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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

toC de queda | p03

inclusió | p04

Les restriccions es
prorroguen fins el
23 de novembre

La marató de
SUMA+ es
torna ajornar

pandèmia | p 05

Rebrot de
pobresa
L’ajut d’aliments que ofereix
Càritas ha crescut un 65%
i ja el demanen 600 persones

Grup de voluntaris de Càritas que treballen repartint lots de productes de primera necessitat en una imatge de dimarts passat. L’entitat solidària ha vist com passava d’atendre 400 a 600 persones en pocs mesos. || Q. Pascual
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tema de la setmana

toc de queda

Les restriccions es prorroguen
La Generalitat decideix mantenir tancats bars i restaurants almenys fins el 23 de novembre i obre avui les estètiques
Redacció

Aquest dilluns passat ha entrat en vigor
la pròrroga del toc de queda, que s’allargarà fins al pròxim 23 de novembre.
Així ho ha decretat el Govern català
publicant al DOGC aquesta pròrroga
com a mesura per combatre la segona onada de la pandèmia de Covid-19 i,
per tant, es manté la prohibició de circular per l’espai públic entre les 10 de
la nit i les 6 del matí sense justificació.
El Departament de Salut també
ha proposat al Procicat prorrogar fins
el 23 de novembre les mesures vigents
de restriccions que inclouen el confinament perimetral municipal durant
el cap de setmana i que comença el
divendres a les 6 hores del matí. Tot
i el descens del risc de rebrot a Catalunya, ara situat en 611, i que el pic de
contagis ja s’hagi superat, s’espera un
increment dels ingressos hospitalaris
que obliguen les autoritats a mantenir
mesures que tallin la possible transmissió de la malaltia per evitar més
pressió encara al sistema sanitari, ja a
prop d’arribar a la capacitat màxima.

En el cas de Castellar, les dades
continuen evolucionant positivament
i, ara mateix, la vila està per sota de la
mitjana catalana i comarcal amb un
risc de rebrot de 530. Entre l’1 i el 7
de novembre, darrer període del qual
es disposen dades, Castellar va tenir
62 positius per Covid-19 (51 contagis
menys que els 7 dies anteriors, del 25 al
31 d’octubre). Ara bé, com també està
succeint a la resta del país, el nombre
de casos que requereixen ingrés també
continua agumentant a Castellar: ara
mateix hi ha 13 persones ingressades
(la xifra més alta de la segona onada de
la pandèmia) i s’han produït 7 defuncions des que va començar la segona
onada de la pandèmia de la Covid-19.
tancament perimetral

Una de les mesures que ha tingut més
impacte en aquesta segona onada és el
tancament perimetral dels municipis
durant el cap setmana per aturar la mobilitat entre territoris. L’horari és des
de les les 6 del matí de divendres fins
a les 6 del matí de dilluns. També continua el confinament territorial dins
de Catalunya i, per tant, no es perme-

ten les entrades i sortides de la regió.
L’activitat que continua suspesa també fins el 23 de novembre és la
de bars i restaurants, i també l’activitat cultural, esportiva i les extraescolars. En canvi, avui tornaran a obrir
els centres d’estètica i d’osteopatia. A
bars i restaurants es permet mantenir el servei de menjar a domicili, però
amb algunes ampliacions: fins ara, el
límit per comprar i recollir al local el
menjar per emportar eren les 21 hores,

i ara passa a ser les 22 hores. De fet, a
partir de les deu és quan comença el
toc de queda nocturn, i és per això que
els clients d’aquest servei, si els ho demana la policia, podran presentar el
tiquet del restaurant per justificar
que han recollit la comanda a última
hora i es desplacen cap al domicili per
complir amb el toc de queda. Val a dir
que l’horari d’entrega a domicili vigent
per part dels repartidors continuarà
sent fins a les 23 hores.
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És la xifra més
elevada de persones
ingressades per
Covid-19 a l’hospital,
veïns de Castellar,
en aquesta segona
onada de la pandèmia

+ CORONAVIRUS

El Taulí es prepara per
al pic d’ocupació de
les UCIs amb més llits
Es preveu que ens els propers dies,
si segueix la progressió d’ingressos,
l’Hospital Taulí de Sabadell arribi al
pic d’ocupació màxima de pacients
amb coronavirus d’aquesta segona
onada. L’hospital de referència de
Castellar tenia a mitjans de setmana 159 pacients amb Covid-19, 36
dels quals estan ingressats al servei
d’UCI i al de semicrítics. Segons
fonts de l’hospital, en una setmana
l’ocupació del Taulí ha crescut un

la vacuna, més a prop

Dimecres el Govern central va anunciar que baixarà l’IVA que es repercuteix a les mascaretes i passarà del
21% al 4%. Aquesta decisió arriba després que diversos col·lectius socials i
polítics demanessin aquesta rebaixa
en considerar que la mascareta ha esdevingut essencial en la lluita contra
la pandèmia de la Covid-19. La ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero,
també va explicar que es rebaixarà el
preu màxim de venda al públic perquè la reducció de l’impost no es tradueixi en un benefici empresarial.
La mesura afectarà les mascaretes

D’altra banda, aquesta setmana el
ministre de Sanitat, Salvador Illa, va
anunciar que a principis de l’any que
ve 10 milions de persones podrien
rebre la vacuna de les farmacèutiques
Pfizer i BioNtech, una de les millors
posicionades en la cursa per trobar
el remei a la pandèmia de la Covid-19.
Segons va informar Illa, a Espanya
s’esperen rebre 20 milions de dosis,
dels 300 milions comprats per la Unió
Europea, i ja s’està preparant un programa de vacunació que tindrà com a
prioritat el personal sanitari i els majors de 65 anys, especialment els que
viuen a residències i els professionals
d’aquest sector.

20%. De fet, per poder gestionar el
degoteig de pacients amb coronavirus, el Taulí ha tancat diversos
quiròfans per prioritzar les cirurgies
urgents i derivades de la pandèmia.
Concretament, des de la setmana
passada estan tancats sis quiròfans
del bloc central, dos al matí i quatre
a la tarda, i s’han posposat un
30% de les operacions previstes.
D’altra banda, tenint en compte
l’augment de contagis i d’ingressos,
el Comitè de Crisi del Taulí ha
decidit obrir la primera planta del
nou annex de l’hospital. El centre
acaba d’estrenar la primera planta
del nou edifici instal·lat a la part
superior d’Urgències. Rebatejat
com el Frontal de la Gran Via, aquest
nou espai de l’hospital consta de

dues plantes: una per a pacients
de curta durada, i una sencera
de llits d’UCI per a Covid-19.
Aquesta desena de llits UCI seran
els primers que s’estrenaran,
tot i que la nova planta satèl·lit
dedicada la Covid-19 comptarà
amb 40 llits d’UCI, una xifra que
es podria duplicar en cas de
necessitat, segons han concretat
fonts de l’hospital. La segona
planta del Frontal es dedicarà a la
Unitat de Curta Estada d’Urgència
i compta amb una vintena de llits.
En aquesta línia el director general
del Taulí, el castellarenc Joan
Martí, puntualitza que l’hospital
“està perfectament preparat
per a la previsible demanda que
es pugui produir”. || r.g.

baixa el preu de les mascaretes

INGRESSATS

quirúrgiques d’un sol ús. Fins ara, el
preu màxim establert per l’administració central és de 96 cèntims per
mascareta d’un sol ús la qual, segons
les autoritats, té una vida útil d’unes
quatre hores. Aquesta necessitat de
protecció contra el virus genera una
important despesa a totes les llars i,
de fet, ara proliferen en tot tipus de
comerços.
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educació | pla d’impuls de la llengua anglesa

SERVEIS SOCIALS | AJUTS

Els auxiliars de conversa
en anglès tornen a les aules
La proposta educativa s’adreça als centres escolars d’infantil i primària

Auxiliar de conversa en una aula del Sant Esteve aquest dijous al matí. || q.pascual

Tots els centres educatius d’infantil
i de primària de Castellar del Vallès
incorporen des de l’octubre passat
els auxiliars de conversa en anglès
que donaran suport lingüístic a les
activitats de les escoles durant tot
el curs 2020-2021. És el cinquè curs
en què duu a terme aquest projecte educatiu que promou les competències comunicatives i lingüístiques
dels estudiants. De fet, és una de les
iniciatives previstes al pla d’impuls
de la llengua anglesa del municipi,
que es va iniciar el curs 2016-2017

i que té continuïtat durant aquest
mandat. L’objectiu és fomentar l’ús
de l’anglès entre els infants de la vila
mitjançant iniciatives que es disseminen a través dels centres educatius i altres equipaments municipals.
Val a dir que el pla d’impuls de
la llengua anglesa es va elaborar de
manera coordinada per l’Ajuntament i els centres escolars, incloent-hi l’assessorament dels especialistes en anglès, el Servei Educatiu
Vallès Occidental VIII i els inspectors de zona del Departament d’En-

senyament de la Generalitat.
Concretament, aquest curs
els sis auxiliars destinaran al projecte educatiu un total de 94 hores
a la setmana, distribuïdes entre 10
i 19 hores setmanals en funció dels
grups que té cada escola. Enguany, la
metodologia utilitzada a cada centre
per distribuir les hores assignades
s’ha reformulat a causa de la pandèmia per tal de poder-la adaptar a la
normativa escolar de prevenció de
contagis de Covid-19.
En aquest sentit, els auxiliars
de conversa en anglès treballen a
l’aula, juntament amb les mestres,
facilitant que els infants puguin gaudir i practicar l’idioma, interactuant
al màxim possible en els contextos
quotidians i acadèmics. Es tracta
d’incorporar de manera natural i
espontània l’ús de l’anglès com una
eina més en la comunicació. A més,
augmenten la incidència de la llengua oral prioritzant les activitats de
conversa en grups reduïts. Tot plegat amb la intenció d’assolir diversos objectius específics, com ara la
millora de la competència oral comunicativa dels alumnes, la realització de pràctiques de conversa o el
foment de la motivació i l’interès de
l’alumnat envers la llengua anglesa.
Els sis professionals que treballaran amb els infants provenen de
l’empresa adjudicatària del projecte,
Ponrec Assessors SL. || redacció

Una imatge d’arxiu del menjador d’una escola de Castellar. || arxiu

S’atorguen 178 beques
menjador per a aquest curs
El curs 2020-2021 ha començat
amb l’atorgament de 178 beques
de menjador atorgades a famílies
amb infants escolaritzats. El Consell Comarcal del Vallès Occidental és qui s’encarrega de gestionar
el pressupost que el Departament
d’Educació de la Generalitat dedica a aquest àmbit, mentre que
l’Ajuntament de Castellar del Vallès hi ha fet, per novè any consecutiu, una aportació extraordinària del voltant de 30.000 euros.
Aquest import es destina a complementar els imports d’algunes
de les beques ja atorgades.
En total, el Consell Comarcal
del Vallès Occidental ha rebut un
total de 263 sol·licituds de la població castellarenca en dues convocatòries. D’aquestes, 39 no s’han
pogut atendre perquè no complien els requisits, mentre que 46 es
troben en procés de resolució. Les
restants, 178, són les ajudes que ja
s’han atorgat, que equivalen al finançament d’un 70% del cost de

menjador. D’aquestes, l’Ajuntament
de Castellar del Vallès n’ha complementat l’import de 21, que rebran
una subvenció del 100%.
Segons s’informa des de la Regidoria d’Atenció Social i Salut Pública, el nombre de sol·licituds ha
disminuït lleugerament, ja que en
el context actual de pandèmia hi ha
menys famílies que utilitzen el servei
de menjador per als seus fills i filles.
Al curs 2019-2020 es van concedir 208 beques menjador atorgades
a famílies amb infants escolaritzats.
D’altra banda, l’Ajuntament
de Castellar del Vallès, a través de
l’organització Creu Roja, va engegar l’any passat el procés per a la
distribució de 216 targetes moneder entre les famílies de la vila amb
infants que tenien aprovat un ajut
de menjador escolar del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a aquell curs. Les targetes es podien utilitzar per adquirir
aliments a qualsevol establiment
d’alimentació. || redacció

suma | festival de música

La Marató per la Diversitat s’ajorna fins al maig del 2021
SUMA+ confirma per
a la propera data els
concerts de Els Pets,
Miki Núñez i El Pot Petit
La situació epidemiològica ha empitjorat en les darreres setmanes. El segon
estat d’alarma i les noves restriccions
que ha decretat el Govern per frenar la
transmissió comunitària de Covid-19,
que han afectat directament el sector
cultural, han obligat Suma+ Castellar a
ajornar la segona Marató per la Diversitat prevista per al 20 i 21 de novembre. És la segona vegada que se suspèn,
i de fet l’organització acaba d’anunciar una nova data per celebrar-la. Si la
crisi sanitària ho permet, tindrà lloc el
21 i 22 de maig del 2021, justament un
any després de la data inicial en què
s’havia previst aquesta segona edició.

La presidenta de Suma+ Castellar, Rat Basterretxea, ha confirmat
que La Marató mantindrà tant l’emplaçament com el cartell. Així, Els Pets,
Miki Núñez i El Pot Petit actuaran al
recinte firal de l’Espai Tolrà la primavera de l’any que ve. Concretament,
el vespre del 21 de maig actuarien Els
Pets, i l’endemà, el 22 de maig, al migdia El Pot Petit –que havia exhaurit entrades – i a la tarda Miki Núñez, que
vindrà a Castellar amb la nova gira de
concerts prevista per al 2021.
Basterretxea es mostra prudent quant al format dels concerts, i
remarca que a hores d’ara la previsió
és que, seguint les directrius i mesures
que ha establert el Govern per evitar
la propagació de la malaltia, l’aforament sigui del 50%, el que suposa un
màxim de 800 persones, però obre la
porta al fet que, si la situació epidemiològica millora, es pugui ampliar.
En aquesta línia, l’organització pre-

El Pot Petit actuarà a l’Espai Tolrà el 22 de maig. || cedida

veu que el festival de música es porti
a terme mantenint les distàncies de
seguretat, i altres dispositius com la
diversitat d’accessos a l’espai, i les entrades i sortides esglaonades.
En referència a les entrades, des
de l’entitat detallen que seran vàlides
per a la pròxima data, però que si el
propietari no pot anar-hi, es retornaran els diners.
Finalment, Basterretxea recorda que Suma+ Castellar seguirà treballant per aconseguir recursos per
acompanyar la diversitat a les aules,
i transformar les escoles de la vila en
centres inclusius. L’associació demana a la ciutadania que col·labori amb
Suma+ a través de donacions o de l’adquisició de marxandatge com la samarreta solidària o la loteria de l’entitat que es posarà a la venda a finals
de novembre. L’objectiu és assolir els
17.500 euros que necessiten abans que
acabi l’any. || rocío gómez

05

DEL 13 AL 19 DE novembr DE 2020

actualitat

les conseqüències de la pandèmia

Crisi sanitària:
rebrot de
pobresa
Càritas Castellar, que necessita voluntaris
per fer una recollida d’aliments al Mercat,
està ajudant unes 600 persones a la vila
Cristina Domene

Obres un negoci. Comença a funcionar, t’il·lusiones. Arriba una pandèmia
sanitària. Has de tancar. Els estalvis
els has invertit en el teu projecte. No
hi ha diners per mantenir la família.
Et trobes davant la porta de Càritas
per demanar aliments.
No és ciència-ficció. No és una
història inventada. I no està tan lluny
del que ens pugui passar a qualsevol
de nosaltres. 71 noves famílies de Castellar han necessitat ajuda enguany.
Si abans de l’inici de l’estat d’alarma
Càritas Castellar atenia 139 famílies,
arribant a beneficiar unes 417 persones, durant els darrers mesos s’han
arribat a atendre 210 famílies, augmentant fins a unes 600 el nombre de
persones beneficiàries. Això significa que el servei d’entrega d’aliments
de Càritas ha augmentat un 65%. “El
coronavirus ha portat una nova realitat al projecte de primeres necessitats de Càritas, ja que la crisi
no és només sanitària i ha provocat
un rebrot de la pobresa”, explica el

responsable de Càritas Parroquial de
Sant Esteve, el mossèn Txema Cot.
Per poder mantenir les mesures
de seguretat sanitàries, el procediment d’entrega d’aliments s’ha hagut
de modificar. Si abans de la pandèmia
el sistema d’entrega era similar a un
supermercat, en què les famílies podien escollir els productes, ara se’ls
lliura un lot complet d’aliments, sigui
quinzenalment o mensualment, depenent de la situació de cada família. Han
hagut de duplicar els dies i les hores
del servei per evitar aglomeracions, i
obren de dimarts a divendres de 15 h a
17 h. “Es continua assignant a cada
família un dia i hora que impedeixi
l’aglomeració de persones, i se les
atén des de la porta. Se’ls demana
el paper que porten amb el seu expedient, recordem que abans han
de passar per Serveis Socials, i aleshores se’ls entrega un lot d’aliments
molt complet amb aliments bàsics
i darrerament hem pogut incorporar també els envasos provinents
del projecte Recooperem, menjar
cuinat dels menjadors escolars de
la vila”, detalla Cot.

Voluntaris de Càritas que col·laboren aquests dies en una imatge de dimarts passat, davant del Mercat Municipal. || Q. PASCUAL

El perfil de la persona que s’adreça darrerament Càritas, és el d’una família de classe mitjana, que fins fa res
tenia estabilitat. “Tot això ha estat
un terratrèmol. Ser a la cua dels pobres sembla que quedi molt lluny,
com una malaltia, sempre penses
que li toca als altres, però quan et
passa a tu, és un dol. Hi ha families
que fa molt de temps que fan aquest
dol”, recorda Cot. Tot i això, hi ha una
escletxa per a l’esperança. “Algunes
famílies, poques, després de la primera onada es van donar de baixa
perquè les van readmetre a la feina
o van trobar alguna sortida”.
Tota aquesta gran –i necessària– feina la duen a terme un equip
de 15 voluntàries i voluntaris, sobretot persones en edat de prejubilació
o jubilats que han hagut d’adaptar-se
a les noves normatives. “L’equip de

persones que està a primera línia
de Càritas s’ha adaptat i no ha defallit per poder seguir garantint
l’ajuda a les persones més vulnerables”, ha afirmat el mossèn.
recollida d’aliments

Malgrat que moltes empreses i persones donen suport a l’entitat castellarenca, cada vegada s’han de cobrir més necessitats. Això, sumat al
fet que Càritas Diocesana de Terrassa, de la qual forma part Càritas Castellar, fa setmanes que va superar el
pressupost del 2020 per a la cobertura de les necessitats bàsiques, ha
motivat que s’organitzi una recollida
d’aliments a la vila.
L’acció solidària tindrà lloc al
Mercat Municipal des de dilluns 30 de
novembre fins dissabte 5 de desembre de 9 a 21 hores. Per poder portar

a terme la recollida d’aliments, Càritas Parròquia Sant Esteve fa una crida
per captar voluntariat. Els voluntaris
es distribuiran les jornades per torns
(de 9 a 13 h, de 13 a 17 h i de 17 a 21 h), i
així cobriran totes les hores de la recollida que es durà a terme al vestíbul
del mercat. “Ens hem proposat estar
tot l’horari d’obertura del mercat,
per això necessitem puntualment
més voluntaris. Actualment en som
una quinzena”, afirma Cot.
Els aliments recaptats aniran a
parar a famílies de Castellar. “Amb el
Gran Recapte també era així. El que
recollíem ens durava tres mesos al
magatzem. Veurem per a quants
mesos en tenim aquest any”.
Totes les persones que puguin
col·laborar s’han d’adreçar al telèfon
667 207 088 o per correu electrònic
a parroquiacastellar@gmail.com.
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“El tèxtil se sap adaptar als canvis”
ENTREVISTA
NÚRIA AYMERICH
Gremi de Fabricants
Aquesta castellerenca, que acaba de
complir cinc anys com a secretària general de la patronal tèxtil, creu que el
sector pot sortir enfortit de l’actual crisi
econòmica provocada per la Covid-19
Jordi Rius

· Com estant sortint les empreses
del tèxtil de l’actual crisi?

El primer que hem de dir és que no hi
ha hagut cap empresa del món que
hagi sortit ben parada d’aquesta pandèmia. El coronavirus afecta totes les
empreses i, per tant, això vol dir que
afecta les persones que treballen en
aquestes empreses. I ens afecta d’una
manera molt directa pel que fa a la
salut i les consequències socials que
té el propi virus. Dit això, hi ha hagut
algunes empreses que, quant a activitat econòmica, s’han pogut adequar
a donar resposta a les necessitats sanitàries i tot el que deriva de la pandèmia, mentre que d’altres que estaven en sectors més punters, com la
moda, han tingut i estan tenint més
problemes a l’hora de trobar clients o
de poder produir per als seus clients.
· Hi ha hagut moltes empreses que
han reorientat la seva producció?

El sector tèxtil actual no només dona
resposta en l’àmbit de la moda. Avui el
sector tèxtil està en molts dels camps
de la nostra activitat. Pensem que el
tèxtil el trobem en el camp de l’aeronàutica, a l’automòbil, en els vaixells
i en tot tipus d’activitat, per exemple
emergències, construcció, seguretat... Per tant, el tèxtil ja s’ha ampliat
i adaptat en molts nous camps que fa
40 o 50 anys no ens imaginàvem que
hi seria. I un dels camps que ja estava obert era el món sanitari. Hi ha teixits intel·ligents per a les malalties,
per curar ferides... Sí que és cert que
les empreses que feien algun tipus de
producte també han pogut acabar
d’adaptar-se o de donar resposta als
productes sanitaris. I de tot el que deriva del món sanitari, des de llençols a
apòsits, gases a tot tipus de material
per als malalts i sanitaris.

doncs, amb sostenibilitat, l’economia
circular i la simbiosi industrial. És un
sector que, potser per la seva història, és especialment resilient i se sap
adaptar als canvis.
· Has pogut comprovar, després de contactar-hi, com estan
d’ànims els empresaris?

Aymerich fa cinc anys que és secretària general del Gremi de Fabricants. || cedida

· Hi ha casos d’empreses que hagin
reeixit amb un canvi de producció
a causa de la crisi sanitària?

Sí, sí. Tenim diferents empreses que
treballaven, per exemple, amb material de filtres que han pogut evolucionar i elaborar mascaretes d’alta
protecció contra el virus. Altres empreses feien material més impermeable i han pogut fer bates sanitàries
que avui donen resposta a les necessitats principals que tenen els nostres
sanitaris i del món. Per tant, en funció del producte que ja estaven fent
han pogut evolucionar cap a confeccionar productes per al món sanitari. Tenim casos d’empreses que feien
tendals per a cases i empreses i que

estan fent producte sanitari com bates
o material de producció d’una manera important. I altres empreses, que
treballaven en seguretat i emergència o material per a policia i bombers,
han tingut més facilitat per donar resposta al món sanitari.
· La setmana passada vas participar en un webinari en el marc de
la Fira d’Ocupació de Sabadell.
Quina sensació vas tenir sobre
com està el sector?

En l’imaginari de moltes persones
que han tingut pares i mares treballant al sector tèxtil, es parla del pas-

sat. Una de les coses que vam deixar
clara al webinari és que el tèxtil segueix sent un sector importantíssim
avui, tant pel que fa a ocupació de persones com pel que fa a volum de facturació en mercat interior i en exportacions. El nostre nivell de vendes i de
paper en l’economia catalana i espanyola és important. A més, i aquesta
va ser una de les conclusions del webinari, és un sector que treballa amb
producte de qualitat, que és totalment
responsable amb el medi ambient i el
planeta i que tendeix al residu zero.
Ha après des de fa molt temps a reciclar els seus residus. Està compromès,

El nostre territori està format per petites i mitjanes empreses, algunes de
les quals ja estan en la tercera generació. Són empreses que venen d’haver
passat situacions i crisis molt profundes. Per tant, són empreses resilients,
que tenen capacitat per tirar endavant
en moments d’extrema dificultat. Hem
de pensar que al capdavant d’aquestes
empreses hi ha persones formades i la
robòtica i la digitalització ja en formen
part. Sincerament, veig aquestes empreses amb una gran voluntat de tirar
endavant, de ser creatives i de saber
reiventar-se. Naturalment estan preocupades per les conseqüències econòmiques de la pandèmia.
· Quin rastre haurà deixat la pandèmia en el sector del tèxtil?

Crec que haurà accelerat alguns processos, alguna empresa deixarà d’existir però també d’altres s’hauran enfortit perquè hauran après a donar
una resposta més ràpida, que potser no s’havien imaginat que podien
donar com, per exemple, vendre bates
o mascaretes a tot el món. Aproximadament un 50% de les empreses del
sector estan en ERTO, però la batalla
dels empresaris és mantenir al màxim
l’ocupació dels seus treballadors.

flaix socioeconòmic | tercer trimestre

formació | empresa

El nombre d’assalariats es manté

Fomentar la creativitat
empresarial amb la Covid

També creixen lleugerament el nombre d’autòmoms i empreses a la vila
El nombre d’assalariats a Castellar
del Vallès és a 30 de setembre del
2020 de 5.816, un 0,6% respecte al
trimestre anterior. Aquesta és una
de les dades que aporta el Flaix Socioeconòmic elaborat per l’Observatori del Vallès Occidental del Consell Comarcal amb dades referents
al tercer trimestre de l’any –juliol,
agost i setembre– i que confirmen la
lenta recuperació de l’economia al
municipi després de l’impacte de la
Covid-19. Castellar és un dels 17 municipis de la comarca on es produeix
aquest increment del nombre d’assalariats. Castellar també ha vist incrementar en un 0,5% el nombre d’autònoms en aquest tercer trimestre de
l’any –actualment n’hi ha 1.993– i en
un 1% el nombre d’empreses i a hores
d’ara compta amb 724. En el conjunt
del Vallès Occidental, el nombre de
persones assalariades s’ha incrementat un 1,5% respecte al trimes-

tre anterior, fet que, en valors absoluts representa 4.758 afiliacions més.
El darrer trimestre és el primer
període d’enguany en què augmenta el nombre persones assalariades, després de la reducció
accentuada del primer trimestre
del 2020 (-3,7%), seguida d’una
més moderada al segon (-1,4%).
En canvi, en termes interanuals,
continua la davallada de l’afiliació,
tot i que més moderada que al segon
trimestre, d’un 2,9%, que es tradueix en 9.514 persones assalariades
menys que les que hi havia al setembre del 2019.
creix la contractació

Castellar del Vallès també és un dels
quatre municipis de la comarca on
s’ha incrementat la contractació en
aquest tercer trimestre de l’any. En
aquests tres mesos s’han formalitzat 1.338 contractes, encara que el

88,6% són de caràcter temporal. Si
comparem el període amb el mateix
trimestre de l’any passat, veurem que
les contractacions han augmentat un
4,5%. En el conjunt de la comarca,
durant el tercer trimestre del 2020
s’han registrat 63.766 contractes. El
volum de contractació ha augmentat trimestralment un 80,2%, però en
canvi s’ha reduït un 23,5% respecte
al mateix període de l’any anterior.
En conjunt, al Vallès Occidental, entre els principals sectors que
han guanyat més ocupació aquest trimestre han estat educació i recerca i
comerç, hostaleria i turisme. La pèrdua d’ocupació ha afectat especialment l’administració pública. Durant
el tercer trimestre es van autoritzar
244 expedients de regulació d’ocupació que van afectar 7.648 persones. La
major part dels expedients comunicats i resolts eren de suspensió dels
contractes. ||redacció

La crisi de la Covid-19 ha propiciat la
reinvenció de molts negocis i la creació d’altres, així com l’aparició de solucions creatives per tal de mitigar
l’impacte del virus. Ara és moment
de reinventar-se i ser creatiu amb el
model de negoci. Aquesta setmana
s’ha celebrat el curs Creativitat per
emprendre. Les sessions, que s’han
fet a través de la plataforma Zoom,
ha volgut posar en valor la creativitat i com aquesta capacitat “ens
pot ajudar a resoldre problemes
de formes diferents”, va subratllar
la formadora del curs, la consultora en talent i innovació Arantza
Uriarte, d’Araland Business. Entre
els objectius de la formació hi ha el
de despertar la creativitat interior
dels participants, eliminar les barreres a la creativitat, donar eines
per conduir sessions grupals de
creativitat i adquirir les claus per
concretar la creativitat en plans

La formadora Arantza Uriarte. || cedida

d’acció. En la formació es va parlar
d’eines com l’scamper, un acrònim en
anglès que inclou “un conjunt d’idees
d’acció creativa molt potents que es
poden aplicar en el model de negoci
i a resoldre problemes que puguin
sorgir”, explica Uriarte.
Per a la consultora en talent i innovació, la crisi de la Covid-19 és una
bona oportunitat per reinventar-se:
“Si no tenim problema, no tenim
cap necessitat de crear i innovar”.
|| J. rius
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POLÍTICA | MEDI AMBIENT

“El que ha passat amb la gestió de
l’ajut als autònoms és vergonyós”

ERC aposta pel canvi urgent
del model de gestió de residus

El castellarenc Jordi Serra ha estat un dels milers d’autònoms
que no ha pogut sol·licitar l’ajut de la Generalitat pel col·lapse del web
A Catalunya hi ha uns 546.825 autònoms. La Generalitat, tenint en
compte els seus migrats recursos
per ajuts per al sector, va crear una
línia de 20 milions d’euros i dilluns va
obrir la plataforma per demanar-los.
La intenció és que 10.000 autònoms
–amb un ajut de 2.000 euros per
cap– es poguessin beneficiar de les
subvencions. Dit d’una altra manera, només un 1,82% del total de treballadors autònoms que hi ha a Catalunya se’n podia beneficiar.
Dilluns el sistema va petar al
matí i només unes 3.500 persones
van poder completar la sol·licitud. El
compte de la vella està clar: si es feia
per estricte ordre de petició, només
quedaven 6.500 persones que podrien ser beneficiaris d’aquests ajuts
l’endemà, el dia que els responsables
de la Generalitat van garantir que el
sistema tornaria a estar operatiu.
“Crec que érem uns 100.000
autònoms els que complíem tots
els requisits però està clar, l’aju-

El fotògrag Jordi Serra. || cedida

da només era per a 10.000”, constata el fotògraf castellarenc Jordi
Serra, que va intentar en va tant dilluns com dimarts demanar els ajuts.
“El sistema anava donant errors i

errors i no vam poder completar
el formulari”, es queixa Serra, que
va estar embrancat en la tasca tot
el matí de dilluns i tres hores el dimarts. “Cada vegada que la pàgina es penjava, havies de tornar a
començar”, es lamenta l’autònom
castellarenc, que ho va provar “una
pila de vegades”.
Serra explica que “els autònoms són un col·lectiu molt vulnerable” i que amb aquesta acció “et
sents indefens”. Tot el que ha passat “ha estat vergonyós i aquest
situació causa molta indignació,
no es pot dir d’una altra manera”.
La patronal Pimec considera
que calen mesures de tipus impositiu per ajudar els autònoms, després
del caos amb la convocatòria d’ajudes de la Generalitat per a aquest
col·lectiu. El fotògraf castellarenc
opina el mateix: “Hauria d’haver un
gest, la feina ha baixat molt, estem
recorrent als estalvis i algun dia
s’acabaran”. || jordi rius

Segons ERC, des del 2017 Castellar ha
gastat 1,2 milions més del que ha recaptat

El grup municipal d’ERC té previst
presentar una bateria de propostes al proper ple municipal, el 24
de novembre, per promoure “un
canvi de model urgent del servei
de recollida de residus”. “Ho fem
malament i a sobre paguem per
fer-ho malament”. Aquest és el
diagnòstic contundent que el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana fa sobre la recollida de residus
a Castellar a través d’un comunicat que recorda que la Unió Europea va marcar un mínim d’un
50% de recollida selectiva per al
2020, i les darreres dades ens situen per sota del 45%. ERC subratlla que aquest balanç “no és
atribuïble a la Covid-19: el 2017
ja vam plantejar al ple la necessitat d’impulsar la recollida selectiva. No s’ha fet ni un sol dels
acords que el ple va aprovar per
unanimitat”, explica Josep Maria
Calaf, regidor d’ERC Castellar, en
aquest comuniat.

Els republicans assenyalen que
no assolir aquesta xifra del 50% suposa que el cànon de recollida de residus que cobra la Generalitat per
cada tona que s’aboca al contenidor
gris puja cada any. Segons diuen,
“des del 2017, l’Ajuntament de
Castellar ha gastat un 1.200.000
d’euros més del que ha recaptat
amb la taxa de residus”. “Com es
pot comprovar al pressupost, el
tractament de residus ha passat
de 767.000 € el 2020 a 900.000 €
previstos per al 2021”, diuen. En
aquest sentit, des d’ERC sostenen
que “el 2021 gastarem 375.000 en
un sistema de contenidors que és
poc eficient, facilita l’incivisme i
que fa la sensació de tenir els carrers permanentment bruts”, afirma el portaveu del grup republicà,
Rafa Homet. “Fa 7 anys que tenim
la licitació d’aquest contracte i
a la vista està el resultat que ha
donat: cal canviar el model amb
urgència!”, assegura. || redacció
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diversitat funcional | formació

BREUS
POLítica | junts x catalunya vallès

Pau Castellví i Esther Font entren a la nova
executiva comarcal de Junts

Una de les sessions dels cursos de capacitació digital realitzades a El Mirador. || cedida

Capacitació digital per a
persones amb diversitat
La regidoria de
Diversitat Funcional
impulsa un cicle
sobre les plataformes
Zoom i WhatsApp
La bretxa digital no només fa referència a tenir a l’abast dispositius
per connectar-se a la xarxa, o eines
telemàtiques i relacionades amb les
TIC, sinó que també es tradueix en
la desigualtat en l’accés al coneixement per desenvolupar aquestes
competències digitals. En aquest
sentit, la Regidoria de Diversitat
Funcional ha impulsat un cicle de
píndoles formatives de capacitació
digital per a persones amb diversitat funcional o que participen en diversos serveis sociosanitaris. Amb
el guiatge el projecte Factoria Social, i sota el tíol Fem costat, s’han dut
a terme vuit sessions adreçades a
persones usuàries del TEB Caste-

llar, Suport Castellar, del projecte
Arc de Sant Martí i del catàleg de
prescripció social.
Segons explica la regidora de
Diversitat Funcional, Anna Margalef, l’objectiu és que “cap persona amb diversitat funcional
o usuària dels programes sociosanitaris quedi exclosa o desconnectada de les activitats en
cas de confinament”.
Concretament, la formació va
girar al voltant de l’aprenentatge
d’ús de la plataforma Zoom a la tauleta, el telèfon mòbil o l’ordinador,
o de l’aplicació WhatsApp. “Tot i
que la primavera passada alguns
d’aquests serveis ja van utilitzar
aquest tipus de plataformes, alguns usuaris n’havien quedat exclosos per bretxa digital, i hem de
procurar que això no passi”, detalla Margalef.
dia de la persona cuidadora

D’altra banda, el 5 de novembre
passat es va commemorar el Dia

Internacional de les Persones Cuidadores, que pretén donar valor al
treball i a l’esforç que fan aquestes persones, normalment familiars, tot i que també s’hi dediquen
persones professionals. “Les persones cuidadores estan al costat
d’una persona depenent o gran,
els dona seguretat, suport, els
acompanya, els fa sentir estimats. És la persona referent en
qui la persona depenent diposita
tota la seva confiança”, explica la
regidora de Diversitat Funcional.
El 85% de les persones cuidadores d’entre 40 i 64 anys són
dones. Aquest dia també vol visibilitzar la importància que les persones cuidadores es cuidin. “Implica visitar el metge quan es trobin
malament, fer activitat física diària, passejar una estona, tenir
una bona alimentació, dormir
bé i veure’s amb els amics. Ells
estan 24 hores en alerta, 7 dies a
la setmana”, manifesta Margalef.
|| r. g. / C.D.

El cap de setmana passat, JuntsxCat va celebrar eleccions telemàtiques
per escollir càrrecs territorials a nivell comarcal i de vegueria (incloent
agrupacions exteriors) i també aprovar el seu reglament intern per les primàries a través de les quals la formació elegirà les persones integrants de
les seves llistes per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021. El portaveu del grup municipal de Junts per Castellar, Pau
Castellví, i la regidora del grup Esther Font, han entrat a formar part de la
nova executiva comarcal, que ha sortit escollida amb un 56,91 % de participació i que està encapçalada per Pere Canadell, primer tinent d’alcalde
de Sant Llorenç Savall. Castellví serà coordinador adjunt de la nova executiva mentre que Font serà membre de l’executiva.
Castellví explica que tant ell com Font volien integrar-se en la nova executiva per “fer arribar les reivindicacions i perspectives del carrer a un
àmbit comarcal”. El nou coordinador adjunt comarcal ha precisat que
Castellar té “molts reptes com a municipi que encararem millor fent
sinergia amb altres municipis com, per exemple, l’entorn natural i el
fet d’estar prop d’un parc natural”. Completen l’executiva comarcal Esther Alòs , Núria Fernández , Montserrat Sánchez , Francesc Baró, Lourdes Ciuró, Marc Costa, Pere Rifà i Albert López. || J. RIUS

Esther Font i Pau Castellví el dia del ple de constitució de l’Ajuntament el juny. || arxiu

25-N | ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Joventut recull sabates velles per
fer una performance el 25-N
La regidoria de Joventut ha engegat aquests dies una campanya de recollida de sabates velles. Han situat tres punts de recollida a El Mirador, a l’Espai Tolrà i a l’Escola d’adults ubicant bústies on emmagatzemar els calçats
donats. Amb les sabates que es recullin, Joventut farà una performance
el pròxim 25-N que es podrà veure tot el dia a la plaça d’El Mirador coincidint amb el dia contra la violència de gènere. || redacció

10

DEL 13 AL 19 DE novembr DE 2020

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 publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

La cultura és segura i a més, necessària
OPINIÓ

MONTSE ESTRADA
L’AULA

La pròpia consellera de Cultura diu que
“la cultura és segura” i que el sector cultural ha fet els deures per adaptar-se
als nous temps de pandèmia. Els usuaris, els consumidors de cultura, també
sabem que els espais culturals són llocs
segurs, molt més segurs que altres indrets tot i conèixer que el risc zero no
existeix. Sort en vam tenir de la cultura, durant el confinament estricte de la
primera onada. Vam poder consumir
activitats en format digital que ens va
fer més agradables els dies eterns que
vam estar tancats a casa. Vam llegir llibres, veure pel·lícules, sèries, concerts
i conferències, visitar museus en línia
i fins i tot vam poder fer algun viatge
a través de la pantalla de l’ordinador
a aquell indret llunyà que potser mai
visitarem. I és que el món de la cultura es va bolcar, durant els mesos més
durs de la primera onada, a oferir xerrades, col·loquis, trobades, representacions d’arts escèniques diverses i tot
tipus d’esdeveniments culturals per
acompanyar-nos en els moments incerts i dramàtics que estàvem vivint
La Generalitat de Catalunya va declarar la cultura com un “bé essencial”, i
semblava que aquest fet encoratjava
el sector a fer les adaptacions necessàries per poder fer front a la nova normalitat i recuperar el públic que havia
perdut durant la primavera. Em consta que cinemes, teatres, sales de concerts, museus, biblioteques, galeries
d’art, arxius i tots els espais culturals
han fet esforços perquè el públic torni
a omplir els espais amb la sensació que
realment són segurs, i tinc la impressió que ho han fet impecablement bé.
La ciutadania que gaudeix de la cultura en viu, no només en format on-

Junts per Castellar

Les Escales dels Enanitos
no són una pista de trial

A

ra fa unes setmanes,
van acabar les obres
de reparació del tram
inferior de les Escales dels Enanitos, a
Sant Feliu del Racó.
Les Escales dels Enanitos connecten el Centre Feliuenc i la plaça del
Cim, els dos nuclis socials del poble.
El pas del temps i la manca de manteniment durant molts anys han
deixat aquest camí en un estat impracticable, cosa que impedeix als
veïns i excursionistes utilitzar-lo i

line, com vam haver de fer durant els
mesos de confinament, estava disposada a retornar-li a la cultura tot allò
que la cultura li havia donat durant la
primavera. Ara, en plena segona onada
i amb l’activitat cultural altre cop clausurada, són els treballadors del sector
els qui demanen la nostra atenció i la
de les autoritats per resoldre el greuge que pateixen. Just ara que semblava que el sector començava a aixecar
el cap i estava tornant a reprogramar
tots aquells concerts, festivals i espectacles que s’havien anul·lat o posposat.
Sembla que la cultura està sota
sospita, i ni el sector ni el públic entén
que es vegin obligats a tancar si no hi ha
risc de rebrot als auditoris, als teatres
o als cinemes, tal com diuen els estudis epidemiològics. Realment sembla
que la situació torna a posar el sector
cultural en perill de subsistència. No
hi ha hagut rebrots en actes culturals,
però en el cas que es detectés un positiu, seria fàcilment rastrejable perquè
es tenen les dades de tots els assistents
als actes gràcies a la preassignació de
seients. En roda de premsa l’assessor
sanitari del Govern central va dir clarament que anar al cinema o al teatre
no és perillós perquè són activitats segures, però allò que la gent fa abans
d’anar al cinema o en sortir del teatre
si que són activitats de risc de contagi i de propagació de la Covid. Per tant
va posar en un “pack” el concepte de
consumir cultura amb altres activitats
d’oci, com anar a sopar, a comprar o a
prendre una copa. No es tanca perquè
la cultura no sigui segura, sinó per altres factors, com són evitar la mobilitat i les possibles aglomeracions. Darrere la mesura dràstica de tancar els
espais culturals hi ha bàsicament la
intenció de reduir l’ús del transport
públic, un potencial focus d’infeccions, i alhora evitar la interacció social
entre els espectadors. El que sembla
clar, però, és que en aquests darrers
mesos qui ha anat al cinema o al teatre ho ha fet perquè estava interessat
en una o altra proposta cultural, i no
ho ha fet pas per fer vida social. Dins
les sales –amb un aforament permès
del 50%– estem separats a certa distància amb la resta del públic i només
podem seure al costat amb els de la
nostra bombolla de convivència, tot-

hom porta mascareta en tot moment,
les entrades a les sales són ordenades i
esglaonades, així com les sortides per
evitar que la gent faci grupets, i he de
dir que el públic es comporta amb una
responsabilitat col·lectiva , una cooperació i una serenitat digna de ser aplaudida. A sobre, amb els bars i restaurants tancats el públic dels cinemes i
teatres se’n va directe cap a casa, i més
ara amb el toc de queda. Poca o cap interacció social, només alguna salutació
als coneguts, però de lluny estant. Tot
això em porta a concloure que el tancament dels espais culturals ha estat
una mesura arbitrària, perquè no es
clausuren els actes culturals perquè
siguin un lloc de risc de transmissió
del virus sinó per les suposades activitats col·laterals que la gent fa quan
assisteix a una activitat de cultura. No
es considera el sector com una entitat
pròpia, sinó com una part de l’engranatge de l’activitat d’oci i es criminalitzen els actes culturals, quan arreu del
món s’ha demostrat que són esdeveniments segurs. Entenc que cal prendre mesures restrictives per intentar
aturar la pandèmia de la Covid ,i personalment compleixo amb responsabilitat i disciplina totes les mesures
que se’ns apliquen, com la gran majoria de la ciutadania. Però també crec
que hi ha mesures que serien molt més
efectives per frenar el virus que no pas
tancar a pany i forrellat tota la cultura,
com per exemple potenciar o fins i tot
obligar a fer teletreball a tots aquells
que puguin fer-ho, quan està demostrat que la interacció social que s’estableix a la feina és un factor de propagació del virus molt més elevat que el
que pot donar-se en els espais culturals, i a més s’aconseguiria disminuir
notablement la mobilitat que implica
anar i tornar de la feina. La llum dels
cines, teatres i sales de concert projecta una sensació de vitalitat a les
nostres ciutats que no volem que ens
deixi d’il·luminar . El sector i la ciutadania necessitem els espais culturals
oberts i dinàmics. Esperem que ben
aviat, quan el famós índex Rt que determina la velocitat de disseminació del
virus estigui per sota d’1, la cultura es
normalitzarà i tornarem a veure com
es reobren aquests espais tan necessaris per a molts ciutadans.

gaudir-lo. La remodelació d’aquest
tram d’escales ha estat present en
els pressupostos participatius any
rere any des que es van posar en
marxa, a proposta de l’associació
de veïns, però mai ha resultat guanyadora perquè sempre ha quedat
en desavantatge.
Per acabar-ho d’adobar, fa cosa de
quatre anys es va soterrar un cable
de mitjana tensió i la companyia
elèctrica va haver d’obrir una rasa
al tram inferior de les escales (entre
el carrer Repòs i el passeig Montcau), que no va tancar un cop acabada l’obra. Després de la insistència
incansable dels veïns a l’Ajuntament
perquè exigís a la companyia assumir la responsabilitat que li pertocava, recentment s’ha solucionat el

problema, almenys en aquest tram.
Doncs bé, ara que part del problema s’ha solucionat, ens han arribat
queixes de veïns perquè fa unes setmanes van veure motoristes de cros
pujant per les escales com si fossin part d’una pista, quan es tracta d’un passatge d’ús exclusiu per
a vianants.
Al marge de la degradació de la infraestructura, és un perill per als
vianants que passegen per aquest
tram i un destorb per als veïns de
les cases del voltant.
Tenim constància, fins i tot, d’un
veí que va rebre un cop de manillar
pocs carrers més avall, en un dels
carrers estrets del nucli, per part
d’un ciclista que baixava a tota velocitat i que no va tenir ni l’educació

Gloria Massagué

Amic Joan
El meu pas per la política municipal em va brindar l’oportunitat de
conèixer molta gent. Persones que,
cada una d’elles, guardo en el meu
record. Però sempre hi ha qui ens
deixa més petjada.
Estimat Joan, tu ets una d’elles.
Encara recordo el primer dia que et
vaig conèixer i com no vas perdre ni
un moment per demanar-me hora.
Pràcticament no em vas deixar ni
aterrar perquè just aquell matí els
meus companys i jo havíem pres possessió del càrrec. Les circumstàncies de la vida et van portar a Colòmbia i vas comprovar les mancances i
les misèries en què viu una part de
la població. A la tornada vas decidir
que d’una manera o altra podies col·
laborar a fer aquell i aquest tros de
món una mica millor. Dit i fet! Era
important per a tu involucrar persones colombianes que visquessin
a Castellar. Les vas trobar. Després
calia explicar bé el que significava la
cooperació. En fi, tota una tasca que
vas anar fent com una formigueta.
En aquell moment et vas implicar
de ple en el Consell de Cooperació
per tal de poder presentar els projectes i que fossin aprovats. I et vas
formar per fer-los viables i coherents

amb la demanda de les persones a qui
s’adreçaven.
De primera mà vaig poder conèixer el
primer projecte de cooperació internacional de ‘Castellar x Colòmbia’, ja que
així vau anomenar l’entitat. “Dones” es
deia. L’objectiu era donar l’educació
primària a dones d’un dels barris de
Medellín d’estrat més baix i molt castigat i influenciat pel narcotràfic. Mai
podré oblidar les cares d’aquelles senyores quan rebien el diploma del Ministerio de Educación de Colombia.
Aquest va ser el primer i n’han seguit
molts d’altres! I quantes coses vas organitzar! El programa de ràdio, la visita del cònsol, activitats culturals i
folklòriques... Vas decidir que volies
instal·lar-te a Colòmbia, la teva estimada Colòmbia, i així ho vas fer. Recordo
que venies, sense avisar, un parell de
cops l’any, a finals de novembre i a l’estiu. Quan la Lali em trucava al despatx
i em deia “tinc aquí davant una persona
molt especial”, ja sabia que eres tu. Escrivint això ara mateix encara m’emociono. Després jo vaig deixar la política
i a tu et van visitar insistentment els
problemes de salut. I amb el cor partit
vas haver de tornar a Castellar.
La relació inicial es va convertir amb el
pas del temps amb una gran amistat.
Hem parlat de tot, de política, de religió, d’amor i desamor, de la por i l’alegria, de projectes de futur que sabíem
que no serien possibles, de viatges, del
mar... i de Colòmbia!
L’altre dia un amic deia “es que lo que
ha hecho Joan por tanta gente es mucho”.
Doncs sí, Joan, és mucho. I pensa una
cosa: tot el que has fet, ja queda. ‘Castellar x Colòmbia’ continua el camí que
tu vas començar.
Sempre estaràs entre nosaltres perquè les persones no morim fins que
se’ns deixa de recordar.
Gràcies per tot i per tant.
Segur que siguis on siguis estaràs
“Molt Bakano”.

60.000
visites web
mensuals

www.lactual.cat

d’aturar-se a disculpar-se.
És evident que cal fer alguna cosa,
ja que la senyalització és insuficient
per a certs elements incívics. Abans
de la reparació, hi havia dues tanques de fusta travessades que impedien el pas de vehicles. Fora bo que
l’Ajuntament consideri tornar-les a
posar, en vista dels esdeveniments
recents, per tal de preservar la via
pública i la seguretat dels vianants.
Aquest és un exemple de com de
fàcil i ràpid és destruir allò que ha
costat anys construir a base d’insistir-hi per part de veïns i Ajuntament.
Demanem a la ciutadania, doncs,
civisme, responsabilitat i respecte per allò que ens pertany a tots i
que tants diners i esforços ens costa
d’aconseguir i de mantenir.

#lactualesinformacio

Oriol Martori Gallissà *

Polítiques de gènere a
l’espai públic

A

finals de la dècada dels
90, Viena va decidir estudiar qui utilitzava un
dels seus parcs públics.
Hi ha havia una percepció generalitzada que les noies d’edats
no infantils no els utilitzaven, metre que
els nois els continuaven utilitzant fins a
l’adolescència. Les conclusions de l’estudi van ser clares, els nois dominaven
les zones del parc, com ara les pistes de
bàsquet i els espais equipats amb jocs
continua a la pàgina 11
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opinió

Donald Trump i el fenomen
Dandy de Barcelona

A

questes dues darreres
setmanes, el món sembla haver-se aturat per
moments, angoixat
per un etern compte
enrere. I no té a veure amb el toc de
queda ni el confinament que estem
vivint arreu per culpa de la maleïda
pandèmia del coronavirus. L’espera ha arribat amanida per dos noms
que s’han colat en el nostre dia a dia:
Joe Biden i Donald Trump. Trump
i Biden. L’usufructuari i l’aspirant a
nou inquilí. El derrotat i el guanyador. En l’imaginari col·lectiu de casa
nostra, el dolent i el bo. O, en el fons,
potser només el menys dolent.
Mentre Trump exhibia per enèsima vegada el seu esperit antidemocràtic a Twitter amb piulades en
què exigia deixar de comptar vots i
es proclamava a ell mateix guanyador dels comicis a mig escrutini, el
planeta amenaçava amb deixar de
girar. Les redaccions dels mitjans
de mig món encenien els llums amb
l’esperança de conèixer el resultat
d’unes eleccions que, a més de fernos aprendre gairebé els cinquanta
estats nord-americans de memòria,
han servit per recordar una realitat:
alguna cosa estem fent malament
entre tots per encimbellar líders i referents imprevisibles, de personalitat
inestable i protagonistes d’actituds
altament qüestionables.Almenys,
un cop desallotjada la Casa Blanca, Trump deixarà de tenir privilegis a Twitter. Adeu a la impunitat i a
les facilitats per posar gasolina a un
dels motors que han explicat l’auge
del seu discurs populista. La xarxa
social va començar a assenyalar alguns dels seus missatges com a “enganyosos” durant el recompte, alertant sobre mentides que han tingut

MARC BÈJAR
Periodista

LA LUPA A LES XARXES

‘Trumpadandy’ i les escombraries d’internet. || JOan mundet

durant tot el mandat l’altaveu en un
fòrum modern amb gairebé 90 milions de seguidors. Paral·lelament,
molts mitjans estatunidencs van deixar d’emetre el discurs del republicà,
que titllava de frau electoral el pas
per les urnes davant uns resultats,
en aquell moment, encara provisionals. Però més enllà de posar sobre
la taula el recorrent debat dels límits
de la llibertat d’expressió i el paper
dels mitjans i les xarxes per legitimar
determinades ideologies i opinions,
els darrers dies mostren la feblesa
de les societats actuals i la facilitat
amb què algunes figures accedeixen
avui al poder o acumulen quotes injustificades de protagonisme. A petita escala o en l’aparador més gran
del món. A l’altra banda de l’Atlàntic o a la vora del Mediterrani. Amb
cabellera rossa o sense un pèl que
amagui les poques idees que brollen
pel cap del protagonista en qüestió.

Donald Trump ha sigut el màxim
exponent i alumne més avantatjat
del fenomen Dandy de Barcelona.
Abans, Pocholo i, fins fa poc, Rafa
Mora. Pels que coneguin el multimilionari americà però no aquest gentleman barceloní de dubtosa categoria, el Dandy és un personatge que
ha edificat la seva recent i fulgurant
fama en base a una singular i jovial
manera de xiular. Tan simple com
una melodia enganxosa, més enllà
d’un aspecte físic peculiar, per obviar la seva inexistent sensibilitat amb
les dones o les seves anacròniques
opinions sobre la política, Espanya
i la vida.Ambdós comparteixen característiques que defineixen el seu
camí. Són obertament de dretes,
masclistes, rics i misògins. I, el que
resulta més cridaner: han aplicat la
mateixa fórmula per assolir l’insuls
èxit dels nostres dies. És igual si la
recepta serveix per arribar a pre-

sidir els Estats Units o per convertir-se en figura viral d’internet amb
vídeos gravats amb un Nokia 3310.
Tant se val si l’eslògan parla de tornar a fer gran Amèrica o d’Espanya,
el rei, i allò de l’ordre i la llei. La clau
és tenir ganxo, saber vendre i serhi. Encara que sigui per a dir ximpleries. I així ens va. Tots dos, cadascun des del seu mediocre altar,
són joglars contemporanis, amb les
butxaques plenes i l’amplificador
d’unes xarxes que sovint han blanquejat, per inacció, les seves misèries. I tinc la sensació que, aquí i allà –
des de l’enorme oceà de diferències
que ens separa–, acabem sent permeables a la indecència. Tolerants
davant la mentida i indulgents amb
la incorrecció. Voluntàriament o no,
tots tenim la nostra dosi de responsabilitat. Sigui en forma de paperetes o visualitzacions a YouTube. Amb
Trump o amb el dandi ordinari i vul-

gar de torn. Aplaudint les ocurrències, lloant les excentricitats o rient
les dubtoses gràcies d’aquests individus caricaturescs i amb tendència
a la incontinència verbal que ens assalten periòdicament.
Crec que hem acabat acceptant que
preferim un bufó incapaç però que
doni joc abans que algú qualificat
sense cap gràcia. També, i això és
el més preocupant, per arribar a les
més altes esferes. En el fons, Trump
és una figura mediàtica més, per a
molts, construïda a l’altra banda de
la pantalla. Igual que ho és avui el
Dandy de Barcelona. Amb l’agreujant que el discurs d’un ha servit per
ocupar una de les cadires més preuades i influents del món, mentre l’altre
s’acontenta que quatre bars li obrin
les portes un dimarts a les dotze del
migdia amb aclamacions d’estrella
i l’ampolla de Torres 10 preparada
damunt la barra.

els espais privats estaven associats a les
dones. Només cal fixar-nos en la senyalització semafòrica dels passos de vianants que tenim a Castellar o l’impacte
de la missatgeria masclista subliminal:
negocis amb noms masculins, carrers
amb el nom d’homes famosos, estàtues
i obres d’art d’homes i anuncis masclistes i provocadors. El disseny sexista de
l’espai públic afavoreix l’actitud masclista i reforçar el desequilibri de poder
entre homes i dones, i no contribueix a
resoldre la desigualtat de gènere que
tenim en la nostra societat.
És l’hora d’analitzar les diferents problemes que sorgeixen per a les dones
en els entorn urbans i com acabar amb
el seu sexisme. Tenim una societat amb
un ventall d’exhibicions inequitatives
de gènere, moltes de les quals el públic
general i especialment els joves, consumeix inconscientment i contribueixen a una inseguretat física i social per
a les dones. Les dones experimenten i
perceben l’espai públic principalment
d’acord amb la seva experiència viscuda. Per tal de crear espais públics segurs i inclusius per a totes les dones, la
seva veu i experiència han de ser cen-

trals en totes les etapes de la planificació, mitjançant un enfocament de
co-disseny i participació en les polítiques públiques. Escoltar les veus de les
dones per assegurar- se que les seves
experiències configuren la forma en
què es dissenyen els espais públics inclou, no només la seva consulta, sinó
també garantir que les dones ocupin
llocs de lideratge i gestió en tota l’esfera pública, des de l’administració, la
política o la policia municipal. Clarament amb molt de camí a recórrer en
la nostra vila.

el divendres 20 de novembre, està
sent tot un èxit gràcies a la professionalitat dels sanitaris i sanitàries del Centre d’Assistència Primària (CAP) de la nostra vila i a
la col·laboració de la Creu Roja,
que s’ocupa tant del control d’accés com de la inscripció telemàtica de les persones que no disposen dels mitjans adequats.
És molt remarcable la resposta
dels veïns i veïnes de Castellar,
que estem participant molt activament i estem anant a vacunar-nos
de forma massiva.
La cessió, per part de l’Ajuntament, del Casal de la Gent Gran
de la plaça Major està permetent
realitzar la vacunació de manera
externa i ha evitat aglomeracions a
les portes de l’ambulatori. Aquest
és un bon exemple dels avantatges de la col·laboració entre administracions.
La campanya de vacunació enguany tenia una importància destacada a causa del context de pandèmia actual. La conseqüència
més important és el descens de

les hospitalitzacions i la mortalitat de les persones amb risc de
malaltia greu, però també és rellevant la reducció de la càrrega
assistencial sobre el sistema de
salut pública.
Vacunar-se de la grip, doncs, forma
part d’una estratègia de prevenció, juntament a altres mesures
fàcils de prendre, com utilitzar la
mascareta, mantenir la distància
de seguretat, rentar-se sovint les
mans i evitar els contactes socials
físics sempre que sigui possible.
Segons les dades dels darrers dies,
sembla que el nombre de contagis
per coronavirus tendeix a normalitzar-se. Això ha estat possible
gràcies a l’actitud responsable
de la majoria dels castellarencs i
castellarenques.
Si encara no us heu vacunat contra
la grip, durant tota la setmana que
ve encara ho podreu fer al Casal
de la Gent Gran de la plaça Major.
Si perseverem, tindrem èxit i entre
tots i totes ens en sortirem.

ve de la pàgina 11

infantils. La presència de les noies era
testimonial o de forma transitòria, però
no tenien un paper actiu en els usos socials del parc. Per fer el parc més atractiu per a les noies, es van dissenyar espais separats per gènere, instal·lant
pistes de voleibol i bàdminton per a les
noies i dividint les zones obertes en espais més privats amb intervencions de
paisatge, especialment més bancs per
fomentar la socialització. L’ús per part
de les noies va augmentar. La història
d’aquest parc és només un dels més
de 60 projectes de planificació i disseny urbà que Viena ha desenvolupat
com a part de la seva política pública
de “transversalitat de gènere”.
Després d’haver estat pioners en estratègies per planificar i construir ciutats per a dones des dels anys noranta, Viena va exigir a cadascuna de les
seves agències públiques la introducció de plans i iniciatives estratègiques
per donar suport a la inclusió explícita de necessitats, inquietuds i experiències viscudes per les dones. Històricament, al món occidental, els espais
públics s’han dissenyat principalment
per atendre homes blancs, mentre que

*Regidor d’ERC

Ignasi Giménez*

La campanya contra la
grip, tot un èxit

L

a campanya de vacunació contra la grip, que
va començar el 15 d’octubre i que s’allarga fins

*Alcalde
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esports

Lluc Roa triomfa als
estatals de bicitrial
amb un campionat i
un subcampionat

Lluc Roa es va proclamar campió
de la Copa d’Espanya de bicitrial
a Mazarrón (Múrcia) en l’última
de les tres cites puntuables. Roa
va sumar la segona victòria per
proclamar-se campió en categoria
promesa amb 53 punts, davant de

Juan Moreno i Erik Manrique. En
el campionat d’Espanya, disputat
en prova única a Torredembarra,
el pilot de l’escola de trial ELBIXU
va acabar segon amb 590 punts,
10 menys que el guanyador, Jordi
Sala, i 10 per sobre de Juan Moreno.

Del boom al col·lapse de la BTT
El ciclisme ha
crescut durant la
pandèmia, però
el mercat no pot
satisfer la demanda
Rocío Gómez/Albert San Andrés

Juntament amb clubs i entitats, els
comerços dedicats íntegrament a
l’esport també n’han patit les conseqüències. Un àmbit, però, en què el
sector de la bicicleta s’ha desmarcat
després d’un boom que la indústria
no s’esperava.
El col·lapse per la creixent demanda de bicicletes des de la desescalada fins ara ha sorprès fabricants i
comerciants, que no han donat l’abast.
De fet, ara mateix és més fàcil trobar
un cotxe de gamma alta en estoc que
una bicicleta de muntanya. Des del
sector, aquest boom s’estima superior al que en el seu moment van tenir
les bicicletes de muntanya a principis dels 90, que va transformar per
complet la indústria dels pedals amb
un producte completament diferent.
A Castellar el cas no és diferent
i Juanjo Jiménez, gerent de la botiga

Juanjo Jiménez, de la botiga Bike Tolrà del carrer Major, va explicar l’estat del sector de la bicicleta al ‘Connectats’. || cedida

Bike Tolrà, va explicar la situació a
Ràdio Castellar en el programa Connectats: “Després del confinament
la necessitat de fer esport va ser
tal que la gent va començar a comprar bicicletes”, explica, un aspecte
que va agafar a contrapeu un sector

aturat durant el confinament i que
actualment no és capaç de proveir
el mercat. “Ens estem trobant amb
proveïdors que tenen un trencament d’estoc en les bicis de menys
de 1.500 € i ara estem sense material, esperant les noves del 2021”,

afirma Jiménez, mentre matisa que
“hi ha estoc en bicis de carretera,
però no de muntanya”.
“Al principi es va pensar que
era bo, perquè veníem el que teníem a la botiga, però d’ençà que es
van acabar les existències, només

podem reparar”, explica. De fet,
aquest pot ser el següent problema:
els grans proveïdors de recanvis per
a bicicletes també poden col·lapsar, ja
que marques com Shimano o Sram –
els fabricants de components més
grans del món– tampoc poden garantir el subministrament per a la gamma
del 2022. La fabricació a la Xina i Taiwan, les principals seus de components, es va aturar durant el confinament, però des del març la demanda
s’ha disparat, just després de la cancel·
lació del gruix de les comandes.
Aquesta és una situació mai vista
en un sector en què l’estrella són “les
bicis de muntanya”, un aspecte que
s’incrementa a Castellar, on “estar envoltats de muntanya fa que aquesta
modalitat encara tiri més”. L’espera
per alguns models d’alta gamma és de
fins a vuit mesos i a curt termini no es
preveu poder millorar aquest període fins que la situació mundial es normalitzi. “Tenim comandes des del
maig. Les marques no poden subministrar, tot i que esperem regular una mica la situació al Nadal”,
afirma Jiménez. La bicicleta, un esport individual que permet la distància social, ha despuntat encara més
i ara mateix ja no es tracta d’aconseguir la bici somiada, sinó només de
poder aconseguir-ne una.

El campionat de Carmelo Morales, per terra
Polèmica en el CEV, després d’un impacte de Román Ramos amb el castellarenc que li dona la victòria al de Kawasaki
Tot i l’excel·lent temporada del castellarenc Carmelo Morales, aquest no va
poder conquerir un nou títol per culpa
d’una caiguda en l’última cursa de la
temporada al circuit de Jerez. El finalment campió Román Ramos (Kawasaki
Palmeto) va envestir lateralment el del
Cardoso Racing, cosa que el va deixar
fora de la carrera i va decidir el campionat per només dos punts.
Amb una diferència molt ajustada
en la general –només nou punts a falta
de dues curses–, el circuit Ángel Nieto
de Jerez va ser la seu de l’última cita, en
què s’havia de decidir la temporada. El
pilot de Castellar no va donar treva al
seu rival directe; va aconseguir el tercer
lloc a la qualificació i va pujar al segon
esglaó del podi en la primera cursa de
dissabte, a només tres dècimes de Jordi
Torres (LaGlisse). Millor no li va poder
anar: Ramos va quedar quart, fora del
podi, i la diferència a falta d’una cursa

era de només dos punts. Amb un bon
ritme de cursa, el 31 era el principal favorit per emportar-se el campionat en
la següent jornada, ja que només havia
de quedar davant del seu rival principal.
Diumenge, amb els nervis a flor
de pell, Ramos es va posicionar a l’altura del castellarenc a la sortida, el va envestir lateralment i el va arrossegar durant uns metres fins que el del Cardoso
va cedir al final de la recta i va caure. El
de Kawasaki també va anar per terra
i va arrossegar Jordi Torres. Fi de la
cursa i campionat a la butxaca per al
del Palmeto, que només va rebre una
long lap de penalització per la pròxima
temporada. Una sanció irrisòria, a més
d’absurda, ja que si el pilot no competeix en la categoria la temporada que
ve no l’haurà de complir. Es dona la circumstància que Morales va ser sancionat amb tres posicions a Barcelona en
una situació més dubtosa que aques-

ta, per un toc en cursa amb Torres,
que va caure.
Després de la cursa, l’equip de
Carmelito no va fer declaracions, tot i
que el team manager, l’expilot mundialista José Luis Cardoso, va explicar a les
xarxes socials que “les imatges parlen
per si soles [...]. Aquesta és, per a mi,
la pura imatge de la desesperació, de
la impotència i de la falta de respecte cap a la vida de tots els companys
que van participar en la carrera del
circuit de Jerez de Superbike” i es va
desfer en elogis cap al seu pilot, Carmelo Morales: “M’he emocionat moltíssim en escoltar-te dir que un campionat més no et suposa gaire, però que
et feia mal la situació. [...] Només he
d’afegir que si a tu et sobren els campionats, a nosaltres també, perquè
amb un pilot com tu ens sobra tot”,
va acabar Cardoso. || A. san andrés
Román Ramos embesteix Morales en la recta de sortida de Jerez. || C. jerez
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especial motor

vehicles elèctrics

Maxus EV80: l’alternativa elèctrica
Al marge dels turismes, la mobilitat elèctrica també creix en els vehicles professionals per a un futur més sostenible
Albert San Andrés

Ara per ara la mobilitat elèctrica és el
segment que les empreses automobilístiques estan desenvolupant amb
més insistència. En aquest 2020, l’automòbil elèctric ha crescut exponencialment en vendes tot i la davallada
per la pandèmia de la Covid-19. El mes
d’octubre es va tancar amb una matriculació total de 2.089 vehicles elèctrics
a l’Estat, un creixement d’un 101% segons dades de l’ANFAC, amb un total
acumulat de 13.346 unitats venudes.
Aquest mercat representa un 1,64%
del total a Espanya. Les mesures anticontaminació i l’etiquetatge han decantat la balança cap aquest tipus de
mobilitat sostenible en el segment dels
turismes, però encara queda pendent
el desenvolupament de tecnologia suficient per fer-ho en el de les furgonetes
i petits camions carrossats, en què la
marca asiàtica d’origen anglès Maxus
està apostant fort.
Maxus, originària de la fusió
de noms com Rover, Morris, MG i
Leyland, gràcies al capital asiàtic del
conglomerat SAIC Motor, es dedica
a la comercialització de vehicles de
càrrega com la Maxus EV80, el vai-

Silence S01:
l’escúter urbà,
silenciós i
versàtil
La moto potser és el sector més versàtil en l’àmbit elèctric, ja que amb un
ús principal en distàncies curtes, fa
guanyar molts punts per fer el canvi
a la mobilitat elèctrica.
La Silence S01 és el primer
model que la marca barcelonina ha
comercilitzat a particulars, un escú-

xell insígnia de la marca en mobilitat
de zero emissions.
El xassís de l’EV80 és un disseny
en col·laboració amb Lotus, que ha
aconseguit reduir el pes del conjunt
gràcies a un disseny d’alumini que
permet l’augment de la capacitat de
càrrega i de l’autonomia, que se situa
al voltant dels 200 km, la de més capacitat del mercat segons anuncien
des de la marca.
La matriu SAIC Motor, experta
en aquest segment, ha posat tot el seu
know how en el model, que presenta
prestacions superiors a altres marques
europees com la Master de Renault
amb 120 km o igualant la nova Iveco
Daily amb 200. A més, permet captar
energia directament de les bateries del
vehicle per a un ús extern amb maquinària de treball, una solució que evita
haver de carregar un grup electrogen
extern, cosa que evita reduir la capacitat de càrrega, que arriba fins als 955
kg, amb espai per a tres palets.
En carretera, el comportament
de l’EV80 es mostra lineal i progressiu, sense res a envejar a un motor de
combustió i amb tots els avantatges
d’un elèctric. A més, aquest model
pot garantir les mateixes prestacions sobre l’asfalt, sigui amb càrrega

ter homologat com a 125 cc (apta amb
el carnet de cotxe) que ens permet
velocitats de fins a 100 km/h i una autonomia anunciada de 127 km. L’alternativa a una mobilitat en l’àmbit
urbà prescindint de la benzina.
Amb una acceleració de 0 a 50
km/h en 3,9 segons, la Silence S01
s’ha convertit en la reina de les vendes –ha estat el model escollit per algunes empreses de motosharing– al
mercat espanyol, gràcies als 3 modes
de conducció més marxa enrere,
llums led i diurns, fre regeneratiu i
frenada combinada CBS. La connectivitat del model, mitjançant una app,
permet geolocalitzar-lo i rebre informació de l’estat i les seves parts.

o sense, amb una potència i resposta
igual en qualsevol escenari. Aquesta
és una qualitat d’agrair a l’hora d’atacar pendents pronunciats amb la màxima capacitat de càrrega, en què el
vehicle no necessita grans llargades
per recuperar. És per aquest motiu
que el model està limitat a 120 km/h,
un aspecte que també permet allargar
l’autonomia, el gran punt feble de tots
els vehicles elèctrics.
Pel que fa a l’interior, aquest és
totalment funcional, com un vehicle
d’aquestes característiques, amb espai
per a tres places i una consola principal que centralitza tots els elements.
Pensada inicialment per a un ús
principalment urbà, les seves qualitats
destaquen en el repartiment de proximitat o en els serveis públics d’ajuntaments i empreses locals. Tot i tenir una
autonomia de només 200 km, l’EV80
està pensada per a un ús indiscriminat, i és possible una càrrega total ràpida en només 1 h i 40 minuts amb el
supercarregador de la marca, mentre que amb el normal es completa en
aproximadament sis hores.
Amb un xassís molt versàtil,
aquesta furgoneta està disponible en
diferents versions: càrrega o caixa
oberta amb infinitat de possibilitats.

Fitxa
tècnica

Model: Silence S01
Autonomía: 127 km
Potència: 9 kW (14,75 cv)
Temps de càrrega: 7 hores
Etiqueta: Zero
Preu: 5.995 €

Model: Maxton EV80

Fitxa
tècnica

Autonomia: 200 km
Potència: 92 kW (125 cv)
Temps de càrrega: 6 hores
Etiqueta: Zero
Preu: 62.000 €
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Miquel Desclot, poeta i traductor castellarenc. || cedida

Òscar Rocabert, poeta i filòleg castellarenc. || cedida

La poesia: una arma de resistència
Dos poetes castellarencs, Òscar Rocabert i Miquel Desclot, expliquen com l’ésser humà es relaciona amb aquest gènere
Marina Antúnez

La pandèmia va enxampar el traductor i poeta Miquel Desclot a la casa
de Fontclara. Va aprofitar-ho per acabar un encàrrec i endreçar les carpetes que tenia a l’ordinador. Va agafar-ne quatre per desenvolupar-les i
va tornar amb quatre llibres enllestits. “Treballar per a mi ha estat el
millor remei contra els efectes no
vírics de la pandèmia”, continua.
Amb la segona onada, Desclot
va decidir compartir amb amics una
poesia cada dia, extreta d’un dels llibres que ha enllestit aquests últims
mesos, que és “una selecció de dos
centenars de versions de poetes britànics o nordamericans, un llibre
que ha de sortir per Nadal”, explica.
Segons Desclot, la poesia no és
utilitària, “però és un objecte provocador d’emoció”. Els poemes que
envia volen ser “una certificació que
soc viu i que no oblido els amics”.
Davant les adversitats, la poesia ens
pot oferir consol però “no té res a
veure amb l’autoajuda”, afegeix

activitats | novembre

La biblioteca
segueix
‘online’ i activa
La Biblioteca Municipal Antoni Tort,
tot i les restriccions que imposa la
Covid-19, segueix tirant endavant
algunes de les activitats, especialment les que tenen més possibilitat
de funcionar online.

Desclot. La poesia, com qualsevol
art, neix de l’experiència de la realitat,
però no té la missió de reproduir-la,
sinó la de crear una realitat autònoma capaç d’emocionar-nos. “L’emoció és, després de la fam, allò que
ens mou, als humans”.

Miquel Desclot:
“La poesia ha acompanyat
la humanitat”
Hi ha exemples de poetes que
han escrit durant un moment de desastre. Francesco Petrarca va viure
la terrible pandèmia de la pesta, a
mitjan segle XIV, que va matar uns
150 milions de persones a tot el món.
“Aquella pesta va tenir uns efectes
enormes en la seva vida i en la seva
poesia, tot i que ell no en va emmalaltir”, diu Desclot.
La Primera Guerra Mundial va
causar 20 milions de morts i més de
20 milions de ferits. Aquella tragè-

En aquest sentit, dijous 12 de
novembre, a les 20 hores, s’ha previst una trobada del club de lectura
de novel·la per parlar de La Regenta. La tertúlia es podrà seguir clicant l’enllaç de Zoom que farà arribar la biblioteca uns minuts abans
de l’hora de començar. Per inscriure’s a aquesta activitat s’ha de clicar
al link que us facilitarà la biblioteca.
D’altra banda, el dia 17 de novembre segueix endavant el cicle ‘El
món del llibre als ulls de’. En aquesta
ocasió, amb l’escriptora Natàlia Cerezo i l’estudiant de 1r de Filosofia
Clàudia Quintana. L’activitat tindrà
lloc a les 20 hores i es podrà seguir

dia va desencadenar una gran producció poètica d’autors com Edward
Thomas, Siegfried Sassoon, Wilfred
Owen, Robert Graves, etc. La poesia
ha acompanyat la humanitat en tots
els temps i en totes les cultures. “Deu
respondre, doncs, a una necessitat
humana, tant individual com social”, ens interpel·la Desclot. Els poetes escriuen per a la seva gent, i sovint esdevenen la veu de la seva gent.
“Els més grans poetes del món no
han parlat dels seus melics, sinó
de la humanitat”. Només cal pensar
en els grans clàssics: Homer, Dante,
Shakespeare.Per a Desclot, un dels
consells per introduir-se en la poesia és “que l’escoltin, en comptes
de llegir-la”, i que comencin per poetes com Verdaguer, Maragall, Carner, Pere Quart...

ta mena de cosa que ha vingut per
torturar-nos”. En aquesta línia, li
agrada compartir la poesia amb els
amics a través de les xarxes socials.
Ja sigui pròpia o d’altri. “La tria és
exclusivament basada en el meu
gust, sense cap mena de programa o intenció didàctica”.
Afegeix que, tot i que la situació
recent ens porta a pensar el contrari,
la intel·ligència, “entesa com el fet
d’entendre allò que es llegeix, encara no ha desaparegut de la terra”.

Òscar Rocabert:
“La poesia críptica
és la més divertida”

compartir poesia

Per al poeta i filòleg Òscar Rocabert,
un altre bon consell per introduir-s’hi
és “que cantin les cançons de quan
eren petits”. Rocabert reconeix que
“el meu ritme creatiu, a pas de tortuga, no s’ha vist afectat per aques-

L’Homo sapiens, diu, treu molts beneficis del fet de comunicar-se i, de fet, ho
necessita per viure. “Com a element
lingüístic, un poema satisfà enormement aquesta necessitat”.
En aquest sentit, els bons poe-

via Zoom. Per participar-hi cal enviar un correu a mimopm@diba.cat.
El 21 de novembre s’inicia una
activitat familiar que es durà a terme
tots els dissabtes, mentre no es puguin fer els contes de manera presencial. S’ha titulat ‘Contes sense
moure’s de casa’ i, en concret, el servei municipal penjarà un conte explicat pel personal de la biblioteca a les
xarxes socials. La primera narradora
serà Teia Sabater, que ens farà una
versió lliure del conte De la bateria a
la percussió, d’Eladio Reinon i Dani
Coma. El vídeo es penjarà a Instagram i a Facebook a les 12 hores del
mateix dissabte.

Per al 24 de novembre s’ha previst una nova sessió de ‘En to poètic’,
amb poesia contra el confinament.
Els tertulians de la sessió, via Zoom,
faran una trobada on la poesia serà
el centre de tot. Es podrà recitar poesia pròpia o bé d’altres. Qui es vulgui apuntar pot enviar un correu a
mimopm@diba.cat. El 28 de nobvembre torna una sessió de ‘Contes
sense moure’s de casa’, amb Mònica
Mimó. També hi haurà sessió el dia
5 de desembre, amb Carme Muñoz,
i si tot va bé, Hora del Conte Infantil
a les 11.30 hores del dia 19 de desembre amb la companyia Bufanúvols.
|| m. antúnez

mes, com les bones converses, tenen
un esquelet que els aguanta i els fa forts
davant el pas del temps. Les emocions
són una altra cosa, més immediata,
“però pots emocionar-te més amb
un poema ben fet que no amb una pelleringa feta de paraules”. La poesia
no és una eina que els poetes utilitzin
per fugir de la realitat sinó, precisament i dramàticament, per tornar-hi.
“El poeta que més brillantment ha
escrit sobre el desastre és Georg
Trakl”, durant la Primera Guerra
Mundial. Altres poetes destacats per
Rocarbert són Charles Bukowski, Leopoldo María Panero i Andreu Vidal.
Que la poesia sigui compresa per
una minoria no és un problema de minories o majories, “el que passa és que la
comunicació de qualitat es troba minoritzada”. Ha mort, segons Rocabert.
La poesia és expressió i recepció íntimes. El millor que et pot passar és que un poeta, mort o viu, et
parli directament a tu mentre estàs
amb el seu llibre, diu Rocabert. I afegeix que “la poesia críptica és la
més divertida, perquè és com un
‘escape room’ lingüístic”.

Façana de la Biblioteca Antoni Tort.
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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

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

Cal Fruitós

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de l’Hospital, 26-28
De dl. a ds., de 9 a 21 h
T. 665787310

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

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

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

TBO

Foc de Llenya

Sekkei Sushi Restaurant

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Ctra. de Sentmenat, 25-27
De dt. a dv., de 8 a 22 h; ds. i dg.,
de 8 a 16 h i de 20 a 22 h
T. 627257880
http://restaurantbo.es/

Viena

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/

Recollida a l’establiment
Ctra. de Sant Llorenç, 12
T. 937158837
De dv. a dg. i festius, de 9 a 15 h
https://focdellenya.es/
focdellenya.castellar

Fruites i verdures Vila Borrull

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

Fruits Montse

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)

La Bona Teca

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

La Fruiteria del Poble

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Josep Anselm Clavé, 5
Dl., de 17 a 20 h; dt., dc. i dj., de 8 a 13.30 h i de 17
a 20 h; dv., de 8 a 20 h; ds., de 8 a 14 h
T. 937143355 / 617600035
la_fruiteria_del_poble

La Graneria

Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Pl. de Cal Calissó, 2
Tel. 609144456 (també WhatsApp)
De 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h (dilluns
matí tancat)
https://www.lagraneriaonline.com/
La-Graneria-Castellar-118692782855929
lagraneriacastellar

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

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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cultura
CINEMA | CCCV, l’AULA I CAL GORINA

El DocsBarcelona del mes, ‘online’
Aquest novembre es projecta ‘Robots’; per veure’l gratuïtament caldrà demanar un codi

Moment del DocsBarcelona del Mes de novembre, ‘Robots’, d’Isa Wilinger. || cedida

Marina Antúnez

La programació del DocsBarcelona del Mes, organitzada a la nostra vila pel Club Cinema Castellar Vallès, L’Aula d’Extensió Universitària per a
Gent Gran i Cal Gorina, se seguirà oferint aquest
novembre. Això sí, en versió online.
En aquest sentit, i en compliment de les restriccions dictades per la Generalitat, el DocsBar-

celona del Mes s’ha adaptat a l’aturada de l’activitat cultural i al tancament dels espais culturals, i
mentrestant s’oferirà amb un format alternatiu
de visionat des de la plataforma web https://online.docsdelmes.com.
Aquest mes de novembre s’estrena el documental Robots, una producció alemanya centrada en les històries d’amor del futur. El film, d’Isa
Wilinger, és una pel·lícula documental que ens

revela com la convivència amb la intel·ligència
artificial afectarà les nostres vides i com els robots, en un futur no gaire llunyà, en formaran
part. Es tracta d’un impressionant testimoni
que ens mostra el futur, avui.
Quan el Chuck compra la Harmony, la
seva futura parella robot, poc s’espera que
li agradin els llibres i conversar sobre temes
transcendentals. Al Japó, el robot Pepper arriba a la llar de l’àvia Sakurai per fer-li companyia, però resulta ser força despistat… Els robots són les noves criatures del planeta terra.
Estem preparats per introduir la intel·ligència
artificial a les nostres vides?
Des de fa anys que ja treballen als mostradors i recepcions d’empreses, als centres
comercials o com a xefs, però ara, humanoides
amb intel·ligència artificial s’introdueixen a les
nostres llars i a les nostres vides privades. En
aquest documental coneixem dos casos, el del
Pepper i la Harmony, dos robots que arriben
a les vides de dues famílies de dos dels països
més influents del món, el Japó i els Estats Units.
Tothom qui vulgui veure la cinta Robots
ja pot demanar el codi per accedir al visionat
des d’aquest mateix dimecres a través https://
clubcinemacastellar.com/robots-online, el web
on es podrà localitzar com demanar el codi. Es
podrà veure gratuïtament durant 15 dies, des
de divendres 13 de novembre, i fins divendres
27 de novembre, ambdós inclosos.

Pere Joan Ventura | Auditori Municipal
En Pere Joan va néixer a Castellar en una època
amb certa grisor de postguerra i va trobar en
el cinema una finestra de colors. El seu pas per
la clandestina Escola Aixelà als 17 anys el farà
créixer personal i professionalment. Després
d’una etapa a TVE marxa al Madrid de La movida
com a ajudant de direcció de Vicente Aranda.
L’any 2003 guanya el Goya a millor documental
per ‘El Efecto Iguazú’. Torna al poble on impulsa
de nou el Cineclub i la Mostra de cinema Bram!
Si vas al bosc, potser el trobaràs buscant bolets.
caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

Centre d’Estudis i
Arxiu d’ Història
Castellar del Vallès

19

DEL 13 AL 19 DE novembr DE 2020

“

”

penúltima

Una llibreria és una de les poques evidències que tenim a l’actualitat que la gent segueixi pensant.

Jerry Seinfeld

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

Recomanació

DIVENDRES 13
ROS
DISSABTE 14
CATALUNYA
DIUMENGE 15
YANGÜELA
DILLUNS 16	PERMANYER
DIMARTS 17
CATALUNYA
DIMECRES 18	FENOY
DIJOUS 19
EUROPA
DIVENDRES 20
CASANOVAS
DISSABTE 21
CASTELLAR
DIUMENGE 22
CASTELLAR
Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

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
05/11/20
Francisco Javier Pujol Mas · 81 anys
07/11/20
Damaso Germán Albertos · 88 anys
07/11/20
Joan Estalrich Marco · 92 anys
09/11/20
Joan Maria Lloret Boadella · 76 anys
09/11/20
Dolores Serrano Garcia · 95 anys
09/11/20
Buensuceso Aguilar Gracia · 85 anys
09/11/20
Joan Munt Badia · 76 anys

Emocions en temps
de la COVID19

Plaça Vella, anys 70
La plaça probablement era l’era del Mas Crupell (enderrocada a principis del segle xx) , on pels
volts del 1550 es reunia el comú de les Fàbregues a toc de campana. L’espai va mantenir la seva
fesomia antiga fins a finals del segle XIX. Les reformes arquitectòniques i les noves construccions de principis i primera meitat dels segle XX la van arribar a modificar notablement. ||FONS FOTOGRÀFIC arxiu MUNICIPAL DE CASTELLAR

INSTAGRAM · @lactual
@amatller
Camí de Can Casamada

@antonicarpio
Descobrir llocs on mai has estat

@terracota1975
Masia Freixa

Davant d’una adversitat, una situació puntual
que ens genera estrès, les persones podem reaccionar de diferents maneres, segons com sigui la
nostra “programació”. La por, la ràbia o la tristesa són emocions que poden aparèixer habitualment, acompanyant a pensaments i sensacions
corporals associades a la situació. Una vegada
que aquesta desapareix, recuperem la nostra
“estabilitat”. Ara portem ja molts mesos vivint
una situació d’estrès. La pandèmia ens està afectant a tothom. Potser has passat per la por inicial a la malaltia, per la tristesa al pensar en tot el
que ja no pots fer i per la ràbia que et produeix
el veure que això no s’acaba mai i que ja no pots
més. Quan alguna d’aquestes emocions s’instal·
la a les nostres vides el malestar es fa crònic i pot
generar problemes de salut importants.
Des de la meva experiència com a psicoterapeuta et puc dir que el pitjor que pots fer és tapar el
problema. La bona notícia és que pots aprendre
a regular aquestes emocions intenses. Per això
el primer pas és reconèixer-les. El segon, expressar el que estàs sentint. Finalment actuar, descobrir quins són els teus recursos per gestionar
la situació, i si no te’n surts demanar ajuda a un
professional per aprendre a fer-ho.

Joan Serrat
www.conscienciasalut.com
info@conscienciasalut.com
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la contra
q. pascual

Rodney Woodward
Enginyer de camins

11 respostes
Un tret principal del seu caràcter?
Pacient
Un defecte que no pot dominar?
Despistat
Un llibre?
‘La otra Historia de los EEUU’ (H.Zinn)
Quin plat li agrada més?
Marisc
Un polític a qui admiri?
Jacinda Ardern
Una infraestructura que el fascini?
Torre Khalifa (Dubai)
Una pel·lícula?
‘Ballant amb llops’
Una cançó?
‘Have you ever seen the rain’- Creedence
Una ciutat?
Barcelona
Un equip de l’NBA?
Golden State Warriors
Un desig?
L’éxit i salut dels meus fills i nets

”Trump ha fet molt

mal a la democràcia
i als Estats Units

“

Va nèixer a Utah, va passar la joventut a Califòrnia i va
viure 7 anys a Alemanya. El 1993 va arribar a Castellar
amb la família. Per feina, però, ha passat llargues temporades a Nigèria, Bahrain, l’Aràbia Saudita o el Regne Unit
Guillem Plans

· Ha votat sempre a un candidat
el partit demòcrata?

En la joventut vaig votar per Reagan i per Bush pare, perquè aleshores era força conservador. Però des
de fa 30 anys voto pel partit demòcrata. I sense pensar-m’ho dues vegades he votat per Biden.
Ser republicà de jove i demòcrata de gran és una tendència
a la inversa.

Diuen que si de petit ets conservador,
no tens cor. I que si de gran ets liberal, no tens cap. Però la meva trajectòria ha estat una mica al revés. Potser perquè se m’han obert els ulls per
sortir dels Estats Units i treballar a
Àfrica, Europa i Àsia. M’he posat en
la posició dels altres, he considerat
altres punts de vista. Vaig començar
a llegir els llibres del meu fill, amb qui

aleshores discutia, per poder-lo corregir i fer-lo tocar de peus a terra.
Però com més llegia, més d’acord estava amb ell, en la política i moltes
altres coses.
· Sense haver vist món continuaria sent conservador?

Possiblement. L’escriptor estatunidenc Mark Twain deia que la recepta per curar-se dels prejudicis
és viatjar.

· Vostè es considera una persona patriòtica?

· Com es viu aquesta tensió racial a Utah?

Estimo el meu país, però em considero ciutadà del món i el que no m’agrada és el nacionalisme. Ni l’excepcionalisme americà que pensa que són
millors que els altres, que hi ha regles internacionals que no els cal
aplicar o que mereixen tenir més que
els altres. Estic més a favor de la col·
laboració internacional.

No n’hi ha tanta com al sud, però sí
que hi ha molt racisme institucional.
La gent de color no té les mateixes
possibilitats ni oportunitats que la
gent blanca. Estan molt més controlats per la policia i assenyalats de ser
criminals, els castiguen amb sentències més dures.

· A què es dedica per viatjar tant?

· És Trump el pitjor president que
ha tingut els Estats Units?

Soc enginyer de camins i dirigeixo
el disseny d’obres de construcció.
He treballat en el metro de Riad de
l’Aràbia Saudita, a Alemanya o a Nigèria durant un any. Ara estic en el
projecte del tren d’alta velocitat que
s’està construint entre Londres i Birmingham. Però casa meva és Castellar. Els meus fills, que tenen doble
passaport, se senten més catalans
que americans.

Crec que sí. Trump ha fet molt mal a
la democràcia i a la imatge dels Estats Units. Ha fet mal a institucions
democràtiques ben establertes i ara
es posa en qüestió si la democràcia
pot aguantar aquestes pressions. Ha
creat molta divisió interna i tensió racial. Ha donat llicència als racistes a
actuar sense cap vergonya de ser racistes. El moviment pels drets civils
no s’ha acabat.

· Quina sensació va tenir quatre
anys enrere, quan Trump va ser
elegit president?

Va ser un xoc molt gran. Me’n vaig
anar a dormir convençut que Clinton guanyaria, ja que a les enquestes estava molt afavorida. Però l’endemà vaig veure que no, encara que
per vot popular va acabar tenint més
de dos milions de vots que Trump.
· Cada quan torna als Estats Units
per veure la família?

Cada dos anys, més o menys. Els

meus familiars pensen que tinc una
família molt catalana, però els meus
sogres pensen que tenim una família molt americana. La meva família ha notat el canvi.
· Entenen com pensa, ara?

La majoria d’ells són molt religiosos i jo he deixat de ser-ho. Hi ha
aquesta tensió. Políticament, la família està una mica dividida. La majoria votem demòcrata, però encara hi ha alguns conservadors que
voten Trump.
· Ha patit per ells amb la gestió
que s’ha fet allà del coronavirus?

Trump ha deixat córrer el virus,
quasi ignorant-lo i dient que no
passa res. Sense voler tancar res
perquè no baixi la borsa. Estic preocupat pel meu pare. És una persona vulnerable i allà ningú porta mascareta, ni se segueixen normes per
no contagiar-se. Si l’agafa, morirà.

