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Setmanari d’informació local

Records 
de la mort 
de Franco

L’hostaleria
toca fons
Castellar viu un degoteig de 
tancament de bars i restaurants 
en els darrers mesos per la Covid

El responsable del bar Califòrnia posa el cartell de local disponible a l’entrada del seu establiment, que s’ha vist obligat a tancar a causa de la manca de viabilitat econòmica per les restriccions de la pandèmia. || Q. Pascual
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tema de la setmana

Els brindis que ja no podrem fer
diferents bars de Castellar han hagut de tancar definitivament, ofegats per les restriccions de la pandèmia

Van servir una cervesa sense saber 
que era l’última. Els clients tampoc 
s’esperaven que, un cop afluixessin 
les restriccions per frenar el coro-
navirus, no hi tornarien més. Que 
hi trobarien la persiana abaixada o 
un cartell on es llegís ‘Es traspassa’. 

Diferents bars de Castellar, 
sense ingressos durant més de 40 
dies, no han sobreviscut a la sego-
na onada de la pandèmia i no obri-
ran més. Ni el menjar per emportar, 
en els casos que ha estat una opció, 
ni les ajudes de les administracions 
han estat suficients per compensar 
les factures, que sí que han continuat 
arribant: lloguer, llum, aigua, llicèn-
cies o contractes dels treballadors. 

“Fa quasi cinc mesos que no 
podem treballar... Tenia l’espe-
rança que amb un últim esprint 
ens poguéssim recuperar. Abans 
funcionàvem, tinc una clientela 
molt bona. Però no he pogut més, 
els deutes s’acumulen”, reconei-
xia, adolorida, Sílvia Martínez, que 
portava el bar Uday, a la plaça Euro-
pa. Després de 10 anys, no tornarà 
a obrir. Ja ho saben els clients més 
estimats, a qui ella ja s’ha encarre-
gat d’avisar. 

Amb la desescalada que plante-
ja Salut –aforament al 30%, obertu-
ra només fins a les 17 h– les perspec-
tives no milloren: “És impossible. 
El que necessitem és afluència de 
clientela. Amb quatre persones 
a dins i a fora vuit, com a molt, és 
inviable. Els sous s’han de pagar 
igualment i la caixa no s’omple. 
Ha estat una ruïna”, resumeix Síl-
via Martínez. 

Els números vermells s’han in-
flat massa. En l’últim mes, coincidint 
amb les últimes restriccions imposa-
des per la Generalitat, la facturació 
de les cafeteries de Castellar ha cai-
gut un 46% respecte al 2019. Els in-
gressos s’han reduït a gairebé la mei-
tat, segons les dades de l’aplicació 
Pulso (Banc Sabadell), que només 
té en compte les despeses en targe-
ta de crèdit. Sense taules on seure, 
els cafès per emportar no han sal-
vat el sector, que durant els mesos 
de juliol a setembre havia començat 
a remuntar econòmicament les con-
seqüències del primer confinament. 

El futur del Calissó d’en Roca 
penja d’un fil. Si hi ha una terce-
ra onada de restriccions, reconeix 
Jordi Roca, el propietari, haurà de 
tancar, malgrat la batuda emocio-
nal que això suposa. “Estem en nú-
meros vermells”, reconeix. Dilluns 
obrirà i comença l’última oportuni-
tat per no perdre vermuts musicals, 
nits de Champions acompanyades 
de cervesa i un projector immens, 
sessions intersetmanals de jazz i els 
trempats “Com anem, xulo?” que 
el Roca dispara des de darrere de 
la barra. Castellar seria una mica 

 Guillem plans

Exterior de la vermuteria posidònia, que a finals d’octubre va decidir tancar però continuarà com a negoci oferint tasts a domicili i a empreses i càterings.   || Q. Pascual

més avorrit. 
El que sí que la vila trobarà a 

faltar seran matisos i recomanaci-
ons sobre vins, els tasts, la música 
en directe, els aperitius de vermut, 
olives i escopinyes. A finals d’octu-
bre, la Posidònia va decidir abaixar 
definitivament la persiana. “Està-
vem contents, la gent responia, 
el negoci era rendible, la clien-
tela era sana”, fa balanç dels dos 
anys de vida a la cantonada del car-
rer Torras Ivan Moya, impulsor de 
la vermuteria juntament amb Eira 
Giménez, sommelier. “Gràcies a 
la Posidònia hem conegut gent 
molt maca, que fins i tot ha vingut 
a dinar a casa. Hem fet una gran 
família”. Enrere deixen haver ce-
lebrat un Sant Joan multitudina-
ri, “com feia anys que no es feia”, 
amb tres-centes persones ballant 
les cançons del músic Joan Tena. O 
un Cap d’Any esbojarrat. 

Però va arribar la pandèmia. 
Després de plantejar-se el tanca-
ment durant el primer confinament, 
la segona onada l’ha acabat mate-
rialitzant. L’establiment no reobri-
rà, però la Posidònia com a negoci 
continuarà oferint tasts a domicili 
i a empreses, càterings, distribució 
de vins i esdeveniments privats amb 
música en directe. “No ens ha que-
dat una altra opció que canviar el 
xip. No podem sentir pena, perquè 

L’ÚLTIMA COpA, A CASA

L’històric Boston 
Cocktail Bar també 
abaixa la persiana

Després d’una nit de copes, 
acostuma a aparèixer l’endemà al 
matí com una daga el penediment 
per haver fet l’última. Però 
pitjor és maleir les copes que 
han quedat pendents. Al Boston 
Cocktail encara n’hi havia per fer.  

Castellar es queda sense 
l’única cocteleria especialitzada 
que hi havia. El coronavirus ha 
acabat provocant que l’esta-
bliment abaixés la persiana. 

Després de 12 anys al local 

del carrer Tarragona, el Boston 
va decidir tancar definitivament 
el mes de maig. “No hem tingut 
temps ni per acomiadar-nos”, 
apunta Albert Vilatersana, un dels 
responsables de l’establiment. 
Hi havia molts clients que, fins 
fa relativament poc, encara no 
sabien que es quedarien sense els 
millors combinats del municipi. 

“Faltava poc per la prejubila-
ció del meu pare, que és qui s’en-
carregava més del negoci”, explica 
Vilatersana. Aquest factor ha estat 
decisiu i se li ha sumat la incertesa 
de la pandèmia, que des del mes 
de març ha alternat múltiples 
fases de restriccions. “Si obres, 
potser et fan tornar a tancar, 
sense saber fins quan”, afegeix.    

han estat moments molt bonics. 
Qui ho sap, potser d’aquí a uns 
anys ens torna a picar...”, deixa la 
porta oberta Moya. 

David Tovar, del Califòrnia, en-
cara havia de passar pel local, tancat 
des del març, per acabar de posar 
les coses a lloc. Tampoc reobrirà. 
“Feia temps que donava voltes a 
traspassar el local, perquè tinc un 
altre negoci i he pogut restaurar 
la meva vida amb una altra cosa. 
Però és cert que la pandèmia ens 
ha castigat, no puc dir res més. 
Sembla que la pandèmia siguem 
nosaltres, els bars i restaurants”, 
assenyala el ja exbàrman. Com els 
altres restauradors, repeteix el su-
plici de despeses que l’han continu-
at martellejant durant mesos, tot 
i tenir el negoci tancat: el lloguer, 
les factures de la llum, de l’aigua, la 
quota trimestral d’autònom... “Tinc 
companys del gremi que estan ar-
ruïnats”, afegeix. Les colles d’amics 
es quedaran orfes del Mclaren’s de 
referència a Castellar, el punt de re-
unió de col·legues amb la mateixa 
il·luminació tènue i amb el vernís 
fosc de les taules que el bar on des-
filen les millors anècdotes de How 
I met your mother. Les històries i 
els brindis que ens perdrem sense 
els mateixos bars. Ho resumeix mi-
llor Tovar: “Sentimentalment, és 
una putada”. 

pandèmia
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Una clienta es fa la manicura a l’establiment Luxury Beauty dilluns passat. || Q.P.

CENTRES D’ESTÈTICA

“Estàvem                      
desesperats per 
poder obrir”

El sector de l’estètica estava 
desitjant tornar a obrir els 
centres després de tenir les portes 
tancades durant gairebé un mes. 
“Estàvem desesperats per obrir”, 
reconeix Emma Gil, propietària de 
Luxury Beauty, que admet que, 
després que la Generalitat autorit-
zés als centres d’estètica, tatuatge 
i de massatges tornar a obrir “la 

gent està sent molt solidària i ens 
estan trucant per demanar hora”.
Gil ja va fer una forta inversió 
durant la primera onada de la 
pandèmia en el seu establiment per 
garantir la distància i la seguretat 
dels seus clients amb mampares, 
taules amb aspiració, un aparell 
d’esterilització i un humidificador 
d’aire, a més de procurar peücs 
per als clients. “Són les mesures 
que havíem de prendre, potser 
els polítics es pensaven que érem 
un sector no segur”, es lamenta 
la propietària de Luxury Beauty, 
que s’aventura a dir que “potser 
ens han deixat obrir perquè no ens 
han pogut pagar el que ens havien 

El Govern de la Generalitat ha esta-
blert que dilluns, 23 de novembre, 
tornin a obrir bars i restaurants 
amb un horari de 6 del matí a 21.30 
h i amb una capacitat del 30% a in-
teriors. La proposta governamental 
també inclou en aquesta primera fase 
de desescalada que obrin cinemes, 
teatres, auditoris i sales de concerts 
al 50% de la seva capacitat i sempre 
amb un aforament que no superi les 
600 persones. Museus i sales d’expo-
sicions també es mantenen al 50% 
d’aforament. També podrien reo-
brir les instal·lacions esportives a 
l’aire lliure. Això inclouria piscines, 
encara que siguin tancades, al 30% 
de la seva capacitat amb cita prèvia 

i sense fer ús de vestidors. En el tan-
cament d’aquesta edició la pràctica 
esportiva federativa no competitiva 
en equipaments estava a l’aire [veure 
més informació a  la pàgina 13].

El restaurador i president de 
Comerç Castellar, Marc Gòrriz, ha 
explicat que “soc defensor d’intro-
duir mesures a poc a poc pel que 
fa a la restauració”  i, per tant, “les 
mesures semblen encertades”.  
Dels bars i restaurants associats a 
l’entitat, 13 estan tancats provisio-
nalment i entre trenta i quaranta 
“estan afectats per les restric-
cions d’aforament, inclosos  els 
que fem repartiment a domici-
li”. Górriz considera que  el sec-
tor de la restauració ha de fer una 
aposta forta pel servei a domicili 
i menjar per emportar. “S’ha de 
fer bé, acompanyat d’una cam-
panya publicitària i una bona 
presència a les xarxes socials”, 
assegura Gòrriz, que conclou que 
“el servei a domicili serà el 45% 
de facturació del restaurant”.

El pla de flexibilització de res-
triccions en els pròxims dos mesos 
preveu quatre etapes que anirien 
avançant cada 15 dies, sempre que 

Terrasses i bars 
obriran dilluns
a partir de dilluns, 
podran obrir de 6 
del matí a les 21.30 
amb una capacitat 
del 30%  a interiors

  Redacció

castellar doblega la corba

A nivell epidemiològic, tot apunta que 
Castellar ha aconseguit doblegar la 
corba de contagis després d’un octu-
bre molt dur en nombre d’afectats per 
la pandèmia. Les darreres xifres man-
tenen la velocitat de contagi per sota d’1 
i es confirmen 48 casos en els darrers 
7 dies, el número més baix de positius 
des de primers d’octubre. També és im-
portant que la incidència acumulada 
a 14 dies baixa per sota de 500 casos 
per 100.000 habitants a Castellar. 

l’evolució de la pandèmia sigui fa-
vorable. És a dir, si la taxa de re-
producció (Rt) és manté per sota 
de 0,9 i no augmenten els ingres-
sats als hospitals.

La segona fase, que comença-
ria el 7 de desembre, preveu uns 
aforaments comercials (també 
hostaleria) al 50% i un tancament 
per comarques en lloc de munici-
pis el cap de setmana. 

Fins a la tercera fase no aug-
mentaria a deu persones el límit 

per a les trobades socials, i es flexi-
bilitzaria el confinament comarcal 
de cap de setmana i podrien obrir 
els centres comercials, a les portes 
de Nadal. Segons la proposta de 
Salut, el toc de queda a les 22 hores 
i el confinament perimetral de tot 
Catalunya continuarà vigent fins i 
tot a l’última etapa de la desesca-
lada, és a dir, fins a finals de gener. 

La quarta fase possibilitaria re-
cuperar la plena presència a batxi-
llerat i a les extraescolars.

Una client surt del bar del Mercat amb una comanda en una imatge d’aquesta setmana. || Q. Pascual

de donar i s’hi han vist obligats”. 
Respecte als ajuts que podia 
accedir per cessament d’activitat, 
Gil els qualifica “d’ajudes per 
riure”. En el seu cas concret, ha 
tingut un ajut de 2.500 euros 
“però he hagut de demanar un 
crèdit de 10.000 per pagar tot el 
que haig de pagar aquest mes”.
El sector confia que la campanya 
de Nadal els ajudi a rescabalar-se 
d’aquests temps tancats. Però 
hi ha un temor: “La gent no surt, 
els fa por sortir i per això no 
s’arreglen”. El comerç ha hagut 
de fer “unes ofertes brutals per 
atraure la gent que vingui al nostre 
establiment”, recalca Gil.|| j.rius
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El grup municipal d’ERC presentarà 
al ple de novembre d’aquest dimarts 
una moció que demana, “de forma 
explícita, que s’emprenguin les acci-
ons necessàries per augmentar sig-
nificativament el nombre d’agents 
dones a la policia local”. Segons ar-
gumenten els republicans,” a Cas-
tellar, les dades són realment dece-
bedores: només el 15% de policies 

Moció per augmentar agents dones

ERC demana accions 
explícites per tenir més 
presència femenina al 
cos de policia local

locals són dones i no n’hi ha cap que 
ostenti un càrrec de comandament”.

La regidora Dolors Ruiz expli-
ca que, a partir de l’1 de gener del 
2020, s’ha d’aplicar la modificació de 
la llei catalana de policies locals, que 
obliga les administracions a reser-
var, en els processos selectius, entre 
el 25 i el 40% de places per a dones 
sempre que no hi hagi una presèn-
cia de funcionàries igual o superior 
al 33%, però com que aquesta norma 
només serà d’obligat compliment 
quan les convocatòries siguin de 3 
o més places, “caldrà estar aler-
ta i vetllar per tal de fomentar 
que aquestes convocatòries si-

ERC | poLiCia LoCaL

guin més àmplies, de manera que 
permetin la incorporació de més 
dones en aquest sector ”.

El grup municipal d’ERC, 
doncs, conclou que cal “voluntat 
política per acabar amb els biai-
xos de gènere i que quan es pro-
dueixi una oportunitat per equi-
librar la presència de dones en 
llocs històricament ocupats per 
homes, no es deixi passar”. ERC 
vol subratllar que és responsabi-
litat dels Ajuntaments “utilitzar 
totes les seves competències per 
cooperar de forma activa i tangi-
ble a favor d’aquesta igualtat”.  

|| redacció

25n, contra les agressions masclistes
Castellar organitza iniciatives a l’espai públic perquè la violència envers les dones no quedi emmascarada per la pandèmia

Castellar del Vallès s’uneix un any més 
a la commemoració del Dia Internaci-
onal per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones, que se celebra arreu 
del món el 25 de novembre i que aquest 
2020 respon al lema “Ni agressor, ni 
còmplice. Atura les violències mas-
clistes”. Malgrat la situació d’emer-
gència sanitària actual provocada 
per la Covid-19, la Regidoria de Femi-
nisme i la comissió municipal per la 
igualtat d’oportunitats proposen di-
verses activitats que s’han adaptat al 
context de la pandèmia. “No volem 
que la crisi sanitària emmascari el 
problema de la violència masclista. 
És una xacra social. Segueixen ha-
vent-hi assassinats, dones maltrac-
tades... Com que no podíem muntar 
un acte presencial, vam pensar, per 
donar-li un cert pes, en visualitzar 
el dia amb diferents accions a l’es-
pai públic”, va afirmar Àngela Bai-
lén, regidora de Feminisme.

D’una banda, Castellar s’adhe-
reix al manifest institucional que es 
pot consultar al web www.castellar-
valles.cat/25, i el mateix dimecres 25 
es publicarà un vídeo a les xarxes so-
cials de Fem Castellar que ha comptat 
amb la participació de la Comissió de 
prevenció de la violència masclista. Per 
a Bailén, cal seguir fent accions per-
què aquest dia no passi desapercebut 
en aquests temps de pandèmia: “Els 
drets de les dones poden retrocedir 
en qualsevol moment, per això no 
hem de deixar de reivindicar-los”. 

També el dia 25, durant tota la 
jornada, la plaça d’El Mirador acolli-
rà un acte d’art i memòria contra els 
feminicidis organitzat per Castellar 
Jove. Es tracta d’una acció inspirada 
en la performance de sabates verme-
lles creada l’any 2009 per l’artista vi-

  Cristina Domene

S’han col·locat senyals a diversos punts del poble per conscienciar de la necessitat d’erradicar la violència masclista. || Q. Pascual

sual mexicana Elina Chauvet per de-
nunciar la violència envers les dones. 

Les activitats a l’entorn del 25N 
es completaran amb diverses mostres 
i propostes, com l’exposició La tortu-
ra, a l’Escola Municipal d’Adults, que 
inclourà un recull de frases contra el 
masclisme i fotografies de sabates de 
taló com a instrument de tortura i sím-
bol de control de les dones. Aquesta 
mostra és oberta a la participació de 
tothom que vulgui fer arribar pensa-
ments i/o imatges al centre, al carrer 
dels Pedrissos, 9, baixos, o per cor-
reu electrònic a escoladults@caste-
llarvalles.cat.

D’altra banda, el Club Cinema 
Castellar Vallès proposa una llista de 
pel·lícules de denúncia contra la vi-
olència sexista que es podrà consul-
tar al web www.clubcinemacastellar.
cat, mentre que la Biblioteca Munici-
pal Antoni Tort prepararà una mos-
tra de bibliografia relacionada amb 
aquesta temàtica.

iniciatives a l’espai públic

L’espai públic també es tenyirà de lila 
contra la violència envers les dones. 
D’una banda, l’escultura de la Dona 
Acollidora, que dona la benvinguda a 
la vila des de la carretera de Sentme-
nat, es converteix en un nou emble-
ma feminista amb una mascareta de 
color violeta que, a més, vol sensibi-
litzar la ciutadania de la necessitat de 
dur-ne sempre mentre duri la pandè-
mia. “És un doble missatge:sanitari 
i feminista”, va apuntar la regidora. 
A més, amb l’objectiu de conscienciar 
de la necessitat d’eradicar les violènci-
es masclistes, s’han col·locat senyals a 
diversos punts del poble. “A l’entra-
da i a la sortida de la vila es podran 
llegir cartells que recordaran que el 
municipi de Castellar està en contra 
de les agressions sexistes”.

A més, l’Ajuntament continua 

DIA INTERNACIONAL | ELiminaCió vioLènCia maSCLiSTa

+ ATENCIÓ A LES DONES

Diversos canals per 
sol·licitar ajuda 

D’acord amb el compromís adoptat 
pel ple de l’Ajuntament, aquest mes 
de novembre s’ha creat un punt 
lila virtual obert a la ciutadania per 
atendre situacions d’assetjament 
i/o de violències masclistes i 
LGTBI-fòbiques que es puguin donar 
a la vila. Així, qualsevol persona 
que vegi o visqui una agressió 

o senti malestar de gènere pot 
deixar els seus missatges a www.
castellarvalles.cat/puntlila.
També cal recordar que les dones 
que pateixen o han patit violència 
masclista poden contactar amb 
la línia d’atenció 24 hores 900 
900 120, amb la policia local 
(93 714 48 30), també les 24 
hores, o a través de WhatsApp 
al número 671 77 85 40.
Per a més informació podeu 
adreçar-vos a la Regidoria de 
Feminisme, al carrer de Portugal, 
2C, tel. 93 714 40 40, de 9 a 14 h.

adherit a la campanya “Establiment 
segur contra la violència masclista”, 
una proposta que facilita que les dones 
que es troben en situació de violència 
masclista comptin amb el suport dels 
comerços per trucar al 900 900 120 o 
al 112. “Hem volgut reforçar aquesta 
campanya durant aquesta segona 
onada”, va assegurar Bailén. 

Finalment, Castellar s’ha adhe-
rit a la campanya de l’Institut Català 
de les Dones que pretén desmuntar 
el masclisme per llençar-lo a la pape-
rera. Aquesta acció serà visible grà-
cies a uns adhesius que s’enganxaran 
a les papereres de la vila.  

Un col·lisió a la carretera de Sa-
badell (B-124), en concret, a l’al-
çada del polígon de La Llanera 
entre un cotxe i una moto, va cos-
tar-li la vida al motorista. Els fets 
van passar dimarts cap a les 6 de 
la tarda i, segons sembla, el turis-
me va fregar lateralment amb una 
motocicleta en canviar de carril, 
cosa que va provocar la caiguda 
del motorista, un home de 55 anys. 
Els dos vehicles anaven en direc-
ció Sabadell, van explicar diver-
sos testimonis.

Segons relata Cisco Altarri-
ba, cap dels Bombers Voluntaris 

Accident mortal d’un motorista a la 
carretera B-124 al terme de Sabadell

de Castellar, que es van desplaçar al 
llocs dels fets, ja van trobar el moto-
rista al terra inconscient i amb atu-
rada respiratòria. Malgrat les dife-
rents maniobres de reanimació que 
es van intentar per part dels Serveis 
Mèdics que van arribar al lloc, final-
ment no se li va poder salvar la vida. 
El conductor del cotxe va haver de 
ser atès amb un quadre d’ansietat.

La greu topada va provocar 
cues de trànsit tant d’entrada com 
de sortida al terme de Sabadell i no 
es va poder recuperar la plena nor-
malitat fins dues hores després.   
||  redacció

SUCCESSOS | via púbLiCa
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25 de novembre

Manifest #25N 
Adhesió al manifest institucional
www.castellarvalles.cat/25N 
Difusió de vídeo a xarxes socials Fem Castellar

Castellar Jove #25N: performance sabates liles
Plaça d’El Mirador: acte d’art i memòria de 
denúncia dels feminicidis 

Escola d’Adults: exposició “La tortura”
Recull de frases contra el masclisme i fotografies de sabates de 
taló, instrument de tortura i símbol d’opressió de les dones.
Participeu-hi enviant pensaments i imatges a l’Escola (Pedrissos, 9 baixos, 
escoladults@castellarvalles.cat)

La Dona Acollidora, amb mascareta feminista!
Acció de sensibilització sanitària i 
de reivindicació feminista

Senyalització a la via pública contra 
la violència masclista
Prou a les agressions masclistes! Hem col·locat senyals a les en-
trades del municipi i a diversos punts per conscienciar de la necessitat 
d’eradicar les violències envers les dones!

Filmografia de denúncia de violència sexista
Selecció de pel·lícules de denúncia de 
violència sexista del Club Cinema Castellar a 
www.clubcinemacastellar.com

Bibliografia contra la violència sexista
Selecció de lectures de la Biblioteca 
Municipal Antoni Tort relacionades amb 
la violència envers les dones 

Diposita aquí el teu masclisme!
Ens adherim a la campanya de l’Institut Català de les 
Dones que pretén reconèixer i desmuntar el masclisme 
per llençar-lo directament a la paperera

ACTIVITATS

Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Informació, assessorament, primera atenció i acompanyament en els àm-
bits laboral, social, personal, familiar i d’altres. Inclou assessoria jurídica 
(cita prèvia  www.castellarvalles.cat/assessoriajuridicadones) i serveis de 
suport Psicodona i Psicoinfància

Punt lila virtual
Espai obert a la ciutadania per atendre situacions d’assetjament i/o de vi-
olències masclistes i lgtbi-fòbiques que es puguin donar a la vila. Si veus o 
vius una agressió o sents malestar de gènere pots deixar els teus missat-
ges a www.castellarvalles.cat/puntlila

Establiments segurs contra la 
violència masclista
Si sents que casa teva deixar de ser un espai segur  per a tu o els teus 
fills i filles, ves a un establiment contra la violència masclista i trucaran 
per tu al 900 900 120
Atenció comerciants! Actualitzem la llista! Apunteu-vos-hi!
www.castellarvalles.cat/establimentsegurdona

Telèfons d’atenció contra la violència masclista
Línia d’atenció contra la violència masclista (24 h): 900 900 120
Policia Local (24 h): 937144830

SERVEIS

ESpAI pÚBLIC

Més informació a:
Regidoria de Feminisme
C. de Portugal 2C
Tel. 937144040 (de 9 a 14 h)

dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones
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Una de les papereres amb dispensadors de bosses que s’han instal·lat. || ajuntament

Aquest darrer trimestre de l’any 
l’Ajuntament de Castellar està duent 
a terme diverses intervencions de mi-
llora a la via pública, entre les quals 
destaquen la remodelació de diver-
ses places del municipi i actuacions 
de manteniment de voreres i asfalt 
al nucli urbà i a les urbanitzacions. El 
conjunt d’actuacions suposa una in-
versió aproximada de 500.000 euros.

En compliment d’una de les pro-
postes guanyadores de la darrera edi-
ció dels pressupostos participatius, 
s’està tirant endavant una actuació 
per millorar la qualitat de diversos 
espais públics com a punt de troba-
da. Una de les accions destacades és 
la col·locació de 35 papereres especi-
als a diferents places amb dispensa-
dors de bosses per afavorir la recolli-

da d’excrements dels gossos. 
D’altra banda, s’han col·locat 67 

bancs per seure a diverses places del 
municipi. D’aquests, 33 són de model 
ecològic i 7 s’han col·locat a la part an-
tiga de la plaça Major i segueixen la 
línia romàntica en consonància a al-
tres bancs que hi ha a la plaça. 

Finalment s’estan posant 40 tau-
les de pícnic ens diferents espais, al-
gunes de les quals són properes a les 
zones de jocs infantils. La intervenció 
es completa amb la instal·lació d’una 
font a la plaça de Carcassona.

reforma a places del municipi

La Regidoria d’Espai Públic està 
duent a terme una actuació de millo-
ra a cinc places del municipi: la del 
Mas Romeu (al costat de l’escola El 
Casal), la del carrer de Can Juliana (a 
l’Aire-Sol A-B), la dels Horts (al car-
rer Clavé), i les situades als carrers 
d’Alemanya i Luxemburg i Suècia (a 
l’Eixample nou).

les escales dels ‘enanitos’
Una altra actuació és la remodela-
ció del primer tram de les anomena-
des escales dels ‘Enanitos’, situades 
a Sant Feliu del Racó. Es tracta d’un 
camí per a vianants malmès, el ma-

inversió de 500.000 euros 
en millores a la via pública
La reforma de places, 
bancs, papereres 
i taules de pícnic 
concentren el gruix 
de les inversions

  Redacció

S’ha reformat un primer tram de les escales dels ‘Enanitos’. || ajuntament

teix que es feia servir per anar a la 
Mola, que supera el pendent entre el 
Centre Feliuenc i la plaça del Munt. 
El camí s’anirà recuperant per fases 
per tal que sigui practicable per a veï-
nat i excursionistes. Ara ja s’ha reno-
vat el tram de 80 metres d’escales de 
pedra natural situat entre el carrer del 
Repòs i el de Muronell. Resta pendent 
la col·locació d’una barana de fusta.

En una segona fase, que s’ha 
d’iniciar abans d’acabar el 2020, s’in-
tervindrà en els 80 metres que van a 
continuació del carrer del Muronell i 
fins arribar al carrer de Vinyes. 

aire-sol d i el balcó

També des del passat mes d’octubre, 
l’Ajuntament està renovant  voreres i 
asfaltat a tres carrers de la urbanitza-
ció Aire-Sol D: el del Pessebre, el de la 
Primavera i el de la Ginesta. 

Aquesta setmana, a més, ha co-
mençat una intervenció important 
d’estabilització d’un tal·lús de roca en 
un tram del carrer del Cim, que con-
necta l’Aire-Sol D i El Balcó de Sant 
Llorenç. L’objectiu dels treballs, que 
tindran una durada d’unes sis set-
manes, és garantir el trànsit segur 
en aquest vial per evitar la caiguda 
de pedres. 



DEL 20 AL 26 DE novEmbrE DE 202008

actualitat

COVID-19 | REfoRmES

Revifa l’interès per fer reformes a casa

Primer el confinament obligat per 
l’expansió del coronavirus, després 
les restriccions en la mobilitat i, fins 
i tot el teletreball, ens ha obligat a 
quedar-nos a casa i a saber aprofi-
tar més els racons de la nostra llar. 
De fet, el 61% de les llars d’Espanya 
estan disposades a fer reformes al 
seu habitatge després del confina-
ment derivat del coronavirus, segons 
la patronal de la reforma Andimac. 
Dues empreses de la vila, Exteriors 
Castellar i Stils Reformes, han notat 
que hi ha un interès creixent en refor-
mar espais de cases i pisos perquè hi 
passem més hores.

La responsable d’Exteriors Cas-
tellar, Glòria Kotnik, ha admès que 
“la gent valora més estar-se a casa 
i emprén reformes per necessitats 
d’espai; en un jardí vol fer un co-
bert, un estudi  o posar-hi armaris”.

Josep Martínez, d’Stils Refor-
mes, sí que ha notat més interès de 
clients potencials a l’hora de dema-
nar pressupost de reforma de  banys 
o cuines o per canviar-se la banyera 
perun plat de dutxa però  admet que 
aquesta demanda d’informació “no 
s’ha traduït en més encàrrecs”. 
Martínez reconeix que molts clients 
a qui s’ha presentat el pressupost en-
cara no s’han decidit. La patronal An-

Exteriors Castellar i 
Stils Reformes veuen 
que hi ha ganes 
d’invertir en la llar

dimac constata a través d’un estudi 
que les principals reformes d’interi-
ors es produeix als banys i  en l’acon-
dicionaments de façanes i finestres, 
que també tenen una forta demanda. 
Això sí, la patronal Andimac situa les 
terrasses i els espais oberts i recre-
atius entre les principals preferèn-
cies per al fer-hi reformes.

La pandèmia ha generat de cop 
que mirem  d’arreglar aquests espais 
que tenim i no tenien cap ús. “Fins 
ara la gent anava a la segona resi-
dència o feia una sortida al mar o 
la muntanya, però ara intenten 

  Jordi Rius

Una de les terrasses reformades per Exteriors Castellar. || cedida

INfàNCIA | CELEbRaCió

20N, Dia 
dels Drets 
dels Infants
Amb motiu del Dia Universal de la 
Infància, que se celebra avui, 20 de 
novembre, els i les representants 
del Consell d’Infants i del Consell 
d’Adolescents estan reflexionant, 
durant aquest mes, sobre diferents 
drets dels infants a partir de les il-
lustracions d’un joc Memory creat 
per Unicef. Per a l’Albert, el dret a 
l’abraçada és el dret a poder esti-
mar: “La majoria de nens i nenes 
el tenen garantit. La família és qui 
el garanteix”, assegura. La Núria 
i el Marcel, també representants 
del Consell d’Infants, interpreten 
junts el dret a les ales: “És el dret 
a ser lliure, a tenir imaginació, a 
poder aprendre, a la cultura. En-
cara que tothom té imaginació, 
no tothom té accés a la cultura”. 

colònies i esplai  xiribec

L’entitat celebra el dia amb dues ac-
tivitats. Demà, dissabte 21, han pre-
vist una acció virtual a través de les 
xarxes socials. Per dissabte 28 de 
novembre prepararan una gimca-
na per als infants de Colònies i Es-
plai Xiribec, però que també estarà 
oberta a la participació de tots els 
infants de Castellar, per treballar 
la importància de la salut emocio-
nal, especialment en aquests temps 
de pandèmia, seguint el relat d’un 
conte. La voluntat és poder fer la 
gimcana de manera presencial. El 
punt de trobada serà la plaça Fran-
cesc Macià a les 16 h. L’activitat es 
farà per grups d’edat, que aniran 
seguint un recorregut per diverses 
places del municipi.  || c. domene

arreglar aquestes terrasses  per 
als seus fills  o donar-los diferents 
usos”, explica Kotnik, que afegeix 
que “si mirem un any enrere, tenir 
una terrassa o un jardí, per petit 
que fos no se li donava el valor que 
té actualment”.  

A Exteriors Castellar, que va 
engegar la seva activitat el 2007, 
just un any abans d’esclatar la crisi 
del 2008,  també han constatat que  
les inversions en terrasses i espais 
exteriors que fins ara estaven for-
tament marcades i anaven de març 
a setembre i d’octubre a febrer han 

canviat i “ara la demanda és contí-
nua, senyal que la gent està prio-
ritzant tenir les llars acomodades, 
disposar d’espais exteriors i apro-
fitar-los al màxim”, explica Kotnik.

La propietària d’Exteriors Cas-
tellar explica que durant molt de 
temps,  jardins, terrasses i balcons  
han estat espais infravalorats. “Col-
lectius com arquitectes, construc-
tors, o els mateixos propietaris, no 
els donàvem la mateixa importàn-
cia que a un espai interior, eren 
espais que sempre es deixaven 
de banda i per fer més endavant”.  

dades del sector

En qualsevol cas, la patronal sosté 
que el sector dels materials de cons-
trucció va registrar un comporta-
ment millor de l’esperat durant el 
primer semestre del l’any, tot i patir 
una caiguda mitjana del 10% com a 
conseqüència de la temporal para-
lització de l’activitat.

Si en ple confinament la inten-
ció de fer reformes al maig va esca-
lar nou punts, aquesta es va incre-
mentar en 10 punts al juny, un mes 
en què el volum de negoci del mercat 
va arribar als nivells d’anys anteri-
ors, fins i tot superant-lo en algunes 
categories.

Segons el portal Aquí tu Refor-
ma, les obres de reforma de l’habi-
tatge durant aquest estiu han doblat 
les que es van realitzar en el mateix 
període de l’any passat. Des d’aquest 
portal s’assenyala que moltes famílies 
han fet una inversió en reformes, com 
alternativa a les vacances, per tal 
d’adaptar els habitatges a les noves 
necessitats que no s’havien plante-
jat abans de la Covid-19.   
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El dia que va 
morir franco

Així va donar ‘La forja’ la notícia de la mort del dictador. || arxiu d’història municiPal

Cinc castellarencs 
recorden com 
van viure la mort 
del dictador un 
20 de novembre 
de fa 45 anys

  Redacció

drets dels treballadors.
En aquell moment les idees polí-

tiques ho impregnaven tot, la societat 
i també el món de la cultura. Carbonell 
recorda que poc després de la mort de 
Franco va poder assistir a l’actuació 
dels Rolling Stones a la Monumental, 
on “els grisos van atonyinar de va-
lent gent a l’entrada”. La inèrcia de 
40 anys de dictadura encara era molt 
gran i Dolors Cos en posa un exemple: 
“Tant la família del meu marit com a 
casa meva, havíem estat molt tocats 
durant la dictadura i llavors pensa-
ves que ja era hora que aquesta per-
sona marxés. El que més greu em va 
saber és que el meu sogre, que havia 
estat empresonat, va morir d’un in-
fart uns dies abans que Franco i no 
ho va arribar a veure”. En aquesta 
línia, Antoni Mora, que en aquells anys 
estava estudiant precisament esbor-
ranys de la futura Constitució, recor-
da que, “per part de molta gent, so-
bretot senzilla, amb no excessiva 
preparació, es va pensar que hi hau-
ria un canvi real. I efectivament va 
ser real perquè va entrar un rei en 
comptes d’un dictador, però el siste-
ma va continuar exactament igual”. 

En paraules de Joan Vives: “Te-
níem l’esperança que seríem més de-
mocràtics, de trobar un oncle que 
és en una cuneta. L’esperança es va 
truncar amb la mort del Franco per-
què no va passar res”. Una reflexió 
compartida per Mora: “45 anys des-
prés hem vist que el canvi no ens va 
portar enlloc i que aquell home ho 
va deixar tot ‘atado y bien atado’”. 

“Va ser un esclat d’alegria”. Dolors 
Cos estava treballant a la botiga Que-
viures el Castell quan va arribar una 
notícia molt esperada: Franco acaba-
va de morir. Anton Carbonell, alesho-
res un universitari de 20 anys, esta-
va amb uns companys fent un treball 
sobre el teatre de postguerra i la pro-
pietària de la casa, en conèixer la no-
tícia, va treure una ampolla de cava  
–“bé, aleshores en dèiem xampany”, 
matisa Carbonell. La notícia va portar 
alegria a moltes llars de la vila, però 
la sensació era agredolça perquè al 
carrer aquesta alegria no es va dei-
xar notar. Cos recorda “moltes tru-
cades entre els amics. Va ser un es-
clat de joia més entre nosaltres que 
no pas de carrer”. Més contundent es 
mostra Antoni Mora, un estudiant de 
dret l’any 1975: “Ningú, o molt poca 
gent, va tenir el valor d’obrir l’am-
polla de cava enmig del carrer tot 
i que se’n van obrir i força”. Anna 
Maria Alguersuari tenia 24 anys i 
va rebre la notícia durant una troba-

da entre amics. Com molts castella-
rencs, també va regar amb bombo-
lles la benvinguda d’una nova etapa. 
“No va ser una sorpresa en absolut, 
ens ho esperàvem”, recorda. “Vam 
obrir el cava que teníem guardat, 
i ho vam celebrar”. En aquest sen-
tit, era “la constatació que s’acaba-
va una època i que començava una 
altra que ja s’estava covant amb 
aires reivindicatius i de reclamar 
llibertats”, explica Carbonell. Amb la 
mort del dictador havia de començar 
alguna cosa nova. Però, tot i que bu-
faven vents de canvi, “amb el temps 
veus què innocents érem. Va ser 
un moment d’eufòria. Em vaig sen-
tir alliberada d’un feixisme potent 
que malauradament no ha desapa-
regut”, lamenta Alguersuari.

En el cas de Joan Vives, a mit-
jans dels anys setanta estava vincu-
lat al sindicat de CCOO, i tenia forts 
lligams amb qui després seria alcal-
de de Sabadell  pel PSUC, Toni Far-
rès. “En l’època que s’estava mo-
rint Franco estàvem treballant en 
la creació de comitès d’empresa. 
Encara vivia Franco i ho fèiem il-
legalment, amb el perill que ens 
enxampessin. Esperàvem el mo-
ment amb candeletes”, rememora 
Vives.  L’aleshores sindicalista  expli-
ca que no va obrir l’ampolla de cava 
per respecte al seu pare, “que ens va 
dir que no ens havíem d’alegrar de 
la mort de ningú”. Vives detalla que 
es van viure moments “d’esperança i 
d’il·lusió”, per aconseguir un govern 
d’esquerres i avançar en la lluita dels 

20-N
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 Junts per Castellar

 Rafa Homet*

questes darreres set-
manes se’ns ha venut 
que el nou projecte de 
llei d’educació, bate-
jada com a llei Celaá, 
blindarà la immersió 

lingüística a l’escola catalana. És 
més, s’ha volgut fer veure que la 
predisposició del PSOE i Podem a 
permetre tal cosa és indicativa de la 
bona sintonia amb una part de l’in-
dependentisme de cara a valorar un 
possible vot a favor dels pressupos-
tos. Però és cert això?
Tenint en compte que una de les mà-
ximes de la llei educativa vigent, la 
llei Wert, era espanyolitzar els nens 
catalans, el PSOE, sempre tan hàbil 
a l’hora de suavitzar les seves pul-
sions centralistes, no ho tenia gens 
difícil per fer passar bou per bès-
tia grossa amb la nova llei. La reali-
tat és que el nou projecte de llei no 
deroga la llei Wert, sinó que només 
n’és una evolució. L’esmena intro-
duïda per Esquerra només retira la 
condició del castellà com a llengua 
vehicular a Catalunya, objectiu que 
perseguia la llei Wert i que ja va ser 

 enso que parlem poc 
del servei públic de la 
policia local de Caste-
llar i em comprome-
to a fer-ho més sovint: 

un servei essencial de vint-i-quatre 
hores al dia, set dies a la setmana 
i dels quals només se’n parla quan 
protagonitzen un fet extraordina-
ri, sigui bo, discutible o dolent. Però 
la resta de dies i moments són allà, 
vetllant per la seguretat i perquè la 
rutina no es trenqui.
Diria que cap altre servei munici-
pal encarna com ells la representa-
ció del poder. De fet, cap altre servei 
té uniforme de gala i acompanya el 

A

P

La nació és la llengua. No 
a la llei Celaá

Ocupar-se de les coses de 
Castellar és important, 
és el que ens toca

frenat en sec per la justícia, que va 
decidir a favor de la Generalitat i va 
mantenir el català com a vehicular. 
Ara bé, establir que el castellà no 
sigui vehicular no és equivalent a 
blindar la immersió, com se’ns ha 
dit. Entre altres motius perquè amb 
l’esmena actual es reconeix l’autori-
tat del Ministeri per dictar uns per-
centatges de classes en castellà a les 
escoles catalanes. El redactat pac-
tat entre ERC i el govern espanyol, 
tal com està ara, diu que “les admi-
nistracions educatives garantiran el 
dret dels alumnes a rebre ensenya-
ment en castellà”. Si es vol blindar 
la immersió, el que cal és votar per 
derogar la llei vigent sencera i no 
participar d’aquesta nova operació 
de maquillatge del govern més pro-
gressista de la història que l’únic que 
fa és perjudicar-nos.
Constantment es publiquen dades 
que visualitzen la urgència de refor-
çar i ampliar la protecció de la llen-
gua catalana si volem assegurar-ne 
la supervivència. Aquest ha de ser 
un objectiu de país que, com no pot 
ser d’una altra manera, ha de comp-
tar amb el ple recolzament de l’inde-
pendentisme. La nació és la llengua. 
No podem cedir ni un mil·límetre 
en la tasca de normalització plena 
del català com a llengua d’ús habi-
tual a Catalunya. La llei Celaá és un 

obstacle per assolir aquest objectiu. 
És una mala llei per a Catalunya, és 
una mala llei per al futur del català 
i ningú que es digui, ja no indepen-
dentista, sinó catalanista, hauria de 
votar-hi ni estar-hi a favor. 

enia 16 anys i era una 
noia normal (vaja!, el 
que s’entén per normal 
avui), anava a l’institut 
cada dia, tenia un grup 

de amics i amigues, sortíem sempre 
que podíem, intentava estudiar perquè 
aquell curs  començava el batxillerat, 
vivia amb el pares i el meu germà, més 
petit que jo, en un entorn familiar ha-
bitual (els meus pares estaven casats 
des de feia 20 anys i treballaven per 
aconseguir donar-nos una vida mi-
llor, no hi eren sempre que els neces-
sitava, però qui pot estar sempre a tot 
arreu?).  Des de feia 2 anys que sospira-
va per un company de classe, una mica 
més gran, repetidor. La veritat és que 
era un noi molt guapo, certament no 
era el que treia les millors notes, de fet 
podríem dir que era un dels xulos de la 
classe, però, què hi podia fer? ESTA-
VA ENAMORADA!  Feia un parell de 
mesos que es va acostar a l’hora del 
pati, feia poc que havia trencat amb la 
seva novieta anterior. No m’ho podia 
creure,  ara era jo el centre d’atenció,  
ara era jo la persona triada. La Verò-
nica, la noia amb qui anava abans que 
jo, un dia se’m va acostar per adver-
tir-me, per dir-me que en Joan no era 
la millor persona d’aquest món,  però,  
qui ho és? Estava clar que tenia gelosia 
que ara fos jo qui ocupava el seu lloc. 
NO LI VAIG FER CAS, ESTAVA EN-
CEGADA! Quan feia una setmana que 
sortíem junts, jo era l’enveja de tot l’ins-
titut,  tothom parlava de la sort que 
tenia, i jo m’ho creia. Per fi el meu somni 
s’havia fet realitat. Aquella tarda, per 
celebrar la primera setmana, vaig pre-
parar-li una sorpresa,  m’ho vaig currar, 
però segur que valdria la pena! Quan va 

  Stop víctimes. || joan mundet

Els llops també són joves

T pLAÇA MAJOR

ANTÒNIA pÉREZ
Directora de l’Escola d’Adults

arribar el moment em va dir que quina 
poca-soltada era aquella, que ell m’es-
timava, però necessitava molt més de 
mi, que volia que tinguessin sexe (jo no 
ho havia fet mai!), però després de la 
seva insistència,  de dir-me que no era 
una dona, sinó una nena, que no sabia 
per què estava perdent el temps amb 
mi, vaig acabant plorant. Però per por 
a perdre’l vaig cedir,  i aquella nit vaig 
tenir la meva primera i decebedora ex-
periència sexual. Jo no sabia què s’es-
perava de mi. 
Està clar que no soc una santurrona, 
he parlat amb les meves amigues,  he 
vist pel·lícules,  he assistit a les clas-
ses de sexualitat que van fer a l’ins-
titut,  però res m’havia preparat per 
a aquella primera vegada, en què el 

Joan em va dir què volia que li fes: em 
va subjectar pel cap perquè li fes una 
fel·lació... Després d’aquella primera 
experiència en Joan en va demanar 
sexe a diari i quan jo posava una ex-
cusa m’amenaçava amb deixar-me i 
explicar mentides sobre mi. 
Fins i tot en alguna ocasió vaig haver 
d’anar al CAP per demanar la pastilla 
del dia després, ja que ell “s’havia obli-
dat els preservatius” i em va obligar a 
fer-ho a pèl. Però no vaig ser capaç de 
trencar la nostra relació,  perquè vaig 
pensar que el meu amor el canviaria, 
perquè vaig tenir vergonya, perquè 
era la més envejada de l’institut, i tants 
d’altres, perquès que em van anar en-
ganyant. Al mes de sortir junts em va 
donar la meva primera “hòstia”, a mi, 

que mai ningú m’havia pegat, que ni 
els pares m’havien posat la mà sobre, 
i què vaig fer? Abaixar el cap, ama-
gar-me i continuar amb ell perquè va 
ser un error, ell no volia, i em va dema-
nar disculpes,  i em va portar de festa...
Avui han passar alguns anys d’aque-
lla relació, però la protagonista fa molt 
temps que està en tractament psicolò-
gic, l’experiència viscuda no l’ha deixat 
ser una noia que visqui la vida en ple-
nitud, té unes seqüeles a l’ànima que 
aniran apaivagant-se, amb el temps, 
però que sempre estaran rosegant el 
seu interior.
Aquesta és una història inventada,  no 
està basada en cap persona concreta, 
són simplement retalls d’experiènci-
es de diferents noies, retalls de la in-

formació que al llarg de molts anys 
de feina en el món educatiu he sentit. 
Amb aquests fragments he intentat 
plasmar la breu història d’una adoles-
cent que va entrar en la roda del mal-
tractament.  Si us plau, ja sabem que 
diuen que “l’amor és cec”, és possible 
que ho sigui,  però nosaltres no ens 
podem permetre el luxe de ser-ho... 
Noia! Has d’estar a l’aguait, a fora hi 
ha molts llops esperant la teva feble-
sa per exercir el seu poder, per contro-
lar-te, deixa ja de ser la princesa i, si us 
plau, converteix-te en la cavallera dels 
teus somnis. 
Estem amb tu!

Telèfons atenció víctimes:  016 /
900 900 120

poder polític en els grans moments 
del mandat: la presa de possessió de 
l’alcalde, les recepcions... el cos de la 
policia local també té un paper sim-
bòlic que no es pot obviar.
Hi ha diversos indicadors de la poli-
cia local de Castellar que ens preocu-
pen i dels quals anirem parlant i fent 
propostes de millora quan sigui perti-
nent, però n’hi ha un que cal destacar 
i, sobretot, cal corregir: només un 15% 
del servei de policia són dones, i no 
n’hi ha cap ocupant llocs de coman-
dament. No és una qüestió de voca-
cions, sinó de barreres d’accés i, per 
tant, de voluntat política de predicar 
amb l’exemple i facilitar l’accés de les 
dones més ben preparades al servei 
de la policia local i als llocs de coman-
dament. No és cap secret que planti-
lles equilibrades pel que fa a gènere 
contribueixen a millorar els resultats 
globals i modernitzar qualsevol ser-
vei, també del de policia.
Hi ha molts exemples arreu de com 
aplicar mesures de discriminació po-
sitiva: des de quin tipus de proves físi-
ques –no tot és força bruta en aquest 
món– alçades mínimes o proves de ta-
lent. Castellar arrossega de fa temps 
uns quants problemes amb la planti-
lla local que demanen incorporació de 
nous agents. Com molt bé han denun-
ciat les meves companyes regidores 
en roda de premsa, no prendre deci-

sions, o fer veure que no es prenen 
decisions polítiques és prendre una 
decisió que fa massa anys que dura 
arreu del món: deixar les dones fora 
dels espais de poder.
I això ja no es pot tolerar.

*portaveu d’ERC
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opinió

Joan Munt Badia i Joan Ma Lloret Boadella, companys i amics des de la infància i també de la Colla de Basto-
ners del 62, ens han deixat el mateix dia i quasi a la mateixa hora per descansar en pau i retrobar-se amb fa-
miliars estimats, com el Joan amb el seu pare, Joan Munt Girbau, que va ser Mestre Bastoner de diverses co-
lles, entre elles la nostra del 62. El nostre condol a les famílies i  els seguirem recordant pels bons moments 
viscuts. || text i foto: colla de Bastoners del 62

Nota de condol en record de Joan Munt Badia i Joan Ma Lloret Boadella

fOTO DE LA SETMANA
 Dani pérez*

vui dia 20 de novem-
bre tornem a celebrar 
el Dia Universal dels 
Drets dels Infants. 
Una data que reforça el 

compromís del nostre municipi amb 
els drets de la infància i adolescència 
per garantir un futur més just, equi-
tatiu i sostenible, com a poble adhe-
rit a la Xarxa de Ciutats Amigues de 
la Infància promoguda per Unicef.
Els municipis i comunitats tenim un 
paper fonamental en la promoció i re-
alització dels drets dels nens, nenes 
que hi viuen. 
Actualment ens trobem en unes cir-
cumstàncies excepcionals que estan 
posant a prova la nostra capacitat de 
resposta com a societat, no només 
davant l’emergència derivada de la 
Covid-19, sinó davant dels reptes fu-
turs que se’ns plantegen.
Per això volem, des d’aquest espai, 
agrair a tots els infants del nostre 
poble el vostre compromís i la vostra 
responsabilitat en la lluita contra la 
Covid- 19, i en donarem trasllat als i les 
representants del Consell dels Infants.
Sabem que és molt difícil per vosal-
tres estar constantment amb la mas-
careta a classe, a les extraescolars i al 
pati amb els vostres amics i amigues, 
però sou un exemple a seguir per tot-

A
Gràcies, infants de 
Castellar del Vallès! 
Ànims i endavant!

hom de com s’han de fer bé les coses.
Si cal posar-se la mascareta, us la 
poseu. Si cal rentar-se les mans, ho 
feu. I si us heu de confinar per pre-
caució, ho feu amb la valentia i amb 
l’esperança que entre tots i totes ens 
en sortirem.
Aquesta experiència la recordareu 
per sempre i estarem orgullosos i or-
gulloses d’explicar-la posant-vos com 
el millor exemple.
Estem segurs que un dia ben proper 
podrem tornar a jugar, a aprendre, i a 
passar estona junts sense restriccions. 
Mentrestant us animem a seguir fent-
nos costat i a continuar amb les tres 
mesures més bàsiques: MANS- DIS-
TÀNCIA I MASCARETA per prote-
gir-nos tots i totes.
Continuarem treballant de valent per 
fer efectius els drets de tots i totes vos-
altres recollits a la Declaració Uni-
versal dels Drets dels Infants, per-
què creiem fermament que el dret a 
l’educació, a la salut, a jugar, a la par-
ticipació, entre molts altres, són una 
aposta clau per millorar el nostre 
poble i gaudir d’una societat millor 
ara i en el futur.
Moltes gràcies per ajudar-nos en 
aquesta lluita contra el coronavirus, 
amb les vostres cartes als malalts i 
malaltes dels hospitals, els vostres 
dibuixos per a les residències de gent 
gran, amb la vostra il·lusió per tornar 
a l’escola.

*Regidor de Cicles de Vida
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Les federacions comarcals d’ERC del 
Vallès Occidental i Oriental han pre-
sentat esmenes parcials als pressupos-
tos general de l’Estat (PGE) del 2021 
perquè “es prioritzi la inversió pú-
blica en la connexió ferroviària i la 
mobilitat sostenible entre els dos va-
llesos”. Entre d’altres, es demanaran 
partides per a la Línia Orbital Ferrovi-
ària entre Sabadell i Granollers (443 
milions) o l’habilitació de 6 noves es-
tacions de rodalies que inclouen  Ter-
rassa Oest, Sabadell Can Llong o Sa-
badell Oest.

Segons explica ERC de Castellar, 
aquestes partides poden concretar-se 
al capítol d’inversions per a infraes-
tructures a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, on no es detalla el destí final 
dels recursos. Els republicans “sospi-
ten que aquesta provisió, si s’arriba 
a executar, pot concentrar-se en la 
construcció de la B-40 (Quart Cin-
turó) o l’estació de l’AVE de la Sa-
grera a Barcelona”. ERC insisteix, 
igualment, en l’aturada total del Quart 
Cinturó entre Terrassa i Granollers, 
que sí que té una partida de 124.900 €  
als PGE del 2021. En relació a Caste-
llar, recorden que  la seva proposta es 
fonamenta en les al·legacions al Pla Es-
pecífic de Mobilitat del Vallès (PEMV) 
presentades a la Comissió de Territori 
el maig passat: prioritzar el desenvo-
lupament sostenible, basat en les con-
nexions ferroviàries i la millora de les 

Esmenes als pGE 
d’ERC i JuntsxCast

pOLíTICA | pRESSupoSToS ESTaT

carreteres ja existents. 

esmenes de junts

També Junts per Castellar ha pogut 
incloure esmenes als Pressupostos 
de l’Estat (PGE) “relacionades amb 
greuges que patim a Castellar”. A 
través d’un comunicat, la formació de-
talla que els seus representants a Ma-
drid defensaran una partida de 25 mi-
lions per a per a la connexió de la B-124 
amb la C-58 a l’alçada de Can Deu (Sa-
badell), a través d’un pont sobre el riu 
Ripoll. “És una reclamació històrica, 
no només de Castellar, que ens faria 
guanyar en competitivitat i reduiria 
el temps dedesplaçaments, la sinis-
tralitat i la contaminació atmosfè-
rica”, argumenten.

També reclamen dues inversions 
més relacionades amb la vila: 7 milions 
per a la construcció d’una nova zona 
esportiva al Pla de la Bruguera, projec-
te que Junts portava al seu programa 
electoral; d’altra banda, plantegen una 
inversió de gairebé 600.000 euros per 
a la restauració de l’església de Sant 
Esteve. “Entenem que la conjuntu-
ra social, econòmica i sanitària que 
es deriva de la pandèmia condiciona 
enormement les prioritats de despe-
sa”, raonen des de Junts però, al mateix 
temps, també diuen que no desistiran 
“d’exercir la nostra responsabilitat 
de defensar els interessos de Caste-
llar allà on sigui”  || redacció

MOSSOS | operatiu

El Mossos d’Esquadra han desar-
ticulat una organització crimi-
nal dedicada al tràfic de drogues 
a gran escala, ja que la seva pro-
ducció es venia a diversos països 
de la Unió Europea. Els agents van 
realitzar un macrodispositiu que 
va tenir lloc el dia 11 de novembre 
en què es van detenir 16 persones 
i es van fer 8 entrades i escorcolls 
a les poblacions de Castellar del 
Vallès, Caldes de Montbui, Vila-
nova del Vallès, Blanes, Sant Ce-
brià de Vallalta i Sallent.

Els investigadors van saber 
que l’organització utilitzava diver-
ses cases en urbanitzacions de di-
ferents poblacions del territori –
entre elles Castellar– on tenien 
complexes instal·lacions elèctri-
ques i connexions fraudulentes 
per aconseguir plantacions a ple 
rendiment. També van saber que 
els propietaris de les explotacions 
s’estructuraven de forma coordi-
nada per poder fer un seguiment 
exhaustiu de cada centre produc-
tor per poder recollir el fruit i pro-
cedir-ne a l’envasat per a la venda 
posterior o trasllat al lloc de destí.

Els membres de l’organitza-
ció, tots ells de nacionalitat alba-
nesa, distribuïen tota la producció 
de la marihuana que es cultivava a 
Catalunya als països de la Unió Eu-
ropea on el preu del quilogram pot 
arribar a superar els 5.000 euros. 
Es calcula que l’organització obte-
nia uns 4.000.000 d’euros de be-
nefici anuals amb la venda de la 
droga.  || redacció

Detenen setze
persones per tràfic 
de marihuana

Els republicans aposten per millorar la mobilitat 
ferroviària entre vallesos i Junts planteja l’enllaç 
entre la b-124 i la C-58 a l’altura de Can deu

Durant les darreres setmanes s’han renovat, via primàries, els quadres ter-
ritorials del Partit Demòcrata i l’executiva comarcal del Vallès Occidental, 
que a partir d’ara comptarà amb dos membres de l’equip local del PDeCAT 
de Castellar. Són Xavi Alier, nou responsable de militància a la comarca, i 
Joan Barrios. Castellar, per tant, guanya pes en els òrgans de representació 
del partit a nivell comarcal, de manera “que podrem posar de manifest, 
d’una forma molt més directa, les mancances i reclamacions del nos-
tre municipi”, assegura la formació en una nota de premsa.
Castellar segueix tenint, amb el PDeCAT, “una representació local del ca-
talanisme polític compromès amb la independència de Catalunya, però 
que alhora treballa pels ciutadans i el teixit productiu local, mogut per 
les necessitats del dia a dia del nostres veïns”. L’objectiu  de l’executiva 
és enfortir la base de militància de l’organització. “Volem bastir una alter-
nativa política independentista i de centre, que prioritzi la prosperi-
tat de Castellar i de Catalunya”, asseguren des del PDeCAT.  ||redacció

pOLíTICA | ComaRCa

Els castellarencs Xavi Alier i Joan Barrios 
entren a l’executiva comarcal del PDeCAT

BREUS

La presidenta del PP de Castellar, Ali-
cia García, s’ha mostrat molt crítica 
amb el projecte de llei d’educació que 
aquests dies s’està debatent al Con-
grés dels Diputats. Segons apunta la 
dirigent popular en una nota de prem-
sa, “costa molt entendre com es pot 
dur a terme una legislació tan im-
portant d’esquena a la gent”. Per a 
Garcia, “pel que es veu, només l’es-
querra pot legislar sense que se la 
pugui contradir, cosa que per cert 
fa riure a hores d’ara”. 

El PP de Castellar posa èmfasi en 
tres aspectes importants per oposar-se 
al nou projecte de llei: “És un atac en 

El PP local critica la nova llei d’educació 
que prepara el Govern central

tota regla a l’educació concertada, 
una cosa que a Castellar, per cert, 
pot tenir la seva importància per 
limitar el dret d’elecció de centre 
dels pares. Afecta a tots aquells 
que necessitin una educació espe-
cial per les causes que siguin, amb 
una ceguesa absoluta de la realitat 
d’aquest tipus d’alumnes. I en ter-
cer lloc, suposa un gran error dei-
xar l’ensenyament en castellà com 
si es tractés d’una llengua estran-
gera, una cosa totalment absurda i 
totalment lamentable”. García dona 
suport al recurs davant del Tribunal 
Constitucional.   ||  redacció

pOLíTICA | EduCaCió
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ferran Méndez en acció aquest cap de setmana al Circuit. || s. camPdelacreu

Dues atletes del Clau de Sol, presents 
als nacionals de València de rítmica

Dues atletes del Club Rítmica Clau de Sol de Castellar, Alexandra Marta 
i Marina Vera, han participat en la fase final del Campionat d’Espanya de 
Gimnàstica Rítmica, disputat aquesta setmana a València.

Des del dia 15 fins al 22 de novembre, el Colonial Sports d’Alfafar (Va-
lència) ha acollit la segona fase del Campionat d’Espanya d’artística, en 
què Marta i Vera van participar en representació del club castellarenc. La 
jornada intersetmanal, però, va deixar les dues atletes fora del top10 final, 
que tot i això no entela la bona temporada completada per les atletes del 
club castellarenc, que han hagut de sobreposar-se a dos confinaments, 
sense poder preparar-se en les condicions més adients.  || a.san andrés

esports

a l’espera del retorn de l’activitat

a falta del protocol 
de desescalada, 
l’esport podrà 
retornar el dia 23

La reobertura del món de l’esport 
es farà efectiva a partir del 23 de 
novembre, després de l’anunci fet 
pel Govern i la Secretaria General 
de l’Esport. Això, però, està pen-
dent del protocol de desescalada, 
que haurà de marcar totes les me-
sures de com es farà. Hauran estat 
un total de 55 dies d’aturada, en 
què clubs, entitats i practicants 
no han pogut competir en catego-
ries amateurs.

Segons es va informar després 
de la reunió entre la consellera de 
la Presidència, Meritxell Budó, i el 
secretari general de l’Esport i de 
l’Activitat Física, Gerard Figue-
ras, amb representants del teixit 
esportiu català, aquest retorn vin-
drà acompanyat d’una ampliació de 
les ajudes a un total de 25 milions 
d’euros, 15 més que els inicials pre-
vistos fa unes setmanes.

Després de la pròrroga de les 
restriccions de 10 dies anunciada 
el 29 d’octubre, sembla que de mo-
ment no s’ampliarà aquest termi-
ni restrictiu i l’esport podrà retor-
nar a l’activitat a partir del 23 de 
novembre, tot i que pendent de la 
normativa que el Procicat apliqui 
a aquesta nova desescalada.

Algunes de les federacions 
esportives ja han avançat quins 
seran els plans de retorn, i la Fe-

 Albert San Andrés

deració Catalana de Futbol (FCF) 
és qui primer ha mostrat els seus 
plans. En aquest esport, l’inici s’ha 
fixat per al cap de setmana del 5 i 
6 de desembre, amb la continua-
ció de les competicions ja inicia-
des i el començament de la resta. 
Els equips tindran, així, “un total 
de 10 dies per a preparar-se des-
prés de la segona aturada, cons-
tituint de nou un grup estable i 
permanent”, segons anuncia la 
Federació, que ha explicat que in-

El cap de setmana del 5 i 6 de desembre arrencarà el futbol. || a. san andrés

tot i no haver pogut participar en 
quatre de les curses de la temporada 
del campionat de castella i lleó, el 
pilot de motocròs eric rubio va sumar 
dos tercers llocs al circuit d’el rebollar 
(Valladolid) i aconsegueix situar-se en 
el tercer lloc del campionat regional, 

en què ha sumat un total de sis podis 
en les vuit curses disputades. el pilot 
de castellar encara pot aconseguir 
mantenir el podi del campionat en 
l’última prova, a salamanca, tot i que 
està a l’espera per coincidència amb 
una cursa del català.

Eric Rubio retorna al 
campionat de Castella 
i Lleó amb dos tercers

formarà de la manera com es durà 
a terme aquesta tornada. Segons 
va explicar el president de l’FCF, 
Joan Soteras, es bonificarà part 
de les quotes als afiliats si el pla de 
competició establert a l’assemblea 
queda alterat per qüestions deriva-
des de la pandèmia.

D’aquesta manera, la UE Cas-
tellar i l’FS Castellar haurien de 
retornar a la competició un mes i 
mig després de l’arrencada, obli-
gats a fer una petita pretempora-

da per tornar a posar-se en forma. 
En el cas dels blanc-i-vermells, si 
no es modifica abans el calendari, 
el primer equip jugarà la 10a jor-
nada de Lliga (tot i que només se 
n’han disputat dues) al camp del 
Cerdanyola B d’Óscar Castel, on 
els de Juan Antonio Roldán inten-
taran aconseguir la segona victòria 
de la temporada. En el cas taron-
ja, els de Rubén Jiménez rebran al 
Joaquim Blume el Pineda de Mar 
en la novena jornada del calenda-
ri, per tractar de mantenir-se en la 
part alta de la taula.

bàsquet, atletisme i hoquei

D’altra banda, la Federació Cata-
lana de Bàsquet (FCBQ) ha anun-
ciat que aquest esport no torna-
rà fins a mitjans de gener, evitant 
així l’aturada nadalenca i un nou 
trencament dels grups bombolla. 
L’FCBQ ha explicat que a causa de 
“no complir amb el període reco-
manable de preparació per afron-
tar qualsevol mena de competició 
[...] i el volum de jornades i par-
tits (prop de 9.000) no celebrats 
des del 18 d’octubre, fa inviable 
la seva recuperació”, motiu pel 
qual es modificaran els calendaris 
dels campionats de no-promoció i 
de promoció, que començaran el 
17 i el 24 de gener respectivament.

Pel que fa a l’atletisme, la Fede-
ració Catalana d’Atletisme ha acor-
dat “no realitzar els campionats 
pendents en pista excepte el Cam-
pionat de Catalunya de Clubs Sub 
10-12-14-16, que es programa per 
als dies 12 i 13 de desembre”. En 
el cas de l’hoquei patins, la Fede-
ració Catalana de Patinatge enca-
ra no s’ha pronunciat al respecte.  

MOTOR | TCR-CER

El castellarenc Ferran Méndez i el 
sabadellenc Jordi Gené van por-
tar el Seat León fins al segon lloc 
en la penúltima prova de la TCR 
Spain -el campionat d’Espanya de 
resistència dins del GT-CER-, al 
Circuit de Barcelona-Catalunya.

Tot i partir des de la pole po-
sition, Méndez no va poder amb 
el rus Evgeni Leonov (Victory As-
serto) i la parella de l’RC2 Junior 
Team va haver de lluitar fins al 
final a un ritme molt alt, arribant 
a agafar als León Cupra TCR, de 
categoria superior.

Després de la finestra del 
hàndicap i del canvi de pneumà-
tics, Gené no va poder recupe-
rar l’avantatge que havia acon-
seguit Leonov, que queda a tocar 
del títol en l’última prova que es 
disputarà a finals de novembre a 
Motorland Aragó. Els germans 
Jean-Laurent and Pierre-Arnaud 
Navarro amb un Audi RS 3 LMS 
(Motorsport Developpement) van 
tancar el podi de la categoria.  || 

a. san andrés

Méndez i 
Gené, 2ns   
a Montmeló

Méndez en acció. || a. san andrés
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el Grup Pessebrista de castellar del 
Vallès ha impulsat uns tutorials pràc-
tics i útils que expliquen com elaborar 
diversos elements del pessebre a casa. 
els vídeos estan dividits per capítols, 
temàticament, i es poden seguir a 
través del canal de Youtube indicant 

“taller de pessebres”. adrià rodrí-
guez, el jove pessebrista impulsor de 
la iniciativa, és l’encarregat d’explicar, 
d’una manera amena, ràpida i senzilla, 
com fer les construccions per als dio-
rames i conèixer, alhora, les tècniques 
dels artesans.

El Grup pessebrista fa 
tutorials per aprendre a 
construir elements del 
pessebre des de casa

CASTELLAR pER LES LLIBERTATS | novETaT

L’estudiant Clàudia Quintana va entrevistar l’escriptora Natàlia Cerezo. ||  BiBlioteca

La paraula ‘llibertat’, en 39 relats

Detall de la il·lustració de la que serà la portada del llibre ‘Microrelats amb llibertat’. || cedida

Castellar per les Llibertats publicarà 
un llibre titulat Microrelats amb lliber-
tat en què s’inclouran 39 relats de 26 
autors del total dels 48 que es van pre-
sentar al I Concurs de Microrelats. La 
convocatòria, que va tenir lloc durant 
el mes de març, va aconseguir un èxit 
destacable de participants. La majoria 
són de Castellar, però també n’hi ha d’al-
tres poblacions.

La condició per participar-hi era 
que el text havia d’incloure la paraula 
llibertat. “La participació va ser tan 
alta que vam creure oportú que això 
no es perdés”, apunta Dolors Ruíz, de 
Castellar per les Llibertats. 

Aquesta aportació cultural i de 
caràcters molt diferenciats va sorgir, 
doncs, d’una sola paraula. “Hem acon-
seguit els drets de 39 dels relats pre-
sentats per diferents autors, en con-
cret, 26”, afegeix. Tots ells passaran a 
formar part de l’edició d’un llibre en què 
es recolliran els textos, que aniran acom-
panyats d’una il·lustració. 

Aquest projecte engloba moltes 
persones, perquè d’una banda hi haurà 
els 39 relats dels escriptors que han cedit 
els seus drets i perquè també hi ha els 

 Marina Antúnez

il·lustradors, 38 en total, que han fet les 
seves creacions inspirant-se en els relats. 
“Tenim des de pintors professionals, 
semiprofessionals, il·lustradors, ja si-
guin també professionals o afeccio-
nats, i autors que han volgut il·lustrar 
el seu relat”, apunta Ruíz. La riquesa, se-
gons l’organització, és molt alta. 

A cada il·lustrador se li va fer arri-
bar un relat. “Si coneixíem l’estil de l’il-
lustrador intentàvem que el relat fos 
adient amb el seu estil”. Es va dema-

Castellar per les 
Llibertats publica els 
treballs del i Concurs 
de microrelats amb 
il·lustracions

nar permís a l’escriptor per si volia ser 
il·lustrat, ja fos preguntant-li si volia col-
laborar amb l’il·lustrador per donar-li les 
guies o bé, al contrari, si volia ser sorprès 
amb el resultat.

El material que està arribant als res-
ponsables del llibre està sorprenent molt. 
Algunes de les il·lustracions et fan viatjar 
al lloc que explica el relat, per exemple, 
“a l’Africa, pels colors triats”.  El resul-
tat, doncs, es preveu bonic i sorprenent. 
“Promet molt, tant pel contingut dels 

relats, que és molt variat, com per les 
il·lustracions, vistoses”. L’altre element 
que ha sorprès gratament a l’entitat és 
que d’una sola paraula en puguin sortir 
tants relats diferents i tantes imatges. 

la portada 
La portada del llibre serà una creació 
de la pintora Kelly Arrontes, una artis-
ta contemporània, llicenciada en Belles 
Arts per la Universitat de Sant Jordi de 
Barcelona i diplomada en Magisteri per 
la Universitat de Valladolid. “Té un grau 
d’invidència important i fa uns murals 
impressionants”, diu Ruiz.

La composició del llibre anirà a 
càrrec de Castellar per les Llibertats, 
“el nostre és un projecte novell, és la 
primera vegada que fem un llibre”. La 
Impremta Castellar serà l’encarregada 
d’imprimir els 300 exemplars previstos. 
El volum tindrà unes 80 pàgines, en color, 
i serà en format de butxaca. Està previst 
que el llibre sigui a les llibreries a finals 
de desembre, i es vol fer la presentació 
oficial cap al 20 de desembre. 

Els beneficis que s’obtinguin de la 
venda del recull de Microrelats amb lli-
bertat serviran per cobrir el cost de l’edi-
ció i per finançar més actes culturals. 
També permetran que cada persona que 
hagi col·laborat en el llibre, ja sigui amb 
un relat, amb una il·lustració o amb les 
dues coses, pugui rebre’n un exemplar. 
També s’ha pogut comptar amb diver-
sos patrocinadors que rebran un exem-
plar de la publicació. 

La intenció de l’entitat Castellar 
per les Llibertats és repetir el Concurs 
de Microrelats l’any que ve, si tot va 
bé, vista la bona acollida que ha tingut 
aquest 2020. 

i 26 autors 
participen 
en el llibre 

‘Microrelats 
amb llibertat’

IL·LUSTRADORS

38

BIBLIOTECA | xERRadES

Converses 
literàries 

Divertida, àcida, natural, espon-
tània, brillant, així es va mostrar 
l’escriptora castellarenca Natàlia 
Cerezo davant l’entrevista que li 
va fer l’estudiant de 1r de Filosofia 
Clàudia Quintana, en el marc de 
l’activitat de la biblioteca, ‘El món 
del llibre a ulls de’. Entre d’altres 
frases, Cerezo va dir “el que vull 
aconseguir és que el lector, quan 
em llegeixi, s’oblidi que està lle-
gint”.   ||  m. a.

ENTITAT | TaLLER

Sonaswing promou un taller 
titulat ‘La dona i els elements’

L’entitat Sonaswing inicia, aquest divendres, el taller dividit en quatre sessions 
titulat La dona i els elements. Es tracta d’una activitat per reconnectar i gaudir 
a través del moviment i de l’art. La psicòloga i terapeuta Nuria Michelena i la 
ballarina i educadora social Sara Toro són les encarregades de desenvolupar 
aquest taller, que tindrà lloc els dies 20 i 27 de novembre i els dies 4 i 11 de de-
sembre, de 10 a 11.30 hores a travé s d’una plataforma online. 

Qui hi estigui interessat o vulgui fer la reserva encara pot fer-ho a tra-
vés del correu sonaswingcastellar@gmail.com o a través del telèfon 677 
37 22 82. L’activitat està organitzada per Sonaswing i compta amb el su-
port de l’Ajuntament de Castellar. Sonaswing és una associació que pro-
mou el ball social i l’estil de música lindy hop. Compta amb un grup esta-
ble que inclou usuaris de Suport Castellar i altres entitats relacionades 
amb la salut mental.    ||  m. a.

La Guspira col·labora amb 
La Marató de TV3

des d’aquest divendres ja es pot 
col·laborar amb el canvi de la 
compra amb la marató de tV3. 
l’associació cultural la Guspi-

ra ha disposat diferents guardi-
oles en diversos establiments 
comercials. si un comerç vol 
formar del projecte #laguspira-
perlamarato  es pot contactar 
amb el correu de l’entitat: info@
laguspiracastellar.cat.

cultura
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MÚSICA | vidEoCLip

El grup Mucca Failate va pu-
blicar per Internet, el mes de 
maig passat, la cançó Creo que 
sin ti. Aquesta setmana pas-
sada, han presentat el video-
clip d’aquest mateix tema, el 
nou que podem sentir de la 
formació. 

Va ser durant el confina-
ment que el grup conegut po-
pularment com Mucca va treu-
re el tema. La banda, formada 
pels vallesans Juan Carlos Sán-
chez com a cantant i líder de 
la banda, Israel Pérez (baix), 
Quico Martin (guitarra i cors), 
Sergi Camps (teclats), Sergi 
Gaitán (bateria) i el castella-
renc Adrián Velasco (guitar-
ra), ha tret aquesta setmana 
el videoclip.

La melodia, doncs, que ja 
es pot escoltar des del maig 
al canal de YouTube del grup, 
sota la firma de Flow Records 
Bcn, ara també es pot veure.

Aquest és el primer tema 
important després de la publi-
cació de Mucca Failate del vi-
deoclip Bonita melodía, tema 
que va tenir força recorregut.  

 || m. antúnez

Nou vídeo 
de Mucca

· Com vas començar a fer ràdio?
Fa sis anys, amb vint anys, vaig comen-
çar a Ràdio Castellar. Al magazín Dotze 
feia una secció, i després vaig fer un 
programa per a joves, Cats&Gaspatx. 
Vaig aprendre moltíssim i m’ho vaig 
passar molt bé. Des d’aleshores no he 
parat de treballar. Després vaig fer te-
levisió a Operación Triunfo i altres pro-
jectes, i ara he tornat a la ràdio. OT 
em va obrir les portes a poder treba-
llar com a professional. És molt difícil 
entrar en aquest món. Vaig començar 

“parlem el mateix 
idioma que els oients”

MÈDIA | Ràdio i xaRxES SoCiaLS

fent xarxes socials a OT,  i l’any següent 
em van fitxar per fer streamings a tra-
vés de Youtube per crear contingut i 
explicar tot el que passava a l’acadè-
mia. Vaig créixer molt professional-
ment i m’he emportat molts amics 
com Carolina Iglesias o Belén Pueyo.

· I ara, lideres el ‘flaix Urban’. 
Estem donant-li molta canya amb 
Miquel González! Estic molt emoci-
onada. És un programa amb molta 
interacció, i crec que és perquè par-
lem el mateix idioma que els nostres 
oïents. Has de parar atenció als mis-
satges que reps per saber a qui t’adre-
ces, qui t’acompanya. Quan crees un 
vincle fort amb l’audiència, saben que 
el programa també és casa seva, que 
poden participar al 100% perquè són 
els protagonistes reals.

· És un programa en què reivindi-
queu el reggaeton. Encara hi ha 
molts prejudicis amb aquest estil?
Quan vam començar la gent ens hate-
java moltíssim a través de les xarxes. 
Per culpa de les lletres masclistes que 
van marcar els primers èxits de regga-
eton, se’n té una percepció horrible. 

Xènia Casado presenta el programa ‘flaix Urban’ a flaix fM. ||mireia rodríGuez 

Amb els anys la societat ha evolucio-
nat, i els artistes i les lletres també. Per 
exemple, Bad Bunny ha fet una cançó 
que és Yo perreo sola. Avui dia hi ha  mol-
tes més dones a qui s’està donant veu, 
i això era impensable en aquest gène-
re. Abans l’únic referent era la Lorna i 
el Papi chulo, però ara trobem a Nathy 
Peluso, Tremenda Jauría, Bad Gyal, 
Rosalía o Natti Natasha. Malgrat tot, 
encara queda molt de camí per recór-
rer per assolir la igualtat.

· La ràdio convencional és carrin-
clona? Cal una revolució digital?
Sí! A poc a poc això està canviant. La 
ràdio que es fa com si fos televisió, com 
un espectacle, tenint en compte l’im-
pacte que tindrà a les xarxes, és més 
fàcil que arribi a l’audiència. Has de 
crear un vincle amb els oients, i les 
xarxes socials són el millor aparador. 
És el moment de la ràdio a la carta, del 
podcast, que la gent pugui triar allò que 
veritablement l’interessa.   

  Rocío Gómez 

Es va posar per primera vegada davant 
d’un micròfon  a  Ràdio Castellar i ara 
reivindica la música de carrer a ‘Flaix 
Urban’. ‘Operación Triunfo’ li va obrir les 
portes de la tele, un mitjà que l’apassiona

ENTREVISTA

XÈNIA CASADO
Comunicadora 
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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
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

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 

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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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)

Restaurant Braseria Stewart
Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Torras, 10
dj., de 19 a 23 h, dv., de 12 a 15 h i de 19 a 23 h, 
ds. de 12 a 15 h i de 19 a 23 h, dg., de 12 a 15 h
i de 19 a 22 h
T. 937159664 / 607547013 (Whatsapp)

 http://restaurantbraseriastewart.com/
   restaurantstewart

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

Restaurant Can Miquel
Recollida a l’establiment
C. del Segrià, cantonada montsià, s/n 
(Can Carner)
de 6 a 16 h
T. 937148251

 rest.canmiquel

Restaurant frutos
Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de Lleida, 12-14
dc. i dj., de 12 a 15.30 h, dv. i ds., de 9 a 15.30 h i 
de 20 a 22 h, dg. de 9 a 15.30 h
T. 937146449

 Restaurante-frutos-252622281823978 
 frutos_1958

Restaurant Garbí
Recollida a l’establiment
C. de barcelona, 52
de 10 a 21 h
T. 937146557

 Restaurant-Garbí-48890576675
 restaurantgarbi

Restaurant Mas Umbert
Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
C. de mossèn martí Roca, 19
de 10 a 21 h
T. 671541327

 restaurantmasumbert

Restaurant pérez
Lliurament a domicili i recollida a l’establiment
Ctra. de Sabadell, 28
dv., ds. i dg., de 10 a 15.30 h
T. 600057628

 http://restaurantperez.com/
 Restaurante-pérez-299622790100149
 restauranteperez

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

Restaurante La Bruguera
Recollida a l’establiment
C. d’olot, 3
de 6 a 15 h
T. 937159414

 restaurantelabruguera
 restaurante_la_bruguera

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

Sekkei Sushi Restaurant
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

TBO
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/

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
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

foc de Llenya
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
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Carme Hosta | Església Sant Esteve
La Carme recorda com va passar la seva infància 
a Castellar jugant als carrers amb altres nens. 
Els viatges amb el seu avi a Barcelona i com als 
14 anys va començar a treballar a l’Empresa 
Tolrà. Explica també com va viure l’aiguat del 
62 i l’inici de l’empresa Persianes Hosta. Està 
vinculada al CEC i a l’església on imparteix 
classes de catequesi. Ah!, i un conill blanc.

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

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

cultura

Suspès el pessebre vivent

Els responsables del  Pessebre Vivent de Sant 
Feliu del Racó s’han vist obligats, després de 
deu anys de Pessebre Vivent, a no aixecar el 
teló aquest 2020. Tot i defensar que la #Cultu-
raÉsSegura, reconeixen que per les caracterís-
tiques de l’activitat, no es podrien garantir les 
mesures de seguretat en un espai obert amb 
100 figurants i 3.000 visitants anuals, ni els pro-
tocols establerts ni les distàncies de seguretat. 
Tot i no realitzar el pessebre com s’havia fet al-
tres anys “estem preparant alternatives, us 
volem sorprendre i fer somriure  com sem-
pre i ho aconseguirem  malgrat la Covid-19, 
us volem sans i somrients”, expliquen des de 
l’organització. 

En aquest sentit, els infants de Sant Feliu 
del Racó i Castellar del Vallès sí que podran 
donar la carta a l’ambaixador reial del Pesse-
bre Vivent amb totes les mesures de seguretat, 
i sense sortir de casa. La visita de l’Ambaixa-
dor serà el dia 2 de gener del 2021. Qui vulgui 
participar-hi pot enviar un correu a pessebre 
viventsfr@gmail.com.

D’altra banda, enguany també es farà la 
Plantada de l’Arbre de Sant Feliu del Racó. 
Tindrà lloc el dia 12, a les 18 hores, a la plaça 
del Dr. Puig. Això sí, no hi haurà xocolatada ni 
taller de fanalets. 

Naixement del pessebre Vivent 2019 a Sant feliu del Racó. || Q. Pascual

L’organització està pensant alternatives i es tiren endavant altres activitats nadalenques

A Can Juliana, del 4 al 20 de desembre, 
es podrà visitar el Bosc del Pare Noel. Aquest 
personatge tan popular de les festes estarà 
preparat per rebre les seves cartes en persona.

Vindrà acompanyat dels seus ajudants, 
els elfs, amb qui els nens i nenes podran rea-
litzar un taller nadalenc i una excursió plena 
de màgia per la natura. Pel bosc, els infants 
trobaran els elfs que estaran preparant tots 
els regals. El recorregut arriba fins al refugi 
del Pare Noel.  

 Marina Antúnez

D’altra banda, a Castellar del Vallès 
també es farà l’encesa de llums de Nadal 
als carrers el dia 4 de desembre. També en 
aquesta data, coincidirà la inauguració de 
la 70a Exposició del Grup Pessebrista de 
Castellar, que enguany tindrà temàtica bí-
blica, sense tema afegit, i que es podrà veure 
repartida en una trentena d’aparadors de 
les botigues del municipi, també al Mercat 
Municipal i en una de les naus de l’Església 
de Sant Esteve.  
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fARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
divEndRES 20 CASANOVAS 
diSSabTE 21 CASTELLAR 
diumEnGE 22 CASTELLAR 
diLLunS 23 ROS 
dimaRTS 24 pERMANYER 
dimECRES 25 CATALUNYA 
diJouS 26 fENOY 
divEndRES 27 EUROpA 
diSSabTE 28 YANGÜELA 
diumEnGE 29 YANGÜELA 

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

DEfUNCIONS 

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

farmàcies servei 24 hores Sabadell:
farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“Els nens no recorden el que tractes d’ensenyar-los. Recorden el que ets”
Jim Henson

@jordi_novatek_urbex @dr.nectus @gemmaubasartg
llocs abandonats camí de tardor Girona de nit

pOSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

L’era d’en Petasques abans de la seva urbanització. Es veuen les diferents cases situades a la part 
alta del carrer del Puig de la Creu; la primera casa de la dreta és la casa pairal de cal Calvó. S’ob-
serven les roques que hi havia a l’era, un carro i, al fons, la pedrera del Meima. Destaca l’escassa 
vegetació de la muntanya la qual cosa ens parla de l’aprofitament que en aquells temps es feia del 
bosc. || fons fotoGràfic arxiu municiPal  de castellar 

Era d’en petasques,  principis de 1920

penúltima

12/11/20       
filomena García almagro
88 anys

15/11/20     
maria teresa esteban cortés 
87 anys

TELÈfONS DINTERÈS: ajuntament 93 7 14 40 40 ·  fax ajuntament 93 714 40 93 · Policia 93 7 14 48 30 · Whatsapp Policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49 
51 ràdio castellar 93 714 43 40 · casal catalunya 93 715 89 98 · casal Plaça major 93 714 36 55 · caP 93 747 11 11 · servei de català 93 714 30 43 · centre de serveis 93 747 10 55 · ambulància 061 funerària castellar 
93 727 74 00 · tanatori 93 747 1 2 03 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de Pau 93 714 77 13 · osB  93 7 14 53 89 · acc 93 7 14 6 7 39 · recollida de mobles 900 150  140 · taxis castellar 93 7 14 3 7 75 · Parròquia  93 714 52 83



del 20 al 26 de noVemBre de 2020

la contra

Rosalina Ros

El que sap greu és que 
per ser sanitaris privats 
no se’ns té en compte

Titular de la Farmàcia Casanovas

Q
. P

a
s

c
u

a
l

La seva mare es va fer càrrec del negoci, que ja era 
una farmàcia, i després li va traspassar a ella. Defensa 
que les farmàcies són autèntics agents de salut per 
a la ciutadania en aquests temps de pandèmia

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter
Persistent
Un defecte que no pots dominar
soc caòtica
Una persona que admires
oriol mitjà
Un remei de l’àvia que funcioni
n’hi ha molts que serveixen
El millor medicament
Portar una vida ordenada
Una pel·lícula
no m’agraden gaire les pel·lícules
Una cançó
m’agrada tota la música
Un llibre
no sabria dir-te un llibre en concret
Un viatge pendent
el japó
Un color
el verd
Un indret de Castellar
n’hi ha de molt macos

”

“

· El Govern acaba d’aprovar la re-
baixa del 21 al 4% de l’IVA de les 
mascaretes. Això suposarà una 
gran rebaixa en el preu?
No ho sé. En el cas de les mascare-
tes quirúrgiques i les FFP2 sí, però 
no sé com serà el preu de les masca-
retes higièniques. 

· La gent es queixava pel preu de 
les mascaretes?
No, la gent no es queixa. Però que de 
cada mascareta un 26% vagi a l’Es-
tat directe, una cosa tan bàsica i que 
s’hagi considerat com un article de 
luxe... I tot i així, no s’ha fet abans 
amb l’excusa que Brusel·les no dona-
va permís. Però a Alemanya, França 
o Portugal  ja estan aplicant aquest 
IVA reduït.

· Els clients acumulen mascare-

tes a casa seva?
Jo crec que no. A més, com que la 
normativa va canviant constant-
ment és normal que la gent no n’aga-
fi i en tingui a casa perquè potser no 
serà necessari. 

· L’interior de la farmàcia també 
ha canviat aquests mesos amb 
les mascaretes, el gel, els ter-
mòmetres?
Tots estan col·locats en una mena 
de tòtem. Nosaltres de gel hidroal-
cohòlic sempre n’hem venut, des de 
fa molts anys. El que sí s’ha disparat 
molt és la venda dels termòmetres 
que no cal contacte per prendre la 
temperatura. Així com s’ha dispa-
rat la venda també ha passat amb el 
preu. Es pot dir que aquesta crisi no 
va malament per a tothom.

· Recentment el col·legi de farma-
cèutics es va oferir perquè les far-
màcies ajudessin en tot el possi-

ble per descongestionar els cen-
tres d’atenció primària.
El que sap greu és que per ser sani-
taris privats, tot i que una part depe-
nem de l’Institut Català de la Salut, 
no se’ns té en compte per aques-
tes coses.
 Sort, de vegades, que hem tingut de 
ser privats, perquè no ens hem arri-
bat a col·lapsar.

· Molta gent s’ha adreçat a vos-
altres per si no els contestaven 
des del CAp?
Sí. Molta gent venia aquí dient que 
no els agafaven el telèfon i a veure si 
nosaltres podíem provar-ho. 
En aquest temps que des que va 
començar la pandèmia,  ningú pot 
dir que a la farmàcia no l’han atès. 
En canvi, hi ha altres llocs que als 
CAP estan col·lapsats i no poden 
atendre els pacients. Llavors, 
per què no ens deixen 
continuar col·laborant?

·fent testos d’antígens?
Sí. Són molt fàcils de fer. Que es posi 
d’excusa que s’ha de fer un seguiment a 
mi no em val.  Perquè nosaltres podem 
fer el seguiment habitual amb els me-
dicaments. Quan al CAP  es col·lapsen, 
diuen a la gent que vagi a la farmàcia 
que li miraran el colesterol o la pressió.

· A més, les farmàcies poden ac-
tuar com una xarxa?
Cada 250 metres hi ha una farmàcia.  
I sempre n’hi ha una de guàrdia. Amb 
aquests temps, totes les farmàcies 
han estat pencant. I és per felicitar 
a tots els equips. 

· Davant les restriccions de la 
Covid-19 heu posat en marxa 
més serveis?
Sí. Hi ha molta gent aïllada a casa que 
ens truca i li portem la comanda. Tenim 
horari de matí i tarda per una coman-
da mínima de 15 euros i ho portem al 
nucli de Castellar, Sant Feliu del Racó 

i l’Airesol. A més, per cada comanda 
que ens fan per WhatsApp, donem 
un euro per a la investigació de la ma-
laltia. Portem bastants euros recap-
tats. També tenim el taulell exprés 
perquè la gent vingui a recollir a la 
farmàcia la comanda que ha fet per 
WhatsApp.

· Heu notat que la gent demana 
amb la Covid-19 algun tipus de 
medicaments especials?
Sobretot aquells productes relacio-
nats amb el nerviosisme. La gent ne-
cessita relaxar-se.

· Com heu notat els clients en 
aquests temps?
Amb por i potser una mica desori-
entats. Alguns s’estaven prenent 
una medicació i no sabien si havien 
de continuar prenent-la. Per això, 
ens demanaven que ens poséssim en 
contacte amb el CAP per veure què 
podíem fer amb els medicaments.

  Jordi Rius


