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CASTELLAR DEL VALLÈS
POSITIUS ACUMULATS
COVID-19
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Desacceleració
de contagis a la vila
Tot i aixó, continua el risc de rebrot molt alt, per sobre de 700

COVID-19 | p 03

350 PCR en un matí
Dissabte passat estudiants i professorat que estaven confinats
van fer-se proves per saber si havien estat contagiats
Una professional sanitària extreu una mostra d’una prova PCR a una alumna castellarenca, dissabte passat a les instal·lacions d’El Mirador. || Q. pascual
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tema de la setmana

coronavirus
SALUT | COVID-10

Els contagis baixen però no n’hi ha prou
Castellar redueix
contagis però manté
molt alt el risc de
rebrot tot i baixar de
1.200 a 717 punts
Redacció

Castellar ha aconseguit un respir i el
número de contagis ha experimentat
una desacceleració en la darrera setmana. Les dades del Departament de
Salut indiquen que, després d’arribar
al pic màxim la setmana del 20 al 26
d’octubre amb 151 positius per Covid19 i un risc de rebrot de 1.263 punts, la
situació ha començat a baixar i la darrera setmana ens deixa 96 contagis i
un risc de rebrot de 717 punts. Aquest
descens podria indicar que les dures
restriccions imposades (estat d’alarma, toc de queda i tancament de gairebé tota l’activitat pública) comencen
a donar resultat. En el cas concret de
Castellar el mes d’octubre ha estat molt
dur: en total, s’han produït 4 defuncions i 326 contagis, gairebé els mateixos positius que va sumar tota la primera onada de la pandèmia, quan hi
havia molt poques opcions d’accedir a
les proves PCR que, en aquesta segona
onada, alguna setmana supera el miler.
350 pcr en un matí

En aquest sentit, dissabte passat Salut
va fer proves a 295 alumnes i a 53 docents de centres educatius de Castellar
que estaven fent confinament i a qui encara no se’ls hi havia pogut fer PCR ni
per part del CAP ni del CATSalut. Estudiants i professors de l’Institut Castellar, de l’Emili Carles Tolrà, de l’Institut
Puig de la Creu i del Sol i Lluna van passar dissabte al matí per les instal·lacions
del Mirador per sotmetre’s a una prova
PCR amb la intenció de detectar casos
positius de coronavirus asimptomàtics.
Eren nens i joves de diferents cursos que han estat confinats per un cas
positiu en el seu grup de convivència o

Realització d’una prova PCR a la docent d’un centre educatiu de Castellar, dissabte passat a les instal·lacions d’El Mirador. || Q. Pascual

per haver-hi compartit un espai en el
centre educatiu. La Creu Roja va habilitar un dispositiu per ajudar a coordinar les proves PCR, que es van dur a
terme des de les 8 h fins a les 14 h. “Ha
estat molt àgil. Els petits han entrat
amb els pares i els grans, a partir
dels set anys, ja no ha calgut. Tenen
molta paciència, ho han fet molt bé”,
valorava Carme Lozano, membre de
l’entitat que va ser tot el matí a El Mirador. “He sentit una mica de molèstia i em ploraven una mica els ulls.
Després he notat que encara tenia el
pal al nas. Però m’ha passat”, expressava l’Aina, alumna de l’Institut Castellar, després de fer-se la prova PCR.

7,7%
POSITIVITAT

És el percentatge
de casos positius
del total de proves
de contagi (PCR)
fetes a Castellar en
la darrera setmana.
Caldria baixar-lo per
sota del 5%

classes semipresencials

Amb motiu de les noves mesures del
Govern per evitar la propagació de la
Covid-19, es promourà l’ensenyament
telemàtic a la formació postobligatòria. En el cas de l’Institut Puig de la
Creu, batxillerat i el PQPI de Cuina
faran ensenyament presencial en dies
alterns, dilluns, dimecres i divendres,
o bé dimarts i dijous. Els grups de 1r i
2n de batxillerat s’alternaran per no
coincidir. La resta de dies es continuarà amb l’ensenyament telemàtic.
Aquest model semipresencial també
es repeteix a l’Institut Castellar, a batxillerat i als cicles formatius.
Per la seva banda, l’Institut de

Jardineria i Agricultura Les Garberes, optarà per un model híbrid. L’ensenyament teòric de cicles i PFI serà
telemàtic, i el pràctic, presencial.
En referència als dispositius perquè els alumnes puguin seguir les classes, des del Puig de la Creu concreten
que el Departament d’Ensenyament
s’ha compromès a enviar 300 ordinadors portàtils al centre per combatre
la bretxa digital. De moment, abans
de rebre’ls, l’institut n’ha cedit sis a
estudiants que no en disposen. Les
Garberes i l’Institut Castellar també
n’han demanat. A hores d’ara, l’Institut Castellar disposa de cinc ordinadors cedits per l’Ajuntament.
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TOC DE QUEDA | RESTRICCIONS

Tretze multes durant el cap de setmana
Es fan controls
policials pel
confinament
municipal i el toc
de queda a la nit

Cristina Domene

El cap de setmana passat la policia
local va fer una gran quantitat de controls per vigilar que s’acomplien tant el
confinament municipal com el toc de
queda. En els diferents dispositius que
es van muntar es van fer 13 denúncies: 6 actes per no acomplir el confinament municipal de cap de setmana, 2
actes per no portar mascareta i 5 actes
més per no respectar el confinament
domiciliari: “Les dues sancions per
no portar mascareta són una cosa
sorprenent. Però, amb algun jovent,
en moments puntuals, continuem
tenint problemes”, va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe
Leiva. També va aclarir el cas de les
cinc actes per no respectar el confinament domiciliari: “Estem en contacte permanent amb el CAP i ells ens
informen si tenen sospites sobre si
alguna persona que té obligació de
complir el confinament domiciliari per ser positiu o estar pendent de
PCR surt al carrer. No és cap broma.
Les sancions oscil·len entre els 300
i els 6.000 euros. La gent es pensa
que les multes no arriben, però ara
ja estan arribant les que es van tra-

Un policia local comprova la documentació d’un vehicle en un control a la rotonda de la Dona Acollidora. || Q. PASCUAL

mitar en el primer confinament”.
Tot i això, Leiva va destacar que
el compliment per part de la gent és
bastant alt, sobretot respecten el toc
de queda. “Els ‘botellons’ s’ha reduït a la mínima expressió, gairebé no
n’hem tingut cap. Quan comença el
toc de queda, fem rondes per totes
les places. Està sent bastant efectiu”.
Les sis denúncies als controls
policials pel confinament perimetral
de municipis van ser a persones que
venien d’altres municipis a Castellar:

“Encara hi ha moltíssima gent que
per costum, jo no crec que per falta
d’informació, ve a comprar aquí tot
i no poder sortir del seu municipi.
Molts ciutadans es pensen que no es
trobaran controls. I això ha de quedar clar: hem fet molts controls i en
continuarem fent. No només al nucli,
també a la sortida del municipi i a la
nit. Els fem com a policia local, però
també coordinats amb Mossos d’Esquadra”, va detallar Leiva.
El regidor de Seguretat Ciutada-

na demana responsabilitat: “Confiem
en la gent. La situació és molt complexa, sabem que demanem molts
esforços, però hem de complir les
mesures”, va concloure.
restriccions i mesures

Recordem les restriccions i les mesures que hem d’acomplir per frenar
els contagis d’aquesta segona onada.
Respecte a la mobilitat: es manté el
toc de queda entre les 22 hores i les 6
hores; durant el cap de setmana (des

de les 6 hores de divendres fins a les 6
hores de dilluns) no podem sortir del
municipi i es tanca perimetralment
Catalunya: no es podrà entrar i sortir del país si no és per motius justificats. Els confinaments per mobilitat,
però, no afectaran els desplaçaments
per anar a la feina, als centres educatius i als centres de salut o per tenir
cura d’altres persones. Com a excepció, es podrà fer activitat esportiva a
l’aire lliure –i de manera individual–
en municipis veïns (Sabadell, Sentmenat, Terrassa, Matadepera i Sant
Llorenç Savall).
En relació amb els tancaments,
continuen tancats els centres d’estètica, i els bars i restaurants, que podran
continuar prestant serveis d’entrega a
domicili i de recollida a l’establiment,
que s’amplia fins a les 23 hores. Les
activitats comercials, inclòs el mercat no sedentari, podran continuar
funcionant a Castellar amb una limitació del 30% de l’aforament.
S’anul·len els actes i activitats
culturals (tret dels museus, arxius i
sales d’exposicions), i esportives no
professionals, inclosos els entrenaments, i també es tanquen els gimnasos i els centres esportius. Queden
suspeses les activitats extraescolars i
de lleure infantil i juvenil excepte les
que es fan mantenint els grups bombolla dins l’escola.
D’altra banda, les biblioteques
estaran obertes només en servei de
préstec i les escoles i instituts continuen oberts, però es promourà l’ensenyament a distància per als estudis postobligatoris. Les universitats
continuaran fent classes en línia.

POLICIA LOCAL | reconeixement

Felicitacions a dos agents per salvar un home
Els dos policies
locals van utilitzar
un desfibril·lador per
reanimar un veí amb
aturada cardíaca
Redacció

La setmana passada la Direcció General de la Policia va lliurar un reconeixement públic a dos agents
de la policia local, David Rocabert
i Juan Manuel Borràs, per una actuació de l’any 2019 en què van salvar la vida d’un veí del municipi de
74 anys que havia patit una aturada
cardiorespiratòria.
Els agents van intervenir d’urgència fent ús d’un desfibril·lador,
cosa que va permetre que el ciutadà recuperés les constants vitals i

pogués ser atès posteriorment pels
serveis mèdics.
L’acte, que no s’havia pogut fer
fins ara a causa de la pandèmia, va
tenir lloc a la Comissaria de Mossos
d’Esquadra de Sabadell i va comptar
amb l’assistència del cap de la policia
local, Armand Martínez, i d’un dels
dos agents reconeguts. Anteriorment,
ja havien rebut la felicitació oficial de
l’alcalde de Castellar.
furgoneta

La policia local ha adquirit mitjançant
un contracte de rènting una furgoneta model Nissan NV300, que funciona
com a oficina mòbil i des de la qual es
poden tramitar diligències i atestats
i efectuar controls de seguretat, alcoholèmia i estupefaents.
Gràcies a aquesta nova incorporació a la flota de vehicles, “donarem
un servei de més qualitat a la ciutadania, ja que es podran fer tràmits
a l’interior del vehicle i evitarem

desplaçaments a la prefectura”,
explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva. En aquest sentit, la furgoneta està equipada amb
un espai de treball que compta amb
taula i dos seients i disposa, a més, de
connexió a les bases de dades policials i de càmeres de seguretat interna. A més de guanyar agilitat i operativitat, “el vehicle també permet
resguardar la privacitat de persones en les accions de control i tramitació”, afegeix Leiva.
Properament, el vehicle també
comptarà amb servei de videovigilància externa, de manera que podrà
enregistrar imatges de la via pública.
Aquesta prestació es troba en tràmit
d’aprovació per part de la Comissió de
Control de Dispositius de Videovigilància de la Generalitat. L’organisme,
a més, ha de resoldre en breu que els
agents de la policia local també puguin
dotar-se de càmeres d’ús individual
per activar en situacions concretes.

L’acte va tenir lloc a la Comissaria de Mossos d’Esquadra de Sabadell. || cedida
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Tots Sants sense aglomeracions
Moltes famílies
aprofiten aquestes
dates per visitar
les tombes de
familiars difunts

Guillem Plans

Les darreres restriccions de la Generalitat anti-Covid han respectat
la tradició de Tots Sants d’anar a visitar tombes de familiars difunts als
cementiris, els quals s’han mantingut
oberts. Fins i tot s’ha permès desplaçar-se a municipis de la comarca per
accedir a aquest tipus de recintes.
D’aquesta manera, i amb restriccions d’aforament i promovent l’avançament de les visites, s’ha aconseguit
evitar aglomeracions.
La presència de gent al cementiri dissabte passat, tot i les dates,
era mínima. “És important que hi
hagi dos dies per anar-hi perquè
no es concentri tothom en un”,
explicava el Pere, que ha optat per
anar-hi el dia abans de Tots Sants
per evitar trobar-se més gent. “Hem
considerat que avui seria el millor
moment per venir, estaríem més
tranquils”, afegia la Laia, de la mateixa família.
La Pepita, abans d’anar al cementiri de Castellar, va anar al de
Lliçà de Vall, on té els seus pares.
Va ser una visita fugaç, però. Va
tornar ràpidament cap a la vila:
“No estàs tranquil d’anar a voltar”. Per a ella, visitar el cementiri

Tasques de desinfecció al cementiri, on s’han intensificat les visites en els darrers dies. La imatge és de dissabte passat al migdia. || q.pascual

per Tots Sants és una llarga tradició que manté des de fa molts anys.
El de Castellar és un cementiri reposat. La Sixta, que explica que
hi va quasi cada dia, aquest any no
ha notat gaire l’augment de visitants
en aquestes dates en concret: “Vinc
quasi cada dia, sempre al migdia. I

no hi ha pas massa gent, mai. Avui
n’hi ha una mica més, però no gaire.
No es pot dir que hi ha aglomeracions”, conclou.
novetats horàries

El cementiri va tenir horari ininterromput tota la setmana passa-

da, des de dilluns 26 d’octubre fins
al dia 1 de novembre, de 9 a 19 hores.
I a partir del dia 2, l’horari establert de dilluns a dissabte és de 9 a
18 hores i diumenge i festius de 9 a
14 h. A més, aquest any, les instal·
lacions han estrenat un espai en
record a les pèrdues gestacionals o

perinatals. Aquest memorial permet que les famílies que pateixen
aquest tipus de dol puguin comptar
amb un punt físic de referència on
retre homenatge a un fill o una filla
perduts i, d’aquesta manera, donar
resposta a la necessitat emocional
que es manifesta en aquests casos.
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La seguretat a l’hora d’anar a comprar
Comerç Castellar demana que es compleixin les normes d’aforament i d’higiene a les botigues
En el cas de Cárnicas Merche, les
noves mesures restrictives permeten un aforament de quatre clients,
cadascun atès per una persona. “Demanem que hi hagi una compra per
família i de vegades molts entren
amb els fills o amb la parella”, s’exclama Gálvez.

Jordi Rius

En aquests moments de més restriccions, sobretot pel que fa a la mobilitat, molts comerciants adscrits a
Comerç Castellar observen que alguns clients “relaxen les mesures a
l’hora d’entrar a la botiga. És a dir,
al carrer van amb mascareta i en
entrar a l’establiment tenen el mal
costum d’abaixar-se-la”, explica el
carnisser Antonio Gálvez, gerent de
Cárnicas Merche i vocal de l’associació de comerciants. Del mateix parer
és el president de Comerç Castellar,
el restaurador Marc Górriz, que explica que quan els restaurants estaven oberts “la gent es treia la mascareta i no se la tornava a posar
mentre recirculava pel local. Emprava l’excusa d’anar a sopar per
no utilitzar la mascareta”.
De vegades, la distància d’1,5
metres recomanada, que en alguns
comerços es fixa amb bandes a terra,
no es respecta i “el comerciant ha
d’anar dient com si es tractés d’un
policia que s’allunyi del taulell”.
Gálvez va comentar aquesta casu-

comandes per recollir i a domicili

Repartiment de kits de protecció en un estanc el mes de maig passat. || q. PascuaL

ística amb els seus empleats en una
trobada aquest dimarts assegurant
que “no cal patir si algun client
s’enfada i se’n va, perquè al final
som més importants nosaltres que
una venda perduda”. El comerciant
ha destacat que “treballem en primera línia des de mitjans de març,
fent front al coronavirus amb pro-

tecció fins i tot quan lliurem la comanda al domicili, i hi ha hagut
molts comerços que han fet molta
inversió per protegir-se i protegir
el client” perquè ara “només falta
que vinguin quatre persones a intentar carregar-s’ho”.
La demanda dels comerciants
també té a veure amb l’aforament.

Des de Comerç Castellar també s’ha
volgut impulsar la publicitat dels comerços, no estrictament de restauració, que també ofereixen servei a
domicili o preparar la comanda per
recollir al local. “Així com a la primera onada, molta gent va demanar
la compra que li portessin a casa,
ara hem volgut posar a disposició
dels clients la gran majoria d’establiments de Castellar que fan
aquest servei perquè els clients
estiguin informats i puguin utilitzar-lo en cas de necessitat”, assegura Górriz [veure pàgines 16-17].
Cárnicas Merche cobra 3 euros per
portar la compra al domicili, “però
aquests diners van directament a
comprar aliments per a Càritas”,
apunta Gálvez.

49 persones
menys a
l’atur
Castellar ha tancat el mes d’octubre amb un descens del nombre d’aturats. Concretament, 49
persones han trobat feina segons
dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball de la Generalitat. En aquests moments, són
1.195 els castellarencs apuntats
a les oficines del SOC. En el conjunt de la comarca, hi ha 59.398
aturats, 705 menys que al setembre. Els descensos del nombre
d’aturats és generalitzat a tota la
comarca, tret de Sant llorenç Savall (amb un increment de 5 aturats més) o Badia (amb 6 més) o
Cerdanyola, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls que no han tingut cap variació. En el conjunt de
Catalunya, l’octubre, marcat per
la segona onada de la pandèmia i
les noves restriccions, va tancar
amb 6.358 aturats més registrats
a Catalunya, segons les dades publicades dimecres pel ministeri de
Treball. Així doncs, el total de desocupats inscrits a les llistes del
SOC se situa en 484.559 persones.
|| redacció
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POLÍTICA | ASSEMBLEA LOCAL

Eliminen un niu de vespa
asiàtica al carrer Passeig
El SERNA ha estrenat una marcadora que funciona com un ‘paintball’

Tres agents del SERNA comproven la trajectòria de la càpsula de verí. || c. d.

Les trucades a la policia local per
un niu de vespa asiàtica no cessaven. El rusc estava ubicat a l’arbre
d’un pati d’una casa del carrer Passeig. Les vespes, de 3 cm aproximadament, molestaven i preocupaven
els veïns de la zona. Els encarregats
de retirar el niu van ser els agents
del SERNA, el Servei a la Natura de
Castellar. Ja tenien experiència en
aquesta tasca, però en aquesta ocasió van fer servir, per primera vegada, un nou sistema: una marcadora.
Mètode que va funcionar molt bé, ja
que 48 hores després totes les vespes eren mortes.

Aquesta arma d’aire comprimit permet, des de la distància, injectar bales amb insecticida als nius
de la vespa. El SERNA ha decidit
comprar aquesta marcadora i fer la
inversió perquè cada vegada hi ha
més nius d’aquesta vespa invasora.
“Cada vegada hi ha més nius de
vespa velutina a Castellar i al Vallès Occidental. L’hem comprat a
una empresa de Cantàbria que es
dedica al tema de les vespes. Sabíem que bombers de Navarra, d’Astúries... les fan servir i vam decidir
adquirir-la”, assegura el president
del SERNA, Oriol García.

El president explica que la
marcadora és semblant a la que
es fa servir per jugar al paintball.
“Quan es detecta un niu, anem
amb l’arma i hi introduïm una
càpsula amb la càrrega de verí”.
El gel es desfà ràpidament un cop
s’ha introduït al niu, l’insecticida
acaba amb les vespes obreres i amb
la reina. D’aquesta manera, les larves no poden sobreviure i això prova
la inactivació del niu. “En dos dies,
aproximadament, són mortes. I
l’avantatge és que només afecta
les vespes asiàtiques”.
El principal benefici d’aquest
sistema és la reducció de l’impacte ambiental. Si bé amb altres mètodes es necessiten uns tres litres
d’insecticida per acabar amb un
niu, amb la marcadora en calen
uns 20 mil·lilitres. A més, només
és necessari un tècnic per realitzar la tasca. Això, sumat a l’estalvi
en quantitat d’insecticida, suposa
una reducció important del preu
del tractament.
Els agents estan molt satisfets d’aquesta primera experiència:
“Sabíem la teoria, però no sabíem
si funcionaria i ha anat molt bé.
Vam matricular l’arma a la policia
local dimarts i divendres ja vam
poder fer-la servir. Diumenge, el
verí havia fet efecte i no quedava
ni una vespa viva al niu del carrer Passeig”. || cristina domene

Imatge de l’assemblea anual que es va fer per la plataforma Zoom. ||psc

El PSC de Castellar
renova la seva executiva
La setmana passada l’agrupació
del PSC de Castellar del Vallès va
celebrar la seva assemblea anual.
A conseqüència de la situació de
pandèmia provocada per la Covid19, l’assemblea es va realitzar en
format telemàtic a través de videoconferència. De fet, com recorda
José Leiva, que ha estat reescollit
primer secretari per tercer mandat consecutiu, “l’assemblea tocava fer-la al març, però llavors va
esclatar tota la pandèmia i hem
hagut de fer-la de forma telemàtica”. A l’assemblea també era present el diputat sabadellenc, i alhora representant de la Federació del
Vallès Oest del PSC, Pol Gibert.
L’assemblea va aprovar per
unanimitat l’informe de gestió presentat per l’anterior executiva.
“Vam estar parlant del moment
polític actual, de la pandèmia i
com preparar el partit de cara
als pròxims comicis autonòmics
que es faran en el marc de la pandèmia”, assegura Leiva. La prin-

cipal novetat de la nova executiva va
ser la creació de la figura del vice primer secretari, càrrec que ha recaigut en Ruben Peñalver, “una aposta
de futur i una de les persones que
pot tenir continuïtat de cara a una
renovació de càrrecs en pròximes
juntes”, ha apuntat el primer secretari. Les tasques del vice primer secretari seran de suport a Leiva en
l’organització del partit. L’altra novetat de la nova executiva és la incorporació del portaveu municipal,
Joan Creus –que fins ara era vocal–
com a secretari de política municipal i comunicació de l’agrupació.
Daniel Pérez continua com a
secretari d’Organització i Finances, mentre que Angela Papalardo
va ser escollida secretària adjunta
a organització. L’executiva es completa amb tres vocals (Nakor Pérez,
Alba Jiménez i Sebastià Vivas) i dos
membres nats (el membre de la Federació Vallès Oest Francesc Bringueret i l’alcalde i conseller nacional del PSC Ignasi Giménez). || J. R.
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moda | emprenedorIa

Quan la moda nupcial és art
La primera col·lecció de vestits de núvia de la dissenyadora Maribel Mena s’inspira en l’arquitectura
Cristina Domene

La separen 1.054 km de la Puebla
de Cazalla, poble sevillà on té el record de la seva àvia enfilant una agulla. Aquesta imatge l’acompanyaria
sempre, igual que la primera vegada
que va agafar una agulla. Tenia cinc
anys. Li va demanar un tros de tela a
la mare per fer-li un vestit a la seva
Nancy. Quan va acabar de fer puntades al pedaç, el va aixecar per provar-li a la nina i es va adonar que se
l’havia cosit al pijama. “No entenia
què havia passat, però em va sorprendre tant, que en vaig dir, haig
d’intentar-ho de nou. I a la segona
vaig tenir èxit”. Són paraules de Maribel Mena, dissenyadora especialitzada en moda nupcial, sevillana, però
amb mig cor castellarenc.
Des que va finalitzar els estudis
de moda i patronatge ha estat vinculada a la moda. Abans de traslladar-se
a Castellar, “per amor”, va treballar
a l’empresa Celopman Moda, a Utrera. “Allà es feia tot el procés. Des del
disseny fins la venda”. Però ella ja
sabia que es volia dedicar a la moda
nupcial. “La meva especialitat són
els esdeveniments. Núvies, mares,
germanes, acompanyants...”. Quan
va arribar a Castellar va reciclar-se
en disseny i patronatge i quan va acabar el projecte va decidir que ara sí,
que era el moment: “Em vaig llançar a crear la meva marca, Maribel Mena, i vaig crear una col·lecció
de 13 vestits de núvia. La col·lecció
es diu ‘Belles arts’ i està inspirada
en l’arquitectura. Considero que
la moda i l’arquitectura van juntes. Cada vestit està inspirat en un
monument o edifici. La Pedrera de
Gaudí, el Guggenheim, l’òpera de
Sydney o la piràmide del Louvre”.
La Maribel diu atelier al seu taller perquè és un espai on dissenyadora i clienta treballen plegades. “Jo
el que vull és que vingui la clienta
i juntes dissenyem el vestit des de

Maribel Mena al seu ‘atelier’, a Castellar del Vallès, durant un moment de l’entrevista amb L’ACTUAL. || c. díaz

Sessió fotogràfica de Belladona Events Barcelona al Castell de Clasquerí. || J. Serra

zero. Ella té la seva idea. Potser li
agraden les mànigues d’un model,
el cos de l’altre... Jo li aconsello, fusionem idees, faig l’esbós i concretem el disseny, el teixit i la data. El
que trobarà a Maribel Mena atelier
és exclusivitat i proximitat”.
Per a la dissenyadora la núvia
d’avui dia és més atrevida, menys

clàssica. “La núvia d’ara vol vestir
en consonància amb la seva personalitat. Aposta per vestits amb estructura, per teixits amb cos, estampats subtils i fins i tot vestits
curts o pantalons”.
Mena va arribar a presentar la
col·lecció a Fira Nuvis Sabadell, però
creu que el moment que estem vivint

no l’ha acompanyat. “Vam crear el
projecte Belladona Events Barcelona amb Txell Estilistes i Ninette Tocados. La Txell i la Ruth
estaven buscant una dissenyadora de moda nupcial i la casualitat
va voler que jo entrés per la porta
de la perruqueria de la Txell”. Per
la Festa Major de Castellar d’aquest
any havien organitzat una passarel·la
als Jardins del Palau Tolrà, però es va
suspendre, com la resta d’activitats.
“L’esperança és poder fer-la més
endavant”, expressa.
Aquesta dissenyadora, vital i
riallera, no es rendeix. Ara mateix la
situació és complicada perquè hi ha
menys casaments. “Però vaig fent.
Sempre porto una llibreta per plasmar el que se m’acut i no deixo de
cosir”. El seu lema és intentar-ho
costi el que costi: “No em pot quedar el dubte de no haver-ho intentat. Que em surt bé, perfecte. Que
em surt malament, com a mínim
ho he intentat. I aquesta filosofia
l’aplico a tot el que hagi de sorgir”.

infància | desembre

Jornades
centrades
en la
Covid-19
Les segones jornades d’Infància, Adolescència i Educació
organitzades per l’Ajuntament
de Castellar, que se celebraran
l’11 i el 12 de desembre, se centraran en els drets de la infància en temps de Covid-19 i en
la importància del temps de
lleure i de les activitats extraescolars pel seu valor educatiu, social i comunitari.
La proposta està adreçada a entitats, centres educatius, AMPAS/AFAS, personal tècnic, representants del
Consell d’Infants i del Consell
d’Adolescents i ciutadania en
general. Les sessions seran
virtuals a través de la plataforma Zoom i les tres xerrades es gravaran i es podran
visualitzar a la pàgina web de
l’Ajuntament. Les inscripcions
ja estan obertes.
La periodista Laia Curcoll, responsable de comunicació de l’Institut d’Infància
i Adolescència de Barcelona, obrirà les jornades l’11 de
desembre parlant de com
en la gestió de la crisi oberta
per la Covid-19 no s’ha tingut
prou en compte la perspectiva dels drets de la infància.
També s’abordarà l’impacte
de les activitats extraescolars
en l’aprenentatge d’infants i
joves, a càrrec de Sheila González, doctora en Polítiques
Públiques i Transformació
Social per la UAB.
A les jornades també
es parlarà de la prescripció
social per a infants i adolescents. Dissabte 12 es tractarà de quins elements ha de
tenir una activitat extraescolar. || redacció
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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 publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

FOTOS DE LA SETMANA

Les castanyeres castellarenques mantenen la tradició de Tots Sants i la castanyada als centres educatius de la vila
Marrameu torra castanyes, a la voreta del foc! És una de les tonades més populars de la Castanyada, una festivitat que enguany ha estat atípica per a tota la ciutadania, i que s’ha viscut a porta tancada i en petit comitè. Hem trobat a faltar les
paradetes de castanyes torrades, bescuits i pastissos, i un
xarrup de moscatell i de ratafia, que lideren els estudiants
que volen pagar-se el viatge de final de curs. També hem estat
orfes de la desfilada de vampirs, zombis, bruixes i dimonis cap
al túnel del terror de Castellar Jove, la cercavila de petites
castanyeres als patis de les escoles, o les terrasses plenes de
gent, plenes de gom a gom, celebrant les temperatures agradables d’aquest cap de setmana de Tots Sants.
Ara bé, un dels col·lectius que viu amb més il·lusió la

Antoni Comas

Vivint ara
Moltes persones no s’han adonat encara en el moment en què
viuen. És molt important saber-ho perquè estan fent tard o
s’atansen.
Convé situar-se en el moment
present per poder decidir què
els convé fer, quins passos han de
donar, la direcció que han de seguir i com accelerar per poder arribar en el moment que els convé.
No oblidem ara en quin moment
estemvivint,perquèseràd’onpartirem.

Pessebre Vivent Sant Feliu del Racó

Comunicat
Després de deu anys de Pessebre Vivent a #SantFeliudelRacó,
aquest 2020 no aixecarem el teló.
Reafirmem que la #CulturaÉsSegura, però no podem garantir les
mesures de seguretat en un espai
obert amb 100 figurants i 3.000 visitants anuals ni els protocols establerts ni les distàncies de seguretat. Per a nosaltres, sou el més
important.
Recordeu: mans, distància, mascareta.

festa de la tardor, tant si prefereixen la celebració d’origen
anglosaxó de Halloween per disfressar-se i reivindicar els
ensurts a peu de camp, o la castanyada més nostrada, són
els infants i els adolescents. Des de les escoles i els instituts,
tot i la situació d’una dotzena de grups confinats amb gairebé 250 alumnes, han fet un esforç per adaptar la diada festiva com un miratge de normalitat i un petit respir en aquests
moments d’incertesa.
En són un exemple l’Escola Joan Blanquer, que tot respectant les mesures de seguretat i d’higiene, i el protocol per
evitar contagis de Covid-19, va rebre la visita de la castanyera
al pati de l’escola per cantar, ballar i convidar els més menuts
a celebrar la castanyada. D’altra banda, a l’Escola Sant Esteve

Estem preparant alternatives, us
volem sorprendre i fer somriure
com sempre i ho aconseguirem
malgrat la Covid-19, us volem sans
i somrients.
#laméstendradelestradicions
#totsSomPessebresVivents
#MalgratlaPandèmia
#LaCulturaÉsSegura

Junts per Castellar

Els pressupostos estatals
segueixen ignorant
Castellar

A

questa setmana,
aquest mateix setmanari es feia ressò
de la disposició d’una
partida pressupostària en el projecte de pressupostos
generals de l’Estat destinada a l’estudi de la connexió viària entre Terrassa i Granollers en el context del
Quart Cinturó. En concret, es tracta d’una partida de 124.900 euros
que ja apareixia en el pressupost
del 2020.
Traduint-ho, el missatge és que a
Castellar encara n’hi ha per a una
bona estona abans no disposem
d’una infraestructura viària adaptada a les nostres necessitats de
mobilitat actuals. Castellar s’ha

quedat ancorat al 1959, pel que fa
a vies d’accés al municipi. Els accessos que hi havia llavors són els
mateixos que tenim ara. D’entre els
pobles de més de 20.000 habitants
de tot Catalunya, som dels únics
que no disposem d’un accés directe a una via ràpida. És una reivindicació històrica que des de Junts
per Castellar vam lluitar per incorporar-la en el programa electoral
de JxCat de les darreres eleccions
espanyoles.
D’altra banda, s’ha posat de manifest en diverses ocasions que la
proposta de traçat del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers del
Ministeri de Transports no compta
amb el consens del territori, ni per
part dels ajuntaments ni de les entitats socials. El Parlament ja va reclamar l’any 2017 transferir la competència sobre el desenvolupament
de noves infraestructures de mobilitat al Vallès, tal com es desprèn
de l’Estatut. I més considerant el
nyap del tram executat entre Abrera i Terrassa, en què ha calgut refer
els túnels perquè el projecte és tan
antic que un cop acabats no complien la normativa vigent.
El que sí que reuneix consens és la
connexió directa de la B-124 amb la
C-58 a través de la Ronda Oest de
Sabadell. No volem estudis, volem
fets. I estem farts que any rere any,
dècada rere dècada, els governs de
Madrid, ja siguin del PP, del PSOE o
de Podem ens menystinguin. Aquesta obra és una inversió als nostres

també va fer parada la castanyera per explicar contes de tardor als alumnes, que van seguir amb molta atenció les aventures i les històries d’aquesta vella coneguda al pati del centre.
Finalment, l’escola Emili Carles-Tolrà també va voler
acostar la castanyada i la castanyera als seus alumnes, a través d’una proposta digital i multiplataforma. La Castanyera
Confinada –i amb mascareta– els va enviar un missatge mitjançant les xarxes socials i el blog de l’escola, des del Puig de
la Creu, amb un vídeo en què explicava la recepta per torrar
castanyes, i algunes de les anècdotes del dia a dia de la xef
de tardor del Vallès Occidental, que fa d’aquest producte de
proximitat un petit aperitiu reconfortant i deliciós. || text:
R.Gómez fotos: cedides

polígons, són llocs de treball, més
competitivitat, més seguretat viària, menys temps perdut en desplaçaments i menys congestions als
carrers de Sabadell. No és un luxe,
és una primera necessitat que cal
posar a l’agenda de prioritats ja.
Cap castellarenc pot estar a favor
d’uns pressupostos que ignoren de
forma continuada el nostre poble
i que ens condemnen a esdevenir
una ciutat dormitori.

Núria Raspall*

El valor de l’esport com
a bé essencial
n el context d’epidèmia actual, són molts
els sectors preocupats pel seu futur i
per la seva continuïtat. Al malestar de
sectors com el turisme, la restauració i la cultura s’hi suma també
el de l’esport, i és que totes les competicions amateur i base han tornat a quedar aturades, ara durant
15 dies, des del cap de setmana passat. A aquesta aturada s’hi ha sumat
la prohibició de dur a terme activitats extraescolars si no es duen a
terme dins del grup bombolla, així
que els entraments esportius també
han quedat suspesos, per no parlar
de les curses que, tot i ser a l’aire

E

lliure, també han patit les restriccions provocades per la Covid-19 i
que segueixin vigents al calendari;
ara mateix i malgrat l’esforç de moltes d’elles per adaptar-se als nous
requisits, ja no sé si en queda cap.
La suspensió absoluta de l’activitat
esportiva durant la primera onada
de la pandèmia va suposar la sentència de mort del teixit esportiu
de Catalunya, ja que van quedar
afectats tant actors, com federacions i clubs. Ara, aquest nou tancament ha augmentat les pèrdues i ha generat nous ERTOS amb
els conseqüents danys i perjudicis a tot el sector que això implica, cosa que fa que la continuïtat
de molts estigui en perill. Ara bé,
sabem que l’esport, com la cultura,
també és segur, ja que segons les
dades del Ministeri de Sanitat hi
ha hagut només 59 casos de contagis al llarg de les últimes setmanes
a tot l’Estat, una xifra que representa el 0,75% dels casos detectats
i que, per tant, fa que l’esport suposi només el 0,27% dels contagis.
I d’altra banda, des de la UFEC, la
Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, ens recorden que el seu
sector representa el 21% del PIB
català, que donen ocupació a més
de 80.000 treballadors i tenen més
de 40.000 voluntaris i que, a més a
més, actuen com a porta d’entrada important al món laboral per
al jovent. Per tant, amb les dades
a la mà, cal posar en relleu aquescontinua a la pàgina 11
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Biden, amb avantatge
a falta de l’escrutini final

H

a passat el que molts
es temien que passaria: Donald Trump vol
aturar el recompte de
vots per la via judicial
per evitar la victòria de Joe Biden en
les eleccions als Estats Units. El candidat demòcrata parteix amb un lleuger avantatge respecte al candidat republicà, tot i que encara falta saber
l’escrutini final, sobretot dels vots
per correu, que podria tardar hores
o, fins i tot, dies. Fonts oficials nordamericanes han arribat a especular
que fins divendres no s’hauran compatibilitzat tots els vots per correu,
encara que el més probable és que
abans ja hi hagi un guanyador provisional. I és aquí, en el vot per correu,
on hi ha el gran conflicte. El candidat
republicà ha afirmat que aquest tipus
de vot ha estat un frau i, és per això,
que recorrerà les eleccions al Tribunal Suprem (una cambra, cal dir-ho,
que té tres de nou jutges escollits per
ell). De fet, Trump ho tenia tot planejat: ell sabia que estaria per sota quan
s’escrutés el vot per correu i havia
d’evitar-ho com sigui, tal com ha fet.
En contraposició, Biden ha reclamat
que es recomptin “totes les butlletes
de tots els ciutadans, perquè guanyi
la democràcia”.
Dit això, les enquestes, tal com va
passar el 2016, on donaven la victòria a Hillary Clinton i va acabar guanyant Trump, no han dibuixat de
forma exacta el que ha passat realment. Moltes donaven avantatge, de
fins a vuit punts, a Joe Biden respecte a Trump en el total del país, i, fins
al moment, la distància és molt més
curta entre els dos candidats. Això sí,
en els estats frontissa, on hi ha més
disputa entre republicans i demòcra-

ve de la pàgina 10

ta seguretat en el món de l’esport,
així com el pes que aquest té en la
nostra societat. Però més enllà de
les xifres, és important recordar i
fer valer que l’esport és un sector
essencial i més que el professional (que també), ho és el de base,
l’amateur, el que exerceix com a
eina d’inclusió social dels col·lectius
més desafavorits, el que lluita per la
igualtat d’oportunitats, contra el racisme i la violència, el que fomenta
hàbits saludables entre els infants
i adolescents i el que inculca valors
tan importants com l’esforç, el sacrifici, la resistència, el bé comú, el
fet de saber perdre i sobretot el fet
de saber guanyar, i que dona sentit
a la frase que cantava aquell grup de
música i que deia “junts, anem més
lluny”. Perquè fer equip és important i sentir-se part d’un col·lectiu
també. Així doncs, cal un esforç important per no perdre llocs de treball i, sobretot, per seguir impulsant
i protegint els valors universals que
ens aporta l’esport i que tant diuen
de nosaltres com a societat.
*Regidora d’ERC

PLAÇA MAJOR

MARC PARAYRE
Periodista

Meu, meu, meu... || JOan mundet

Si perd Trump, enviarà les eleccions
als tribunals i generarà un clima de
tensió insuportable

Joan Creus Oliveras*

Castellar acompanya en
el dol perinatal

A

l darrer ple municipal hem aprovat un
nou servei al cementiri municipal.
No és un servei qualsevol, ja que té una significació emotiva molt alta: es tracta d’ un nou
espai per al dol perinatal.
Els nadons que ens han deixat abans
d’hora també han de ser honorats; i
les seves famílies han de tenir el dret
i l’opció de començar el procés de dol
amb totes les litúrgies que calguin.
Amb la creació d’aquest espai,
donem resposta a la necessitat emocional de les persones que pateixen
aquest tipus de dol a través d’un
punt físic de referència on poder
homenatjar i recordar el fill o la
filla perduda.
Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament promoguda amb l’Associació Anhel, associació vallesana que
ajuda les famílies que passen per la

tes, les enquestes han encertat força
els resultats. La diferència entre els
candidats era minsa i així ha estat el
dia de les votacions. De fet, és en els
estats frontissa on es decidirà el guanyador dels comicis d’enguany i Biden
n’ha aconseguit dos de claus: Michigan i Wisconsin, que eren de Trump
des del 2016.
Fins al moment d’escriure l’article,
Biden ha aconseguit 253 electors,
mentre Trump en té 214. Si no mirem
més enllà, sembla que el candidat demòcrata tingui un clar avantatge, però
en realitat encara queden 71 electors
per decidir-se. De fet, la majoria està
en 270 representants, i, per tant, encara no s’ha decidit el guanyador. Això
sí, Biden està molt més a prop de ser
elegit president dels Estats Units. Així
mateix, hi ha fins a sis estats, on en-

devastadora situació de viure un
dol relacionat amb la maternitat
i la paternitat, i dona visibilitat al
dol perinatal. El nou espai s’ha ubicat en un lloc amb vistes magnífiques, en forma de plaça rodona al
bell mig de l’accés de la part nova
del cementiri. El presideix una olivera, que simbolitza perfectament
la connexió vital, juntament amb
un banc per poder vetllar en repòs
i d’una placa memorial amb marbre. Les famílies hi podran anar
col·locant petits estels en homenatge al seu fill o filla, fets artesanalment a base d’àrids per a cada
família que ho sol·liciti, i es permetrà l’opció d’incorporar-hi les
cendres del nadó i de gravar-ne
el nom. Tenim el convenciment
que aquesta actuació acompanyarà les famílies en aquest tràngol
duríssim que, fins ara, s’ha hagut
de patir en silenci i en la intimitat
dels més propers.
Tot el nostre escalf als veïns i veïnes que malauradament l’han
de passar.
* Tinent d’alcalde de Drets socials i
serveis a les persones

cara no se sap el guanyador, que decidiran el desenllaç de les eleccions.
Curiosament, la majoria d’aquests
estats van privar a Hillary Clinton
de seure’s a la Casa Blanca. Parlem
de Pennsilvània, Carolina del Nord,
Geòrgia, Nevada i Arizona. Alaska
tampoc ha tancat l’escrutini, però la
victòria de Trump és inapel·lable. Altres estats on sempre hi havia disputa,
com Ohio i Florida, han caigut també
de la banda republicana.
A Pennsilvània, amb un 89% escrutat, el republicà lidera amb un 50, 7%
dels vots. Quant a Carolina del Nord,
la distància és encara més ínfima per
Trump, igual que a Geòrgia. Tanmateix, Biden té més marge a Arizona i a
Nevada. Dit això, sí no canviés res i es
mantinguessin els avantatges, Biden
seria elegit com a president dels Es-

tats Units d’Amèrica, sense necessitar una victòria a Pennsilvània.
En la meva opinió, qualsevol cosa que
passi a les eleccions perjudica el país.
Si perd Trump, enviarà les eleccions
als tribunals i generarà un clima de
tensió insuportable a totes les regions, fins i tot, més del que hi ha ara.
Temo que els seus fidels seguidors arribaran allà on digui el republicà i és
probable que la violència s’estengui
als Estats Units. I si guanya Trump,
la situació encaria seria pitjor. El racisme es mantindria al país, el canvi
climàtic es desatendria totalment,
les desigualtats es farien encara més
grans, i ja no parlem de la nefasta gestió que hi hauria (i hi ha hagut) de la
pandèmia. Biden està més a prop de
la Casa Blanca, però Trump és com
una mala herba que sempre aguanta.

60.000

visites web mensuals

www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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esports
ENTREVISTA | FC Barcelona

“Si deixa de ser del soci, no serà el Barça”
El castellarenc Marc
Cornet, portaveu
de Seguiment
FCB, analitza la
tempesta que viu
el FC Barcelona

postat la venda de jugadors com un ingrés ordinari.
· Què significaria un concurs

de creditors per a una entitat
com el Barça?
El concurs de creditors és un recurs
que tenen les societats per sortir d’una
situació provisional d’insolvència. Estic
convençut que ens en sortirem, com
en tantes altres situacions complicades de la nostra història.

Albert San Andrés

· En quins aspectes creus que

· La moció de censura ha signi-

ha estat dolenta la gestió de
Bartomeu?
Crec que hi ha un abans i un després
des de la marxa de Neymar al PSG del
2017. La Junta Directiva decideix anar
al cos a cos contra equips finançats artificialment per estats de l’Orient Mitjà
sense entendre que el Barça és una
altra cosa i sense verdadera convicció.
Ha contribuït a una inflació del mercat
del futbol que era insostenible. En períodes de crisi com l’actual, el Barça
hauria de sortir reforçat perquè els
seus fonaments són molt més sòlids.
En canvi, ha passat tot el contrari perquè les despeses eren exagerades i els
ingressos, massa dependents de la bonança turística de la ciutat.

ficat un punt d’inflexió en el FC
Barcelona.
N’estem convençuts i per molts motius. No només trencarà una tendència negativa que arrossegàvem des de
feia anys. També significarà un abans
i un després en la relació entre les juntes directives i els socis, que hauran de
ser tinguts molt més en compte a l’hora de prendre decisions.
· Ha estat el millor moment
per fer-la o hauria d’haver arribat abans?
Més enllà de consideracions legals
sobre la disposició addicional setena
de la llei de l’esport 10/1990, que estem
convençuts que no faran que la nova
junta s’hagi de fer càrrec de les pèrdues
imputables a Josep Maria Bartomeu,
estem convençuts que el moment és
bo. Els socis del Barça no van al camp
des del 7 de març i han hagut de viure
des de la distància decepcions molt
fortes. La recollida de signatures era
la millor via reflectida en els estatuts
de mostrar el seu descontentament.
· El Barça necessita una rebaixa

salarial de 190 M€ per no entrar
en fallida. Es podrà solucionar
només amb els sous?
La càrrega salarial de la primera plantilla de futbol és el principal problema
que té el club. No només ha de ser la solució, sinó que ha de marcar una tendència de despesa sostenible en el futur.
· En el club amb la massa salarial

més alta del món del futbol, és
responsabilitat dels jugadors?
La tendència dels jugadors sempre és

tennis | ITF

Georgina Garcia
cau a Tyler i
Charleston
El periple nord-americà de Georgina Garcia no està reportant els resultats esperats després de caure
en primera ronda del quadre final
del W80 de Tyler (Texas) i la classificatòria del W100 de Charleston
(Carolina del Sud).
La tenista castellarenca ha

· Com quedarà en la història la
El castellarenc Marc Cornet és el portaveu de Seguiment FCB. || cedida

demanar els màxims ingressos possibles. La responsabilitat és de la junta
directiva que els ha facilitat tot això i
que no ha fet pedagogia sobre el fet diferencial de jugar al Barça. La samarreta blaugrana dona un plus de prestigi i
de popularitat que hauria de compensar la diferència de sou que sí que estan
obligats a oferir clubs sense la nostra
tradició i la nostra història.

al Govern de la Generalitat que assumís una responsabilitat que no li correspon. Si per ell fos, hauria encapçalat
directament la resta de la negociació
amb els jugadors.
· Es parla de pèrdues de més

mitir per facilitar aquesta tasca.
Va dimitir perquè estava en un carreró
sense sortida, després d’haver portat
a terme maniobres molt brutes, com
presentar una denúncia sense fonament a la Guàrdia Civil i haver exigit

de 200 M€ per la Covid-19. Els
fonaments econòmics del club
sembla que no són tan sòlids
com es podia creure.
En absolut. Se’ns parlava d’ingressos
rècord però, a la vegada, també estàvem batent totes les marques de despeses. No hi ha cap altre club al món
tan dependent del ticketing i de la visita turística a les instal·lacions, i crec
que també és un error haver pressu-

volgut aprofitar el seu gran estat
de forma, però els resultats no
han estat satisfactoris. Per aquest
motiu es va embarcar en l’aventura nord-americana en dos torneigs més potents que els dels últims mesos, en els quals no ha pogut
progressar.
Sobre la pista ràpida de Tyler,
la classificatòria va desgastar en
excés la tenista, que després de
jugar tres partits per entrar en el
quadre final, va caure en el tie break
en el tercer set contra la local Jamie
Loeb (272 WTA) per un resultat de
3-6/6-3/6-7, en un llarg partit de gairebé tres hores. Abans, però, havia

superat les nord-americanes Reese
Brantmeier (1.169 WTA) per 5-7/62/11-9 i Alycia Parks (365 WTA) per
6-4/6-4, trencant una ratxa de dos
mesos en què sempre havia arribat, com a mínim, a quarts de final.
Després de passar per l’estat
de Texas, la tenista va desplaçar-se
a un altre estat del sud. A Charleston l’esperava una prova de foc igual
de dura amb el W100. Sense poder
gaudir de gaire descans, la francesa Tessah Andrianjafitrimo (254
WTA) no va tenir pietat de Garcia
sobre la terra batuda i la va superar
per un contundent 0-6/3-6 en una
hora i 23 minuts. || A. san andrés

· De fet, Bartomeu diu que va di-

moció de censura després de la
dimissió de Bartomeu?
Com un exercici extraordinari d’empoderament del soci i un avís a navegants
impagable amb vista al futur.
· Quin ha estat el paper de Seguiment FCB en aquest assumpte?
La nostra participació en el procés va
estar motivada per la demanda dels
nostres associats, malgrat que la nostra naturalesa no és opositora. Hem
contribuït amb 3.559 signatures i n’estem molt satisfets.
· Per veure una crisi semblant

ens hem de remuntar a la gestió de Joan Gaspart.
És que encara no hem sortit d’aquesta espiral de tensió interna. Estem polaritzats entre aduladors i detractors
de segons quines tendències, sense
entendre que per damunt de tot hi ha

el Barça. Hem de quedar-nos amb les
coses bones del nunyisme i del cruyffisme i no caure ni en la nostàlgia perpètua ni en l’erosió constant. És l’hora
d’iniciar un nou camí que sigui respectuós i tingui en compte totes les herències que hem rebut.
· Pots arribar a imaginar un Barça

que no fos dels socis?
Això és impensable i innegociable. Per
a mi, si el Barça deixa de ser dels socis,
ja no serà el Barça.
· Quin seria el millor candidat a la

presidència ara mateix?
Cal escoltar-los a tots detingudament i
no quedar-nos amb primeres impressions. Fins i tot candidats que ja tenen
un passat en el club poden aportar
idees noves i un prisma diferent. Espero que tots els precandidats donin
el millor d’ells mateixos i ens posin la
decisió difícil davant d’una pluja d’idees de tanta qualitat.
· Estaries disposat a entrar en al-

guna candidatura?
Des de Seguiment FCB preferim forçar
que els temes socials siguin essencials
per a tots els precandidats, tal com vam
aconseguir el 2015 tot presentant-nos
a les eleccions. Creiem que amb l’aval
de la feina feta i de les 3.559 signatures
presentades, tenim possibilitats de ser
tinguts en compte per tots.
· S’ha acabat l’era Messi? Com
veus el que va passar a l’estiu?
No sé si s’ha acabat l’era Messi. M’agradaria que comencés una nova era triomfal del Barça i que Messi en seguís
formant part. De tot el que va passar a
l’estiu, el que més em va doldre és que hi
va haver un agent molt important que
no va tenir cap protagonisme: l’afició.
· Koeman, Ansu Fati i Pedri. Són

els nous fonaments per a un
Barça triomfant?
Indiscutiblement. Més enllà dels resultats, els partits són molt més il·
lusionants i vistosos que en els últims
anys. Espero que tots tres tinguin la
possibilitat de ser llegenda –en el cas
de Koeman, encara més– del Futbol
Club Barcelona.

futbol | 3a divisió

El CF Igualada de Marc
Cabestany, líder a Tercera Divisió
El CF Igualada entrenat pel tècnic castellarenc Marc Cabestany va sumar la
tercera victòria consecutiva en Lliga i ja és líder del subgrup A del grup V de
Tercera Divisió. L’equip blau va superar per 1-2 el Valls UE i és el millor d’entre
els 22 equips de la categoria, i supera el Sant Andreu per diferència de gols. El
CF Igualada va aconseguir els tres punts després d’un gol de Sergio Álvarez al
minut 90, que va signar un doblet per mantenir els blaus en el liderat de la categoria. En poc temps, Cabestany ha aconseguit capgirar la dinàmica negativa
d’un equip a què va agafar cuer la temporada passada i que ha començat amb
embranzida, tot i completar una pretemporada amb molts entrebancs. El pròxim rival serà el Terrassa FC, equip que ha sumat dues victòries en els dos partits que ha disputat. Una prova de foc per als de Cabestany. || a. san andrés
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Gimnasos i entitats, molt perjudicats
L’aturada esportiva
de 15 dies ofega els
espais esportius de
pràctica individual

La nota positiva és que “la resposta ha estat molt bona tot i la situació”, però la nova aturada “ha
cansat molt pares i monitors, que
estem esgotats mentalment”, afirma Jarauta. “Només queda esperar,
ja que 15 dies no seran suficient i fins
al gener no crec que es restableixi
un mínim la normalitat”, conclou.
Al Lince’s també han tingut
una bona resposta dels alumnes de
Kenpo, on el sensei Loren Jiménez assegura que “ha estat una mica estrany: pensàvem que no vindrien
i ha estat l’any en què hem tingut
més participants”. “Hem canviat el tipus d’entrenament per ferlo totalment individual”, tot i que
admet que a causa de les aturades
“estem detectant una baixa tonificació muscular en els nostres nens
i nenes” i conviden la gent i sobretot els infants que “facin esport”.

Albert San Andrés

El segon tancament per la pandèmia
ha perjudicat tota l’activitat desenvolupada en gimnasos i locals d’entitats
que depenen directament dels esportistes. A Castellar, aquesta activitat se
centra principalment en clubs com el
SIGE, els dedicats a les arts marcials
o el rocòdrom. El tancament inicial de
15 dies –que en el cas de les competicions de grup serà d’un mes en total–
per regla general no es veu amb bons
ulls al món de l’esport. Això, i que s’espera que la mesura s’allargui encara
més, està deixant al límit de forces la
majoria d’espais que depenen directament de la quantitat de socis.
Tot i la modificació per adaptar-se al protocol i a les noves mesures sanitàries, el tancament posa en
dubte la viabilitat d’aquests negocis
esportius, una activitat indispensable
per a la salut i l’economia de la vila.
Per capacitat i socis, el SIGE Castellar és l’entitat que més està patint
aquest tancament. El club va començar a recuperar-se del primer confinament a principis d’octubre, però el
segon tancament els ha tornat a frenar. El director, Quico Cano, explica
del confinament que “és un fet que
no entenem”, ja que “les xifres publicades pocs dies abans pel Ministeri
de Sanitat diuen que els contagis en
aquest àmbit són de només el 0,28%
i no és un focus a tenir en compte”.
Cano defensa que “l’esport i
l’activitat física suposen una sèrie
de beneficis, especialment per al
sistema immunològic i és imprescindible per lluitar contra qualsevol malaltia. Tot i això, s’ha decidit
tancar” i això significa que “aquesta
sensació de por constant que s’està traslladant sense discriminar

stiuació crítica al rocòdrom

Abans de la pandèmia SIGE havia estrenat una nova sala de ‘cycling’ que comptava amb molts usuaris. || q. pascual

quins són els espais o situacions
més incertes per poder-se contagiar, provoqui que hi hagi una gran
davallada d’abonats, ja que s’està
rebent constantment un missatge
de por sense sentit respecte a l’esport”. Una davallada que per al club
del carrer País Valencià significa el
30% del total i la tornada dels treballadors a un ERTO durant tot el temps
que la instal·lació estigui tancada: “no
tenim cap més alternativa en una
situació econòmica prou complexa, que afectarà els treballadors
i els serveis i opcions que tenim
per als nostres abonats”. “Tenim
una visió molt pessimista, ja que
no creiem que sigui només per a 15
dies. L’activitat física no s’està prenent seriosament, ja que ha estat
molt fàcil tancar-nos, tot i que les
xifres no ens col·loquen en el focus
de contagis. Ens tancaran quan es

consideri oportú sense xifres i amb
les percepcions per part d’un grup
que no entenc realment quins criteris fa servir per prendre-les”, afirma el director.
arts marcials

D’altra banda, el sector de les arts
marcials és un altre dels perjudicats,
amb els gimnasos com el Taekwondo
World, el Karate Kyokushin Castellar
i el Lince’s Kenpo Karate, també afectats per la situació. Kiko de la Rosa, del
Taekwondo World, explica que “ens
està afectant greument”, ja que en
la primera onada el club va perdre el
50% dels abonats. Tot i tornar a recuperar-ne una part, el segon tancament els ha deixat en KO tècnic.“A
Espanya no hi ha hagut cap contagi en els clubs de taekwondo” afirma i assegura no entendre com “no
es tanquen altres focus de conta-

gi com els transports públics, que
van col·lapsats, i nosaltres que ens
hem adaptat a les noves mesures
hem d’abaixar la persiana. És una
mala gestió de l’administració i
ens estan enfonsant literalment.
Estem aguantant com podem, però
cada vegada ho veiem més complicat”, remarca.
Patricia Jarauta, del Kyoushin, coincideix amb el seu company
i afirma que “el panorama és desolador”, tot i no haver tingut cap contagi. El club va fer un canvi d’ubicació
al juliol i ha passat a l’Espai Tolrà, on
el club va comprar més tatami –l’esponja que es posa a terra en arts marcials– per completar un total de 144
metres quadrats i “respectar encara més la distància de seguretat”.
Adaptats a l’extrem per no fer coincidir els lluitadors, el club ha deixat
de fer combats.

Pel que fa al Canglomerat, el rocòdrom del carrer Sant Feliu, 11, la situació és molt més crítica. El responsable, Xavi Viadé, opina que “el primer
confinament va ser una ruïna per a
nosaltres. No es van cobrar les quotes dels socis, ja que èticament vam
pensar que no ho havíem de fer, però
les despeses seguien. Vam recórrer
als estalvis del negoci i personals,
però tot i això vam quedar al límit
del tancament”. L’escalador creu
que en aquesta segona onada, “tot i
agafar-nos més preparats i començar-nos a recuperar, hem hagut de
fer un ERTO, ja que no creiem que
sigui només per 15 dies. Haurem de
tenir paciència i intentar resistir, i
potser demanar un crèdit per salvar la situació”, conclou.
L’esport és un bé essencial per a
la societat que, a més de salut, aporta
el 2,1% del PIB català. A Catalunya, les
ajudes a l’esport de moment no estan
arribant, tot i que les pèrdues quantificades són de 1.300 milions. Després d’una petició de 1.000 milions, la
confirmació extraoficial a hores d’ara
és de només 10 i sense data d’arribada, segons les dades publicades per
la UFEC.
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La Biblioteca Municipal farà
telemàtiques les xerrades
‘El món del llibre als ulls de’
L’activitat ‘El món dels llibres als
ulls de’ previst per al 17 de novembre a la Biblioteca amb l’escripto-

La Guspira desvela el nom de
les guanyadores del concurs
de disfresses i maquillatge

ra Natàlia Cerezo, es durà a terme,
finalment, de forma virtual, a partir
de les 20 hores. La trobada es farà
via Zoom i per inscripció prèvia, enviant correu a mimopm@diba.cat.
A l’acte participen Cerezo i l’alumna
de 1r de Filosofia Clàudia Quintana.

La Guspira ha donat a conèixer les
guanyadores al concurs de disfresses i maquillatge en línia que va con-

vocar per Halloween. A la més elaborada, Núria Lajarín Sanchez; a la més
original, Marta de la Rosa Muñoz, i a la
més similar al personatge, Nora Borrego de la Rosa. El jurat ha estat format
per Joana Borrego, Feliciano Rivera,
Laia Capdevila i Josep Masaguer.

L’activitat sardanista, quasi parada
L’Agrupació
Sardanista Amics de
Castellar suspèn la
44a Diada Sardanista

Marina Antúnez

L’Agrupació Sardanista Amics de
Castellar ha hagut de suspendre
la 44a Diada Sardanista, que havia
de tenir lloc el dissabte, dia 7 de novembre. De fet, l’última activitat que
van poder dur a terme a Castellar
del Vallès va ser l’Aplec de la Sardana. Es van suspendre les ballades
de Sant Josep i Sant Jordi, també
la Festa Major. Van aconseguir fer
dos concerts al juliol als Jardins del
Palau Tolrà. “En un dels concerts
vam tenir 67-68 persones i, a l’altre, 98-99”, recorda Joan Ventura,
president de l’ASAC.
En altres poblacions, per
exemple a Artés, a principis de juliol es va celebrar el seu Aplec. Ballant, “tots en una mateixa rotllana, agrupats a la mateixa tota
l’estona”. La Confederació sardanista va anar seguint amb certa
activitat.”Jo mateix vaig anar sortint a diverses ballades que s’anaven fent”. Cada ajuntament era diferent, així que en alguns es deixava
ballar i en altres, no. Les entitats
s’han hagut d’espavilar com han
pogut, amb gel hidroalcòlic, mascareta, i totes les mesures de seguretat que calguessin per seguir amb

Una de les darreres actuacions que van tenir lloc a Castellar, el juliol passat, amb la Cobla Ciutat de Girona. || ASAC

l’activitat sardanista.
En el cas de la Diada a Castellar, “teníem dues cobles previstes
per la Diada, però no se’ns va aprovar la ballada, així que vam optar
per un concert”, afegeix Ventura.
Així que perquè la Diada no fos feixuga es va optar per una sola cobla, la
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. No
és el primer cop que aquesta cobla
visita la vila. “Tant la Sant Jordi
com la Jovenívola les tenim assíduament a Castellar”, diu Ventura. S’havia decidit que hi hauria
el director i una presentadora, per
fer-ho més amè.

Els músics de cobla han actuat,
durant aquest temps de pandèmia,
de manera diferent. Hi ha músics
que deixen l’espai entre ells, però en
altres llocs actuen més agrupats si
l’escenari és més petit. “Les cobles
assajen juntes i es poden considerar unitat de convivència”.
Amb tot plegat, el que es copsa
és que els balladors “tenen ganes
de ballar”. Per tant, als concerts,
els qui volen ballar no hi acaben
anant gaire. Segons Ventura, hi ha
moltes actuacions que ja s’han anat
suspenent. “S’intenten anar reubicant les actuacions perquè el

gran problema són els músics”.
De moment no hi ha cap cobla que
hagi plegat per culpa de la situació
del coronavirus, “només n’han plegat dues, però per altres raons”,
apunta Ventura. Tot i això, s’han fet
moltes menys ballades i, per tant, el
sector ha quedat afectat. “No tots
viuen de cobla, alguns són professors de música”.
Algunes de les cobles-orquestres més grans del país, com la Principal de la Bisbal, la Meravella, els
Montgrins o la Selvatana, no poden
desplaçar-se amb el camió, muntar,
etc., si després no hi ha actuació. “I

aquí no són onze músics, com una
cobla, sinó disset”. S’hi sumen els
cantants, el director, el xòfer del camió.
Aquests grups han estat sense tocar.
Pel que fa a l’entitat, l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar
no queda afectada per si es fan o
suspenen activitats. “L’única despesa que hi ha és la dels músics”.
Però la junta no es reuneix des del
mes de març. Tot ha estat via WhatsApp, “perquè si no es pot fer res
perquè veure’ns”.
A nivell de Catalunya, la confederació sardanista on Ventura ocupa
el càrrec de coordinador d’entitats,
la Casa de la Sardana, s’ha vist obligada a tancar. “L’havíem obert
però no surt a compte tenir-hi
una persona a jornada completa”, ja que no hi va gent. En aquest
sentit, els quatre treballadors que
té la confederació treballen des de
casa, en diferents horaris.
Els ingressos que normalment
tenia la confederació provenen dels
associats a les entitats i de les subvencions de la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona,
però si no hi ha activitat serà difícil.
Tan sols han sobreviscut uns pocs
aplecs. A Catalunya, n’hi ha programats uns 160, 72 dels quals tenen
lloc a la província de Barcelona. “Si
totes les entitats col·laboren i tota
l’activitat que hagin fet es pot justificar via transferència bancària” es podrà facilitar a la confederació la recepció de la subvenció. Els
comptes es passaran entre el mes de
novembre i fins al gener. La primera
setmana de gener és quan normalment s’inicia la primera activitat
de l’any, a Hostalets de Balenyà.

música | comiat

Macedònia oferirà un segon concert el dia 9 de gener
El grup posarà a la
venda les entrades
per al segon concert
el 13 de novembre
El grup de música pop juvenil Macedònia va posar a la venda les entrades
del concert de comiat de la formació,
que està previst pel dia 10 de gener del
2021 a l’Espai Tolrà, el 30 d’octubre passat. La sorpresa del grup i de tothom

va ser que, per aquest concert, es
van vendre les 800 entrades en 3
hores. Aquesta súper venda ha
fet que Macedònia hagi estat
molt agraïda i que pugui oferir
un segon concert de comiat el
dia 9 de gener. Les entrades es
posaran a la venda el proper dia
13 de novembre.
A més del concert, el grup
musical també ha presentat la
maqueta 2000. “La maqueta” de
Macedònia va ser la gravació que
va obrir les portes a la banda. Amb

aquest material es va començar a
gestar el que més endavant es va
convertir en el grup Macedònia,
guanyador del Sona9, el Premi
Cerverí a la millor lletra de cançó,
el Premi Lluís Companys per la
conservació i difusió del català i
els Premis Enderrock. En aquesta
maqueta hi ha algunes de les cançons que més endavant la banda va
reversionar i convertir en hits, però
també hi ha 3 cançons inèdites:“ El
vell veler”, “He perdut el cul” i “Tia,
em moles”. El primer gran èxit de

la banda, el “Peix sense set”, en la
versió d’aquesta maqueta va ser
durant molts anys una de les cançons més aclamades per les seguidores de la banda.
Macedònia es va formar
l’any 2001 a Castellar i va debutar el 2003 amb cinc integrants
que s’han anat renovant cada
cinc anys. El concert comptarà
amb les vint fruites, les vint artistes que han posat cara i veu
al grup musical de Macedònia.
|| m. antúnez
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El passat cinèfil de Castellar del Vallès
Amb motiu del centenari celebrat a 13 sales de cinema de Catalunya, recordem els antics cinemes de la vila i com es vivien
La setmana passada, l’Acadèmia
del Cinema Català homenatjava
les sales de cinema centenàries de
Catalunya. Només en queden 13.
A Castellar del Vallès no n’hi ha
hagut de tan longeves però sí que
es recorden sales que daten de principis del segle XX, com Cal Tort La Pajarera, situat al carrer Major,
33, on hi havia el Cafè de La Ruixadora, el primer local que va projectar cinema mut al poble. Més endavant, cap al 1915 i fins al 1920, a la
plaça Calissó hi va haver La Rabassada, on es van exhibir pel·lícules
com Eddie Polo i Perla Blanca, fetes
d’episodis. De l’any 1931 al 1934 es
recorda el Cafè - Cinema Mundial.
Josep Lloret Ferrer, cafeter de professió i antic conserge de la Societat Coral La Llebre, va comprar
l’edifici. Allà es va projectar per
primer cop una pel·lícula sonora,
Un plato a la americana.
El cinema Excelsior, ubicat al Patronat Obrer Sant Josep, a la carretera de Sentmenat, va funcionar
des del 1916 fins als anys quaranta.
Impulsat per Mn. Torres Vergés,
tenia un cafè, una sala d’espectacles, escenari i, possiblement, la
primera platea inclinada del poble.
L’Ateneu Castellarenc va néixer als anys 20 i va seguir fins als
anys 80, situat al carrer Major.
A partir dels anys trenta
s’hi van projectar films de cinema sonor, que es feien al primer
pis (actual Sala de Petit Format
de l’Ateneu).
L’Edifici Patronat Tolrà - Centre Parroquial va ser actiu des dels
anys quaranta fins al 1972, ubicat a

l’aula gran de les “niñas”. Acció Catòlica hi organitzava activitats per
a infants, també sessions de cinema. Cap als anys cinquanta, el cinema i el Centre Parroquial (de nova
creació) es van traslladar a l’escola de “niños”.
El propietari del Cinema Califòrnia el va arrendar per fer-hi cinema. “Es projectaven pel·lícules
per a infants”, recorda el cineasta castellarenc Pere Joan Ventura. Afegeix que “intentava ser un
cine apte, tot i que de vegades
se’ls colaven coses que deies, ai
la mare!”.
cinema califòrnia

El Cinema Califòrnia és, per als
nostres contemporanis, el cinema
més recordat al municipi. Situat a
la carretera de Sentmenat, des del
21 de juliol del 1945 fins a l’abril del
1991 s’hi van fer projeccions.
Emili Torras Vergés va fer construir aquest edifici, que comptava
amb un auditori-cinema i un cafè
al primer pis.
Es va inaugurar amb les projeccions
del ‘NO.DO’, El vaquero y la dama i
Perfídia. Josep Oliver el va mantenir i reformar, i l’any 1964 ja hi podien cabre fins a mil espectadors.
El director Pere Joan Ventura recorda el cinema des de ben
petit: “Hi anava cada setmana i
procurava asseure’m al seient 1
de la fila 1”.
En aquells anys, el cinema Califòrnia “era un centre de tota la
societat castellarenca, on anava
tota mena de gent, s’arreglaven
per anar-hi”.

Cada dissabte i diumenge hi
havia cinema, era un lloc d’encontre
pels castellarencs, “una finestra
oberta a la vida, al món; amb el
cine anaves a parar a tot arreu”,
diu Ventura.
La censura franquista havia
prohibit pel·lícules i sempre “donimava el cinema americà”. Lo
que el viento se llevó i, més tard, Esplendor en la hierba són pel·lícules
molt recordades per Ventura. Els
westerns també estaven molt de
moda. La censura ja venia feta, “a
vegades, es feien aberracions,
com canviar diàlegs que podien
donar un resultat encara pitjor”.
Les pel·lícules es projectaven doblades al castellà.
“Es feia cinema en blanc i
negre, en color i, fins i tot, en relleu, et posaves unes ulleres”, tot
i que “aquestes històries mai van
sortir gaire bé”, afegeix Ventura.
Quan s’acabava la pel·lícula sonava
música de Franck Pourcel a la sala
i els espectadors sortien. Les grans
empreses de distribució americanes, cada vegada que tenien una pel·
lícula esperada, “et feien quedar
10 o 12 pel·lícules més que no tenien cap interès comercial”. En
vista d’aquest fet, el cinema Califòrnia va optar per fer sessions els
dimarts. I també dijous.
I es va crear un cineclub. Al
propietari li va anar bé tenir quantitat de pel·lícules perquè les que
no tenien interès comercial, “interessaven als del cineclub”. A Castellar, comptava amb més de cent
socis, “i és que era un element de
resistència contra el franquis-

El Califòrnia va funcionar activament des del 1945 fins al 1991. || fons: JORDI GARRÒS

me”, apunta Ventura. La gent no
anava a veure només una pel·lícula
sinó com “es criticava la situació
de la dictadura, i això estimulava molt”.
Una dada curiosa és que el
40% dels socis actuals del Club Cinema Castellar Vallès (CCCV) són
les mateixes persones que, “amb
vint-i-pocs anys, ja eren sòcies
en el primer cineclub”, afirma
el cineasta.
L’any 1991, el cinema Califòrnia seria enderrocat i s’hi van fer
pisos i un centre comercial.
|| MARINA ANTÚNEZ

Programa de la Festa Major 1910. || ceah
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BARS I RESTAURANTS
Bar come y caña

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Pl. d’Europa, 4, Local 9
Dv., de 19 a 23 h; ds. i dg., de 12 a 15.30 h i de
19 a 23 h
T. 699345947 / 616199562
cerveceriac.y
bar_come_y_canya

Bar La Cantonada

Establiments amb
servei a domicili i
comandes per emportar
FES LA TEVA COMANDA!
Consulta la informació sobre els productes
que ofereixen a:
www.castellarvalles.cat/cuinesobertes
www.castellarvalles.cat/alimentacioadomicili

Recollida a l’establiment
Ctra. de Sabadell, 21
De 5.30 a 14 h
T. 664626254

Bar restaurant Avenida

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Av. de Sant Esteve, 76
De 8.30 a 16 h i de 20 a 23 h
T. 638144366
https://www.avenidacastellar.com/
avenidacastellar
barrestauranteavenida

Bruna Burger Grill

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de l’Hospital, 48
De dl. a dg., de 19.30 a 23 h; ds. i dg., de 13 a
15.30 h
T. 660444607
brunaburgergrill

Can Manel

Recollida a l’establiment
C. de l’Anoia, 17
De 5.30 a 16 h
T. 937474489
restaurante_canmanel

El Racó del Mercat

Recollida a l’establiment
Pl. del Mercat, s/n
De 7 a 15 h
T. 647807679

Frankfurt La Bocateria

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Pl. Major, 1
De dt. a dv., de 8.30 a 14 h i de 19 a 23 h; de dv.
a dg., de 8.30 a 15 h i de 19 a 00 h
T. 930299978
frankfurtcastellar

La Fonda

Recollida a l’establiment
C. de Barcelona, 27
Caps de setmana i festius, de 13 a 15 h
T. 616359767

Mito Sushi Restaurant

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Av. de Sant Esteve, 83
De dl. a dg., de 19.30 a 23 h
T. 682829199
mitosushi_restaurant

Nigromante Gastro-Bar

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. del Doctor Carretero i Coll, 5
Tel. 936248891
D’11 a 20.30 h
nigromantegastrobar

Passaparola Pizzería Italiana

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Montcada, 5
De 19 a 22.30 h
T. 937158249
Restaurant.Passaparola
restaurantepassaparola

Per Norma Xaloc

Recollida a l’establiment
C. de Galícia, 8
Dv. i ds., de 20 a 23 h
T. 937474852
pernormaxaloc
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Restaurant Braseria Stewart

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Torras, 10
Dj., de 19 a 23 h, dv., de 12 a 15 h i de 19 a 23 h,
ds. de 12 a 15 h i de 19 a 23 h, dg., de 12 a 15 h
i de 19 a 22 h
T. 937159664 / 607547013 (WhatsApp)
http://restaurantbraseriastewart.com/
restaurantstewart

Restaurant Can Carner
Recollida a l’establiment
C. de la Noguera, 27
De 7 a 17 h
T. 937146178

Restaurant Can Miquel

Recollida a l’establiment
C. del Segrià, cantonada Montsià, s/n
(Can Carner)
De 6 a 16 h
T. 937148251
rest.canmiquel

Restaurant Frutos

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Lleida, 12-14
Dc. i dj., de 12 a 15.30 h, dv. i ds., de 9 a 15.30 h i
de 20 a 22 h, dg. de 9 a 15.30 h
T. 937146449
Restaurante-Frutos-252622281823978
frutos_1958

Restaurant Garbí

Recollida a l’establiment
C. de Barcelona, 52
De 10 a 21 h
T. 937146557
Restaurant-Garbí-48890576675
restaurantgarbi

Restaurant Mas Umbert

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Mossèn Martí Roca, 19
De 10 a 21 h
T. 671541327
restaurantmasumbert

Restaurant Pérez

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Ctra. de Sabadell, 28
Dv., ds. i dg., de 10 a 15.30 h
T. 600057628
http://restaurantperez.com/
Restaurante-Pérez-299622790100149
restauranteperez

Restaurant Toso

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Montcada, 17
Dl., d’11.30 a 16.30 h i de 20.30 a 23.30 h;
de dt. a dg., d’11.30 a 16 h i de 20 a 00 h
T. 931168425

Restaurante La Bruguera
Recollida a l’establiment
C. d’Olot, 3
De 6 a 15 h
T. 937159414
restaurantelabruguera
restaurante_la_bruguera

Sabor Kebab

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Colom, 3
D’11.30 a 23.30 h
T. 936886098

Sekkei Sushi Restaurant

FORNS I PASTISSERIES
Andreví Pastissers

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Sala Boadella, 8 / C. de Prat de la Riba, 32
De dt. a dg., de 7 a 21 h
T. 937145438
http://botiga.andrevi.com
andrevipastissers
andrevi_past

Forn de Pa Sant Jordi

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. Major, 52
De dl. a ds., de 6 a 13.30 h, i de dl. a dj., de 16.30 a 18 h
T. 937145343 / 665575437 (WhatsApp)
forn_santjordi

L’Obrador d’en Gregori

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Sala Boadella, 5 / C. de Pedrissos, 17
De 6.30 a 21 h
T. 937504565 / 627430468
lobradordengregori

Pastisseria Domènec

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Sant Pere d’Ullastre, 29
De dc. a dl., de 8 a 13.30 h i de 17 a 20 h (tarda de
dilluns no), i caps de setmana de 8 a 14.30 h
T. 937147224
http://www.pastisseriadomenec.com
Pastisseria-Domènec-429686310411061
pastisseriadomenec

ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ
I/O MENJAR PREPARAT
Begudes Parera

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Torras, 5
De dl. a dv., de 7 a 14 h i de 17 a 20 h; ds., de 8 a 14 h
T. 937142676
www.begudesparera.cat

Cárnicas Merche

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Montcada, 5
De 8 a 20 h
T. 690971724 (també WhatsApp)
http://www.carnicasmerche.com

Carnisseria Casé

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Mercat Municipal, parades 2 i 3
De 9 a 21 h
T. 937146015 / 647936446 (WhatsApp)

Casa Córdoba

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Pl. d’Europa, 10
De dv. a dg., de 10.30 a 15.30 h (horari d’obrador:
de dc. a dv., de 9 a 15 h)
T. 937242420
www.cuinacasacordoba.com/
cuinacasacordoba
cuina_casacordoba

Recollida a l’establiment
Mercat Municipal / C. de Josep Tarradellas, 13
Dl. i ds., de 9 a 15.30 h; de dt. a dv., de 9 a 20.30
h; botiga: ds., dg. i festius, de 10 a 15.30 h
T. 937146652 / 937148315
La-bona-Teca-de-Castellar-270518449777236

La botiga del Castell

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Av. de Sant Esteve, 19
De 9 a 13.30 h i de 17 a 20 h
T. 937145889 / 616493600
La-Botiga-del-Castell-1405622099743743
labotigadelcastell

Peixos Marina

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Mercat Municipal
De dt. a ds., de 9 a 15 h; dt. i dv, de 9 a 19 h
T. 937159993 / 667568989 (WhatsApp)
peixosmarinacast

Pizzaapunt Castellar del Vallès

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Sant Pere d’Ullastre, 2
De 18.30 a 22.30 h
T. 938589100
https://pizzaapunt.com/

Polleria Juliana

Recollida a l’establiment
C. de l’Hospital, 40
T. 937145573
Dissabtes i diumenges, de 9 a 15 h

Prat Torras

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Mercat Municipal, parada 6
Dt. i dv., de 9 a 21 h; dc., dj. i ds., de 9 a 15 h
T. 937145551
http://www.prattorras.com

Salat i Dolç

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Mercat Municipal, parada 9
De 9 a 14 h i de 17 a 20 h
T. 661491942
salatidolccastellardelvalles

Supermercat Canyameres

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Ctra. de Sentmenat, 118-120

De dl. a dj., de 8 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h; dv., de
8 a 20.30 h; ds., de 8 a 14 h
T. 937142265 / 629686825 (WhatsApp)
A/e per a comandes: c2782@condis.es
supermercatcanyameres

Vinalium

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Montcada, 5
T. 629644389 / 937146752
De dl. a ds., 9 a 13.30 h i de 17 a 20 h
vinaliumcastellar
vinalium_castellar

Cuinats

Recollida a l’establiment
C. d’Anselm Clavé, 3
De dj. a dg., d’11 a 16 h
T. 931144415
www.cuinats.cat
cuinats.cat
cuinats

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Montcada, 32
Tel. 931136301
De 12 a 16 h i de 18 a 22 h
sekkeisushi

Fruites i verdures Vila Borrull

Viena

Fruits Montse

Recollida a l’establiment
Ctra. de Sabadell, 60
Tel. 937144411
De dl. a dg., de 8 a 23 h
https://www.viena.es/ca/
vienasocvienes
Comandes online: http://viena.es/comandaonline/

La Bona Teca

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Mercat Municipal, parada 12
De dl. a dv., de 9 a 14 h; i dt. i dv., de 17 a 20 h
T. 937142715
Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Montcada, 4
De dl. a dv., de 9 a 13 h i de 17 a 20 h; ds., de 9 a 14 h
T. 697976385 / 937142628 (botiga)

I si tens un establiment que ofereix aquests
serveis i encara no apareixes a la llista, omple
els formularis que trobaràs a:
www.castellarvalles.cat/cuinesobertes
(bars i restaurants)
www.castellarvalles.cat/alimentacioadomicili
(establiments d’alimentació)
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Pessebristes i comerciants, junts
Enguany, l’exposició del Grup Pessebrista es podrà veure als aparadors de les botigues
Marina Antúnez

Des del Grup Pessebrista de Castellar s’ha decidit que la 70a exposició de pessebres es pugui
muntar aquest 2020 fora del local de l’entitat. En
aquest sentit, s’exposarà “en tots els comerços
que ens han col·laborat en anys anteriors”, explica Joan Juni, president del Grup Pessebrista
de Castellar. També s’ha decidit deixar l’exposició
que ja es va inaugurar l’any passat a l’interior del
local del carrer Dr. Pujol i, si és possible, només
obrir de Nadal a Reis. “De moment, sembla ser
que les exposicions es poden obrir però esperem com avancen les restriccions”, diu Juni.
S’ha concretat l’exposició amb una trentena de comerços, també algun restaurant, i cada
pessebrista s’ha assignat un o més pessebres als
aparadors. Estaran identificats amb el logo. La
seu serà a l’Estanc Martín, on hi haurà l’explicació de tot el recorregut que es farà aquest any i de
com serà l’exposició. També es podran veure les
figures que Montserrat Ribes ha regalat a l’entitat i que se sortejarà a través d’una aplicació al
mòbil entre tots els participants. S’han elaborat
díptics explicatius i a la web s’aniran actualitzant
horaris i novetats.
Els pessebristes han adaptat la mida del pessebre a l’espai de què disposa la botiga. Tots són
pessebres nous, sense temàtiques afegides com ja
fa 9 anys fa el Grup Pessebrista, “sinó que seran

Els pessebristes treballant en uns diorames adaptats als comerços. || grup pessebrista de Castellar

naixements i alguna anunciació, Dia de Reis,
etc”, afegeix Juni. També hi haurà pessebres exposats al Mercat Municipal, on es podran contemplar 8 pessebres oberts, 4 de la família Fayos que
es van exposar l’any passat a Barcelona. “Són 4
peces separades que expliquen l’evolució tant
de les figures com de l’escenografia del diorama”. També hi ha dos fragments que es van
fer expressament per a l’exposició de Tavèrnoles, de Joan Sáez, i dos més que estan creats per
Joan Romeu i Montse Santander. “No han estat
mai exposats a Castellar encara”, segons Juni.
En una de les capelles laterals de l’església

de Sant Esteve també hi haurà dos pessebres
de l’any 2016. Un, reprodueix el carrer de l’església durant la nevada del 1962, fet per Joan
Sáez i Jonathan Sáiz. Ha estat guardat i exposat a la Biennal de Vilanova i la Geltrú. I l’altre,
reprodueix l’interior de l’església, elaborat per
Joan Juni i Carme Altayó, a escala 1:10. “Hem
volgut fer els acabats del pessebre amb més
detalls que al 2016, com per exemple, incloure
els llums que penjaven dels àngels”, diu Juni.
A finals de novembre s’intentaran entregar els pessebres a les botigues. La primera
setmana de desembre es deixaria tot a punt.

Cristina Herranz | FEDAC - La Immaculada
La Cristina recorda l’època infantil en una escola
religiosa i de ‘nenes’ i les tardes de dissabte
menjant ‘txutxes’ a la plaça Vella. Repassa
els seus inicis en el periodisme, les pràctiques
a Ràdio Castellar i BTV fins a arribar als
informatius de TV3. Ens explica anècdotes dels
seus viatges pel món, l’experiència de ser mare
i la seva filosofia vital propera al ‘Carpe Diem’.
caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

Centre d’Estudis i
Arxiu d’ Història
Castellar del Vallès
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Les guerres seguiran mentre el color de la pell segueixi sent més important que el dels ulls

Bob Marley

penúltima

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

POSTALS DE CASTELLAR

DIVENDRES 06
PERMANYER
DISSABTE 07
PERMANYER
DIUMENGE 08
CASTELLAR
DILLUNS 09
EUROPA
DIMARTS 10	FENOY
DIMECRES 11
EUROPA
DIJOUS 12
CASANOVAS
DIVENDRES 13
ROS
DISSABTE 14
CATALUNYA
DIUMENGE 15
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
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

DEFUNCIONS
30/10/20
Fernanda Sánchez Romera · 86 anys
31/10/20
Josefa Marqués Bermejo · 88 anys
31/10/20
Victoria Guijo Brito · 84 anys
01/11/20
Josefa Pellicer García · 86 anys
02/11/20
Maria Gil Martínez · 94 anys
02/11/20
Josefa Quero Torres · 97 anys
03/11/20
Ramon Baldrís Castellví · 95 anys

Escales de Cal Calet, anys 30
A la fotografia es poden veure les escales de Cal Calet, que connecten el carrer del Centre
amb el carrer de la Mina i si seguim recte al carrer del Puig de la Creu. A l’esquerra trobaríem el forn de pa de cal Viñas, encara obert actualment. Es pot observar perfectament com
les escales d’aleshores són menys dretes i molt més amples que les d’ara. || fons fotogràfic
arxiu municipal

INSTAGRAM · @lactual
@tsegui
Diversitat de colors

@arnaucabeza
Església de Sant Esteve

@clarafogons
Pollastre al forn - patates i codony
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Cristian Castillejo
Cofundador de l’‘start-up’ castellarenca Quicktendr

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Optimista i emprenedor
Un defecte que no pots dominar?
Puntualitat
Una persona que admires?
El meu amic Oriol
Un descobriment?
L’‘smartphone’
Un llibre?
‘¿Demasiado inteligente para ser feliz?’
Una pel·lícula?
‘Los Vengadores’
Una cançó?
‘Nasío pa’ la Alegría’, d’Estopa
Un viatge pendent?
Las Vegas
Una ciutat?
Londres
Un indret de Castellar?
Ca n’Oliver
Un desig?
Quicktendr als cinc continents

”En una setmana vam
aconseguir vint clients.
Semblava impossible!

“

La idea va sorgir a la facultat, i tretze anys després i enmig
d’una pandèmia, és una de les ‘start-ups’ castellarenques amb
més projecció internacional. Al darrere hi trobem en Cristian
(33 anys), un dels tres socis fundadors de l’app Quicktendr.
Rocío Gómez

· L’èxit de Quicktendr ha estat aclaparador. Tancareu l’any amb més
d’un centenar de clients!

No ens ho esperàvem. Tenim 70 cients a l’estat espanyol, i 25 a Colòmbia. Hem passat de zero a cent! A Catalunya tenim clients a Castellar, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Mataró
i Sitges. També estem implantant
Quicktendr a Galícia i Getafe. A més
aquest any vam tancar un contracte amb una empresa cervesera molt
important, i estem duent a terme una
segona ronda d’inversions. Quant a la
plantilla, a principis d’any èrem els tres
socis i ara som prop de trenta persones, amb comercials a Madrid, Galícia, Barcelona i Colòmbia.
· Això sona a moltes hores de feina.
Ha estat difícil de gestionar, l’èxit?

Són moltes hores de feina, però som

un equip, i fins i tot diria que una família. Confiem els uns en els altres, ens
fem costat i aquest suport es nota. La
idea de Quicktendr va sorgir al bar de
la facultat, fa tretze anys, en una conversa amb el meu amic Cristian Corredor, que és un dels socis. Carlos Cáceres, el meu cosí i soci, també forma
part del projecte des del començament. Totes tres som enginyers informàtics, i aquest vessant tècnic ens ha
ajudat molt a l’hora de desenvolupar i
donar a conèixer l’aplicació.
· Durant la pandèmia heu refet
l’app per ajustar-la a les necessitats reals de bars i restaurants?

Sí, hem adaptat el discurs a la situació
actual però no volem competir amb les
principals plataformes de menjar per
emportar. Quicktendr és una aplicació
que va més enllà del codi QR per demanar a un restaurant. La nostra aplicació permet demanar directament des
de la taula, però també fer la comanda

per emportar, reservar la taula, comprovar l’aforament del local, o bé gaudir de promocions de fidelització. És
una aplicació que ho aplega tot. Facilita la rotació de clients al local i disminueix el contacte amb els cambrers, i
per tant es redueix el risc de contagi de Covid-19. Estem treballant per
implementar millores en l’aplicació.

· Has pogut copsar com està afectant la crisi el sector de la restauració? Els guanya el desànim?

· Quicktendr explota durant el confinament. Va ser difícil aixecar-lo
des de casa, teletreballant?

La majoria ho està passant força malament, per això que han de reformular el negoci i donar-li la volta. De vegades els canvis són bons.

· Els restauradors han de canviar la mentalitat i adaptar-se a les
noves tecnologies?

És una de les coses que sempre he tingut clara. A la meva família hi ha tradició d’aixecar negocis, de ser empresaris. Un dels meus avis era fuster, l’altre
rellotger i va fundar una joieria, que
després es va quedar la meva mare.
Recordo que quan era petit anava al
taller, i muntava i desmuntava rellotges
fins que funcionaven. Sempre he estat
molt curiós, m’agradava arreglar les
coses. De fet, la meva filosofia davant
dels problemes sempre és buscar solucions, arreglar les coses. Intento ser
positiu, motivar els companys, i crec
que ho aconsegueixo.

La primera setmana de posar en
marxa la plataforma vam aconseguir vint clients, una fita que semblava impossible assolir tan ràpid! Afortunadament, vaig poder compaginar
feina i família gràcies al suport de la
meva dona, la meva sogra i la meva cunyada, que van passar el confinament
amb nosaltres a Castellar. Pensa que
el nostre fill petit va néixer el novembre passat, i el gran té tres anys. Ha
estat dur, i sense el suport de la família no hagués estat possible aconseguir-ho. La conciliació familiar amb
un projecte nou com aquest és complicada, però hem de posar-hi hores,
i aprofitar l’onada de creixement i expansió per consolidar el negoci. És el
moment de fer-ho. La previsió és que
Quicktendr acabi l’any amb 200 clients a l’estat espanyol i 200 a Colòmbia. Ens toca treballar de valent!

És el futur, i cal aquest canvi de mentalitat. La nostra app és una manera de
fidelitzar els clients, de posar-ho fàcil,
perquè unifiquem tots els serveis a tracés de l’smartphone. D’altra banda, en
moments com el confinament el servei
take away és una altra font d’ingressos.
Fins i tot han implantat aquest servei
restaurants de renom, locals que potser no estaven en aquesta línia. A Castellar treballem amb nou locals, però
la previsió és seguir sumant clients.

· Tenies clar des de ben petit que
volies ser el teu propi cap?

