i el 
món de la cultura. 

Per part de Junts per Castellar, 
Pau Castellví va defensar la necessi·
tat de millorar els diners que es desti·
nen al manteniment d’equipaments i 

la via pública. “Tenim alguns espais 
al poble que fan pena, per no parlar 
de les urbanitzacions o l’entrada a 
Sant Feliu”, va detallar. També va re·
cordar que cal fer realitat la creació 
de 100 noves places d’aparcament, 
que es fan necessaris més recursos 
per als boscos que envolten Castellar, 
i fer una veritable política d’habitat·
ge amb els romanents que arribaran. 
Castellví sí va destacar positivament imatge d’un dels dos plens telemàtics fets dimarts passat. || youtube

que es congeli la pressió fiscal.
Marga Oncins (CUP) va coinci·

dir amb el portaveu d’ERC en qualifi·
car els comptes de l’equip de Govern 
de continuistes, un fet, per a ella, “ir-
responsable, quan estem davant 
d’una crisi inèdita”. “Sabem que 
no es poden fer miracles, però amb 
més innovació podríem fer front a 
la pandèmia de millor manera”, va 
dir. Per part de Cs, grup que es va abs·
tenir, Matías de la Guardia va reiterar 
que el seu grup, “en aquest context 
atípic que estem vivint, vol tenir 
mà estesa” i va celebrar la congela·
ció d’impostos “després d’anys de 
pujades”. Segons De la Guardia, tot i 
trobar a faltar algun projecte de futur 
amb “ambició emocional”, els pres·

supostos semblen “ajustats a la situ-
ació actual de pandèmia”. 

La regidora d’Economia va ma·
nifestar el seu disgust per no acon·
seguir el vot positiu de cap grup de 
l’oposició i els va recordar que “els 
pressupostos recullen bona part 
de les 50 mesures consensuades 
pel pla de reconstrucció per la pan-
dèmia”. L’alcalde, Ignasi Giménez, 
també va intervenir per subratllar 
que gràcies a la “molt bona gestió 
econòmica de l’Ajuntament en els 
darrers 13 anys, el consistori està 
en condicions de donar respostes 
ràpides a la greu situació que s’es-
tà vivint”. Giménez va insistir que 
el deute que té ara mateix l’Ajunta·
ment és “gairebé anecdòtic quan fa 

13 anys estava per sobre del 100% 
del propi pressupost. Això ens per-
met tenir múscul financer, però cal 
mantenir el principi de prudència”.

tomben les mocions de cs

El ple també va debatre dues mocions 
presentades pel regidor de Cs: una per 
donar l’opció als pares de demanar la 
jornada contínua en els centres educa·
tius escolars i una segona per garantir 
la conciliació de les famílies amb me·
nors d’edat escolar en circumstàncies 
excepcionals relacionades amb l’emer·
gència sanitària de la Covid·19. En els 
dos casos, van ser tombades. Posteri·
orment, al ple, Matías de la Guardia va 
explicar que, en la junta de portaveus 
prèvia, la regidora de la CUP, Marga 
Oncins, havia posat en dubte la validesa 
de les mocions en ser presentades en 
llengua castellana, finalment autorit·
zades pel secretari municipal. “Crec 
que es van voler intentar vulnerar 
els meus drets lingüístics i lamen-
to que l’alcalde no reprovés aques-
ta actitud”, va fer públic el regidor en 
un comunicat.

Finalment el ple va aprovar 
una moció sobrevinguda amb el sí 
de tots els grups excepte Cs que do·
nava suport a l’exalcalde Lluís Co·
rominas,  condemnat per la justícia 
a 20 mesos d’inhabilitació i 30.000 
euros de multa com a membre de la 
Mesa del Parlament el setembre del 
2017, també es va llegir una declara·
ció consensuada de rebuig als episo·
dis d’assetjament masclista viscuts 
a l’institut Castellar.   

intercanvi de retrets en el ple extraordinari de torra
CRòniCA | ple extraorDinari

El ple extraordinari convocat per re·
butjar la inhabilitació del president 
Quim Torra va escenificar finalment 
el desacord entre els grups municipals 
que ha marcat aquesta qüestió des que 
es va ratificar la sentència al Tribunal 
Suprem. Amb Ciutadans al marge –el 
seu regidor ja va anunciar que no hi as·
sistiria–, els altres tres grups de l’oposi·
ció –ERC, Junts i la CUP– van retreure 
a l’alcalde, Ignasi Giménez, que final·
ment convoqués de forma consecuti·
va el ple extraordinari sol·licitat amb el 
ple ordinari de pressupostos. El ponent 
de la moció de rebuig a la inhabilitació, 
Josep Maria Calaf (ERC) va conside·
rar “indigne del càrrec que repre-
senta” –en referència a l’alcalde– com 
havia tractat la qüestió de Quim Torra, 

“per la poca urgència a convocar-lo 
i pel fet de confondre’l amb el ple de 
pressupostos”. Calaf va argumentar 
aquestes crítiques a Giménez apel·lant 
a la gravetat de l’atac de la justícia es·
panyola a les institucions catalanes per 
“la repressió exercida contra la mà-
xima autoritat del país” (Torra). La 
moció, que finalment va ser votada en 
contra per l’equip de Govern i, per tant, 
no va prosperar, rebutjava la sentència 
per “grotesca i desproporcionada” i 
manifestava “reiterar el compromís 
amb la nostra República catalana”, 
va llegir Calaf. 

En el torn de paraules, el porta·
veu de Junts per Castellar, Pau Castell·
ví, va titllar de “tractament absoluta-
ment administratiu” la manera com 
al seu parer havia procedit l’equip de 
Govern a l’hora de convocar el ple ex·
traordinari. “La inhabilitació del pre-

 J.g.

l’equip de govern tomba una moció dels grups independentistes que rebutjava la inhabilitació del president de la generalitat

presentada via urgència per Junts 
que van retirar. Potser els semblava 
poca cosa fer-ho en un ple ordinari”, 
va dir. En aquest sentit, va argumen·
tar que l’oposició li va demanar un ple 
extraordinari a celebrar en 15 dies hà·
bils al moment de fer la petició, i “ara 
m’ataquen per tenir precisament 
aquesta facultat”, va dir. També va 
apuntar que és un tema greu, però no 
urgent: “No sé en què afecta la vida de 
Torra i dels ciutadans de Castellar 
el moment en què es porti a debat”, 
va dir. “Per contra, sí em preocupa 
que arribin les millores al CAP, els 
ajuts als negocis que han de tancar 
per la pandèmia o les dades de con-
tagi a Castellar. Crec que vivim en 
pobles diferents”.

Per a Giménez, la inhabilitació de 
Torra és desproporcionada i va recor·
dar a l’oposició que el seu grup muni·

cipal ha demostrat que està disposat a 
anar més enllà de les línies marcades 
pel PSC, però algunes qüestions inclo·
ses a la moció la feien impossible de 
votar favorablement, “fórmules com 
reiterar el suport a la República ca-
talana”, va dir.

En el torn de rèpliques, el porta·
veu d’ERC, Rafa Homet, va contestar 
a l’alcalde que “considerar una sen-
tència injusta és molt més que con-
siderar-la desproporcionada”, en 
referència al posicionament de l’equip 
de Govern. També va titllar de “peri-
llós confrontar els drets civils amb 
la situació de pandèmia” i va dir que 
s’havia volgut diluir el ple dedicat a 
Torra. “Ens ha decebut molt”, va dir 
després de recordar que “quan la mà-
xima institució d’un país pateix un 
atac als seus drets, tots els ciutadans 
correm perill”.  

ERC, Junts i la CUP van 

votar no al pressupost i 

Ciutadans es va abstenir

sident Torra no és només un episodi 
més de la repressió de l’Estat. És el 
131è president de la Generalitat, ins-
titució de més de sis segles d’història, 
i això marca un abans i un després”, 
va dir. Segons Castellví, “tot el princi-
pi democràtic que ens sustenta està 
en perill, sigui inhabilitat un regidor 
o el president de la Generalitat”. Des 
de la CUP, Marga Oncins va reconèi·
xer que Torra no és el president que 
va votar, “però és el meu president, i 
si acceptem que l’apartin, l’estat de 
dret se n’haurà anat en orris”.

Va ser l’alcalde qui va fixar el po·
sicionament en contra del text de la 
moció presentada pels grups indepen·
dentistes de l’oposició i defensant la tria 
del 20 d’octubre per celebrar el ple ex·
traordinari. “Vam obrir la porta a 
aprovar una declaració l’endemà de 
la sentència o a debatre una moció 

 J.g.
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Incloses en el darrer paquet de res·
triccions del Govern per frenar la 
Covid, els establiments d’estètica 
també han hagut de tancar. Com a 
mínim, hauran d’estar 15 dies amb la 
persiana abaixada: durant tot aquest 
mes d’octubre, com bars i restau·
rants. Ha estat un cop dur per a molts 
negocis del sector, que han invertit 
en mesures de seguretat i d’higiene, 
han de continuar pagant el lloguer 
dels locals i han de mantenir el sou 
del personal. 

El tancament ha enganxat el 
sector per sorpresa, que assegura 
que no té constància que s’hagi ori·
ginat cap rebrot en un establiment 
d’estètica. “D’un dia per l’altre, 
amb les agendes plenes, ens obli-
guen a abaixar persianes, sense 
donar cap mena d’explicació”, es 
queixa Raquel Hernández, d’Estè·
tica 10. “Han agafat un col·lectiu 
dèbil, no hi ha hagut cap control 
per veure com estàvem treballant 
els professionals”, considera Tere·
sa Montserrat, de Mima’t, qui critica 
que la decisió del Govern s’ha fet des 
del desconeixement. Per altra banda, 
les perruqueries han quedat exclo·
ses d’aquestes últimes mesures, tot 
i prestar serveis en què la proximi·
tat amb els clients és semblant a la 
de les estètiques. 

Tant a Mima’t com a Estètica 10 
s’han posat mampares de metacri·
lat i separadors de plàstic per poder 

els  negocis d’estètica, en contra del seu
tancament: “som establiments segurs”

teresa Montserrat, a davant del seu negoci d’estètica, Mima’t. || c. díaz

les darreres restriccions del govern per aturar la propagació de la covid castiguen el sector

treballar reduint el risc de contagi, a 
més d’utilitzar material d’un sol ús 
i desinfectant per a la resta. Paral·
lelament, els establiments estarien 
disposats a oferir només aquells ser·
veis que no requereixin poca distàn·
cia amb els clients. “Per naturalesa, 
els establiments d’estètica ja són 
un lloc segur, d’higiene màxima”, 
ressalta Hernández.

Molts clients s’han quedat amb 
tractaments a mitges, que a la força 
hauran d’interrompre. “Tinc força  
feina, tinc clientela que m’ha cos-

COVid-19 | economia

tat fidelitzar”, lamenta Montserrat, 
per a qui el confinament va suposar 
un cop dur, encara que “comença-
va a remuntar”. 

Després del primer tancament 
prolongat a causa del coronavirus, la 
el sector travessava un moment deli·
cat, que ara encara es podria agreu·
jar. És per això que els establiments 
d’estètica, tal com reivindica Mont·
serrat, necessiten obrir: “Com si 
ens hem de vestir amb EPIS o de 
busseig, però que no ens prenguin 
el dret a treballar”.   || redacció

L’escenari d’empitjorament del nom·
bre de contagis que les autoritats 
sanitàries ja alertaven la setmana 
passada i que van portar a prendre 
mesures restrictives radicals com el 
tancament de bars i restaurants ja és 
una realitat. També a Castellar. Amb 
60 casos diagnosticats amb PCR els 
últims 7 dies ·91 els últims 14 dies· la 
vila s’ha situat amb una incidència 
acumulada de diagnosticats els úl·
tims 14 dies per cada 100.000 habi·
tants de 359, molt similar a la taxa 
de la comarca. Això significa que en 
aquests moments la taxa de repro·
ducció de l’epidèmia ponderada set·
manalment és d’ 1.74 i es considera 
que l’epidèmia creix si aquesta taxa 
és superior a 1. S’ha de dir també 
que, en aquests moments, no hi ha 
cap persona de Castellar ingressa·
da a l’hospital per aquesta causa.

Ja a finals de setembre es va 
començar a apreciar que el núme·
ro de contagis setmanals confirmats 
s’instal·lava al voltant dels 30 casos i 
aquesta setmana la situació ha em·
pitjorat fins als 50 casos en plena se·
gona onada de la pandèmia.

màxima prudència

L’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, 
ha fet crides a la màxima prudència 
perquè les dades poden conduir la set·
mana vinent a tenir més de 10 casos 
positius diaris: “Hi ha hagut un salt 
quantitatiu important en els dar-
rers dies i podríem anar a un esce-
nari difícilment assumible.  Per 
això demano a la població extre-
mar les precaucions”.  || redacció

Empitjoren 
els contagis 
a Castellar

COVid-19 | balanç

ReStAURACiÓ

difusió dels serveis 
de lliurament a 
domicili i recollida 
de comandes

La Regidoria d’Activitat Econò-
mica ofereix als establiments 
de restauració que aquests dies 
han de tancar la possibilitat de 
difondre els serveis de lliurament 
a domicili o de recollida de 
comandes en el local.
De la mateixa manera que es va 
fer durant l’estat d’alarma amb 
els establiments d’alimentació, 
l’Ajuntament posa a disposició 
de bars i restaurants els mitjans 
de comunicació per donar a 
conèixer els seus serveis.
Els establiments que hi estiguin 
interessats han d’omplir el for-
mulari que trobaran a www.cas-
tellarvalles.cat/cuinesobertes. 
La ciutadania podrà trobar 
a L’Actual [pàg.16 i 17]  i a 
la pàgina web municipal les 
dades de l’establiment i els 
serveis que ofereix. També es 
farà difusió de la iniciativa a 
les xarxes socials municipals 
(Facebook, Twitter, Instagram, 
Telegram i Whatsapp).
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vida universitària interrompuda
les dotze universitats catalanes i el govern consensuen suspendre les classes presencials durant 15 dies

El sentit primigeni de la paraula universi-
tat s’està diluint amb la pandèmia. La uni-
versitas scholarium sorgida a la Bolònia del 
segle XII, és a dir, la ‘col·lectivitat dels es·
tudiants’, ha derivat aquestes setmanes 
en la ‘individualitat dels estudiants’. Els 
alumnes s’han vist obligats a tornar a les 
classes virtuals des de casa. Adeu, facultat. 
Adeu, campus. Adeu, vida universitària.

Arran de les noves mesures propo·
sades la setmana passada per la Generali·
tat per frenar els contagis de coronavirus, 
les dotze universitats catalanes i el Go·
vern van consensuar suspendre les clas·
ses presencials durant 15 dies. En princi·
pi, fins al 30 d’octubre. Els alumnes sí que 
podran assistir presencialment als cen·
tres per fer classes pràctiques, exàmens 
o activitats de recerca. La diferència amb 
el confinament de fa uns mesos és que ara 
les universitats estan millor preparades, 
amb un model híbrid de docència que es 
va adaptant en funció de l’evolució de la 
pandèmia. “Des de principi d’aquest 
curs la Facultat de Ciències va deci-
dir, per a mi una mesura molt correc-
ta, fer classes una setmana presencial i 
una setmana virtual. D’aquesta mane-
ra aconseguíem que a la facultat sem-
pre hi hagués, més o menys, la meitat 
dels alumnes i deixessin d’acumular-se 
al tren i als espais comuns”, explica el 
castellarenc Àlvar Sánchez, professor 
de Física; Física i Matemàtiques i Física 
i Química a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). El també investigador 
considera que la nova mesura està justifi·
cada tenint en compte el nombre elevat de 
contagis i que la majoria del professorat i 
dels alumnes està preparat per continu·
ar el curs de manera virtual. “En el meu 
entorn estem molt preparats. Estem 
acostumats a fer servir les noves tec-

nologies, per exemple per contactar 
amb col·laboradors internacionals. I 
estem molt atents a qualsevol necessi-
tat que hi hagi”.

Que es redueixi la presència física, 
però, no vol dir que disminueixi la quali·
tat en la docència: “Els professors estem 
molt conscienciats a no baixar la quali-
tat docent. Però per a mi formar les per-
sones va més enllà de donar només unes 
classes. És important que tots apren-
guem i experimentem com vèncer di-
ficultats, aprendre a resoldre circum-
stàncies complicades, perquè a la vida 
ens vindran d’altres”. 

La castellarenca Gemma Ubasart, 
professora de Ciència Política i vicedega·
na acadèmica i de comunicació de la Fa·
cultat de Dret de la Universitat de Girona, 
està d’acord amb Sánchez en què hi ha ins·
truments sobre la taula per poder fer bé 

  Cristina domene

núria Corbi –segona per l’esquerra– a classe de procés creatiu i tecnologia culinària contemporània, al Cett. || cedida

aquesta docència virtual, “ara bé –mati·
sa– hi ha elements que són insubstituï-
bles”. La docent es refereix a la presenci·
alitat, el diàleg permanent que s’estableix 
entre professorat i estudiants i l’aprenen·
tatge col·lectiu que es duu a terme a les 
aules. “Assumir moments d’excepcio-
nalitat quan calgui, sí, hi estem prepa-
rats, però amb la idea que la qualitat en 
la docència universitària s’aconsegueix 
amb la presencialitat i la participació 
directa”. Ubasart recorda les paraules 
del professor Josep Maria Vallès quan ella 
va començar la carrera: “El que apren-
gueu a les aules és important, però tot 
allò que aprendreu fora de les aules a les 
universitats ho és encara més: interac-
ció, el món de la cultura, el debat social 
i polític”, recorda.

Marc Parayre forma part de l’altra 
part implicada, l’alumnat. Si bé per a ell 

tAXeS 
els alumnes 
són crítics 
amb les taxes 
universitàries. si 
la meitat de les 
classes es fan a 
casa, se n’hauria 
de reduir el preu 
 

LLOgUeR piSOS 
molts estudiants 
han de pagar 
lloguer de pis, quan 
la meitat del mes 
la poden passar a 
la seva residència 
habitual  fent 
classes ‘online’

les classes virtuals no estan suposant un 
problema logístic i entén la situació, opina 
que s’estan perdent moltes altres coses de 
la universitat, també importants per créi·
xer com a persona: “Cada cop hi ha menys 
ambient universitari i el contacte amb 
els companys és molt diferent. Els tre-
balls que abans feies conjuntament eren 
una manera de conèixer la gent, de crear 
debat”. Ell ja està acabant el grau de Peri·
odisme a la UAB i, per tant, aquesta situa·
ció acadèmica no la viurà gaire temps més, 
però pensa en els nous estudiants, com el 
seu germà, que aquest any ha començat 
Història. “Ha fet dues setmanes presen-
cials, però en 15 dies no et dona temps a 
fer amics. Ho parlava amb ell perquè jo 
vaig viure molt intensament el primer 
any. Anava a la plaça Cívica, estava tot 
el dia a la facultat, participava en acti-
vitats i això el meu germà no ho viurà”.

La mesura pactada amb Salut sí 
que permet als alumnes accedir als cen·
tres universitaris per fer pràctiques. És 
el cas de la castellarenca Núria Corbi, 
que estudia 4t al CETT (centre univer·
sitari de referència de Turisme, Hotele·
ria i Gastronomia) adscrit a la Universi·
tat de Barcelona. “La meva carrera és 
molt pràctica, per tant la part teòri-
ca la fan online, però haig d’anar dos 
dies a la setmana presencialment per 
fer la part pràctica, tant les classes de 
laboratori com les de cuina. Abans hi 
anava cinc dies i des d’aquesta setma-
na n’hi vaig dos. Ens hem dividit en di-
ferents grups”. Ella creu que la mesura 
és oportuna per reduir contagis: “Jo em 
relacionava, potser, amb 60 persones 
i ara només tindré contacte amb 15”. 
Està contenta amb les classes telemàti·
ques i amb la nova organització: “L’any 
passat sí que vaig notar que vaig perdre 
molt, però ara trobo que està tot molt 
ben muntat i de pràctiques, no n’estic 
perdent cap”, detalla la castellarenca.   

Francesc Mauri, dimarts passat, a la conferència de L’Aula a l’Auditori d’el Mirador. || r.G.

L’AULA | francesc mauri

L’AULA | francesc mauri

“perillen l’aeroport del prat i els trens de la costa”
el meteoròleg i 
divulgador francesc 
mauri repassa els 
principals indicadors 
del canvi climàtic 

El clima és un dels grans protagonis·
tes de la història. Ha tingut un paper 
important en molts episodis que han 
canviat el rumb del planeta. “El clima 
sempre ha condicionat la humani-
tat”.  Amb aquesta rotunditat el mete·
oròleg i divulgador científic, Francesc 
Mauri, va expressar dimarts passat a 
la conferència de L’Aula la importància  
d’elaborar un full de ruta per abordar 

el canvi climàtic. L’expert va traçar un 
paral·lelisme entre els negacionistes 
de la pandèmia i del canvi climàtic, i 
va detallar evidències científiques de 
l’escalfament global. “El clima sem-
pre ha canviat, però abans era de 
manera natural i ara és per l’im-
pacte de l’ésser humà. Aquest im-
pacte fa que els canvis siguin impre-
visibles, s’han accelerat”, reconeix 
Mauri. “El dia que vingui un mete-
orit, direm adeu-siau, però fer de-
saparèixer la nostra espècie nosal-
tres mateixos és trist”, va lamentar.

A tall d’exemple, segons va ex·
plicar el ponent, a Catalunya el nivell 
del mar ha pujat 10 cm en 30 anys,  hi 
ha una alta variabilitat en les pluges, 
que són cada vegada més irregulars, 

s’ha produït un canvi en les collites, 
perquè algunes varietats maduren 
abans, o els boscos estan més estres·
sats. “D’aquí unes dècades perilla-
ran infraestructures com l’aero-
port del Prat, les línies de trens de 
la costa, del Maresme o els passeigs  
marítims, barris com la Barcelone-
ta. Són problemes de primer ordre, 
que ens afecten”, afegeix.

Finalment, Mauri va enumerar 
alguns petits consells que ajuden a 
frenar el canvi climàtic. Apostar per 
distribuïdores d’energies renovables, 
les càpsules de cafè compostables, la 
prioritat dels vianants a les ciutats, 
compartir cotxe o l’impuls del trans·
port públic van ser algunes de les re·
comanacions del ponent.   ||   r.Gómez 
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El moviment impulsat per la Con·
federació d’Horticultura Ornamen·
tal de Catalunya (CHOC) va lliurar 
divendres passat, 16 d’octubre, les 
Flors d’Honor 2020, els reconeixe·
ments als municipis que treballen 
per la millora dels seus espais verds 
urbans i enjardinats. Castellar del 
Vallès, que es va adherir al projecte 
el mes de gener passat, ha obtingut 
3 Flors d’Honor per part del jurat 
de Viles Florides.

La distinció reconeix el treball 
del municipi en la millora i la pro·
moció d’espais verds urbans a tra·
vés de la flor i la planta ornamen·
tal. El regidor d’Espai Públic, Pepe 
Leiva, ha fet un balanç molt positiu 
del guardó assolit ja que “ens per-
met conèixer quina és la situació 
del poble pel que fa a la qualitat 
del manteniment dels parcs i jar-
dins, l’impacte visual o la seva di-
versitat botànica, entre d’altres”.  
“Començar amb tres flors és un 
reconeixement a la feina feta i 
ens esperona a millorar per tenir 
un poble encara més bonic”, asse·
gura Leiva.

En aquesta edició, el jurat ha 
incorporat 13 municipis al movi·
ment, que aquest any compta amb la 
novetat que s’ha internacionalitzat, 
ja que hi són presents les parròquies 
andorranes d’Encamp –que s’ha es·
trenat amb una distinció de 4 Flors 
d’Honor–, La Massana i Canillo.

 En l’actualitat, 10 poblacions 
compten amb 1 Flor  d’Honor; tenen 

imatge d’arxiu del cartell que acredita Castellar com a Vila Florida. || Q. Pascual

  Redacció

es tracta d’un reconeixement per la millora d’espais verds i enjardinats

castellar rep tres flors d’Honor

2 Flors d’Honor 53 poblacions més; 
hi ha 60 poblacions, inclosa Caste·
llar, que compten amb 3 Flors d’Ho·
nor, i finalment n’hi ha 14 que dis·
posen de 4 Flors d’Honor. Fins al 
moment, cap municipi ha assolit el 
guardó màxim de 5 Flors d’Honor.  
En aquesta edició, han rebut a més 
de Castellar les 3  Flors d’Honor els 
municipis de Garós, Salardú, Tara·
dell, Tredós i Unha.

Arran de la inscripció a aquest 
programa, l’Ajuntament ha dut a 
terme una inversió addicional de 
30.000 euros en la millora de l’en·
jardinament de la vila. Aquest im·
port s’ha sumat a 30.000 euros més 
destinats a la millora i renovació de 
l’arbrat viari. A més, el pressupost 
ordinari en manteniment de parcs 

i jardins s’ha incrementat en el dar·
rer any un 20%, i ha passat de 25.000 
a 30.000 euros.

Viles Florides és un moviment 
que vol mostrar i posar en valor la 
riquesa natural i paisatgística del 
país mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projectes d’en·
jardinament, ornamentació floral, 
mobiliari urbà i espais lúdics que, 
tant en l’àmbit públic com privat, 
esdevinguin un exemple a seguir.

Castellar del Vallès serà objec·
te d’una avaluació anual de l’estat 
general de l’enjardinament i els es·
pais verds i de les actuacions, acti·
vitats i programes que s’hagin dut a 
terme que potenciïn els espais verds 
com a atractiu turístic i de dinamit·
zació comercial. 

ViA púBLiCA | viles floriDes ViA púBLiCA | proposta

Agustí Bernad, que va ser can·
didat del PP en les últimes elec·
cions municipals, requerirà a 
l’Ajuntament que revisi els pro·
tocols de el servei de neteja a 
Castellar, “ja que hem rebut 
nombroses queixes sobre el 
servei deficient que s’està re-
bent en els últims mesos”, ex·
plica en un comunicat la forma·
ció dels populars castellarencs.

Segons Bernat, “he pogut 
comprovar personalment que 
aquestes queixes estan plena-
ment justificades”. Els defec·
tes detectats abasten, segons 
els populars, un ampli ventall 
d’actuacions que caldria fer: 
“Contenidors que no es bui-
den correctament ni es nete-
gen en profunditat, papereres 
que no es buiden, zones on el 
servei de neteja no acostuma 
a aparèixer... és un no parar”. 
En paraules del portaveu dels 
populars, “hem presentat entre 
el 2019 i 2020 un bon nombre 
d’instàncies a l’Ajuntament 
sol·licitant actuacions con-
cretes de neteja a Castellar, i 
no se n’ha obtingut cap respos-
ta”. Amb l’agreujant que “s’ha 
desaprofitat tot el període de 
confinament i restriccions a la 
població per poder fer un ser-
vei més a fons”.  || redacció

El PP 
demana 
revisar el 
protocol 
de neteja
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNi. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Aclariments a l’article de L’Actual 
del n. 578 del 4 al 9 de setembre del 
2020, LITÚRGIA/HISTÒRIA “La 
Mare de Déu de la Mercè a Fonts·
calents” pàg. 19.
En aquest article el Sr. Joan Castells 
assenyalava segons el seu parer dos 
errors en un article de Plaça Vella n. 
60 (desembre del 2019) editada per 
l’AHC. Segurament no sigui el lloc 
més idoni ni per comentar ni per tor·
nar resposta (de fet ja se li han pas·
sat les fonts documentals utilitzades 
i se li han ofert aclariments); però sí 
per deixar·ne constància.
El que assenyalava com a errors no 
deixen de ser apreciacions perso·
nals que no porten pas a conclou·
re’n l’existència. 

Aclariments

 esteve prat

 Junts per Castellar 

na de les conseqüènci·
es ja visibles del canvi 
climàtic és la prolife·
ració de grans incen·
dis, molt intensos i 

que es propaguen a gran velocitat 
a causa de la cronificació de l’estrès 
hídric d’uns boscos que no estan pre·
parats per als canvis que s’estan do·
nant a nivell climàtic. Són els ano·
menats incendis de sisena generació. 
Per sort, a Catalunya no hem patit 
cap gran incendi aquest estiu, com 
sí que ha succeït en altres indrets 
del planeta com Califòrnia o Sibèria. 
Tanmateix, la tendència i el risc de 
patir focs similars aquí va clarament 
a l’alça. Els experts alerten que es 
donen les condicions perquè cremi 
tota la franja prepirinenca, que s’es·
tén des de Navarra fins les Gavar·

U
De qui són els boscos?

No sé si et conec del poble, Trini, però 
si em permets et tracto de tu. Et fe·
licito per la resposta que fas a l’opi·
nió d’una persona que va escriure: 
“Què s’ha n’ha fet, del seny català?” 
Estàs molt encertada en tot el que li 
dius, punt per punt, i estic d’acord 
amb totes les teves afirmacions. Jo 
crec, Trini, que tu tens molt seny ca·
talà, ho veig per la teva manera de 
respondre. És molt trist que a casa 
nostra hàgim d’escoltar opinions si 
més no poc oportunes, desagrada·
bles inclús, i jo diria que no caldri·
en. Sí, Trini, persistirem i resistirem, 
ho van fer els nostres avantpassats, 
(des del segle XVIII, l’avi de Felip V, 
Lluís XIV, ja va prohibir parlar català 
a la Catalunya del Nord amb l’edicte: 
“Interdiction officielle de la langue ca-
talane”), ho fem nosaltres i ho faran 
els nostres fills, nets i besnets: som 
un poble madur i amb molt de seny.

Resposta a l’opinió de 
Trini Pérez Fernández

 Montserrat Alsina Márquez

El ioga, una caixa d’eines 
per l’adversitat

 Mireia Coma-Cros

Ahir m’imaginava que partits de 
diversa ideologia no extrema cons·
truïen un futur millor per a tots a 
partir dels punts en comú que sem·
blen tenir, perquè desitgen “un 
futur més just i en pau que benefi·
ciï l’economia de Catalunya”, com 
deia  aquí l’activista Sra. Trini P. M., 
però es queda curta al final . Tot i 
això, començaré per aquí. Val: Jus·
tícia d’acord amb les lleis que tenim, 
vàlides per a tots, sense parcialis·
mes interessats. O bé, valor i unitat 
per fer·les canviar. Pau, resultat de 
la justícia social, que ens permeti 
viure a uns i altres amb dignitat, 
respecte i esperança, governi qui 
governi. Només que fessin funcio·
nar això raonablement, el resultat 
seria un major benefici econòmic 
a repartir amb equitat segons les 
necessitats de cadascú. Seria ge·
nial si els vostres programes con·
templessin una mirada més oberta 
i social del món. Però observo, dis·
crepant, que la cita només afecta a 
“Catalunya”, excloent la resta i afe·
gint tot seguit la crítica victimista: 
“Només cal veure com reparteix 
l’Estat espanyol els diners”. Oh! És 
evident que els nacionalistes creieu 
que sou el melic del món. No sé si 
sabeu que som la segona Comuni·
tat que té el PIB (2019) més alt de 
l’Estat, per poc menys de tres mil 
milions anuals respecte a Madrid, 
seguits amb la meitat per Andalu·
cia i València. Consulteu·ho. Jo no 
invento ni manipulo les dades com 
està de moda. La deducció és vos·
tra. Conclusió: El que voleu és jus·
tícia, pau i més calers per als que 
en majoria viviu prou bé. La resta 
no us importa gaire. Amb mentali·
tats com aquesta no podem somiar 
res de tot allò. És una pena.

He tingut un somni

 Josep Manel M. S.

El ioga és una pràctica centenària 
que busca l’harmonia entre cos, 
ment i ànima. Una disciplina es·
pecialment dissenyada per equili·
brar les diferents funcions de l’or·
ganisme i conduir l’ésser humà a 
un estat d’equilibri i serenitat. Les 
adversitats inherents a la vida, es·
pecialment de relleu avui en dia a 
causa de la pandèmia, ens sotme·
ten a situacions d’estrès i angoixa 
que aquesta pràctica ens pot aju·
dar a gestionar.
El ioga és una disciplina que gaudeix 
de popularitat creixent entre la po·
blació. Un estudi realitzat als EUA 
va indicar que entre els anys 2012 i 
2016 el nombre de practicants havia
augmentat una mitjana del 22% 
anual (les dades obtingudes al nos·
tre país mostren resultats similars). 
En els darrers anys també ha atret 
l’atenció de la comunitat científica 
internacional.
En l’última dècada la investigació 
s’ha triplicat i, a causa dels seus be·
neficis demostrables, actualment 
s’ofereix en els millors hospitals del 
món com a pràctica complementà·
ria als tractaments mèdics tradici·

onals. A més, l’evidència també ma·
nifesta com el ioga redueix l’ús dels 
serveis sanitaris i les baixes profes·
sionals, incrementant la productivi·
tat i proporcionant un retorn social 
altament positiu a la inversió. Un es·
tudi de la Harvard Medical School 
als EUA va demostrar com les per·
sones que l’havien practicat durant 
8 setmanes havien utilitzat un 43% 
menys els serveis mèdics respecte 
l’any anterior, amb un conseqüent 
estalvi anual de més de 2.000$ per 
persona solament en visites a ur·
gències.
Però, com funciona exactament el 
ioga i què ens pot aportar? Es trac·
ta d’una disciplina que consta, emi·
nentment, de 4 components clau: po·
sicions, regulació de la respiració, 
relaxació i meditació. La combina·
ció de tots aquests elements confor·
ma un sistema d’autoregulació físic 
i psicològic que ens ajuda a eliminar 
aspectes fisiològics, emocionals, 
cognitius i conductuals perjudici·
als i crear en el seu lloc alternati·
ves més positives i saludables. Per 
exemple, a nivell físic enforteix i fle·
xibilitza el cos, equilibra el sistema 
nerviós, redueix el ritme cardíac, la 
pressió arterial (quan és alta), la in·
flamació, el dolor i estimula el siste·
ma immunològic, entre d’altres. A 
nivell emocional facilita la dissolució 
d’emocions negatives i fa aflorar de 
positives. Des del punt de vista dels 
nostres pensaments, ens ajuda a ser 

Dilluns, 19 d’octubre, es va commemorar el Dia Internacional del Càncer de Mama. L’artista i espor·
tista castellarenca Mar Hernàndez Plana, que ha viscut el càncer de prop, és una de les cent dones 
que participa en el projecte Nosaltres, elles, que ha impulsat el col·lectiu Glòria i Pau, amb la ceramis·
ta Glòria Clemente. La proposta es va donar a conèixer dilluns passat, amb motiu de l’efemèride. Aquest 
projecte artístic és una iniciativa que vol trencar estereotips sobre el cos de les dones, visibilitzar la 
malaltia i recaptar diners per a l’associació Sense Por, que treballa en la lluita contra el càncer de 
mama. Nosaltres, elles reprodueix en porcellana cent pits, cent històries de vida, de lluita i de superació. 
Avui, i cada dia, tots units contra el càncer de mama. ||  text: r. Gómez i Foto: Q. Pascual

Avui, i cada dia, tots units contra el càncer de mama

FOtOS de LA SetMAnA

conscients d’aquells que ens creen 
patiment i a reformular·los des d’un 
context més òptim. El ioga redueix 
l’estrès, l’ansietat i l’insomni i mo·
tiva les persones a fer canvis vers 
una vida més saludable. Quan es 
practica de forma completa, cons·
titueix una potent eina de transfor·
mació personal. Desenvolupa la re·
siliència, aquella capacitat que tots 
tenim per ressorgir amb més forta·
lesa i saviesa de l’adversitat. Ens fa 
autònoms perquè, quan les coses es 
compliquen, disposem d’eines efica·
ces que ens ajuden a alliberar tensi·
ons, recuperar l’equilibri i millorar
el nostre benestar.
Pots fer una petita pràctica. As·
seu·te o estira’t cara amunt, en amb·
dós casos amb l’esquena recta. Col·
loca una mà a l’abdomen i l’altra a 
l’altura de cor. Respira pel nas i ob·
serva el moviment de l’aire dins teu. 
No intentis modificar res, senzilla·
ment sent com respires. Passats  
uns instants, de forma suau i lenta, 
amplia una mica el volum de la in·
halació. Compta quant dura i inten·
ta que l’exhalació sigui més llarga. 
Busca la comoditat en aquest nou 
ritme i segueix·lo durant almenys 
5 minuts. Respirar així estimula el 
sistema natural de relaxació del cos 
i condueix la ment a la calma. Gau·
deix de la pràctica.

[L’associació tothicap organitza 
un taller sobre com reduir l’estrès, 
consulteu l’agenda de la pàgina 22] continua a la pàgina 11
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opinió

 dolors Ruiz *

egons l’informe d’Amnis·
tia Internacional, a l’Es·
tat espanyol hi ha presos 
de consciència. El ma·
teix informe posa sobre 

la taula la repressió que l’Estat es·
panyol està infligint sobre l’inde·
pendentisme. 
Aquesta repressió es va poder com·

S

Tot el suport a Lluís 
M. Corominas i a tots 
els càrrecs electes i 
ciutadans perseguits pel 
referèndum de l’1-O

luís Companys i Jover 
va néixer a El Tarròs 
el 21 de juny del 1882, 
en el si d’una família 
pagesa amb arrels no·

biliàries.
A la Universitat de Barcelona, on 
cursa la carrera de Dret, coneix 
Francesc Layret. Influït per idees 
republicanes, catalanistes i socials 
participa en la vida política del país 
i col·labora en diferent publicacions.
Companys es presenta a les elecci·
ons generals espanyoles del 1920 per 
Sabadell en representació del Partit 
Republicà Català per l’escó de l’amic 
Francesc Layret, que havia estat as·
sassinat recentment. Guanya l’escó 
i a Castellar obté la majoria de vots.
És a partir d’aquest moment quan 
Lluís Companys comença la seva re·
lació amb Castellar. El 4 de juny del 
1921 fa un míting al local del Centre 
Republicà Autonomista amb motiu 
de la seva inauguració.
A partir del 1922 i fins al 1928 Com·
panys i la seva família estiuegen a 
Castellar, concretament al carrer de 
les Roques, a la casa coneguda com a 
Cal Targa. En aquells moments, mal·
grat ser diputat, encara no tenia la 
dimensió política que va assolir en 
esdevenir ministre i, després, pre·
sident de la Generalitat.
En aquella època “fer vacances” no 
era una moda majoritària, i tot i que 
Companys procedia d’una família 
benestant era força auster.

  Un dia a l’estiu. || JoaN muNdet

Lluís Companys a Castellar

L pLAÇA MAJOR

SÍLViA SÁiZ
Arxivera Municipal

 ignasi giménez Renom*

luís Maria Corominas, 
alcalde de la nostra 
vila entre el 1993 i el 
2004, ha estat con·
demnat per la sala 

civil i penal del Tribunal Superi·
or de Justícia de Catalunya a 20 
mesos d’inhabilitació per càrrec 
públic electe i a pagar una multa de 
30.000 euros. Havia estat imputat 
com a membre de la Mesa del Parla·
ment de l’anterior legislatura –jun·
tament amb Anna Simó, Ramona 

L

El nostre suport a 
l’alcalde Lluís Maria 
Corominas

Barrufet i Lluís Guinó– per perme·
tre els plens del 6 i 7 de setembre del 
2017 que van aprovar la llei de refe·
rèndum i de transitorietat jurídica, 
les anomenades lleis de desconnexió.
Més enllà de diferències ideològi·
ques, que les tenim, volem mostrar 
públicament el nostre suport a Lluís 
Maria Corominas i rebutjar una 
vegada més la judicialització de la 
política. Creiem, i ho hem dit reite·
radament, que la solució a l’actual 
situació de Catalunya demana esta·
blir un diàleg franc i obert que ens 
permeti trobar un consens entre les 
diferents forces polítiques.
Tots hem de posar de la nostra part 
els esforços per trobar fórmules de 
diàleg que afavoreixin una negoci·
ació real i que permetin donar sor·
tida als reptes que ha plantejat una 
gran part de la ciutadania.
Durant la seva trajectòria políti·
ca, i molt especialment durant els 
anys que va estar al capdavant del 
municipi, Lluís Maria Corominas 
va destacar sempre per la seva ho·
nestedat i la voluntat d’aconseguir 
consensos amplis entre la resta de 
partits, les institucions, les entitats 
i la ciutadania.
Li hem fet arribar la nostra solida·
ritat, privadament i pública, tal com 
hem expressat en la declaració ins·
titucional que es va llegir en el dar·
rer ple municipal.

*Alcalde

després de sopar, a la casa de Cal 
Targa es feien reunions polítiques 
fins ben entrada la matinada.
En aquestes tertúlies i reunions se 
servia algun platet per picar (crancs 
i granotes) que el mateix Companys 
i altres amics havien anat a buscar, 
al capvespre, al rec de Fontscalents 
o a la bassa del Brunet.
Durant tots aquests anys que havia 
estat a Castellar havia fet bones 
amistats i amb ells sortia a esmor·
zar a l’hort d’algun d’ells, a les vinyes 
que conreaven o anaven a berenar 

a la font dels Casots.
Malgrat que havien passat els anys 
i ja no estiuejava al poble, Com·
panys va tornar a Castellar diver·
sos cops més:
El 5 de juliol del 1933, com a minis·
tre de Marina del Govern de Ma·
nuel Azaña, Companys fa una vi·
sita particular al seu amic Antoni 
Tort, alcalde de Castellar; val a dir 
que entre tots dos les visites eren 
freqüents. La visita va acabar amb 
un dinar a l’Hostal de Les Arenes.
El 23 de setembre del 1934, ja com 

a president de la Generalitat va in·
augurar el Grup Escolar Emili Car·
les·Tolrà. Posteriorment van anar 
a l’Hostal de Les Arenes a fer un 
dinar amb l’assistència d’unes 200 
persones.
També el maig del 1936 va tornar a 
Castellar, un altre cop a l’Hostal de 
Les Arenes, on Companys va convi·
dar a dinar els periodistes que infor·
maven sobre la Generalitat.
Lluís Companys va morir afusellat 
al Castell de Montjuïc el 15 d’octu·
bre del 1940, als 58 anys.

da. Malauradament, com en moltes 
altres qüestions, això és més fàcil de 
dir que de fer. Molts boscos oberts al 
gaudi del públic són en realitat pro·
pietats privades. 
Aleshores, és just exigir que el propi·
etari sufragui tot sol aquests costos 
de manteniment? La mateixa disjun·
tiva és aplicable als veïns que viuen 
prop d’àrees forestals i que han de 
pagar taxes a raó de tasques de pre·
venció d’incendis. És un dilema que 
cal resoldre amb urgència per afron·
tar de forma conjunta i coordinada 
l’amenaça dels megaincendis. 

provar un cop més amb la inhabili·
tació del president Quim Torra. In·
habilitació que al ple extraordinari 
d’aquest dimarts vam rebutjar els 
regidors d’ERC, Junts per Caste·
llar i la CUP. 
L’Estat espanyol té un problema 
d’arrel democràtica: no ha superat 
l’herència de qui ho va deixar “todo 
atado y bien atado”. Amb frivolitat 
acostuma a dictar sentències con·
demnatòries desproporcionades a 
qui vol exercir els seus drets polítics.
Aquesta repressió s’ha tornat a fer 
patent contra Lluís M. Corominas, 
Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona 
Barrufet. Ens indigna la condem·
na del TSJC a 20 mesos d’inhabili·
tació i a 30.000 euros per haver for·
mat part de la Mesa del Parlament 
que va permetre els plens del 6 i 7 
de setembre del 2017. 
Ens indigna profundament que pels 
mateixos fets el TSJ condemnés la 
presidenta de la Mesa, Carme For·
cadell, a 11 anys i mig de presó. Això 
torna a posar de manifest el que va 
ser un judici farsa i injust, amb vul·
neració de drets civils i polítics.
Per cert, finalment l’equip de Go·
vern va votar a favor de trobar fór·
mules que permetin aplicar una 
amnistia per a Lluís M. Corominas, 
la resta de la Mesa del Parlament, 
tots el presos polítics, els exiliats i 
els perseguits per l’1·O, i que perme·
ti restablir drets i possibilitar con·
sensos futurs.

Llàstima que unes hores abans 
l’equip de Govern no condemnés 
la inhabilitació del president Quim 
Torra.
Des de l’oposició no deixarem de 
treballar per aconseguir l’amnistia i 
l’autodeterminació, i per acabar amb 
la repressió d’un Estat espanyol que 
té un Codi Penal incompatible amb 
el Pacte Internacional de Drets Ci·
vils i Polítics i amb el Conveni Eu·
ropeu de Drets Humans.

* Regidora d’eRC

ve de la pàgina 10

Aquí a Castellar se’l recorda com 
una persona elegantment vestida 
però despistat i una mica descuidat. 
Quan sortia de casa li podia faltar 
un botó o anar amb una vora desco·
sida. Podia sortir al carrer amb el 
típic pijama de ratlles i sabatilles, 
però sempre amb el seu clàssic mo·
cadoret a la butxaca.
La seva primer esposa, Mercè Micó, 
i mare dels seus dos fills, Luís i Maria 
de l’Alba, donava galetes a la mai·
nada del carrer i molts hi anaven 
només per aquest motiu. A la nit, 

res, un total de més de 300.000 ha.
La situació geogràfica de Castellar 
ens posa en una situació molt com·
promesa en cas que es declari un foc 
d’aquest abast, especialment pel que 
fa als nuclis aïllats i urbanitzacions 
que confronten amb el parc natural. 
D’altra banda, cal tenir en compte 
que ara hi ha més massa forestal a 
gestionar que mai. Quan l’any 1980 
es va crear el cos de Bombers, Ca·
talunya tenia un 33% de massa fo·
restal i ara n’hi ha un 64%, i Caste·
llar no és una excepció. 
A Catalunya comptem amb un sis·
tema de bombers mixt, compost 
pels bombers de la Generalitat i els 
bombers voluntaris. La nova llei que 
promulga Podem al Congrés és una 
invasió de competències i una aber·
ració que pretén acabar amb el sis·
tema mixt. 
Durant la reunió que vam mantenir 
els regidors de JxCastellar dilluns 
passat amb el conseller d’Interior, 
vam posar en valor que a Caste·
llar tenim un parc de bombers vo·
luntaris extraordinari que no po·
dria seguir en funcionament amb 
la nova llei, de manera que queda·
ríem desprotegits. 
Clarament, la prevenció és la clau 
per controlar i mitigar el risc. I és 
una tasca que competeix a totes les 
administracions i a tots nosaltres. 
Cal un control exhaustiu i periòdic 
del desbrossament d’espais, ja si·
guin de titularitat pública o priva·
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La Sala Puigverd, entitat sense afany 
de lucre que atén infants amb necessi·
tats especials a nivell motriu d’origen 
neurològic, ha estrenat recentment 
la remodelació de l’espai municipal 
de què disposa de manera annexa al 
Complex Esportiu de Puigverd. L’es·
tiu passat l’Ajuntament hi va dur a 
terme una inversió de 34.800 euros 
que ha permès, entre altres aspectes, 
impermeabilitzar la coberta, comp·
tar amb un nou accés amb porta 
corredissa des del carrer i crear di·
ferents espais especialitzats a l’inte·

posada a punt de la sala puigverd

Visita dels regidors de diversitat, A.Margalef; drets Socials i Serveis a les persones, 

J.Creus, i espai públic, p.Leiva, a la Sala puigverd, divendres passat. || a.P.

l’espai de neurorehabilitació pediàtrica condiciona els accessos i 
l’equipament per adaptar-se al protocol de prevenció de la covid-19

rior del local.
Pel que fa a la coberta, de 250 

metres quadrats, s’ha renovat per 
evitar les filtracions d’aigua que ha·
vien provocat la degradació del par·
quet i del sostre de formigó. Atenent 
les noves necessitats generades per 
prevenir la Covid·19, s’ha substitu·
ït la porta d’alumini practicable per 
una porta corredissa automàtica, que 
es pot accionar amb comandament 
o amb teclat. Això facilita un accés 
còmode als usuaris, sense barreres 
arquitectòniques i sense necessitat 

diVeRSitAt | reHabilitació

que hagin de passar per l’interior 
de la instal·lació esportiva. “Aquest 
canvi de mirada de l’espai és molt 
positiu. L’accés des del carrer ens 
dona molta llibertat. No s’han de 
passar tantes barreres arquitec-
tòniques”, explica Marta Prat, fisi·
oterapeuta i responsable de la Sala 
Puigverd.

A més, i atesa la degradació que 
patia el parquet, s’ha retirat l’existent 
i s’ha substituït per un paviment vi·
nílic que imita la fusta. La Brigada 
Municipal també ha realitzat diver·
ses actuacions de condicionament de 
l’espai: ha reparat el sostre de formi·
gó, ha substituït totes les làmpades 
existents per llums amb sistema led 
i ha instal·lat una aigüera, un espai 
de vestidor per als usuaris i un ves·
tíbul de làmines de fusta. Per finalit·
zar les actuacions s’ha pintat tota la 
sala, inclosa la rampa d’accés exterior.

Amb aquesta intervenció, l’enti·
tat disposa de diferents espais secto·
ritzats adaptats a les necessitats dels 
usuaris i a la situació de pandèmia: un 
rebedor, un canviador, espais d’inter·
canvi de coneixements i d’habilitats i 
una cuina, entre d’altres. “El resul-
tat és que tenim molts més espais 
que abans però en el mateix espai”, 
remarca Prat. 

La Sala Puigverd compta amb 
una trajectòria de 31 anys dedicats a 
la neurorehabilitació pediàtrica inte·
gral amb persones amb necessitats 
especials a nivell motriu d’origen 
neurològic. A hores d’ara atenen una 
cinquantena d’usuaris.   ||  r.Gómez 

Només a l’Estat espanyol cada any 
es diagnostiquen més de 33.300 
nous casos. És el segon tipus de 
càncer més comú. Segons l’Insti·
tut Nacional d’Estadística, una de 
cada vuit dones desenvoluparà càn·
cer de mama. 

Amb motiu del Dia Mundial 
del Càncer de Mama, que va tenir 
lloc dilluns passat, el magazín Con-
nectats va convidar el col·lectiu Save 
the Mama. És una de les associaci·
ons que treballa per posar el seu 
granet de sorra en la lluita contra 
aquest tipus de càncer. La iniciati·
va és fruit de l’empenta i l’esforç de 
dues cosines, Ariadna Sempere  i 
la Jèssica, que van viure de prop la 
malaltia. Save the Mama no només 
se centra a recaptar fons per inves·
tigar sobre el càncer de mama sinó 
també per acompanyar tant les 
dones que passen la malaltia com 

les seves famílies. 
Des del 2016 l’associació ha 

donat més de 30.000 euros a diver·
sos projectes que comanden l’Ins·
titut Oncològic de la Vall d’Hebrón 
o l’Hospital Clínic, centre amb quiè 
mantenen una estreta col·laboració. 
De fet, la seu de Save the Mama és 
a tocar d’aquest hospital, al carrer 
València, 115 de Barcelona. El local 
ha esdevingut un punt de trobada 
per a famílies i pacients per com·
partir experiències, però també 
participar en les xerrades i tallers 
que hi tenen lloc. 

Ara bé, bona part dels diners 
que recapten és través de la venda 
de marxandatge a la botiga virtu·
al de savethemama.org, en què 
venen samarretes, bosses i dessu·
adores amb un disseny que visibilit·
za la malaltia i combat l’estigma de 
la mastectomia.  || r.Gómez 

una de cada vuit 
dones en patirà un

Una de les samarretes solidàries que comercialitza l’associació.  || @saVethemama

SALUt | Dia munDial Del càncer De mama
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Oriol Alcaraz fitxa pel Bathco 
Cicling team per al 2020

després d’una temporada d’èxits, el 
ciclista castellarenc ha fitxat pel club 
ciclista besaya - bathco, equip amb 
seu a los corrales de buelna (can-

tàbria) i que, amb 40 anys de trajec-
tòria, tractarà de garantir l’evolu-
ció d’alcaraz en categoria júnior. la 
promesa omplirà el lloc deixat pel 
doble campió d’espanya Juan ayuso, 
que ha fitxat per l’uae emirates Pro 
cycling professional.

núria pérez, campiona de 
Catalunya de rítmica

la gimnasta de 14 anys del club 
rítmica clau de sol, Núria Pérez, 
va aconseguir el campionat de ca-
talunya de gimnàstica rítmica en 

categoria júnior nivell V, després 
d’imposar-se en la prova disputa-
da al pavelló municipal de Vilabla-
reix (Girona). Pérez va aconseguir 
una nota final de 13.100, superant 
tània Fernández (12.600) i berta 
samaniego (11.700).

calm i cabestany, debut amb victòria

Sense cap mena de competició en l’esport 
amateur, només els atletes i entrenadors pro·
fessionals van poder competir durant un cap 
de setmana que va veure el debut de dos tèc·
nics castellarencs de futbol en Lliga: Xavi 
Calm i Marc Cabestany. I tots dos ho van fer 
amb victòria.

Després de deixar la disciplina del Bir·
mingham City durant el confinament, Xavi 
Calm va escollir l’Atlètic Balears com a destí, 
on exerceix de segon entrenador amb Jordi 
Roger, amb qui ja va coincidir fa tres tempo·
rades al Cornellà. L’Atlètic és un dels equips 
amb més potencial de tota la 2a B i un habitu·
al en les promocions d’ascens, on va caure en 
semifinals en l’última disputada, precisament 
contra el Cornellà.

Les pretemporades han estat força com·
plicades per als equips professionals, ja que 
els positius entre els conjunts rivals de vega·
des han dificultat la disputa dels partits: “Ha 
estat una pretemporada molt diferent i molt 
llarga, en què no hem pogut fer alguns dels 
amistosos. Tot i això, la clau ha estat l’‘sta-
ge’ que vam fer a Pinatar (Múrcia) on l’equip 
es va enfrontar a l’UCAM i a l’Hèrcules, dos 
rivals potents”, explica Xavi Calm. L’aturada 
també ha marcat els jugadors professionals i el 
tècnic creu que “una cosa és entrenar indivi-
dualment i una altra estar llest per compe-
tir després d’estar aturat molts mesos. Serà 
una temporada diferent en molts aspectes i 
qui s’adapti millor tindrà molt a guanyar”.

La preparació, però, ha estat satisfactò·
ria veient el resultat del primer partit en Lliga 
dels blanc·i·blaus, amb una contundent victò·
ria per 4·0 contra el DUX Internacional de Ma·
drid. “És molt important arrencar la Lliga 
guanyant, però tothom sabem com és la 2a 
B, i el pròxim partit contra el Rayo Maja-

Xavi Calm, a la dreta en primer terme, juntament amb Jordi Roger . || cedida

els dos tècnics castellarencs de l’atlètic balears i del cf igualada respectivament tornen de nou a la competició 

dahonda, serà totalment diferent, amb un 
inici que no ens donarà facilitats”, afirma. 

L’Atlètic ha quedat enquadrat en el sub·
grup A del grup 5 de la categoria de bronze del 
futbol espanyol, en què s’enfrontaran a equips 
de la comunitat de Madrid, on destaquen fili·
als com el Real Madrid·Castilla, l’Atlético B o 
el Getafe B. “És un format molt diferent que 
dona molta importància a començar forts 
i no especular esperant bones ratxes”, re·
marca Calm sobre una temporada en què el 
repte serà tornar a classificar l’equip per la 
promoció d’ascens.

A Igualada, Marc Cabestany va arribar 
a mitjans de la temporada passada per salvar 
l’equip del descens i, després de marcar uns 
números fantàstics, el confinament va tren·
car·ho tot. Després d’aconseguir la perma·
nència, l’equip s’ha renovat per complet per 
afrontar una nova temporada amb garanties.

Cabestany coincideix amb Calm respec·
te a una pretemporada “molt atípica i amb 
moltes incidències”, en què els de l’Anoia van 
haver d’aturar·se durant 10 dies per “un posi-
tiu amb quatre jugadors implicats” i explica 
que amb un panorama així “has de tornar a 
planificar-ho tot i adaptar-te a la situació”.

Tot i els problemes, l’equip va sumar tres 
punts en el seu debut en un fortí com el de Nou 
Barris, superant la Muntanyesa per 0·2, un 
resultat que el tècnic valora “molt positiva-
ment”, ja que va ser una victòria aconseguida 
gràcies al fet que “l’equip es va mostrar molt 
sòlid defensivament i va estar molt encer-
tat de cara a porteria”.

“Cada partit és molt important per-
què no sabem quan tornarem a jugar. Serà 
una temporada tallada, en què haurem 
d’estar molt forts mentalment i fer força 
de grup per sobre de les individualitats, 
en un format molt curt en el qual estàs 
obligat a guanyar des de l’inici”, conclou 
el tècnic castellarenc. 

 Albert San Andrés

Marc Cabestany a la banqueta durant un partit de pretemporada. || cF iGualada-marc domiNGo
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Carmelo Morales marxa de Navar·
ra amb l’espina clavada de no haver 
pogut aconseguir la victòria en pista 
per ser sancionat. El del Cardoso Ra·
cing, tot i guanyar en la segona cursa, 
va ser sancionat per sortir dels límits 
de la pista, i va sumar un total de 33 
punts que el mantenen a nou del líder 
Román Ramos, a falta de només dues 
curses a Jerez.

A Navarra, però, la primera cursa 
no va ser del tot satisfactòria per les 
seves expectatives, ja que es va classi·
ficar quart, amb caiguda sense conse·

morales acaba segon 
per sanció a navarra

Carmelo Morales pel davant de Jordi torres del Laglisse, en el circuit de Los Arcos de navarra. || cardoso raciNG

les dues curses de jerez decidiran el campionat d’espanya de velocitat

qüències inclosa. En cursa, tot i perdre 
una posició en la primera volta, va man·
tenir el quart lloc, i va veure la victòria 
del campió de la Copa Mundial de Moto 
E, Jordi Torres, seguit per Marc Alco·
ba (ETG) i Ramos (Palmeto Racing).

Diumenge, però, tot va canviar, 
amb un millor setting en la Yamaha va 
aconseguir guanyar la prova, tot i que 
va perdre cinc punts vitals en ser san·
cionat per trepitjar el verd en l’última 
volta. Alcoba es va emportar la victòria 
i Ramos va ser tercer. “Hem millorat 
molt la moto amb l’equip i els neu-

MOtOCiCLiSMe | campionat D’espanYa velocitat

màtics també han funcionat molt 
bé. Ha estat una pena que hagi tre-
pitjat el verd en l’última volta i he 
perdut una posició, m’han sancio-
nat i ho accepto”, va explicar el pilot.

En dues setmanes, Jerez presen·
ciarà dues curses d’infart, en què el ‘31’ 
vol sumar un nou títol nacional al seu 
extens palmarès, ja que amb una mí·
nima diferència amb Ramos, de nou 
punts, encara està tot prou obert per 
poder sumar el que seria el setè títol 
nacional de velocitat de Carmelito.   

|| a.saN aNdrés

Cherbourg·en·Cotentin (França) no va tenir Georgina Garcia a la final, una 
acció que en els últims dies és notícia, després d’aconseguir classificar·se 
en tres seguides. La tenista castellarenca trenca així la ratxa victoriosa i ja 
es prepara per als pròxims torneigs als Estats Units, a Tyler i Charleston.

Tot i no ser cap de sèrie, l’Huracà (192 WTA) es va desfer, no sense 
complicacions, de la sèrbia Ivana Jorovic (193 WTA) per 3·6/7·6/6·4 en el 
primer partit de primera ronda al torneig de pista dura W25 de Cherbourg·
en·Cotentin, al nord de França. Va necessitar dues hores i 41 minuts per 
classificar·se per a la segona i poder entrar al quadre principal. Allà l’espe·
rava l’holandesa Lesley Pattinama Kerkhove (180 WTA), amb qui només va 
necessitar una hora i 10 minuts per superar·la per 6·4/6·1. Garcia va patir 
més de l’esperat al primer set, tot i manar al marcador en tot moment, i no 
va tenir pietat en el segon.

En el quadre final, però, va topar a quarts amb la jove alemanya Jule 
Niemeier (299 WTA), que va comandar el partit des dels primers minuts. 
Garcia, tot i aconseguir igualar un 0·3 en el primer set i mantenir la tensió 
fins al 5·5 en el segon, no va aconseguir classificar·se per a semifinals per pri·
mera vegada en l’últim mes.   || a. saN aNdrés

georgina garcia cau 
en quarts a frança

georgina garcia no va poder continuar amb la ratxa guanyadora. || cedida

teniS | itf

esports
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L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 vi·
sita, dissabte a les 20.30 hores, l’Audi·
tori Municipal Miquel Pont. Presenten 
Projecte Beethoven: any 2020, una idea 
que va començar a prendre forma ja 
fa 3 anys. “Volíem intentar fer totes 
les simfonies de Beethoven”, explica 
Quim Térmens, director de l’Orques·
tra de Cambra Terrassa 48. El projec·
te es va replantejar per culpa de la si·
tuació de pandèmia. “Vam gratar a 
l’època de Beethoven, Haydn, Mo-
zart, i vam trobar-nos amb un fet 
característic”, comenta Térmens. I 
és que certes partitures que s’estrena·
ven a l’època, algunes d’un èxit enor·
me, eren traslladades a un format més 
petit, fos pels mateixos compositors o 
companys seus. 

“Vam agafar-nos a aquest fet, 
amb el permís dels compositors, ja 
que són coses que feien a l’època ma-
teixa”, i van seguir projectant el tre·
ball de Beethoven. I en aquest concert 
oferiran la Simfonia núm. 1, versió per 
a cordes, i el concert per a piano núm. 
1, amb el pianista solista Daniel Ligo·
rio, “un músic impressionant d’un 
lirisme encantador que t’atrapa”, 
comenta Térmens. La simfonia es·
crita només per a cordes serà el pri·
mer cop que es tocarà a Catalunya en 

aquest format. “A Castellar tindrem 
l’estrena”, diu Térmens. 

L’orquestra està especialitzada en 
cordes: violí, viola, violoncel i contra·
baix. En alguna ocasió, “hem ampliat 
fins a 30 amb instruments de vent”, 
però no és habitual. En aquesta ocasió, 
seran fins a 15 músics de corda, el pi·
anista i el director, a escena. “Estem 
contentíssims que hi hagi espais com 
Castellar que s’atreveixin a progra-
mar”, sempre amb les condicions que 
imposi Sanitat, evidentment. Trobar 
espais que continuïn creient en la cul·
tura és d’agrair, segons l’orquestra.

beethoven sona en format de cambra
l’orquestra de 
cambra terrassa 48 
actuarà a l’auditori 
municipal miquel 
pont dissabte

   Marina Antúnez

com a músics i com a orquestra”, 
afirma Térmens. 

Creuen que, fins i tot el públic 
que està acostumat a veure con·
certs seus, “sempre van dient a 
veure què els oferirem de nou 
que no coneixen”. 

Amb Projecte Beethoven: any 
2020 rodaran diumenge a Terrassa 
i, al novembre, a Ripollet i a Sant 
Magí de la Brufaganya. Aquest mes 
de desembre, l’orquestra farà vint 
anys. Tot i que no tenen previst or·
ganitzar cap acte en especial, “se-
guirem mantenint la persona-
litat de l’orquestra, i sumar-ne 
vint més”.

Sens dubte, són temps molt 
difícils. La cultura costa de tirar 
endavant perquè hi ha tancaments 
d’espais i decisions polítiques no 
sempre satisfactòries. “Nosaltres 
agraïm al màxim cada moment 
que podem tocar”. L’orquestra se·
gueix fent els assajos, això sí, amb 
mascareta. I també oferiran el con·
cert en directe amb mascareta po·
sada. “S’ha de donar una imatge 
de seguretat de la cultura des de 
l’escenari”, afirma Térmens.

ludwig van beethoven

En els 250 anys del naixement de 
Beethoven, l’Orquestra de Cam·
bra Terrassa 48 li ret homenat·
ge. Ludwig van Beethoven va ser 
compositor, director, pianista i 
músic. Va viure a cavall del XVIII 
i XIX, amb tota la vivència social i 
cultural que això comporta. Musi·
calment comprèn el final del clas·
sicisme i els inicis del romanti·
cisme. És considerat l’últim gran 
representant de l’escola vienesa 
del classicisme.  

L’orquestra té dos trets caracte·
rístics i diferencials. El primer, que es 
nota que gaudeixen de l’escenari i in·
tenten, en tot moment, trobar un vin·
cle amb l’espectador. D’altra banda, ja 
fa vint anys “fent una recerca abso-
luta de material de literatura per a 
cordes”. Molts compositors i moltes 
obres s’han portat per primera vega·
da a Catalunya i, fins i tot, per Europa 
gràcies a aquesta orquestra en un for·
mat de cordes. Estan especialitzats en 
corda de partitures de compositors de 
tot el món i de totes les èpoques. “Això 
ens ha enriquit molt com a persones, 

L’Orquestra de Cambra terrassa 48 oferirà el concert ‘projecte Beethoven: 2020’ a l’Auditori Municipal, dissabte. || cedida

15 MúSiCS 
de corda de l’orquestra 
de cambra terrassa 48 

AUditORi MUniCipAL 
és l’espai on tindrà lloc 
el concert ‘Projecte 
beethoven: any 2020’ 

diSSABte 
es durà a terme 
l’activitat, a les 
20.30 h, amb un 
aforament del 50%

culturamúsica clàssica
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l’amistat mompou-masaveu
guida miró fa 
un treball de 
recerca sobre la relació 
entre el mecenes 
i el compositor

La castellarenca Guida Miró, estudi·
ant de segon de batxillerat artístic i 
de sisè grau professional de piano a 
l’Institut Escola Oriol Martorell, a 
Barcelona, ha basat el seu treball de 
recerca en la relació d’amistat que 
van establir el castellarenc Pedro 
Masaveu amb el compositor i pianis·
ta Frederic Mompou. “L’octubre de 
l’any passat ens van demanar que 
busquéssim tema per al treball de 
recerca”, recorda la Guida. L’institut 
on estudia combina dues ensenyan·
ces, la música i la dansa. En finalitzar, 
l’alumnat aconsegueix la doble titu·
laritat, la de batxiller i la de grau, en 
una de les dues disciplines. 

La Guida volia presentar un 
treball de recerca relacionat amb 
la música. “Vaig llegir una notícia 
que vau publicar a ‘L’Actual’ sobre 
l’acord a què havien arribat l’Ajun-
tament i la Fundación Maria Cris-
tina Masaveu”, comenta l’estudiant. 
En un dels paràgraf es recollia que 
el músic Frederic Mompou havia fet 
estades a Astúries, on vivia l’empre·
sari Masaveu, i també a Castellar, a 
la casa Masaveu. 

Miró es va adonar que no hi 
havia articles recollits sobre aquest 
tema i va seguir buscant. Pedro Ma·

 Marina Antúnez

guida Miró Rocavert tocant el piano Steinway and sons de p. Masaveu. || m. FerNáNdez

saveu era una persona rica i benes·
tant però, alhora, molt reservada. Se’l 
coneix com un empresari important a 
Astúries, “i que havia tingut relació 
amb el règim franquista d’aquell 
moment”. A més, Masaveu era un 
gran amant de l’art i tenia una col·
lecció molt extensa que es conserva 
a la Fundación Maria Cristina Ma·
saveu Peterson. 

Preguntant a casa, “el meu avi 
em va ajudar i també vaig saber 
que el meu besavi havia tingut rela-
ció amb Pedro Masaveu”. Al gener, 
la Guida es va posar en contacte amb 
la Fundación, creada per la filla de 
Masaveu. Al centre van estar molt 
agraïts per l’interès de la noia.  “Em 
van passar un document en què 
es demostra la relació entre Ma-
saveu i Mompou”, afegeix. Va anar 
lligant caps i va trobar alguna carta 
de Mompou a Masaveu en la qual li 
donava les gràcies per haver·hi anat. 
A l’inventari de les cases i edificis de 
Castellar, i que es pot consultar on 
line, “vaig trobar referenciada una 
carta de Mompou del 1949”, afe·
geix. També ha pogut esbrinar més 
coses gràcies al testimoni de Miquel 
Fernández, organista del poble, que 
li va explicar que Masaveu era una 
persona molt culta a nivell musical.

Miró també es va posar en con·
tacte amb la Fundación Mompou, on 
van explicar·li alguns detalls del per·
fil de Mompou. Era una persona re·
servada, que sovint s’ha menystin·
gut perquè no se l’ha considerat un 
virtuós. Però musicalment és molt 
ric, segons la Guida. “Ell busca la  
sonoritat, la que recreava de la 
foneria del seu avi, on va créixer 
Mompou”. Va crear una sonoritat 

pròpia, l’acord metàl·lic. “És músi-
ca feta des del cor”, afirma Miró.

L’estudiant també ha pogut co·
nèixer més coses del compositor a 
nivell personal. No es posicionava 
políticament i sempre buscava la 
tranquil·litat per compondre. N’havia 
sentit a parlar, això sí, perquè entra 
al seu repertori pianístic de l’institut.

El mes de juny passat, la Guida 
va visitar la Biblioteca de Catalunya 
per consultar el fons Mompou. Allà 
guarden un conjunt de cartes que va 
rebre el compositor “i n’hi ha cinc 
o sis que són de Pedro Masaveu”. 
L’epistolari va ajudar molt la Guida 
a conèixer fins on arribava la rela·
ció entre Mompou i Masaveu, que 
era molt íntima i que va durar molts 
anys. “Això sí, la lletra era molt di-
fícil d’entendre! Em vaig passar 
setmanes transcrivint-la [riu]”.

Cartell promocional del concert de les Macedònia amb les integrants de les diferents generacions. || cedida

MúSiCA | concert

macedònia data 
l’últim concert
Macedònia, el grup de pop infantil i juvenil que es va formar l’any 
2001 a Castellar del Vallès i que va debutar el 2003, constitu·
ït per cinc integrants que s’han anat renovant cada cinc anys, 
dirà adeu per sempre aquest 2021.

Per fer un comiat festiu, assegurant totes les garanties 
d’èxit i seguretat, s’ha proposat una data, el 10 de gener del 
2021, i un lloc, l’Espai Firal de l’Espai Tolrà de Castellar del Va·
llès, el poble que va veure néixer la formació.

El concert és molt esperat i, és clar, també ha quedat afectat 
per la pandèmia. Comptarà amb les 20 fruites, les 20 artistes que 
han posat cara i veu al grup de Macedònia durant tots aquests anys.

Les entrades per poder gaudir d’aquest esperat concert 
a la nostra vila es posaran a la venda el proper divendres, 30 
d’octubre. Caldrà estar alerta d’aquesta oportunitat a través 
de la pàgina web oficial del grup Macedònia.  Hi haurà poques 
entrades, per ser curosos amb les distàncies imposades per la 
Covid.  ||   m. aNtúNez

eStUdi | Història local

Miró va descobrir que entre tots dos 
van fer un oratori, “que és com una 
cantata, però religiosa”. Masaveu 
va escriure el poema i Mompou el 
va musicar.

L’estudiant ha tingut l’oportu·
nitat de tocar l’Steinway and sons 
de Pedro Masaveu a casa de Miquel 
Fernández, l’organista. De fet, l’em·
presari havia fet nombroses donaci·
ons. Per exemple, uns pianos a l’Es·
cola de Música Torre Balada.

Amb el treball que presentarà 
al desembre, la Guida vol donar a co·
nèixer la relació de Mompou i Masa·
veu al poble. “Un cop el tingui aca-
bat i imprès, m’agradaria donar-lo 
a l’Arxiu d’Història o a l’Ajunta-
ment”. L’objectiu és enriquir el fons 
històric de Castellar recuperant la 
memòria d’aquests fets, d’entre el 
1930 i el 1950, aproximadament. 

CCCV | cicle gauDí

Aquest divendres, a les 21 hores, es 
projecta la pel·lícula ¿Puedes oírme? 
al voltant de l’obra de Jaume Plen·
sa, a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont. La cinta està programada 
pel Club Cinema Castellar Vallès 
i l’acte comptarà amb la presèn·
cia de l’escultora Mar Hernández, 
que farà incís en les cèlebres escul·
tures monumenatls de Plensa, que 
esperen, en solitud, a diversos ra·
cons de la terra. 

La projecció documental ens 
convida a conèixer·les amb el gui·
atge d’aquest creador i ens apro·
xima al seu pensament, a la seva 
poètica, a la seva forma d’enten·
dre l’art com un generador de be·
llesa i a la seva manera de llegir 
l’espai públic com un lloc de tro·
bada per a la comunitat.

Aquest treball audiovisual, 
que va rebre el Premi del Públic 
al DocsBarcelona Film Festival 
2020, fa una immersió profunda 
en el procés creatiu d’un dels ar·
tistes en actiu més destacats del 
món. A través de les seves instal·
lacions i peces en espais públics 
d’Espanya, França, Suècia, EUA, 
el Canadà i el Japó, l’espectador 
descobreix la senzilla filosofia de 
l’artista, basada en la cerca de re·
lacions harmòniques entre l’obra, 
l’entorn i els éssers humans. 

La cinta es projectarà en ver·
sió original subtitulada en caste·
llà. La reserva d’entrades s’ha de 
fer al web http://auditoricastellar.
cat, i portar les entrades impreses 
o al mòbil. Encara que els socis del 
CCCV tinguin l’entrada gratuï·
ta  l’han de dur impresa.  || m. a.

L’escultora 
Mar Hernández
presenta el film 
‘¿Puedes  oírme?’
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cultura

la biblioteca fa préstecs a domicili per 
a persones amb dificultats de mobilitat
el servei municipal 
engega ‘la biblioteca 
a la porta de casa 
teva’ i el programa 
‘els trobadors 
de lectura’

La Biblioteca Municipal Antoni 
Tort ha engegat un servei de prés·
tec a domicili per a tots aquells 
usuaris que no puguin accedir a 
l’espai físicament. Particularment 
per a tots aquells que no poden 
desplaçar·se a la biblioteca ja 
sigui per problemes de mobilitat 
temporal o permanent: malalts 
crònics, persones en període de 
convalescència, discapacitat fí·
sica, gent gran, etc. L’objectiu és 
oferir un servei de préstec a do·
micili que s’ha titulat ‘La bibliote·
ca a la porta de casa teva’.

Els usuaris podran sol·licitar 
tots els documents que es pres·

  Marina Antúnez

el rondallaire toni Massagué va visitar la Biblioteca dissabte passat. || biblioteca

ten habitualment a la biblioteca: 
audiovisuals, revistes, novel·les, 
biografies, llibres de cuina, bri·
colatge o qualsevol de les seves 
aficions.

Per poder gaudir d’aquest 
servei caldrà que la persona que 
atengui l’usuari sigui major de 18 
anys, sigui seriós i puntual amb 
els compromisos adquirits amb 
els usuaris, fer la tramesa de ma·
terial de préstec a casa de l’usua·
ri que ho hagi sol·licitat i fer·ne la 
recollida un cop finalitzat el perí·
ode de préstec.

El compromís és dedicar·hi 
dues hores setmanals, sense data 
de termini fins a nou avís. La Bi·
blioteca es reserva la possibilitat 
de derivar la persona responsa·
ble del servei a una altra acció si 
per la seva formació o experièn·
cia encaixa millor amb una altra 
acció comunitària.

D’altra banda, la Biblioteca 
també portarà a terme la iniciati·
va ‘Els trobadors de lectura’, amb 
l’objectiu de llegir textos en veu 
alta per acostar la lectura a tot·
hom. L’activitat s’adreça tant als 
infants com a gent gran, persones 

amb dificultats visuals, persones 
recloses en hospitals, residènci·
es, presons, o bé persones amb 
discapacitat psíquica o sensorial. 

La persona que durà a terme 
aquesta activitat serà major de 
18 anys, serà pacient, sabrà es·
coltar i li haurà d’agradar la con·
versa amb altres persones. A més, 
haurà de tenir bona dicció, veu 
alta i clara, ja que haurà de lle·
gir directament el text, seleccio·
nat entre les col·leccions de la bi·
blioteca, o bé explicar històries, 
embarbussaments, endevinalles, 
contes, recitar poemes. S’hi dedi·
carà dues hores setmanals, sense 
data de termini fins a nou avís.

Per utilitzar els serveis de 
préstec a domicili o de lectura 
en veu alta els usuaris i usuàries 
poden posar·se en contacte amb la 
Biblioteca Antoni Tort trucant al 
telèfon 93 714 47 35, els dimarts de 
10 a 12 h o de 17 a 19 h de la tarda.

D’altra banda, dissabte al 
matí es va dur a terme una sessió 
de l’Hora del Conte Infantil amb 
el rondallaire Toni Massagué al 
Pati de les 3 Moreres. L’activi·
tat va tenir molt bona acollida. 

L’estudiant gina 
torres entrevista el 
professor Badal

eL MÓn deLS LLiBReS 
ALS ULLS de...

Gina Torres, estudiant de segon 
d’ESO de l’Institut Puig de la Creu, 
va ser l’encarregada d’entrevistar, 
dimarts al vespre, l’escriptor i 
professor ripolletenc Josep Lluís 
Badal. L’activitat es va dur a 

terme a la sala dels finestrals de la 
Biblioteca Antoni Tort i va comptar 
amb una trentena d’assistents.  
Torres és la primera entrevista-
dora d’un cicle que s’ha titulat ‘El 
món del llibre als ulls de...’, que 
tindrà lloc un cop al mes. L’objectiu 
és donar a conèixer persones que 
professionalment es dediquen 
al món del llibre a través de les 
preguntes que ha rumiat i escrit i 
que fa un o una estudiant de secun-
dària. A la primera trobada, Badal 
va facilitar les coses a l’estudiant 
mostrant-se molt amè i afable, 
responent a totes les qüestions 

que li va plantejar la Gina, com 
per exemple, sobre si creu que el 
món digital pot substituir el llibre, 
com veu la literatura, si tothom 
pot escriure i ser escriptor o si tot 
s’hi val en l’art. El públic assistent 
va gaudir atentament de les 
explicacions de Badal i va detectar 
de seguida que entrevistat i 
entrevistadora se sentien ben 
còmodes. També devia ajudar 
el fet que Badal és el professor 
actual de català de la Gina, és clar. 
En la imatge, Gina Torres a 
l’esquerra durant l’entrevista 
a Josep Lluís Badal.
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CAdA SetMAnA Un CARàCteR

agenda del 23 d’octubre a l’1 de novembre 2020

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 antoni tort

20.30 h – MúSiCA
projecte Beethoven: any 2020, 
amb l’Orquestra de Cambra 
terrassa 48
venda d’entrades a www.
auditoricastellar.cat
auditori municipal miquel pont
org.: 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
org.: ajuntament

dilluns 26
18.30 h – pROpOStA
taller pràctic de reducció de 
l’estrès i l’ansietat
inscripcions a l’a/e 
tothicapcastellar@gmail.com o al 
tel. 649545803 (tardes)

centre de serveis · org.:  tothicap

dimarts 27
10 h – pROpOStA
Club de lectura de llengua 
catalana. Català inicial
biblioteca antoni tort
organització: servei local de 
català i biblioteca antoni tort

20 h - pROpOStA
Club de lectura en anglès Read & 
Chat: Jean eyre
biblioteca municipal
org.: biblioteca municipal antoni tort

dijous 29
10 h – pROpOStA
Club de lectura de llengua 
catalana. català avançat
biblioteca municipal antoni tort
org.:  servei local de català i 
biblioteca antoni tort

18 h – CineMA
Cinema de terror: 
Halloween 2018
auditori municipal miquel pont
org.: castellar jove (ajuntament)

divendres 30
21 h – CineFòRUM
Lars y una chica de verdad
auditori municipal miquel pont
org.:  club cinema castellar vallès

dissabte 31
11 h – pROpOStA
Creació d’històries amb LegO de 
gianni Rodari
biblioteca municipal antoni tort
org.:  biblioteca municipal antoni tort
 

 
 
11.30 h – pROpOStA
taller familiar de percussió
per  famílies amb infants de 2 a 6 anys
inscripcions gratuïtes al tel. 
937159289 o a l’a/e ludoteca@
castellarvalles.cat
pati de les 3 moreres
org.: ludoteca municipal les 3 moreres

diumenge 1
16.15 h i 19 h – CineMA
diumenge d’estrena: 
Un mundo normal
auditori municipal miquel pont
org.: ajuntament

eXpOSiCiOnS i ALtReS

taller de recerca de feina: 
“Utilitza el teu smartphone en la 
recerca de feina”
Dies 26 i 28 d’octubre, de 9.15 a 
12.15 h
el mirador
inscripcions als tels. 937144040, 
671378175 (laia salomó) o a l’a/e 
lsalomo@castellarvalles.cat 
org.: ajuntament i Diputació de 
barcelona

dimecres 28 i dijous 29 d’octubre
Formació en línia: “Comerç amb 
futur: crea un punt de venda 
guanyador”
Dies 28 i 29 d’octubre, de 14 a 16 h
plataforma Zoom
places limitades. inscripcions 
a www.castellarvalles.cat/
inscripcionswebinars  
org.: ajuntament

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

Margarida Gubern | Can Cadafalch
Vinculada al poble des del seu naixement la Marga·
rida ens explica com va aprendre a caminar a l’era 
de Can Cadafalch i recorda els paisatges de la seva 
infància que el seu pare, el pintor Alfons Gubern, va 
immortalitzar en els seus quadres. El seu pas per 
diverses entitats de la vila com l’Esbart Teatral i el 
fet de ser pionera en l’activitat gimnàstica femeni·
na a Castellar. L’orgull de ser mare de tres filles, el 
regal de ser àvia i el seu amor particular que enca·
ra l’emociona.

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

Centre d’Estudis i
Arxiu d’ Història
castellar del vallès
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FARMàCieS de gUàRdiA 
 
 
DivenDres 23 FenOY 
Dissabte 24 CASAnOVAS 
Diumenge 25 CASteLLAR 
Dilluns 26 eUROpA 
Dimarts 27 CASAnOVAS 
Dimecres 28 ROS 
Dijous 29 peRMAnYeR 
DivenDres 30 CAtALUnYA 
Dissabte 31 ROS 
Diumenge 01 YAngÜeLA 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · balmes, 57
Farmàcia M. d. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia europa 
937 472 890 · barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

deFUnCiOnS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“La ceguesa ens separa de les coses que ens envolten, però la sordesa ens separa de les persones.”
Hellen Keller

@elpicarol @edunardu @arnaucabeza
Nous sabors la mola i el Puig de la creu sant Pere d’ullastre

inStAgRAM · @lactual

penúltima

15/10/20      
Nati armero armero            
90 anys

18/10/20     
m. teresa Prat serratusell            
89 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

pOStALS de CASteLLAR 

És sens dubte un dels carrers més em·
blemàtics de Castellar i el que ofereix la 
millor vista del campanar de l’església de 
Sant Esteve. El carrer va prendre el nom 
de l’església dedicada a Sant Iscle i Santa 
Victòria, esmentada el 1636, la porta prin·
cipal de la qual es trobava al
capdavall del carrer. En aquesta imatge 
de l’empresa barcelonina Comercial Es·
cudo de Oro, ja desapareguda, dins de la 
seva col·lecció “La postal de l’amistat” es 
pot veure un carrer que en essència con·
tinua gairebé intacte i suposa un dels es·
pais idonis per perdre’s pels carrers del 
nucli antic del poble. El carrer de Sant 
Iscle connecta el carrer Església amb 
la Baixada de Palau i és a tocar del Parc 
de Canyelles. A la confluència del carrer 
amb el de la Baixada de Palau es troben 
els antics safarejos, primer seu de l’Es·
plai Sargantana i després reconvertits  en 
aules de cuina per fer cursos de forma·
ció.   || FoNs: arxiu muNiciPal de castellar

Carrer Sant iscle, 
anys 70



del 23 al 29 d’octubre de 2020

la contra

Laura Ventalló

Els llibreters fem 
una mica de 
detectius, és divertit

Llibretera

Q
. P

a
s

c
u

a
l

És llibretera des de fa 25 anys. Llegeix molt i recomana 
moltíssim a La Casa del Llibre del Passeig de Gràcia de Bar-
celona, on treballa. La pandèmia ha fet canviar la tendència 
de les vendes: dels llibres de política als llibres d’autoajuda

10 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
enèrgica i divertida
Un defecte que no pots dominar?
la ràbia
Un llibre?
‘Jo confesso’, de Jaume cabré
Quin plat t’agrada més?
els canelons
Uns contes?
‘historias de cronopios y de famas’ , 
de J. cortázar
Un músic?
Fiona apple
Una pel·lícula?
‘Vértigo’
Un escriptor?
Philip roth
Una biblioteca?
la del Vaticà
Un desig?
un estat del benestar real

”

“

· des de quan vius a Castellar?
Soc de Cervià de Ter (Girona) i visc 
a Castellar des de fa uns 15 anys. La 
meva exparella és d’aquí. M’encan·
ta Castellar. A principi em costaven 
els paisatges perquè aquí és més 
abrupte, però ara no marxaria per 
res del món. El trobo ideal, sobre·
tot si tens mainada. Tinc dos nens, 
de 9 i 10 anys, i trobo que s’hi està 
molt bé perquè podem anar a peu. 

· Quan fa que ets llibretera?
Vaig començar de llibretera a 
l’FNAC, fa 25 anys. Ara treballo 
a La Casa del Llibre, al passeig de 
Gràcia de Barcelona. Tinc dues 
tasques a la llibreria. Una és estar 
pels llibres, col·locar·los i atendre. 
D’altra banda, la gestió del perso·
nal, perquè soc l’encarregada i ges·
tiono horaris, incidències i tot això.

· en què es diferencia una llibre-
ria d’un altre tipus de botiga?
La diferència primordial és que no· 
saltres recomanem moltíssim. Quan 
vas a un supermercat, en canvi, no 
demanes que et recomanin tomà·
quets per fer un sofregit, agafes la 
teva marca preferida. A vegades, re·
comanem coses a cegues per a per·
sones que han estat mares o estan 
tristes, o que són a l’hospital, o per·
què es relaxin, la nostra és una feina 
de molta interacció amb el client.

· Què t’agrada més, de la feina?
Els llibreters fem una mica de detec·
tius, és divertit. A vegades, ve gent 
a demanar·nos llibres sense saber 
ni el títol ni l’autor. Potser ho han 
vist a la televisió però no ho recor·
den ben bé. Això forma part de la 
feina divertida dels llibreters, són 
reptes que al meu equip i a mi ens 
encanten. Fas la recerca i ens agra·
da molt, fer·ho. 

· els llibreters heu d’estar molt 
ben documentats, doncs.
Llegim molt. Quan ens hem llegit 
un llibre, nosaltres mateixos el co·
mentem abans d’obrir la llibreria. 
Va d’això i d’això i és interessant per 
això i això, així sabem què recoma·
nar. Hi ha molts tipus de llibre i no a 
tothom li agrada el mateix. Ens hem 
especialitzat una mica. A mi, per 
exemple, m’agrada la policíaca. Si 
algú pregunta, m’ho demanen a mi.

· Quin tipus de client teniu?
El nostre client és bastant fix. Des 
dels 30 o 35 anys cap amunt, de 
Barcelona i de classe mitjana·al·
ta. També ve gent de Girona i Tar·
ragona, perquè just davant tenim 
la parada de RENFE i això ho fa·
cilita. La gent jove no ens ve gaire, 
van a l’FNAC. Tenim molt llibre de 
fons i per això ve gent a qui li agra·
da molt llegir. Els infants llegeixen 
molt gràcies als contes i novel·les 

com la de Stilton, etc. Però als 12 
anys entren al món digital i molts 
deixen de llegir. Quan tenen 25 anys, 
tornen a llegir. 

· Quin és el gènere literari més 
demanat a la vostra llibreria?
Actualment, la novel·la policíaca. 
Des de l’Stieg Larsson amb Mille-
nium la cosa ha anat a més. Quan jo 
tenia 25 anys estava molt de moda la 
novel·la històrica per novel·les com 
Els pilars de la Terra. La romànti·
ca se segueix llegint, té la seva cli·
entela fixa. I fa un parell d’anys va 
posar·se molt de moda la novel·la 
eròtica, per Cinquanta ombres d’en 
Grey, però ara ha baixat. I la novel·
la sense gènere, la contemporània, 
és la que més es llegeix. La poesia 
es llegeix poc, tot i que la nova poe·
sia, aquesta de poetes joves, té una 
clientela molt fidel, és una poesia 
més abrupta, encarada a gent dels 
20 als 30 anys.

· per als lectors és important co-
nèixer l’autor en persona? 
Sí, molt. Si l’autor ja té cert bagat·
ge i és conegut sempre ve molta 
gent a les presentacions. Hi ha molt 
costum encara de la signatura, a la 
gent li fa molta il·lusió tenir el lli·
bre signat. I també fan moltes pre·
guntes. Per a l’escriptor, també és 
important perquè es dona a conèi·
xer i parla de per què ho ha escrit.

· Us ha afectat, el confinament?
Tenim molta menys gent. Quan va 
començar, les vendes per Internet 
es van multiplicar. La gent tenia 
moltes ganes de llegir. Ara, tota la 
gent que baixava del tren no hi és, 
ni els estrangers. Els lectors tenen 
ganes de llegir coses divertides, que 
els distreguin. Abans, de la secció 
d’humanitats, el que més es venia 
eren els llibres que tenien a veure 
amb la política. Ara, els que tenen a 
veure amb l’autoajuda. 

  Marina Antúnez


