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Setmanari d’informació local

400.000 euros 
extra per a l’Obra 
Social Benèfica

ple municipal | p06

El teatre torna 
a l’Auditori 
dissabte

‘lo nuestro’ | p18

la dona 
que no acull 
la violència
Castellar rebutja la violència de gènere 
amb accions com la col·locació d’una 
mascareta lila a La Dona Acollidora

Instant de la col·locació d’una mascareta lila per transmetre un missatge contra la violència envers les dones a l’escultura de La Dona Acollidora, que dona la benvinguda al terme a la carretera de Sentmenat. || Q. Pascual
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clients amb comptagotes als bars
Des de dilluns, bars i restuarants poden obrir de 6 del matí a les 21.30 h amb certes limitacions en aquest pla d’obertura

Els bars i restaurants de Castellar 
han pogut tornar a atendre els seus 
clients als establiments després de 
37 dies en què només podien servir 
menjar per emportar o portar la co-
manda a domicili. La primera fase de 
pla de reobertura estipula que les ter-
rasses poden estar obertes al 100% i 
l’interior al 30% del seu aforament. 
Poden obrir de 6 del matí fins a les 
21.30 h, tot i que inicialment s’havia 
dit que només podien obrir de les 
18 h i fins a les 21.30 hores els esta-
bliments que servien sopars. El pla 
del Procicat estableix que les taules 
han de respectar una distància de 
dos metres, amb un màxim de qua-
tre comensals per taula, excepte si 
es tracta d’un grup bombolla. El ser-
vei de comandes a domicili es manté 
fins a les 23 hores i la recollida al local 
fins a les 22 hores. 

Aquesta arrencada “ha estat 
una mica fluixa”, admet Jordi Roca, 
del Calissó d’en Roca. En el seu cas, 
l’establiment pot tenir quatre taules 
obertes a l’interior i totes les places 
de la terrassa. Precisament, com que 
en un principi s’havia dit que els es-
tabliments només podien obrir fins a 
les 18 h, de moment mantindrà aquest 
horari. “Els clients habituals han 
vingut a donar-nos suport ja el pri-
mer dia i suposo que aniran venint 
de mica en mica”, assegura Roca. El 
restaurador, que també s’encarrega 
del servei de bar de la Sala Blava, con-
fia que ben aviat es pugui obrir el re-
cinte, “que està tancat des del mes 
de març” per les restriccions de se-
guretat imposades per aturar la pro-
pagació del Covid-19. A la Sala Blava 
no es pot fer la programació habitu-
al de ball, però Roca ja ha entrat una 
instància a l’Ajuntament “perquè hi 
vull fer concerts, ja que al Calissó 
és molt just”. Ell mateix ha calculat 
que hi cabrien unes 120 persones as-
segudes, amb una distància de quatre 
metres entre taula, dos metres més 
del que és habitual. Encara, però, no 

  J. Rius/ C. Domene

Una parella conversa en una de les taules de l’interior del Calissó d’en Roca dimecres a la tarda   || Q. Pascual

ha rebut cap resposta.
La Nuria, de l’Stewart, comen-

tava mentre es retrobava amb clients 
fidels a l’interior de l’establiment que 
“tenim algunes reserves, però a 
l’interior només podem tenir qua-
tre o cinc taules”. També es queixa-
va que “hem tingut molts dies tan-
cats el negoci i ja veurem si ens en 
podem sortir”. De la mateixa opinió 
és Mari Carmen Valero, de La Jijo-
nenca, que reconeix que “la cosa està 
complicada, no perquè la gent no 
respongui, sinó perquè hi ha molt 
poca ajuda per part de les admi-
nistracions”. En aquest sentit, Va-
lero es queixa que “hem hagut de fer 
tots els pagaments iguals d’aigua, 
llum, lloguer, llicència de terrassa 
i a més ens han pujat la quota d’au-
tònoms”. Valero té la confiança de 

+SERVEIS REOBERTS

Acadèmies i centres 
escolars ja poden fer 
extraescolars

Des de dilluns, les extraescolars 
permeses són les activitats 
esportives no competitives 
organitzades en l’àmbit escolar, 
activitats extraescolars presen-
cials organitzades pels centres 
educatius i fora d’aquests, fins 
un màxim de 6 alumnes per aula. 
I activitats de l’àmbit del lleure 
educatiu a l’aire lliure i aquelles 
que es facin en espais interiors, 

en grups de màxim 6 persones.
L’empresa Mou-te i Educa’t, que 
fa activitats esportives a l’Institut 
Escola Sant Esteve i a l’Escola 
El Sol i la Lluna de futbol, arts 
marcials, patinatge i ball ha decidit 
conjuntament amb les AFEs dels 
dos centres deixar les activitats ex-
traescolars per a després de Nadal. 
Raül Domènech, un dels tres socis 
de l’empresa, ha explicat que 
s’estimen esperar “fins després de 
Reis a l’espera de si pot augmentar 
el nombre d’alumnes perquè ara no 
tindríem prou espais ni monitors”. 
En el cas d’Idiomes Castellar, des 

“poder continuar amb el negoci”.
Tot i que des de dilluns ja pot 

obrir, el restaurant Nigromante Gas-
tro Bar encara no ha obert les portes 
i simplement està fent menjar per 
emportar. “Fa poc més d’un mes 
que estem en ERTO i estem valo-
rant si obrim al desembre”, asse-
gura el propietari, Iván Manrique. 

tornar a la normalitat

Els restauradors castellarencs con-
fien a, si les condicions sanitàries 
ho permeten, recuperar una mica 
la normalitat. El propietari del res-
taurant Garbí, Carles Calsina, con-
sidera que “durant el migdia hi ha 
bastant moviment del servei, amb 
els treballadors de les empreses”.  
De moment, i a l’espera que “tothom 
torni al seu cau o a la seva rutina”, 

l’establiment del carrer Barcelona 
no obrirà portes a la nit. En tot cas, 
hi ha la possibilitat d’emportar-se el 
menjar a la nit. El Garbí compta, de 
moment, amb vuit taules per servir 
els comensals.

 En tot cas, el grau de compli-
ment de totes les mesures que s’esta-
bleixen en aquesta primera fase del 
pla de reobertura “és molt elevat”, 
segons destaca el regidor de Segu-
retat, Pepe Leiva, que afegeix que en 
el que va de setmana no s’ha obser-
vat cap incident, més enllà “d’algu-
na problemàti ca en algun establi-
ment concret”.

un nadal atípic 
Mentre s’acaba de configurar per les 
autoritats competents (els governs 
autonòmics) com serà la celebra-

ció del Nadal aquest any tant atípic, 
el govern central ja treballa en una 
proposta que marca reunions de sis 
persones com a màxim per les tra-
dicionals trobades nadalenques que 
sovintegen la darreres setmana de 
desembre i la primera de gener. Se-
gons un esborrany que ja ha trans-
cendit als mitjans d’abast estatal, les 
propostes de mesures anti Covid-19 
del ministeri de Salut inclouen el toc 
de queda la nit de Nadal i la de Cap 
d’any però entre la una de la mati-
nada i les 6 del matí, en comptes de 
les actuals 22 h. També es recoma-
na evitar desplaçaments aquells dies 
que no siguin estrictament necessa-
ris i es demana a les administracions 
evitar esdeveniments multitudinaris 
com les cavalcades de Reis o qualse-
vol altre tipus d’esdeveniment nada-
lenc que impliqui risc de transmissió 
de la malaltia. En canvi, en principi, 
no veuen objeccions a fer esdeveni-
ments esportius lligats a les festes 
com la Sant Silvestre que a Caste-
llar es fa el 31 de desembre.

Al consell interterritorial que es 
va celebrar dimecres el Ministeri de 
Sanitat i les autonomies es van donar 
una setmana més de marge per deci-
dir les pautes per a les celebracions 
de Nadal.  El ministre Salvador Illa 
va deixar clar que cada comunitat 
podrà adaptar les recomanacions a 
la situació del territori. Illa no va en-
trar a valorar les diferents propostes 
que han plantejat o aprovat algunes 
autonomies, però va defensar que es 
buscarà el màxim consens  i que s’ha 
de mantenir la sensatesa  i la prudèn-
cia perquè, tot i que les dades de la 
pandèmia milloren, les xifres enca-
ra són molt preocupants. 

De moment, a Catalunya, la Ge-
neralitat plantejava que les reunions 
socials podien ser de fins a deu per-
sones a partir del 21 de desembre.  i 
mantenir el toc de queda com està, 
de 10 de la nit a 6 del matí. De tota 
manera, la Generalitat s’ha mostrat 
disposada a flexibilitzar aquesta me-
sura en dates assenyalades del calen-
dari nadalenc. 

d’aquesta setmana han reprès 
les classes presencials per als 
alumnes més menuts, fins als 8 
anys.”Per a ells és més difícil estar 
davant de l’ordinador, seguir les 
classes en línia, i necessiten l’ajuda 
del seus pares”, explica Eva Mon-
tull, responsable de l’acadèmia. La 
tornada a les aules de la resta de 
cursos es farà de manera esglao-
nada. Idiomes Castellar combina, a 
hores d’ara, l’ensenyament virtual 
i presencial. “Els nostres alumnes 
hi estan acostumats, perquè des 
del març passat i fins al juny vam 
fer classes en línia”, puntualitza. 

Quant a les mesures per pre-
venir contagis de Covid-19, Montull 
detalla que es pren la temperatura 
als estudiants, es desinfecten 
taules i cadires entre classe i 
classe i s’han instal·lat dispensa-
dors de gel hidroalcohòlic perquè 
els alumnes “puguin rentar-se les 
mans quan entren i quan surten” 
de l’equipament. “A més, hem 
organitzat entrades esglaonades a 
l’acadèmia, perquè cap grup entri 
a la mateixa hora, i hem instal·lat a 
cada classe i a la recepció purifi-
cadors d’aire”, apunta. “Els pares i 
mares han signat un document en 

què es comprometen a no portar 
els seus fills si tenen febre i altres 
símptomes de coronavirus, i a 
informar-nos si estan pendents 
de PCR. Volem protegir tant 
la resta d’estudiants com els 
professors”, afegeix Montull. 

D’altra banda, quant a 
l’impacte del coronavirus en les 
matriculacions d’aquest curs, 
Montull reconeix que tot i que ha 
disminuït el nombre d’alumnes 
més petits, ha repuntat la xifra 
d’estudiants adolescents, i per 
tant s’ha compensat la davallada 
d’alumnes. ||r.gómez/j.rius
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Evolució de la pandèmia de les darreres sis setmanes. || generalitat

+COVID

Milloren tots els 
indicadors de la 
pandèmia

Castellar del Vallès ha aconseguit 
millorar tots els indicadors que me-
suren l’evolució de la pandèmia de 
Covid-19 i s’acosta als nivells previs 
a la segona onada. La vila acaba 
la darrera setmana de novembre 
amb uns índexs de contagi similars 
als que tenia a finals de setembre. 
Han estat dos mesos de patiment 
on el número de contagiats es va 

desfermar arribant a un pic de 153 
casos en set dies a mitjans d’octubre 
i un risc de rebrot per sobre de 1.200 
per 100.000 habitants. Des d’aquell 
moment, Castellar va començar 
a doblegar la corba i les darreres 
dades que aquest dijous (en el 
tancament de l’edició) reporten 
les autoritats sanitàries catalanes 
mostren 22 casos i un risc de rebrot 
de 209 ( entre el 16/11/2020 -i el 
22/11/2020). A més, també ha 
baixat substancialment el número 
de positius relacionats amb el total 
de proves PCR: entre el 16 i el 22 de 
novembre, la positivitat ha estat 
del 4,15% (s’han fet 460 proves 
PCR i 165 testos d’antígens amb un 

Des del 15 d’octubre fins al 20 de no-
vembre, s’ha portat a terme al Casal 
d’Avis de la plaça Major, gràcies a 
la col·laboració de l’Ajuntament la 
campanya de vacunació contra la 
grip comuna, considerada especial-
ment important aquest any a causa 
de l’impacte de la pandèmia de Covid-
19. Segons les autoritats sanitàries, 
la resposta ciutadana es pot consi-
derar “un èxit, amb més de 120 va-
cunes al dia des del 15 d’octubre”. 
Des del CAP també informen que la 
campanya encara continua i vigent 

i els castellarencs i castellarenques 
que ho vulguin es poden continuar 
vacunant de forma programada a 
les instal·lacions del CAP.

La realitat de la pandèmia va 
fent evolucionar també el funciona-
ment de l’atenció primària que s’ha 
vist en una situació molt comprome-
sa durant el pic de la segona onada de 
la Covid-19. En aquest sentit, l’Insti-
tut Català de la Salut ha informat a 
L’ACTUAL que s’està preparant un 
pla d’enfortiment del CAP promo-
gut pel departament de Salut que 
farà “una inversió que permetrà 
la incorporació de nous professi-

més de 120 
dosis de la vacuna 
de la grip al dia 
les autoritats sanitàries qualifiquen “d’èxit” 
la campanya de vacunació contra la grip 
que s’ha centrat fins el 20 de novembre al 
casal d’avis de la plaça major. ara continua 
amb visites programades al mateix cap

  Redacció

taprevia.gencat.cat) o de La Meva 
Salut (lamevasalut.gencat.cat). “El 
personal d’atenció primària aten-
drà la petició i donarà una respos-
ta adequada a cada cas, bé amb la 
programació d’una visita si cal 
que l’usuari es dirigeixi presenci-
alment al centre, o, si es pot resol-
dre la seva consulta sense haver de 
desplaçar-se al CAP, indicarà com 
fer-ho”, recorden. 

onals”, tot i que encara no s’ha con-
cretat quan. 

En aquests moments, al pacient 
COVID-19 se li fa diagnòstic a través 
de l’ecografia pulmonar, “una tècni-
ca de gran fiabilitat que permet 
que es faci seguiment dels pacients 
al propi centre”. En paral·lel, s’ha 
consolidat al CAP, a nivell estructu-
ral, dues entrades de forma diferen-
ciada:  l’entrada principal pel carrer 

Ripollet, núm. 30, és per a l’accés dels 
usuaris amb símptomes o sospita de 
patir COVID-19. L’entrada pel passat-
ge de darrere del CAP (davant escola 
Joan Blanquer) és per a l’accés dels 
usuaris amb visites programades i 
per fer-se analítiques.

Per evitar aglomeracions al cen-
tre, cal contactar per telèfon o bé a 
través de la pàgina de programació 
de l’Institut Català de la Salut (ci-

Una veïna es vacuna contra la grip al Casal de la gent gran durant els primers dies de la campanya. || Q. Pascual

resultat de 22 positius). En el pic de 
la pandèmia aquesta positivitat va 
arribar  a superar el 13% amb més 
d’un miler de proves realitzades.
Tot apunta que la vila podria 
mantenir a ratlla la pandèmia en 
els proper dies movent-se en una 
forquilla entre 20 i 25 contagis 
acumulats a set dies i coincidint 
amb un aixecament parcial de 
restriccions entre les que destaquen 
l’obertura de bars i restaurants i la 
possibilitat de recuperar l’activitat 
cultural i esportiva congelada un 
mes i mig. Caldrà veure si s’acon-
segueix tornar a un risc de contagi 
baix, cosa que encara no s’ha assolit 
malgrat la gran millora.  || redacció
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Que el virus no tapi la violència masclista
Dimecres, 25n, durant tot el dia, la plaça d’el mirador va acollir un acte d’art en memòria de les dones assassinades

Aquest 2020 està sent un any es-
pecialment dur per a les dones víc-
times de violències masclistes. El 
confinament va propiciar que, d’una 
banda, aquestes dones haguessin 
de conviure i estar tancades amb 
el seu maltractador durant molt de 
temps sense cap via d’escapament i, 
de l’altra, que les denúncies durant 
aquell període disminuïssin. Una 
radiografia que coincideix amb les 
dades que es desprenen del  Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones 
de Castellar del Vallès. Aquest ser-
vei de l’Ajuntament, que es presta 
gratuïtament, ofereix informació, 
assessorament, primera atenció 
i acompanyament en relació amb 
l’exercici dels drets de les dones en 
tots els àmbits: laboral, social, per-
sonal, familiar i d’altres, amb total 
confidencialitat i discreció. A més, 
compta amb assessoria jurídica a El 
Mirador, que funciona amb cita prè-
via, i els serveis de suport Psicodona 
i Psicoinfància, que aquest 2020 ha 
fet seguiment de 31 usuàries i que ha 
atès 4 situacions d’urgència. 

Maria Teresa Suils, advocada 
del servei d’Assessoria Jurídica del 
SIAD Castellar, assegura que du-
rant els mesos de confinament tot 
es va alentir. “No és que hagues-
sin desaparegut els problemes, 
però la gent es va recloure i tot 
es va quedar aturat. A partir del 
juny, van tornar els temes, però 
com que no podem fer visites pre-
sencials, perquè les fem telefòni-
ques, estem limitades. De vegades 
truco i no poden parlar. La confi-
dencialitat queda supeditada al 
fet que puguin estar soles a casa”. 
Enguany el servei de l’assessoria ju-
rídica ha atès entre 8 i 10 consultes 
mensuals, menys que l’any passat. 
“D’aquestes, fins i tot, hi ha algu-
nes que no hem pogut fer-les, per-
què no les hem trobat a casa o per-
què ha respost l’home dient que 
no hi era. Llavors, entenem que hi 
ha una dificultat gran per parlar i 
que serà complicat fer l’entrevis-
ta”. Segons dades d’Interior, a hores 
d’ara, la Regió Policial Metropolita-
na Nord, de la qual forma part Cas-
tellar, ha tramitat 2.501 denúncies 
per violència masclista en l’àmbit 
de la parella.

casos del siad castellar

L’advocada explica que les consultes 
que arriben al SIAD Castellar estan 
vinculades, sobretot, a temes de pa-
rella i crisis de família.  Hi ha molt 
maltractament, però no agressions 
físiques. “D’això en veiem poc, en 
aquest tipus de servei. Nosaltres 
no atenem urgències. És un ser-
vei d’assistència jurídica per aju-
dar, per obrir la ment i mostrar el 
camí a seguir, però no per atendre 

  Cristina Domene

80 parells de sabates liles recorden les 80 dones assassinades per violència masclista el 2020. || Q. Pascual

la qüestió concreta. Ens arriben, 
efectivament, crisis de parella, on 
hi ha maltractaments. Hi són en 
versió amenaça quan estan en el 
divorci o la separació com ‘t’ho 
trauré tot’, ‘et quedaràs al car-
rer’, ‘no et donaran la custòdia 
dels nens’, però també maltrac-
tament verbal constant com ‘no 
vals per a res’ o ‘no atens bé les 
coses’”, afirma Suils. 

Suils detalla que el fet que hi 
hagi menys atencions o menys de-
núncies no es tradueix en menys 
casos de conflicte o maltractaments. 
“Ni de bon tros. Crec que són els 
mateixos. Que hi hagi un virus no 
vol dir que hagi menys violència de 
gènere o menys crisis de parella o 
menys problemes laborals. El con-
finament el que ha fet és aparcar 
els conflictes per les circumstàn-
cies. Pensem que el confinament 
en el tema dels maltractaments 
no ajuda gens. Al contrari”, opina 
l’assessora jurídica. 

trucades

Respecte al perfil de dona que 
s’adreça al SIAD, el ventall és molt 
ampli, segons expliquen des de l’or-
ganisme. Diferents edats, diferents 
situacions econòmiques, diferents 

DIA InTERnACIOnAL | eliminació violència masclista

+ ACCIÓ En MEMÒRIA

80 parells de sabates,                
80 assassinades

Dimecres 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones, 
durant tota la jornada, la plaça d’El 
Mirador va acollir un acte d’art i 
memòria contra els feminicidis 
organitzat per Castellar Jove. 
L’acció va consistir a col·locar 
80 parells de sabates a terra des 
de primera hora del matí, tants 

com dones assassinades hi ha 
hagut aquest 2020, fins avui, 
a l’Estat espanyol. Les sabates 
es van pintar de violeta, el color 
que simbolitza la lluita contra 
la violència envers les dones. 
Per poder dur a terme aquesta 
iniciativa, Castellar Jove va fer una 
crida a la ciutadania, les setmanes 
prèvies al 25N, perquè lliurés 
sabates velles. Es tracta d’una 
acció inspirada en la ‘performance’ 
de sabates vermelles creada l’any 
2009 per l’artista visual mexicana 
Elina Chauvet per denunciar la 
violència envers les dones.

formacions. Si hi ha cap dona que 
està patint alguna mena de maltrac-
tament l’advocada recomana que 
truquin al SIAD. “Li aconsellem 
que truqui i que s’assessori, que 
és molt important. Si tens infor-
mació, veus les coses d’una altra 
manera”. També poden contactar 
amb la línia d’atenció 24 hores 900 
900 120, amb la policia local, 93 714 
48 30, o a través de WhatsApp, al 
número 671 77 85 40.

lectura de manifest al ple

D’altra banda, la sessió plenària 
del mes de novembre, celebrada 
dimarts 24 de manera telemàtica, 
es va iniciar amb la lectura prèvia 
del manifest del Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones i d’una declaració 
institucional unitària amb motiu del 
Dia Universal de la Infància 2020.

La regidora de Feminisme, Àn-
gela Bailén, va ser l’encarregada de 

posar veu al document reivindicatiu 
del 25N, que va posar èmfasi en la 
duresa dels darrers mesos per a les 
dones i criatures que viuen en situa-
cions de violència com, segurament, 
ho seran els mesos que vindran, 
mentre duri la pandèmia. “Aquest 
és l’any en què hem après més que 
mai que allò que ens havien ense-
nyat no era cert i, contràriament 
al que crèiem, el lloc més segur 
per a les dones i les nenes pot ser 
el carrer, les places, els llocs on 
fem vida, mentre que la llar, la pro-
ximitat, allò que ens havien ense-
nyat com a refugi, pot ser l’espai 
més perillós per a nosaltres. Les 
cases podrien haver actuat com a 
búnquer on l’objectiu dels agres-
sors era tenir el control sobre la 
víctima, tenir poder sobre ella, 
si no hagués estat per les múlti-
ples campanyes socials i institu-
cionals que s’han posat en marxa 
per posar fre a les violències”, va 
comunicar Bailén. 

El manifest institucional ínte-
gre es pot trobar al web www.caste-
llarvalles.cat/25, i  a les xarxes soci-
als de Fem Castellar, en un vídeo que 
ha comptat amb la participació de 
la Comissió de Prevenció de la Vio-
lència Masclista.  
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En un ple carregadíssim de propostes 
i molt debat –es van superar les quatre 
hores de durada–, va destacar la deci-
sió d’injectar 400.000 euros extres a 
l’Obra Social Benèfica (OSB) per “ga-
rantir-ne la supervivència”, en pa-
raules del regidor de Serveis Socials, 
Joan Creus. El ple també va aprovar 
destinar més de 300.000 euros als con-
cessionaris municipals que van haver 
de tancar activitats per l’estat d’alarma 
o que han deixat de tenir ingressos per 
la pandèmia –entre aquests, les esco-
les bressol, els responsables del pàr-
quing i la zona blava o les instal·lacions 
esportives i les piscines. 

La Fundació de l’OSB és una ins-
titució amb 92 anys d’història, “clau en 
la vertebració del municipi, que en 
els darrers 40 anys ha tingut cura 
de la gent gran i és considerada un 
referent a Castellar”, va recordar 
la regidora de Serveis Econòmics, 
Yolanda Rivera. El centre ha anat te-
nint diversos models de finançament 
i des del 2016 compta amb un conveni 
anual a través del qual l’Ajuntament 
aporta el 10% del pressupost de l’ens, 
que ara tindrà una injecció extra de di-
ners perquè, en les condicions actuals, 
la seva viabilitat futura està en perill: 
Segons Rivera, “el concert amb la 
Generalitat no s’ha modificat en 10 
anys i les despeses i l’IPC sí que van 
augmentant, i les donacions ja són 
inexistents, quan eren importants 
fins no fa gaire anys”. A la complexa 
situació financera s’ha sumat l’impac-
te de la pandèmia, que ha incremen-
tat despeses fixes però també salari-
als. “És per tot això, en un afany de 
mantenir-la viva i operativa, que es 
planteja un ajut econòmic extraor-
dinari”, va dir la regidora.

Dolors Ruiz, regidora d’ERC, 
principal grup de l’oposició, va cele-
brar que s’estigui preparant un pla 
de viabilitat per a l’OSB, un ens que 
ha anat passant diverses vicissituds i 
que ara, com a residència de gent gran 
concertada, “necessita una estratè-
gia de futur”. Ruiz va demanar “una 
estratègia de poble, amb presència 
de la Generalitat i dels sindicats en 
representació de les treballadores 
per trobar una solució a aquest pro-
blema”. Per ERC, “tenint en compte 
que els ciutadans que arriben ho fan 
cada vegada amb més dependènci-
es, s’ha de fer un reajustament per 
poder sortir d’aquesta situació”. El 
portaveu de Junts per Castellar, Pau 
Castellví, es va mostrar d’acord en la 
necessitat “d’anar a l’arrel i prendre 
mesures estructurals més enllà de 

tapar els forats”. En aquest sentit, 
Junts va optar per l’abstenció perquè, 
segons va dir Castellví, no disposaven 
de la informació per poder decidir. 
“Volem donar-hi suport, però volem 
la transparència que ens permeti 
poder decidir quan hi hagi aquest 
estudi de viabilitat”. 

El regidor de Serveis Socials va 
mostrar-se “decebut” per l’abstenció 
de Junts i va dir que la fundació “ret 
comptes a la Generalitat, amb tota 
la transparència del món”. Creus 
també va coincidir que “alguna qües-
tió estructural falla i no precisament 
per la part de l’Ajuntament, estem 
oberts a parlar amb el conseller que 
toqui, però en els darrers anys no 
s’ha aconseguit variar la situació”. 
L’alcalde, Ignasi Giménez, va voler in-
sistir en el fet que el problema de l’OSB 
“supera l’àmbit estrictament mu-
nicipal. És un problema de país, del 
model de residències que tenim”, 

injecció de 400.000 € per a l’osB
els grups municipals 
coincideixen que cal 
buscar una solució 
que doni viabilitat a 
l’obra social Benèfica

  J.G.

novament, el ple municipal s’ha desenvolupat de forma telemàtica, com a mesura anti-Covid. || youtube

rebre fins a 72.000 milions) i que poden 
obrir un nou panorama en camps tan 
diversos com la sostenibilitat, la digita-
lització o la mobilitat. Sobre la moció, 
que es va aprovar per unanimitat, el 
regidor d’ERC Oriol Martori va coin-
cidir que “és necessari que els pro-
jectes es facin des del territori i la 
proximitat gestionant els recursos 
que li corresponen”. Martori va de-
manar ambició a l’hora de posar pro-
jectes singulars a sobre de la taula en 
matèria de transició ecològica i d’equi-
libri social i territorial. El regidor repu-
blicà va posar l’accent en el riu Ripoll i 
la millora de la mobilitat, dos dels rep-
tes que la vila té plantejats històrica-
ment i que poden trobar nous camins 
de finançament via Europa.

Pau Castellví (Junts) va conside-
rar que la moció estava ben orientada 
en reclamar protagonisme per al terri-
tori i va fer un prec: “Igual que es  pro-
posa posar els municipis en el centre 

pLE MUnICIpAL | crònica

va poder aprovar per la majoria ab-
soluta de l’equip de govern, la darre-
ra moció de Som de Castellar-PSC va 
rebre crítiques per part d’ERC i Junts. 
La moció era de suport al món local del 
teixit esportiu, en què es demanava a 
la Generalitat que sigui considerada 
una activitat essencial. Segons va ar-
gumentar el regidor d’Esports, Nakor 
Bueno, amb dades a la mà que acredi-
ten un índex de contagi molt baix als 
clubs locals, “en aquestes darreres 
tres setmanes sense esport, crec 
que els infants han fet altres coses 
amb més riscos de contagi que l’ac-
tivitat esportiva”.

el repte de la recollida de residus

Les mocions d’ERC van tenir sort di-
versa quant a les votacions, però, en 
algun cas, van produir un debat in-
tens, com el cas de la proposta que 
demanava un canvi de model en la re-
collida selectiva, que comença a mos-

pes”. Tot i això, González va explicar 
que s’ha aconseguit arribar al 45% en 
reciclatge i que a través de noves cam-
panyes es podria seguir augmentant 
aquest percentatge, però va advertir 
ERC que, “a Castellar, és inaplica-
ble un model únic, caldria anar a un 
model mixt” que incorporés el porta 
a porta en alguns nuclis de la vila. Fi-
nalment, el regidor va apuntar que es 
pot disparar “un 30% el cost amb la 
recollida porta a porta i sense ga-
ranties de retorn” i, per tant, la taxa 
també es podria disparar. En el torn 
de rèplica, Calaf va insistir que amb 
el sistema actual “no ens portarà al 
60% de reciclatge dels residus i la 
situació cada vegada serà més difí-
cil de reconduir”.

Les mocions d’ERC que dema-
naven més rellevància al portal web 
de l’Ajuntament de les polítiques femi-
nistes i avançar en la igualtat de gène-
re incorporant més dones a la policia 
municipal tampoc van tenir el vot de 
l’equip de govern. En el primer cas, la 
regidora de Feminisme, Àngela Bai-
lén, va dir que les accions que dema-
nava ERC en la moció “o s’estan fent 
ja o gairebé estan fetes” i va demanar 
que la moció fos retirada. Dolors Ruiz 

El ple va aprovar 

300.000 € 

per rescabalar 

les concessions

municipals 

trar símptomes d’esgotament. Josep 
Maria Calaf (ERC) va opinar que és 
“impossible millorar els índex de la 
recollida selectiva” i que per arribar 
a assolir algun dia números rellevants 
de recollida selectiva calen noves me-
sures com la modalitat porta a porta, 
que, segons Calaf, acaba incentivant la 
reducció: “Reciclar és la millor alter-
nativa, però equival a generar nous 
residus (contenidors, camions, ga-
lledes...) i, per tant, la millor opció és 
reduir”. Finalment, segons la moció, 
aquestes polítiques s’han d’enfocar 
perquè qui més contamini, pagui més.

Per part de l’equip de govern, el 
posicionament del regidor de Medi 
Ambient, Pepe González, va comen-
çar subratllant que “Catalunya no 
té un model de tractament de resi-
dus com a país: al capdavall, el que 
tenim com a país són abocadors i 
la indefinició ens porta a la parà-
lisi”. Seguint aquest fil va recordar 
que la baula més feble de la cadena –
els Ajuntaments– “és on recau més 

Es va tombar una 

moció d’ERC que 

demanava canviar 

el model de gestió i de 

recollida de  residus

va detallar, i va concretar que es ne-
cessiten “duplicar els recursos que 
s’estan destinant a les residències”. 

mocions

La part deliberativa del ple va tenir dos 
blocs, una part amb 3 mocions propo-
sades per l’equip de govern i 5 més pro-
posades per ERC, una d’aquestes so-
brevinguda. 

En el primer bloc, el debat més 
transcendent es va fer en la moció que 
reclama un paper actiu dels municipis 
en l’assignació i gestió dels fons euro-
peus Next Generation EU dins del con-
text de la pandèmia (Espanya podria 

de l’equació, que les entitats locals 
també siguin tingudes en compte i 
que no sigui un projecte només li-
mitat a l’administració”. Per part 
de Ciutadans, Matías de la Guardia 
va mostrar escepticisme sobre com 
la Generalitat podrà fer participar els 
municipis a l’hora de repartir “uns re-
cursos contundents”. En aquest sen-
tit, l’alcalde va dir que no hi havia cap 
ombra de dubte sobre la Generalitat,  
“entenc que el conjunt d’adminis-
tracions hem de ser capaços de tre-
ballar plegats i també entre el sec-
tor privat i el sector públic, teixint 
aliances, com ha dit Castellví, amb 
el sector privat”.

També va gaudir d’unanimitat  la 
moció per exigir el compliment de fi-
nançament cap als ens locals per part 
del Govern de la Generalitat després 
de negociar esmenes amb ERC. El text 
bàsicament demana la liquidació dels 
deutes i l’aprovació d’un pla de xoc per 
als Ajuntaments i crear un nou fons 
de rescat extraordinari.  Tot i que es 

(ERC) va justificar que la moció volia 
posar de manifest que Castellar s’ha 
proclamat municipi feminista “i avui 
en dia no tenim notícia com s’està 
implementant això a nivell local”. 
Prèviament, també havia estat tom-
bada una altra moció d’ERC que de-
manava més seguretat per als tre-
balladors als espais municipals per 
prevenir contagis de Covid.

més dones a la policia local

Pel que fa a la proposta per incre-
mentar el nombre d’agents dones 
a la policia local, la regidora de Re-
cursos Humans, Anna Màrmol, va 
dir que les darreres 6 incorporaci-
ons han comptat amb 3 dones, però 
es fa difícil una política sistemàtica 
perquè les baixes de la plantilla de 
la policia impliquen un degoteig en 
base a les jubilacions, i que en els 
pròxims anys es preveuen quatre o 
cinc, “ja que tenim una plantilla 
envellida”. 

Finalment sí que es va aprovar 
per unanimitat una moció sobrevin-
guda d’ERC que insta el Marroc que 
compleixi els acords internacionals 
i retiri de forma immediata els seus 
efectius militars del Guerguerat i 
deixi d’utilitzar-lo, així com un altre 
pas del sud-oest del territori sahrauí, 
per comunicar-se amb Mauritània. 
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L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha concedit a 88 famílies del munici-
pi un import global de 131.500 euros 
corresponents a les subvencions per 
al pagament del lloguer adreçades a 
persones afectades econòmicament 
per la Covid-19. La convocatòria 
d’aquest ajut extraordinari, obert 
el juliol passat per part de l’Ofici-
na Municipal de la Covid-19, ha tin-
gut com a objectiu donar suport a 
les persones arrendatàries del seu 
habitatge habitual amb dificultats 
per fer front a la renda de lloguer 
com a conseqüència de la pandèmia.

En total, s’han admès 88 sol-
licituds d’un total de 114 presenta-
des en el termini establert, cosa que 
suposa un percentatge d’aprova-
ció del 77%. Les 26 sol·licituds res-
tants s’han desestimat per no com-
plir algun dels requisits requerits. 
Entre aquests, les persones bene-
ficiàries, que havien detenir l’habi-
tatge a Castellar,  no podien superar 
uns límits concrets d’ingressos de 
la seva unitat familiar ni pagar una 

ajuts de 131.000 € per pagar el lloguer

Vista general de Castellar del Vallès. || Q.Pascual

88 famílies colpejades econòmicament per la covid-19 s’ha beneficiat d’aquesta subvenció

renda de lloguer de 900 euros men-
suals. A més, calia que es trobessin 
en situació de pèrdua d’ingressos 
com a conseqüència de l’impacte 
econòmic i social de la Covid-19: per 
exemple, estar en  situació d’atur; 

  Redacció

COVID-19 | haBitatge

estar incloses en un expedient de 
regulació temporal d’ocupació o un 
expedient de regulació d’ocupació; 
haver vist reduïda la seva jornada 
laboral; acreditar una pèrdua subs-
tancial d’ingressos en cas de treba-

Dijous 3 de desembre se celebra el 
Dia Internacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional. A Cas-
tellar s’han programat un seguit 
d’actes que arrenquen aquest di-
lluns 30 de novembre amb el ‘Jocs 
davant la discapacitat’, una  acti-
vitat que farà l’associació Ampu-
tats Sant Jordi amb els alumnes de 
FEDAC Castellar. Posteriorment, 
el 15 de desembre els alumnes de 
l’Institut Escola Sant Esteve repe-
tiran l’activitat . El mateix 3 de de-
sembre, la regidora de Diversitat 
Funcional, Anna Margalef, parti-
ciparà a la taula rodona Què ens fa 
invisibles? La realitat de la discapa-
citat explicada en primera perso-
na, organitzada per l’entitat Amics 
d’en Biel a Cardedeu. 

En paral·lel, a Castellar es 
farà una campanya de sensibilit-
zació per a un ús responsable de 
les places d’aparcament de mobi-
litat reduïda i el mateix dia 3 s’il-
luminarà de taronja les lletres de 
Castellar del Vallès a la rotonda 
d’entrada del municipi. Divendres 
4, hi haurà cinefòrum amb la pel-
lícula Lars y una chica de verdad a 
l’Auditori Municipal.  || redacció

Celebració  del Dia 
Internacional de les 
persones amb 
diversitat funcional

ACTES | 3 DesemBre

llar per compte propi, o qualsevol 
altre situació anàloga.

Les quanties concedides con-
sisteixen en una prestació única per 
import de 3 mensualitats de lloguer, 
amb un màxim de 1.600 euros per ti-
tular. Els beneficiaris hauran d’apli-
car l’import concedit al pagament de 
la renda del lloguer entre els mesos 
d’abril i desembre del 2020. 

7% del superàvit del pressupost

Gràcies al fet que l’Ajuntament va 
poder optar al 7% del superàvit del 
pressupost de 2019, s’han pogut fer 
aquests ajuts al lloguer, articular els 
ajuts de casals d’estiu enriquit , els 
ajuts per la compra d’ordinador als 
alumnes per seguir les classes a dis-
tància i dotar de més pressupost  de 
subvencions a les famílies. 

En funció de com evolucioni 
la pandèmia, “no descartem tor-
nar a convocar aquests ajuts al 
lloguer”, assegura la Comissiona-
da per a la gestió dels efectes de la 
Covid-19, Yolanda Rivera. A més, ha 
avançat que “està previst tornar a 
repetir  l’any que ve tots els ajuts 
que vam donar”. 
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una setmana plena de descomptes

Els comerços castellarencs poden 
treure profit enguany del Black Fri-
day, una iniciativa comercial nascu-
da als Estats Units que, de fet, suposa 
l’avantsala de les compres de Nadal. 
En pot treure suc perquè, a hores 
d’ara, les grans superfícies, les grans 
competidores comercials, continua-
ran tancades almenys fins al 7 de de-
sembre, amb la qual cosa es perdran 
aquesta campanya.  

Una vintena d’establiments 
membres de Comerç Castellar ce-
lebraran el ‘Back to color’, una boti-
ga al carrer  durant tot aquest diven-
dres i dissabte al matí. Els comerços  
faran una dinamització amb botigues 
al carrer davant mateix del seu apa-
rador. El producte exposat estarà re-
baixat com en un Black Friday. Per 
donar més dinamisme i color a la 
proposta s’ha creat una columna de 
globus que es posarà a fora de cadas-
cuna de les botigues per cridar més 
l’atenció. Els comerços que partici-
paran en la iniciativa són: Bel·la, Vi-
nalium, Midudu Kids, Be By Luxury, 
Herois, Esports Castellar, Illa, PC Pul-
pin, Luque, Cárnicas Merche,  Silvia 
Moda,  Espai Lector Nobel, Pessigo-
lles, Rodana Sabaters, Super Òptics, 
Pastisseria Muntada i les farmàcies 
Catalunya, Casanovas i Permanyer.

alguns establiments 
de comerç castellar 
munten la botiga al 
carrer avui i demà

Cárnicas Merche abaixa els preus de 
molts productes durant tota la set-
mana. “Podem ajustar els nostres 
marges comercials i és el moment 
d’avançar compres com el cabrit, 
el xai o el pollastre d’aquestes fes-
tes”, explica el cansalader Antonio 
Gálvez. A partir de l’1 de desembre, 
els escorxadors ja apliquen tarifes de 
Nadal als productes i “el preu aug-
mentarà”, constata Gálvez. Com 
a colofó a aquesta setmana de des-
comptes, aquest divendres hi haurà 
una degustació especial del format-
ge Beaufort,  elaborat amb llet crua i 
que s’anomena el príncep dels Gruyè-
re. “Aquest formatge acostuma a  
pesar uns 40 quilos i vindrà un 
especialista  a tallar-lo a la nos-
tra botiga del carrer Montcada”, 
assegura el propietari de Cárnicas 
Merche, que afegeix que a tot l’Es-
tat arriben pocs exemplars “i nosal-
tres en tindrem un per segon any”. 
L’any passat, els trossos de format-
ge Beaufort es va esgotar en només 
dues setmanes.

Dues de les òptiques de la vila, 
Optimón i Super Òptics, també fan 
ofertes interessants aquesta set-
mana. En el cas de la primera, fan 
descomptes addcionals en ulleres, 
ulleres de sol i lents graduades. La 
segona òptica aplica un 10% de des-
compte addicional en els seus pro-
ductes aquesta setmana.

Les farmàcies aprofiten aques-
ta setmana per fer promocions inte-
ressants de lots de bellesa i de para-
farmàcia. “Moltes empreses ja fan 
lots especials per a aquests dies, 
que poden ser un bon regal”, de-
talla Núria Carmona, la nova titular 
de la farmàcia Catalunya.

  Jordi Rius

COVID-19 | segell D’or

Quan el client 
particular salva 
el negoci

Moltes empreses que es dediquen 
a l’alimentació han hagut de can-
viar el seu client habitual. La crisi 
sanitària ha fet que bars i restau-
rants estiguin, de moment, tan-
cats. Empreses com la fàbrica 
d’Embotits Segell d’Or, que està 
ubicada al polígon de Can Car-
ner, tenen sort de seguir factu-
rant gràcies als clients particu-
lars. Segell d’Or és una empresa 
fundada a finals dels 90 per la fa-
mília Daza, que ja tenia fàbrica 
càrnica a Barberà i botigues pel 
Vallès. Una branca familiar es va 
establir a Castellar. Sara Daza, 
una de les  membres de la terce-
ra generació de l’empresa, expli-
ca que l’empresa es va especialit-
zar en l’hostaleria i distribució i 
que “en el seu moment vam ar-
ribar a vendre a C +C, l’actual 
Gros Mercat”.

A Segell d’Or elaboren em-
botits cuits i elaborats càrnics 
derivats del porc, a més de co-
mercialitzar pollastre, vedella i 
formatges d’altres proveïdors. 
La crisi de l’hostaleria ha fet que 
l’empresa s’adreci sobretot al con-
sumidor particular, que ha estat la 
gran taula de salvació en aquests 
temps de Covid-19. “El client fa la 
seva comanda d’un dia per l’al-
tre o amb un o dos dies d’ante-
lació depenent de si, per exem-
ple, fan una barbacoa el cap de 
setmana. Nosaltres li facilitem 
el llistat de preus, fa la coman-
da i la ve a recollir. No som cap 
botiga i, per tant no tenim ex-
positors”, constata Daza. ||  j.rius

+ COMERÇ

Avek, un avet de 
fusta per a casa

Aquest any els castellarencs Jordi 
Sanchis i  Clara i Pep Martí -tots tres  
a la imatge- han creat Avek, un avet 
de fusta que no embruta perquè 
no li cauen les fulles, fàcil tant de 
muntar com de guardar i respectuós 
amb el medi ambient perquè es pot 
reutilitzar cada any sense que es faci 
malbé. I a més, la fusta que s’utilitza 
prové de boscos que practiquen 
la silvicultura sostenible. L’avet té 
una alçària d’1 metre i la seva base 

també fa un metre de llargada. Està 
fet de llistons que es poden orientar 
de posició fins a crear la forma 
definitiva. Costa 75 euros i el preu 
inclou la capsa de fusta per guardar 
l’Avek –nom derivat d’avet i d’oikos, 
‘casa’ en grec antic–, l’arbre de fusta i 
el transport. Es faran dos enviaments 
durant el desembre: dilluns dia 7 i 
dijous 17. “Farem tants arbres com 
comandes tinguem”, assegura Clara 
Martí, “ja que hem dit que si som 
respectuosos amb el medi ambient 
no ens posarem a fer arbres a dojo”. 
Els impulsors de l’Avek volen que sigui 
un objecte personalitzat. Per això, 
“nosaltres mateixos ens encarre-
guem de portar-los”, assegura Martí.
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una treva per als boscos de castellar

Ha estat un estiu atípic, una campanya 
de prevenció d’incendis “excepcional-
ment tranquil·la”, explica Cisco Al-
tarriba, cap del Parc de Bombers Vo-
luntaris de Castellar. “Hem tingut 
vuit incendis de vegetació i catorze 
rescats de persones. No ha cremat 
cap hectàrea, només prop de 250 m², 
entre el 15 de juny i el 15 de setem-
bre, que és quan s’activa la campa-
nya forestal d’estiu dels Bombers”, 
detalla Altarriba. “La meteorologia 
ha influït moltíssim, però també les 
restriccions de mobilitat, i el con-
finament. No recordo cap any tan 
tranquil quant a focs forestals en 
aquesta zona”, constata.

En referència a la climatologia, 
segons les dades registrades a l’estació 
meteorològica de Cal Botafoc, la prima-
vera del 2020 ha estat la més plujosa 
dels últims 30 anys, i l’estiu també ha 
vingut força carregat d’aigua. Els bos-
cos s’han mantingut verds i espessos, 
i amb una humitat que ha protegit la 
vegetació i ha apaivagat el combusti-
ble. Altarriba puntualitza que l’estiu 
no ha estat tan plàcid a ponent. Els 
efectius de Castellar han col·laborat 
en diversos dispositius al sud del país. 
“Hi havia zones en què l’estrès als 
boscos per la manca de pluja era 
més evident. La sequera acumula-

la campanya 
d’estiu es clou amb 
vuit focs i prop de 
250m2 de terreny 
forestal cremat

da s’ha fet notar després de l’estiu, 
que és quan s’han produït els pocs 
focs que hem tingut, que han estat 
tardans”, apunta.

Concretament, des del 15 de juny 
fins al 15 de setembre la campanya es-
pecial d’estiu de la Direcció General 
d’Extinció i Prevenció d’Incendis de 
la Generalitat, i el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 
que coordina el Consell Comarcal, la 
Diputació i la Generalitat. Ara bé, les 
tasques de prevenció es duen a terme 
durant tot l’any, especialment des del 
març fins a l’octubre, moment en què 
les temperatures comencen a escalar 
als termòmetres i cal fer una diagnosi 
del terreny forestal.

Enguany, segons va constatar 
el Grup de Reforç d’Actuacions Fo-
restals (GRAF) quan va començar la 
campanya d’estiu, els boscos catalans 

  Rocío Gómez

Dos bombers treballen en un petit incendi a la zona de l’Airesol fa un mes. || bombers cast.

acumulaven el triple de massa fores-
tal combustible que l’any passat. Per 
a Altarriba, una gestió dels boscos 
“seriosa i eficaç” és fonamental en 
la prevenció d’incendis. “És un pro-
blema que fa temps que hem posat 
damunt la taula. Els boscos s’han 
convertit en un perill per a la ciu-
tadania, no només per a la gent que 
hi va, sinó per a les poblacions amb 
què limiten. Per exemple, Caste-
llar està envoltat de bosc, menys a 
la zona del pla de la Bruguera. Tota 
aquesta massa forestal ha crescut 
de manera anàrquica i descontro-
lada. En cas que es produeixi un foc, 
i es donin un seguit de circumstàn-
cies que no és tan difícil que passin, 
seria un incendi inabastable”, re-
marca Altarriba. En aquest sentit, el 
bomber assenyala altres factors que 
tenen un impacte directe en els bos-

cos, com el canvi climàtic i l’estrès hí-
dric, o la manca de tallafocs naturals. 
“A Castellar hi ha molta gent que 
viu a tocar del bosc, a les urbanit-
zacions. És molt important redu-
ir la quantitat de combustible del 
bosc, perquè és potencialment pe-
rillosa”, explica.

l’estiu dels rescats de muntanya

Després del confinament, i amb les 
cada vegada més habituals restric-
cions de mobilitat i de l’activitat soci-
al per frenar la transmissió comuni-
tària de la Covid-19, la ciutadania ha 
apostat per tornar a gaudir en famí-
lia dels espais verds, ha redescobert 
la muntanya. La massificació dels bos-
cos preocupa els bombers, “no tant 
pels incendis sinó pels accidents que 
s’hi produeixen. Hi ha molta més 
gent que surt a córrer per la mun-
tanya, que hi puja amb bicicleta, hi 
ha molts excursionistes, i els acci-
dents i rescats de muntanya s’han 
multiplicat”, assegura Altarriba. Du-
rant la campanya d’estiu, els Bombers 
de Castellar han fet el doble de sorti-
des per rescats de muntanya que no 
pas per focs forestals.

Finalment, en les pròximes set-
manes està previst que s’instal·lin cinc 
càmeres de videovigilància per preve-
nir incendis i alertar amb més celeritat 
els Bombers. Els dispositius se situa-
ran al campanar de l’església de Sant 
Esteve, la torre de guaita del Balcó, el 
Puig de la Creu, el campanar de Cas-
tellar Vell i la torre de guaita del Parc 
de Bombers. “Les càmeres ens aju-
daran molt a fer el seguiment dels 
incendis, i a definir estratègies per 
abordar el foc. Guanyarem molt de 
temps”, afegeix el cap del parc.   

actualitat
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 Junts per Castellar

imecres passat vam 
commemorar el Dia 
Internacional per a 
l’Eliminació de la Vi-
olència envers les 

Dones. Una fita que ens recorda que, 
malgrat que la violència masclista és 
una xacra cada vegada més rebutjada 
socialment, encara hi ha dones que la 
pateixen. La seva plena erradicació 
ha de ser un objectiu compartit des 
de tots els àmbits de la societat. La 
lluita contra la violència de gènere 
és part indissociable de la lluita pels 
drets fonamentals. Cada 25-N fem vi-
sible aquesta realitat i refermem i re-
validem el compromís de tots amb la 
defensa dels drets de les dones. Tan-
mateix, no hem de perdre de vista 
que aquesta és una lluita que es lliu-
ra cada dia i que cal reivindicar-la a 
tothora. Probablement, mai abans hi 
havia hagut una consciència col·lectiva 
tan profunda sobre la violència vers 
les dones, ja que es tractava com un 
tema tabú relatiu a l’àmbit privat de 
les parelles, reforçat i emparat per un 
sistema eminentment masclista. Afor-
tunadament, s’han fet grans avenços, 
que cal posar en relleu, i que han de 
servir per encoratjar-nos a tirar enda-
vant, malgrat els obstacles que sorgei-
xin. L’aïllament fruit del confinament 
domiciliari dels mesos anteriors ha 
estat especialment perjudicial per a 
les víctimes, que en molts casos han 
quedat exposades i sense via d’esca-
patòria davant dels agressors, amb 
qui tot sovint no tenen més remei que 
conviure per manca de recursos. La 
llar, sinònim de lloc tranquil i segur 
per a moltes persones, pot arribar a 
ser un infern quan et veus obligada 
a confinar-t’hi amb el teu victimari 
durant dos mesos i mig, sota el seu 

D
Cap a l’erradicació total 
de la violència masclista

control continuat i quan l’únic que 
et connecta amb l’exterior és un te-
lèfon, en el millor dels casos. 
Les administracions tenen un paper 
central a l’hora de fer polítiques i mo-
bilitzar recursos en campanyes per 
eliminar la violència masclista i ofe-
rir atenció, ajuda, suport i rehabilita-
ció a les víctimes. Sobretot cal remar-
car la importància de l’administració 
local, aquella més propera al ciuta-
dà i a la qual es sol acudir en primer 
terme. Malauradament, per a un per-
centatge d’elles, a vegades és massa 
tard, inclús abans de tenir l’oportuni-
tat de demanar ajuda. 
Aquesta és una lluita que ens interpel-
la a tots, homes i dones, com a éssers 
humans que som. I només aconsegui-
rem eliminar la violència masclista 
si erradiquem el problema de soca-
rel. Això és, fent un pas endavant i 
no deixant passar ni el mínim signe 
de violència, començant pels nostres 
cercles més íntims. Només així gua-
nyarem. Perquè, ara i aquí, deixem 
ben clar als agressors: guanyarem 
la partida a la violència masclista.

Pobres gossos, segurament passen vergonya quan el seu propietari no 
recull les seves tifes, sort que no tots tenen el mateix amo. Ah! I quan els 
dius que les recullin et contesten: que ho facin els que escombren els car-
rers, per això paguem impostos. Jo flipo!
Com a solució l’Ajuntament ha posat unes casetes ben bufones d’on sur-
ten unes bosses per recollir els caques dels gossos, que per cert les pa-
guem nosaltres. A més, dissabte vaig sentir una conversa entre dues 
dones dient que aquestes bossetes anirien bé per congelar pollastre. Jo 
torno a flipar! Valdria més que de les astes hi sortissin mascaretes, per-
què fa 8 mesos que portem amb morrions que són una despesa. I jo se-
gueixo flipant! || text i foto:  maria consol casajuana

Pobres gossos

FOTO DE LA SETMAnA

Com cada any arriba la Setmana de 
la Ciència, impulsada per la Fun-
dació Catalana per a la Recerca i 
la Innovació (FCRI). Aquest 2020 
la Setmana de la Ciència arriba al 
quart de segle, com sempre amb 
centenars d’activitats de divulgació 
científica repartides per tot Cata-
lunya, si bé en aquesta edició s’han 
hagut d’adaptar al format virtual 
per les restriccions que imposa 
la pandèmia.
La situació excepcional del 2020, a 
causa de la pandèmia de la Covid-
19, ha fet que, com no podia ser 
d’una altra manera, la temàtica 
d’enguany se centri en aquesta ma-
laltia, la recerca científica sobre el 
coronavirus SARS-CoV-2, els seus 
efectes sobre la humanitat, l’evolu-
ció global de l’epidèmia i la carrera 
per trobar un remei i una vacuna.
Potser mai fins ara la ciència ha 
resultat tan familiar a la població 
general com en els darrers mesos. 
Conceptes com virus, genoma, an-
ticòs, antigen, quarantena, vacuna, 
immunitat, proves PCR  i molts al-
tres han passat a formar part del 
nostre dia a dia. 
Vivim pendents dels nous coneixe-
ments científics respecte al virus 
i sobretot dels potencials fàrmacs 
antivirals i prototips de vacunes 
que puguin arribar al mercat, i així 
poder tornat de mica en mica a la 
normalitat. 
Sens dubte la ciència és la millor 
garantia per a l’èxit del futur i per 
una societat més culta, més críti-
ca, més ecològica, més sana i més 
compromesa. 
Hem d’aprendre d’aquesta pandè-
mia que ens colpeja, i hem d’enten-
dre sobretot la importància de la 

Sense ciència no hi ha 
futur 

 Montse Estrada   (llicenciada en 

Biologia)                

ciència com a motor del canvi de 
les societats, i forçar els governs a 
fomentar la investigació biomèdi-
ca i alhora incrementar la despesa 
en recerca bàsica i aplicada. Ens 
en sortirem, bàsicament gràcies a 
la biomedicina, la microbiologia, la 

immunologia i moltes altres disci-
plines científiques que estan tre-
ballant incansablement per trobar 
solucions a aquesta devastadora 
malaltia. Que no se’ns oblidi quan 
tornem a la somniada normalitat:  
# sense ciència no hi ha futur. 
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opinió

 Dolors Ruiz*

al com l’hàbit no 
fa el monjo, el lila 
no fa el feminisme: 
només el visualit-
za i el simbolitza. 
Són els fets, tant del 

monjo com de qualsevol persona, 
allò que ens defineix.  És a dir: 
el lila simbolitza i les decisions 
i les accions són les que donen 
significat.
Hi ha qui fa polítiques d’igualtat; 
altres fan purplewashing (‘renta-
des violetes’) és a dir: utilitzen 
estratègies de màrqueting que 
apel·len a un suposat compromís 
amb la igualtat de gènere, fan una 
mena de rentat d’imatge en mo-
ments molt assenyalats, però no 
vetllen per aconseguir una igual-
tat real entre homes i dones amb 
accions continuades en el temps. 
Ens vam declarar municipi fe-

T
Feminisme o 
‘purplewashing’?

dmeto que mai m’he 
portat massa bé amb 
la tecnologia. Sempre 
ens hem mirat amb 
cert recel. Des de la 

primera vegada que vaig comprar 
un d’aquests artefactes carregats 
pel diable, vaig intuir amb encert 
que la nostra seria una relació de 
més odi que amor. La meva odissea 
va començar amb un discman per 
escoltar música. Quan no era un 
contratemps amb la bateria, era un 
problema amb la connexió dels auri-
culars. I des d’aquella primera expe-
riència ingrata, la cosa no ha anat a 
millor. Per això, quan he de comprar 
algun aparell postanalògic propi dels 
nostres dies, ja tremolo. És la meva 
particular visita al dentista. Un su-
plici que intento que sigui breu, es-
poràdic i patit només si és estricta-
ment necessari. 
El darrer desencís ha arribat en 
forma d’ordinador portàtil. Sis 
mesos d’ús i primers problemes. 
Tant se val quins siguin. Sempre ar-
riben. El penúltim episodi d’aques-
ta tragicomèdia va deixar el sistema 
inservible. Fosa en negre. Potser hi 
vaig contribuir una mica. “La repa-
ración de su producto supera el coste 
de la adquisición de un artículo de si-
milares características”, em van ad-
vertir els especialistes. Almenys ja 
tinc diagnòstic: infiltració de líquids. 
Quatre gotes de llet en un mal matí 
de feina. Coses del teletreball i l’es-
morzar, que tampoc casen. 
Als detractors del nou món de l’in-
ternet de les coses ens toca avui so-
breviure a aquest divendres negre. 
O potser acabi sent tota la setmana. 
O tot el mes. Sigui en nom del Black 
Friday, el Cybermonday o qualsevol 
anglicisme que serveixi per allar-

  Virtual. || joan mundet

Divendres negre

A

 Àngela Bailén*

om cada any, el dia 25 de 
novembre hem comme-
morat el Dia Internaci-
onal per a l’Eliminació 
de la Violència envers 

les Dones. 
Aquesta xacra de la nostra societat 
segueix sent una de les violacions 
dels drets humans més persistents, 
fruit de l’estructura patriarcal en la 
qual hem estat educades.
L’anomenada violència masclista té 
la base en les desigualtats i desequi-
libris de poder entre l’home i la dona 
a la societat.
Enmig de la pandèmia, que ho ha con-
dicionat tot, la violència masclista 
no ha descansat ni descansa, i con-
viure amb l’agressor, amb la por i la 
contenció sostinguda, per pura su-
pervivència, sense poder trencar la 
calma tensa perquè no es desbordi, 

C
Per les dones que
ja no hi són

gar l’agonia de manera emmasca-
rada. Quant dura aquesta festa de 
les compres online? Tinc la sensa-
ció que portem una eternitat amb 
la cançoneta d’aprofitar la oportu-
nitat i els dies sense IVA. Ens assal-
ten permanentment amb anuncis 
arreu fent-nos creure que de veri-
tat necessitem una màquina de ta-
llar els cabells tot i l’incipient alopè-
cia que amenaça la nostra testa. O 
un patinet elèctric en ple confina-
ment a casa nostra. Ja ho va dir un 
geni com Steve Jobs: “Moltes vega-
des la gent no sap el que vol fins que 
l’hi ensenyes”. I no li va anar del tot 
malament aplicant aquesta lògica.
Per si no fos prou, em toca aguantar 
el meu company de pis. Un fanàtic de 
tot el que faci llumetes i tingui pan-
talla. Quasi cada setmana rep pa-
quets d’aparells digitals que jo des-
coneixia que existien. Em fa enveja. 
Gairebé sempre li funcionen. L’últi-

ma adquisició ha sigut una bàscula 
electrònica que no només et diu el 
pes, sinó que també calcula la teva 
edat metabòlica. 21 anys, m’ha dit 
que tinc. El que ha de fer per inten-
tar que ens portem bé. Però dubto 
que ni així em sedueixi. Sempre he 
sigut més de la franquesa amb què 
dicten sentència les agulles.  
Els meus amics diuen que soc un avi. 
Que la meva època era el segle XX. 
I tenen raó. No m’adapto als nous 
temps. Massa instruccions per uti-
litzar un rellotge que, a més de l’ho-
ra, t’aporta informació imprescin-
dible sobre quantes passes has fet 
o de quantes hores de son profund 
has gaudit. No tinc ganes que em re-
cordin que descanso poc. Per alguna 
cosa segueixen existint els miralls. 
Tot plegat, massa funcions suscep-
tibles d’espatllar-se abans no acabi 
de llegir el manual d’ús. Maleïda ob-
solescència programada. Esteu a 

temps de baixar del vaixell. Em nego 
a quedar-me sol en la meva creuada 
tecnològica. 
Siguem sincers: la tecnologia és un 
niu de problemes. Un focus cons-
tant de maldecaps. Que si l’Alexa 
no detecta la veu i no posa Netflix... 
Que si els auriculars inhalàmbrics 
no troben el Bluetooth del mòbil... 
Que si la Roomba té vida pròpia i 
li dona per netejar autònomament 
a les dotze de la nit... És un martiri 
constant. I tot i així sempre acabem 
caient. Vivim envoltats de màquines 
amb capacitat per fer-ho pràctica-
ment tot. Són capricis acumulats 
d’un divendres negre o un ciberdi-
lluns qualsevol. Però dit així no mola 
tant. I a mi avui ja no m’enreden. A 
no ser que trobi un ordinador por-
tàtil en oferta. Però que consti que 
només és perquè esmorzar mentre 
teletreballo ha passat factura a la 
meva maquinària. 

LA LUpA A LES XARXES

MARC BÈJAR
periodista

és un fet que moltes dones han hagut 
de patir aquests mesos de confina-
ment més dur. I és per aquest motiu 
que els grans episodis de violències 
han estat precisament quan s’ha pro-
duït el desconfinament.
El feminicidi, l’assassinat, és la conse-
qüència més dramàtica, però des del 
llenguatge, l’humor sexista, la culpa-
bilització, a la humiliació, l’amenaça, 
el crit, l’insult, i ara també en forma 
de ciberviolència, control i assetja-
ment a través d’aplicacions i xarxes 
socials, hi ha tot un ventall de tipus 
de violència masclista, des de la més 
subtil a la més explícita i brutal.
És, doncs, una lluita difícil de comba-
tre, malgrat els avenços aconseguits 
en igualtat de drets i oportunitats; 
per a les dones el sexisme, el patriar-
cat i el masclisme segueixen existint. 
Encara avui el 90% de les dones no 
denuncien i moltes expliquen que 
tenen por que no se les creguin. 
Per aquestes dones i per les que mal-
auradament ja no hi son, hem de se-
guir lluitant. 

* Regidora de Feminisme

“Els meus amics 

diuen que soc un 

avi. Que la meva 

època era el segle 

XX. I tenen raó”

minista fa onze mesos. Ara hem 
posat rètols liles per què ho sem-
blem. Purplewashing?  Si pensem 
que ha calgut sortir per la TV i 
que es creï un compte d’Insta-
gram amb milers de seguidores 
per reaccionar i escoltar les veus 
d’unes persones que reclamaven 
atenció de feia molt de temps, pot-
ser ens respondrem que sí.
Ens ha faltat alguna cosa en l’àm-
bit de la sensibilitat.  
Com deia Montserrat Roig: “Les 
lleis ens seran favorables, però 
dintre de les llars i de les estruc-
tures de poder els rols seran els 
mateixos. On hi ha poder hi ha 
abús”.
Cal remuntar-nos al novembre 
del 2006, quan teníem una alcal-
dessa, la Sra. Montse Gatell, per 
trobar accions fermes. 
Juntament amb la Diputació de 
Barcelona es va elaborar una au-
ditoria de gènere del nostre mu-
nicipi  i es va redactar i aprovar 
el Pla d’Igualtat que encara avui 
és vigent. Això és un exemple de 
polítiques feministes.

Avui el masclisme és més sofisticat 
que mai. No hi ha cap espai que es-
capi al gènere. La violència contra 
les dones és una realitat que es ma-
nifesta de formes molt diverses: fí-
sica, psicològica, sexual, econòmi-
ca, i en totes aquelles situacions de 
discriminació patides per les dones 
pel simple fet de ser-ho. I cal volun-
tat política per acabar amb els bi-
aixos de gènere. 
No n’hi ha prou amb els canvis le-
gislatius i formals, ja que no garan-
teixen el seu compliment, tan sols 
donen la sensació que ja tenim una 
igualtat real: relaxen i fan abaixar 
la guàrdia. 
I no ens podem excusar dient que 
hem estat gestionant una pandè-
mia per justificar que no hem estat 
atentes ni hem dedicat temps a im-
plementar polítiques 
de feminisme. 
Perquè precisament aquesta pan-
dèmia ha posat de manifest que són 
més necessàries que mai.  No ens 
fem trampes al solitari.

*Regidora d’ERC
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esports

El confinament i les restriccions a 
causa de la pandèmia, especialment 
en aquesta segona onada, posen a 
prova l’organització i gestió de les 
rutines de les famílies, sobretot, en 
situacions de separacions i divor-
cis. De vegades és difícil arribar a 
acords, a una entesa entre els proge-
nitors, per vetllar per l’interès dels 
infants, més enllà de les picabara-
lles personals. “El confinament ha 
estat el detonant de molts conflic-
tes. Si abans la relació entre ex-
parelles no era bona, i si a causa 
d’aquesta crisi no es pot complir 
amb els acords a què han arribat, 
és fàcil que la relació empitjori”, 
constata el treballador social i me-
diador castellarenc Artur Roman.

Així, entre els entrebancs més 
habituals sorgits arran de la crisi 
de la Covid-19 trobem que un dels 
progenitors hagi perdut la feina i no 
pugui assumir la manutenció de l’in-
fant, o que el grup bombolla de l’es-
cola s’hagi de confinar, i els menors 
no puguin passar el cap de setmana 
amb l’altre pare o mare. Són situa-
cions sobrevingudes que cal afron-
tar des de la generositat i no des de 
l’egoisme. “Cal prioritzar la salut 
física i emocional de l’infant, hem 
de ser generosos i cedir. És impor-
tant trobar l’encaix, més enllà del 

“cal prioritzar la salut de l’infant, 
hem de ser generosos i cedir”
la pandèmia dificulta l’organització de les famílies en procés de separació

conflicte i de les venjances perso-
nals”, explica el mediador. Roman 
apunta que un element essencial 
per posar fil a l’agulla són les noves 
tecnologies, que acurten les distàn-
cies i permeten la “nova presenci-
alitat en línia”. Les videotrucades 
obren un canal de comunicació amb 
la família i l’entorn més proper. “És 
important no contribuir a l’aïlla-
ment”, puntualitza. Aquesta mi-
llora de la comunicació també pot 
tenir un impacte positiu en la rela-
ció entre les exparelles, suggereix 
l’especialista. 

En aquest sentit, el mediador 
remarca que és important “no tras-

InFAnTS | conciliació familiar EDUCACIÓ | feDac immaculaDa

lladar el nostre estrès i la nostra 
angoixa als infants”, per no afe-
gir tensió en aquest escenari d’in-
certesa permanent i canvis sobtats. 
Mantenir les rutines o adaptar-les 
pel benestar dels menors, dosificar 
la informació per no atabalar-los, i 
sobretot “escoltar els nostres fills 
i filles, per saber què necessiten”. 
Aquesta és la millor recepta per 
surfejar la segona onada, i aconse-
guir “un entorn familiar tranquil 
i segur”, que és el que marcarà la di-
ferència i els ajudarà a pair la nova 
normalitat.

Una altra de les recomanacions 
que fa el mediador és que els proge-
nitors surtin de casa amb “una foto-
còpia de la sentència o dels acords 
parentals” quant a la custòdia dels 
infants, per poder-ho acreditar da-
vant de la policia en cas que s’hagin 
de desplaçar. El Procicat autoritza 
les sortides puntuals en cap de set-
mana per complir amb els acords 
de custòdia. És una de les excepci-
ons previstes.

Val a dir que, si les famílies no 
arriben a un acord, abans d’enfilar 
la via judicial, es pot cercar l’asses-
sorament d’un mediador a través del 
Centre de Mediació de Catalunya, 
que també ofereix un servei de me-
diació electrònica. “No és una vide-
otrucada sinó que té plena segu-
retat jurídica, es compleixen tots 
els requisits legals”, conclou.  

Artur Roman és mediador. || arxiu

Alumnes de 4 d’ESO del centre educatiu FEDAC Castellar han visitat 
l’espai LAB Castellar d’El Mirador per complementar una pràctica de 
l’assignatura de Tecnologia. Dins del tema de l’habitatge, cada alum-
ne ha dissenyat el plànol de la casa que li agradaria construir. “Amb 
un programa l’han vectoritzat i l’han convertit perquè la tallado-
ra làser del LAB els pugui tallar les peces. Han pogut fer un tastet 
de la professió real”, explica la directora pedagògica d’educació se-
cundària, Rosa Maria Baró.

Des de FEDAC Castellar aposten per la part pràctica per vin-
cular els coneixements amb la vida real. “Ens agrada fer aquest lli-
gam de què estudien a l’escola i les professions reals. Que vegin 
la vinculació entre els coneixements i els continguts que els en-
senyem a escola i quina és la correspondència que tenen amb la 
realitat, que no sembli que és una cosa escolar. Que vegin que en 
el futur pot ser una professió”.

Segons explica la directora pedagògica, els alumnes responen molt 
bé a aquestes experiències. “En aquestes edats es pregunten molt per-
què serveix el que fan, el que estudien. Si veuen el lligam que hi ha 
amb la realitat es motiven molt més”.

El LAB Castellar és un espai on es fomenta la creativitat, la innova-
ció i l’alfabetització digital. Disposa de màquines de fabricació digital gui-
ades per ordinador mitjançant les quals els usuaris poden fer realitat les 
seves idees i ofereix l’oportunitat de dissenyar i crear objectes reals amb 
diferents tecnologies disponibles: làser, 3D i vinil.   || c.domene

Quan l’aula de Tecnologia 
es trasllada al LAB

 Rocío Gómez 

Els alumnes de FEDAC Castellar durant la pràctica amb la talladora làser. || c. d. 
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motorseguretat viària

La Direcció General de Trànsit i el 
Ministeri de l’Interior han presentat 
noves mesures de circulació amb l’ob-
jectiu de reduir els accidents i anar cap 
a un nou model de ciutat on els vianants 
prenguin el protagonisme al vehicle.

El paquet de mesures se cen-
tra a endurir les multes per l’ús del 
mòbil al volant, rebaixar els límits de 
velocitat a les ciutats i millorar els co-
neixements en seguretat viària dels 
conductors. Aquestes modificacions 
importants entraran en vigor a par-
tir del 2 de gener del 2021.

Pel que fa a la mobilitat urbana, 
en les vies d’un únic carril per sentit 
de circulació no es podrà passar d’una 
velocitat de 30 km/h i el límit serà de 
20 km/h a les vies on la calçada i la vo-
rera són al mateix nivell. Unes accions 

que a Castellar ja estan implantades: 
“Fa poc vam modificar l’ordenança 
de vehicles i vam reduir la velocitat a 
Castellar a 30 km/h per hora excep-
te en algunes vies. La nova norma 
diu que no es podrà excedir els 20 
km/h per hora en calçades elevades, 
el que nosaltres anomenem carrers 

noves mesures de trànsit per al gener
les reformes 
limitaran la circulació 
dels patinets 
elèctrics i castigaran 
més l’ús del mòbil

  Cristina Domene

El regidor destaca que a Castellar 
del Vallès no hi ha, per sort, accidents 
greus o menys greus dins del munici-
pi: “Ara mateix no en tenim cap. El 
grau de compliment de la gent en 
matèria de velocitat és bastant alt. 
Tot i que sempre hi ha algú que acos-
tuma a incomplir normes”.

Algunes consideracions del car-
net de conduir també es modifiquen. 
Es redueix de 21 a 18 anys l’edat exigi-
ble per conduir camions. També es re-
baixa l’edat mínima per conduir auto-
busos a 18 anys, però sense passatgers 
i en un radi màxim de 50 quilòmetres.

Aquestes dues modificacions 
es fan per les peticions del sector dels 
transports per carretera a causa de la 
falta de conductors professionals i per 
facilitar la incorporació de joves al mer-
cat de treball. “Es redueix l’edat mí-
nima exigible per treure’s el carnet 
de camió i el límit de càrrega que es 
pot portar amb el B s’amplia de 3.500 
kg a 4.250 kg. Això indirectament fa-
cilitarà la feina de moltes persones, 
perquè ara mateix moltes es dedi-
quen al transport de paqueteria”.  

Els conductors que perdin punts 
per cometre infraccions podran re-
cuperar-ne 2 si fan cursos de con-
ducció segura. El termini per recu-
perar el saldo inicial de punts serà 
de dos anys. 

de plataforma única, que ja els tenim 
regulats a una velocitat de 10 km/h 
per hora. Preveient que la normati-
va en el futur aniria per aquí, el que 
vam fer va ser avançar-nos a aques-
tes modificacions que ja es es parla-
ven des de feia mesos”, detalla el regi-
dor de Seguretat Ciutadana, Civisme 

i Convivència.
La nova llei castigarà més l’ús 

del telèfon mòbil en la conducció i pu-
jarà de 3 a 6 els punts que es perden 
per conduir amb el mòbil agafat amb la 
mà: “Tenim una problemàtica bas-
tant greu, l’ús d’aplicacions dels te-
lèfons mòbils quan la gent condueix. 
Hi ha molt incompliment i esperem 
que la gent en prengui consciència”.

El nou paquet de mesures també 
regula l’ús de vehicles elèctrics tipus 
patinets o segway, que no podran cir-
cular per les voreres ni per les zones 
de vianants. Tampoc per vies interur-
banes, travessies, autopistes i autovi-
es que passen per poblacions ni en tú-
nels urbans. I no podran sobrepassar 
els 25 km/h: “A Castellar es comen-
cen a veure patinets. Ara mateix no 
provoquen problemes. Però l’altre 
dia, per exemple, un patinet elèctric 
pujava per la B-124 cap a Sant Llo-
renç. És molt i molt perillós. Amb 
aquesta modificació de la normati-
va tots aquests vehicles també hau-
ran de complir totes les normes de 
circulació que siguin aplicables en 
aquell moment”, diu Leiva.

També es penalitza amb més 
punts –puja de 3 a 4– no fer servir, o 
portar mal posat, el cinturó de segu-
retat, els sistemes de retenció infantil, 
el casc i altres elements de protecció.

Una usuària de patinet elèctric circula pel carrer. || a. san andrés

Els tres creadors de Jp3, amb pol pujol a la dreta . || cedida

EnGInYERIA | motorsport

JP3, solucions 
per a la 
competició
Sorgits de l’equip UPC ecoRacing, 
Oriol Sala (enginyer de dinàmica de 
vehicles), Albert Inglés (enginyer ae-
roespacial) i el castellarenc Pol Pujol 
(enginyer mecànic) han creat JP3 
Motorsport Solutions, una empresa 
dedicada a la recerca tecnològica, el 
desenvolupament de nous productes 

i models per millorar el rendiment a 
pista i els serveis de consultoria i as-
sessorament a tercers, tot dirigit al 
món de la competició. 

“Sempre ens ha dit que perse-
guim els nostres somnis. Per tant, 
amb això present i amb una nova 
situació per a tothom, hem creat 
aquesta empresa”, explica el caste-
llarenc Pol Pujol, alma mater del pro-
jecte d’enginyeria de competició, que 
pretén aplicar noves solucions al camp 
del motorsport, on la consultoria a pi-
lots i empreses del sector és molt ne-
cessària. 

“La intenció és desenvolupar 
noves tecnologies, a més d’aprendre 
i promoure les nostres carreres pro-

fessionals. La pandèmia ha estat un 
gran canvi i, en el nostre cas,  ha atu-
rat la promoció professional a cate-
gories superiors.  Disposats a aprofi-
tar els coneixements i el temps lliure 
vam començar a treballar en aquest 
projecte, en paral·lel als nostres es-
tudis universitaris”, afirma Pujol.

De moment, JP3 ha format part 
aquesta temporada del CEAX (Cam-
pionat d’Espanya d’Autocròs) amb un 
Speedcar Xtrem (Speedcar) en el qual 
estan desenvolupant el mètode per mi-
llorar-ne el rendiment, el control i l’es-
tabilitat del vehicle. Durant la primera 
temporada han aconseguit els primers 
podis i el seu primer títol en l’àmbit na-
cional.  || a. san andrés
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CICLISME | BmX

La California BH, Rabassa BMX, 
Orbea Campeón, Torrot Dakota o la 
GAC Akimoto eren les reines del car-
rer i l’anhel de molts nens als anys 80 
i principis dels 90. Qui no va somiar 
tenir una bici BMX?

Tot i no gaudir d’un gran renom 
i no ser la disciplina més estesa al nos-
tre país, el BMX sempre ha tingut 
molts adeptes entre els més joves. El 
nord-americà Al Fritz va saber de-
senvolupar una bicicleta amb una 
estructura semblant a una moto de 
cros, d’ençà que Scot Breithaupt fes 
servir la seva en un circuit de moto-
cròs el 1969, cosa que va iniciar la his-
tòria d’aquesta modalitat.

En l’actualitat, però, practicar 
BMX no és gaire senzill, tot i la inclu-
sió a Pequín 2008 de la modalitat com 
a esport olímpic. L’impuls en el nostre 
país encara és petit i la falta de ressò i 
les poques instal·lacions per poder-lo 
practicar marquen un estil que, mal-
grat tot, ha crescut en els últims anys 
gràcies a la variant freestyle.

D’entre les aproximadament 
1.500 llicències federatives que tro-
bem a Espanya –unes 500 d’aques-
tes a Catalunya– trobem dos caste-
llarencs de renom dins d’aquest món: 
Ian i Sergio Morillo, dos germans que 
des de ben petits van quedar engan-
xats al bicicròs.

L’Ian amb només 16 anys ha 
estat cinc vegades medallista en els 
campionats d’Espanya, amb un or, 
una plata i tres bronzes, a més d’un 
parell d’ors en el català. El segueix de 
prop el seu germà petit, el Sergio, que 
amb 12 anys ja llueix un palmarès im-
portant: una plata i tres bronzes naci-
onals i dos ors a Catalunya.

Nascuts en una família amb el 

Els germans Sergio (12) i Ian Morillo (16) del BMX Terrassa amb les bicis que fan servir en competició. || a. san andrés

  Albert San Andrés

els dos castellarencs 
són dues de les 
grans promeses 
nacionals del BmX

germans morillo: 35 segons al límit

pare aficionat al motocròs, l’Ian es va 
aficionar a les bicis després de veure 
alguns entrenaments de moto al cir-
cuit dels Saulons de Castellar. Allà, 
on sempre anava amb una BMX, va 
trobar-se amb el periodista Jesús Va-
lenzuela, que li va proposar iniciar-se: 
“va preguntar-me si m’agradaven 
les bicis i em va donar una targeta 
del circuit de Terrassa” explica l’Ian, 
que amb només set anys va fer el pri-
mer pas en aquest esport.

El circuit de BMX de Terrassa 
és un dels més importants del país i la 
proximitat amb Castellar ha permès 
als dos germans ser habituals i con-
vertir-se en dos dels pilots més com-
petitius a escala nacional.

El Sergio, actualment en catego-
ria aleví, va seguir els passos del seu 
germà, una “referència” a qui vol 
batre en algun moment. El petit dels 
Morillo va començar amb sis anys i 
també forma part dels 300 corredors 
del club terrassenc.

Tot i el baix nombre de llicènci-

es, les dues disciplines del BMX han 
crescut en els últims anys, amb les 
curses com a referència i el freestyle 
com a marcador, que enlluerna molts 
dels que es volen iniciar en aquest es-
port. Com passa en les dues discipli-
nes de moto, els tricks són la part es-
pectacular d’un esport molt explosiu.

“Pel que fa a les pistes podem 
anar variant. Existeixen diversos 
circuits per la zona i tenim la sort 
de tenir a prop França, on el BMX 
és gairebé una religió”, assenyala 
l’Ian, mentre afegeix que “si aquí hi 
ha 150 corredors, allà en són 500”. 
I és que la zona d’influència francòfo-
na, així com els Països Baixos i la zona 
d’Europa Central, són  on s’acumulen 
el nombre més gran de practicants 
d’un esport que defineix les curses 
entre els 35 i els 40 segons.

“Ser un esport olímpic li ha 
donat un gran impuls, però a Espa-
nya els recursos encara són mínims 
per a una disciplina com aquesta”, 
opinen els dos pilots de la selecció ca-

talana, que descarten la participació 
olímpica a curt termini: “És molt di-
fícil arribar a marcar els temps i su-
perar les proves per arribar. Espa-
nya encara no ha participat en cap 
dels jocs olímpics disputats”.

Dedicar-s’hi professionalment 
és molt difícil –actualment només es 
coneixen dos que ho facin: Ángel Da-
niel i Griselda Artigas– i els Morillo 
només tenen l’ambició de superar-se 
dia a dia i gaudir de l’esport. El Ser-
gio té com a referència el seu germà, 
a qui promet superar algun dia, men-
tre l’Ian es fixa en el campió d’Euro-
pa, Miquel Hernández, a qui ja ha su-
perat en alguna ocasió.

“Potser es podria construir 
un ‘pump track’ a Castellar, ja que 
són pistes petites i ideals per a en-
trenar”, reivindica el Sergio sense 
cap complex. Aquest tipus de circuit 
low cost permet gaudir del BMX en un 
espai reduït, a més de ser ideal per a la 
iniciació i que en el cas de Castellar, es 
complementaria amb el bike park. 

RíTMICA | c. D’espanya

El Clau de Sol, 
present als 
nacionals de 
València

Alexandra Marta i Marina Vera, 
del Club Rítmica Clau de Sol de 
Castellar, van participar en la fase 
final del Campionat d’Espanya de 
Gimnàstica Rítmica, disputat la 
setmana passada a València.

Des del dia 15 fins al 22 de no-
vembre, el Colonial Sports d’Al-
fafar (València) va acollir la sego-
na fase del Campionat d’Espanya 
d’artística, on la Marta (83a posi-
ció) i la Vera (23a) van participar 
en representació del club castella-
renc. La jornada intersetmanal va 
deixar les atletes lluny del top10, 
però tot i això, el resultat no en-
tela la bona temporada completa-
da per les atletes, que han hagut 
de sobreposar-se a dos confina-
ments, sense poder preparar-se 
en les condicions més adients.

“Fem una valoració molt 
positiva, ja que poder ser allà 
en aquests moments ja és tot 
una alegria. La valoració tèc-
nica és encara millor: s’ha re-
flectit tot allò que han estat 
treballant. Sortir a la pista i 
controlar els nervis és el que 
costa més i elles ho han acon-
seguit. Estaven preparades i 
han estat capaces de portar-ho 
a terme, per tant, feina feta!”, 
ha remarcat Eva Ballesteros, co-
ordinadora del club castellarenc. 

 || a.san andrés

motor
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retorn esportiu sense competició

La filtració d’un esborrany abans 
d’hora va deixar entreveure quines 
serien les línies mestres de la deses-
calada proposada per la Generalitat 
en aquest segon estat d’alarma. Un 
article que es va modificar a la baixa 
dijous al vespre per donar pas a les 
mesures menys restrictives i que 
permeten, entre d’altres, la tornada 
de l’esport després de 55 dies. Això 
sí, sense competicions. Aquest nou 
pla del Procicat estarà actiu durant 
aproximadament dos mesos, amb 
quatre franges de desescalada d’una 
duració de dues setmanes cadascu-
na, modificables segons l’evolució de 
la pandèmia.

En clau esportiva, entre les me-
sures actives ara per ara –vàlides des 
del 23 de novembre i fins al 6 de de-
sembre– destaca la represa dels en-
trenaments de les activitats federa-
tives i de l’esport escolar, a més de 
l’obertura de les instal·lacions i els 
equipaments esportius.

Mig centenar de dies després, 
els clubs han pogut obrir de nou les 
portes per poder agafar una mica 
d’oxigen que els permeti continuar 
amb certa normalitat. En són exem-
ples el SIGE Sport Castellar, els gim-
nasos d’arts marcials o el rocòdrom 
CanGlomerat, negocis que s’han vist 
molt perjudicats per aquest últim 
tancament, com ja van exposar fa 
unes setmanes a L’Actual.

Aquestes obertures, però, 
s’hauran de limitar al 50% en el cas 
de les instal·lacions a l’aire lliure i 

Tot i l’obertura de gimnasos i piscines, l’esport de competició no tornarà fins a la quarta fase, prevista per al 4 de gener. || a. san andrés

els esports han reactivat la major part de les activitats, tot i que les competicions encara hauran d’esperar al gener

al 30% en les d’interior, a més de no 
estar permès l’ús d’instal·lacions o 
espais sense supervisió.

A més la pràctica esportiva es-
tarà limitada a un màxim de sis per-
sones per a les activitats no federa-
tives i es permet l’admissió fins a les 
21 h i l’ús més enllà d’aquesta hora, 
sempre que no s’incompleixi el con-
finament nocturn. També es perme-
trà la circulació pels municipis limí-
trofs entre les 6:00 h de divendres 
a les 6:00 de dilluns. Com fins ara, 
aquestes limitacions no afecten els 
equipaments de tecnificació, ni lli-
gues professionals.

En el cas dels esports d’equip, 
els quatre clubs castellarencs –l’FS 
Castellar, l’HC Castellar, el CB Cas-
tellar i la UE Castellar– ja han pogut 
reprendre l’activitat a les seves instal-
lacions, tot i que adaptant-se a la 
normativa vigent del 30% en el cas 
del futsal, el bàsquet i l’hoquei. El 
futbol serà el que podrà mantenir 
la normalitat de manera més direc-
ta, atesa la capacitat més gran de 
les instal·lacions del Joan Cortiella-
Can Serrador.

Tot i això, la Federació Catala-
na de Futbol ja ha fet marxa enrere 
respecte a les declaracions fetes la 
setmana passada en què assegura-
ven que el futbol tornaria a la com-
petició el 5 i 6 de desembre: “la reso-
lució governamental queda lluny 
d’altres de les demandes planteja-
des per l’FCF i la resta de federaci-
ons esportives catalanes pel que fa 
al retorn de les competicions d’àm-
bit territorial, que hauran d’espe-
rar fins al cap de setmana del 9 i 10 

 Albert San Andrés

de gener, un cop arribem a la quar-
ta fase”, han remarcat. Amb aques-
ta afirmació, el futbol probablement 
haurà de repensar els calendaris de 
la temporada 2020-2021, tal com ja 
va fer la federació de bàsquet, antici-
pant-se a aquesta la nova desescalada.

L’evolució de les dades epidemi-
ològiques determinarà l’adopció de 
les noves mesures de flexibilització 
de les restriccions en el segon tram, 
que en un principi s’hauria d’iniciar 

el 7 de desembre.
En aquesta segona franja, les 

restriccions ampliaran al 50% l’afo-
rament els equipaments esportius 
tancats, que seguiran sense poder fer 
ús dels vestidors –excepte per part 
dels usuaris de piscina– i encara no 
es permetrà la competició.

Des del 21 de desembre, l’afo-
rament serà del 70% a l’aire lliure i 
del 50% a l’interior, amb un màxim 
de reunió de 10 persones. En aquest 

moment quedarà trencat el confina-
ment perimetral de Catalunya, però, 
tot i això, encara no es permetrà la 
competició, un mal menor, ja que en 
aquestes dates, per regla general, no 
n’hi ha, a excepció d’algunes curses 
tradicionals com les Sant Silvestre.

La competició s’iniciarà en la 
quarta franja, que començarà el 4 de 
gener, en què els aforaments segui-
ran amb el 50-70% i que no es modi-
ficaran fins a nou avís. 

esports
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el cinema i el teatre tornen a l’auditori

Moment de l’obra ‘Lo nuestro’, que es podrà veure dissabte a l’Auditori Municipal. || sala flyhard

L’Ajuntament de Castellar del Vallès torna 
a obrir l’Auditori Municipal Miquel Pont 
per acollir diverses propostes culturals, 
seguint les indicacions incloses en el pla de 
reobertura de l’activitat econòmica i soci-
al que va anunciar la Generalitat de Cata-
lunya, que permet en el seu tram 1 tornar 
a obrir teatres, cinemes, auditoris i sales 
de concerts amb un 50% de l’aforament. 
Seguirà sent obligatori l’ús de la masca-
reta, la desinfecció de la sala i els dispen-
sadors de gel hidroalcohòlic a disposició 
dels espectadors, entre d’altres.
Dissabte 28, a les 20 hores, s’ha progra-
mat l’obra de teatre Lo nuestro, una pro-
ducció de la Sala Flyhard  escrita, dirigida 
i també interpretada per Eu Manzanares, 
juntament amb els tres actors Paul Ber-
rondo, Eli Iranzo i Pau Poch.

Es tracta d’una història en clau de 
comèdia “en la qual es fan una sèrie de 
reflexions, per exemple, en com con-
dicionen les classes socials”, apunta 
la directora, Eu Manzanares. Es trac-
ta d’una ficció, però, “que beu de coses 
que m’han passat en el meu entorn fa-
miliar i al barri”, afegeix. Explica una 
celebració de la nit de Cap d’Any d’una 
família d’un barri obrer. La directora va 
buscar un mecanisme de ficció per acti-
var “aquest perfil de gent que viu a la 

  Redacció

perifèria urbana”. La família protago-
nista, els Guerrero Fernández, està for-
mada pel pare, la mare i dos germans. “Jo 
faig de filla gran”, apunta l’Eu.

La directora confessa la relació dels 
actors als assajos ha estat meravello-
sa, “que tenen una relació fantàstica 
d’equip”. I atribueix l’èxit de l’obra, que 
ja va fer temporada a la Sala Flyhard, al 
fet que “tothom s’hi sent identificat, 
té històries similars”. El muntatge ha 
rebut el Premi Teatre Barcelona a millor 
text original i està nominada a millor es-

l’auditori reobre 
divendres amb el film 
‘rauf’; dissabte, torna el 
teatre amb ‘lo nuestro’, 
d’eu manzanares

pectacle de petit format als Premis Butaca. 
També programada a les 20 hores i a 

l’Auditori Municipal, divendres 27 es pro-
jecta la pel·lícula Rauf.  Es tracta d’una pro-
ducció turca que explica la història d’un 
noi que té l’esperança de guanyar-se la noia 
dels seus somnis, més gran que ell, amb 
el color rosa i el clima bèl·lic com a esce-
nari de fons. La cinta va guanyar el premi 
europeu de l’audiència jove l’any 2016 i és 
una proposta de la Filmoxarxa, una inici-
ativa liderada per la Filmoteca de Catalu-
nya i gestionada per la Federació Catalana 

de Cineclubs que inclou en el seu catàleg 
cinema europeu independent inèdit a Ca-
talunya i que arriba a Castellar gràcies al 
Club Cinema Castellar del Vallès.

D’altra banda, diumenge 29 de no-
vembre serà el torn d’Eso que tú me das. 
És un documental de Jordi Évole, l’últi-
ma conversa entre el periodista i el can-
tant de Jarabe de Palo, Pau Donés, i es 
podrà veure en dues sessions previstes, 
a les 16.15 hores i a les 19 hores.

Hi ha dues propostes culturals més 
de la regidoria de Cultura programades pel 
mes de desembre. La primera, de la com-
panyia de teatre familiar Engruna Teatre, 
diumenge 13, a les 12 hores. La proposta es 
diu Sopa de pedres i explica la història d’una 
nena que ha de fugir del seu país perquè 
veu com al cel, en comptes de volar-hi 
estels, arriben els avions.

Dissabte 19 de desembre es podrà 
veure el xou de clown i música Marabun-
ta, de Guillem Albà & La Marabunta.

El cinema es reprèn amb 12 pel-
lícules a punt. Divendres 4, Lars y una 
chica de verdad; diumenge 6, a les 16.15, 
La família que tu tries, i a les 19 h, Un 
mundo normal; dimarts 8, a les 12 i a les 
16.15 h, Coco, el  Petit Drac. Aventures a la 
jungla, i a les 18.15 h, Tenet; divendres 11, 
a les 20 h, Overseas; diumenge 13, a les 
16.15 h i a les 19 h, Falling; divendres 18, 
Adú; diumenge 20, a les 12 h i a les 16.15 
h, Érase una vez, i a les 19 h, Las niñas; i 
diumenge 27, a les 12 h i a les 16.15, Las 
brujas, i a les 19 h, Las hijas del Reich.

Les entrades es poden comprar a 
www.auditoricastellar.cat o presenci-
alment amb cita prèvia concertada al 
telèfon 93 714 40 40 i al web www.cas-
tellarvalles.cat/entradesauditori. Les 
entrades de les pel·lícules fins al dia 
4 també es poden comprar al web de 
l’Auditori.

És l’aforament 
permès a 
l’Auditori 
Municipal 

amb les noves 
restriccions

%

50
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nOVETAT | autors

TEATRE | recorD

Viatges 
convertits 
en llibre
Carles Brotons, el responsable de 
Lavaxpress a Castellar del Vallès, és 
molt aficionat als viatges amb moto. 
De fet, al llarg de 40 anys no ha parat 
de fer-los, per tot el món, amb unes 
20 motos diferents. 

Brotons ha volgut plasmar les 
seves aventures en diversos llibres. 

El tercer i més recent, Dos ruedas y 
cuatro continentes, d’Ediciones Cír-
culo Rojo. “Són 9 històries úniques 
de diferents viatges que vaig fer, 
molts d’ells en solitari”. 

Segons Brotons, hi ha molts lli-
bres de viatges, però ell ha volgut es-
criure “parts molts concretes que 
em van sorprendre, agradar o fer 
passar malament”. Al llibre es re-
flecteixen viatges com el que va fer 
al Nepal, a Mèxic, a l’illa de Man, etc. 
Brotons ha fet una petita selecció, 
“acompanyada de fotografies”. 

Brotons és un motorista atípic 
perquè canvia de moto molt sovint, 
“perquè m’atrau, i la tinc, la gau-
deixo i la canvio”.  Segons ell, una 

moto no té cap secret, dues rodes i 
un manillar. El que és diferent són 
els terrenys per on ha passat. “Per 
exemple, els que explico del Sene-
gal i Gàmbia”, on hi ha molta pista 
i poca carretera asfaltada.

Dos ruedas y cuatro continentes  
és un relat de fets concrets, verídics. 
En el seu tercer llibre assegura que 
hi ha una progressió en la manera 
d’escriure. La primera història data 
de l’any 1990. Brotons compta amb 
una llarga experiència a la munta-
nya –fa uns anys era guia–. Recorda 
que “no hi havia mòbil, havies de 
fer molts canvis de moneda i cre-
uar fronteres” i viatjar era molt di-
ferent.    ||  m. a.Carles Brotons amb el seu tercer llibre ‘Dos ruedas y cuatro continentes’. || m. antúnez

Dimarts va morir Montserrat Caru-
lla, la gran actriu catalana que, amb 90 
anys, deixa una dilatada carrera dalt 
dels escenaris i davant de les càmeres 
del cinema i de la televisió. Nascuda el 
19 de setembre de 1930, Carulla ha estat 
un referent per a l’escena catalana que, 
sense dubte, perd una de les seves ac-
trius més emblemàtiques. Va actuar 
en més de 100 papers i havia fet cine i 
treballat a la ràdio, però no va ser fins 
gairebé als quaranta anys, amb els seus 
quatre fills grans i divorciada, que es va 
poder dedicar plenament al seu ofici.

El traductor castellarenc espe-
cialitzat en teatre Joan Sellent apunta 
que, tot i que no la va conèixer perso-
nalment, “Carulla era potser l’última 
supervivent d’un teatre català ante-
rior al teatre independent dels anys 
70”. Era un teatre català comercial de 
qualitat en uns temps difícils per a la 
cultura catalana (anys 50 i 60), afincat 
al teatre Romea de Barcelona. Va actu-
ar en un parell d’obres de Josep Maria 
de Sagarra encara en vida de l’autor. 
Va formar companyia amb Josep Ig-
nasi Abadal, companyia que va arri-
bar a adquirir una gran popularitat i 

en la qual es va iniciar una jove Rosa 
Maria Sardà, que va compartir car-
tell amb una altra gran actriu també 
desapareguda fa poc, Carme Contre-
ras. “Montserrat Carulla era una 
gran professional tot terreny, que 
va tocar tots els gèneres i va estar al 
peu del canó fins fa molt pocs anys”, 
afegeix el traductor.

La popular actriu castellaren-
ca Montse Germán afirma que “ha 
estat mare de moltes actrius i era 
una dona molt entranyable i prope-
ra, i una actriu extraordinària, hem 
perdut una gran actriu”. Germán afe-
geix que “gràcies a aquestes grans 
actrius el teatre català és el que és, 
sòlid i d’una gran qualitat”. De les 
actrius que han passat pels escenaris, 
Carulla ha estat un referent per a mol-
tes, com la pròpia Germán.

La presidenta de l’Esbart Teatral 
de Castellar i filòloga, Montse Gatell, 
també manifesta el seu condol i diu 
que “la Montserrat havia fet molta 
televisió, molt cinema, però nosal-
tres posem en relleu la seva tasca 
com actriu de teatre”.

Carulla va començar molt jove a 

Dol castellarenc per la dama 
del teatre montserrat carulla

fer teatre amateur, “el tipus de teatre 
no professional que també fem ac-
tors i actrius i directors i directores 
de l’Esbart”, segueix Gatell.

En nom de l’ETC, s’ha volgut 
posar en relleu una trajectòria llarga 
i molt rica d’una dona que no es va ar-
ronsar davant dels grans reptes, que 
va portar a escena molts personatges 
diferents, de molts registres i de mol-
tes obres capdavanteres de la drama-
túrgia catalana i universal. Per exem-
ple, Mort de dama, Hamlet, La filla del 
mar, Primera història d’Ester, i Iaia, l’úl-
tima que va fer, l’any 2016, una obra es-
crita i dirigida pel seu fill i interpreta-
da pel seu net.

Dalt dels escenaris, “com vam 
poder veure aquí a Castellar ma-
teix”, apunta Gatell, a banda d’inter-
pretar personatges i elaborar uns mis-
satges determinats pel públic, “havia 
sabut donar lliçons de teatre, de 
professionalitat i de compromís 
amb la seva professió i el seu país”. 
Havia estat vinculada d’una manera 
molt clara al moviment independen-
tista i també havia entrat a casa nostra 
a través de les sèries de TV3.  || m.a.

Montserrat Carulla interpretant un paper dramàtic. || daVid ruano
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‘cua de sirena’, curtmetratge candidat als gaudí

Alba Barbé va portar a l’edició del BRAM! 2019 el seu film ‘En Femme’. || Q. Pascual

El curtmetratge d’animació Cua de 
sirena, de la santlloretenca i sòcia 
del Club Cinema Castellar Vallès 
Alba Barbé i Serra –cineasta i an-
tropòloga–, és candidat als Premis 
Gaudí 2021. El projecte té el seu inici 
en un conte “que vam escriure amb 
Sara Carro i Joan Turu, d’Edici-
ons Bellaterra”, explica Barbé. Es 
tracta d’un curtmetratge d’Actua-
vallès, “més enllà que jo en sigui la 
directora”, per tant, és un curtme-
tratge  d’aquesta entitat de Sabadell 
on treballa l’Alba. Ella ha dirigit i ha 
portat la part de producció.

Cua de sirena és un curt que 
trenca amb els estereotips de gène-
re i ofereix una altra possibilitat per 
entendre el gènere. Ja s’ha presen-
tat a diverses escoles i el Departa-
ment d’Educació també s’hi ha im-
plicat. El dia 30 de novembre també 
s’estrena al Club Súper 3 “i sabem 
que a llocs com a l’Uruguai s’ha 
projectat a totes les seves esco-
les públiques”. 

Els espectadors han coinci-

el projecte és un treball de la santlloretenca sòcia del cccv alba Barbé, cineasta i antropòloga

  Marina Antúnez

dit a valorar l’estètica del curt i el 
llenguatge planer. Neix de dues cir-
cumstàncies: amb Sara Carro, que 
en aquest curt s’encarrega del guió, 
treballaven i encara continuem tre-
ballant en projectes de coeducació 
i prevenció de violència de gènere a 
les escoles. “Un dia ens vam trobar 
un nen que va explicar davant de 
tota la classe una experiència que 

CInEMA | novetats

li havia passat en unes colònies”. 
Concretament, l’infant va explicar 
que va aparèixer disfressat de sire-
na i tota la classe se’n va riure. 

D’altra banda, Barbé acabava 
de fer la tesi doctoral sobre el cross-
dressing, el transvestisme, i tenia 
moltes ganes de seguir perseverant 
en aquest afany de “disseminar i de-
mocratitzar conceptes que poden 

ser molt complexos des del món 
de la filosofia o l’antropologia”, 
afegeix. Buscava un llenguatge pla-
ner per a conceptes que poden ser 
complexos. El fet que el curtmetrat-
ge sigui amb animació ha estat molt 
útil per a Barbé, ja que ella necessi-
tava una història que arribés, tan a 
nivell de llenguatge com visualment 
i estèticament, a ulls dels infants. 
“Per això no hi ha diàlegs”. El so 
també es converteix en una narra-
ció paral·lela. La voluntat de fer-ho 
en stop-motion i no en 3D, en parti-
cular, va ser perquè la directora es 
va plantejar “amb quins materials 
modelables puc crear històries”, ja 
que Barbé diu que, “el gènere també 
és un material extremadament 
modelable”.  Sobretot s’han utilit-
zat silicones, entre altres materials 
com paper de cuina, cotó fluix, etc.

Actuavallès desenvolupa un 
projecte anomenat ‘Sabadell coe-
duca’, d’incorporació de projectes 
de coeducació integral a 6 escoles de 
la ciutat. S’aconsegueix fer el projec-
te gràcies als pressupostos partici-
patius promoguts per l’Ajuntament 
de Sabadell. 

AUDITORI | cccv

Divendres 27 de novembre es re-
prèn el cinema després de més 
d’un mes de confinament. A les 
20 hores i a l’Auditori Munici-
pal Miquel Pont es podrà veure 
el film Rauf, una producció turca 
de l’any 2016, dirigida per Soner 
Caner i Baris Kaya, recupera-
da per a l’ocasió del catàleg de la 
Filmoxarxa. 

A la cinta, el Rauf té l’espe-
rança de guanyar-se la noia dels 
seus somnis, la Zana, una mica 
més gran que ell, amb l’ajuda del 
color rosa. Però, a què s’assem-
bla el rosa? I serà capaç de tro-
bar-lo, al petit poble kurd cobert 
per la neu i situat a la part alta de 
les muntanyes? Mentrestant, ru-
mors inquietants es propaguen 
des del món exterior.

Les activitats culturals de 
Castellar podran finalitzar a les 
22 h i es permetrà el retorn dels 
assistents entre les 22 h i les 23 h.  
És important guardar l’entrada, 
ja que aquesta servirà de justifi-
cant per ser a la via pública durant 
el retorn a casa un cop acabada la 
sessió. Les reserves es poden fer 
a http://auditoricastellar.cat/pro-
gramacio/rauf/.  ||  m.a.

‘Rauf’, 
divendres



DEL 27 DE novEmbrE AL 03 DE DEsEmbrE DE 2020 21

publicitat



DEL 27 DE novEmbrE AL 03 DE DEsEmbrE DE 202022

Jordi Uyà | Camí de Ca n’Oliver
En Jordi s’interessa de molt jove per la 
cultura oriental i per l’acupuntura. Aquesta 
cerca el fa arribar a la RESFO. Autodidacte 
i inquiet es mou per allò que el fa feliç. 
Estudiós de l’astrologia i de l’etimologia 
de les paraules per arribar a conèixer 
l’essència de les coses. Buscava un ideal de 
política que no va trobar en el seu pas per 
l’oposició local. Té Menorca a l’horitzó.

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

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

agenda del 27 de novembre al 6 de desembre 2020

DivenDres 27

De 10 a 20 h – pROpOSTA
Back to Color. L’Associació de 
Comerciants surt al carrer
diversos comerços
organització: comerç castellar

20 h – CInEMA
Filmoxarxa: 
Rauf
auditori municipal miquel pont
organització: club cinema 
castellar vallès
filmoxarxa és un projecte impulsat 
per la filmoteca i la federació 
catalana de cineclubs

Dissabte 28
De 10 a 13.30 h - pROpOSTA
Back to Color. L’Associació de 
Comerciants surt al carrer
Diversos comerços
organització: comerç castellar

12 h – InFAnTIL
Contes sense moure’s de casa, a 
càrrec de Mònica Mimó
El dia que va arribar la guerra, 
de nicola Davies i il·lustrat per 
rebecca cobb
facebook i instagram de la 
Biblioteca
organització: Biblioteca municipal 
antoni tort

20 h -  TEATRE
Lo nuestro, de Sala Flyhard
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

Diumenge 29

16.15 h i 19 h – CInEMA
Diumenge d’estrena: Eso que tú 
me das
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

DivenDres 4
20 h – CInEMA
Cinefòrum: 
Lars y una chica de verdad
auditori municipal miquel pont
organització: club cinema 
castellar vallès

Dissabte 5
12 h  - InFAnTIL
‘El lloro’. Contes sense moure’s 
de casa, a càrrec de Carme 
Muñoz
facebook i instagram de la 
Biblioteca
organització: Biblioteca municipal 
antoni tort

Diumenge 6
16.15 h  - CInEMA
Diumenge d’estrena: 
La família que tu tries
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

19 h  - CInEMA
Diumenge d’estrena:
Un mundo  normal
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

EXpOSICIOnS I ALTRES

Del 30 de novembre al 5 de 
desembre
Recollida d’aliments
horari: de 9 a 21 h
lloc: mercat municipal
organització: càritas parroquial de 
sant esteve de castellar

De l’1 al 13 de desembre
Exposició de treballs de macramé 
del grup de prescripció social i de 
treballs manuals del grup Arc de 
Sant Martí
lloc: espai d’atenció a persones 
amb diversitat funcional (pl. major, 
visible des de l’exterior)
organització: comissió d’atenció a 
persones amb diversitat funcional

Recull bibliogràfic en l’àmbit de 
la diversitat funcional
inclou lot de contes accessibles 
que treballen diferents 
“discapacitats” lliurat per la 
regidoria de Diversitat funcional
horari d’obertura de la Biblioteca
lloc: Biblioteca municipal 
antoni tort
organització: Biblioteca municipal 
antoni tort

1, 15, 22 i 29 de desembre
Curs: “20 minuts per posar-te 
en forma”
inscripcions a l’a/e castellarjove@
castellarvalles.cat, indicant nom, 
cognom, edat, telèfon de contacte i 
sessions a les quals et vols apuntar
horari: de 16.30 a 16.50 h
lloc: plataforma Zoom
organització: ajuntament 
(castellar Jove)

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

Suma+ Castellar va anunciar fa dues 
setmanes que la segona edició de la 
Marató per la Diversitat s’ajorna-
va fins al maig del 2021 a causa de 
les noves mesures adoptades per la 
Generalitat i el Govern per frenar la 
transmissió comunitària de la Covid-
19 en aquesta segona onada de la pan-
dèmia. Tot i que es posposa, l’entitat 
ha confirmat que mantindrà el car-
tell previst, i que actuaran la prima-
vera de l’any que ve a l’Espai Tolrà 

la setmana de la
samarreta de suma+

Samarreta per la diversitat de Suma+ Castellar. || @sumacastellar

aquest cap de 
setmana l’entitat 
instal·larà un punt de 
venda davant de la 
Biblioteca municipal

Els Pets, Miki Núñez i El Pot Petit.
Ara bé, l’associació no abaixa la 

guàrdia i segueix sumant esforços per 
aconseguir els recursos necessaris 
per treballar la diversitat a les aules 
i transformar les escoles de la vila en 
centres inclusius. És per això que el 
col·lectiu ha organitzat una campa-
nya especial de venda de les samar-
retes solidàries de Suma+ Castellar, 
per intentar assolir els 17.500 euros 
que necessiten abans que acabi l’any 
per atendre aquest curs l’alumnat 
amb diversitat del municipi.

Així, durant tota la setmana, 
Suma+ Castellar ha instal·lat punts 
de venda de samarretes i marxandat-
ge a les escoles de vila, i també a al-
tres comerços com la Farmàcia Ca-
sanovas –que esdevindrà un punt de 
venda estable–. D’altra banda, aquest 

DIVERSITAT | recaptació De fons

cap de setmana, en horari de matí, el 
28 i 29 de novembre, i també el 5 i el 6 
de desembre, Suma+ posarà una pa-
rada davant de la Biblioteca Munici-
pal Antoni Tort, al carrer Sala Boade-
lla. El preu de la samarreta d’adult és 
de 8 euros, i d’infants, de 2 a 14 anys, 
és de 6 euros. També es pot encar-
regar a través del portal web suma-
castellar.cat i fer donacions directes.

Paral·lelament a aquesta acció, 
la plataforma vendrà participacions 
de la loteria de Nadal als comerços de 
Castellar, i se sortejaran tres pane-
res. Des de Suma+ volen agrair l’es-
forç de la comunitat educativa i dels 
comerços de proximitat que s’impli-
quen i col·laboren en totes les inicia-
tives que posa en marxa l’entitat cas-
tellarenca.  || rocío gómez 

+ L’AGEnDA DE SUMA

suma+ castellar habilitarà punts de 
venda a les escoles i als comerços de la 
vila per comprar la samarreta inclusiva i 
també participacions de loteria de nadal. 
el marxandatge de l’entitat també es 
pot comprar a través de sumacastellar.
cat. les entrades de la marató per la 
Diversitat de 2021 es posaran a la venda 
al portal auditoricastellar.cat.

Dissabte 28 de novembre 
parada al carrer sala Boadella, 
davant de la Biblioteca municipal, 
durant el matí.

Diumenge 29 de novembre
parada al carrer sala Boadella, 
davant de la Biblioteca municipal, 
durant el matí. 

Dissabte 5 de desembre
parada al carrer sala Boadella, 
davant de la Biblioteca municipal, 
durant el matí.

Diumenge 6 de desembre  
parada al carrer sala Boadella, 
durant el matí.        
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DivenDres 27 EUROpA 
DissaBte 28 YAnGÜELA 
Diumenge 29 YAnGÜELA 
Dilluns 30 CASAnOVAS 
Dimarts 01 ROS 
Dimecres 02 pERMAnYER 
DiJous 03 CATALUnYA 
DivenDres 04 FEnOY 
DissaBte 05 FEnOY 
Diumenge 06 CASTELLAR 

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

DEFUnCIOnS

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

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

“He jugat el Barcelona-Madrid, però el Boca-River és diferent. És com si se m’inflamés el pit.”
Diego Armando Maradona

@willieroman @manuelgh56 @maite.vila.906
cel estrellat a l’escala sopa de galets a mas umbert capvespre de dimarts

pOSTALS DE CASTELLAR 
 

InSTAGRAM · @lactual

En primer terme veiem les escales de ca la Pona, que uneixen els carrers de la Mina i de Sant Miquel. 
Entre els arbres trobem una de les tres fonts que van portar l’aigua a la vila obra de Josep Tolrà; cal re-
cordar que al 1870 l’aigua no arribava a Castellar i s’havia d’anar a buscar al riu. Les altres fonts con-
temporànies a la del carrer de Sant Miquel les podem trobar a la plaça del Mestre Gelonch, on hi ha una 
placa commemorativa, i l’altra al davant de la farmàcia Yangüela. || fons: arxiu municiPal de castellar

Carrer Sant Miquel, anys 70

penúltima

19/11/20            
Juan Rísquez Ramírez - 87 anys
19/11/20             
Catalina Lujan Lozano - 72 anys
21/11/20          
Carme pont Baldà - 92 anys
21/11/20             
Josefina Bosch Vila -  91 anys
23/11/20      
Gervasio Cabrera Caballero  - 85 anys
24/11/20        
Josep Domènech Xicola - 61 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

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3

T. 937 47 49 56

www.farmaciacasanovas.cat 

Per què has de 
rentar-te les mans?

Recomanació adreçada 
als petits lectors

Recoma-
nació

Ens hem de rentar les mans per la nostra salut. 
Per estar sans i bons. Si no en les rentem, podem 
anar guardant porqueria a les mans que ens 
pot fer posar malalts a nosaltres i a les perso-
nes amb qui estem. Totes les coses que toquem 
poden estar brutes i passar-nos bacteris o gèr-
mens: el pom d’una porta, la barana d’una esca-
la, tocar-nos el nas… És important rentar-nos les 
mans moltes vegades al dia, segur que moltes 
més de les que ho fas! Encara que et pensis que 
estan netes, els bacteris i els gèrmens són MI-
NÚSCULS i no els podem veure a simple vista.
És imprescindible rentar-nos les mans…
·       Abans de cada àpat.
·       Després de fer pipí o caca.
·       Quan has jugat a pilota o quan has estat to-
cant flors, herbes, joguines, terra, coses al pati...
·       Després de tocar un animal.
·       Abans d’escriure, fer deures o jugar amb 
l’ordinador.
·       Abans de preparar-te un entrepà.
I si has vist algun amic/ga que està constipat/
da, per exemple, i li has donat la mà o li has dei-
xat alguna joguina, cal que després et rentis bé 
les mans.
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la contra

Sergio Rodríguez

Em podria retirar, 
però sense futbol 
no sé viure

Futbolista de la UE Castellar
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Ara és central a la UE Castellar. Però un dia va debutar 
a la Champions en el mateix partit que Messi, l’any que 
el Barça va guanyar la final de París. Després, va voltar 
arreu del món per continuar com a professional.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
soc positiu
Un defecte que no pots dominar?
soc impacient
Una persona a qui admires?
els meus pares
Una pel·lícula?
‘un ciudadano ejemplar’
El teu jugador preferit?
messi
El teu partit més memorable?
el meu debut
Quin plat t’agrada més?
Paella
Una cançó?
‘Pájaros de barro’ de manolo garcía
Un color?
Vermell
Un viatge?
las Vegas
Un somni?
l’estic vivint

”

“

· Quin és el teu primer record amb 
una pilota?
Quan tenia 3 anys entrenàvem els 
dissabtes amb un equip del meu 
barri de Mataró.  Era el que m’apas-
sionava. Anava a passar-m’ho bé, a 
conèixer nous amics i em van co-
mençar a inculcar els valors de l’es-
port. Tinc meravellosos records 
del Pla d’en Boet; al final érem com 
una família.

· passes per l’Espanyol, el Mata-
ró i, amb 17 anys, al Barça. Quan 
apostes per ser professional?
Mai no em vaig obsessionar per ser 
professional. Vaig anar a poc a poc 
des que vaig començar, amb els peus 
a terra, treballant. Sí que és veritat 
que ser professional és un somni per 
a tots els nens. Però sense cap obses-
sió. Penso que el camí és llarg i difícil 

i, si ha d’arribar, arriba. En el meu 
cas, em considero un afortunat i he 
aconseguit aquest somni. 

· Deu ser molt comú no tocar de 
peus a terra quan comences a 
destacar de tan jove. 
El més comú és que estiguis flotant 
en l’aire. Ets jove, guanyes diners, vas 
amb el primer equip. Amb perspec-
tiva, agraeixo haver tingut la família 
que he tingut. Els meus pares sem-
pre han estat treballadors i humils 
i han sabut el que costa guanyar-se 
les coses, m’han inculcat valors im-
portants. I a banda, la meva dona 
sempre m’ha acompanyat en el món 
professional, allà on he anat. Els estic 
eternament agraït, sense aquesta 
ajuda potser la cosa hauria canviat. 

· Debutes a Lliga i Champions 
en el mateix moment que Messi. 
Com ho vius?
Amb Messi ja jugava en el Barça B i 

al primer equip vam pujar al mateix 
moment, pràcticament. Rijkaard 
comptava amb mi en entraments i 
convocatòries. En una setmana, vaig 
debutar en Champions i Lliga, va ser 
una cosa indescriptible. Una setma-
na que estava en un núvol. 

· Eres un becari d’un dels mi-
llors equips de la història. Com 
se’t tracta? 
He estat molts anys en el món pro-
fessional, sobretot en aquell vesti-
dor amb tants cracs. Sempre ho dic: 
són persones molt humils, iguals que 
nosaltres i et tracten amb total igual-
tat. Al final, la clau del Barça és que 
ha tingut durant molts anys un plan-
ter espectacular, amb grans perso-
nes: Valdés, Xavi, Iniesta, Gerard, 
Oleguer... Total normalitat, ets un 
més. Tenen unes característiques 
excepcionals, però se’m va tractar 
com quan he estat en altres equips, 
amb gent no tan coneguda. 

· Hi ha la fama que els jugadors 
del planter són diana d’inno-
centades...
Tu et poses en un costadet del ves-
tidor, amb els del filial, calladet, ob-
servant els cracs. I si s’ha de portar 
material, el porten els joves. En els 
rondos, s’hi posen els joves. Però res 
més, això són codis del futbol que 
sempre han existit.

· Després passes pel Deportivo, 
entre altres clubs espanyols, vas 
a portugal, Rússia, Bèlgica... Tants 
canvis van ser trasbalsadors?
Hi ha molts canvis en la vida del fut-
bolista. Cada any, o any i mig, quan 
s’acaba el contracte, és una presa 
de decisions constant. No saps si 
són les millors o les pitjors, però es 
prenen amb pensament positiu i 
endavant, en un país, en una ciutat 
o en una altra. Era jove, volia jugar. 
Al final, la meva carrera ha estat 
així. I orgullós.  

· Amb quina ciutat et quedes?
Em quedo amb Alacant, quan 
vaig jugar a l’Hèrcules. Una ciu-
tat meravellosa, bon clima, vam 
pujar a primera amb un grup de 
persones fantàstiques, va néixer 
el meu primer fill... És un lloc on 
hauria d’haver estat més anys, 
però m’estava seguint l’Spartak 
i en qüestió d’una setmana vaig 
anar cap a Rússia. 

· I ara, a la Unió Esportiva Cas-
tellar. Com és compartir vesti-
dor amb nanos tan joves?
Intento ajudar en el que pugui i 
que els meus companys aprenguin 
de mi tant com jo d’ells, perquè 
mai deixes d’aprendre en aquest 
món. I, ara més que mai, intento 
gaudir, perquè quan ets profes-
sional no gaudeixes tant. Em po-
dria retirar, però he jugat a fut-
bol tota la meva vida i sense fut-
bol no sé viure. 

  Guillem plans


