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Desitjos que recorren tot el món
Malgrat les restriccions de la pandèmia, els Reis Mags s’instal·laran al Palau Tolrà per rebre els infants de la vila

BÚSTIES REIALS Aquests dies, tot just quan s’acosta la nit més esperada i màgica de l’any, molts infants recorren a les bústies ubicades a diversos punts de la vila per enviar les
seves cartes als Reis Mags. Així ho van fer dilluns passat a la plaça del Mercat, d’esquerra a dreta, la Júlia, la Nahia, l’Àlex i el Pol. Asseguts, la Sol i l’Aleix. || q. pascual
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Els Reis acamparan al Palau Tolrà
El Palau, que serà Reial durant uns dies, també serà l’escenari del lliurament de cartes a l’Ambaixador els dies 2 i 3 de gener

Redacció

La situació sanitària actual fa que
aquest any no es pugui celebrar la
tradicional cavalcada de Reis que
cada vigília del 6 de gener recorre els
carrers de Castellar del Vallès. Però
això no impedirà que Melcior, Gaspar
i Baltasar, així com el seu Ambaixador, passin per la vila, com sempre,
per veure els nens i nenes just abans
de passar per totes les llars a deixar
els regals que hagin demanat. Per ferho, convertiran el Palau Tolrà en un
Palau Reial per poder, d’una banda,
portar les cartes a l’Ambaixador els
dies 2 i 3 de gener i, de l’altra, visitar els Reis Mags d’Orient els dies
4 i 5 de gener.
L’horari de visita dels dos ambaixadors, que estaran situats a les
pèrgoles dels Jardins del Palau Tolrà,
serà d’11.30 a 14 hores i de 17 a 20 h.
Els infants que els visitin tindran
unes bústies especials per deixar les
seves cartes. Els Reis esperen les visites dels nens i nenes d’11 a 14 h i de
16.30 a 21 h el 4 de gener i d’11 a 14 h
i de 16.30 a 20 h el 5 de gener. La reserva al web www.castellarvalles.cat/
palaureial es podia fer des d’ahir. En
tres hores es van esgotar les reserves
per al Palau Reial i, al tancament de
l’edició, encara hi havia reserves per
a la visita dels ambaixadors.
Per poder prioritzar el públic
infantil garantint totes les mesures
de seguretat, la reserva s’ha fet en
grups d’un màxim de 6 persones. A
cada grup sempre hi ha entre 1 i 5 infants menors de 12 anys (nascuts el
2009 o anys posteriors) i un màxim
de dos acompanyants. Totes els/les
sol·licitants estan empadronats a
Castellar del Vallès.
Per tal d’informar-los de la
instal·lació del Palau Reial, els Reis
Mags d’Orient han enviat als 2.800
nens i nenes menors de 12 anys del
municipi una carta que rebran en els

El Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó va fer ambient nadalenc dissabte passat, en dos grups de sis, al centre de la vila. || c. díaz

propers dies. A la carta, Melcior, Gaspar i Baltasar s’adreçaven als nens i
nenes dient que “sabem que heu viscut uns mesos diferents, que no heu
pogut veure els vostres familiars
tant com haguéssiu volgut i que heu
trobat a faltar jugar més amb els
amics i amigues”. Els tres reis continuen explicant que “volem dir-vos
que us heu portat més bé que mai i
que estem molt orgullosos de vosaltres”. I Ses Majestats constaten que,
com que és un Nadal diferent, “no hi
haurà cavalcada, però no perdeu
la il·lusió” ja que “us portarem els
regals com sempre!
Cada unitat familiar entrarà
al Palau Reial acompanyat per carboneres i personatges màgics per la

+ PESSEBRE VIVENT

De romans en
temps d’Herodes
Els romans deambulen nerviosos.
Fa dies que s’escolta per la vila que
en pocs dies naixerà un infant que
alguns anomenen messies. I Herodes,
davant possibles aldarulls, ha enviat
els ‘publicani’ a recaptar els impostos.
El cobrament s’avança i les peixateres,
que no ho tenien previst, negocien amb
els romans mentre sargeixen les xarxes.
És dissabte a la tarda i els romans es
passegen pels carrers i els comerços
de Castellar. La gent que es troba pel

camí els mira encuriosits, els saluda i els
més atrevits, parlen amb ells. Aquest
any, el Pessebre Vivent de Sant Feliu del
Racó hauria arribat a l’onzena edició,
però s’ha hagut de cancel·lar a causa
de la pandèmia: “Com no hem pogut
muntar el pessebre per les mesures
sanitàries, hem pensat a fer aquesta
acció, en dos grups de sis, romans i
peixateres, per fer ambient nadalenc,
voltar pel poble i animar la gent”,
explicava el president del Pessebre
Vivent de Sant Feliu, Agustí Salmerón.
Els sis romans van voltant pel poble
recaptant els tributs, i les peixateres
treballaven al carrer Montcada davant
del pessebre El far, esperant que
arribin els mariners. || c.domene

rampa del Passeig Tolrà en una mena
de bosc màgic, situat entre Ca l’Alberola i el Palau Tolrà, reconvertit ara
en Palau Reial. Es farà un recorregut pel bosc màgic on hi haurà personatges que explicaran la màgia de
la Nit de Reis. A cada unitat familiar se li lliurarà una bossa de confeti que, quan arribi a casa, s’haurà de
posar sota el balcó. Serà el senyal
per a Melcior, Gaspar i Baltasar que
en aquella llar hi ha un nen que espera els seus regals. A la bossa hi ha
la inscripció Quan sentis un tro, surt
al balcó. Després de fer els recorregut pel bosc familiar, els visitants
del campament reial s’adreçaran a
la façana del Palau Tolrà on sortiran a saludar-los els Reis Mags des
de diferents balcons de l’edifici. Cada
nen ha de ser a casa seva a partir de
les 9 del vespre per esperar l’arribada dels Reis. A aquella hora màgica
sentiran un tro i hauran de sortir al
balcó perquè passarà alguna cosa.
És la Nit de Reis i la màgia dels Reis
s’escampa per tot arreu.
L’organització del Palau Reial
va a càrrec del Grup Il·lusió, que fa
47 anys que organitza la cavalcada a
Castellar del Vallès, i de l’Ajuntament
i compta amb la col·laboració de Comerç Castellar, Can Juliana i Colònies i Esplai Xiribec, que farà una adoració al pessebre que hi ha a la rampa
d’accés als Jardins.
s’allarga el sorteig de pernils

El sorteig de les 80 espatlles de pernil del Mercat Municipal s’ha allargat fins al 2 de gener. Per participar-hi, només s’hi ha de realitzar
alguna compra fins al 2 de gener i
emplenar la butlleta degudament.
S’invalidarà qualsevol butlleta estripada o sense tota la informació. El
sorteig es farà el 4 de gener de manera virtual. Les persones guanyadores seran notificades per telèfon
i seran convocades per efectuar el
lliurament del pernil .
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2020: l’any que ens va canviar la vida
Una nova malaltia, la Covid-19, s’ha estès a nivell planetari i ha deixat greus seqüeles personals, socials i econòmiques
Cristina Domene

Hi ha dates que per molt que passi el
temps, quan les evoquem, ens ve a la
memòria què fèiem aquell dia, en aquell
moment. Passa quan li preguntes a un
octogenari per la mort de Franco, a un
baby boomer pel cop d’Estat del 23-F i
passarà també amb el 13 de març del
2020. Què feies quan es va declarar l’estat d’alarma per la pandèmia?
Quan les vendes de gels antisèptics i mascaretes es van disparar a Castellar del Vallès, a finals de febrer, sabíem que un virus anomenat coronavirus
havia arribat a Europa, però poc imaginàvem que la Covid-19 esdevindria
una pandèmia i que pertorbaria la nostra vida i la nostra manera de relacionar-nos com a societat.
El 6 de març ingressava el primer
malalt per Covid-19 al Parc Taulí, l’hospital de referència de Castellar del Vallès. A la nostra vila encara haurien de
passar unes setmanes per registrar
les primeres persones contagiades,
però ningú queda exempt de la voràgine informativa i de les mesures que
s’aniran succeint en els dies següents.
L’Ajuntament creava un comitè de gestió d’emergències per seguir l’evolució
de la propagació de la llavors anomenada epidèmia. I ja el 10 de març es decidia limitar les visites a les residències
de gent gran, es comencen a cancel·
lar actes públics programats en equipaments municipals o a la via pública,
com la fira de Sant Josep, s’anul·len viatges a les agències i algunes empreses pateixen problemes de subministraments que han d’arribar de la Xina
i d’Itàlia, dos països afectats greument
per la malaltia.
I arriba divendres 13 de març i
el president Pedro Sánchez anuncia
des de La Moncloa que l’endemà, 14
de març, entrarà en vigor l’estat d’alarma com a mesura per controlar l’augment significatiu dels contagis i de les
morts. Una mesura excepcional que
hauria d’haver durat 15 dies, però que
es va allargar més de tres mesos. Al
nostre vocabulari comencen a ser habituals les paraules confinament i quarantena. Restriccions que dia a dia van
en augment: tancament de jocs infantils, centres educatius, comerços, bars,
perruqueries... i 15 dies després, la quarantena s’endureix i tampoc poden
anar a la feina els treballadors de serveis no essencials.
Davant d’aquest escenari, nou
per a tothom, de famílies tancades a
casa, centres sanitaris desbordats,
gent gran en solitud, falta de material, persones que perden la feina i negocis que tanquen, la societat respon.
Els veïns i veïnes surten als balcons,
cada dia, a les 8 del vespre per donar
suport a tots els sanitaris amb aplaudiments. L’Ajuntament engega un pla
de xoc municipal amb una vintena de
propostes per donar resposta a l’impacte econòmic i social del coronavirus i fa una crida perquè comerços i

En l’acte de comiat als castellarencs que ens van deixar durant el primer confinament, els familiars van dipositar roses blanques a l’Arbre de la Memòria. || q.pASCUAL

empreses que disposin de material
sanitari els donin. S’intensifica la neteja de determinats espais de la vila i
de la via pública i paral·lelament la policia local realitza controls, identifica i
multa les persones que incompleixen
les restriccions a la mobilitat. Davant
les dificultats i la tragèdia, la ciutadania va reaccionar amb una onada de
solidaritat. Es creava una borsa de voluntaris per la Covid-19. Neixia Suport
Mutu, per ajudar les persones més vulnerables i Creu Roja i Càritas multiplicaven la seva feina. Una seixantena de
persones van cosir més de 1.000 mascaretes i es posaven en marxa projectes que pretenien donar caliu i esperança a la gent gran de les residències:
‘Tinc una carta per a tu’ i videotrucades a través de WhatsApp i Skype per
mantenir el contacte amb les famílies.
A més, moltes entitats, serveis i associacions van aguditzar l’enginy per compartir, de manera virtual, activitats, esport i cultura.
És 28 de març quan el Departament de Salut fa públic un mapa detallat on mostra l’evolució de la pandèmia
a Catalunya, per primera vegada municipi a municipi, sabem que a Castellar
hi ha 48 positius per coronavirus. Dos
dies després, quan dos castellarencs
confinats a l’Índia aconsegueixen vol
per tornar a casa, la xifra de contagis
a Castellar ja ha arribat als 134 casos,
situant el municipi en la part alta de
contagis per cada 10.000 habitants.
Les escoles i instituts comen-

969
CONTAGIS

És el número
acumulat de casos,
fins ara, que s’han
confirmat entre la
població de Castellar
des de l’inici de la
pandèmia

cen el tercer trimestre confinats i finalment, el 27 d’abril el Govern central autoritza la sortida al carrer de
menors de 14 anys acompanyats d’un
adult, un anunci molt esperat, ja que
moltes famílies consideraven excessiu el confinament que el Govern havia
imposat als més petits. Aquesta data
marca l’inici de la desescalada, que es
dividirà en diferents fases fins a arribar a la nova normalitat, un camí que
cada territori farà a un ritme diferent.
A finals d’abril els llibres i les
roses arribaven a domicili i es creava
una mesa d’acord municipal, integrada
per tots els grups polítics, per afrontar
el coronavirus i les seves conseqüències en tots els àmbits i el ple aprovava
per unanimitat un full de ruta per pal·
liar els danys de la Covid-19, el Pla de

Reactivació Socioeconòmica.
A finals de maig, semblava que
la nova normalitat havia arribat a la
nostra vida, malgrat que portar mascareta es va fer obligatori, i Castellar
engegava la fase de represa després
que la Generalitat eliminés la fase 3 i
es publicava la bona notícia que amb
data d’1 de juliol, el Taulí només comptava amb un pacient per coronavirus.
I uns dies després, Castellar diu adeu
als 76 veïns que ens van deixar durant
els primers mesos de pandèmia al voltant de l’Arbre de la Memòria, en un
acte que va aplegar uns 300 familiars
que no s’havien pogut acomiadar dels
seus difunts.
Després d’un estiu de treva, 3.952
alumnes començaven a la vila el curs
escolar el 15 de setembre, sense haver
pogut gaudir de la Festa Major, però
amb la il·lusió de tornar a unes aules
que havien estat adaptades a les mesures Covid. Es comencen a donar alguns
confinaments de classes i alumnes,
però de seguida, la comunitat educativa, els alumnes i les famílies s’adapten
al nou escenari i el curs tira endavant.
Però la ressaca dels moviments
estivals arriba. I comencen a ser tangibles dues paraules que fins ara només
semblaven hipotètiques: segona onada.
I també arriben noves mesures: es
prohibeixen les trobades de més de 6
persones. La tardor porta un repunt
de contagis i cap al 12 d’octubre, Salut
anuncia mesures especials en quinze
municipis del Vallès, entre aquests Cas-

tellar, i els metges de família manifesten que l’atenció primària és a l’UCI.
De fet, engeguen una vaga, però l’han
d’aturar per l’enduriment de la situació. I així es com a l’octubre revivim el
març, però coneixent més i millor el
virus: tornen a tancar bars i restaurants, s’activa un toc de queda i un
confinament municipal de cap de setmana. Empitjora la situació de contagis a Castellar: el 25 d’octubre, el municipi supera els 140 contagis en 7 dies
i acumula 688 positius des de l’inici de
la pandèmia.
No és fins al 23 de novembre que
els bars tornen a obrir i es reprenen activitats culturals i esportives. Milloren
tots els indicadors de la pandèmia i des
del 14 de desembre, ens podem moure
per la comarca en cap de setmana.
Castellar tancarà l’any molt a
prop del miler de contagiats per coronavirus des que va començar la pandèmia i 47 defuncions atribuïdes directament a la Covid-19. Al tancament
d’aquesta edició, el número de casos
positius era de 969. En els darrers dies
d’aquest 2020 la velocitat de reproducció de la malaltia s’ha reduït a Castellar,
però encara tenim un Nadal atípic en
què hem de ser responsables: reunions
de menys de 10 persones, trobades de
dues bombolles, confinament comarcal i tocs de queda ampliats les nits de
Nadal, Cap d’Any i Reis.
Diu la dita que on en caben dos,
hi caben tres. La tercera onada depèn
de nosaltres.
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“Celebrarem que soc viu”
tothom en general. A veure si aquest
2021 és una mica millor.

ENTREVISTA
Felipe Barragán
Malalt de Covid-19

· I com a societat, què hauríem

Amb 67 anys i bronquitis
asmàtica, el veí del carrer Sant Sebastià va estar 17 dies ingressat al Taulí
a causa de la Covid-19. Ell és un dels
rostres castellarencs de la pandèmia
que ha marcat un dramàtic any 2020

Em preocupa la gent jove, que no es
consciencia del que està passant. No
entenen com és de dolent, el coronavirus. Hi ha gent que ha perdut familiars i no han pogut acompanyar-los.
Jo tinc amics que ho ha passat i això
és molt dur per a una família.

d’aprendre de tot el que està
passant amb la pandèmia?

Cristina Domene

· Quin aprenentatge personal
ha fet?

· A finals de març va trucar al CAP
perquè no es trobava bé, tenia esmorteït el gust i l’olfacte i havia
perdut la gana.

Jo, valorar la meva dona molt més.
I els meus fills, és clar. La família,
que ha estat a sobre meu.

El dia del pare ja estava tocat i va arribar un moment que no podia aguantar més. La febre em va pujar molt,
va arribar a 39,5 ° i vam trucar a l’ambulància. Al cap de 5 minuts ja eren
aquí. Em van portar al Taulí i quan
vaig entrar allà, quasi que em vaig
posar pitjor. Hi havia gent morta a
les lliteres i tothom corrent, tothom
amb oxigen. Allò era un caos, el pitjor que he viscut.

· Com celebrarà Nadal?
Nosaltres som 6, però si et dic la
veritat, no tinc cap il·lusió per com
està la situació. Dinarem i soparem
en família, però no tinc la il·lusió
que tenia altres anys. No sé si és per
l’edat o perquè hi ha preocupació a
tot arreu. Per mi no hi ha alegria.
Però ho celebrarem una mica, com
a mínim celebrarem que soc viu.

· Hi va estar 17 dies ingressat.
Sí, però sense entrar a l’UCI, per sort.
Van trucar a la meva família per avisar que em traslladaven a la unitat
de cures intensives, però sembla que
vaig reaccionar bé al tractament, i
llavors em van traslladar a la novena planta. Allà vaig estar amb oxigen
fins 2 dies abans de tornar a casa.
· Què pensava en aquells moments de solitud?

Jo pensava en la meva dona. El meu
fill tenia contacte cada dia amb els

Felipe Barragán en una imatge en l’entrevista que va concedir a L’ACTUAL. || c. díaz

metges, que l’anaven informant. Li
van dir que estava molt malament,
molt greu, però em vaig anar recuperant. Un dia vaig trucar a la meva
dona a les 4 de la matinada. Jo no
sabia ni quina hora era, ni on era...
Quan ella em va escoltar es va posar
contentíssima.
· Què li va dir?
Ella em va explicar que va notar que
estava bé per la meva manera de parlar. Ho va intuir.

· Què en pensa, del personal sanitari després d’aquesta experiència viscuda?

Penso que el que fan no té preu.
El que estan fent els governs amb
aquestes persones no té perdó. Perquè el salari que tenen en relació
amb el que fan... Quan jo vaig estar
ingressat, anaven amb bosses d’escombraries negres perquè no tenien material protector.

· Està totalment recuperat?

· Aquest 2020 ha trasbalsat tot
el món. Quin resum faria vostè
del seu any?

Em van fer un electrocardiograma
fa un mes i mig i va sortir bé. Sembla
que estic recuperat del tot.

Molt dur. Per a mi, però també per
a tothom. Per tots els que treballen
en la sanitat, pels comerços... per

· Ha sentit que molta gent s’ha
preocupat per vostè.
Sí, i vull donar les gràcies a tots els
amics i companys que m’han trucat. Més de 200 trucades per preocupar-se de com em trobava. Als
meus germans i cunyades. I en especial vull felicitar el Nadal a uns
amics de Lahiguera, el Sebastián i la
Maria, i als seus fills, perquè m’han
donat moltíssims ànims. Cada dia
han parlat per telèfon amb mi o amb
la meva dona. I encara avui dia, ens
donem el bon dia i la bona nit per
telèfon. Els estimo com germans.

covid.19 | dades

Lleugera
baixada de
contagis
per Nadal
Els castellarencs i castellarenques arribarem a les festes de
Nadal amb un panorama que,
com a la resta de Catalunya,
convida a la màxima prudència. Amb un risc de rebrot de
210 punts (xifra que marca el
creixement potencial de la malaltia) i amb un velocitat de reproducció (Rt) d’1,09, la situació ha millorat una mica a la vila
en els darrers dies després del
repunt viscut coincidint amb el
pont de la Constitució.
Entre el 13 i el 19 de desembre, s’han confirmat a Castellar
21 nous contagis de coronavirus,
cosa que confirma certa tendència a la baixa. Però encara queden lluny els 9 contagis acumulats entre el 28 de novembre i el
4 de desembre, el número més
baix registrat durant la segona
onada i que va suposar una Rt
de 0,77 i un risc de rebrot de 95,
considerat moderat.
També ha baixat el percentatge de positius de les proves PCR i tests d’antígens fets
entre el 13 i el 19. En concret,
de les 630 proves fetes el percentatge de positius va ser del
3,21%, per sota del llindar que
aconsella l’Organització Mundial de la Salut (OMS) abans
de prendre mesures excepcionals, que és del 5%. || redacció
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“Han faltat mans, però ha sobrat cor i esforç”
El castellarenc Marc
Pascual ha coordinat
l’equip d’activitats
populars de la Marató

de gestionar amb les entitats qualsevol
problema que tinguin a l’hora de comunicar la seva recaptació perquè pugi al
marcador. També hi ha una auditoria
externa que “contrasta regularment
les dades de recaptació amb les dades
que han auditat amb els comprovant
bancaris i amb el que es comunica”.
El departament també s’encarrega dels
tickers o les informacions que apareixen
sobreimpressionades durant l’emissió
del programa amb la recaptació de les
entitats. La feina al departament normalment la fan cinc persones, però enguany “ho hem hagut de fer entre tres
més un voluntari que ha anat venint
cada tres hores”. Pascual resumeix
així la feina que han tingut enguany:
“Han faltat mans , però ha sobrat
cor i esforç”.

Jordi Rius

No era un repte fàcil, però els objectius
s’han aconseguit amb escreix. La cèlebre màxima de mascaretes, distància,
mans i ventilació que s’ha de complir
per no propagar la Covid-19 ha fet que
no s’hagin pogut celebrar grans activitats per a recaptar fons per a La Marató de TV3. El Departament d’Activitats
Populars de La Marató, que enguany ha
comandat el castellarenc Marc Pascual, ha pogut coordinar prop de 1.500
activitats al llarg del territori, “quan
l’any passat n’eren unes 4.000”, assegura Pascual.
La campanya per La Marató
d’aquest any va arrencar a l’abril i es
tancarà el 31 de març del 2021. “Per
tant, encara es poden fer activitats
populars però el gruix dels actes s’han
concentrat entre l’octubre i el desembre”, constata el castellarenc. Ell va entrar a treballar al juny al departament,
en plena desescalada, quan ja es va decidir que La Marató es dedicaria a recaptar fons per la Covid, abandonant
la idea inicial de les malalties de salut
mental. “A l’estiu, la gent ens trucava
dient que ja volia organitzar activitats, a Berga es va fer la Patum confinada i moltes activitats s’han reconvertit digitalment”, subratlla Pascual.
El Departament d’Activitats Po-

activitats a castellar

Marc Pascual, al centre, amb els dos membres de l’equip d’activitats populars, Diana Sobrequés i Víctor Serrer. || cedida

10
MILIONS

Quantitat
recaptada
fins ara per La
Marató de TV3
per la Covid-19

pulars ja comptava amb la plataforma
virtual Mi Grano de Arena, on la gent
ha fet reptes solidaris per a La Marató.
“Si el primer any van recaptar 17.500
euros amb aquesta plataforma, enguany hem multiplicat per quatre la
recaptació digital”.
Pascual apunta que les persones
de les entitats participants “són uns
herois, encara tenien l’esperit de motivació i les ganes de tirar endavant
activitats”. Després d’una marató televisiva i ràdiofònica de més de quinze
hores, la recaptació va superar els 10 mi-

lions d’euros, la setena millor recaptació
en 28 anys de maratons, encara que la
xifra total pot variar a l’alça d’aquí al 31
de març. De fet, des de l’organització “ja
es considerava bo 7 milions, era un resultat defensable”, assegura Pascual.
diumenge passat, una feinada

Pascual té una missió concreta el dia
d’emissió del programa. “Totes les
imatges i vídeos que rebem de les entitats s’han de moderar, passar-les a
programes i penjar-les al web”, diu
Pascual, que afegeix que també s’ha

Enguany, a Castellar no hi ha hagut cap
acte central dedicat a recaptar fons per
a La Marató de TV3. Sí que hi ha hagut
actes puntuals que han organitzat les
entitats. Així, FEDAC Castellar va fer
l’activitat Units contra el virus, en què
cada comunitat d’alumnes tenia un
mural amb un virus SARS-CoV2 dibuixat. Els alumnes van fer la seva donació per poder pintar-se les mans amb
pintura de colors i tapar el virus estampant la mà a sobre el dibuix. També hi
havia la possibilitat de col·laborar amb
la causa comprant unes polseres benèfiques a les botigues locals identificades
amb el cartell de La Marató, campanya
que es tancarà el 29 de desembre. El donatiu mínim per adquirir aquestes polseres és de 2 euros. El club de Tennis
Castellar també va fer un dia abans de
La Marató un torneig de tennis i pàdel.

LA GUSPIRA | la marató

junts x castellar | covid-19

Nou llibre i nou disc amb autors
castellarencs per recaptar fons

Proposen la compra
massiva de tests d’antígens

‘Mirades’ i ‘Batecs’es podran adquirir durant aquestes festes
Mirades i Batecs són les darreres iniciatives destinades a la recaptació de
fons per La Marató de TV3 que presenta l’associació cultural La Guspira.
Diversos escriptors, poetes i
músics han estat treballant en dues
iniciatives de La Guspira: “Literatura en temps de pandèmia” i “Música
en temps de pandèmia”. La primera
es tracta de Mirades, un llibre en què
es recullen sentiments, reflexions i
vivències de diversos escriptors, escriptores, poetes i poetesses d’arreu
del Vallès (Miquel Desclot, Marina
Antúnez, Josep Checa, Òscar Rocabert, Susanna Pérez Civit, YolandaGutiérrez Jaume Baigual i Rusiñol,
Natàlia Cerezo, Josefina Llauradó,

David Vila i Ros, Lluïsa Cladelles, Víctor Valls, Ramon Alberch i Fugueras
i Mónica Baños). La proposta musical, “Música en temps de pandèmia”,
és un CD titulat Batecs en què els músics han compost una cançó conjuntament inspirada en la situació derivada
de la Covid-19 on es veuen reflectits
els diferents estils de cada un. Els
músics que hi han col·laborat són Els
Collons del Pare Rebaba (veu + guitarra), Canòlich Prats (violí), Sebastià Soley(piano) i Anna Mullo (veu) .
Al llarg de les festes nadalenques, es posaran en marxa aquestes
iniciatives amb les quals l’entitat vol
seguir recaptant fons per destinar-los
a La Marató de TV3. “Estarem molt

actius en les nostres xarxes socials,
on us mantindrem informats de tot
el que fem. No podem donar una informació més concreta a aquestes
altures”, s’apunta des de l’entitat.
La Guspira encara té dues iniciatives actives. La primera és “La Marató amb el canvi”, que consisteix en
unes guardioles que es van repartir
als comerços amb l’objectiu de poder
col·laborar, d’una manera molt accessible, amb el canvi de la compra, que
es recolliran els dies 7 i 8 de gener. La
segona és la de les polseres solidàries,
una campanya de la qual forma part
justament amb altres entitats castellarenques ique finalitza el 29 de desembre. || redacció

Junts per Castellar proposa la compra i distribució massiva de tests
d’antígens a la població per ajudar
“a prevenir contagis durant les festes de Nadal”. La petició, segons un
comunicat de la formació política,
s’ha realitzat a l’equip de govern com
una opció per fer més abastables
aquests tests ràpids que de forma
privada poden tenir un cost entre 65
i 75 euros. “En canvi, aquests tests,
a l’engròs costen només 4,7 euros
per prova. Una manera de fer-la
més assequible a tothom seria que
l’Ajuntament compri tests i es faci
càrrec del cost de pagar professionals d’infermeria, ja sigui al CAP
o a punts concrets repartits pel
poble on els ciutadans es podrien fer el test gratuïtament per
garantir la seguretat dels vilatans i poder-se reunir en família de forma més segura”. Fins i

tot, des de Junts valoren l’opció de
demanar un cost moderat a l’usuari que ajudi a finançar la despesa, “si des del consistori es creu
que no es pot assumir el cost en
la seva totalitat”.
Des de Junts consideren que
podria ser una bona mesura davant
les darreres notícies sobre l’evolució de la pandèmia i les restriccions
que s’han imposat de cara a les vacances de Nadal. Aquestes proves
ràpides, pensen des de Junts, poden
ajudar a no posar en risc persones
més vulnerables durant les trobades i moviments de Nadal.
Per això han fet arribar aquesta proposta a l’equip de govern a qui
vol “reconèixer el mèrit d’estar treballant ja en aquesta línia en l’àmbit
de les residències de gent gran”, on
l’Ajuntament ja ha distribuït 1.200
tests d’antígens. || redacció
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administració | vot

Suport al comerç local i a les polítiques inclusives

Ja es pot tramitar
el vot telemàtic
de les eleccions al
Parlament del 14-F

El darrer ple de l’any va servir per tirar endavant mocions de Som de Castellar-PSC i ERC

J.G.

La política municipal ha tancat el mogudíssim 2020 amb un ple que, tot i
ser dels més lleugers del segon semestre, ha posat l’accent en dues problemàtiques ben patents: la de les persones amb diversitat funcional que
reclamen més atenció i protagonisme en totes les esferes de la vida; i la
del comerç local, que ara s’agafa a la
taula de salvació de la campanya de
Nadal però que mira amb un nus a
l’estómac el que passarà a partir de la
segona quinzena de gener si es pateix
una tercera onada de la pandèmia.
En el primer cas, va ser a través d’una moció de l’equip de govern
(Som de Castellar-PSC) de suport a
la commemoració del dia de les persones amb diversitat funcional –que
se celebra el 3 de desembre. La regidora de Diversitat Funcional, Anna
Margalef, va destacar entre els acords
de la moció la contractació d’un “pla
d’acció i atenció a la diversitat funcional de caràcter general i que
també contempli les circumstàncies especials en què ens trobem

per efecte de la Covid-19, buscant
la implicació de l’associacionisme
vinculat a les persones amb diversitat funcional”. A més, la resolució
proposa destinar una partida econòmica a les noves accions que es derivin
del pla i elaborar un estudi per actualitzar la senyalètica d’equipaments
públics que afavoreixi la inclusivitat
“de totes les persones amb capacitats diverses”.
Els grups de l’oposició van veure
amb bons ulls la iniciativa. En el cas
del principal grup, ERC, el seu regidor
Oriol Martori també va recordar que
“el Pla d’Accessibilitat que tenim
vigent data del 2003. Hi ha hagut
més de 35 modificacions normatives des d’aquell moment i hi ha
temes que el pla ja demanava actualitzar perquè ha plogut des que es
va aprovar”. Per part de Junts per
Castellar, Pau Castellví, va defensar
que es consideri “que cada dia és 3
de desembre perquè cada dia hem
de treballar per la inclusió”. En
aquest sentit, va demanar més regularitat en les reunions de la taula d’accessibilitat, fet al qual es va comprometre Margalef. La regidora també

va informar Martori que el Pla d’Accessibilitat s’actualitzaria en breu.
Marga Oncins (CUP) va discrepar del fet que l’equip de govern
presentés una moció: “Si en 15 anys
de govern s’han de fer mocions és
que s’ha fet poca cosa i anem tard”.
En cavi, Matías de la Guardia (Cs) va
considerar que “la línia que està seguint l’Ajuntament és la correcta”.
mesures de suport al comerç local

La segona gran qüestió tractada va
ser com ajudar el comerç local en un
moment especialment delicat amb la
complexitat de treballar enmig d’una
pandèmia i amb una expansió enorme
del comerç digital, segons va contextualitzar Josep Maria Calaf (ERC), regidor ponent de la moció. “Ens convé
a tots que el comerç local sigui actiu
i tingui un futur més o menys assegurat, es poden fer moltes coses”,
va dir Calaf, que, entre altres coses va
apuntar que “ara la situació és molt
precària i amb la Covid la crisi del
sector ha empitjorat”. Entre les propostes més destacades a la moció s’inclou estudiar, conjuntament amb el
comerç local, la implementació d’una

plataforma de comerç electrònic per
facilitar una eina centralitzada i tranversal de la compra electrònica per
tots el comerços de Castellar.
La regidora de Comerç, Anna
Marmol, va valorar positivament
la moció perquè estava “en sintonia amb totes les accions que s’estan duent a terme” i va posar com
a exemple que ja s’està estudiant una
plataforma digital de compra per al
mercat que pot servir com a prova per
a futures decisions en aquest àmbit.
Pau Castellví va informar que el seu
grup prepara una bateria de propostes per millorar el comerç de cara al
proper ple de gener i va celebrar el
consens de la moció “perquè suposa un avenç en el pacte que vam arribar de donada la nova normalitat”. De la Guardia va coincidir amb
la majoria de grups que “calen mesures mes concretes i ajudes més directes perquè la situació actual és
preocupant”. La CUP va optar per
l’abstenció i va criticar la indefinició
d’alguns dels projectes que s’havien
de tirar endavant i que encara no han
fructificat com la moneda Estevet per
fer compres al municipi.

Les eleccions al Parlament de
Catalunya, que s’han de celebrar el proper 14 de febrer, presenten una novetat respecte
comicis anteriors: tots les persones electores que ho desitgin
podran realitzar tot el procés
de votació sense sortir de casa.
Per fer-ho caldrà fer, entre el 22
de desembre i el 4 de febrer, la
sol·licitud de vot per correu de
manera telemàtica amb el certificat idCAT o amb d’altres certificats digitals qualificats de l’Estat. Un cop feta aquesta petició,
el procés de votació es podrà fer
des de casa. Això vol dir que, en
el moment en què l’empleat de
Correos faci entrega al domicili de la documentació electoral,
les persones podran entregar-li
directament el seu vot. Aquesta
és una opció de la qual en podrà
gaudir tota la ciutadania, inclosos els casos de positius de
COVID-19 i les persones considerades contactes estrets.
El vot des de casa serà possible gràcies a l’acord a què han
arribat la Generalitat de Catalunya i Correos. || redacció
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Elena Gadel suma adeptes a Castellar
150 persones van
assistir al concert
solidari organitzat
per Suma Castellar
Guillem Plans

L’Elena Gadel que comença el concert
no és la mateixa quan l’acaba. A l’escenari de la Sala Blava de l’Espai Tolrà,
davant de 150 persones, la cantant es
va presentar continguda al públic de
Suma Castellar, en el concert solidari
que l’associació que lluita per garantir
l’atenció especial a les aules va organitzar, diumenge al migdia. ‘Saltar al
vacío’, de l’àlbum Delicada, va inaugurar el concert. Abans, les castellarenques Mariona Roca, cantant, i Mireia
Sans, a la guitarra, havien adobat el
terreny musicalment amb un tastet
musical de la Nova Cançó.
Però immediatament el caràcter
de Gadel, la proximitat amb què embolcalla el seu talent, va començar a
brillar. La primera peça, que tal com
va expressar “parla d’un moment en
què cal moure’s, fer coses”, diumenge no podia anar dedicada a ningú més
que no fos l’associació Suma, que celebrava la seva Marató solidària particular. Una cita que, malgrat les dificultats de les circumstàncies actuals,
es va celebrar després de molts esforços i garantint la seguretat del públic.
Toni Pagès, a la percussió, i Carlos Monfort, a la guitarra, van acompanyar la cantant a l’escenari. Una
combinació que reforçava la veu de
Gadel, imprescindible perquè fes vibrar la sala, però sense treure-li el

Elena Gadel a l’escenari de la Sala Blava de l’Espai Tolrà. || crea music

protagonisme que es va guanyar. La
calidesa, amb el segon tema del migdia, es materialitzava. “És una cançó
que la meva mare sempre em posava a casa”, va expressar, abans d’entonar ‘La llorona’.
No va deixar ningú enrere.
“Pugeu al tren amb mi?”, preguntava al públic, a mode d’invitació per
gaudir plegats de ‘Subo al tren’ i exhibir una veu privilegiada, encisadora, plena de força. No es va treure la
jaqueta fins al quart tema. Que s’aixequés del tamboret va ser un avís, un
punt d’inflexió. Amb la confiança del
públic al sarró, ‘Con tu andar’ va ser
el plat fort del concert, la peça amb
la qual es farà inoblidable el seu pas
per Castellar. Aquesta, la va escriure
“com a mostra d’admiració” al seu
pare. No la va cantar sola, va demanar que s’hi sumés la Coral Pas a Pas.

Diumenge, el concert, anava de sumar.
Un “Wuuuuuhu!” li va sortir de dins.
També va haver-hi moments per
exhalar intimitat, per exhibir la sensibilitat que la caracteritza. Bebiendo a
sorbos és, exactament com va definir,
“una cançó senzilla, però punyent”.
I, en un gir radical de caràcter, el públic també va saber a qui va dedicada ‘Bla bla bla’, una peça que Gadel va
escriure enrabiada per les promeses
buides i enganyoses d’un barrut del
món de la indústria musical.
Gadel va prendre el relleu de
Roca i Sans, que havien començat la
jornada musical amb la Nova Cançó, i
va entonar ‘Gavina Voladora’, de Marina Rossell. I la que és la seva “cançó
d’amor per excel·lència”, ‘Paraules
d’amor’, de Joan Manuel Serrat. Encara hi va haver temps, després de
‘Lluna plena’, el primer single de De-

licada, per adornar el concert amb
un toc nadalenc. La cantant va merèixer-se la guinarda amb ‘Los peces
en el río’, dedicada a la família de Granada, a qui no podrà veure aquestes
festes, va assegurar.
El pròxim disc de Gadel ja fa
xup-xup. Es va començar a coure durant el confinament i pròximament
sortirà a la llum, tal com va avançar.
A banda d’exclusives, la familiaritat
teixida durant el concert també va
motivar la cantant a atrevir-se amb
la guitarra, expressant la il·lusió que
li feia. Un bolero va encarrilar el concert cap al final, ‘Nostalgias’. I encara va tornar a cantar ‘Con tu andar’.
Per assegurar-se que el públic sortís amb la seva música totalment encomanda. Perquè ningú oblidés que
d’un final de concert de Gadel se surt
molt millor que abans de començar.

nadal |
oficis religiosos

Missa del
gall a les 6
i a les 8 del
vespre
El programa de cerimònies i
misses per aquest Nadal de la
Parròquia de Sant Esteve és
similar al calendari d’altres
anys, però amb les adaptacions necessàries que demana el protocol de la Covid-19.
Hi haurà una modificació en la missa del gall de la
nit de Nadal, ja que la de les
12 de la nit no se celebrarà.
“Farem una el 24 a les 18
hores, com els altres anys,
a la Parròquia de Sant Esteve, i una a les 20 hores a
l’església de Sant Feliu del
Racó”, explica el mossèn de
la parròquia, Txema Cot.
El mossèn ha volgut recordar que les persones de
risc han de ser prudents.
“A les celebracions ja vaig
avisant que no se sentin
obligades a assistir a les
misses, que vinguin l’endemà, que també hi haurà
la missa de Nadal”.
Recordem que els actes
religiosos i les cerimònies civils estan limitats al 30% de
l’aforament i màxim 1.000
persones, a l’aire lliure o en
espais tancats, amb ventilació reforçada, control d’accessos i mobilitat i amb el
públic assegut. || c. domene
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Obres als afores del nucli urbà

Recollida de firmes
contra la llei Celaá

Hi ha en marxa actuacions al Balcó, Can Casamada i Can Font
L’Ajuntament ha finalitzat recentment una intervenció d’estabilització d’un talús de roca en un tram del
carrer del Cim, que connecta l’Aire-Sol D i El Balcó de Sant Llorenç.
Els treballs, que es van iniciar el mes
d’octubre passat, han consistit en el
sanejament de l’arbrat i de pedra i la
col·locació d’una malla metàl·lica de
protecció subjectada a la pedra. L’objectiu de la intervenció, que ha anat a
càrrec de l’empresa Inaccés Geotècnica Vertical SL i ha tingut un cost de
48.000 euros, ha estat el de garantir
el trànsit segur en aquest vial evitant
la caiguda de pedres.
D’altra banda, l’Ajuntament
també ha enllestit els treballs de renovació de voreres i asfaltat a tres
carrers de la urbanització Aire-Sol
D: el del Pessebre, el de la Primavera
i el de la Ginesta. L’actuació ha anat a
càrrec de l’empresa Rogasa i ha suposat una inversió de 140.000 euros. La
previsió és que durant el primer trimestre del 2021 es completi aquesta
intervenció amb la renovació de voreres i asfalt d’un tram del carrer de Ginesta on ara no s’ha actuat.
rehabilitació del pont de colobrers

L’Ajuntament ha iniciat recentment
els treballs de rehabilitació del pont
que travessa el torrent de Colobrers
al camí de Can Casamada. Els treballs
obligaran a tallar la circulació de vehicles per aquest camí a partir de la
setmana que ve i fins a finals de gener.
Durant tot aquest període, l’accés al
camí des de la ronda de Llevant només
es permetrà als camions de gran tonatge. El pas per a la resta de vehicles

Membres del PP local i de la junta provincial davant del mercat. || c.d.

Treballs d’estabilització d’un talús de roca al carrer del Cim . || aj. castellar

quedarà restringit tot i que sí que podran fer ús de l’aparcament del Parc
de Colobrers. D’altra banda, els vehicles que procedeixin de Can Casamada hauran de desviar-se pel camí que
va en direcció al cementiri municipal.
El pont del camí de Can Casamada és de volta de canó i compta amb
uns tres metres d’amplada. Amb el pas
dels anys, el seu deteriorament fa necessària una intervenció que permeti garantir l’estabilitat i seguretat per
als usuaris.
Els treballs contemplen la desbrossada de vegetació de l’entorn del

pont i l’eliminació d’un talús de terres
que tapa la boca del pont. D’aquesta
manera es podrà augmentar la capacitat portant del torrent i evitar embussaments en aquest punt. A més
es construirà una llosa de pedra d’escullera a la part inferior i s’assegurarà l’estabilitat dels talussos d’entrada
i sortida del pont. A la part superior, es
renovarà el paviment i es protegiran
els laterals amb unes tanques d’acer
galvanitzat i fusta.
Les obres suposaran una inversió de 48.000 euros i aniran a càrrec
de l’empresa TEBANCAT.

La secció local del Partit Popular
s’ha sumat a la campanya del seu
partit, impulsada per la plataforma
Más Plurales, per recollir signatures contra la nova llei educativa, la
LOMLOE (llei orgànica de modificació de la llei orgànica d’educació),
coneguda popularment com la llei
Celaá. Alícia García, presidenta del
PP a Castellar, va presentar la campanya divendres passat a la plaça
del Mercat, juntament amb Óscar
Ramírez Lara, president provincial de Barcelona i membres de la directiva provincial. “Volem mostrar
el nostre desacord a aquesta llei
i ens sumem a la campanya. Defensem les famílies que volen escollir l’educació dels seus fills,
sobretot l’escola concertada, els
centres d’educació especial i el
castellà com a llengua vehicular,

perquè amb aquesta llei quedarà
com una llengua estrangera”, va
manifestar García.
Durant la trobada Ramírez
ha opinat que la nova llei és sectària: “Intenta imposar una ideologia i desterrar els valors del
mèrit i de l’esforç en el sistema
educatiu. Una llei que s’ha fet
d’esquena a la comunitat educativa, sense consens, sense transparència i sense comptar amb
els grups de l’oposició. Atempta
contra els pilars de la democràcia i de la constitució espanyola perquè atempta contra la llibertat d’elecció dels pares i dels
alumnes”, ha afirmat el president
provincial. La secció local ha lliurat una quarantena de signatures
recollides a Castellar a la directiva provincial. || c.d.

ajuntament | contractació

empresa | distinció

Agents cívics per informar i vigilar a la via pública

DigiProces,
Empresa
CEPYME500 2020

Redacció

En l’actualitat l’Ajuntament de Castellar disposa de quatre agents cívics
que duen a terme accions d’informació i vigilància als espais públics, molt
especialment per assegurar el compliment de les normes de prevenció de la
Covid-19. Segons un comunicat municipal, les quatre persones, adscrites a
la Regidoria de Seguretat Ciutadana,
Convivència i Civisme, vetllen entre
d’altres aspectes per garantir l’ús de
la mascareta en espais d’ús públic
i per controlar l’aforament d’espais
com el mercat municipal, el mercat
ambulant dels dissabtes o d’altres
espais com bars i terrasses i establiments d’alimentació
A banda de la prevenció de la
Covid-19, els agents també treballen
perquè no es produeixin conductes
incíviques als carrers i les places del
municipi. Si s’escau, podran amones-

Els quatre agents cívics de la Regidoria de Seguretat Ciutadana. || aj. de castellar

tar verbalment les persones que incompleixin la normativa i, arribats al
cas, posar-se en contacte amb la policia local. A més, també atenen queixes i suggeriments de la ciutadania i
comuniquen als serveis municipals
les deficiències que es poden detectar en equipaments i a la via pública.
Dos dels agents s’han contractat
entre el 2 de novembre i el 31 de desembre en el marc del Programa Impuls d’Agents d’Acció Comunitària a
l’Espai Públic de la Diputació Barcelona, mentre que els altres dos es van
seleccionar a través de la convocatòria extraordinària 2020 del Programa
Treball i Formació de la Generalitat de
Catalunya i s’han contractat entre el 7
de desembre passat i el 6 de setembre
del 2021. Els agents treballen en torns
que cobriran de dimarts a dissabte en
franges de matí i tarda. També participen puntualment en campanyes específiques en dies festius.

L’empresa castellarenca DigiProces
ha estat reconeguda com a Empresa CEPYME500 2020, una distinció
atorgada per la Confederació Espanyola de la Petita i Mitja Empresa,
que destaca la feina de les 500 companyies que lideren el creixement
empresarial de l’Estat. El lliurament del segell es va fer dijous 17
virtualment i amb la presència de
la ministra d’Economia, Nadia Calviño. DigiProces ha estat reconeguda no només pels resultats econòmics, sinó també per la capacitat de
generar activitat i ocupació, l’aposta per la innovació i la projecció internacional. “Estem molt orgullosos d’aquest reconeixement
i esperem continuar creixent i
impulsant l’activitat industrial,
enfortint-nos encara més com a
empresa de referència en el sector de les EMS”, han manifestat des
de l’empresa. || REDACCIÓ
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Isabel (Bely) Comas Gabriel

FOTOS DE LA SETMANA

Ja s’ha posat en marxa
el projecte ‘Bancs,
ombres i gossos’
Aquest projecte del 2019 va ser votat
pels castellarencs dins les propostes
dels Pressupostos Participatius, proposat per una castellarenca. L’objectiu és posar el mobiliari urbà al servei de la convivència, als espais a
l’aire lliure: afavorir espais per trobar-se, xerrar amb la família i amics,
companys d’escola... fer més nostre
el poble. I en aquests espais volem
comptar, també, amb els nostres
amics els gossos.
Ja s’ha posat fil a l’agulla: L’Ajuntament ja ha instal·lat 67 bancs nous (33
són ecològics), 40 taules de pícnic i 35
papereres per a gossos. S’han ubicat
en llocs estratègics: places, prop de
centres educatius, espais esportius,
espais verds i de lleure populars. Al
gener-febrer es plantaran 35 arbres
per afavorir l’ombra.
També resta per instal·lar una font a
la plaça “esportiva” a l’encreuament
de la Ronda, la piscina i el Parc Catalunya (la van demanar els joves que
hi entrenen).
Des d’aquí, vull agrair a l’Ajuntament
de Castellar la bona disposició, gestió
i l’execució consensuada del projecte. Veure aquestes millores fa goig.
Els bancs, les taules, les papereres
per als gossos i els arbres que es plantaran augmentaran la nostra qualitat
de vida, i són més nostres que mai.
Gaudim-los amb respecte! Compartim-los! Cuidem-los!
Us animo a presentar propostes als
Pressupostos Participatius de cada
any. Hi guanyarem tots!

Antoni Comas

La meva porta
M’agrada obrir i sortir perquè em
costaria no fer-ho perquè m’agafaria pànic si no pogués compartir.
Per allà van passar els avantpassats
de qui me’n recordo i vull no oblidar.

Família de Josep Maria Gamisans

Nota d’agraïment
La família Del Josep María Gamisans Vila, vol agrair a tots els q ens
heu recolçat en aquests moments
tan difíciles. El vostre suport ha
sigut de gran vàlua. Moltes gràcies.

Carta d’una mestra de música en un Nadal pandèmic

Els 144 avis i àvies de les cinc residències de Castellar del Vallès els propers dies rebran postals de Nadal de part dels nens i nenes del municipi,
en la que ha estat una iniciativa impulsada pel Consell d’Infants del municipi que s’ha dut a terme a través dels centres escolars. En la iniciativa han participat 583 infants, adolescents i famílies de les escoles de la
vila i també de la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, que s’ha convertit
en l’equipament receptor de les postals. Cadascun dels participants ha
creat una postal personal, original i creativa, amb un missatge afectuós
per a la persona que la rebrà, ja que cada nen i nena sabia anticipadament a qui havia d’escriure la postal.
Tots els missatges rebuts es mantindran uns dies en quarantena abans
d’entregar-los als avis i àvies com a mesura preventiva per evitar la propagació del coronavirus.
Val a dir que alguns dels infants que durant el confinament van participar en el projecte ‘Tinc una carta per a tu’ han volgut fer arribar els
seus missatges a la mateixa persona a qui aleshores van escriure cartes. L’objectiu de ‘Tinc una carta per a tu’ era fer passar una bona estona a la gent gran, justament en un moment que no podien rebre visites
i també establir vincles intergeneracionals. Les persones residents que
volien també podien enviar una resposta als nois i noies que els enviaven les cartes o els dibuixos i establir així una certa correspondència. ||

Curs 2020-2021 o curs pandèmic, setembre. Tot incert, tot per fer. L’escola obria
les portes amb nervis però amb moltes ganes, amb una nova organització però
plena d’energia. Les classes s’iniciaven amb pocs referents adults. Ni especialitats, ni sortides, ni contacte. Com menys gent a cada curs, millor. L’educació
musical no s’iniciava. Progressivament, tot va tornar a funcionar, però avui encara trobo a faltar la veu dels meus alumnes, poder cantar, el contacte per ballar, els jocs musicals, els instruments, l’aula… La música ha començat a sonar,
però en toc d’alerta.
Però si hi ha alguna cosa que realment he trobat a faltar ha estat el concert de
Nadal. Veure tots els alumnes a les escales de l’escola, preparats per a l’entrada de la música i cantar davant dels seus pares. Aquells nervis compartits que
recorrien cada esglaó, nen per nen, cançó a cançó. I les hores d’assaig, que poc
es parla, de l’organització del professorat per quadrar horaris. Tot plegat per
aconseguir brillar i portar un bocí de Nadal a l’escola. Una setmana intensa,
però plena d’il·lusió.
Enguany aquest concert no s’ha pogut dur a terme i tots hem notat la seva falta.
Però no podíem deixar passar la gran festa, així que vam posar sobre la taula
com poder-ho fer.
La solució va ser fusionar el projecte tecnològic de l’escola i aprofitar-lo des de
l’àmbit musical, fent ús d’aplicacions, micròfons, fotografies… els alumnes van
participar a través dels seus iPads, en el cas dels alumnes de cicle mitjà i superior, o a través de la interpretació i posterior producció del vídeo final, els cursos més petits.
L’escola s’ha mogut per celebrar aquest Nadal i amb ajuda de mestres i alumnes hem enregistrat les diverses propostes. Coreografies, raps, interpretacions,
cançons, creacions… una mica de tot per a compartir amb tots els companys,
amics, familiars i les diferents residències de Castellar. Tota una coordinació
tecnològica que ha mogut mestres i personal del centre. Distància, mascareta
i desinfecció, però tot amb molta il·lusió.
Un cop més, l’equip de mestres de l’Escola el Casal ha pogut preparar una gran
festa. Un nadal diferent, però amb tota la seva essència. || text: i foto: Anna

text: redacció. / foto: AJ. castellar

Luján Roca, Tutora de P3 i Mestra d’Educació Musical, El Casal.

Postals de Nadal per a la gent gran de les residències

Junts per Castellar

Bones Festes i un
agraïment especial

D

es de Junts per Castellar volem desitjar-vos
unes Bones Festes de
Nadal i un Bon Any
Nou 2021! Malgrat tot
el que hem hagut de
passar durant aquest any, tenim el
deure d’adoptar una actitud posi-

tiva. Si el nostre poble va poder superar el 1714 i el 1939, estem segurs
que serem capaços de sobreviure al
2020. No només això: estem convençuts que en sortirem fins i tot reforçats i més resilients que mai.
Com cada any quan s’acosten aquestes dates, no podem oblidar un dels
col·lectius que, malgrat tots els entrebancs, segueixen donant a Castellar un motiu d’orgull. Any rere any,
l’obra dels pessebristes de Castellar
atrau milers de persones al seu local
del carrer del Doctor Pujol per fes-

tes de Nadal. Ara fa gairebé dos anys
tota una consellera de Cultura, la H.
C. Laura Borràs, actualment candidata a la presidència de Catalunya,
venia a retre un reconeixement a
l’entitat en els seus 68 anys d’història (enguany, 70). Conscients del
moment que estem passant, i amb
la intenció de donar una empenta al
teixit comercial de Castellar, aquest
any els pessebristes de Castellar han
volgut posar la seva artesania i passió
per la tradició dioràmica del poble i
del país, al servei del comerç de pro-

ximitat. Des de Junts per Castellar
volem agrair al grup pessebrista de
Castellar que hagi escollit ajudar el
comerç de proximitat en aquests moments difícils, amb els seus magnífics
diorames. Un exemple de com, malgrat totes les limitacions derivades
de la pandèmia, és possible mantenir el compromís amb la nostra vila.
I volem aprofitar també per desitjar a
tots els ciutadans de Castellar un Bon
Nadal. Un bon Nadal que aquest any
continua a la pàgina 11

60.000 visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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2020, l’any que mai
oblidarem

E

stem a punt de deixar enrere l’any 2020,
encara que pràcticament no ens n’hàgim
adonat. El 2021 arriba
en una setmana i és per això, que
és un bon moment per fer una valoració de l’any que hem viscut i recopilar els fets més importants que
han passat. D’entrada, cal dir que
poca gent preveia que tindríem un
any tan intens i atípic, sobretot per
l’arribada inesperada de la Covid19 a les nostres vides el març. Sens
dubte, per moltes altres coses que
hagin succeït aquest 2020, tots nosaltres el recordarem com l’any del
coronavirus, que va canviar per
complet les nostres vides. De fet,
al món hi ha hagut quasi 80 milions de casos i gairebé dos milions
de morts. Unes xifres esgarrifoses
que han marcat el nostre dia a dia
els darrers mesos.
Així i tot, encara que a vegades ho
oblidem, la Covid no ha sigut l’únic
aspecte important de l’any. Primerament, al gener van tenir lloc
diversos fets transcendentals. La
borrasca Gloria, un cicló extratropical, va sacsejar diverses ciutats
a Catalunya, sobretot a les situades
a la costa, però la regió més afectada va ser el Delta de l’Ebre, que va
patir les inundacions més grans de
la seva història. Així mateix, a l’altra punta del món succeïa una altra
catàstrofe que es mantenia des del
2019, els incendis a Austràlia. Milers d’espècies d’animals van morir

ve de la pàgina 10

significa respectar les normatives de
seguretat derivades del Covid-19, renunciant en molts casos a algunes
tradicions i a trobades amb la família i els amics. El que està passant és
massa important per restar-ne aliens.
Hi haurà altres anys, altres Nadals i
altres trobades. Ara toca cuidar-nos
per tal que, tan bon punt la situació
de pandèmia estigui sota control, tots
puguem tornar a celebrar el Nadal
com sempre en un futur ben pròxim.
I quan diem tots, també ens referim
lògicament als presos polítics, als exiliats i a tots els represaliats.

Rafa Homet*

No, no serà un bon Nadal
a crisi estreny fort i
hi ha negocis que ho
estan passant molt
malament; darrere
els negocis persones
amb nom i cognoms
que veuen com se’ls fonen els estalvis sense cap horitzó de certesa.
Persones que treballen al món sanitari, patint per un nou rebrot,
per si el sistema de salut resistirà o hauran de tornar a viure i

L

PLAÇA MAJOR

MARC PARAYRE
Periodista

El p... coronavirus 2020. || JOan mundet

i el fum del foc tenyia de taronja el
cel de moltes zones del país.
Pel que fa a la política, Pedro Sánchez era elegit president del primer
govern de coalició a Espanya des de
la Segona República, mentre que, al
Regne Unit, Boris Johnson feia oficial la sortida del país de la UE després de mesos de negociacions. Ni
Sánchez ni Johnson s’esperaven el
que els hi vindria després: el coronavirus arriba al març a Europa i
l’OMS declara la Covid com a pandèmia. I en aquest moment apareixen els primers polítics escèptics: el mateix primer ministre del
Regne Unit i, evidentment, Donald
Trump. Deixen de ser-ho just l’ins-

tant en què tots dos es contagien i
els costa recuperar-se.
I ja que parlem de Trump, no ens
hem d’oblidar de l’assassinat de
George Floyd per part de la policia
dels Estats Units al mes de maig.
Aquest homicidi va donar lloc a una
onada de manifestacions i protestes a tot el país sota el lema Black
Lives Matter (‘La vida dels negres
importa’). Trump no va fer res per
aturar les protestes i va incentivar
encara més el clima de tensió a través de diverses declaracions racistes i plenes d’odi cap a la raça negra.
D’altra banda, al juliol s’iniciava la
guerra entre l’Azerbaidjan i Armènia pel territori de l’Alt Karabakh.

reviure les escenes del març.
Secundàriament no serà un Nadal
normal, ni ha de ser-ho.
Qui més qui menys ja hem parlat
amb la família que ja celebrarem
un dia o altre tot allò que portem
al sac des de Sant Josep: festes de
Nadal, aniversaris especials, castanyades i commemoracions diverses... però que és més important
ser-hi tots que no ser-hi el dia. Que
ja ho celebrarem o ho celebrarem
poquets, perquè tenim ganes de
celebrar que s’ha acabat l’angoixa i la incertesa d’una pandèmia
que ens ha recordat que ni som invencibles ni ho podem resoldre tot
immediatament. Serà possible celebrar-ho al març, potser al juny, potser a l’agost... però serà possible!
Però també és veritat que la pandèmia ha servit per potenciar o accelerar coses i el cicle de
Nadal a Castellar és una d’elles.
Tothom sap la importància econòmica que té el comerç local en aquests
moments: llocs de treball i riquesa
de proximitat.
Quan menys quilòmetres es mou
cada euro que gastem, més augmenta
la possibilitat que ens acabi beneficiant: en llocs de treball, en contribució
a les arques municipals, en serveis...
I aquest Nadal, potser més per
obligació que per devoció, Castellar ha demostrat que en aquestes
dates de l’any és quan més podem

exhibir la força del nostre poble:
llums de Nadal, pessebres d’altíssima qualitat als aparadors, exhibicions dels espectacles nadalencs
que no es podran fer en format habitual però que han fet tastets al
carrer: el Pessebre Vivent de Sant
Feliu, la Coral... Ha vingut de gust,
malgrat tot, passejar per Castellar.
I això no ho podem deixar perdre,
aquest és un format guanyador que
hem de mantenir per convertir Castellar en un lloc de visita obligada per
Nadal. Només ens faltaria recuperar
definitivament els pastorets propis
de Joan Abarcat amb tota la seva esplendor musical (i que la regidora de
cultura deixi de xiular i mirar cap a
una altra banda en aquest tema, com
si no existís) i endreçar i fixar una
oferta gastronòmica que ja tenim
però que cal promocionar en conjunt
(algú dubta sobre la qualitat de les
nostres pastisseries, per exemple?)
Aquest any s’ha demostrat que
és possible que l’economia, la
cultura, el comerç de proximitat i els carrers per passejar van
de bracet i es retroalimenten.
Que aquest 2020 marxi i s’endugui
els mals vents que ens ha dut.
Però que el 2021 ens porti
tot allò bo que hem après.
Que tingueu una bona entrada d’any
i un feliç 2021 ple de salut.
*Portaveu d’ERC

En el conflicte bèl·lic van acabar morint prop de 10.000 persones. Finalment se signa un tractat de pau, en
què l’Azerbaidjan aconsegueix tenir
la major part del territori, tot i que
en el passat havia sigut d’Armènia.
Quant als esports, han mort dos
dels mites més importants: Kobe
Bryant i Diego Armando Maradona. Bryant, exjugador de la NBA
amb Los Ángeles Lakers, va morir
de forma tràgica en un accident
d’helicòpter, mentre que Maradona, exjugador del Barça i emblema
a l’Argentina, va patir una insuficiència cardíaca. A les seves pèrdues se sumava la cancel·lació dels
Jocs Olímpics de Tòquio, així com

Joana Borrego*

Aquest any, convertirem
el Palau Tolrà en un
Palau Reial

A

l llarg de tota la pandèmia, tots els nens
i les nenes de Castellar i d’arreu han
donat una bona lliçó

als adults.
Davant la incertesa, han estat capaços d’adaptar-se a la situació actual convertint el seu somriure en
un exemple de resiliència.
I aquest Nadal els devem no perdre la il·lusió. La nit de Reis, la nit
més màgica de l’any, és esperada
per molts infants. Enguany ha estat
un repte l’organització de l’arribada dels ambaixadors i dels Reis.
El Grup Il·lusió, l’entitat que fa 47
anys organitza l’esdeveniment, preparava les carrosses perquè Ses
Majestats els Reis d’Orient poguessin tornar a passejar en cavalcada
per tot el nostre poble.
Però el mes de març el món es va
aturar per la pandèmia i des d’aleshores tot ha estat incertesa.
L’entitat i l’ajuntament vam estar
treballant perquè, amb totes les
precaucions possibles, els Reis tor-

l’Eurocopa de futbol, que ambdós
es realitzaran el 2021.
I per acabar el resum de l’any cal
esmentar un aspecte positiu, en la
meva opinió: la derrota de Donald
Trump a les eleccions presidencials contra Joe Biden. Dit això, segur
que hi ha hagut altres fets importants en aquests mesos, però tots
estarem d’acord que d’aquest 2020
hem après una cosa: no podem fer
pronòstics, ja que el coronavirus ens
ha ensenyat, o més aviat obligat, a
viure el dia a dia. El 2021 ha de ser
l’any de la tornada a la normalitat,
però poca gent posa la mà al foc que
sigui així. Sens dubte, l’experiència
del 2020 no l’oblidarem mai.

nessin a la vila amb una cavalcada que pogués seguir-se des dels
balcons i finestres, però la realitat de l’evolució de la pandèmia i
les recomanacions de les autoritats sanitàries ens han obligat a
buscar una alternativa més segura per a tothom.
La seu de l’Ajuntament, el Palau
Tolrà, s’ha posat a disposició de
Ses Majestats els Reis d’Orient per
poder-hi fer estada abans de passar per totes les llars a deixar els
regals que hagin demanat.
El Palau Tolrà, reconvertit en Palau
Reial, acollirà tots els nens i nenes
del nostre municipi que vulguin
lliurar la carta a l’ambaixador i saludar els Reis.
Tot això serà possible gràcies a la
col.laboració de Grup Il·lusió, Colònies i Esplai Xiribec, Can Juliana i Comerç Castellar.
La situació excepcional que estem
vivint ens obliga a donar prioritat
al públic infantil i familiar del municipi; i per aquest motiu demanem la màxima comprensió per
part de tots aquells que us agradaria assistir-hi.
Aquesta nit, els infants són els protagonistes.
Permetem que gaudeixin de la nit
més màgica de l’any.
Visca el Reis d’Orient!
*Regidora de Cultura
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arts plàstiques | CAMPANYA NADAL

ajuntament |
Calendari 2021

Un cant als petits
plaers i a l’optimisme

Calendari
municipal
a vista
d’ocell

L’artista castellarenca Maria Pichel estrena
el projecte ‘Oci sense negoci’, una edició
limitada d’un calendari il·lustrat per al 2021

Rocío Gómez

La il·lustradora castellarenca Maria
Pichel acomiada el 2020 amb els
pinzells a la mà. Acaba de sortir del
forn un nou calendari, esquitxat d’il·
lustracions que saluden el 2021 amb
el record de l’any del confinament encara ben present. “Ja fa sis anys que
faig un calendari il·lustrat. Quan
em vaig plantejar com seria el de
l’any 2021, va haver una cosa que
tenia clara: hi ha una experiència col·lectiva del 2020, un munt
de sensacions i frustracions que
són força comunes en tots”, explica l’artista. “El confinament, les
restriccions, l’aïllament, el tancament de locals, la pèrdua de
feina, la crisi econòmica… Arrosseguem un cansament per l’estat
de tensió i inestabilitat que ens ha
fet viure aquest any de pandèmia.
Són temps en què l’única manera
de poder estar bé és acceptar que
tot canvia”.
Amb aquesta motxilla de l’esgotament constant i la incertesa a
l’esquena, Pichel ha apostat per un
calendari del 2021 optimista. “Però
no un optimisme naïf ni fantasiós,
sinó un optimisme arrelat en la realitat”, remarca. “Ens és molt fàcil

imaginar com tot pot anar pitjor
però sovint ens costa molt imaginar com podria ser millor. El 2020
ens ha fet repensar moltes coses
i canviar moltes rutines, i entre
totes les coses que no hem pogut
fer, hem hagut d’anar buscant quines sí podíem, i al final han sigut
les que ens han mantingut amb
ganes de viure”, apunta.
De bracet amb aquestes ganes
de viure, sota el títol d’Oci sense negoci, i amb el peu de pàgina Maneres de passar el temps lluny de la
lògica econòmica capitalista, i ara
també lluny d’aspectes que caracteritzen molt les nostres societats: el viatge
i les multituds, Pichel ha creat dotze
il·lustracions plenes d’energia “acolorides i alegres”.
Així, a cada mes es narra amb
senzillesa alguns dels petits plaers
de la vida, com per exemple, passejar pel bosc acompanyat d’un gos petaner, observar els estels en la negra
nit o compartir taula amb el nostre
grup bombolla. “Són la meva invitació a reinventar-nos i recuperar maneres de passar el temps
que ens facin felices i siguin possibles en els propers mesos de
pandèmia. Estar anhelant que tot
acabi només ens ajuda a sentir-nos
cada vegada més incòmodes i infe-

El Mirador, l’Espai Tolrà, la Biblioteca Municipal Antoni Tort,
el Palau Tolrà i la policia local (c.
Sant Llorenç, 7) disposen a partir d’aquesta setmana d’un total
de 3.000 calendaris de paret que
es repartiran gratuïtament fins
a finalitzar existències promoguts per l’Ajuntament de la vila.
Editats per Ielou Comunicació,
els calendaris del 2021 contenen
12 fotografies (una per mes) aèries de Castellar del Vallès, en
què es pot observar el municipi
des de perspectives poc habituals. Les imatges seleccionades
per a cadascun dels mesos de
l’any han estat preses per Droneless i la policia local de la vila.
|| redacció

Maria Pichel ha publicat ‘Oci sense negoci’, el calendari il·lustrat del 2021. || m.p.

liços en aquesta situació, per això
la idea és buscar la comoditat i la
felicitat dins de les circumstàncies que tenim”, constata Pichel.
Val a dir que el calendari Oci
sense negoci és una edició limitada de
240 còpies, en paper de 300grams,
de 23x42cms, que es pot encarregar a través de hola@mariapichel.
com o també a les xarxes socials

de l’artista, i que s’envia a través de
correu postal. “Amb el preu he intentat adaptar-me a totes les butxaques. Hi ha un preu ‘estàndard’
per 18 euros, un preu ‘ajuda l’artista’ en cas de que es pugui i es vulgui aportar una mica més per 20
euros, i un preu ‘crisi’ si la situació econòmica és complicada per
15 euros”, conclou.

Imatge aèria de Castellar Vell.|| cedida
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A l’esquerra, interior del box de Crossfit Castellar amb diversos practicants i a la dreta, una sòcia del Crossfit Castellar en plena activitat física a l’exterior de les instal·lacions. || s. san andrés

Crossfit Castellar: creure en l’esport
El nou box d’aquesta disciplina ha estat capaç d’obrir portes tot i l’actual moment de crisi que està vivint el món esportiu
Redacció

Crossfit Castellar ha obert el seu nou
box del carrer Garrotxa en un dels moments més complicats dels últims anys
en el món esportiu. En una època en
què creure en la viabilitat de l’esport és
complicat, dos castellarencs i un sabadellenc han muntat les instal·lacions del
que promet ser el punt de reunió dels
crossfiters castellarencs.
Si el confinament ha deixat res positiu, ha estat la possibilitat d’aturar-se i
pensar en el present i el futur. És des de
fa unes setmanes que comencem a veure
l’aplicació a la realitat dels nous projectes de gent que ha aprofitat el temps per
poder gaudir de les seves aficions de manera professional, com és el cas de la parella
formada per Toni Camacho i Vanesa Cano
i per l’entrenador Alejandro Huertas.
I què tenen en comú un policia local

de Terrassa, una infermera i un coach?
L’amor pel crossfit, una disciplina d’alta
intensitat que engloba diferents modalitats com els moviments d’halterofília,
l’entrenament gimnàstic i el metabòlic.
Des de fora, l’esport pot semblar
molt extrem, una percepció allunyada
de la realitat, ja que la variada gamma
d’exercicis permet adaptar-se al nivell de
tothom: des del neòfit que comença en un
estat de forma baix, fins als més exigents
que volen competir en un nivell alt. És un
esport que es pot practicar des dels sis
anys fins que el cos aguanti.
“La idea va sorgir durant el primer confinament. Com va ser tan llarg,
el material per comprar va començar
a escassejar i sempre acabaves fent el
mateix. Vam pensar a tenir una segona casa per poder practicar aquest esport. Era una idea una mica llunyana,
però que al final ho hem pogut fer en
un moment en què emprendre és pot-

115
USUARIS

ha sumat en
només un
mes de vida
el Crossfit
Castellar

ser complicat”, explica Vanesa Cano, una
de les tres sòcies del box.
Obrir no ha estat fàcil. Trobar una
nau adequada per a l’esport, material suficient i els tràmits burocràtics han entorpit l’obertura. A més, just en el moment
d’obrir va arribar un nou tancament esportiu per la pandèmia. “Encara ens falta
alguna cosa de material, que ens va arribant, però el tema de papers està sent
molt complicat. És un drama màxim”,
comenta Cano.
De fet, tot i que només fa un mes que
han obert, ja han mirat al futur i al gener
faran classes per a nens, a més de dietètica i fisioteràpia. Ara mateix estan limitats en espai, ja que cada practicant té un
espai de 3x3 metres i s’ha de demanar cita
prèvia per a cada classe, tot i que també
existeix la possibilitat d’anar per lliure.
“Una vegada veus la dinàmica
d’aquest esport no pots parar. És com
una droga, ja que l’ambient és molt bo

i l’esport s’adapta a cadascú. És un esport amb què tonifiques tot el cos, això
és molt gratificant i els resultats són
molt visibles”, assenyala Cano. Tot i estar
en expansió, el crossfit –que realment és
una marca registrada– encara no és conegut pel gran públic, però sí que té una
legió de practicants molt fidels. Això s’ha
deixat veure en la gran inscripció que han
tingut a Crossfit Castellar, que va obrir el
30 de novembre passat amb 60 socis i a
hores d’ara en té 115.
Per tot això, l’empresa ha contractat els serveis d’Alejandro Ruiz, un professor de reconegut prestigi que va ser
alumne al CAR de Sant Cugat durant la
seva infantesa i que va evolucionar de
l’halterofília al crossfit i que ara assessora tots els usuaris.
En temps en què tot es veu negre,
per sort, encara hi ha qui acaba confiant
en el seu somni i és capaç de creure en la
viabilitat del món de l’esport.
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Retornaran els esports al gener?
El retard en els plans d’obertura del Procicat torna a posar la competició en dubte i manté la incertesa del retorn a inicis d’any

Redacció

S’han escrit rius de tinta sobre la tornada de l’esport amateur o del públic
en l’esport professional. Una predicció
que avui dia encara és difícil d’encertar després de l’endarreriment de les
mesures de desescalada i dels plans
per frenar el virus. L’esport ha estat
un dels àmbits més afectats quant a
aturades i ara el dubte és si es mantindran les dates i els nous calendaris o s’hauran de tornar a replantejar.
Tot i això, els equips castellarencs segueixen amb la preparació per estar a punt al gener i poder
afrontar, en cas de represa, les respectives competicions.
En el cas de la UE Castellar,
l’equip ha incorporat dos nous jugadors durant aquest període: el centrecampista Ernest López, de 19 anys,
procedent del Sant Cugat de 1a Catalana i el davanter Rafael Moreno
Rafita, procedent del Planadeu-Roureda de 3a Catalana i germà de l’extrem Àlex Moreno.
“La incertesa és la sensació
més estesa en l’equip. Tenim moltes ganes de contacte amb la pilota
per la falta de competició”, explica
Juan Antonio Roldán, tècnic de l’equip
blanc-i-vermell, que segueix amb la
preparació de cara al possible retorn.
Al contrari, en el cas del futbol
sala, Rubén Jiménez ha patit dues baixes per diferents motius. Una és la del
jugador de la pedrera, Max Smith, que
abandona l’equip per un canvi de residència, mentre que David Fernández ho fa per incompatibilitat amb

Els equipaments esportius seguiran buits, a l’espera de la tornada de les competicions. || a. san andrés

els estudis. Al contrari, es confirma
el fitxage d’Aleix Navarro, que per fi
podrà debutar quan retorni la competició, després d’haver-se perdut els
dos únics partits disputats a l’espera
del transfer internacional.
“Estem amb la incertesa de
quan es podrà tornar a jugar. Tot i
les dues baixes, crec que amb l’Aleix

serem suficientment competitius”,
ha explicat Rubén Jiménez, que creu
que, com a mínim, “fins a mitjans de
febrer no tornarem a jugar, si no se
suspèn definitivament la Lliga, que
crec que seria el més sensat”. Tot i
això “estem preparats per tot el que
hagi de venir”, sentencia el tècnic.
En l’hoquei patins, al primer

equip de l’HC Castellar tot segueix
igual, excepte en els plans traçats pel
període nadalenc: el club ha hagut
d’anul·lar el campus de tecnificació
creat per la base amb la presència
dels jugadors del primer equip. “Hem
hagut de cancel·lar-ho, ja que estem
obligats a portar mascareta i volem
evitar desmais dels jugadors. Tam-

poc volem saltar-nos els protocols.
Estem intentant fer les coses ben
fetes”, remarca Ramon Bassols, tècnic del primer equip i coordinador del
club grana.
El club, però, està aprofitant les
jornades sense partits per a la formació individual dels jugadors: “Els dissabtes els aprofitem per treballar
la tecnificació, ja que hem fet un gir
complet de tot el club en aquest aspecte, ja que no es pot fer treball col·
lectiu”. El responsable de la formació
del planter sentencia que “volem fer
les coses ben fetes i ser exemplars
com a club a Castellar”.
Al CB Castellar, la feina hivernal segueix el seu curs sense canvis. L’equip, que no va arribar a debutar en Lliga segueix respectant
totes les mesures de seguretat:
“Acabem a les nou per respectar
el toc de queda i els confinaments.
Seguim focalitzats en la idea de
tornar el 17 de gener” explica el
tècnic Quim P. Alarcón.
D’altra banda, els dies 28, 29 i 30,
el club farà un tecni-bàsquet enfocat
als més joves del club i per donar un
servei de bàsquet “en dies en què va
bé deixar els nens fent una activitat
esportiva” segons reconeix Alarcón,
també coordinador del club.
El retorn al gener encara és un
enigma, davant la falta de pronunciació oficial de les federacions. Només
la UFEC, amb la campanya El millor
regal, en què demana la tornada de les
competicions per al mes de gener en
un vídeo, s’ha mullat mínimament.
Toca seguir esperant, sabent que els
equips castellarencs estan llestos.
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TENIS | torneig pàdel

obituari | Josep maria Gamisans

Adeu al col·laborador
més fidel de la UE

A l’esquerra, Mireia Ferré i Lucía Romero, guanyadores femenines i a la dreta, els guanyadors masculins, Pedro i Joel Cabrera. || CEDIDA

La UE Castellar torna a estar de dol per la mort de Josep Maria Gamisans, conegut popularment com a Gami, col·laborador de l’entitat en llocs
diversos que van des de tasques de suport al primer equip a treballs d’entrenador amb la base. Des del club blanc-i-vermell han emès el comunicat
següent: “Una vegada més la Unió Esportiva Castellar es vesteix de
dol. Josep M. Gamisans ens ha deixat de sorpresa als 56 anys d’edat.
Evidentment aquestes són unes notícies que com a entitat esportiva no ens agrada donar, però també és cert que en la nostra condició
de club petit ens fa ser encara més solidaris amb el dolor de la família. Des de la immensa tristesa, però també des del record més sincer,
enviem una sentida abraçada als fills, parella i pares de l’amic Josep
Maria. Reposi en pau”. La cerimònia es va oficiar dimarts passat a l’església de Sant Esteve de Castellar. || redacció

1.448 € del pàdel per a La Marató
La Marató de TV3 és ja un clàssic
anual en el món de l’esport. Aquesta vegada, però, han estat menys les
activitats que han pogut recaptar diners per la investigació de la Covid19. Qui no ha faltat a la cita ha estat el
torneig de pàdel organitzat pel Club
Tenis Castellar amb una cinquantena de participants. La Marató va
aconseguir 10.305.819 € en 18 hores
d’emissió, una xifra que encara pot

créixer més, ja que estarà activa fins
al 31 de març.
Amb un total de 1.448 € de recaptació, el pàdel va ser el principal
esport protagonista de l’edició 2020
a Castellar, amb una vintena de jugadores i una trentena de jugadors en
les dues fases que es van jugar en les
instal·lacions del carrer Sant Feliu.
Olga Arpal, secretària de la directiva del club, ha explicat a L’Actual

que “l’experiència d’aquest any ha
estat genial. Tothom ha acabat encantat i els protocols s’han pogut
complir a la perfecció”.
En categoria femenina, Mireia
Ferré i Lucía Romero es van imposar en la final Marta Safont i Judith
Viñas, mentre que en la masculina els
guanyadors van ser Pedro i Joel Cabrera, que van superar Marc Fuster
i Guillem Simón. || Redacció

El Gami ha estat una figura molt activa en la UE Castellar. || CEDIDA
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Activitats per a gent gran*
Gener-juny 2021
(*majors de 60 anys)

IDIOMES
Anglès per a viatjar
· Nivell inicial: Dimecres de 9.30 a 10.30 h
o d’11 a 12 h
· Nivell mig: dijous de 9.30 a 10.30 h
Preu: 6 €/mes
NOVES TECNOLOGIES
Connectem-nos!
Dimarts de 10 a 11.30 h o de 17 a 18.30 h
Preu: 9 €/mes
ACTIVITATS FÍSIQUES
Gimnàstica de manteniment
Dilluns, dimecres o divendres de 10 a 11 h
Preu: 6 €/mes
Ioga
Dimarts de 9.30 a 10.30 h
Preu: 6 €/mes

ACTIVA EL TEU CERVELL
Cuida la teva memòria
Dilluns o dimecres de 10 a 11 h o d’11.30 a 12.30 h
Preu: 6 €/mes
HABILITATS I AFICIONS
Monogràfics de cuina
Per aprendre a fer receptes sanes i saludables
Els dimecres de la 1a i la 3a setmana
de cada mes de 17 a 19 h
Preu: 6 €/mes
Manualitats de decoració
Per descobrir la teva creativitat
amb les manualitats
Els dimecres de la 2a i la 4a setmana de
cada mes de 17 a 19 h
Preu: 6 €/mes

Organització: Ajuntament
Nota important: totes les activitats es faran en línia,
excepte “Activa el teu cervell”.

Inscripcions i més informació a partir del 4 de gener:
• Regidoria de Cicles de Vida (c. Portugal, 2 – Espai Tolrà),
de dilluns a divendres de 9 a 14 h o al telèfon
937144040 (Lali)
• Dinamitzadora de les activitats, Ada Magrinyà: dilluns,
dimecres i divendres de 10 a 13 h i de 15 a 19 h al telèfon
689694982 (també WhatsApp)
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Els espectacles més vius del 2020
Percentatges
d’assistència

En total, s’han pogut
veure 11 propostes
de la temporada
estable i familiars

Del gener al març 2020
Rita (2 funcions)
80 % i 100 %
Desconcerto
86 %

Marina Antúnez

El darrer espectacle programat a
l’Auditori Municipal Miquel Pont
aquest 2020 ha estat Marabunta, de
Guillem Albà i La Marabunta, que
va tenir molt bona acollida i va ser
molt participatiu. Es tracta d’ “un
espectacle musical i de clown molt
divertit”, apunta la regidora de Cultura, Joana Borrego. Afegeix que,
des de l’Ajuntament, han vist que “la
gent té moltes ganes de passar una
bona estona, aixecar-se de la cadira, ballar, necessitem fer aquestes
coses”. L’espectacle Marabunta va
atraure un públic molt heterogeni,
que va omplir fins a un 69 % la sala.
Borrego assegura que totes
les companyies que han pogut actuar aquest any a Castellar, ja sigui
a l’Auditori Municipal o a la Sala de
Petit Format de l’Ateneu, “estan
molt agraïdes per l’oportunitat
de fer l’espectacle”. Amb la Covid
-19, s’han hagut de suspendre molts
espectacles. “Aquest, per exemple,
estava a la programació d’abans de
la pandèmia, el vam haver d’ajornar, com altres”. Haver-lo pogut fer,
finalment, ha estat molt satisfactori.
“La Covid no ens està ensenyant
gaire coses bones però una és la de
valorar allò que abans ens venia
fet”, afegeix Borrego.
La programació municipal d’espectacles de l’any 2020 ha estat marcada, sense dubte, per la Covid. De
l’11 de gener al 7 de març es van
poder veure fins a 6 propostes de
temporada estable i familiar. En concret, s’arrencava al gener amb Rita,
una comèdia de la Sala Beckett dirigida per Marta Buchaca que parla
de la família, dels germans, del vincle maternofilial i de la dificultat de
deixar anar aquells que estimem.

Esperant Godot
92 %
Rastres d’Argelers (2 funcions)
68 % i 85 %
El núvol gris, gras i gros (familiar)
(2 funcions) 100 % i 100 %
Laika (familiar)
40 %

‘Rita’, la proposta de la Sala Beckett que es va poder veure l’11 de gener del 2020 ha estat una de les obres més vistes. || cedida

De l’octubre al desembre 2020
Brothers Bros Around the world
92 %

Es va representar a la Sala de Petit
Format de l’Ateneu.
Després, va ser el torn del Desconcerto, a l’Auditori Municipal, un
concert de Jordi Purtí que fa una interpretació dels clàssics a través de
13 músics que es resisteixen a obeir
la batuta del seu director, Carles Coll.
La proposta familiar Núvol gris,
gras i gros va esgotar les entrades per
a les dues sessions programades. La
proposta de Teatre al Detall explica la història d’un núvol viatger, que
després de córrer pel món i acumular aigua s’ha fet gris, gras i gros. El
núvol necessita ploure i busca un
lloc on la seva aigua sigui profitosa
i netegi els carrers, regui els camps
i ompli els rius.
Esperant Godot es va poder
veure al mes de febrer. La proposta
de Ferran Utzet se centra bàsicament en dos personatges, Vladimir
i Estragó, que al costat d’un arbre,
esperen que arribi Godot.
La proposta familiar Laika va
arribar amb Xirriquiteula Teatre,
una companyia catalana de teatre

infantil. Van posar a sobre l’escenari
un fet històric. Laika és una gosseta
que sobreviu pels carrers i parcs de
la gelada ciutat. El seu destí la portarà a l’espai dins l’Sputnik i passarà a la història de la humanitat com
el primer ésser viu en orbitar al voltant de la Terra.
Rastres d’Argelers, per al públic adult, es va fer a la Sala de Petit
Format de l’Ateneu i va tenir molt
bona acollida.
“Van ser dos mesos intensos,
abans de la pandèmia”, diu Borrego.
Del 25 de juny al 30 de juliol es
van programar un total de sis espectacles que es van seguir per les xarxes socials. Van tenir un total de 914
reproduccions.
espectacles octubre-desembre

Un cop passada la primera onada
de la pandèmia, amb la reobertura
de l’Auditori, es van reprogramar
5 espectacles. Around the world va
obrir, i va fer un 92 % de taquilla. La
proposta de Brothers Bros va agradar molt i es va considerar idònia

per aixecar els ànims a la cultura.
La proposta familiar Hippos de
Zum - Zum Teatre es va fer a la plaça
d’El Mirador, en dues funcions. Es
va exhaurir l’aforament.
El Projecte Beethoven ha estat
el més discret de la temporada pel
que fa a l’aforament, del 57 %. La
proposta arribava amb l’Orquestra
de Cambra Terrassa 48 i ens presentava un programa integrat pel
Concert per a piano núm. 1, amb el
virtúos pianista Daniel Ligorio, i la
Simfonia núm. 1.
En canvi, l’espectacle de més
èxit i el penúltim, previ a la Marabunta, ha estat la proposta de la Sala
Flyhard Lo nuestro, d’Eu Manzanares, amb el 94 %, una comèdia sobre
una família obrera que, al voltant
d’una taula, es troba en una data
senyalada per celebrar el Nadal.
En general, d’aquesta temporada d’espectacles atípica, la regidora
remarca que “de totes les coses que
hem pogut fer hi ha hagut molta
varietat, dansa, música clàssica,
teatre, clown”.

Projecte Beethoven
57 %
Lo nuestro
94 %
Marabunta
69 %
Hippos (familiar)
(2 funcions) 100 % i 100 %

Del 25 juny al 30 juliol 2020
Espectacles en streaming
914 reproduccions

Jordi Tonietti
Carles Cuberas
Roger Canals
Toti Roger
Rah-mon Roma
Jaume Ibars
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sant llorenç savall | literatura

Un curiós pessebre fet
amb peces de Playmobil
Salva Escudé col·lecciona peces de la coneguda marca de joguines

Marina Antúnez

Salva Escudé és castellarenc amb
arrels a Gràcia, a Barcelona. Fa no
gaire, uns 8 o 10 anys, que fa el pessebre amb peces de la coneguda
marca Playmobil. L’afició pessebrista li ve de fa molts més anys ,de quan
era petit. Els seus avis, “per part de
mare, feien les seves pròpies figures i les venien a la Catedral”, recorda Escuder. Ell sempre havia fet
pessebre tradicional i “havia participat en alguns concurs”, comenta.
Paral·lelament, era molt aficionat a les figures de Playmobil,
“una afició que és molt cara i que,
quan era petit, no podia ampliar
gaire”. Ara que s’ha fet gran, ha seguit col·leccionant més i més figures
fins que, un dia, se li va acudir utilitzar-les per decorar el pessebre que
sempre ha fet a casa.
El pessebre que té instal·lat al
menjador de casa seva, a Castellar, fa
uns 3 x 3 metres. “Cada any va creixent”. El té pel plaer, també el penja
a Instagram i l’envia a les seves germanes, perquè també en gaudeixin.
Tot i que no s’ha fet tunejar cap
figura, com fan alguns col·leccionistes
pessebristes de Playmobil, sí que es
desplaça sovint a Mollet, on troba
moltes de les peces de Playmobil
que hi ha al mercat. “Per Wallapop
també trobo coses, es ven molt”.

El Marquet de les Roques és l’escenari del concurs literari convocat per Sant Llorenç.

Es convoca la segona
edició del Premi Marquet

Fragment del pessebre que Salva Escudé té muntat a casa seva. || m. antúnez

Com a bon aficionat a Playmobil, es
desplaça quan toca a les exposicions
que s’organitzen al Poble Espanyol, a
Sants, a Sabadell i a altres fires fixes.
“Enguany s’ha suspès tot”.
Algunes de les escenes que
podem veure al pessebre d’Escudé
són els Reis, amb cavalls i regals, el
llenyador, el naixement, una bodega
-asador, una taverna, una granja de
porcs “que és una escena nova que
he incorporat enguany”, un pou, el
ferrer, un galliner, un hort, uns caçadors, vaques i ovelles, i uns pescadors.

A més de les figures de Playmobil, Escuder hi afegeix alguns elements que havien construït els seus
avis, com els ponts. És un component sentimental que dona sentit
al pessebre.
Tot i que a casa seva hi ha tres
nens, reconeix que l’afició la segueix
més ell que els infants, més avesats
a les tecnologies. El dia després de
Reis, Escuder desmunta el pessebre,
que torna a les capses guardades al
garatge, esperant la propera ocasió
per sortir i lluir.

Aquest any que ve s’obrirà la segona edició del Concurs Literari “Premi
Marquet de les Roques”, amb convocatòria per a la narració curta i la poesia. Els organitzadors del certamen són l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. La convocatòria es
fa extensiva a tota la població infantil, juvenil i adulta del territori català. Els
autors o autores es poden presentar a més d’una modalitat de premi ,però
només podran ser guardonats per una de les obres. El concurs té l’objectiu d’estimular l’estudi, promoure el coneixement i incentivar la difusió del
Patrimoni Natural del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. En
aquest sentit, els treballs han de tenir com a eix aquest patrimoni natural
o bé el poble de Sant Llorenç.
Hi haurà diverses categories: en l’apartat de narrativa, categoria
infantil A (alumnes de 1r a 4rt primària), categoria infantil B (alumnes de
5è i 6è de primària), categoria juvenil (de 12 a 17 anys) i i catetoria adulta,
per a participants a partir de 18 anys.
Els treballs es poden presentar per correu certificat o en mà, per
quadruplicat i amb el pseudònim a cada còpia. El jurat està format pel
president Albert Vicens Llauradó, i les vocals Alba Barbé Serra, Elisenda
Rovira Olivé, Oriol Berch Castellví i Cristina Carrasco Valero. La secretària serà Caterina Montero Dorado. Es valorarà la qualitat de la narrativa dels treballs, el tractament contextualitzat, la sensibilització social
i que l’enfocament sigui original. El termini de presentació serà el 15 de
gener del 2021 i i l’entrega de premis es farà el dia 9 d’abril del 2021. || m. a.
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Montse Germán participa en el film ‘La dona il·legal’
Marina Antúnez

La dona il·legal (Segarra Films) és
una pel·lícula de Ramon Térmens
que compta amb el suport de l’ICEC
(Institut Català de les Empreses
Culturals). La castellarenca Montse Germán hi participa com a actriu
secundària, juntament amb Daniel
Faraldo i Yolanda Sey com actors
protagonistes, i els secundaris , Isak
Férriz, Klaudia Dudova, Gorka Lasaosa, Àngels Bassas i Boris Ruiz. El
film, estrenat aquest mateix 2020,
tracta el periple d’una noia kosovar.
A la trama, el personatge de
Fernando Vila és un advocat d’immigració que accepta un cas aparentment senzill: evitar la deportació d’una jove kosovar, Zita Krasniqi.
Tot canvia quan la noia apareix
morta al CIE (Centre d’Internament d’Estrangers) i les autoritats
declaren que s’ha suïcidat. Fernan-

do busca l’ajuda de l’única amiga de
la víctima, Juliet Okoro, una immigrant nigeriana atrapada en una
xarxa de prostitució.
Mentre el Fernando prova d’esclarir els fets, troba la fèrria oposició del cap de policia Oriol Cadenas
i aviat comença a destapar un cas
de corrupció i abusos sexuals dins
del sistema de deportacions de l’Estat espanyol.
La dona il·legal està produïda per Térmens, amb un guió que
ha escrit a quatre mans amb Daniel Faraldo.
Montse Germán interpreta el
paper de Rosa, la dona de l’advocat
d’immigració. A la pel·lícula, és víctima d’una malaltia greu.
En les previsions sense Covid19, La dona il·legal havia d’estrenar-se
el 20 de novembre, però les restriccions en cultura aplicades pel govern
català han obligat a traslladar l’es-

Montse Germán a l’estrena del film ‘La dona il·legal’. || cedida

trena fins a l’11 de desembre.
La dona il·legal és una de les
pel·lícules candidates als XIII Premis Gaudí com a millor pel·lícula. La
gala de l’Acadèmia del Cinema Català - Premis Gaudí se celebrarà el 21
de març del 2021 i retrà homenatge
a les sales de cinema. Fins al 18 de
gener, es poden votar els seixanta
títols que competiran enguany per
aconseguir les 21 estatuetes en la
gran nit del cinema català.
La pel·lícula de Térmens també
ha resultat candidata a la 35a edició dels Premis Goya per a diverses
categories. Entre aquestes, i en la
qual Germán queda candidata de
moment, és en la categoria de millor actriu de repartiment. La gala
dels Goya, que se celebrarà el 6 de
març al Teatre de Soho CaixaBank
de Màlaga, serà dirigida i presentada per l’actor Antonio Banderas i la
periodista María Casado.

literatura | autors locals

Contes de Natàlia Cerezo, traduïts al rus
A l’escriptora castellarenca Natàlia
Cerezo li acaben de traduir al rus
tres dels contes del llibre que va publicar amb l’editorial Rata, A les ciutats amagades. Els contes que li han
publicat són ‘Barcelona’, ‘Gat’ i ‘El
salt’, inclosos al volum de contes amb
el qual va ser guanyadora del prestigiós guardó Ojo Crítico.
Ja fa dues edicions de Sant Jordi
“va venir la traductora a parlar amb

mi per preguntar-me si podien traduir-me al rus per un número d’una
revista de literatura”, diu Natàlia Cerezo. De tant en tant, fan algun número especial sobre literatura catalana.
Ella es pensava que havia quedat tot
penjat amb la pandèmia però l’altre
dia li va arribar la revista. “La persona que em va contactar és traductora del català al rus i s’encarrega de
gestionar aquests temes”.

A les ciutats amagades és el seu
primer llibre de contes, narra la vida
que transcorre en un estiu calorós i
plàcid, la de l’entorn rural i tranquil on
sembla que mai passa res, la dels veïns
que fan veure que no es coneixen però
es desitgen amb passió, la de la infantesa interrompuda per la pèrdua i la
malaltia, la de pares que no van saber
ser fills i fills que no voldran ser pares,
contes amb fons. || m. antúnez
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pastorets

Recordant
Xiribec i Xiripiga
Colònies i Esplai
Xiribec oferirà
fragments
audiovisuals dels
Pastorets a l’Auditori

M. Antúnez

Colònies i Esplai Xiribec vol fer front
a la pandèmia d’una manera ben original. Com és tradició, en les dates nadalenques ens ofereixen la representació de Xiribec i Xiripiga, els pastors
cantaires de Betlem, de mossèn Joan
Abarcat. Però aquest 2020, la representació no és possible, físicament,
però sí que ho és en format digital
gràcies a una projecció que es podrà
veure a l’Auditori Municipal, el dia 26
de desembre.
Des del web www.auditoricastellar.cat s’ha facilitat l’adquisició de
les entrades, que són gratuïtes, per
veure la projecció, a les 19 hores del

dia de Sant Esteve.
Aquest any, doncs, la sarsuela
nadalenca que cada dos anys fa l’entitat es podrà seguir a través de la
pantalla. No s’ha pogut assajar i per
aquest motiu s’ha preparat aquesta projecció, a base d’imatges de diverses representacions i entrevistes amb persones representatives
que han participat en els pastorets
al llarg dels 30 anys que l’entitat els
porta a terme.
Per a Colònies i Esplai Xiribec,
els pastorets Xiribec i Xiripiga, els pastors cantaires de Betlem és una tradició
i és per aquest motiu que s’ha volgut
que aquest Nadal també hi poguessin
ésser presents. No serà de la manera
habitual però també poden aportar
un interès testimonial, i alhora, possibilitat gaudir-los el dia 26 a l’Auditori.
D’altra banda, també a càrrec de
Colònies i Esplai Xiribec s’ha fet la 27a
Plantada del Pessebre als Jardins del
Palau Tolrà. Des de l’any 1993, l’entitat
té cura de fer i plantar un pessebre
als jardins de l’Ajuntament. Enguany,
la plantada ja arriba a la 27a edició.
El pessebre es va instal·lar dissabte 29 de desembre i hi serà fins al

Moment d’una de les representacions de ‘Xiribec i Xiripiga, els pastors cantaires de Betlem’. || arxiu

dia 7 de gener del 2021. En aquesta
ocasió, no es va fer cap acte públic
però es va convidar la ciutadania a
participar-hi amb una dinàmica que
consisteix en escriure un bon record
del 2020 i penjar-lo a la barana, darrere del pessebre.
Colònies i Esplai Xiribec és una
de les dues entitats del poble dedicades a l’educació en el lleure d’infants, adolescents i joves. Porten a

30
ANYS
Són els anys que
Colònies i Esplai Xiribec
fa ‘Xiribec i Xiripiga,
pastors cantaires de
Betlem’

terme activitats de colònies i esplai
des del 1967. Són una entitat familiar en la qual també participen els
pares i mares.
Estan vinculats a la Parròquia
de Sant Esteve de Castellar del Vallès i volen educar en la vivència dels
valors d’un humanisme cristià. Tots
els monitors són voluntaris. Les activitats tenen lloc, durant el curs escolar, els dissabtes a la tarda.
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24 de desembre de 2020

Del 24 de desembre al 5 de gener de 2020

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

Dissabte 26

Diumenge 3

19 h- PROJECCIÓ
Documental: Xiribec i Xiripiga,
els pastors cantaires de Betlem
Entrada gratuïta. Reserva prèvia al
web www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització:
Colònies i Esplai Xiribec

D’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h
INFANTIL
L’Ambaixador al Palau
Cita prèvia a www.castellarvalles.
cat/palaureial
Jardins del Palau Tolrà
Organització:
Ajuntament i Grup Il·lusió

Diumenge 27

12 h i 16.15 h - CINEMA
Cinema familiar:
100% Wolf: Pequeño gran lobo
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

12 h i 16.15 h - CINEMA
Cinema familiar:
Las brujas
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
19 h – CINEMA
Diumenge d’estrena:
Las hijas del Reich
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

GENER
Dissabte 2
D’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h
INFANTIL
L’Ambaixador al Palau
Cita prèvia a www.castellarvalles.
cat/palaureial
Jardins del Palau Tolrà
Organització:
Ajuntament i Grup Il·lusió

19 h – CINEMA
Diumenge d’estrena:
Regreso a Hope Gap
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Dilluns 4
D’11 a 14 h i de 16.30 a 21 h
INFANTIL
Els Reigs Mags al Palau
Cita prèvia a
www.castellarvalles.cat/palaureial
Jardins del Palau Tolrà
Organització:
Ajuntament i Grup Il·lusió

Dimecres 5
D’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h INFANTIL
Els Reigs Mags al Palau
Cita prèvia a
www.castellarvalles.cat/palaureial
Jardins del Palau Tolrà
Org: Ajuntament i Grup Il·lusió

EXPOSICIONS I ALTRES

DESTACATS

Desembre i festes de Nadal
70a Exposició de Pessebres:
“Pessebres d’aparador”
Una trentena de comerços de la vila
Organització:
Grup Pessebrista de Castellar
Del 16 de desembre
al 14 de gener
Exposició:
“Quan parles fas màgia”
Horari d’obertura de la Biblioteca
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització:
Voluntariat per la Llengua

Programació especial
de Ràdio Castellar per
acabar l’any 2020

Del 19 de desembre al 7 de gener
27a Plantada del Pessebre
Horari: tot el dia
Lloc: Jardins del Palau Tolrà
Organització:
Colònies i Esplai Xiribec
Del 24 de desembre a l’1 de gener
Misses nadalenques
Diferents horaris
Església de Sant Feliu, Església
de Sant Esteve i Capella de
Montserrat
Organització:
Parròquia de Sant Esteve
+ informació a
www.castellarvalles.cat (agenda)

Acabem l’any amb l’ull posat en el 2021.
Ràdio Castellar i L’ACTUAL faran aquest
31 de desembre un programa especial titulat De cara al 2021 per afrontar amb esperit
optimista les claus del nou any que ha d’arribar. Conduït i realitzat pels companys Carles
Díaz i Carlos Lecegui, De cara al 2021 convidarà veus de Castellar del Vallès que estan
engegant nous projectes vitals i professionals i que donaran la seva visió del futur
immediat que ens espera en qüestions com
l’economia, l’educació, la cultura, la joventut
i, evidentment, també la ciència i la salut.
L’espai De cara al 2021 serà un programa especial de dues hores que s’emetrà el migdia
del 31 de desembre i es repetirà a la tarda de
l’últim dia de l’any i que tindrà adaptació a
les xarxes socials i canals de difusió a Internet en format de píndoles de vídeo.
programació nadalenca

D’altra banda, i com ja és tradició en els
darrers anys, hi haurà programes especials amb música, poemes i altres continguts
nadalencs les tardes dels dies festius, que
presentarà Òscar Cardona, responsable del
programa de gent gran La carpeta de l’avi i
de Les nits de Castellar.
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penúltima

El Nadal és un temps en què sents nostàlgia, tot i sent a casa
Carol Nelson

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 93 7 14 40 40 · Fax Ajuntament 93 714 40 93 · Policia 93 7 14 48 30 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat 092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49
51 Ràdio Castellar 93 714 43 40 · Casal Catalunya 93 715 89 98 · Casal Plaça Major 93 714 36 55 · CAP 93 747 11 11 · Servei de Català 93 714 30 43 · Centre de Serveis 93 747 10 55 · Ambulància 061 Funerària Castellar
93 727 74 00 · Tanatori 93 747 1 2 03 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB 93 7 14 53 89 · ACC 93 7 14 6 7 39 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 93 7 14 3 7 75 · Parròquia 93 714 52 83

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

POSTALS DE CASTELLAR

Recomanació

DIVENDRES 25
CASTELLAR
DISSABTE 26
YANGÜELA
DIUMENGE 27
YANGÜELA
DILLUNS 28
EUROPA
DIMARTS 29
ROS
DIMECRES 30	PERMANYER
DIJOUS 31
CATALUNYA
DIVENDRES 01
CASTELLAR
DISSABTE 02
ROS
DIUMENGE 03
CASTELLAR

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

DEFUNCIONS
17/12/20
Joan Josep Valera Vivé · 61 anys
18/12/20
Cristina Arlubins Teixido · 89 anys
18/12/20
Jordi Froilan Salvadó · 54 anys
19/12/20
Josep Maria Gamisans Vila · 56 anys

Com tramitar les
sol·licituds d’ajuda social

La Mola nevada, 1960
Ara que aquests dies s’anuncia un temps de rigorós hivern, sobretot els dies de Nadal i Sant Esteve, es bo recordar els hiverns d’altres anys. A la imatge es pot veure una vista parcial de Castellar del Vallès nevat. A la fotografia es pot apreciar el campanar de l’església parroquial de Sant
Esteve i, també, la fàbrica de l’Estaca. Al fons, presidint la fotografia, es pot veure la imatge de la
Mola nevada. || fons Arxiu municipal de castellar

INSTAGRAM · @lactual
@caritascastellar
Entrega de lots de Nadal

@jninerola
Al torrent de Colobrers

@bea.garciaf
Nova etapa, noves vibracions...

La pandèmia ha alterat tots els àmbits de la nostra vida, i són a la nostra disposició una sèrie de
mesures de suport a la família, al treballador, autònom i a la petita empresa, com a col·lectius especialment perjudicats en l’impacte econòmic
de la crisi sanitària de la Covid-19.
En cada cas és pertinent estudiar amb deteniment les condicions que permeten adherir-se a
una línia d’ajuda social. En general, aquestes ajudes es poden dividir en quatre grans blocs: ajudes a la unitat familiar, ajudes a la persona treballadora, al professional autònom i a la petita
empresa. Existeixen prestacions i subvencions,
així com també certs crèdits, que s’han posat a
disposició de les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat. En l’àmbit estrictament
d’unitat familiar i del treballador, al marge de les
prestacions per atur, existeixen ajudes per renda
garantida, ingrés mínim vital o, fins i tot, ajudes
pel pagament dels subministraments.
En qualsevol cas, és aconsellable contactar amb
un professional qualificat, o bé als serveis socials dels ajuntaments, els quals estan treballant
aquests temes extraordinàriament bé.
Aprofitem l’ocasió per felicitar-vos les festes i desitjar-vos molta salut i un millor 2021.

Miguel Hijano
Bufete M. Hijano Advocats
C. Montcada, 4, 1r 2n
T. 93 714 85 67
M. 670 284 298
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Josep Camps Salvans
Paradista de la Fira de Santa Llúcia

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Soc massa de bona fe
Un defecte que no pots dominar?
Impaciència
Una persona que admires?
Qualsevol que lluiti per la pau
Una figura del pessebre?
El caganer
Una peça de roba?
Uns pantalons
Quin plat t’agrada més?
Arròs caldós amb llamàntol
Una pel·lícula?
‘Forrest Gump’
Un grup de música?
Queen
Un llibre?
Soc més de diaris
Un viatge pendent?
La Patagònia
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu

”Nadal és la meva època
preferida de l’any, i des
de la fira el vius més

“

En Josep (66 anys) s’ha passat tota una vida darrere el taulell.
Més de 40 anys a la històrica botiga de roba Cal Pascuet, i
gairebé 30 a la parada de tions, ponsèties i rams de Nadal
que encara conserva a la fira de Santa Llúcia de Sabadell.
Rocío Gómez

· Recordes la primera vegada
que vas posar parada a la Fira
de Santa Llúcia?

I tant! Fa 27 anys, som una mica veterans. Era una paradeta de fira, al
Racó del Campanar de Sabadell,
amb estructura de ferro i de dos
metres d’amplada. Era petitíssima. Amb el temps vam anar prosperant i ampliant la parada. Tenia
gairebé 30 anys.
· Què et va empènyer a posar-la?

Va ser cosa de la meva dona, que
va veure que feien centres de taula,
rams, naixements... Li va fer gràcia
i em va proposar de fer-ho. Vam demanar permís a l’Ajuntament, ens
van acceptar, i des d’aleshores que
venim cada Nadal. També tenim parada a Terrassa, i hem participat en
fires puntuals, de cap de setmana, a

Castellar del Vallès, Caldes, Sallent
o Manresa. Ens agrada molt voltar. Ara som poca gent, i no podem
acaparar tant, i ens hem dedicat a
les parades de Sabadell i Terrassa.
· En què us heu especialitzat?

A la parada venem ponsèties, tions,
el ram de vesc de la sort, suro, i altres rams de Nadal, com el d’eucaliptus, que està molt de moda. Els fa
la meva dona, la Montse. Se’n venen
molts i és un èxit rotund. La ponsètia també agrada molt, perquè és
la planta típica, una peça més de
Nadal. Diria que gairebé a cada casa
n’hi ha una. A la parada també havíem venut arbres, però ens hem fet
grans i l’esquena ja no respon com
abans, i els hem deixat.
· Per què no veneu figuretes de
pessebre i altres guarniments?

Per què havies de triar si volies ser
una parada verda, com la nostra, o

d’artesania. A nosaltres ens cridava més l’atenció això, que està més
relacionat amb la natura.
· En any un tan complicat com
aquest que s’acaba, costa mantenir la il·lusió a la parada?

Sí, ha estat un any molt difícil per a
tothom. Fins a última hora, no sabíem si podríem muntar-la. Teníem
l’esperança que sí, perquè al novembre l’Ajuntament ens va dir que tiraria endavant. Pensa que nosaltres
preparem tions durant tot l’any. Tot
i així, fins a l’últim moment teníem
la por al cos, però tot ha sortit bé.
· Ha estat difícil adaptar-vos a
les restriccions de la Covid-19?

Tot ha funcionat molt bé. S’ha gestionat molt bé l’afluència de gent,
amb un circuit d’entrada i sortida,
amb punts de gel hidroalcohòlic.
No s’han produït aglomeracions.
La gent ha respost molt bé, tenien

ganes de visitar-nos, i han continuat venint a la Fira de Santa Llúcia.
· Les festes de Nadal són la teva
època preferida de l’any?

Sí, m’agrada molt, és la meva època
preferida, per a mi la més bona. A
més des de la fira encara vius més
Nadal. Comencem a primers de desembre, i són 23 dies a la parada. És
maco, i és una cosa que fem de gust.
Encara que anem molt cansats, compensa. Ens llevem molt d’hora i tanquem a les nou del vespre. Són moltes hores de fred, i alguns dies de
pluja. Són tres setmanes de molta
feina, però el resultat val la pena.
· Què significa per a tu la botiga
de Cal Pascuet?

Cal Pascuet és on he treballat tota la
vida, més de quaranta anys. Ha estat
la meva feina de cada dia, on he conegut moltíssima gent. A Castellar
pràcticament em coneix tothom. La

gent venia a la botiga a comprar l’aixovar, és a dir, llençols, tovalloles...
Abans també es feien aixovars per a
homes, i les mares venien a comprar
els mocadors. Aquest va ser l’èxit de
Cal Pascuet. Fins i tot venia gent de
Sabadell o Terrassa, i de molts altres llocs. Va ser una empresa familiar fins que el senyor Pascuet es va
jubilar, i ho vam agafar un soci i jo.
· Va ser difícil prendre la decisió
d’abaixar persianes?

Em sabia greu perquè a la gent li
agradava molt venir a Cal Pascuet
a comprar, però després de més de
40 anys, em tocava jubilar-me. A la
paradeta continuarem, perquè podríem dir que és el meu hobby.
· Què li demanes al 2021?

Espero que sigui una mica millor
que el 2020, que ha estat horrible, i
que de mica en mica, i amb la vacuna, tot es posi al seu lloc.

