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Miquel Desclot, 
premi de poesia 
Carles Riba

premis òmnium | p16

Dos comensals són atesos pel personal del restaurant Garbí en una imatge del mes de juny passat, quan es va aixecar l’estat d’alarma i van reobrir els establiments hostalers. || Q. Pascual

el restaurant del xef Carles Calsina ha rebut la 
distinció només amb 9 establiments catalans més

GAsTrOnOmiA | p 07

el Garbí entra 
a la Guia michelin

El CAP es reforçarà amb nou 
professionals per millorar la 
gestió i l’atenció de la pandèmia

COvid-19 | p03
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tema de la setmana viatges

mobilitat | fesTes de nAdAl

la pandèmia dificulta la tornada a casa per nadal
Serà un Nadal sense torrons, neules i l’escalf de 
la família per a molts castellarencs que viuen a 
l’estranger a causa de les restriccions de mobi-
litat que imposa la Covid-19.  Aquest és el cas  de 
Laura García Barcia, investigadora al Predator 
Ecology and Conservation Lab de Miami. “Tant 
la meva germana com jo ens vam esperar fins 
a l’últim moment per prendre la decisió. Amb 
el visat que tinc puc volar,  però en funció dels 
casos de Covid-19 a Espanya, poden canviar la 
normativa per tornar als EUA”, explica. 

Una altra de les qüestions que l’han frenat 
per emprendre el viatge és el mitjà de transport. 
“Són més de 9 hores amb persones que no co-
neixes, i potser fins i tot més si fas escala per-
què hi ha pocs vols. Et fas el test abans de pujar 
a l’avió, però ningú et garanteix que no l’aga-
fis dins. I un cop baixo de l’avió a qui veig és a 
la meva mare, i no passaré 15 dies en un hotel 
sola”, assevera.  De fet a l’agost, la investigadora 
tenia bitllets d’avió per tornar a Castellar i els hi 
van cancel·lar. “Fa cinc anys que visc als EUA i 
és el primer Nadal  que no passarem  en família. 
Intentarem trobar-nos al març si la situació 
millora”.  La Laura el viurà a Carolina del Nord, 
amb la família de la seva parella. “Hi anirem en 

cotxe i ens hi quedarem un mes per reduir la 
mobilitat. Ens farem un test abans d’anar-hi”.

Als EUA, i concretament a Florida, on viu 
la Laura, s’està produint un rebrot de contagis 
de Covid-19 alarmant. “A Florida tenim més de 
10.000 casos al dia. Van obrir les discoteques 
per Halloween, bars i restaurant a capacitat 
màxima, i no tenim pràcticament restricci-
ons. Els casos continuaran pujant”, lamenta.

Al pol oposat hi trobem Virgínia López Cojo, 
que fa gairebé sis anys va fer les maletes per instal-
lar-se a Bèlgica. Després de viure una temporada 
a Brussel·les, Bruges ara és casa seva. La caste-
llarenca és directora del departament de càte-
ring del Centre de Convencions de Brussel·les.  
“Nosaltres sí que vindrem per Nadal a Caste-
llar, però en cotxe”, explica. La Virgínia i el seu 
marit, en Marteen, van optar per aquest mitjà de 

Les agències de viatges donen per per-
duda la campanya de Nadal després 
de les noves restriccions anunciades 
pel Govern. Ha estat un any especi-
alment dur per al sector del turisme, 
que es troba en una situació crítica. A 
Castellar del Vallès només queda una 
agència de viatges en actiu, Ambar-
tours. La resta van abaixar persianes 
abans de la pandèmia. Els cercadors 
de vols i d’hotels a la xarxa s’han men-
jat bona part de pastís, i han propiciat 
un canvi en el model de negoci.

Darrere del taulell d’Ambartours 
(c. Catalunya, 70) hi trobem des de fa 
17 anys Laura Triviño. “Ha estat un 
any amb molt poca facturació. Des 
del març no es fan quasi vendes”, re-
coneix. “Ens hem passat l’any cancel-
lant els viatges que s’havien reser-
vat, gestionant que es retornessin 
tots els diners als nostres clients. 
Alguns viatges estaven reservats 
des de l’octubre del 2019”, explica. 

A banda d’Ambartours també se-
gueix dempeus Edmar Viatges, però 
sense oficina física. Els propietaris, 
Marta Lázaro i Edgar Pla, van obrir 
com a agència associada a Viatges 
Marsans el 2006 a la plaça Calissó, però 
el 2014 van fer números i van decidir 
traslladar l’oficina a casa. Fonamen-
talment operen amb empreses,   però 
també gestionen viatges vacacionals. 
“Ens trobem en una situació deli-
cada”, confessen. “Vam perdre gai-
rebé tota la campanya d’estiu, i ara 
la de Nadal. La pandèmia és incom-

2020: l’any del turisme de proximitat
turiSme | impACTe COvid-19

patible amb el turisme i l’oci. Tenim 
moltes esperances posades en la va-
cuna, per recuperar una certa nor-
malitat”, asseguren. 

Un dels moments més compli-
cats de la temporada va ser justament 
el març passat, quan es va declarar la 
pandèmia i des d’Ambartours van tre-
ballar de valent per ajudar molts cas-
tellarencs a tornar a casa. Aquest es-
cenari imprevisible i canviant ha posat 

les agències de viatges fan balanç d’una temporada crítica, sense beneficis, i en ple auge del turisme nacional i de natura

laura García barcia viu a miami. || cedida

transport perquè els sembla “més segur, amb 
menys interacció amb gent que a l’aeroport”. 
La parella va valorar la possibilitat de venir en 
avió. “Gairebé regalen els vols. Són molt més 
barats que en altres anys. Volen omplir els 
avions. Vam venir a l’estiu també en cotxe, i 
ens va semblar molt segur. Les estacions de 
servei estaven molt netes, i sempre dúiem els 
guants posats”, recorda. 

Després d’un octubre molt complicat a Bèl-
gica, la transmissió comunitària de la Covid-19 ha 
començat a estabilitzar-se. “Hem anat en paral-
lel a Espanya, però aquí estàvem una mica  
pitjor. El 27 d’octubre en un dia es van regis-
trar 22.184 positius, la xifra més alta. Portem 
17.000 morts i més de 582.000 contagis”, de-
talla la castellarenca. Amb aquestes dades ben 
presents, i després d’una reunió familiar virtu-
al, la Virgínia explica que tot i les ganes de retro-
bar-se amb els vuits nebots, amb els germans i 
amb els pares, respectaran les recomanacions de 
Salut, es dividiran en dos grups bombolla, i alter-
naran les trobades. “Érem més de 10, i hem de-
cidit repartir-nos. A la meva mare li van fer 
un trasplantament de fetge fa un any i no ens 
la jugarem”, conclou.  ||  rocío gómez 

xifra que s’ha de multiplicar per dos, 
perquè se’n fa una a l’anada i una a la 
tornada. Des d’Edmar apunten que la 
pujada de tarifes també s’explica per-
què “les companyies de vols oferien 
preus molt baixos gràcies al gran 
volum de passatgers que tenien. Si 
aquest volum baixa és lògic que els 
preus pugin, i que repercuteixi en les 
despeses generades per la Covid-19”.

Per evitar el sobrecost i també 
per por a travessar la frontera en un 
escenari de pandèmia, moltes famíli-
es aposten pel turisme nacional i de 
proximitat. “Els clients volen desti-
nacions segures, i prefereixen pro-
postes de grups reduïts, rutes en 
autocaravana o viatges a entorns 
naturals per evitar la interacció 
social”, detalla Triviño. “Els fa por 
marxar fora i posar-se malalts, o 
no poder tornar. Ens hem d’adap-
tar i oferir-los propostes atractives, 
interessants”. En aquest sentit, des 
d’Edmar afegeixen que “les destina-
cions més demandades per al 2021 
dependran molt de les restriccions 
d’entrada que imposi cada país i de 
l’evolució de contagis”.

Tot i la situació, Ambartours i 
Edmar Viatges es mostren optimistes. 
“La gent no ha perdut ni les ganes ni 
la il·lusió de viatjar.  Esperem que els 
nostres clients continuïn confiant en 
nosaltres”, diu Triviño. “Confiem que 
la gent torni a fer viatges per viure 
experiències i conèixer món”, con-
clou Lázaro.  ||  rocío gómez   

laura triviño, al capdavant d’ambartours, única agència de viatges amb oficina física que queda oberta a la vila.  || Q.Pascual

en valor la figura dels assessors de vi-
atges. “Imagina’t que de cop i volta 
no pots tornar a casa, que tanquen 
fronteres, o que al país on vas t’has 
de fer una PCR. És molt important 
saber que tindràs un telèfon opera-
tiu 24 hores per ajudar-te, per ofe-
rir-te assistència”, reconeix Triviño. 
“Oferim un sevei personatlitzat, i 
amb totes les garanties, per triar la 
destinació i gestionar el viatge, però 

també per ajudar-te si sorgeix algun 
problema”, afegeix.

De fet, una de les novetats a l’hora 
de viatjar és l’obligatorietat d’haver-se 
fet una PCR en algunes destinacions. 
“Des d’Ambartours ho gestionem, 
però és una cosa que frena els cli-
ents perquè els viatges s’encarei-
xen”. Concretament, el preu de cada 
PCR oscil·la entre 100 i 150 euros en 
funció del laboratori. Aquesta és  una 

marteen piccu i Virgínia lópez, a bruges. || cedida
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possible pas enrere 
als plans de Nadal

El panorama de la pandèmia a 
Catalunya continua complicant-se, 
amb un nou empitjorament dels 
indicadors –la velocitat de propa-
gació del virus ha pujat fins a l’1,34 
i el risc de rebrot s’enfila 29 punts 
fins als 274– i, davant d’això, el 
Govern de la Generalitat reitera que  
hi ha d’haver un  pas enrere en la 
desescalada . Les noves restriccions 
es podrien haver acordat i podrien 
comunicar-se aquest divendres 
mateix. El que sí està clar és que 
Catalunya no passarà de tram 
dilluns vinent. En una entrevista a 
Catalunya Ràdio, el vicepresident 
del govern, Pere Aragonès,  ha  
explicat que caldrà fer “cirurgia 
fina” per l’afectació econòmica 
que puguin tenir. El vicepresident 
del govern ha assegurat que quan 
s’anunciïn les noves mesures, s’han 
d’explicar totes juntes i han d’estar 
molt clares.  Aragonès ha subratllat 
que el pla de Nadal s’ha treballat 

reforçaran el 
CAp amb nou 
contractats

El Pla d’enfortiment i transformació 
de l’atenció primària promès a l’inici 
de la segona onada de la pandèmia pel 
Departament de Salut a les alcaldes-
ses i alcaldes del Vallès Occidental ja 
ha començat a desplegar-se al terri-
tori amb noves contractacions. El pla 
preveu que  la  primària del Vallès Oc-
cidental inclogui 321 nous professio-
nals per donar resposta a la Covid-19, 
des del punt de vista de l’atenció als 
malalts com també la introducció de 
canvis per millorar l’accessibilitat als 
centres de salut tant físicament com 
telemàticament.

En el cas concret de Castellar, 
s’ha previst reforçar el CAP –que 
també dona servei a Sant Llorenç– 
amb un total de 9 noves incorporaci-
ons, contractacions que implicaran 
una despesa de 339.280 euros d’as-
signació entre el 2020 i el 2021. El nou 
personal que s’ha d’incorporar  seran 
4 professionals per donar resposta a 
la Covid-19 (3 gestors Covid i 1 refe-
rent Salut i Escola). En paral·lel es 
contractaran 5 professionals conside-
rats estructurals: 1 tècnic/a en cures 
auxiliars d’infermeria, 1 infermer/a, 
2 administratius/ves i 1 metge/essa.

El Pla d’enfortiment que ja ha 
estat avançat a alcaldesses i alcaldes 
vallesans, preveu una despesa total 
de 9,4 milions d’euros per a la comar-
ca repartits entre aquest any i el que 
ve. Uns diners que globalment impli-

es tracta del pla de millora promés per salut, 
que preveu una despesa de 339 mil euros 
entre els anys 2020 i 2021 per desplegar-lo

quen la dotació de 105 gestors Covid i 
50 referents Covid Salut i Escola. La 
contractació de professionals conside-
rats estructurals hauran de tenir per-
fils per abordar els canvis que s’han de 
produir als CAPs per millorar l’aten-
ció i els circuits que han de fer els usu-
aris. Aquest nou personal també refor-
çarà el suport assistencial que fan els 
CAPs a les residències dels seus mu-
nicipis –a Castellar n’hi ha cinc amb 
unes 230 places– i ajudaran en l’aten-
ció a la cronicitat dels malalts. Final-
ment, també desenvoluparan tasques 
de treball social, suport administratiu 
i gestió de noves tecnologies.

valoració

Fa mesos que des de l’Ajuntament 
de Castellar es reclama una millora 
i un reforç en l’Àrea Bàsica de Salut. 
“No només per la Covid-19, sinó per 
una necessitat estructural històri-
ca”, explica el regidor de Salut, Joan 
Creus. “Havíem fet la petició al De-
partament de Salut tant en una 
moció al ple de Castellar com a tra-
vés de cartes. Rebem la notícia de 
manera positiva, però és evident 
que sempre hi ha marge de millo-
ra”, apunta Creus.

Creus recorda que encara que-
den moltes qüestions que han de mi-
llorar i serveis que s’han de recupe-
rar: “Sense anar més lluny, hem de 
recuperar l’horari del CAP que va 
de les 20 hores a les 0.00 h, hores 
que des de la primera setmana de 

 redacció

amb antelació i que cal revisar-lo 
si les circumstàncies canvien. Ha 
donat per fet que el Nadal habitual 
se suspendrà, que s’haurà de fer 
“diferent” La setmana passada la 
Generalitat va aprovar algunes me-
sures de relaxament de la desesca-
lada sense passar del tram 1 que no 
se  sap si patiran alguna modificació 
al final d’aquesta setmana. Entre 
les mesures anunciades hi havia 
el confinament comarcal a partir 
d’aquest divendres a les 6 del matí 
i fins dilluns a les 6 del matí. Des de 
dilluns, a més, s’han tornat a reobrir 
els centres i recintes comercials, 
condicionat a que redueixin al 30% 
l’aforament i que es garanteixi una 
bona ventilació dels espais tancats, 
a través d’una ventilació natural 
o altres sistemes. Pel que fa a 
l’activitat cultural, els locals  poden 
obrir limitant l’aforament al 50% 
i amb un nombre màxim de 500 
persones per sessió o actuació. De 
moment, pel que fa als actes religi-
osos i cerimònies civils -casaments, 
serveis religiosos i cerimònies 
fúnebres-, poden obrir  limitant 
aforament al 30% i amb un nombre 
màxim de 500 persones. || redacció

la pandèmia es van deixar d’oferir, 
i altres demandes com les vincula-
des a les urgències de pediatria o de 
ginecologia”.

En aquests moments la pres-
sió assistencial de l’Àrea Bàsica de 
Salut de Castellar segueix sent molt 
alta: “Segurament és més baixa que 
en els pics més cruents de la pan-
dèmia, però no podem abaixar la 
guàrdia. Les necessitats encara 
són evidents. Hem d’agrair l’esforç 
de tots i totes els i les professionals 
de l’ABS, que sempre han estat dis-
posats a donar el millor de la seva 
professió, i això ha fet que l’atenció 
s’hagi pogut mantenir a un bon ni-
vell”, opina el regidor de Salut. 

repunt de casos

D’altra banda, després d’un final de 
novembre esperançador, amb un mit-
jana d’uns 9 contagis setmanals, Cas-
tellar ha viscut un repunt de casos. 
En concret es van confirmar un total 
de 25 contagis entre el 6 i el 12 de de-
sembre (coincidint amb el pont de 
quatre dies), fet que va doblar el risc 
de rebrot, que a principis de mes era 
moderat (93) i que ara torna a ser alt 
(268). Això ha fet empitjorar la velo-
citat de reproducció de la malaltia 
(Rt), ara situada en 1,83.

una sanitària atén un pacient en una consulta de les instal·lacions del Cap de Castellar en una imatge de l’abril passat.  || Q.Pascual
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nadal

Aquest 2020, el Pare Noel i els seus 
ajudants han decidit que el bosc que 
envolta Can Juliana és un bon lloc per 
preparar joguines i rebre les cartes 
dels nens i nenes de Castellar. El bosc 
màgic del Pare Noel comença amb la 
visita dels infants al taller de jogui-
nes d’un elf, amb qui fan una activi-
tat de Nadal. “Després fan un pas-
seig a l’aire lliure pel bosc, on es 
van trobant altres elfs, per acabar 
a la cabana del Pare Noel. Els in-
fants visiten el refugi, parlen amb 
ell i li lliuren la carta. La feina prè-
via dels elfs durant el passeig fa 
que quan els nens arribin al refu-
gi no tinguin vergonya ni timide-
sa”, explica Germán Ligero, director 
de Can Juliana.

La rebuda d’aquesta activitat 
ha estat molt bona, tant per la res-
posta de la gent –1.500 infants pas-
saran pel bosc màgic–, com per la 

il·lusió al bosc màgic del pare noel a Can Juliana
valoració una vegada feta l’activi-
tat: “Els infants surten feliços i 
els adults molt contents”, asse-
gura Germán.

Aquest és el primer any que 
Can Juliana organitza l’activitat 
de Nadal. La idea de realitzar-la va 
sorgir d’un cúmul de situacions: 
“D’una banda la necessitat de re-
activar la temporada d’hivern. A 
Can Juliana es fan moltes activi-
tats a l’aire lliure de cara al bon 
temps, però també volíem progra-
mar activitats en època de fred. 
D’altra banda, de la insistència 
de Raquel Ligero, que havia tin-
gut experiències similars amb els 
seus fills i considerava que a Can 
Juliana encaixaria molt bé. I la 
va encertar”.

El bosc màgic no es va pensar 
com a una alternativa a la cavalca-
da dels Reis, però Ligero assegura 

iNfàNCia | ACTiviTAT nAdAlenCA

Comerç | firA de nAdAl

que el fet que aquest any no hi hagi 
tantes activitats pels nens sí que ha 
propiciat que la proposta de Can Ju-
liana tingui molta bona acceptació.

El proper cap de setmana és 
l’últim dels tres previstos. El fet 
que Catalunya no passés de tram i, 
per tant, continués el confinament 
municipal, ha provocat canvis en el 
calendari i moviment d’entrades. 
“Teníem les entrades exhauri-
des, però amb tants canvis de ca-
lendari, es van anar obrint espais. 
Dimarts dia 15 es van posar a la 
venda les últimes entrades. Ara 
mateix anem pel 95% d’ocupació”, 
va explicar Ligero dilluns passat.

Per respectar totes les normes 
sanitàries, les visites s’organitzen 
de tal manera que passen pel bosc 
màgic 120 persones al dia, en grups 
màxims de 6 persones entre infants 
i adults.  || c. domene

el comerç local marca tendència

Va ser diferent de les edicions ante-
riors, però la Fira de Nadal va tor-
nar a la vila, diumenge passat al 
migdia, per contagiar l’esperit fes-
tiu que es va apoderant d’aquestes 
dates plenes de cites amb les com-
pres i els regals. Ho va fer en condi-
cions excepcionals, marcades per 
la pandèmia, i en un espai diferent. 
Aquests anys es va optar per fer-ho 
a la plaça d’El Mirador, on Comerç 
Castellar va decidir traslladar-la pel 
fet de tractar-se d’un espai obert on 
evitar aglomeracions. 

Una llarga cua de castella-
rencs, separats per una distància 
prudencial de seguretat, esperava 
a l’accés del recinte. Abans d’en-
trar-hi, es va prendre la tempera-
tura i es va posar gel hidroalcohòlic 
a tots els visitants, que passejaven 
per la plaça en un únic circuit di-
reccional. Hi havia més d’una de-
sena de parades de comerços, au-
tònoms, entitats i associacions de 
la vila, que oferien des de decoració 
nadalenca fins a joguines, comple-
ments de moda o oli. Per la zona es 
passejava un Pare Noel, amb mas-
careta, això sí.

mesures de seguretat

“Crec que hi ha molt ambient. Fa 
un dia esplèndid, ens ha sortit tot 
molt bé. Hi ha molta gent i s’estan 
complint totes les mesures de se-
guretat”, valorava, satisfeta, Anna 
Vilà, membre de Comerç Castellar. 

Venda de motius decoratius nadalencs a una parada de la fira de Nadal on, fins i tot, els ‘tions’ van dur mascareta. || c.d.

el pare Noel para amb els nens al seu refugi. || can juliana

diumenge passat la plaça d’el mirador va acollir la fira de nadal, sota mesures de seguretat per evitar aglomeracions

La paradista recalcava mesures de 
seguretat exclusives d’aquest any, 
com el fet que s’hagués de delimi-
tar el perímetre de la Fira, que en 
edicions anteriors se celebrava al 
carrer, o que hi hagués una persona 
a l’entrada encarregada de contro-
lar l’aforament. Com ja és habitual 
en aquest tipus de concentracions, 
es prenia la temperatura a la gent 
que accedia al recinte i se’ls posa-
va gel hidroalcohòlic a les mans.

 Guillem plans
La Maria Rosa, una de les 

agents cíviques presents durant la 
Fira, destacava que, amb el migdia 
assolellat, l’afluència va augmen-
tar, sense que això generés cap in-
cidència. Al contrari: “Va de me-
ravella”, sintetitzava. 

ajuda al comerç

Anna Vilà lamentava que, aquest 
any, no haguessin pogut assistir 
paradistes de fora del municipi, 
per les limitacions d’espai i les res-
triccions actuals. Tanmateix, això 
no va aixafar l’ambient de la fira: 
“Hem passat uns mesos bastant 
durs, per això la gent tenia ganes 
de sortir, de veure coses, de mu-
siqueta, d’esperit nadalenc”, ce-
lebrava. 

Els visitants, com la Sílvia, 
veïna castellarenca, destacaven 
l’ajuda al comerç local que suposa 
la Fira: “Hem donat una volteta, 
hi ha bon ambient i bon control. 
Està bastant ben organitzat, es 
pot passejar tranquil·lament. 
Anem mirant les paradetes, que 
tocava fer una mica de comerç 
local”, explicava. En el mateix sen-
tit, l’Albert destacava la importàn-
cia de “fer poble, comerç de pro-
ximitat i ajudar els botiguers de 
Castellar, que fa falta”. La Carme, 
una altra castellarenca que va pas-
sejar per la Fira de Nadal diumen-
ge, va trobar a faltar la Fira Fora 
Estocs, per això va estar conten-
ta que s’hagués pogut celebrar la 
Fira de Nadal: “Ens sembla una 
bona opció, trobo que ha anat 
molt bé”.  

+Comerç

el mercat municipal 
sorteja 80 espatlles 
de pernil per Nadal

Com cada Nadal, el Mercat 
Municipal sorteja 80 espatlles de 
pernil. Per participar-hi, només s’ha 

de fer alguna compra fins el 19 de 
desembre i emplenar la butlleta 
que donaran els paradistes.El 21 de 
desembre es coneixeran els gua-
nyadors de les espatlles mitjançant 
un sorteig virtual. Les persones 
guanyadores seran notificades per 
telèfon i convocades per fer efectiu el 
lliurament del premi. Si el participant 
ha resultat agraciat, cal acreditar-ho 
amb el seu DNI.  ||  jordi rius
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solucions per al dia a dia
l’empresa plazy 
aterra a Castellar i 
l’emprenedor 
sergi Camps crea 
l’app Talonarium

Observar serveis que s’ofereixen al 
client en altres països i que es poden 
aplicar a casa nostra pot ser un bon 
punt de partida per a un emprene-
dor.  O de vegades fruit d’una neces-
sitat puntual que té en el seu dia a 
dia crea una solució. 

Davide Brea, un gallec que fa 
cinc anys que viu a Sabadell,  diri-
gia el departament de negoci digital  
d’una farmacèutica i va haver d’anar 
a Holanda per la feina. Va deixar el 
cotxe a l’aparcament de l’aeroport  
i li van donar l’opció de netejar-lo. 
“Quan vaig tornar a recollir-lo, 
vaig veure que estava net i no vaig 
dedicar res del meu temps a nete-
jar-lo”, explica Brea.  Això li va donar 
la pauta per crear l’startup Plazy, que 
permet netejar el cotxe a qualsevol 
lloc sense que el client s’hagi de des-

plaçar. L’empresa, que va néixer a 
Sabadell, acaba d’aterrar a Caste-
llar a més de Matadepera, Terras-
sa, Sant Quirze, Barberà del Vallès. 
El client que es troba en aquests mu-
nicipis pot demanar que se li netegi 
el cotxe allà on el té aparcat o fins i 
tot al seu garatge. “La gràcia del 
servei és que ens desplacem allà 
on ens digui el client, la neteja és 
en sec, amb la qual cosa estalviem 
en el consum d’aigua”, explica l’em-
prenedor.  L’empresa calcula que en 
cada servei s’estalvien un 200 litres 
d’aigua. A més, per limitar l’emissió 
de CO

2
 al medi ambient, els nete-

jadors o plaziers es desplacen amb 
moto elèctrica fins al lloc del servei. 

L’objectiu és que el client 
“perdi zero temps en netejar el 
cotxe i, fins i tot, nosaltres ens 
podem acostar on treballa el cli-
ent i demanar-li les claus, que des-
prés li retornarem”, apunta Brea. 
El servei més sol·licitat acostuma a 
ser el complet, que inclou la neteja 
de la carrosseria, els vidres, les llan-
tes i a l’interior l’aspiració i el rentat 
del quadre de comandaments, tret 
de la tapisseria .

una app per vendre entrades

El castellarenc Sergi Camps és pro-el programador informàtic Sergi Camps amb l’app que ha creat, talonarium. || cedida

  Jordi rius

empreNeDoria | CAsTellAr

gramador informàtic i alhora te-
clista del grup Mucca Failate. “Ens 
trobàvem que a algunes sales on 
fèiem concerts necessitaven una 
espècie de talonari d’entrades per 
poder vendre-les i després dividir 
el que es guanyava entre la sala i 
el grup”, constata Camps, que afe-
geix que “era una cosa que havia 
de moure el grup,amb la qual cosa 
era una despesa per a cada bolo”. 
Així és com es va decidir crear a fi-
nals d’estiu l’aplicació Talonarium, 
que permet crear esdeveniments “i 
afegir participants de confiança, 
per ajudar l’organitzador, el grup i 
l’artista a gestionar les entrades”. 
L’aplicació genera un codi QR que 
després serà validat a l’entrada del 
recinte i on s’haurà de pagar física-
ment. Talonarium també dona l’op-
ció de publicar l’esdeveniment al web 
de l’aplicació i pagar l’entrada a tra-
vés d’una passarel·la de pagament.

L’app, que es pot trobar a l’App 
Store d’Apple o GooglePlay, està so-
bretot pensada per a artistes, festes 
privades i tot tipus d’esdeveniments 
que requereixin un control d’entra-
des. Camps explica que l’aplicació 
s’ha baixat bastant, però que ara 
“amb això de la Covid-19 s’ha  atu-
rat una mica”. 

una ‘plazyer’ es desplaça per fer la neteja d’un vehicle a domcili de Sabadell.  || cedida

empresa
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medi ambient

La periodista i responsable de co-
municació de l’Institut d’Infància 
i Adolescència de Barcelona, Laia 
Curcoll, alertava divendres passat 
que en la gestió de la crisi oberta 
per la Covid-19 no s’han tingut en 
compte la perspectiva dels drets 
de la infància. Curcoll era la prime-
ra ponent de les segones jornades 
d’Infància, Adolescència i Educa-
ció organitzades per l’Ajuntament 
de Castellar entre divendres i dis-
sabte passats i que van estar cen-
trades en els drets de la infància en 
temps de Covid-19 i en la importàn-
cia del temps de lleure i de les ac-
tivitats extraescolars pel seu valor 
educatiu, social i comunitari. 

Curcoll avisava que “les res-
postes a la pandèmia han posat 
sobre les cordes els drets dels 
infants. Hi ha hagut una mirada 

els drets de la infància, 
alterats durant la pandèmia

les jornades es van fer per la plataforma Zoom, però es va fomentar .  || ajuntament

És un dels temes de les Jornades d’infància, Adolescència i educació

adultocèntrica, etnocentrista, 
classista i sanitarista” per després 
afegir que “cal escoltar i tenir en 
compte l’opinió dels infants i ado-
lescents i no oblidar-se d’incorpo-
rar aquestes opinions”.

El regidor d’Educació, Joan 
Creus, va valorar la participació en 
les jornades, però sobretot la qua-
litat: “Les ponències s’han em-
marcat en com s’ha gestionat la 
pandèmia dins de la infància i 
l’adolescència. Quins drets s’han 
vist lesionats per als infants que no 
han tingut els recursos o l’atenció 
que mereixen en termes educatius 
i s’ha fet molt èmfasi en la impor-
tància de les activitats extraesco-
lars, l’enriquiment educatiu que 
suposen”.

Totes les sessions s’han fet de 
manera virtual a través de la plata-
forma Zoom. “No només les confe-
rències, també els tallers. Ha estat 
una experiència molt enriquidora 

també en aquest sentit telemàtic”, 
apunta Creus. 

Les jornades estaven adreça-
des a entitats, centres educatius, 
AMPAS/AFAS, personal tècnic, re-
presentants del Consell d’Infants i 
del Consell d’Adolescents i ciutada-
nia en general. En total, uns 40 par-
ticipants. La doctora en Polítiques 
Públiques i Transformació Social 
per la UAB i investigadora postdoc-
toral al Departament de Sociologia 
de la UAB, Sheila González, va pro-
tagonitzar la sessió ‘Impacte de les 
activitats extraescolars en l’apre-
nentatge’. González va fer la següent 
reflexió: “El temps educatiu de fora 
de l’escola nodreix els infants i ado-
lescents i és un factor reductor de 
desigualtats”. En aquest sentit, la 
doctora en Polítiques Públiques i 
Transformació Social per la UAB 
va apostar pel fet que “les activi-
tats en el temps de lleure ajuden 
a la millora dels resultats acadè-

  Cristina Domene

eDuCaCió | trobada virtual

La terrassa d’El Mirador va acollir di-
marts passat l’entrega dels diplomes 
dels cursos de nivell inicial de català 
que s’han fet durant aquest trimestre 
per part del Servei Local de  Català de 
Castellar, de la mà Consorci per la Nor-
malització Lingüística. L’acte, que va 
comptar amb la participació del regi-

‘Quan parles 
fas màgia’, 
arriba a la vila

els grup d’alumnes que ha rebut el diploma de català, dimarts passat. || c.d.

Català | cloenda del curs 

mics. I també comporten millo-
res socioemocionals en la confi-
ança, autoestima o participació 
comunitària”.

Divendres també es va abor-
dar la proposta d’obrir al col·lectiu 
de la infància i adolescència el ca-
tàleg de prescripció social, projec-
te que promou la recepta per part 
de professionals sociosanitaris i del 
món educatiu d’activitats culturals 
i socials a la ciutadania. “Vam par-
lar de la necessitat d’avançar en 
el Catàleg municipal d’activitats 
extraescolars i aprofundir en el 
preprojecte d’una prescripció so-

cial per infants i adolescents que 
seguiria la línia i l’èxit de la pres-
cripció social per a adults que ja 
es realitza en aquest ajuntament”, 
va avançar el regidor.

Dissabte, Fathia Benhammou, 
mestra especialitzada en educació 
infantil per la UAB i actual directo-
ra de l’Aliança 360, va reflexionar 
sobre els elements que ha de tenir 
una activitat extraescolar per mi-
llorar les competències psicosoci-
als, per esdevenir un recurs educa-
tiu de qualitat, per compensar les 
desigualtats educatives de partida 
d’alguns col·lectius .  

dor d’Educació, Joan Creus, clou un 
dels cursos més atípics a causa de la 
pandèmia i la Covid-19. 

D’altra banda, aquesta setmana 
s’ha instal·lat a la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort l’exposició  Quan parles, 
fas màgia. Es tracta d’una campanya 
de difusió del programa de Voluntari-
at per la Llengua, “que posa en valor 
la llengua com a element cohesiona-
dor”, remarquen des de l’organització. 
“És un element de transformació 
amb un vessant social”, afegeixen.

La mostra, que recorrerà més de 
50 municipis i que es va presentar al 
Centre d’Arts Santa Mònica, estarà a 

Castellar fins al 14 de gener. 
Val a dir que Quan parles, fas 

màgia compta amb presència va-
llesana, com el testimoni de Wendy 
Durán, aprenenta de Palau-solità i 
Plegamans, o de diverses parelles lin-
güístiques de Sabadell. 

Voluntariat per la Llengua és un 
programa impulsat per la Generalitat, 
i gestionat territorialment pel Consor-
ci per a la Normalització Lingüística. 
Des del 2003 fins ara, hi han partici-
pat més de 150.000 parelles i hi col-
laboren més de 800 entitats i més de 
4.000 establiments i comerços d’ar-
reu de Catalunya.   || redacció
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Calsina:  “fa molta il·lusió rebre la distinció 
perquè ha estat una sorpresa total”

Carles Calsina, xef i propietari del Garbí, a la cuina de l’establiment el juny passat quan es va aixecar el confinament. || Q. Pascual

la cantant i actriu elena Gadel. || cedida

reStauraNt Garbí | GuiA miChelin

Elena Gadel 
actuarà per 
Suma+
Tot i que la segona edició de la Ma-
rató per la Diversitat s’ha ajornat 
fins al maig del 2021 a causa de les 
restriccions que imposa la Covid-
19, Suma+ Castellar no perd pisto-
nada i tanca l’any amb un concert 
solidari a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà. L’artista convidada és Elena 
Gadel, una de les noves reines dels 
musicals made in Barcelona com 
Mar i Cel, El Petit Príncep, Caba-
ret o El Màgic d’Oz, espectacle que 
acaba d’estrenar al Teatre Condal.  
També actua a la sèrie Com si fos 
ahir de TV3.

Gadel actuarà diumenge 20 
de desembre a les 12.30 hores. Les 
entrades, que tenen un preu de 16 
euros i es poden comprar al portal 
web de l’Auditori, seran numera-
des i l’aforament és limitat. Dalt de 
l’escenari acompanyarà l’actriu i 
cantant catalana la cantautora 
castellarenca Mariona Roca. L’en-
titat demana a la ciutadania que 
col·labori a través de donacions 
o de l’adquisició de marxandat-
ge. L’objectiu és assolir els 17.500 
euros que necessiten abans que 
acabi l’any.  || redacció

CoNCert | sAlA blAvA

 Jordi rius

el local que dirigeix el xef castellarenc ha rebut el reconeixement bib Gourmand per la seva carta

El restaurant Garbí ha aconseguit en-
trar en el selecte club de la Guia Miche-
lin en la seva edició del 2021. L’establi-
ment, que dirigeix el xef Carles Calsina, 
és un dels 10 restaurants catalans que 
ha aconseguit entrar en la prestigiosa 
guia gastronòmica amb la distinció Bib 
Gourmand, que l’acredita com un dels 
millors establiments per la relació qua-
litat preu de la seva carta: “Farà les de-
lícies dels que vulguin gaudir d’una 
bona taula a preus continguts, ja que 
és una aposta segura i que mai defrau-
da”, segons apunta la publicació. El res-
taurant castellarenc és l’únic vallesà que 
s’incorpora a la guia i és el quart de la 
comarca en tenir aquesta distinció, jun-
tament amb el Can Feu de Sabadell i el 
Cel de les Oques i Vapor Gastronòmic 
de Terrassa.

“Ens fa molta il·lusió perquè ha 
estat una sorpresa total”, explica Cal-
sina, que s’esperava com a màxim “figu-
rar a la guia després de rebre la visita 
dels inspectors de la publicació, que 
ens van fer abans del confinament”. Du-
rant la visita, l’inspector fa l’àpat normal, 
pregunta coses i “de vegades intueixes 
que és ell i al final paga i s’identifica”, 
apunta el restaurador, que és alhora pre-
sident de Cuina Vallès, un col·lectiu d’11 
restaurants de la comarca que s’ha unit 
per promoure els productes més repre-
sentatius del territori. De fet, no és la pri-
mera vegada que el local rep una visita 
d’inspectors de la Guia Michelin. “Ens 
van dir que van notar que no ens feia 
falta”, assegura sorprès que li van dir en 
una de les visites.

 La distinció Bib Gourmand és “un 
reconeixement que fem les coses bé des-
prés de 45 anys que picant pedra”, as-
segura Calsina. El restaurador subratlla 

que la distinció ha estat “un suport moral 
important per acabar aquest any, per 
com ha anant el sector de la restaura-
ció, i amb ganes de tirar endavant”.

restaurant de gestió familiar

La fitxa de Michelin assegura que el Garbí 
és “un restaurant de gestió familiar 
-nascut el 1976-  que pren el nom d’un 
vent tèrmic, típic de tot el llevant, que 
bufa des del sud-oest”. També s’afegeix 
que “el xef-propietari, que ha pres les 
regnes del negoci al jubilar-se els seus 
pares i que està estretament compro-
mès amb el col·lectiu de cuiners Cuina 
Vallès, aposta sense complexos per la 
cuina catalana tradicional”. A més, a la 
descripció es diu que la seva carta s’enri-

És el conjunt 
d’establiments 
catalans que, 

enguany, 
han rebut la 
distinció bib 

Gourmand de la 
Guia michelin

reStauraNtS

10
queix amb grans clàssics “com les mon-
getes del ganxet de Can Casamada, les 
tripes amb cigrons petits, els cervells 
arrebossats o la saborosa cua de bou 
estofada. Treballa molt amb el seu 
menú del dia!”

El xef Calsina ha remarcat que ara 
no anirà a competir per aconseguir la 
preuada estrella Michelin i, en aquest 
sentit, és molt clar: “Hem de treballar 
pels nostres clients i seguir dia a dia 
com hem fet fins ara”. Tot i no defugir 
la cuina moderna, el cuiner castellarenc 
assegura que “tenim molta cuina tra-
dicional i intentem que el client pugui 
venir cada setmana. Si fas el salt a una 
estrella, els clients ja no vindran cada 
setmana”.  
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Junts per Castellar i el PDeCAT han 
decidit separar-se. El Partit Demòcra-
ta de Castellar, integrat fins ara en la 
candidatura municipalista de Junts per 
Castellar, ha decidit desvincular-se’n i 
fer camí en solitari a partir d’ara. “Les 
tensions en el si del nostre espai po-
lític, arran de la fundació de Junts i 
del cessament de representants pú-
blics del PDeCAT, han posat de ma-
nifest una divergència, ara per ara 
insalvable, quant als objectius, les 
prioritats i la manera d’entendre la 
política d’ambdues formacions”, se-
gons explica el Partit Demòcrata en un 
comunicat de premsa.  Per tant, d’ara 
en endavant les seccions locals de Junts 
i del PDeCAT treballaran cadascuna 
pel seu compte, defensant amb veu i 
acció pròpies el model de municipi i 
de nació que considerin millor. 

D’altra banda, Junts per Caste-
llar –que té 2 regidors al ple– també ha 
emès un comunicat on explica que ha 
estat, des de la seva fundació el novem-
bre del 2018, un projecte municipalis-
ta integrador de persones provinents 
d’una gran diversitat política dins de 
l’independentisme. Aquesta decisió 
obeeix, segons Junts per Castellar, a 
la dinàmica viscuda a nivell nacional 
en els darrers mesos entre Junts per 
Catalunya, partit presidit per Puigde-
mont, i el PDeCAT, arran de la decisió 
de la direcció del PDeCAT de no inte-
grar-se en Junts per Catalunya. Segons 
Junts, es tracta “d’una decisió presa 
sense consultar les bases i que va 
provocar múltiples baixes pel par-
tit al municipi i arreu del país, entre 
aquestes la del portaveu de Junts a 
l’Ajuntament, Pau Castellví”.

Junts per Castellar i el
pdeCAT se separen

polítiCa | Crisi

Des de Junts per Castellar volen 
reivindicar el seu esperit fundacional: 
“Vam néixer per ser un projecte al 
servei de la unitat entre persones 
d’una gran diversitat d’idees polí-
tiques, conjuntament volem por-
tar el canvi a Castellar. I ho segui-
rem sent”. Des de Junts per Castellar 
“lamenten que l’executiva local del 
PDeCAT hagi decidit no perseverar 
al nostre costat en la defensa de la 
unitat que fa anys que demanem a 
la resta de formacions polítiques in-
dependentistes. És una decisió que 
acceptem, però els motius de la qual 
volem deixar clar que no podem com-
partir”. En consonància amb aques-
ta decisió, Junts per Castellar deixa-
rà de fer ús del local del carrer Prat de 
la Riba, 40, propietat de l’antiga CDC, 
partit que ara està en liquidació. El 
PDeCAT tampoc tindrà local propi. 

moció sobre comerç 
D’altra banda, el grup municipal de 
Junts proposarà, al ple de desembre, 
una nova bateria de propostes per fer 
front a la greu crisi econòmica que pa-
teixen la majoria dels petits comerços, 
autònoms i PIMEs de Castellar. Entre 
altres mesures, es proposa una bonifi-
cació del 50% de la taxa aplicable a l’ús 
de terrasses exteriors per part d’em-
preses del sector de l’hostaleria, l’in-
crement de la línia de subvencions a la 
contractació de treballadors del muni-
cipi en empreses de Castellar i la sim-
plificació del tràmit per fer-la accessi-
ble, així com un nou programa d’ajudes 
directes a l’emprenedor per a persones 
físiques i jurídiques que hagin iniciat la 
seva activitat l’any 2020.  ||  redacció

L’exconsellera d’Empresa i Conei-
xement i actual candidata del PDe-
CAT, Àngels Chacón, va fer parada 
la setmana passada a Castellar en 
la gira vallesana de precampanya 
de les eleccions del 14 de febrer que 
ve. Chacón també va visitar Sant 
Cugat i l’Hospital Parc Taulí de Sa-
badell, acompanyada per diversos 
membres de l’executiu comarcal del 
partit, entre els quals es trobava el 
castellarenc Joan Barrios. Durant 
la jornada també es va reunir amb 
agents socials i econòmics de la co-
marca. L’objectiu és, segons la can-
didata demòcrata, obrir un diàleg 
amb la ciutadania per tal de copsar 
les principals reivindicacions i per-
filar el programa electoral per a les 
properes eleccions de Catalunya. 

En el cas de Castellar, Chacón 
es va reunir amb els Bombers Volun-
taris. “El que hem de fer els polítics 

aquests dies, i més quan som en 
precampanya electoral, és escol-
tar molt, perquè sinó aquesta de-
safecció entre la classe política i la 
realitat és la que s’acaba imposant. 
Després de les festes concretarem 
les mesures del programa electo-
ral, en què el col·lectiu de Bombers 
i el de l’àmbit de la salut són molt 
importants”, explicava Chacón.

El PDeCAT es prepara per a 
unes eleccions marcades per la crisi 
de la Covid-19, però també per la for-
malització de la ruptura amb Junts 
per Catalunya. “És un projecte que 
es reafirma. Havíem apostat per 
la unitat, però no s’ha pogut ma-
terialitzar. Se’ns demanava de-
saparèixer com a partit, però de 
cap manera renunciarem a tenir 
aquesta veu pròpia. La unitat no 
equival a la uniformitat”, remarca 
la candidata.  ||  r.gómez 

La cap de llista del PDeCAT 
visita els Bombers Voluntaris

la cap de llista del pDeCat, àngels Chacón, amb els bombers voluntaris. || Pdecat

polítiCa | preCAmpAnyA eleCCiOns 14f

Per Nadal, 
no tot 
s’hi val
Darrere de l’esperit nadalenc que-
den amagats, sovint, comporta-
ments i comentaris masclistes. 
Per conscienciar i posar de ma-
nifest alguns sexismes que es re-
flecteixen durant les festes nada-
lenques Les Carnera, el col·lectiu 
feminista de Castellar del Vallès ha 
posat en marxa la campanya ‘Per 
Nadal NO tot s’hi val!’, amb dife-
rents cartells que han distribuït 
per la vila i pels seus comerços.

Un dels cartells simula un 
full d’instruccions com els d’Ikea, 
amb el títol Que no s’ho carreguin tot 
elles. Les imatges conviden a refle-
xionar per tal de repartir aques-
tes tasques que sovint són invi-
sibilitzades, en tractar-se de les 
cures, perquè tot estigui al seu 
lloc i a punt. El cartell repassa 
totes aquelles tasques que sovint 
fa una dona: “Preparar la taula, de-
corar la casa, anar a comprar, cui-
nar i netejar”. Les Carnera també 
posen el focus en l’elecció de les 
joguines. “Les joguines no tenen 
sexe, i tant nenes com nens poden 
optar a triar lliurement amb què 
els ve de gust jugar”.
El col·lectiu també ha preparat 
un cartell en contra dels ‘cunya-
dismes’. “És un toc d’atenció als 
comentaris i creences sobre el 
feminisme que, si no hi parem 
atenció, es continuen perpe-
tuant al llarg del temps. Volem 
frenar els comentaris masclis-
tes i sexistes, que no deixen de 
ser una altra forma de violèn-
cia”.  || redacció

leS CarNera | feminisme
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

 

 anna morera (Neuropsicòloga de la 

fundació avan Neurologia)

“Començo a estar cansada, no puc 
deixar ni un moment el meu fami-
liar sol, m’angoixa pensar en el que 
vindrà, no disposo de cap moment 
per mi durant el dia, em trobo sola...I 
tothom em diu que haig de ser forta, 
que m’haig de cuidar, per poder cui-

La síndrome del cuidador: 
cuidar-se per cuidar

 pau Castellví*

l manteniment de la 
via pública és una 
de les assignatures 
pendents que tenim 
a Castellar i una de 
les més importants. 

Fa uns dies va ser el Dia Internaci-
onal de les Persones amb Diversitat 
Funcional. Per a les persones amb 
mobilitat reduïda, incloent persones 
grans, persones amb baixa visió o ce-
guesa, d’entre d’altres col·lectius —
tots els que teniu o heu tingut cana-
lla també sabreu de què us parlo—, 
uns carrers mal mantinguts són un 
risc inassumible. Cada esvoranc és 
una possible caiguda a mans de la 
deixadesa de l’administració. Doncs 
bé, el manteniment de la via pública 
és una competència exclusivament 
dels Ajuntaments: és una assigna-
tura pendent que l’equip de govern 
del PSC no aborda de manera es-
tructural i una responsabilitat que 
no pot defugir apuntant cap a la Ge-
neralitat (com fa tot sovint en altres 
àmbits). Si els carrers no estan més 
ben mantinguts i, deixeu-me afegir, 
més nets, és perquè no es prioritzen 
ni el manteniment ni la neteja de la 
via pública. Cal un canvi de plante-
jament. Abans de poder assumir un 
castell de fusta de gairebé 300.000€ 
a la Plaça de la Fàbrica Nova, o de 
ser un dels Ajuntaments de Catalu-
nya d’aquestes dimensions que més 
inverteix en comunicació, cal que in-
vertim en aquells temes que o bé re-
alment ens pertoquen com a admi-
nistració, o que més necessiten els 
nostres veïns: manteniment i neteja 
dels carrers; un model de recollida 
de residus més eficient, que funcio-
ni i no deixi els carrers fets un fàstic 
cada dilluns al matí; ajudes directes 
al comerç de proximitat que arri-
bin realment i amb tràmits simplifi-
cats; ajuts a la contractació perquè 
empreses basades a Castellar con-
tractin veïns i veïnes del poble en si-
tuació d’atur (exclusivament); una 
política d’habitatge que el faci ac-
cessible; ajudes a les extraescolars 

E

El manteniment 
dels carrers, política 
d’inclusió

De nou el grup de la classe de litera-
tura d’adults de Castellar del Vallès  
volem agrair als professors i a la di-
rectora, Antònia Pérez, el suport i 
seguiment al nostre grup que, per 
ser de risc, no ha pogut fer classes 
presencials.
Aquests dies de Nadal simbolitzen el 
naixement d’una nova era en què les 
persones són valorades, estimades 
i significatives, a més de ser només 
una part d’un sistema desproveït 
d’humanitat.

Gràcies als professors!

 alumnes de la classe de literatura 

d’adults de Castellar del Vallès

El Grup Pessebrista de Castellar ha tirat endavant la 70a exposició de pessebres aquest 2020 repartint-la pel mu-
nicipi. En concret, s’exposa a 30 comerços col·laboradors, però també al Mercat Municipal i a l’Església de Sant 
Esteve. A la fotografia de sobre es pot veure una de les creacions que s’exposen enguany. Es tracta d’una obra de 
l’escultor i pessebrista castellarenc Josep Llinares, elaborada bàsicament amb porexpan d’alta densitat i pintura, 
a més d’elements naturals i figures de petita escala. L’obra és un fragment, exposat al costat d’altres obres amb 
el mateix format i elaborades per altres pessebristes de l’entitat. Al Mercat Municipal també es pot veure una 
seqüència de quatre fragments on es pot apreciar el procés de creació d’un pessebre, –fragment o diorama– des 
que es comença a configurar i plantejar l’estructura, fins que es perfila la forma, es grava i es pinta, es col·loquen 
les peces i figures i es dona per acabat.   ||  text:  m. antúnez  / foto: aj. castellar

Els pessebres també van al mercat municipal

foto De la SetmaNa

Aquests darrers anys la pista d’at-
letisme es trobava en un estat de 
deixadesa i brutícia preocupant. 
L’equipament va estar gairebé 3 
anys sense conserge i aquest és un 
dels motius principals del deteri-
orament. Des del gener del 2019, 
l’ajuntament contracta el servei 
de consergeria a través d’empre-
ses externes i aquests només tenen 
assignades tasques de vigilància, 
obertura i tancament dels equi-
paments. A més ara un sol conser-
ge és responsable de tres equipa-
ments alhora: la pista d’atletisme 
i dos pavellons, cosa que fa que la 
gestió sigui complicada. Tot i així 
és d’agrair la tasca que fan i l’inte-
rès que hi posen.
L’abril del 2019 va posar-se en con-
tacte amb el CAC el Servei de Me-
sures Penals Alternatives del Jutjat 
de Granollers i va sorgir la possi-
bilitat de poder comptar amb per-
sones que han de complir amb tre-
balls en benefici de la comunitat.
Fins avui han passat 6 persones que 
s’han atès voluntàriament per part 
de l’entitat i que han dedicat més de 
600 hores a fer tasques de neteja 
i manteniment que fins aleshores 
no feia ningú. Gràcies a totes elles 
aquest equipament ara es troba en 
millors condicions i fa evident la ne-

 Agraïment del Club 
Atlètic Castellar

 Junta del Club atlètic Castellar

cessitat que hi hagi persones que 
facin aquestes tasques.
S’ha arrencat herba del voltant de 
la pista, el circuit de cros i racons de 
l’equipament, recollit brossa que hi 
havia escampada per tot l’equipa-
ment, podat arbres, posat aixetes 
que feien falta per facilitar la higi-
ene dels vestidors, netegen el dre-
natge del centre de la pista, que no 
funciona i que sempre està ple de 
terra i herba, s’han fet estanteries 
per guardar millor el material, re-
parat material esportiu...però en-
cara queda molta feina a fer.
Des de la Junta del CAC volem agra-
ir tota la feina i temps que dediquen 

dar. Però això com es fa?” 
El cuidador del familiar amb una 
malaltia crònica, per exemple, una 
patologia neurodegenerativa, és la 
persona que assumeix la responsa-
bilitat total o parcial en l’atenció i el 
suport diari d’aquest tipus de paci-
ents. La cura és un procés dinàmic 
que va adquirint un progressiu incre-
ment d’atencions i tasques per dife-
rents motius: la llarga duració de la 
malaltia, la pèrdua progressiva de 
capacitat física i cognitiva per part 
del pacient i la seva creixent depen-
dència de l’entorn familiar.
La tasca de cuidar, a mesura que va 
avançant la malaltia, pot compor-
tar l’aparició d’una amplia varietat 
de problemes d’ordre físic, psíquic i 
socio-familiar constituents d’una au-
tèntica síndrome que es necessària 
conèixer, diagnosticar precoçment i 
tractar de prevenir: la Síndrome del 
cuidador. Alguns d’aquest símpto-
mes poden ser presència d’insom-
ni, ansietat, mal de cap, estat anímic 
baix i ganes de plorar entre d’altres.
Diversos factors (edat, gènere, pa-
rentiu, co-residència, temps de de-
dicació i existència d’altres càrre-
gues familiars) han demostrat la 
seva influència en l’aparició d’aques-
ta síndrome, caracteritzada prin-
cipalment per un esgotament físic 
i mental.
El benestar del cuidador, és vital per 
poder donar les atencions neces-
sàries i depèn, entre d’altres, de la 
pròpia salut, del suport emocional i 
reconeixement que rebi d’altres fa-
miliars i institucions, de la informa-

ció que tingui sobre la malaltia, de 
la seva forma d’afrontar la situació 
de cura i de la capacitat per superar 
moments complicats. 
És important detectar quan un ja no 
pot més, buscar suport i acompanya-
ment al llarg de la malaltia. Buscar 
suport sòcio-familiar per disposar 
de temps per un mateix o ajuda més 
professional si és necessari.
I per acabar un petit consell, que 
podem realitzar cada dia: Busca un 
moment del dia, una tasca-activitat 
que ja facis i gaudeix-la al màxim, 
posa-hi els cinc sentits, i fes que du-
rant breus minuts només existeixi 
allò que estàs fent. Ho pots fer men-
tre prens un cafè, mentre et dutxes, 
menges una poma o simplement es-
coltant una cançó.  I recorda, que si 
tu estàs forta, ell també ho estarà.

i han dedicat aquestes persones: el 
Diego, el Fernando, el Marc, l’Aa-
ron, el Josep Maria i el Francesc Xa-
vier, i també volem agrair la tasca 
que duen a terme els professionals 
del Servei de
Mesures Penals.
La Junta del Club Atlètic Castellar 
valorem molt positivament l’expe-
riència i veiem un potencial social i 
humà enriquidor a través dels tre-
balls en benefici de la comunitat. 
Per això volem trobar amb l’ajun-
tament la millor manera per fer 
possible la reinserció de persones 
i aconseguir un manteniment mi-
llor d’aquest equipament esportiu 
municipal de més de 40.000 m2.
Malgrat que aquest ha estat un 
any molt complicat i aquest Nadal 
també ho serà, des del Club Atlètic 
Castellar enviem els millors desit-
jos per a tothom!

continua a la pàgina 11

us desitja Bones Festes!
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opinió

omés la punteta no 
pot ser. Cadascú se 
sabrà les seves coses, 
però segur que ens en-
tenem.

Hi ha actes i situacions que, per bé 
o per mal, no contemplen les mitges 
tintes. O sempre endavant, o val més 
no començar.
Parlem, però, d’art. Cal avisar els qui  
s’iniciïn en la pràctica del dibuix i la 
pintura que, el fet de posar-se al da-
vant d’un cavallet amb un tempta-
dor llenç en blanc o, simplement al 
davant d’un paper immaculat, tenir 
a mà uns pinzells, unes pintures, 
també un simple llapis o qualsevol 
tipus de retolador, es trobaran que, 
quan tot just prenguin la iniciativa 
de començar a aplicar-los, podran 
topar amb la incapacitat de poder 
reprimir l’impuls de voler continu-
ar. Hauran de respondre més de 
tres vegades allò de: ja vinc! quan 
els cridin per dinar o sopar i esti-
guin en plena tasca creativa. Molts 
ja ho sabeu, però cal prevenir els 
novells. Només la punteta no pot 
ser. Compte!
Algunes tècniques de pintura o de 
dibuix no permeten la rectificació 
sobre la marxa i no es pot desfer el 
que s’ha fet quan t’adones que allò 
que estàs fent no és allò que prete-

  Jugant amb l’aigua. || joan mundet

Només la punteta

N plaça maJor

miquel ramos
pintor

 anna marmol*

iumenge passat tots 
i totes vam gaudir de 
la Fira de Nadal. Evi-
dentment marcada 
pel context actual i a 

la plaça del Mirador, un espai obert 
on evitar aglomeracions. 
Moltíssims veïns i veïnes, acom-
plint totes les mesures pertinent, 
van poder gaudir i comprar a les 

D

La Fira de Nadal, referent 
de l’exemplaritat del 
comerç a Castellar

nies fer. Allò ja està fet i només pots 
intentar amagar-ho o destruir-ho –
encara que aquesta pugui semblar 
una frase rajoyniana, dono fe que en 
soc l’únic responsable. Per posar al-
guns exemples: les pintures a l’oli, 
els acrílics, la pintura al tremp, les 
ceres... són tècniques opaques que 
permeten sobreposar els colors de 
manera que uns n’ocultin uns altres 

si així es desitja. En canvi, les tin-
tes, les aquarel·les i els retoladors 
en general són aplicacions transpa-
rents dels colors i es barregen òp-
ticament en sobreposar-los entre 
ells, però uns no tapen del tot els al-
tres. Aquesta és una característica 
molt interessant, tot i que dificulta 
o pràcticament impedeix rectifica-
cions si la voluntat és la d’eliminar 

uns traços o àrees determinades. 
Abans d’aplicar-los hem de ser molt 
conscients del que farem, perquè el 
resultat d’aquella pressa o d’aquell 
error sempre romandrà present de 
forma indesitjada en el nostre tre-
ball. Val a dir que, de vegades, hi ha 
resultats no buscats i imprevistos 
que superen qualsevol expectativa 
i que, qui no arrisca, no pisca.   

parades de molts comerços, que 
oferien tot tipus de decoració na-
dalenca i articles de la millor qua-
litat. I tot, acomplint totes les re-
comanacions de seguretat.
El comerç local, ja des de l’inici de 
la pandèmia el mes de març , ha 
sigut referent d’esforç i compro-
mís social al nostre municipi.
Els i les comerciants hi han estat 
sempre, prioritzant els serveis més 
bàsics, les necessitats de tots els 
castellarencs i castellarenques, 
mantenint la millor de les ofertes, 
i amb una actitud fantàstica. 
Aquesta actitud de tot el teixit 
de comerços locals, mereix tot el 
nostre reconeixement i el nostre 

suport. Les botigues i serveis del 
nostre municipi han demostrat que 
mereixen tota la nostra confiança i 
han de ser la primera opció per les 
nostres compres.
El període nadalenc és una molt 
bona temporada per retornar tot 
aquest esforç i reconèixer la bona 
feina de la nostra comunitat co-
mercial.
Als comerços de Castellar podem 
trobar els millors productes, i cal 
sumar-hi la màxima proximitat i el 
servei més òptim. I això, no té preu.
Fem poble.
Fem comerç.
Fem Castellar.
*tinenta d’alcalde d’impuls econòmic

altra banda, carrers perfectament 
transitables i sense greus proble-
mes de manteniment que es refor-
men per treure places d’aparcament 
cada cop més escasses. Des de Junts 
per Castellar posem en dubte que la 
planificació urbanística del munici-
pi segueixi una estratègia. Cal que hi 
sigui aquesta estratègia i que posi el 
manteniment adequat dels carrers, 
que no només dels equipaments pú-
blics, al capdamunt de les seves pri-
oritats. Des de Junts portem des de 
l’inici del mandat insistint en la im-
portància d’aquest tema i seguirem 
insistint fins que s’adreci de manera 
estructural d’una vegada per totes.
*portaveu de Junts per Castellar

per a aquelles famílies que els costa 
arribar a final de mes; activitats per 
a la gent gran; un reforç a l’assistèn-
cia domiciliària a gent en situació de 
dependència que financia el Consell 
Comarcal; ajudes al teixit associatiu 
i assistencial...  Hi ha tants temes a 
prioritzar, que no hi cabrien si els enu-
meréssim tots en aquesta pàgina. En 
conclusió, tenim per una banda un 
nucli antic i unes urbanitzacions ple-
nes de carrers perillosos arran de la 
manca de manteniment acumulada 
amb els anys, uns polígons industri-
als que malauradament sovint recor-
den a escenes del tercer món també 
per la manca de manteniment i, per 

Algunes tècniques 

de pintura o de 

dibuix no permeten 

la rectificació sobre 

la marxa

ve de la pàgina 10
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Aquest dijous al migdia diversos membres de la plantilla de la policia local 
han mostrat el seu descontentament amb una concentració davant de l’edi-
fici de l’Ajuntament. Segons un comunicat que han difós els promotors de 
la protesta, el cos de la policia local pateix “carències de recursos, tant 
humans com econòmics”. “La manca d’efectius genera un col·lapse 
del servei i un desgast crònic de la plantilla”, apunten. Per això, dema-
nen un “augment urgent de la plantilla” i una planificació per al seu re-
joveniment ja que, segons expliquen, “el 41% de la plantilla supera els 50 
anys”. “La falta de presència policial provoca un augment  de la sen-
sació d’inseguretat ciutadana”, manifesten. Com a exemples, sostenen 
que és “un fet habitual” tenir una sola patrulla al carrer i que el servei 
d’atenció ciutadana i administració estan saturats.   || redacció

Descontentament laboral 
d’agents de la policia local

un grup d’agents de la polícia local s’ha concentrat davant de l’ajuntament. || j.r.

aJuNtameNt | prOTesTA

Aquest mes de desembre Daniel 
Gómez Reyes ha pres possessió de 
la plaça de sergent de la policia local 
d’acord amb la convocatòria de se-
lecció que es va publicar el mes de 
juny passat. Gómez, fins ara caporal, 
ocupa el càrrec que va deixar vacant 
l’actual sotsinspector cap de la poli-
cia local, Armand Martínez.  

L’acte de presa de possessió va 
tenir lloc a la Sala de la Capella del 

Palau Tolrà i va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, Ignasi Giménez, 
el regidor de Seguretat Ciutadana, 
Convivència i Civisme, Pepe Leiva, i 
el secretari de la corporació, el cap 
de la policia local i el nou sergent.

 En l’actualitat el cos de la po-
licia local disposa de 34 efectius: 1 
sotsinspector i cap de la policia, 1 
sergent, 6 caporals i 26 agents.  || 

redacció

Daniel Gómez, nou 
sergent de la policia local

Gómez, segon per la dreta en l’acte de presa de possessió com a sergent. || aj. castellar

SeGuretat CiutaDaNa | pOliCiA

Tallers 
sostenibles 
de Nadal
Aquestes festes de Nadal el Con-
sorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental organitza sis ta-
llers gratuïts en línia per viure un 
Nadal SOStenible. Aquesta pro-
posta vol oferir activitats que es 
puguin fer des de casa alhora que 
s’incideix en un canvi d’hàbits du-
rant el període nadalenc per tal de 
contribuir a construir un planeta 
més sostenible. En concret, s’han 
programat sessions en horari de 
tarda i també dues matinals adre-
çades a un públic més familiar, en 
dates de festa escolar.  
Ahir dijous es va fer el primer dels 
tallers. El dia 21 se’n farà un sobre 
propostes creatives en paper. El 
dia 22 es faran dos tallers: un 
sobre reaprofitament, un altre 
per crear espelmes. Finalment, 
el dia 23 es faran els tallers sobre 
com fer un targeta desplegable 
en paper i un altre per preparar 
aromes de Nadal. 
Les inscripcions als tallers ja 
estan obertes, i es poden fer a 
la pàgina web municipal.  || re-

dacció

meDi ambieNt  | en líniA
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la 59a marxa, virtual i enriquidora
Èxit de participació en una edició digitalitzada, amb un recorregut total de 22,2 quilòmetres i 49 participants 

L’any passat, després de la Marxa In-
fantil de Regularitat amb més partici-
pació de la història, l’èxit de la prova 
feia encetar la 59a edició del 2020 amb 
il·lusions renovades per part dels mem-
bres del Centre Excursionista de Cas-
tellar. L’arribada de la pandèmia, però, 
va estar a punt de suspendre un acte 
que l’any que ve complirà sis dècades. 
La insistència dels organitzadors ha 
capgirat els fonaments, digitalitzant la 
prova per poder-la disputar de mane-
ra virtual, mantenint l’esperit amb què 
es va crear: que els infants coneguin, 
respectin i gaudeixin el medi natural 
passejant pels voltants de Castellar.

En temps de xarxes socials i ad-
diccions a les pantalles, una bona solu-
ció és fusionar-se amb l’enemic. És un 
fet que avui dia els parcs i les places no 
concentren ni un terç dels nens d’anys 
enrere, i moltes vegades aquest es con-
centren en un racó a la vora d’una pan-
talla de mòbil o tauleta. Sortir i gaudir 
dels voltants amb un infant és sovint 
un xic complicat, motiu pel qual des del 
CEC van decidir que la Marxa del 2020 
seria una barreja de dos mons que són 
força compatibles: la imatge i la natura.

“Al setembre, quan s’havia de 
fer pública la cancel·lació, ens vam 
engrescar per organitzar, de manera 
improvisada, aquesta nova idea” ex-
plica Emília Garcia, membre de la Co-
missió Organitzadora del CEC i una de 
les impulsores d’aquest format.

Per aconseguir fer realitat una 
prova així, des de l’entitat s’han anat 
donant pistes per arribar a un lloc con-
cret durant un total de nou setmanes. 

 redacció

a dalt, quatre participants en una de les zones del recorregut. a sota, la Comissió organitzadora a Sant pere d’ullastre. || cedides

El sistema era molt senzill: cada dilluns, 
després d’esbrinar la pista –una ende-
vinalla o joc en diferents formes– els 
participants tenien set dies per anar 
al lloc indicat i fer-se una foto que pos-
teriorment penjarien a Instagram amb 
un hashtag creat per a l’ocasió. Passa-
da la setmana, el dilluns següent es do-
nava a conèixer el lloc perquè els qui 
no havien aconseguit resoldre l’enig-
ma també hi poguessin anar. Els pri-
mers sumaven un total de dos punts i 
els segons, un.

Inicialment van ser un total de 69 
inscrits, 49 dels quals han estat partici-
pants actius i han completat la Marxa, 
un aspecte sorprenent, ja que segons 
Garcia, “pensàvem que no parti-
ciparia gaire gent i la previsió era 
d’un màxim de 20 persones”, dupli-
cant l’aposta màxima de l’organització.

El recorregut finalment s’ha con-
vertit en una ruta circular pels vol-
tants de Castellar, passant per alguns 
dels racons més il·lustres com Sant 
Pere d’Ullastre, Torre Turull, Caste-
llar Vell, el Castell del Clasquerí, els 
horts del Brunet o el Puig de la Creu, 
entre d’altres. “Com que ha coinci-
dit amb el confinament municipal, 
la prova ha estat l’excusa per sortir 
pels voltants amb els nens”, afegeix 
la responsable del CEC.

A més, per adaptar-se a les mesu-
res sanitàries, la participació ha estat 
individual i no en parelles, com en edi-
cions anteriors. El paper dels pares ha 
estat un aspecte essencial, com explica 
l’organitzadora, que confessa que “ens 
ha fet molta il·lusió veure les reacci-
ons de les famílies participants. Hem 
tingut un exèrcit de voluntaris, que 
han estat els pares, sense els quals 

com ja és tradicional en els últims 
anys, aquest cap de setmana 
el club tennis castellar serà la 
seu d’un torneig de tennis i un de 
pàdel per recaptar fons per a la 
marató de tV3, que aquest any 
buscarà fons per sumar recursos 

que permetin avançar en la recerca 
que millori la qualitat i l’esperança 
de vida de les persones afectades 
per la covid-19. a més, diumenge se 
celebrarà una exhibició de zumba-
pàdel i la rifa de la marató, amb 
paperetes a 3 €.

el Ct Castellar col·labora 
amb la marató de 
tV3 amb un torneig 
de tennis i pàdel

això no hauria funcionat”.
Aquest dilluns, el Centre Excursi-

onista ha donat a conèixer la llista pro-
visional dels guanyadors d’aquesta in-
èdita edició, que es confirmarà aquest 
diumenge 20, en una entrega de pre-
mis en línia, que emularà les presen-
cials d’altres edicions i on es passarà 
un vídeo de recull de les fotos rebudes.

Un total de 23 participants han 
completat els nou trams amb la pun-
tuació màxima de 18 punts i formen la 
categoria or, mentre que 12 ho han fet 
amb 17 punts en plata i 12 més amb 16 
punts o menys en bronze. 
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Després de no haver pogut acabar la temporada 
passada per falta de rendiment en el motor de la 
Moto4 de l’Escuderia Motors, Max Sánchez ha 
fitxat per l’equip de l’Escola Tècnica Girona, una 
de les escuderies més prestigioses de les catego-
ries inferiors a Espanya.

A més, el fitxatge ve acompanyat del salt de 
categoria, ja que el 31 competirà en la categoria de 
Superbike Junior 300 del Campionat d’Espanya 
de Velocitat. L’ETG s’assegura així un pilot com-
petitiu per a la temporada 2021 i que serà des de 
l’inici un dels favorits al títol. Com el seu company 
Eric Rubio, Sánchez entrarà al programa Yama-
ha bLU-cRU de circuits i que té com a últim pas 
la formació de pilots per al mundial de superbike.

El pilot deixa enrere una trajectòria de gai-
rebé una dècada al costat del seu pare, que ha 
estat el seu principal suport en la part mecàni-
ca i psicològica en totes les competicions en què 
ha participat: “d’ençà que vaig començar en el 

motociclisme, he anat amb el guiatge del meu 
pare, a qui agraeixo tots aquests anys d’esforç 
i sacrifici i li dono les gràcies per haver-me 
ensenyat tant sense tenir gaires recursos” 
va explicar el pilot en la presentació com a pilot 
de l’equip gironí.

“Junts hem après molt, ara toca volar sol 
i quina millor manera de fer-ho que a l’ETG i 
amb Albert Torras”, va afegir Sánchez, des-
tacant la figura del pròxim team manager amb 
qui compartirà box la temporada que ve. “Estic 
molt content i il·lusionat, m’omple d’orgull de 
formar part d’aquesta estructura”, conclou. 
Amb aquest fitxatge, el pilot per fi podrà tenir 
material de primera qualitat per lluitar de tu a 
tu amb els pilots capdavanters, ja que en tempo-
rades anteriors, tot i aconseguir victòries i pujar 
al podi regularment, sempre havia de lluitar con-
tra equips i pilots amb molts més mitjans dispo-
nibles.  || redacció

l’eTG i max sánchez 
uneixen forces a sbK 300

max Sánchez durant la presentació amb l’etG racing, equip amb què competirà a SbK Junior 300. || cedida

motor | C. d’espAnyA de velOCiTAT

Eric Rubio fa un pas més en la seva carrera 
esportiva i la temporada que ve participarà 
en la Copa YZ 65 bLU-cRU Cup, la copa mo-
nomarca de Yamaha al campionat d’Espa-
nya de motocròs.

Rubio ha completat una esperançadora 
temporada en les copes de promoció que ha 
pogut disputar aquest 2020, ja que ha acon-
seguit un meritori tercer lloc provisional en 
el campionat de Castella i Lleó, on ha estat 
un dels pilots convidats i on tot i perdre’s di-
verses curses, encara pot optar al podi final. 
Pel que fa a la Lliga Catalana, a priori, serà el 
campió final, ja que no es disputarà l’última 
cursa que quedava per acabar la temporada, 
tot i que encara s’ha d’esperar a la resolució 
final per part de la federació per poder afegir 

eric rubio participarà en la 
Copa yamaha al nacional

rubio fa un pas endavant i pot arribar a competir internacionalment en la Superfinal de Yamaha. || cedida

motor | C. d’espAnyA de mOTOCròs

un nou títol més al seu palmarès.
Els resultats positius sobre la Yamaha 

YZ65 han fet valorar un nou canvi d’esce-
nari per a Rubio, que la temporada que ve 
també participarà en la copa monomarca, 
que forma part de les mateixes curses que 
el Campionat d’Espanya.

Així, doncs, el pilot de la Danny Rodrí-
guez Academy començarà el campionat el 
mes d’abril a Càceres i el clourà a mitjans 
de novembre a Múrcia després de quatre 
curses que el poden portar a competir in-
ternacionalment, ja que, en finalitzar la tem-
porada, la YZ 65 Cup selecciona els millors 
de cada país per participar en la Superfinal 
Yamaha i en una masterclass per obtenir di-
versos avantatges per al futur.  || redacció
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Dissabte que ve el Cor Sant 
esteve i la Coral Xiribec 
canten al municipi

Per contribuir encara més a l’ambient 
nadalenc, el cor sant esteve i la coral 
xiribec sortiran al carrer dissabte, dia  

19, per fer una cantada de nadales da-
vant d’alguns dels comerços que ex-
posen pessebres fets pel grup Pesse-
brista. l’actuació tindrà lloc a partir de 
les 11 hores als següents espais: mer-
cat municipal i comerços dels carrers 
major, de sala Boadella i de montcada.

27a plantada del pessebre de 
Colònies i esplai Xiribec

des de l’any 1993, colònies i esplai xiri-
bec té cura de fer i plantar un pessebre 
a la casa de la Vila, als jardins del Palau 
tolrà. enguany la plantada ja arriba a 

la 27a edició.  el pessebre s’instal·larà 
dissabte 19 de desembre i hi serà fins 
al dia 7 de gener del 2021. en aquesta 
ocasió no es farà un acte públic el dia 
19, quan es planti el pessebre, però es 
convidarà la ciutadania que ho vulgui a 
participar-hi amb una dinàmica. 

CeC | pessebrisme

el pessebre del Centre excursionista 
ja es troba al cim de la Castellassa
Diumenge, 13 de desembre, el Grup 
GAME del Centre Excursionista de 
Castellar va fer l’ascensió al cim de 
la Castellassa de Can Torras en el 
marc de la que és ja la 55a Pujada 
del Pessebre a la Castellassa. En-
guany, els escaladors han hagut 
d’assolir l’efemèride en petit comi-
tè per culpa de la pandèmia. Habi-
tualment, aquesta cita muntanyis-
ta i tradicional nadalenca compta 

amb nombrosos participants –bà-
sicament, famílies– que, al costat 
dels escaladors, s’uneixen al peu 
de la Castellassa de Can Torras 
per cantar nadales i animar els es-
portistes que pugen, des de Caste-
llar, un pessebre fet a mida per ser 
dipositat al cim de la roca durant 
totes les festes.

El pessebre és obra cada any, 
també aquest, del castellarenc 

el castellarenc ha rebut el guardó per ‘despertar-me quan no dormo’ en la 61 edició dels premis organitzats per òmnium

El traductor i poeta castellarenc  Mi-
quel Desclot ha guanyat el 62è Premi 
Carles Riba de poesia amb el llibre 
Despertar-me quan no dormo, guar-
dó dotat amb 3.000 euros). Així es 
va donar a conèixer en la gala de la 
tradicional Nit de Santa Llúcia or-
ganitzada per Òmnium Cultural, ce-
lebrada al Teatre Nacional, a Barce-
lona, el 15 de desembre passat, això 
sí, amb mesures anti-Covid. Desclot 
reconeix que sempre havia pensat 
que això dels premis era per a la 
gent jove “i no em passava pel cap 
presentar-m’hi”. Però el seu fill va 
insistir molt, “em deia que sinó la 
gent jove no et recorda, no saben 
que continues treballant”. Així, 
doncs, Desclot es va presentar al 
premi, animat sobretot pel seu fill, 
Eloi Creus. 

El poeta no va tenir gaire feina 
a reunir els requisits necessaris que 
es demanaven a la base del certa-
men. “Vaig agafar una de les car-
petes que tenia a l’ordinador, la 
vaig polir una mica i pentinar i 
la vaig presentar”. El resultat va 
ser un llibre de 50 poesies, la majo-
ria en forma de sonet. “Els que no 
eren ben bé sonets tenen 14 ver-
sos, o sigui que tots són aproxima-
cions”, afegeix Desclot. 

El títol Despertar-me quan no 
dormo és, de fet, un títol escurçat de 
l’original, que “era el vers d’una de 
les poesies i que diu ‘Més por em 

desclot, premi de poesia Carles riba
reCoNeiXemeNt | niT de sAnTA llúCiA

fa despertar-me quan no dormo’”. 
“No m’ha agradat mai pre-

sentar-me a premis, no soc gens 
competitiu”, reconeix Miquel Des-
clo però ara se sent satisfet perquè el 
Premi Carles Riba “farà visible una 
feina feta bastant obscurament”. 
També possibilitarà visibilitzar al-

el poeta miquel Desclot, a l’esquerra, amb la resta de guardonats i, al centre, el vicepresident d’Òmnium Cultural. || Òmnium

tres llibres ens els que estava tre-
ballant, per exemple, La bella dama 
sense pietat, un llibre d’unes 350 pà-
gines que conforma un conjunt d’un 
parell de centenars de traduccions 
de poesia en anglès (poesia anglesa 
i americana) que s’havia endarrerit 
per culpa de permisos editorials d’al-

guns dels autors representats. “El 
premi servirà, doncs, perquè al-
tres llibres quedin una mica més 
visibles davant del públic”.  

Per Desclot, traduir poesia s’ha 
convertit en una segona naturale-
sa. “Comporta mobilitzar recur-
sos molt creatius i, per tant, ha 

estat una segona manera d’es-
criure poesia”. 

El jurat del Carles Riba, format 
per Sebastià Alzamora, Maria Ca-
brera, Josep M. Fonalleras, Josep 
Lluch i Teresa Pascual, ha triat Des-
pertar-me quan no dormo, de Miquel 
Desclot entre les 81 presentades, i 
ha valorat el seu “exercici de ma-
duresa creativa, en què la con-
templació de la natura i el diàleg 
amb la tradició poètica i artística 
conformen un univers de densitat 
moral i d’excel·lència formal”, se-
gons va valorar el jurat.

altres guardonats

L’escriptor barceloní Víctor Gar-
cía Tur ha guanyat el 61 Premi Sant 
Jordi de novel·la amb l’obra L’aigua 
que vols; El 23 Premi Mercè Rodore-
da de contes i narracions ha recaigut 
en El Pèndol, d’Anna Gas; el 58 Premi 
Josep M. Folch i Torres de novel·la 
infantil ha estat per a Els pòstits del 
senyor Nohisoc, de Tina Vallès, i el 47 
Premi Joaquim Ruyra de Narrativa 
Juvenil ha correspost a l’obra Les es-
feres del temps, de Rubèn Montañá.

En la mateixa vetllada es va 
lliurar el 34 Premi Internacional 
Joan B. Cendrós als editors Txad 
W. Post i Jill Schoolman i el Premi 
Muriel Casals de Comunicació 2020 
al col·lectiu ‘On són les dones?’, que 
denuncia la anormalitat que supo-
sa l’absència de les dones en la po-
lítica, la cultura, el món acadèmic i, 
sobretot, en els espais d’opinió dels 
mitjans de comunicació. 

  marina antúnez

Josep Llinares, que ha elaborat 
un pessebre amb fusta de con-
traxapat, de manera que és tipus 
puzle, de tres peces. Una d’aques-
tes, la van pujar dos dels escala-
dors, Jordi i Marina Mollon, per la 
via normal; una altra, Josep Espar-
rach i Oliver Sanz, per la via Ma-
talonga, i la tercera, Paco Prats i 
Marc Torrecilla, per la via X. || m. 

antúnez 
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La Coral Pas a Pas va fer lluïr l’esce-
nari de l’Auditori Municipal Miquel 
Pont, dissabte passat, en un concert 
titulat Torna la màgia. Tant el grup 
de Suport Castellar com el d’ADI-
PEs van interpretar un repertori de 
peces corals, juntament amb una po-
sada en escena impecable. 

L’auditori castellarenc va que-
dar ple, amb les 150 cadires perme-
ses amb un aforament del 50% per-
mès per les restriccions que imposa 
la Covid-19.

Es van viure gairebé dues hores 
de concert amb les  veus de Pas a Pas i 
amb la companyia d’un mag intrèpid 
i divertit que, entre cançó i cançó, va 
anar fent les seves aparicions per sor-
prendre el públic fent trucs de màgia 
i gags humorístics. Aquest dinamit-
zador va permetre gaudir d’un espec-
tacle total, tant a nivell interpreta-
tiu com logístic. Intentant, –i això en 
temps de pandèmia és un repte– fer 
participar activament el públic i, fins 

la Coral pas a pas omple 
l’Auditori de màgia musical

Concert de la Coral pas a pas a l’auditori municipal miquel pont. || c. cánoVas

els usuaris de suport Castellar i Adips van oferir una gran vetllada

i tot, demanant voluntaris.
El grups corals de Pas a Pas van 

interpretar peces d’El Petit Príncep, 
El gran showman i No dudaría, entre 
d’altres. Les emocions van aflorar 

tant per part del públic com per 
part dels cantaires, contents i agra-
ïts de poder tornar a pujar a l’esce-
nari després d’aquest llarg parèn-
tesi viscut. 

 marina antúnez
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Dissabte 19, a les 20 hores, l’Auditori 
Municipal acull l’espectacle Marabun-
ta, de Guillem Albà & La Marabun-
ta. Les entrades es poden comprar 
al web www.auditoricastellar.cat o 
bé a la taquilla, el mateix dia. L’afo-
rament és limitat.

Aquest és un espectacle que 
ja fa 7 anys que porten als escena-
ris. Han fet moltes representacions 
tant aquí com a l’estranger i han vist 
moltes reaccions de la gent. “Sem-
pre passa alguna cosa especial”.

És de clown, d’humor, amb sis 
músics en directe que també juguen, 
no només toquen. Ballen, actuen, des-
prenen energia. “Jo vaig jugant amb 
diferents gags i vaig improvisant”.

Guillem Albà i La Marabun-
ta porten energia i ganes de jugar. 
“Volem que la gent surti del teatre 
amb energia i més ganes de viure”. 
El Guillem és el clown, tot i que els sis 
músics que hi estan presents treuen 
la seva part més de clown.

L’espectacle no és una histò-
ria de dramatúrgia, amb introduc-
ció, nus i desenllaç, “ni el pallasso 
que associem al del nas vermell i 
maquillatge”.És un espectacle per 
a totes les edats. Consta de gags 
de personatges. Els referents que 
tenim, tan de cabaret com de pallas-
so, poden confondre.

La Marabunta s’ha hagut 
d’adaptar molt per complir les me-
sures de seguretat. “Jo acostumo a 

‘la marabunta’, l’espectacle 
que clou el 2020 a l’Auditori

Guillem albà & la marabunta visiten l’auditori municipal aquest dissabte. || cedida

Aquest dissabte actuarà el clown Guillem Albà & la marabunta 

baixar molt al públic”. També hi 
havia una part en què la gent s’aca-
bava agafant de les mans. Ara fan 
l’espectacle sense contacte. L’im-
portant del muntatge és que la gent 
jugui, “que el missatge segueixi ar-
ribant igual”, afegeix Albà. Té una 
escenografia molt senzilla i s’adapta 
a molts espais diferents. Tant si és 
un bar, una plaça o un escenari com 
el de l’Auditori Municipal. 

Marabunta significa “mara-
bunta de gent”, quan tot de gent 
s’organitza per fer una cosa conjun-
tament. “Persones que venen sepa-
rades des de casa seva i ho trans-

teatre | fAmiliAr

formen cap a una cosa positiva”, 
explica Albà.

La música acompanya tot l’es-
pectacle. En aquest sentit, tota l’es-
tona hi ha bateria, saxo, guitarra 
elèctrica, baix elèctric, trompeta 
i trombó. Funcionen com a banda 
sonora i també improvisant amb el 
que va fent Guillem Albà. “I és que 
la música també pot canviar-te 
l’humor”, i en aquest sentit, entra 
més per la part emocional que per la 
part racional. “Quan pares de pen-
sar és quan comences a riure, el 
nens i nenes ho saben bé”.  ||  ma-

rina antúnez

Castellar per les Llibertats acaba l’any amb la publicació de Microrelats amb 
llibertat. Es tracta d’un llibre que recull una selecció d’una quarantena de mi-
crorelats que es van presentar al concurs que va convocar l’entitat el març 
passat, i que combina il·lustracions d’artistes de la vila. “Hi han col·laborat 
diversos escriptors de Castellar però també de fora, i il·lustradors de 
renom com Pepa Beotas i Joan Mundet”, remarca Ferran Rebollo, pre-
sident de l’entitat. Concretament, hi han participat 37 il·lustradors i 26 au-
tors. L’edició del primer llibre de Castellar per les Llibertats ha estat pos-
sible gràcies al patrocini de diversos comerços de Castellar. “Malgrat la 
pandèmia i la crisi econòmica han volgut col·laborar per fer possible 
que aquest llibre estigui a disposició de tothom”, afegeix Rebollo. La 
posada de llarg de Microrelats amb llibertat tindrà lloc el pròxim 23 de de-
sembre a les 20 hores a l’Auditori Municipal Miquel Pont. Des de l’entitat 
apunten que l’aforament és limitat, i que tot i que les entrades estan pràcti-
cament exhaurides, encara es poden reservar a través de  info@castellar-
perlesllibertats.cat  o bé al telèfon 621 06 48 14. “Els tres relats guanyadors 
seran teatralitzats i musicats, amb música en directe i enllaunada. Ens 
acompanyaran Gemma Pellicer de TIC Escènic, el pianista Joan Munt 
i la violinista Canòlich Prats”, detalla Dolors Ruiz, membre de l’entitat. 
El llibre, que té un preu de 10 euros, es podrà comprar durant la presenta-
ció, però també estarà disponible a diverses llibreries de Castellar.   || r.g.

‘Microrelats amb llibertat’ 
es presenta a l’Auditori

els membres de Castellar per les llibertats amb el llibre acabat de sortir del forn. || r.g.

CaSt per leS llibertatS | ACTe
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farmàCieS De GuàrDia 
 
 
divendres 18 roS 
dissAbTe 19 CaSaNoVaS 
diumenGe 20 CaStellar 
dilluns 21 permaNYer 
dimArTs 22 CataluNYa 
dimeCres 23 feNoY 
diJOus 24 CaSaNoVaS 
divendres 25 CaStellar 
dissAbTe 26 YaNGÜela 
diumenGe 27 YaNGÜela 

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

DefuNCioNS

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

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

“Com més identitats té un home ,  més expressa  la persona que oculta.”
John le Carré

penúltima

10/12/20           
enriqueta muñoz ballester 
88 anys

15/12/20             
Juan Valdivieso rojo                
85 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

DeStaCatS 

Aquest dissabte que ve, 19 de de-
sembre, s’ha previst l’Hora del 
Conte Infantil amb la Companyia 
Bufanúvols, que presenta l’espec-
tacle El guardià de la nit a les 11.30 
hores. Es tracta d’una adaptació 
del conte Els tres desigs, d’Isaac 
Bashevis Singer, escriptor polo-
nès jueu, que va emigrar als Es-
tats Units després de la Segona 
Guerra Mundial i que el 1978 va 
rebre el Premi Nobel de Litera-
tura. L’activitat tindrà lloc a la Bi-
blioteca Municipal.

Diumenge 20, a les 19 hores, l’Au-
ditori Municipal acull la projecció 
de Las niñas, una pel·lícula inclo-
sa en el Cicle Gaudí. La projecció, 
organitzada pel Club Cinema Cas-
tellar Vallès, té com a protagonis-
ta Natalia de Molina, guanyadora 
de dos Goyas, i s’ha rodat durant 
uns dies a Gimenells, al Segrià. 
El poble acull l’equip de rodatge 
de Las niñas, òpera prima de la 
directora aragonesa Pilar Palo-
mero, que compta amb la parti-
cipació de TV3.

Hora del Conte 
amb bufanúvols

‘las niñas’ amb el 
Cicle Gaudí



del 18 al 23 de desemBre de 2020

la contra

Juli boadella

He fet una novel·la de 
suspens sobre el món 
de l’art i les finances

Ex secretari municipal, publica ara ‘No es oro todo lo que reluce’

j.
B

.
Publica ‘No es oro todo lo que reluce. Arte, finanzas y 
pinturas falsas: un cóctel explosivo’ a Amazon, un ‘thri-
ller’ que posa en qüestió el valor real de l’art. Ha estat 
durant 25 anys secretari a l’Ajuntament de Castellar

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
reflexió, paciència i comprensió
un defecte que no pots dominar?
Quan el meu caràcter em traeix m’enfado
una persona a qui admires?
n’hi ha moltes
un artista?
miquel Barceló i isidre manils
un color?
el turquesa
Quin plat t’agrada més?
la paella
una pel·lícula?
‘el amigo americano’
una cançó?
‘ara que tinc 20 anys’, de joan manu-
el serrat
un llibre?
les biografies
un país?
un de nòrdic
una esperança de futur?
una europa democràtica

”

“

· De què parla el teu llibre ‘No 
es oro todo lo que reluce’?
El llibre surt a partir d’uns petits 
articles que vaig escriure fa tres 
o quatre anys. És una novel·la de 
suspens, no ben bé negra però hi 
apunta, que aborda el món de l’art 
i les finances. Tracta de l’especu-
lació de la pintura feta a partir 
d’obres que són falses, còpies. Un 
gran percentatge d’obres que cir-
culen, o que tenen fins i tot els mu-
seus i galeries d’art, són falses. Hi 
ha especulació. En el llibre, la pin-
tura que centra la trama és un Pi-
casso... A partir d’aquí es mouen els 
meus personatges, intentant treu-
re profit d’aquestes coses. Darre-
re hi ha el comprador, vanitós, que 
és capaç de donar diners per a una 
cosa que no gaudirà i que tindrà en 
una caixa forta.

 · Quina és la intenció del llibre?  
Faig la reflexió: com és possible que 
es doni tan valor a un objecte? A ve-
gades descuidem l’autèntic valor, 
que són les persones i els seus sen-
timents. El llibre vol ser una mira-
da d’advertència, en el sentit de dir: 
no ens deixem enganyar pel que bri-
lla i intentem explorar en el fons. La 
història acaba bé, amb uns quants 
morts pel mig, és clar [riu]. És una 
novel·la amb personatges inventats 
però molt verídics, inspirada en fets 
reals. Toco unes realitats que hi són. 

· Com t’has documentat i què 
hi trobarem?
M’he documentat bàsicament a par-
tir de les meves notes i buscant per 
Internet, que és una font d’infor-
mació increïble. Consultant algun 
llibre, també. És un llibre que té, a 
més del text,  9 il·lustracions pròpi-
es. La portada també parteix d’un 
dibuix meu, millorada per l’editor. 

I també té un subtítol: Arte, finan-
zas y pinturas falsas: un còctel explo-
sivo, que dona pistes del que es pot 
llegir, i sobretot, de les motivacions 
dels personatges.

· ets dibuixant i pintor?
A mi m’agradava molt dibuixar i pin-
tar ja des de petit, seguint la trajec-
tòria del meu pare, que era un bon 
dibuixant i pintor, i pessebrista. Als 
14 o 15 anys vaig entrar a l’Esco-
la Massana, on vaig estar 5 anys. 
També, simultàniament, anava al 
Cercle Artístic Sant Lluch, on feia 
dibuix al natural i pintava. Així, fins 
als 21 anys, quan vaig decidir mar-
xar a Bèlgica a estudiar. Allà vaig fer 
ciències polítiques i socials. De fet, 
em movia entre la part artística i so-
cial, dos pols que m’atreien. Eren els 
anys 60 i em movia en cercles d’estu-
diants i gent que feia coses política-
ment. Amb la part artística era molt 
difícil guanyar-se la vida en aquells 

temps. Per això vaig fer una carre-
ra universitària, per tenir més faci-
litats professionals. Al principi no va 
ser fàcil perquè el meu títol estava 
convalidat a Madrid i vaig haver de 
treballar dos anys de dibuixant en 
disseny d’estampats de roba feme-
nina, amb companys que veníem de 
l’Escola Massana. Va ser Isidre Ma-
nils qui em va venir a buscar i em 
va ajudar a integrar-me en el grup.

· i vas tornar a Catalunya... 
Vaig acabar la carrera, em vaig casar 
amb Rita Huybens, que vaig conèi-
xer a Lovaina. Vaig treballar amb els 
meus pares, i finalment, amb el títol 
de llicenciat, vaig preparar oposici-
ons fins a arribar a tècnic d’admi-
nistració a l’Ajuntament de Santa 
Perpètua. Era l’any 1980. Preparar 
oposicions va ser dur perquè reque-
ria moltes hores. La meva dona em 
va ajudar molt. A Santa Perpètua, 
el secretari va plegar i vaig fer de 

secretari accidental. Amb un peu 
aquí i un peu allà, em vaig animar 
a fer oposicions per a secretari. La 
plaça que em quedava més a prop 
era la de Castellar del Vallès. Vaig 
venir a viure al poble i vaig treba-
llar en aquest ajuntament fins a la 
jubilació. Ha estat una gran satisfac-
ció, m’ha permès realitzar-me en el 
camp social. Un somni que teníem 
amb la Rita era viure a la costa i ara 
vivim a Llavaneres, on també viu la 
meva filla.

 · Has seguit pintant?
Paral·lelament, seguia dibuixant i 
pintant, una mica per a mi. I vaig fer 
una exposició de pintures l’any 1992 a 
l’Ateneu. Continuava dibuixant d’una 
manera irregular. I ara encara dibui-
xo i pinto, tinc més temps. Faig peti-
tes il·lustracions per al meu plaer i 
també per a l’Èric, el meu fill, quan 
va fer el film Toastmaster o per als 
seus storyboards.

 marina antúnez


