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Setmanari d’informació local

EVOLUCIÓ DE L’ATUR | P 04

Castellar ha tancat el 2020 amb els mateixos desocupats que el 2016

L’atur creix per primera 
vegada en nou anys

“Cal que ens 
vacunem”

COVID-19 | P 02

La infermera castellarenca Dolors 
Alcaraz coordina la vacunació 
contra la Covid-19 a la comarca

Dolors Alcaraz, aquest dimecres a les instal·lacions de Sant Fèlix a Sabadell, es treu un instant la mascareta per ser retratada. L’equip de la castellarenca ja ha administrat més de 10.000 vacunes a la comarca. || q. pascual
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tema de la setmana pandèmia

“A les residències ens reben amb emoció”

· Com va entrar a l’equip de va-
cunació de la comarca com a co-
ordinadora? 
Des de la direcció d’Atenció Pri-
mària de la Metropolitana Nord 
(ICS) se’m va proposar participar 
en aquest projecte per l’experiència  
i formació com a referent de vacu-
nes i referent de qualitat i segure-
tat del pacient. He participat en un 
grup de treball en l’elaboració dels 
procediments de vacunes de l’ICS. 

· Quina formació han rebut abans 
de començar la vacunació?
El Departament de Salut ens va con-
vocar a totes les coordinadores a la 
seu de l’Agència de Salut Pública, 
a Barcelona, per presentar-nos el 
projecte i rebre formació específica 
sobre la vacunació contra la Covid. 
Després ens van fer diverses sessi-
ons formatives en línia. 

·Com a professional sanitària ha 
viscut mai alguna operació de la 
magnitud d’aquesta vacunació 
contra la Covid-19?
Mai, és la primera vegada. Em vaig 
col·legiar l’any 1989, i ens ha agafat 
a tots i totes per sorpresa.

·Té similituds amb la campanya 
de vacunació contra la grip?
La vacuna Covid de què disposem 
en aquest moment és la Pfizer. 
Aquesta vacuna, a diferència de 
la grip, s’ha de preparar. La prepa-
ració és diferent a les vacunes que 
estem acostumades a utilitzar del 

calendari sistemàtic. S’ha de re-
constituir, tenint en compte que 
no es pot sacsejar, i per cada vial 
podem preparar 5 dosis. Segons la 
fitxa tècnica, un cop reconstituïdes, 
no es poden mobilitzar i tenen una 
durada de 6 hores. Per tant, per tal 
de no rebutjar cap dosi, s’ha de fer 
una previsió de quantes necessita-
rem en aquella residència. També 
cal tenir en compte que una vegada 
estan descongelades, s’han d’utilit-
zar màxim en 5 dies. Són necessà-
ries dues dosis separades amb un 
interval mínim de 21 dies. 

· La falta de neveres i els festius 
nadalencs han frenat el ritme de 
vacunació previst. Com va la va-
cunació al Vallès? 
A la zona del Vallès Occidental vam 
iniciar la vacunació el diumenge 
27 de desembre. La tasca realitza-

La castellarenca Dolors Alcaraz, in-
fermera del CAP de la vila, és la coor-
dinadora de l’equip de vacunació del 
Vallès Occidental de la Covid-19

ENTREVISTA

Dolors Alcaraz
Infermera

  J.G.

da fins ara es valora positivament, 
estem vacunant segons la priorit-
zació marcada. Durant les prope-
res setmanes, anirem vacunant la 
resta de residències. Per poder va-
cunar cal que sigui una residència 
verda, que vol dir que no hi ha re-
sidents Covid positius. Des del Sis-
tema de Salut de Catalunya s’ha fet 
una crida, i la veritat és que els sani-
taris han respost positivament. En 
aquest moment disposo d’un equip 
de 10 infermeres de torn de matí i 10 
infermeres de torn de tarda.

· Es podrà recuperar el ritme de 
vacunació previst inicialment 
per la Generalitat?
Disposem de neveres adients, ma-
letins d’urgències i bombones d’oxi-
gen per cada equip mòbil. Cada ve-
gada tenim més infermers i infer-
meres formats –requisit previ– per 

professionals sanitaris i no sanita-
ris que rebutgen la vacunació. Se-
gons el total de residents i profes-
sionals a vacunar planifico un, dos 
o tres equips mòbils, amb 4 o més 
infermers segons el volum. Abans 
de sortir del centre, revisem totes 
les autoritzacions i recordem tots 
els passos que s’han de seguir des 
que arribem a la residència, la pre-
paració de la vacuna, la informació 
que cal donar sobre els efectes ad-
versos, i les seves contraindicaci-
ons.  Un cop finalitzada la vacuna-
ció, hi ha una part molt important 
que és el registre de la vacunació en 
la història clínica de cada usuari i 
la notificació dels rebutjos. 

· Com estan reaccionant les per-
sones de les residències (gent 
gran i personal) que estan sent 
vacunats? Es veuen predispo-
sats a posar-se-la? Els seus fa-
miliars ho valoren positivament?
Quan arribem a les residències, ens 
reben molt carinyosament i també 
molt emocionats, tant els residents 
com els professionals. Les residèn-
cies van patir molt durant la prime-
ra onada de la pandèmia, i ara que 
disposem d’una vacuna,  és una es-
perança  que superarem tots junts 
aquesta situació tan complicada i 
dolorosa. Hi ha pocs usuaris que re-
butgin la vacunació. La majoria dels 
familiars també hi estan d’acord.

· Vostè mateixa ja ha estat va-
cunada. Què diria a la població 
que se l’haurà de posar d’aquí 
uns mesos de forma voluntària?
La setmana passada una companya 
me la va administrar. No he tingut 
cap reacció adversa, l’endemà de 
la vacunació tenia un lleu dolor a 
la zona de punció, semblant al que 
passa amb la vacuna de la grip. 
Animo a tothom que se la posi. Se-
gons els estudis que s’han realitzat 
abans de sortir al mercat, la vacu-
na és segura i amb una efectivitat 
molt alta. Si volem sortir d’aques-
ta situació i evitar més morts, cal 
que ens vacunem. 

La castellarenca Dolors Alcaraz mostra la primera dosi que es va administrar a la comarca, a la residència Sabadell Gent Gran. || saluT

CoVID | VACunACIó

poder col·laborar en aquest projec-
te, i per tant podrem augmentar les 
dosis de vacunes setmanals. Podem 
fer comandes de vacunes dos cops 
per setmana. I des de la setmana 
passada tenim en marxa punts de 
vacunació de professionals sanita-
ris. Per tant, segur que augmenta-
rem el ritme de la vacunació.

· Ens pot explicar com funciona 
el seu equip de vacunació per la 
complexitat de l’administració 
d’una vacuna amb els requeri-
ments que imposa de cara a la 
seva administració? Com és el 
seu dia a dia quan es desplaça a 
una residència?
Primer em poso en contacte amb el 
director o directora o referent higi-
enicosanitari de la residència. Re-
collim els consentiments dels resi-
dents a la vacunació Covid i la dels 

CoVID | VACunACIó

Es completa la primera dosi de vacunació a les residències
Castellar ja ha completat la primera dosi 
de vacunació a les cinc residències de la 
vila, i això inclou tant els residents com 
el personal que hi treballa. En concret, 
ja han rebut una primera vacuna els 164 
residents i les 148 treballadores i treba-
lladors dels centres geriàtrics. Segons 
va informar l’alcalde de la vila, Ignasi Gi-
ménez, dimarts passat, va ser dijous 14 
que es va poder tancar aquesta primera 
fase de vacunació.
El pla de vacunació va arrencar tímida-
ment el 2 de gener passat. Segons va in-

1a FASE 
Dijous, 14 de gener, 
s’ha completat la 
primera dosi de la 
vacuna pfizer                                              

2a FASE 
Dilluns, 18 de gener, 
s’inicia l’administració 
de la segona dosi

formar el Cat Salut, la vacunació va co-
mençar per les residències de Can Font 
i Les Orquídies, dos dels cinc centres 
geriàtrics que té la vila i que agrupen en 
aquests moments més de 300 persones, 
entre residents i 148 treballadores i tre-
balladors. El primer objectiu del Depar-
tament de Salut, qui té les competències 
de l’administració de la vacuna, és poder 
cobrir els punts amb més població de risc 
concentrada (gent d’edat molt avançada, 
però també el personal que està en per-
manent contacte i l’atén). En paral·lel, la 

setmana passada també es va anunciar 
que es començava la vacunació del per-
sonal sanitari a tot el país. 

La primera etapa va començar el 27 
de desembre i durarà 12 setmanes, fins al 
març. El Govern espanyol calcula que es 
podran vacunar 2,3 milions de persones 
amb la vacuna de Pfizer.La segona etapa 
de vacunació es durà a terme entre l’abril 
i el juny, quan l’executiu calcula que tin-
drà un increment progressiu de vacunes. 
La tercera etapa, durant l’estiu, servirà 
per cobrir la resta de grups.  ||  reDacció

A 5 residències  
de la vila   

VACUNES

312
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actualitatpandèmia

Evolució de la pandèmia de les darreres setmanes a Castellar. || generaliTaT

+CoVID

Es disparen els           
contagis a Castellar 
i a Catalunya

La pandèmia no dona treva. Els 
excessos de Nadal ja s’estan pagant 
en forma de contagis descontrolats 
i hospitals amb UCIS molt plenes. 
L’arrencada de l’any sembla que 
està coincidint amb una tercera 
onada de la pandèmia que aquesta 
segona setmana de gener ja s’està 
desplegant amb virulència a la gran 
majoria de municipis de Catalunya. 
Segons el Departament de Salut, 

el risc de rebrot s’ha enfilat a 
Castellar als 714 punts (índex de 
creixement potencial de la pandè-
mia), molt per sobre dels 500 punts 
que, segons es va plantejar des 
de les autoritats sanitàries, havia 
de permetre celebrar el Nadal. 
Justament aquest increment de 
contactes no habituals de les festes 
torna a disparar els contagis: a 
Castellar s’ha passat d’una vintena 
setmanal a una setantena i, segons 
ha explicat aquest dimarts l’alcalde 
de Castellar, Ignasi Giménez, la pre-
visió és que “aniran en augment”. 
Aquesta setmana, Castellar també 
ha superat el mig centenar de 
morts atribuïdes directament a la 
Covid-19 i ja són 52 les víctimes 

de la Covid-19 a la vila i el total de 
casos positius des de l’inici de la 
pandèmia és de 1.099. Una altra 
dada preocupant és que més del 
8% de les proves realitzades són 
positius, dada que ens acosta 
a la transmissió comunitària, 
segons els criteris de l’OMS. “La 
tercera onada ja és aquí i el més 
preocupant és que els hospitals 
comencen a tenir una situació 
límit, amb un nivell d’ocupació 
de llits superior al 87% i amb un 
increment de persones a les UCI 
del 82%”, ha detallat Giménez. En 
concret, dimecres passat el Taulí 
tenia 159 pacients ingressats: 
127 a hospitalitzacions i 32 a 
UCI/semicrítics.   || reDacció

El govern de la Generalitat ha decidit 
allargar set dies més les restriccions 
actuals contra la Covid. La pròrroga 
començarà dilluns que ve i durarà fins 
al diumenge 24 de gener.

Això suposa que es manté fins 
a aquesta data el confinament muni-
cipal diari i les restriccions en el sec-
tor comercial: els centres comerci-
als i botigues de més de 400 metres 
quadrats seguiran tancades i el petit 
comerç podrà obrir només de dilluns 
a divendres. Com fins ara, dissabte i 
diumenge només pot obrir el comerç 
considerat essencial. La consellera 
de Salut, Alba Vergés, va justificar 

aquesta pròrroga perquè “necessi-
tem set dies més per veure el com-
portament de la pandèmia”. Ver-
gés va explicar dijous que encara no 
s’aprecia la “frenada” de la propa-
gació de la pandèmia que es vol acon-
seguir i que entenia “les mesures 
vigents són mesures dures”, però 
necessàries, perquè “des de prin-
cipi de desembre veiem un creixe-
ment que no s’accelera, però que 
tampoc s’atura”. 

Les noves restriccions s’han 
aprovat davant de l’empitjorament 
sostingut dels indicadors de la Covid-
19, que ha causat 122 defuncions noves 
en un sol dia i està omplint les unitats 
de cures intensives (UCI) amb gaire-

La tercera onada 
imposa cribratges 
i més restriccions
La Generalitat ha decidit allargar el confinament 
municipal diari fins el diumenge 24 de gener 
i continuar amb les limitacions al comerç

  Redacció

amb 6 tests ràpids d’antígens per 
treballador/a i EPIs per la recollida 
de mostres. El projecte també inclou 
una plataforma en línia per tenir tra-
çabilitat. Les empreses que es vulguin 
integrar en aquest pla de cribatges 
massius s’han d’inscriure a https://
testcovid.cecot.org,  a ASEMCA (tel. 
937457810), la CECOT (937361100) o 
als correus electrònics info@asemca.
cat o testcovid@cecot.org. 

bé mig miler de malalts.

cribratges a les empreses

La patronal CECOT, el Consell Inter-
sectorial d’Empresaris-CIESC (del 
qual forma part l’Associació d’Em-
presaris de Castellar, l’ASEMCA), 
la Unió Empresarial Intersectorial 
de Granollers i el Departament de 
Salut, en col·laboració amb Prevint, 
estan promovent cribratges massius 

amb tests ràpids d’antígens a les em-
preses del Vallès.

L’objectiu de la iniciativa és pre-
venir i gestionar possibles brots de 
Covid-19 entre els treballadors i tre-
balladores. S’ofereix un pla de cribrat-
ges massius durant un període de 10 
setmanes, realitzant un mínim de 6 
test d’antígens per cada persona tre-
balladora. El projecte ofereix forma-
ció i capacitació interna, un paquet 

El novembre passat ja es va fer un cribratge massiu d’alumnes i personal de l’institut. || q. pascual
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La millora econòmica, 
a l’horitzó del segon 
semestre de l’any
Les organitzacions empresarials confien que la vacunació massiva 
a partir de mitjan 2021 pugui afavorir la recuperació econòmica 
de  les empreses. Castellar tanca l’any amb 7.809 assalariats

“Castellar està resistint prou bé la 
situació pandèmica”, assegura el pre-
sident de l’Associació d’Empresaris 
de Castellar (ASEMCA), Jordi Batet. 
Amb les darreres dades de què dispo-
sa, les referents al tercer trimestre del 
2020, Batet afirma que hi ha motius per 
a l’esperança. Per exemple, a l’octubre 
a Castellar hi havia 7.809 persones as-
salariades, quan al maig el nombre era 
de 7.768. “Això vol dir que, en certa 
manera, s’està recuperant l’ocupa-
ció”, apunta el president d’ASEMCA. 
Un altre motiu per fonamentar que les 
empreses castellarenques se’n poden 
sortir és la xifra d’aturats, “que està 
molt per sota de la mitjana catalana”.

Al valor afegit brut de Castellar, 
la macromagnitud econòmica que me-
sura el valor afegit generat pel conjunt 
de productors del municipi, contribu-
eix en un 57,35% el sector serveis, el 
sector industrial hi aporta el 34,31% i 
un 9,62% la construcció. “El sector in-
dustrial, i això és a escala general, 
és dels sectors que està aguantant 
millor la pandèmia”, constata Batet, 
que afegeix que el que ha baixat el sec-
tor serveis es compensa amb el que ha 
pujat la indústria i “fa que estiguem 
notant aquesta mica de recupera-
ció, que sobretot està liderant el sec-
tor industrial”. A més, amb les dades 
a la mà, Castellar  ha aconseguit incre-

mentar el nombre d’empreses i ha pas-
sat de les 707 que hi havia al maig a les 
724 a l’octubre. 

El president d’ASEMCA vatici-
na que “el 2021 serà un bon any, però 
sense arribar als nivells del 2019. 
Haurem d’esperar al 2022”.  El pre-
sident de la Cambra de Comerç de Sa-
badell, Ramon Alberich, anticipa que 
“el problema és saber quan es pro-
duirà aquesta millora dels indica-
dors” i que, d’alguna manera, “l’econo-
mia se’ns està desequilibrant” pel fet 
que a alguns sectors els està anant bé –
el químic, el sanitari, l’alimentari i la lo-
gística– , i a altres no –com el comerç, 
l’hostaleria, el turisme i la restauració.

La vacunació que tot just ha co-
mençat contra la Covid-19 pot fer que, a 
mesura que hi hagi més gent vacunada i 
que la pandèmia vagi remetent “hi hagi 
un dimensionament proporcional de 
tota l’economia”, adverteix Batet. A 
més d’anar aconseguint la immunitat  
progressiva amb les vacunes,  el presi-
dent de la Cambra creu que la consci-
enciació per part de la ciutadania que 
cal canviar els hàbits “ens durà a una 
situació de millora i de canvi”. De fet, 
Alberich assenyala que “tothom espe-
ra que al primer trimestre es refor-
çaran les restriccions, però de cara 
al segon semestre de l’any tothom té 
grans expectatives que marcarà la re-
cuperació de l’activitat econòmica”.

Quant als ajuts econòmics que 
estan rebent els sectors més perjudi-

  Jordi Rius

FoNT: observatori del Treball. i Model Productiu.

cats per l’actual crisi, Batet considera 
que “són insuficients”. El president 
de la Cambra de Sabadell afegeix que la 
continuïtat de molts dels negocis  greu-
ment perjudicats per les restriccions es 
basen “en la utilització del patrimoni 
particular dels empresaris per anar 
mantenint i aguantant l’activitat. I 
això, està clar, és limitat”. I hi ha el 
temor que “si una activitat es tanca, 
es perd, i tornar amb una activitat 
substitutiva requereix més inversió 
i un gran esforç”. A més de demanar 
ajudes més importants,  la Cambra exi-
geix que “hi hagi millor governança 
de la crisi , cosa que faria que molts 
dels danys que pateixen alguns sec-
tors es poguessin reduir”.

bona iniciativa d’allargar els erto

Divendres passat es va arribar a un pre-
acord perquè els expedients de regu-
lació temporal d’ocupació (ERTO) es 
prorroguin fins al 31 de maig. 

El president de l’ASEMCA creu 
que “qualsevol mesura que servei-
xi per allargar les plantilles i evitar 
acomiadaments és força positiva”. 
En el mateix sentit es manifesta Albe-
rich,  que considera que és “una mesu-
ra encertada” perquè “hi ha tots els 
sectors que estan resultant afectats 
directament per les mesures de res-
tricció per la pandèmia i, en aquest 
sentit, és molt important preservar 
el PIB productiu i el teixit empresa-
rial i econòmic”.  

EVoLUCIÓ DE L’ATUR AL 2020

gener: 995

FeBrer: 998

MarÇ: 1.054

aBril: 1.206

Maig: 1.249

JunY: 1.261

JuliOl: 1.239

agOsT: 1.281

seTeMBre: 1.244

OcTuBre: 1.195

nOVeMBre: 1.187

DeseMBre: 1.246

+ oCUPACIÓ

La xifra d’aturats de desembre ha 
confirmat a Castellar la tendència 
negativa de la segona meitat de 
l’any, marcat per la greu crisi 
sanitària de la Covid-19, que està 
deixant greus conseqüències en 
l’àmbit d’ocupació per la desaccele-
ració econòmica i les dificultats de 
compatibilitzar activitat econòmica 
i salut. La vila tanca l’any amb 1.246 
persones a l’atur, una xifra a la qual 
no s’arribava des de l’any 2016, 
quan ja començava a remuntar 
l’economia després d’anys de crisi.
Si comparem la dada amb la del 
desembre del 2019 es comprova 
que l’empitjorament de l’economia 
ha tingut conseqüències en l’ocupa-
ció, ja que s’ha passat de tenir 971 
desocupats a la vila a tenir-ne 1.246, 
gairebé 300 persones més. Això 
significa que s’ha passat d’una taxa 
del 8% a una taxa d’atur del 10,6%. 
En el conjunt de la comarca,  la xifra 
d’aturats és de 60.858, gairebé 
2.000 més que al novembre, i 11.325 
més respecte al desembre del 2019.
En el conjunt de Catalunya, l’any 
ha tancat amb 497.611 persones 

L’any acaba amb 1.246 
persones a l’atur

a l’atur, un 28,21% més que al 
desembre del 2019. La pandèmia 
ha destruït més de 75.000 llocs de 
treball i 109.487 persones s’han 
sumat a les llistes de l’atur l’últim 
any, a mes de  172.735 persones 
que, encara que tècnicament no són 
aturats, no treballen perquè estan 
inclosos en un expedient de regula-
ció temporal d’ocupació (ERTO). 
L’atur havia anat baixant  a 
Catalunya, des del 2013 –quan es va 
tancar l’any amb 624.872 persones 
sense feina–, durant sis anys fins 
al 2020, quan va repuntar per la 
crisi provocada per la pandèmia.
En el conjunt de l’Estat, el 2020 
ha acabat amb 3.888.137 aturats 
registrats, un 0,96% més que al 
novembre i un 22,9% més que fa 
un any. O sigui, aquest desembre 
hi ha 36.825 persones més a l’atur 
que el mes anterior en el conjunt 
d’Espanya i 724.532 més que fa 
un any, l’augment més destacat  
en desembre des del 2011. 
Aquestes dades de l’atur no 
inclouen els treballadors afectats 
pels ERTO, unes 755.613 persones 
encara amb la feina suspesa en 
el conjunt de l’Estat. També s’ha 
trencat la tendència de sis anys 
consecutius de creixement de 
l’ocupació, amb una pèrdua de 
360.105 afiliats a la Seguretat 
Social a l’Estat. || reDacció 

actualitat perspectives econòmiques
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Una persona camina pel coll de Grua (715 metres), al límit del terme. || FeM casTellar

Un vehicle de la policia local als carrers enfarinats de les urbanitzacions.|| pOlicia  lOcal Els ADF de Castellar van col·laborar al Priorat retirant neu. || O. MOrenO

Al cim de la Mola, dues persones amb l’antic monestir al darrere. || a. pOrTOlés

El temporal provocat per la borrasca 
Filomena, que ha causat moltes inci-
dències arreu del país, ha tingut poca 
afectació a Castellar del Vallès, que ha 
vist en moments puntuals petites en-
farinades a les zones de les urbanitza-
cions i ales cotes altes de Sant Feliu. 
Divendres 8 de gener l’Ajuntament va 
activar en fase d’alerta el pla munici-
pal d’emergències pel temporal de neu 
i vent que es preveia per dissabte, 9 
de gener. El municipi estava preparat 
per a una nevada important, tal com 
informaven les previsions meteorolò-
giques, però finalment “hem tingut 
sort”, va declarar el regidor d’Espai 
Públic, Pepe Leiva, que ha afegit: “Hi 
havia preparats diferents grups ac-
tuants: la brigada municipal, l’ADF, 
el Serna, els Bombers Voluntaris i 
la policia local. No hem tingut pràc-
ticament cap incidència tret d’una 
petita enfarinada dissabte a prime-
ra hora, a la part alta de Sant Feliu 
i d’El Balcó”.

La realitat finalment va deixar 
en paisatges enblanquinats durant po-
ques hores alguns punts concrets de 
les urbanitzacions i de l’entorn del Parc 
Natural de Sant Llorenç i que, això sí, 
va ser compartit en forma de fotos i ví-
deos a les xarxes socials, com es recull 
en aquesta petita mostra d’imatges. 

D’altra banda, l’ADF va informar 
que s’havien desplaçat al Priorat amb 
una màquina llevaneu per ajudar a ne-
tejar les carreteres d’aquesta comar-
ca.  || crisTina DOMene

La borrasca ‘Filomena’ enfarina la Mola
Es va haver d’activar 
el pla municipal 
d’emergències

METEoRoLoGIA | tEMpOrAL
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retorn a les aules pendents dels contagis

Alumnes de segon d’ESo del Sant Esteve fent classe aquest dimecres a l’antiga sala de ioga del Casal Catalunya. || c. DOMene

Dilluns es va iniciar el segon trimes-
tre del curs escolar vigent. Prop de 4 
mil alumnes han retornat a les aules 
a Castellar, uns dies després del que 
és habitual al gener, amb les matei-
xes condicions de seguretat per la 
pandèmia que ja es van marcar al se-
tembre. El regidor d’Educació, Joan 
Creus, assegura que dins del context 
de pandèmia, el curs es va iniciar 
amb normalitat: “La mesura d’en-
darrerir la data d’inici del 8 a l’11 
es va prendre amb certa preocupa-
ció, perquè era una reacció a unes 
dades dolentes, però dilluns el curs 
es va iniciar amb tota la normali-
tat a què estem acostumats ara”.

Quatre dies de classe, però, i la 
situació ordinària ja es va veure afec-
tada. Dijous 14 de gener s’informava 
que s’havien de confinar 8 grups de 
diferents centres de la vila, tant d’In-
fantil i Primària, com Secundària i 
estudis postobligatoris. “Hem de la-
mentar, com era d’esperar, que ja 
hi hagi grups pendents de la rea-
lització de PCR. Són 180 alumnes 
i 18 docents. La majoria de casos 
suposa un confinament fins a tenir 
el resultat de la PCR, que es faran 
dissabte”, detalla Creus.

Les proves d’aquests alumnes i 

 Cristina Domene

docents - com ja s’havia fet al novem-
bre- es realitzaran a l’espai Sales d’El 
Mirador, on ja hi havia previst un cri-
bratge a alumnes d’escoles i instituts 
de Castellar on s’ha fet la crida. Els 
tests PCRs començaran a partir de 
les 9 del matí.

Després de valorar el primer 
trimestre, s’evidencia que els cen-
tres escolars, si es prenen les mesu-
res idònies, són llocs segurs. “Va ser 
un encert arrencar el curs presen-
cialment al setembre. L’escola és 
segura si es fa bé. Na s’ha demos-
trat que sigui més insegur atendre 
les classes que el percentatge de 
contagis que hi ha hagut quan es 
feia de manera telemàtica”. 

El 2n trimestre 
arrenca amb 
classes presencials. 
8 grups ja s’han 
confinat i dissabte 
hi haurà cribratges

habilitació del casal d’avis

La pandèmia de la Covid-19 està fent 
que moltes empreses i organismes 
hagin d’accelerar els seus processos 
de canvi per adaptar-se a la situació  
i poder mantenir certa normalitat o 
facilitar l’anomenada nova norma-
litat. Un dels casos més paradigmà-
tics a Castellar ha estat la transfor-
mació del casal d’avis Catalunya en 
aulari de secundària per als alumnes 
de 2n d’ESO de l’Institut Escola Sant 
Esteve, espai cedit per l’Ajuntament 
al centre escolar al començament de 
curs per contribuir a complir les nor-
mes de distància de seguretat mar-
cades per la pandèmia. A banda del 
mobiliari, la principal eina de trans-

formació ha estat la implementació 
de la tecnologia sense fils Cambium 
Network per augmentar sensible-
ment la cobertura wifi existent en 
aquest espai pensat en origen per a 
la gent gran. L’empresa encarregada 
de transformar l’espai va optar per la 
tecnologia Cambium perquè permetia 
augmentar el rendiment de la xarxa i 
oferir wifi d’alta velocitat a un volum 
nombrós d’usuaris com eren el per-
sonal i els alumnes del Sant Esteve. 
El sistema ofereix accés fiable i d’alta 
qualitat en un entorn d’alta densitat i 
demanda sobre la xarxa, que també 
permet als alumnes connectar-se en 
streaming a la classe de l’institut com 
a mesura de desdoblament.  

Visió de 
l’univers 
amb Albert 
Morral
L’Aula d’Extensió Università-
ria per a la Gent Gran va re-
prendre el segon trimestre 
dimarts passat amb una xer-
rada sobre astronomia. En 
aquesta ocasió va comptar 
amb la presència de l’astrofí-
sic Albert Morral i Quintana, 
de l’Agrupació Astronòmica 
de Sabadell, que va pronun-
ciar la conferència Una visió 
de l’univers. De forma molt 
visual i didàctica, va fer un 
viatge a través dels elements 
que formen el nostre univers, 
des del nostre sistema solar, 
el Sol, els planetes, els satèl-
lits, el cinturó d’asteroides i 
els cometes, fins les nebulo-
ses, els diferents tipus d’es-
trelles segons la mida, color i 
temperatura, per acabar par-
lant de les galàxies, conside-
rades pels cosmòlegs com la 
unitat de l’Univers. 

L’astronomia és una te-
màtica que interessa molt als 
socis de l’Aula, que van inter-
venir a bastament en el torn 
de preguntes, amb la confian-
ça que dona el conferenciant, 
vell conegut de l’entitat, que ja 
ha vingut altres vegades a par-
lar sobre exoplanetes o els 50 
anys de l’arribada de l’home 
a la lluna sempre, amb molt 
bona acceptació per part del 
públic assistent.  ||  MOnTse 

esTraDa (l’aula)

L’AULA | xErrADA
ENSENyAMENT | sEGOn trIMEstrE
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Personal del SAC amb les noves mascaretes translúcides. || c. DOMene

El castellarenc pere Monagas, 
guardonat als VI premis talent

El jurat ha premiat el 
seu aparell Wellisair, 
un dispostiu de 
purificació de l’aire 
i de les superfícies

Pere Monagas, al centre, a punt de rebre el guardó de la Cambra de Barcelona. || ceDiDa

EMPRESA | reconeixement

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès ha adquirit 50 mascare-
tes Visual Mask per a treballa-
dors de l’administració local que 
siguin de cara al públic. Aquestes 
mascaretes són de teixit trans-
parent, higièniques i reutilitza-
bles. “L’objectiu és que els tre-
balladors que estiguin atenent 
persones puguin comunicar-se 
millor en cas que hi hagi pro-
blemes d’audició”, ha explicat 
la regidora de Diversitat Funci-
onal, Anna Margalef.

Les mascaretes es distri-
buiran entre el personal del Ser-
vei d’Atenció a la Ciutadania, 
mestres de l’Escola Municipal 
d’Adults, l’Àrea de Serveis So-
cials i Salut i Ocupació. La poli-
cia local també en disposarà per 
si ha d’atendre alguna persona 
amb problemes auditius.

Les mascaretes transpa-
rents són importants perquè 
permeten la lectura labial i una 
comunicació millor amb les per-
sones sordes o amb discapacitat 
auditiva, que durant aquest any 
han experimentat com l’ús gene-
ralitzat de les mascaretes s’ha 
convertit en una barrera més 
en el seu dia a dia. “És impor-
tant tenir mascaretes que fa-
cilitin la comunicació i en què 
es pugui veure la boca, però 
també crec que van bé per a 
tothom, per veure les expres-
sions de la cara, la comunica-
ció no verbal. Malgrat que no 

tinguem problemes auditius 
ens podem trobar amb soroll 
de fons, o amb la mampara pel 
mig, cosa que dificulta l’ente-
sa”, ha manifestat Margalef.

Des de l’Ajuntament de la 
vila han optat per aquest model 
de mascareta homologada per-
què permet 45 rentades i tenen 
un ús de 24 hores. Això es tradu-
eix, si només es fa servir per a les 
8 hores de feina, en una durada 
de prop de 4 mesos. “Aquestes 
mascaretes són translúcides. 
Després d’haver-ne valorat di-
verses vam optar per aques-
tes. No és que siguin trans-
parents 100%, però són molt 
còmodes, i això era molt impor-
tant perquè els treballadors i 
les treballadores que les por-
ten han d’estar còmodes i uti-
litzar-les”. 

L’Ajuntament, també ha fa-
cilitat mascaretes de teixit trans-
parent al grup de teatre Arc de 
Sant Martí. Algunes entitats i es-
coles de Castellar n’han comprat 
de manera voluntària. Es preveu 
que la Generalitat de Catalunya 
faci arribar als centres escolars 
mascaretes que permetin la lec-
tura labial. “Anirem veient quin 
ús els donen els treballadors 
i si hem de comprar més per 
anar-les renovant o ampliant 
el servei. De moment aquestes 
50 són per provar”, ha detallat 
la regidora de Diversitat Funci-
onal.   ||  c. DOMene

Mascareta transparent
per als treballadors 
d’atenció al públic

Aparell de Wellisair als passadissos 

de l’Institut Castellar. || airTecnics

DIVERSITAT FUNCIoNAL | sErVEIs MunICIpALs

Els VI Premis Talent Cambra han in-
clòs en el palmarès d’enguany el cas-
tellarenc Pere Monagas pel seu pro-
jecte Wellisair WADU, un dispositiu 
de purificació de l’aire i les superfícies 
que, en un moment de pandèmia com 
l’actual, està aconseguit força recor-
regut comercial. Segons els promo-
tors del guardó, que l’han premiat en 
la categoria de biotecnologia i salut, 
en els últims 10 anys, a través de We-
llis Air, Monagas ha desenvolupat un 
dispositiu de desinfecció i purifica-
ció de  l’aire i les superfícies que, ara 
mateix, té distribució per tot Euro-
pa i Sud-amèrica. Segons va explicar 
Monagas en rebre el guardó, “va ser 
un repte fer un purificador d’aire 
sense químics i imitant la natura, 
per higienització de l’ambient”. 
“A partir del gener passat el vam 
intentar introduir a Europa quan 
vam ensopegar amb la pandèmia i 
sense voler tenim un producte que 
pot ajudar molts sectors a lluitar 
contra la Covid”, va dir l’inventor.

Els VI Premis Talent Cambra, 
instituïts per la Welcome Talent So-
ciety i convocats enguany conjunta-
ment amb la Cambra de Comerç de 
Barcelona, han estat lliurats aquest 
cap de setmana passat a Barcelona. 
El lliurament s’ha fet en format reduït 
i sense públic per causa de la pandè-

mia. Han lliurat els premis diverses 
personalitats del món polític, econò-
mic, cultural i social, com la consellera 
de Presidència i portaveu del Govern,  
Meritxell Budó; el conseller d’Empre-
sa i Competitivitat, Ramon Tremosa, 
i el president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, Joan Canadell. 

A banda del premi a Monagas, 
també han estat premiats en l’àmbit 
de Medi Ambient el mètode Oryzite, 
que permet incorporar pellofa d’ar-
ròs en tota mena de compostos ter-
moplàstics i en elevats percentatges 
i que s’incorpora en tots els plàstics 
de productes SEAT. El premi a la mi-
llor cançó ha estat per Sabor de Grà-
cia pel tema ‘Herois’, que es va enre-
gistrar durant el confinament i que 

vol ser un reconeixement a tot el per-
sonal sanitari. En l’àmbit comunica-
tiu ha estat guardonat el canal digi-
tal Fibracat TV, enfocat a les dones 
i a la tecnologia.El premi al Disseny 
d’Objecte Singular ha estat per ‘Entre 
dues aigües’, una galleda de desinfec-
ció que permet separar l’aigua bruta 
de la neta quan es fa servir el pal de 
fregar.En mobilitat hi ha hagut dos 
guanyadors ex aequo:Wallbox, que és 
una companyia global puntera en la 
càrrega de vehicles elèctrics que ha 
creat el carregador Supernova, que 
és el més ràpid i barat de la seva ca-
tegoria; i Ray Electronic Motors, per 
la creació d’un escúter elèctric amb 
zero emissions en entorns urbans i 
interurbans.  || reDacció

L’objectiu és facilitar la comunicació de 
persones amb discapacitat auditiva

+WELLIS AIR

Dispositius que 
milloren la qualitat 
de l’aire a l’Institut 
Castellar

La donació per part del TeatreNeu 
de Barcelona –que també ha 
instal·lat en la seva sala els dis-
positius– de 50 unitats d’aparells 
Wellisair, 50 cartutxos de peròxid 
i els seus corresponents sistemes 
antirobatori, ha permès a l’Institut 
Castellar millorar la qualitat de 
l’aire de les seves instal·lacions. 
Es tracta de dispositius de desin-
fecció d’aire i superfícies creats a 
l’empresa castellarenca Airtècnics, 
“un element més del centre 
educatiu que ha vist millorada la 
qualitat de l’aire interior en un 
54% des de la seva instal·lació en 
aules, passadissos, vestíbul i sala 
de professorat”, explica l’empresa 
Airtècnics a través d’un comunicat.
Segons afirmen, en un estudi avalat 
pel Laboratori de Microbiologia 

Sanitària i Mediambiental de la 
UPC, es van prendre mostres en 
tres aules de l’institut. Dues d’elles 
tenien el dispositiu Wellisair i una 
ventilació parcial i la tercera no 
tenia dispositiu de desinfecció i 
la seva ventilació era total. Les 
mostres es van prendre abans 
de començar les classes i durant 
dues hores, cada mitja hora. Es van 
prendre amb unes tires reactives en 

la superfície de parets, pupitres i el 
pom de la porta i amb un mesurador 
de qualitat ambiental per a l’aire de 
l’aula. Es va examinar la presència 
en l’aire de formaldehids, com-
postos orgànics volàtils, CO, ozó 
i ions, així com els bacteris de les 
superfícies en un estudi microbi-
ològic. D’aquesta manera, segons 
detalla Airtècnics, es va concloure 
preliminarment que, després de 
la instal·lació dels dispositius, els 
compostos contaminants i els bac-
teris es reduïen un 50% respecte 
a l’aula sense Wellisair i ventilació 
total, on la contaminació ambiental 
baixava un 19% i la presència de 
bacteris augmentava un 15%. 
Segons expliquen, “en una aula 
oberta al camp, l’oxidació és la 
mateixa que a l’aula que disposa 
de Wellisair”. Des de l’Institut 
Castellar, el director, Francesc 
Gallardo, explica que la comunitat 
educativa és bastant receptiva 
amb la instal·lació, perquè 
“tot el que es pot utilitzar com 
a barrera a la transmissió és 
benvingut” i que “sens dubte” 
els resultats són els esperats.  



DEL 15 AL 21 DE GENER DE 202108

actualitat comerç
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Tot i que les rebaixes ja no són el que 
eren perquè de mica en mica s’han 
anat desvirtuant, la gent espera 
aquests dies per comprar articles, 
sobretot moda i calçat, amb des-
comptes interessants. Normalment 
les rebaixes acostumen a començar 
l’endemà de Reis però, enguany, han 
arrencat amb el hàndicap que supo-
sen les noves restriccions al comerç, 
vigents des del 7 de gener per conte-
nir els contagis de Covid-19. 

Així, els establiments que no 
siguin considerats essencials –com 
ara els d’alimentació o les farmàci-
es– ja no van poder obrir el cap de 
setmana passat ni tampoc ho podran 
fer aquest cap de setmana que ve.

La propietària de Sílvia Moda i 
Complements i membre de la junta 
de Comerç Castellar, Sílvia More-
no, apunta que amb aquestes res-
triccions s’ha trencat una mica l’ex-
cepcional campanya de Nadal i que 
feia augurar una bona campanya de 
rebaixes. En aquest sentit, Moreno 
explica que els dies 7 i 8 de gener 
“ens va anar molt bé. La llàstima 
és que dissabte, que significava el 
primer cap de setmana de rebai-
xes, vam haver de tancar, trencant 
una mica la tendència de bones 
vendes que vam començar amb 

Un aparador d’un comerç de Castellar amb els rètols de rebaixes al vidre. || c. lecegui

  Jordi Rius

El tancamentdels 
caps de setmana 
trenca l’excel·lent 
campanya de nadal

rebaixes atípiques en plena pandèmia

la campanya de Nadal”. 
Les noves restriccions fan que 

els centres comercials i els locals de 
més de 400 metres quadrats també 
estiguin tancats durant tota la setma-
na, almenys fins al 17 de gener. Sílvia 
Moreno assegura que el petit comerç 
ha tingut feina amb els successius 
tancaments perimetrals. “Potser 
som la cara B de la Covid-19 però 
el petit comerç ha tingut feina, la 
gent de Castellar ha respost molt 
bé”, diu la comerciant.

El bon ritme de vendes a la cam-
panya de Nadal fa que molts comer-

ciants tinguin poc estoc per vendre 
en rebaixes. És el cas de la botiga de 
Sílvia Moda, que es lamenta que no li 
queda gens d’estoc per vendre. “Hem 
potenciat que la gent vingui a com-
prar al petit comerç de Castellar i 
això fa que ho hàgim venut gairebé 
tot”, afegeix la botiguera.

Un dels inconvenients de les 
restriccions és la impossibilitat de 
fer devolucions perquè hi ha el tan-
cament perimetral municipal que pot 
fer esgotar els 15 dies hàbils per re-
tornar el producte. En tot cas, per 
a clients que són de fora de la vila, 

molts comerciants donaran més dies 
de marge per poder fer devolucions.

Els descomptes a les botigues 
castellarenques oscil·len entre el 30 
i el 50%, depenent dels articles. La 
Confederació Espanyola del Comerç 
(CEC) adverteix que les rebaixes de 
gener d’aquest any seran les pitjors 
de la història, ja que superaran fins i 
tot les del 2013, quan hi va haver una 
reducció de vendes del 25% .

En vista de la imminència 
d’una tercera onada, sembla que el 
comerç electrònic tornarà a tenir 
protagonisme. 

Unes 26 agències de viatge 
de Sabadell han constituït 
l’entitat Sabadell Viatge-
ra, amb l’ànim de conver-
tir-se en una associació de 
caire comarcal que inclou-
ria en una segona etapa 
les agències de Castellar,  
Sant Quirze i Barberà del 
Vallès. Segons els impul-
sors del projecte, “ens hem 
unit per fer-nos escoltar 
davant l’administració i 
donar-nos a conèixer a la 
ciutadania com a comerç 
de proximitat, de qualitat 
i professional”, explica el 
cap de comunicació de l’en-
titat, Sergi Jorba.  Tot i que 
formalment encara no hi ha 
cap agència castellarenca a 
l’entitat, sí que hi ha alguns 
membres que són de la vila.

L’entitat també s’ha 
creat amb “el ferm pro-
pòsit que fem la feina ben 
feta”, que es tradueix en 
casos com a l’inici de la 
pandèmia “on vam procu-
rar portar tothom a casa, 
sense buscar benefici eco-
nòmic i això ha passat de-
saparcebut”, es lamenta 
Jorba. L’entitat també vol 
recuperar la rambla del Tu-
risme, com a petita exposi-
ció de les diferents agènci-
es que té la ciutat veïna.   

|| J. rius

Nova entitat 
amb vocació 
comarcal

CoMERç | VIAtGEs
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El 21 de desembre passat es dissolia 
el Parlament de Catalunya i queda-
ven convocades, automàticament, les 
eleccions per al 14 de febrer. El final 
de la legislatura es produïa després 
d’haver-se esgotat sense èxit el ter-
mini de dos mesos per intentar in-
vestir un candidat arran de la inha-
bilitació de Quim Torra, el primer 
president de la Generalitat apartat 
de l’exercici del càrrec per una sen-
tència judicial. Quan falta un mes per 
a la data electoral, hi ha la possibili-
tat que, a causa de la situació epide-
miològica, es decideixi ajornar les 
eleccions. La decisió s’ha de prendre 
avui, divendres 15 de gener, per tant 
és possible que quan el lector tingui 
a les mans aquest article, els comi-
cis del 14F s’hagin cancel·lat. 

El que no quedarà modificat 
és l’esperit i les prioritats dels par-
tits polítics de cara a les eleccions, 
se celebrin al febrer o entre la se-
gona quinzena de maig i la prime-
ra de juny si s’ajornen. Per al porta-
veu de Som de Castellar-PSC, Joan 
Creus, l’escenari anirà molt en la línia 
de com s’ha gestionat aquesta crisi 
des del març: “L’altra qüestió que 
ha marcat la política catalana en 
els darrers anys té a veure amb el 
procés, i entenem que ara és el mo-
ment del diàleg, de buscar la solu-
ció conjunta. S’ha demostrat que 
hi ha la possibilitat de col·laborar, 
com s’ha vist en l’aprovació dels 
pressupostos generals de l’Estat 
i entenem que l’escenari que pot 
resultar d’aquesta contesa elec-
toral requerirà bona predisposi-
ció per totes les parts”. En aquest 
sentit, Creus considera que la figura 
del seu candidat, el ministre de Salut 
Salvador Illa –la gran sorpresa d ela 
precampanya–, “és una figura que 
estic segur que col·laborarà en fa-
cilitar aquesta nova etapa de dià-
leg i conciliació”.

Per al portaveu d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Rafa Homet, 
la prioritat és la mateixa que a les 
eleccions municipals o europees: 
ajudar la gent i solucionar els pro-
blemes. I la manera de fer-ho, per 
a Homet, es concreta en tres coses: 
“La primera és tenir les eines d’un 
estat que ens permetin prioritzar 
les necessitats i la vida quotidiana 
de la gent, i per fer això la millor 
manera és la construcció de la re-
pública catalana”. La segona cosa 
és el ‘mentrestant’: “Hi ha una altra 
prioritat a banda de la construc-
ció de la república i és la situació 
actual. Estar pendents de l’epidè-
mia, de la campanya de vacunació 
i de com sortir de la crisi sanitària, 
econòmica i social que es deriva de 
la pandèmica”. El portaveu encara 
afegeix una tercera prioritat, que la 
gent visqui en una democràcia: “I 
per això ha d’estar molt present 
a les eleccions i a la propera legis-

Les prioritats polítiques per al 14F

latura que un país democràtic no 
pot tenir presos polítics ni gent a 
l’exili i que s’ha de lluitar contra 
la corrupció”. 

Pau Castellví, portaveu de 
Junts per Castellar, divideix les pre-
ferències de Junts per Catalunya 
en dos blocs. D’una banda destaca la 
crisi que estem vivint: “Necessitem 
una política que estigui al servei de 
les persones i no a l’inrevés. JxCat 
hem nascut com a partit nou amb 
gent que venim de tots els racons a 
nivell ideològic per estar a favor del 
país, i el nostre enfocament és sem-
pre el de cosir a través del consens 
entre diferents corrents ideològi-
ques”. De l’altra, Castellví considera 
que és un moment de país. “El 2017 
vam passar per un moment histò-
ric com a país, probablement equi-
parable a l’11 de setembre, i penso 
que aquest camí que vam iniciar lla-
vors encara no ha acabat. Junts per 
Catalunya ha nascut per reprendre 
el camí i donar continuïtat al man-
dat de l’1 d’octubre, per portar-lo a 
terme amb fermesa”. 

Per al PDeCAT les prioritats de 
l’agenda política post-14F són fruit 
d’haver fet una diagnosi de l’estat de 
la nació. Joan Barrios, portaveu del 
PDeCAT a Castellar, explica que la 
formació considera que per sortir 
de l’atzucac és necessari “abando-
nar les trinxeres de partit per for-
jar els grans consensos que el país 
necessita per seguir avançant en 
benestar i progrés social”. Les líni-
es principals del partit són garantir 
que ningú queda enrere en aquesta 
crisi; apuntalar el teixit productiu 
català, estabilitzant la sagnia d’em-

Els representants de les forces polítiques amb arrelament a la vila apunten els reptes de la propera legislatura catalana

Cues per votar en les anteriors eleccions al Parlament, el desembre del 2017,imatge que la propera vegada serà diferent.  || q. pascual

Van dipositar el 
seu vot en les 

darreres eleccions al 
Parlament, el 21 de 

desembre del 2017, un 
85% dels electors

VoTANTS

15.549

 Cristina Domene

preses que estan tancant i que tan-
caran a partir del final dels ERTOs 
i blindar la sanitat universal i l’en-
senyament universal, “encara que 
s’hagi de comptar amb l’ajuda dels 
sectors privats. És preferible una 
sanitat i un ensenyament univer-
sals abans que una sanitat i un en-
senyament públics però limitats”. 
El PDeCAT també assegura que amb 
el seu govern,  Catalunya recupera-
rà el prestigi institucional: “Farem 
una Catalunya gran perquè pugui 
ser independent, en lloc de fer una 
Catalunya independent amb l’es-
perança que pugui ser gran”. 

Matías de la Guardia, porta-
veu de Ciutadans, opina que el més 

important és aconseguir per a Ca-
talunya un canvi d’etapa. “Hem de 
fer un canvi de rumb davant la 
deriva d’aquest govern separa-
tista que hem tingut durant els 
darrers anys. A Catalunya ara 
mateix no és còmode fer una de-
fensa de la Constitució, o de l’eu-
ropeisme. S’estan empobrint les 
nostres llibertats, la democràcia 
s’ha de cuidar. Val la pena llui-
tar per la unió”. De la Guardia 
diu que, en aquest sentit, Ciuta-
dans fa un missatge clar: “Sabem 
el que volem i no com altres par-
tits. Participem en la política per 
ser útils i representar tots els ca-
talans. Nosaltres podem mirar a 

l’esquerra i a la dreta perquè no 
creiem en els bàndols, sinó en les 
polítiques moderades i en soluci-
onar els problemes”. El portaveu 
sosté que en aquests moments Ca-
talunya “s’assembla més a l’Amè-
rica de Trump que a la locomoto-
ra que era abans, una terra de què 
sentir-se orgullós. S’ha de recupe-
rar la Catalunya d’abans, l’acolli-
dora, l’emprenedora”.

La prioritat de la CUP de cara 
a les eleccions del 14F, segons expli-
ca la portaveu castellarenca, Marga 
Oncins, és poder tenir pes al Parla-
ment per poder decidir. “Fins ara 

hem pogut fer ben poca cosa. Als 
municipis on tenim prou represen-
tació sí que hem pogut fer coses in-
teressants, però en el Parlament 
no, per això ens agradaria poder 
ser decisius en algunes qüestions”. 
La candidatura popular continuarà 
apostat per la independència de Ca-
talunya: “Sempre. Independència 
per canviar-ho tot. És una de les 
nostres idees que tenim claríssi-
mes. Nosaltres nos ens oposem a 
cap eina per dialogar, per resoldre 
conflictes, però sempre que aques-
tes eines estiguin encaminades a 
la independència”. Oncins explica 
que per a la CUP és molt important 
internacionalitzar el conflicte, la de-
sobediència o la unilateralitat del 
govern de la Generalitat. “És a dir, 
treballar per generar unes con-
dicions per fer efectiva la ruptu-
ra amb l’Estat espanyol”.

Just en el pol oposat trobem el 
Partit Popular que, segons la seva pre-
sidenta local, Alícia García, és l’úni-
ca formació que es posiciona: “Com 
alternativa al sanchisme i a l’in-
dependentisme. Hem de generar 
il·lusió i sumar al voltant del Par-
tit Popular català”. Per a la porta-
veu es necessita un projecte polí-
tic fort i sòlid en què càpiga tothom: 
“I el nostre partit treballarà per 
aconseguir-ho, de fet, el PPC sem-
pre ha estat al servei dels catalans 
i de tots els espanyols”. L’agenda de 
cara al proper curs polític se centra 
en la salut, l’ocupació i la convivència: 
“És a dir, reforçar el sistema sani-
tari per superar la pandèmia, re-
activar l’economia i recuperar la 
concòrdia entre els catalans”. 

+ ELECCIoNS

La regidora Marga 
oncins anirà a les 
llistes de la CUP

Marga Oncins, regidora de la 
CUP, formarà part de la llista a les 
eleccions al Parlament. En concret, 
ocupa el lloc 49 a la llista i forma 
part de la representació de persones 
del Vallès Occidental juntament 
amb altres representants vallesans.
En aquest sentit, segons un comu-
nicat de la CUP local, la territorial 
del Vallès Occidental “ha valorat 
la feina feta per Marga Oncins, no 
només a Castellar com a regidora, 
sinó també com a representant 
de la CUP al Consell Comarcal”.
Des de l’Assemblea local de 

la CUP volen dedicar “una 
menció especial a la representant 
castellarenca, que no va dubtar 
en posar-se a disposició de la 
candidatura pel que fes falta”. 
D’altra banda, però, veient la greu 
situació sanitària que estem patint, 
aquesta mateixa setmana la CUP 
ha demanat l’ajornament de les elec-
cions del 14 de febrer.  “D’acord amb 
els informes sanitaris i respectant 
el dret a la salut i malgrat ser les 
primeres interessades, considerem 
que cal ajornar les eleccions i que 
aquest ajornament l’acompanyi 
un pla de xoc”, ha afirmat la seva 
cap de llista Dolors Sabater en 
roda de premsa, el mateix dia que 
la CUP denunciava que “només 
100 de 3.000 dels llits de la sanitat 
privada s’han posat a disposició de 
la sanitat pública”.  ||  reDacció
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Aquest any ha estat un any diferent 
en tots els aspectes de la vida. Al 
Grup Il·lusió hem estat treballant 
en diversos escenaris per tal que 
fos possible que els Ambaixadors 
dels Reis i els Reis poguessin venir 
a la nostra vila perquè els nens do-
nessin  les cartes i veiessin els Reis.
A darrera hora, i vista l’evolució de 
la Covid-19 i les indicacions del Pro-
cicat, vam haver d’ajustar-nos a la 
realitat, i es va pensar juntament 
amb l’Ajuntament que el més encer-
tat era que el nostre Palau Tolrà es 
convertís en un Palau Reial, de ma-
nera que amb cita prèvia durant 2 
dies els Ambaixadors recollissin 
les cartes i durant 2 dies els Reis 
habitessin el nostre Palau per sa-
ludar els nens i els adults.
Des del dia  2 de gener fins els dia 5 
de gener unes 5.000  persones (nens 
i adults) han pogut gaudir dels Am-
baixadors i dels Reis, i han format 
part d’uns dies màgics i espectacu-
lars. Fins i tot es va poder adorar el 
nen Jesús i l’alcalde donar les claus 
als Reis perquè a la nit poguessin 
repartir els regals i joguines als 
nens de la nostra vila.
Tot això no hauria estat possible 
sense totes les entitats i persones 
que han participat de manera ac-
tiva en aquest nou projecte, que en 
pocs dies s’han adaptat a aquest 
gran canvi, que ha sortit amb tant 
èxit i els nens i adults de Castellar 
hagin pogut gaudir d’aquests mo-
ments màgics.
Els anomenem a tots per ordre al-
fabètic i els fem un agraïment per-
sonalitzat:
Ajuntament de Castellar del Vallès 
Colònies i Esplai Xiribec
Comerç Castellar
59 voluntaris 

Agraïments

 Grup Il·lusió

 Pau Castellví*

 Josep Maria Calaf*

es darreres setmanes 
ens han portat males 
notícies en el front de 
la pandèmia. El re-
trobament nadalenc 

amb familiars i amics, tan esperat 
i tan necessari després de gaire-
bé un any de patiment en solitari, 
té un preu que just comencem a 
comprendre. A 13 de gener, Cas-
tellar presenta un índex de risc 
de 655,47 (qualificat com a molt 
alt), 100 casos de Covid-19 diag-
nosticats amb PCR en les darre-
res 2 setmanes, dels quals 70 en 
els darrers 7 dies, i amb una taxa 
de creixement de la pandèmia de 
l’1,62 (molt alt). En altres parau-
les, la tendència actual porta a 
un contagi de gairebé dues noves 
persones per castellarenc malalt 
de Covid-19. 
Una tendència molt greu que re-
quereix mesures contundents 
per impedir que encara més dels 
nostres familiars, amics o veïns 
perdin la vida a una malaltia 
que ja dura massa. En preven-
ció d’aquesta situació, abans de 
festes, des de Junts per Castellar 
vam proposar a l’equip de govern 
comprar i administrar massiva-
ment tests d’antígens entre la po-
blació de Castellar; més enllà de 
l’àmbit de les residències. Ho ex-
plicàvem en una nota de premsa 
a L’Actual immediatament ante-
rior al Nadal. 
L’objectiu era prevenir que cap 
contagiat assimptomàtic pogu-
és arribar a exposar familiars o 
amics al llarg de les celebracions 
de Nadal. Comprats en laborato-
ris, el preu de cada un d’aquests 
tests pot rondar els 60 €. 
Comprats a l’engròs, poden baixar 

 la nostra societat en 
general, i a la políti-
ca en particular, als 
ciutadans ens convé 
diferenciar entre allò 
que sembla i allò que 

és. Sovint les accions concretes per 
incidir en problemàtiques que afec-
ten ciutadans queden molt enrere 
de les declaracions contundents 
i de les paraules afables. És obvi 
que allò que es voldria fer sempre 
queda condicionat pels recursos 
disponibles a disposició del que 
cal fer, però és evident que els ob-
jectius sempre seran més possi-
bles d’aconseguir si tenen com a 
motivació les conviccions en lloc 
de les conveniències.
El petit comerç local és un exem-
ple concret del que explico més 
amunt. Potser no hi ha partit que 
no hagi manifestat la necessitat 
d’ajudar el comerç local. Però a la 
pràctica les accions concretes són 
molt menys evidents que les pro-
meses, malgrat que aquestes fins i 
tot queden lluny de les necessitats.
Però per què ens cal disposar d’un 
comerç local fort i actiu? No faltarà 
qui pensi que, al capdavall, és una 
activitat privada i pretesament lu-
crativa en què l’administració no 
hauria d’intervenir en detriment 
d’altres sistemes comercials. De-
tallo a continuació, segons la meva 
opinió, algunes de les raons per les 
quals cal donar suport i ajudar el 
comerç local: Aporta varietat de 
productes distribuïts en l’estruc-
tura urbana i això convida a pas-
sejar i conèixer el poble. Té, so-
vint, implicació en la vida social, 
esportiva i cultural del poble. Els 
seus aparadors permeten anunci-
ar les activitats que es desenvolu-
pen al municipi. 
La seva proximitat evita desplaça-
ments contaminants i fa més sos-
tenible el medi ambient. Evita el 
fort consumisme de les grans àrees 
comercials, on l’objectiu principal 
és aconseguir que el client compri 
més del que necessita.  Distribueix 
la riquesa en lloc de concentrar-la. 
Poden oferir amb més facilitat pro-
ductes de proximitat i de produc-
ció local. Incrementa el sentiment 
de pertinença al poble ja que dona 
personalitat, activitat i vitalitat so-
cial als carrers i places. Fa anys que 
la forta implantació de les grans 
superfícies comercials va signifi-
car el primer avís per a la viabili-
tat del comerç local. Més recent-
ment el comerç electrònic de les 
grans plataformes internacionals 
han estat, i són, les noves amena-
ces per al futur del comerç local. 
Les disposicions de seguretat sa-
nitàries que ha generat la Covid-
19, amb les seves disposicions de 
tancament parcial o total dels co-
merços locals, ha beneficiat tant el 
comerç electrònic com perjudicat 
els comerços locals per la dispo-
sició de normatives de reducció o 
eliminació de d’activitat. No tot el 
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Previnguem més contagis 
junts

De veritat ens creiem el 
comerç local?

continua a la pàgina 11

El 24 de novembre de l’any pas-
sat va acabar el període per adap-
tar-se a la normativa del català 
que l’Institut d’Estudis Catalans 
va aprovar ara fa quatre anys amb 
la publicació de la Gramàtica de 
la llengua catalana (IEC, 2016).
A Internet hi ha uns quants llocs 
que es poden fer servir per po-
sar-se al dia: si en un cercador hi 
posem “Novetats gramàtica IEC 
2016” els podrem trobar. Per exem-
ple https://www.esadir.cat/ posant  
“novetats gramaticals i/o ortogrà-
fiques” en el cercador d’aquesta 
pàgina surt un recull de les bàsi-
ques. També el lloc web de l’Opti-
mot permet fer consultes sobre els 
dubtes que es puguin tenir.

Si prefereixes el paper, a les llibre-
ries es poden trobar la Gramàtica 
bàsica i d’ús de la llengua catalana 
(IEC, 2019) i Ortografia catalana 
(IEC, 2017).

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Estàs al dia?

En castellà, memes. Si no saps què 
és això, no pateixis, ara intento ex-
plicar-t’ho: Un mem o meme és una 
imatge fixa (foto, vinyeta...) o en 
moviment repetitiu breu (GIF), o 
vídeos molt curts que s’envien i es 
reenvien a través d’internet o de 
les xarxes socials, com Twiter, Ins-
tagram o WhatsApp... Hi ha perso-
nes i plataformes digitals que els 
produeixen. Tracten de qualse-
vol esdeveniment recent o curiós. 
Poden ser amables per felicitar, 
graciosos per fer riure o burletes 
per denigrar i riure’s d’algú o per 
menysprear-lo. També poden ser 
crítics amb els fets, de denúncia 
o bé divulgadors de tradicions i 
d’idees: polítiques, masclistes, xe-
nòfobes... 
Al principi ens atrau la seva grà-
cia, si en tenen, o poden espan-
tar-nos per riure’s de nosaltres, 
com el cas de la pilota de tennis 

Tip de mems i ‘memeces’ 
a les xarxes

  Josep Manel Martí S

fins a menys de 5 € la unitat. Ente-
nem que no fent-ho vam perdre la 
oportunitat de prevenir part del 
que ara estem vivint. Una altra 
oportunitat perduda era admi-
nistrar tests just després de fes-
tes, per aïllar i prevenir contagis 
sorgits de les celebracions famili-
ars, a l’entorn laboral i als centres 
d’ensenyament.
L’oportunitat que sí que estem 
aprofitant ve d’Europa (la UE ha 
comprat vacunes a l’engròs per a 
tots els estats membre) i és la de 
les vacunes. 
Aquesta setmana (el 14 de gener) 
ja han d’haver quedat coberts tots 
els usuaris de les residències de 
Castellar; un dels col·lectius més 
vulnerables i que calia cobrir amb 
urgència. Ara cal que la resta de 
la població comencem a fer-nos a 
la idea de la importància de vacu-
nar-nos quan ens toqui. 
Alguns dels nostres veïns creuen 
que vacunar-se és una mala idea. 
En una societat basada en el plu-
ralisme s’ha de poder respec-
tar la divergència d’opinions. En 
aquest cas, cal que prenguem 
consciència de la gran respon-
sabilitat que recau sobre cadas-
cun de nosaltres i ens adonem que 
vacunar-se és una responsabili-
tat moral cap a familiars, amics, 
veïns, company(e)s de feina, i cap 
a la resta de la societat. 
La salut, com hem pogut compro-
var al llarg del darrer any sobre-
tot, és un bé col·lectiu. 
No serveix de res que una sola per-
sona prengui mesures preventives 
amb EPIs (mascaretes...), distàn-
cia i gel hidroalcohòlic si la resta 
de persones amb les que interac-
tua no fan el mateix. Amb les va-
cunes passa exactament el mateix 
i cal que entre tots convencem a 
aquelles persones que preferirien 
no vacunar-se, de la necessitat de 
fer-ho quan la oportunitat els ar-
ribi. La lluita contra la Covid-19 i 
contra la crisi econòmica que se 
n’ha derivat ens necessita a tots. 
És, en gran part, una qüestió 
de prendre consciència del que 
podem fer pels altres i del que els 
altres poden fer per a nosaltres i 
els que estimem. Una qüestió de 
responsabilitzar-nos del nostre 
paper cívic. 
En conclusió, des del febrer de 
l’any passat la pandèmia ha posat 
a prova tots els pilars de la nos-
tra societat: l’estat del benestar, 
el civisme, la solidaritat, la (in)ca-
pacitat de l’Estat de protegir els 
drets i les llibertats fonamentals 
de la ciutadania, la humanitat del 
sistema i l’economia. 
Des d’aquí aprofito per enviar 
un bon pensament a tots els em-
prenedors, empresaris i autò-
noms que han lluitat per resistir 
l’embat que ha rebut la seva ac-
tivitat, arran de les restriccions. 
Tot s’ha posat a prova i en tots 
aquests camps cal que millorem 
com a societat; la propera opor-
tunitat per acabar amb el virus 
és la vacuna i cal que tots parti-
cipem, cívicament, de la respon-
sabilitat col·lectiva que implica 
vacunar-nos pel bé comú.

*Portaveu de Junts per Castellar

que de cop et ve directa a la cara, 
quin ensurt! Però al pas dels dies 
us adonareu que en cada grup so-
cial de què formeu part es repetei-
xen els mateixos, o en el mateix si 
algú bada. 
Els motius pels quals ens els envi-
en o els reenviem varien, però do-
mina la raó de semblança o sim-
patia amb el que pensem. A més, 
segons el grup, veureu que n’hi ha 
de molt poca-soltes o de contingut 
groller, estúpid  o senzillament 
proselitista polític. No us resulten 
sovint impertinents, sobretot les 
repeticions, el to o les idees sub-
jacents en el gràfic? No crec que 
sigui un inadaptat sense sentit de 
l’humor. Més aviat estic tip que 
em facin perdre massa temps en 
veure repeticions indetectables o 
foteses, memeces en castellà curi-
osament, que acaben avorrint-me. 
Només se salven els que m’arren-
quen un somriure fresc i els que 
aporten algun valor humà. Si us 
plau, penseu-vos-ho bé abans de 
reenviar segons què. Ves a saber 
què pensaran de tu.

O sigui, ets persona que en les teves 
relacions socials li agrada provocar, 
incentivar i esperonar o, al contrari, 
vol apaivagar, asserenar i moderar?
Aquestes dues funcions poden 
també complementar-se en algun 
moment perquè, a vegades, són ne-
cessàries i indispensables al ma-
teix temps.
Després, a l’hora de la veritat i da-
vant dels problemes, ens podrà 
convenir elegir una o altra actua-
ció, segons es necessiti.
Hem de reconèixer que hi ha perso-
nes que dominen, pel seu natural, 
heretat o adquirit, més una funció 
d’aquestes que l’altra. El dirigent 
capacitat ha de saber triar del seu 
equip humà o una altra persona per 
disposar-ne segons les necessitats 
del moment.

A la vida actues 
d’excitador o de 
moderador?

  Antoni Comas
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opinió

otser empesos per 
aquell clixé que diu 
que a la vida s’ha de 
plantar un arbre, tenir 
un fill i escriure un lli-

bre, la gent tendeix a abocar-se a es-
criure amb una facilitat sorprenent. 
No només professionals com ara peri-
odistes o traductors, sinó també per-
sones que a primera vista no tenen 
cap lligam amb professions de lletres. 
Tothom té alguna cosa a dir. És maco 
que tothom tingui aquesta pulsió tan 
bàsica, la d’explicar històries, i que 
a sobre requereix tan pocs mitjans 
(paper i boli o un ordinador).
No obstant, la majoria de vegades un 
expert serà capaç de distingir un text 
escrit per un professional o per un 
aficionat (o un professional que es-
criu malament, que també n’hi ha) a 
simple vista. A més de l’ortografia i la 
gramàtica, hi ha altres moltes, mol-
tíssimes coses que fan que un text 
sigui de qualitat o no. Al llarg d’uns 
quants articles com aquest en veu-
rem unes quantes. Avui parlarem 
de la més important, la més bàsica: 
la lectura.
Sembla obvi, oi? Per escriure s’ha 
d’haver llegit. Llegit molt, moltís-
sim. És una cosa que es dona per des-
comptada en moltes professions, el 
professional s’ha d’haver format i ha 
d’haver practicat centenars de vega-
des el seu ofici perquè les coses sur-
tin bé (us imagineu un cirurgià que la 
primera vegada que vegi sang sigui 
operant a cor obert?). 
Però amb l’escriptura no sempre és 
així. Per això insisteixo: voleu escriu-
re una novel·la, un conte, una poe-
sia? Molt bé. Però compte: posar-se 
a escriure no és esperar que vinguin 
les muses, amb un got de whisky da-
vant del paper, i fantasiejar sobre 
què farem amb els diners que ens 

  Els llibres escriuen més llibres. || JOan MunDeT

La lectura, la primera eina 
a l’hora d’escriure

P TALLER DE NARRATIVA
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 Ignasi Giménez*

algrat la duresa i els in-
convenients de la pan-
dèmia, Ses Majestats 
Melcior, Gaspar i Bal-
tasar van poder rebre 

els nens i les nenes de Castellar al 
Palau Reial que es va construir als 
jardins del Palau Tolrà. 
Prop de 5.000 persones, entre in-
fants i familiars, van passar pel re-
corregut organitzat per substituir 
la tradicional cavalcada de Reis, que 
es va haver de suspendre per culpa 
del coronavirus.
Han estat dies molt intensos i de molta 
feina. Però també han estat dies al-
tament gratificants per a totes les 
persones que han fet possible que 
els nens i nenes de Castellar gaudis-
sin de la màgia dels Reis d’Orient. I, 
sobretot, que ho fessin amb totes les 
garanties de seguretat.

M
El Palau Reial. 
Compromís cívic i de 
ciutadania

“No es pot escriure 

(o més aviat, no es 

pot escriure bé) 

sense haver llegit 

moltíssim abans”

Tot això ha estat possible gràcies 
a la feina de molta gent, especial-
ment de les persones que integren 
el Grup Il·lusió.
Després de gairebé 50 anys d’organit-
zar la cavalcada de Reis a la nostra 
vila, els membres del Grup Il·lusió no 
podien resignar-se a ser derrotats pel 
virus i van recórrer a la millor arma, 
la imaginació.
Juntament amb la Regidoria de Cul-
tura, i amb Colònies i Esplai Xiribec, 
Comerç Castellar, l’equip de Can Juli-
ana, un bon grapat de voluntaris i els 
treballadors municipals van fer possi-
ble una festa de Reis que segurament 
recordarem durant els propers anys.
A tots el que han fet possible que 
aquesta Nadal poguessin arribar els 
Reis Mags a Castellar per rebre els 
nens i nenes de la vila vull donar-los 
les gràcies públicament, en nom del 
Consistori i de tota la vila.
Sou un exemple de compromís cívic 
i de ciutadania. 
Castellar és gran gràcies a persones 
com tots vosaltres!

*Alcalde

doni Hollywood quan en faci l’adap-
tació. Escriure, a més d’una activi-
tat íntima i meravellosa, també és 
un ofici molt dur que, com tots els 
oficis, demana pràctica, constàn-
cia, paciència, molts textos descar-
tats i moltes, moltíssimes revisions. 
Segur que hi ha algun geni que es-
crigui les coses a la primera (i segur 
que aquest geni ha llegit molt), però 
la resta dels mortals hem d’embru-
tar-nos les mans quan volem escriure 
alguna cosa decent. I no passa abso-
lutament res, perquè aquest procés, 
com el d’inventar, també és d’allò més 
entretingut i interessant. Però tor-
nem a la lectura. Moltes de les coses 
que escrivim les hem après llegint i 
interioritzant els patrons que es van 
repetint en els textos, moltes vega-
des similars (per a qui li interessi el 
tema, una bona lectura per comen-
çar és L’heroi de les mil cares, de Jo-

seph Campbell, en què redueix mol-
tíssimes de les històries que llegim 
o veiem en uns pocs patrons bàsics). 
Moltes vegades aquest aprenentatge 
serà inconscient, però ens resultarà 
vital quan ens disposem a escriure 
alguna cosa.
 Per això llegir és tan important: no 
es pot escriure (o més aviat, no es 
pot escriure bé) sense haver llegit 
abans moltíssim més. I no només lli-
bres considerats clàssics o sagrats: 
s’han d’haver llegit llibres de tota 
mena (ciència ficció, terror, poesia, 
contes...), escrits per tota mena d’au-
tors (dones, gais, negres...), de tota 
mena de llocs. Si voleu aprendre a 
escriure, no us quedeu amb els se-
nyors de sempre. 
Amplieu mires, llegiu de tot sense 
manies ni prejutjar res. Hi trobareu 
sorpreses, i segurament més d’un 
que no us agradarà, però serà un fo-

nament més perquè tot ajuda, tot 
aporta. Que el vostre bagatge lector 
sigui com la sorra d’una platja: for-
mat per centenars de milers de mi-
lions de fragments de closques, de 
vidre, de granets de pedra que havi-
en estat còdols i que venen de milers 
de quilòmetres lluny.
Si no sabeu per on començar, un bon 
primer pas és preguntar a les biblio-
tecàries i a les llibreteres, que sempre 
saben què recomanar (endevineu per 
què: perquè han llegit moltíssim!). No 
us quedeu amb les llistes que podeu 
trobar a internet. Els tresors normal-
ment es busquen, no es troben sense 
esforç, per això és millor allunyar-se 
dels canals habituals.
Lectura recomanada: per perdre la 
por a les lectures diferents proveu amb 
Aquí, de Wisława Szymborska, un re-
cull poètic molt accessible de la polo-
nesa guanyadora del Nobel.

utilitzar els romanents per part del 
consistori tampoc s’ha traduït en 
cap ajuda concreta per al sector.
Més enllà de les paraules de con-
sol i dels copets a l’espatlla el sec-
tor necessita, de manera immedi-
ata, tots els suports possibles. I el 
de l’administració local hauria de 
ser el més ràpid i efectiu pel que 
té de coneixement per proximitat i 
de possibilitats econòmiques i efec-
tives. Alguns ciutadans tendeixen 
a pensar que tots els polítics són 
iguals. Aquesta es una percepció 
molt errònia i massa reduccionis-
ta de la realitat. Equival a dir que 
tots els metges, paletes i artistes  
són iguals.  Aquesta opinió és tan 
desencertada com considerar que 
tots els ciutadans són iguals en les 
seves necessitats, esperances i 
idees. La verdadera tasca del ciu-
tadà ha de ser intentar esbrinar qui 
fa què. I, en la troballa, podrà cas-
tigar o premiar el polític per acció 
u omissió. El mateix que a qualse-
vol altre col·lectiu.

*Regidor d’ERC

comerç local ha estat, òbviament, 
afectat però sí una bona part.
Al mes de juny ERC va presentar 
una moció titulada ‘Moció per la 
promoció del comerç electrònic’ 
que va rebre el compromís per part 
de l’equip de govern que s’estudia-
ria amb l’Associació de Comerci-
ants. A dia d’avui només hi ha una 
proposta, assumida per la diputa-
ció, d’implementar el comerç elec-
trònic a la plaça mercat. Al mes de 
desembre vam presentar una nova 
moció en què, entre altres coses, 
demanàvem una declaració insti-
tucional en què el consistori es de-
clara partidari de consumir prefe-
rentment al comerç local. Aquesta 
moció es va aprovar, però l’equip 
de govern no l’ha executat, tot i que 
aquest punt, concretament, no pre-
cisava recursos econòmics. Aques-
ta moció també incloïa un punt en 
què es demanava fer una crida a 
la ciutadania per tal que adreci 
les seves compres cap al comerç 
local. La disponibilitat de poder 
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Aquest és un projecte sorgit de l’ac-
tual crisi sanitària. Tant Gemma 
Capel com Maribel González van 
haver de deixar les seves respecti-
ves feines. Totes dues, però, ja s’es-
taven formant. La Maribel, que és 
grafòloga com a hobby i que ja havia 
fet alguns cursos a El Mirador, va 
aprofitar el confinament per estu-
diar, entre altres matèries,  artterà-
pia, va acabar grafoteràpia i els de 
grafologia llètrica i de gargots infan-
tojuvenil. D’altra banda, la Gemma 
va començar a estudiar temes de 
teràpia i de reiki i després medici-
na tradicional xinesa.

Durant el confinament, el la-
boratori on treballava la Maribel 
va tancar i l’empresa on la Gemma 
treballava dins del departament de 
recursos humans va decidir tras-
lladar-se a Alemanya. Al juny totes 
dues, que es coneixien de les clas-
ses de la Maribel a El Mirador, van 

L’associació cultural La Gus-
pira ha pogut recaptar 405 € 
que es destinaran a La Ma-
rató de TV3 d’enguany. L’ob-
jectiu d’aquesta iniciativa era 
no només recaptar fons per la 
causa, sinó també ajudar a pro-
moure el consum en el comerç 
del poble mitjançant unes guar-
dioles que es van repartir en di-
ferents botigues.

L’entitat també forma part 
de la iniciativa de la venda de pol-
seres solidàries que es podien ad-
quirir, de nou, en els comerços. En 
aquest cas, La Guspira ha pogut 
recollir 182,40 € que es van afegir 
a la resta d’entitats que han for-
mat part de la iniciativa.

La campanya “La Guspi-
ra per La Marató” encara no 
ha finalitzat i vol concloure-la 
amb la venda del llibre Mirades 
i el CD Batecs, tots ells realit-
zats per músics castellarencs, 
escriptors i poetes d’arreu del 
Vallès. Tots els beneficis també 
es destinaran a la lluita contra 
la Covid-19 de La Marató 2020. 

 || reDacció 

neix un projecte  per millorar 
la salut i el benestar personal

Gemma Capel i Maribel González, les impulsores d’olenos Castellar. || ceDiDa

Les seves impulsores ofereixen xerrades mensuals gratuïtes per Zoom

decidir crear Olenos Castellar, un 
projecte que busca “donar infor-
mació sobre els diferents tipus 
de teràpies alternatives i com-
plementàries, no substitutives de 
la medicina tradicional occiden-

TERÀPIES ALTERNATIVES | xErrADEs GrAtuïtEs

tal”, constata González , “sobre-
tot tenint en compte el potencial 
que tenen per ajudar a millorar 
la nostra salut i benestar perso-
nal”, afegeix Capel. 

I es van posar a dissenyar i 

  Jordi Rius

La Guspira 
recapta 405 € 
per La Marató

SoLIDARITAT | COVID-19a programar un seguit de presen-
tacions a través de la plataforma 
Zoom “amb tot d’experts en les 
matèries que volem abordar, no 
les protagonitzem nosaltres”, re-
calca González. Les xerrades són 
totalment gratuïtes i són de peri-
odicitat quinzenal. “No tenim cap 
guany muntant les xerrades, tot 
i que sí que organitzarem tallers 
d’artteràpia i grafoteràpia i un 
club de lectura terapèutica a un 
preu econòmic”, afegeix la Mari-
bel. Totes dues persegueixen que 
“la nostra visió sigui una plata-
forma o canal reconegut en què 
es doni informació sobre les alter-
natives que tenim per millorar la 
nostra salut i benestar”.

Les dues constaten que el seu 
projecte pot donar pautes i material  
d’ajuda a les persones “en un mo-
ment en què hi ha molta incertesa 
pel que passarà”, explica González.

De moment, han fet cinc xer-
rades –medicina xinesa i mindful-
ness, grafoteràpia, biodescodificació, 
les flors de Bach i l’escriptura– han 
tingut un bon seguiment i “estem 
molt contentes perquè tenim par-
ròquia, i fins i tot alguns repetei-
xen”, assegura Capel.

Per poder participar en les 
xerrades, les persones interessa-
des es poden adreçar als telèfons 
661 75 99 85 i 647 89 75 76 o al cor-
reu electrònica olenoscastellar@
gmail.com.  Les xerrades també 
s’aniran penjant al canal de You-
tube d’Olenos Castellar.  

actualitat
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La UE Castellar ajorna 
entrenament al 19 de gener

a través d’una carta adreçada als 
socis i membres de la ue castellar, 
el club local de futbol va informar de 
la decisió de no reiniciar els entrena-

ments aquesta setmana i ajornar-los 
al 19 de gener. “Tant les autoritats sa-
nitàries com el més element del sen-
tit comú, ens ha portat a suspendre 
totalment l’activitat fins el dia 19 de 
gener, com a mínim”, han explicat 
des del club en l’esmentada carta.

Guanyador de la panera 
de Ndal de la penya 
blanc-i-blava 

José ignacio gil garcía ha estat la 
persona guanyadora del sorteig de 
la panera promoguda per la penya 

Blanc-i-blava de castellar del Vallès. 
els seguidors espanyolistes tornen 
a tenir en plena forma la penya de la 
vila que havia tingut molt pes histò-
ric juntament amb la penya solera del 
Fc Barcelona, aquests segons enca-
ra conserven local.

Castellar troba a faltar els clubs

La gran majoria de clubs esportius 
fora de l’òrbita professional han de 
fer malabarismes econòmics per 
continuar sobrevivint, després de 
mesos de restriccions que han obli-
gat a suspendre la seva activitat. 
Però de la situació actual, una de 
les circumstàncies que més pesa a 
les entitats és no poder continuar 
inculcant a infants i joves els valors 
inherents a l’esport.

Eva Ballesteros (Club Rítmica 
Clau de Sol), Miki Vilanova (Unió 
Esportiva Castellar) i Francesc Ga-
llardo (Futbol Sala Castellar) refle-
xionen sobre el moment que traves-
sa l’esport. Com a responsables de 
clubs esportius de la vila amb molt 
de pes, han hagut de fer un esforç 
extraordinari per mantenir el rumb 
de les seves entitats. 

qüestió de salut

Les competicions han quedat in-
terrompudes. El que més preocu-
pa als responsables dels clubs, però, 
no són els resultats, sinó que els in-
fants i joves deixin de percebre du-
rant mesos els beneficis socials i per 
la salut de l’activitat fisicoesportiva.

“L’esport genera una dinàmi-
ca en l’organisme que et fa estar 
més ben preparat per resistir”, 
argumenta Gallardo, president del 
club Futbol Sala Castellar.  La con-
tinuïtat dels entrenaments, expo-
sa, passa factura: “El panorama 
actual està provocant que alguns 
joves es desenganxin de l’esport, 

D’esquerra a dreta, Francesc Gallardo (FS Castellar), Eva Ballesteros (Club Rítmica) i Miki Vilanova (UE Castellar). || c. Díaz

tres responsables d’entitats amb molt volum de socis reflexionen sobre el moment que travessa l’esport en pandèmia

i moltes vegades les alternatives 
no són saludables. Després de 10 
mesos, apareixen substitutius”. 

Miki Vilanova, secretari gene-
ral de la Unió Esportiva Castellar, és 
un ferm defensor de créixer lligat a 
les dinàmiques d’esforç de l’esport: 
“Aporta una tasca molt valuosa, és 
un aprenentatge de cara al futur, 
pel que s’afronta a la vida, pel que 
et pots trobar. A mi, de petit, em 
va salvar de moltes coses. Els re-
sultats personals dels nanos que 
practiquen esport quan arriben a 
grans, en sàpiguen més o menys, 
són millors que els que no n’han 
fet mai”, defensa. 

Hi ha perfils de jovent per als 
quals l’activitat esportiva és una 
qüestió de necessitat: “Hi ha qui ne-
cessita explotar a dins d’una pista. 
Aquests joves, ara mateix, estan 
lligats, perquè la pandèmia s’es-
tà allargant massa”, diu Vilanova

Ballesteros, coordinadora del 
Club Rítmica Clau de Sol, pateix, 
sobretot, perquè no es desenganxin 
de l’esport els adolescents. “Dels 12 
als 14 anys, estan en una època de 
canvi. Es comença l’institut i el fet 
d’estar més hores tancats a casa 
els pot fer estar més temps amb el 
mòbil, que gaire bo per a la salut 
no és”, sosté. 

l’economia

Clubs esportius i famílies han hagut 
de trobar fórmules per mantenir un 
cert equilibri econòmic que permeti 
respirar a les entitats. Mentrestant, 
reclamen ajudes de la Generalitat, 
sense saber si acabaran arribant. 

  G. Plans

En el cas del Club Rítmica, la 
Unió Esportiva i el Futbol Sala Cas-
tellar, han optat per cobrar només 
en cas que es desenvolupi l’activitat. 
Les quotes que s’hagin avançat, en 
principi es retornaran. 

“Vam decidir no fer classes 
en línia, perquè fem un esport pre-
sencial. Requereix treball físic que 
no es pot fer a casa, es necessiten 
uns aparells i unes instal·lacions 
determinades”, comenta Balles-
teros. Tanmateix, assegura que els 
pressupostos anuals “no s’aguan-
ten per enlloc”. 

Gallardo assenyala que la pan-

dèmia, des d’un punt de vista ad-
ministratiu, “ha generat una 
feina extra que ha superat les 
capacitats dels clubs”. Vilano-
va vol recalcar la “política dels 
anys anteriors de la Junta de 
la Unió Esportiva, que ha sal-
vat el club”. 

les famílies imprescindibles

Darrere de les entitats esporti-
ves, no només hi ha els responsa-
bles, monitors i entrenadors. Hi 
ha, sobretot, les famílies: “Sense 
elles, un club no es fa. Cal espe-
rar que vinguin temps millors, 

que segur que vindran”, diu, op-
timista, Ballesteros. 

El president de Futbol Sala 
Castellar conclou, orgullós de qui 
forma part del seu club: “Em trec 
el barret davant de les famíli-
es. Per l’actitud, la paciència, 
la comprensió i l’esforç”.

Miki Vilanova, a banda de 
reconèixer i lloar el paper de les 
famílies, també vol agrair es-
pecialment els altres represen-
tants de les entitats esportives 
de Castellar,  “perquè treballen 
un munt i cuiden dels nostres 
nens i joves”
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“El ‘big data’ està agafant 
força al món de l’esport”

· Quin és el teu somni periodístic?
M’agradaria molt cobrir uns Jocs 
Olímpics. Són la competició espor-
tiva per excel·lència i vull estar en un 
esdeveniment com aquest algun dia.

· De fet, a casa teva hi ha tradició 
de periodisme esportiu.
El meu pare va treballar a la revista 
NBA i en altres publicacions relaci-
onades amb l’NBA. Va visitar els Es-
tats Units diverses vegades per co-
brir l’All-Star Game durant els anys 
90. També va ser àrbitre de bàsquet, 
una activitat que també practico, i 
des de ben petit em portava al Palau 
Blaugrana a veure bàsquet. 

· I la teva afició arlequinada? 
Vaig viure uns anys a Sabadell i 
m’agradava anar a tota competició 
esportiva que tingués al voltant. Vaig 
començar a anar a partits del Centre 
d’Esports la temporada 2004-2005 

perquè ens regalaven entrades a l’es-
cola i no he deixat de seguir l’equip.  

· Com li va al Sabadell el retorn a 
l’elit del futbol?
És un ascens que val molt més que 
altres que s’han aconseguit. I ho és 
pel context de la Segona B –aquest 
any amb 102 equips–, la professiona-
lització de l’entitat i, sobretot, la tor-
nada de l’equip on es mereix. Malau-
radament, la pandèmia no permet 
que l’afició sigui al costat dels juga-
dors, encara que les mostres d’afec-
te són constants. Els arlequinats 
són una part fonamental de l’èxit 
del Sabadell. 

· De fet, ets al mitjà ‘L’Hora Ar-
lequinada’.
La temporada passada vaig entrar 
a L’Hora Arlequinada, un mitjà que 
cobreix l’actualitat del Centre d’Es-
ports Sabadell i que està dirigit des 
de fa sis anys per Joan Muñoz, peri-
odista de Sabadell. Óscar Cáceres, 
periodista de Montmeló, i jo formem 
part de l’equip. Seguim el dia a dia 
del Sabadell i fem un programa set-
manal els divendres a les 20 h. Amb 
la pandèmia ens hem passat a You-
Tube i, a poc a poc, anem creixent.

· Tenim un castellarenc, Miguel 
Ángel Rodríguez, com a delegat 
del Centre d’Esports. Ell és una 
malalt de les estadístiques arle-
quinades. Tu també tens aques-
ta fal·lera pels números? 
M’agrada bastant interpretar tot allò 

Tot i que encara no ha acabat la carrera, 
ja es mou dins el món del periodisme es-
portiu amb l’equip de ‘L’Hora Arlequina-
da’, que segueix el CE Sabadell a 2a A. 
Bernat també és un ‘malalt’ de l’NBA 

ENTREVISTA

Agustí Bernat
Periodista esportiu

  J.G.

que expliquen les estadístiques. Però 
hi ha diversos tipus d’estadístiques 
amb més o menys transcendència. El 
big data, per exemple, és un aspecte 
que està agafant força en el món de 
l’esport i que permet entendre mi-
llor el joc. Al cap i a la fi, tot acostu-
ma a tenir una explicació en les es-
tadístiques. 

· Segueixes la UE Castellar o al-
guns clubs locals?
Intento seguir els clubs de Caste-
llar sempre que puc. Tinc antics 
companys de classe jugant al poble 
i m’agrada veure com els va la com-
petició. També anava al Puigverd 
per veure el CB Castellar sempre 
que tenia l’oportunitat perquè gau-
deixo molt veient bàsquet. 

· Des de molt jove ja seguies amb 
força dedicació l’NBA. Conside-
res que és la millor competició 
del món? Què té l’NBA?
És un món diferent. Tot el que envol-
ta l’NBA converteix aquesta compe-
tició en la millor del món. Des dels ju-
gadors fins als espectacles durant el 
descans. L’organització, amb 82 par-
tits a l’any més els play-offs, també 
permet que es puguin veure molts 
partits. L’única cosa que m’agrada 
més d’aquí és l’ambient que hi ha en 
una competició esportiva.

· Lebron és el millor jugador de 
la història? 
És el millor jugador que hagi vist 
jugar. No m’agrada comparar-lo amb 

El castellarenc Agustí Bernat, en una imatge recent. || ceDiDa

Michael Jordan perquè van compe-
tir en contextos diferents. Però l’ètica 
de treball de LeBron i la capacitat de 
rendir al nivell que ho està fent amb 
36 anys és admirable. Ho fa tot amb 
una facilitat espectacular, encara que 
quan millor rendeix és als play-offs. 
Serà difícil tornar a veure un jugador 
amb una carrera com la seva.

· De l’NBA clàssica, qui tries: Cel-
tics o Lakers? 
Sempre m’han agradat els Lakers. 
Un dels primers records que tinc de 
l’NBA, més enllà d’un videojoc, és el 
partit en què Kobe Bryant va ano-
tar 81 punts. Els vaig agafar encara 
més estima quan Pau Gasol va ser 
traspassat allà i va guanyar els dos 
anells. L’any 2010 vaig tenir la fortuna 
de veure el partit que van jugar con-
tra el Barça al Sant Jordi i vaig anar 

amb la meva samarreta de Pau Gasol. 

· Segueixes algun equip? 
L’equip que més m’agrada són els 
New York Knicks. Des de petit he vol-
gut anar als Estats Units i Nova York 
és la ciutat que he de visitar en algun 
moment de la meva vida. M’agrada 
tant la ciutat que em vaig aficionar 
als Knicks i segueixo el seu dia a dia. 
Els últims anys han estat dolents, 
però l’NBA canvia d’un dia per l’al-
tre i potser en uns mesos poden as-
pirar a fites importants.

· Els teus jugadors favorits?
M’agrada molt veure Luka Doncic, ja 
que va créixer com a jugador aquí i 
l’he vist jugar des dels 14 anys. També 
gaudeixo veient jugar Damian Lillard, 
Stephen Curry, LeBron James, Ja 
Morant i Nikola Jokic.

esports
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Marc Cabestany deixa  la 
banqueta del CF Igualada

Marc Cabestany dirigint un partit del CF Igualada. ||ceDiDa

FUTBoL | 3A DIVIsIó

Tot i començar com un autèntic 
huracà en el primer partit de clas-
sificació per a la fase final de l’Open 
d’Austràlia, la castellarenca Geor-
gina Garcia ha dit adeu a les seves 
opcions d’arribar al quadre final, 
després de caure en tres sets con-
tra la italiana Sara Errani.

La 190 del món va comen-
çar amb molt bon peu als antípo-
des, amb una contundent victòria 
contra la russa Anastasia Zakha-
rova (253 WTA), a qui va casti-
gar amb un contundent 6-0/6-0 i 
unes estadístiques que feien pre-
veure bons resultats per als dos 
següents partits. 

El debut de la temporada no 
podia començar amb més bon peu 
sobre la pista dura de Melbourne, 

la superfície preferida de Garcia i 
on millor s’adapta el seu joc.

En el segon partit, però, va 
quedar emparellada amb la vetera-
na italiana Sara Errani (131 WTA), 
a qui ja va superar el 2019 sobre la 
terra batuda del W25 de Riba-Roja 
de Túria, a València, per 6-0/6-4. 

El partit va decantar-se in-
icialment del costat de l’Huracà, 
amb un 6-3 en el primer set, però 
la transalpina va aconseguir re-
cuperar-se en els dos següents i 
capgirar la situació amb 3-6/2-6, 
cosa que va deixar Garcia sense 
cap opció d’entrar al quadre final. 
La italiana s’enfrontarà en l’últim 
i definitiu partit amb la Wild Card 
croata Ana Konjuh (476 WTA).  

|| reDacció

Garcia queda a un 
pas del quadre final

Georgina Garcia en una competició internacional de fa uns mesos. || arxiu

TENNIS | OpEn D’AustràLIA

El tècnic castellarenc ha posat fi a la 
seva etapa com a màxim responsa-
ble del primer equip del CF Iguala-
da, segons va anunciar l’equip blau 
aquest dimarts passat. La tripleta 
tècnica encapçalada per Cabestany i 
completada per Toni Pajuelo i Santi 
Triguero abandona l’entitat després 
d’una ratxa de set partits sense gua-
nyar i en què l’equip de l’Anoia només 
ha sumat un punt en vuit jornades. 
La derrota a casa per 0-3 contra el 
CF Pobla de Mafumet ha precipitat 
la decisió de la directiva.

Cabestany va agafar les regnes 
de l’equip a mitjans de la temporada 
passada, quan va capgirar la dinàmi-
ca d’un equip que anava cuer i que va 
aconseguir deixar al límit de la salva-
ció, just abans de començar l’atura-
da del confinament. La salvació au-
tomàtica del conjunt va permetre al 
tècnic refer el projecte esportiu i in-
corporar Triguero a l’equip tècnic, 
un dels jugadors amb més experièn-
cia del futbol català, fins aleshores a 
les seves ordres a l’equip.

L’arrencada de la temporada 
2020-2021 va ser molt satisfactòria 
pels igualadins, que amb tres victò-
ries consecutives contra la Munta-
nyesa, Manresa i Valls van arribar 
a liderar el subgrup A de la tercera 
divisió. Una derrota contra el Ter-
rassa per 0-2 en la quarta jornada 
va precipitar el canvi de dinàmica, 
sumant derrotes posteriors amb 
Castelldefels, San Cristóbal, Sant 
Feliuenc, Vilafranca i la d’aques-
ta setmana amb la Pobla, sumant 

només un empat contra l’Europa a 
l’estadi de les Comes.

adeu de cabestany

“Abans del desitjat posem punt i 
final a la nostra etapa blava amb 
una sensació agredolça. No han 
estat uns mesos gens fàcils de ges-
tionar a causa de moltes situaci-
ons i dificultats viscudes. Hi hem 
posat il·lusió, esforç, professiona-
litat, dedicació, energia i humili-
tat. Agraïm a la Junta, als treballa-
dors i als jugadors del CF Igualada, 
que en tot moment i fins al final 
han cregut i confiat sempre en la 

nostra tasca com a cos tècnic. A la 
nostra motxilla hi afegim bones 
amistats i aprenentatges reals i 
útils. Seguim el camí”, ha explicat 
el tècnic castellarenc a les xarxes 
després de la decisió del club que 
ha entrenat fins ara.

El seu relleu a la banqueta l’aga-
farà un altre tècnic amb passat cas-
tellarenc, ja que el màxim responsa-
ble serà el sabadellenc Carlos López, 
director esportiu del Mercantil, que 
ha deixat el seu càrrec actual a la 
banqueta de la UE Rubí de Primera 
Catalana per agafar les regnes dels 
de l’Anoia.   || reDacció
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Mucca Failate, selecionat per 
als directes de l’Institut RTVE

el grup Mucca Failate, en què 
també participa el castellarenc 
adrià Velasco, ha estat selecci-
onada per institut rTVe per a 

la gravació de música en direc-
te (edició 2021).  aquesta és la 
última novetat d’aquesta banda 
vallesana que promou el rock i 
que ha visitat la nostra vila en di-
verses ocasions per oferir con-
certs en directe. 

A la venda  els 
‘Microrelats amb llibertat’ de 
Castellar per les Llibertats

les llibreries de castellar ja dispo-
sen d’exemplars del llibre ‘Microre-
lats amb llibertat’ , editat per castellar 

per les llibertats i fruit del i concurs de 
Microrelats que va convocar l’entitat 
i en què han participat 26 autors i 37 
artistes. les llibreries on es pot adqui-
rir l’exemplar són la centraleta, espai 
lector nobel, llibreria Vallès, pape-
reria punt i coma i l’estanc Martin. 

‘Zugzwang’, arriscada proposta de microteatre
El muntatge, creat pel castellarenc Marc tresserras i el sabadellenc Víctor Blázquez, s’estrena el proper 30 de gener

Zugzwang és la nova aposta teatral 
que es podrà veure a l’Alternativa 
Teatre de Sabadell els propers 30 
i 31 de gener i 6 i 7 de febrer en tres 
sessions per dia, a les 18.30 h, 19.30 
h i 20.30 h. El muntatge ha estat 
creat  per la companyia Golem, 
formada pel castellarenc Marc 
Tresserras, el sabadellenc Víctor 
Blázquez i Jan Daunis.

“Jo he estat força temps lli-
gat a unes quantes companyi-
es de teatre i movent-me per 
aquest món”, diu Tresserras. Fa 
uns 4 anys va conèixer el Víctor, 
amb qui “teníem una passió si-
milar pel món de la interpreta-
ció, el cine, etc.”. Es van comen-
çar a plantejar seriosament donar 
forma a aquesta passió.

Alhora, Tresserras mante-
nia una conversa semblant amb 
un altre dels seus amics, Jan Dau-
nis. Tots tres van fer el cop de cap 
i van crear  la Golem, una compa-
nyia “amb la qual volem fer-nos 
un lloc dins el món del teatre”, 
afegeix el castellarenc. 

El nom sorgeix d’una figura 
mitològica jueva. El Golem és un 
ésser animat que es crea a partir 
de matèria inanimada, en concret, 
a partir de fang i aigua. En la mito-
logia, concedia els desitjos a la po-
blació. “A nosaltres ens agradava 
el fet que estigués creat a partir 
d’una cosa tan primària i verge”, 
apunta l’actor. I és en aquest sentit 
que la companyia Golem vol trans-
metre això, una cosa nova que sor-
geix de la terra, “un brot”. 

Van voler començar el projec-
te conjunt abans de la pandèmia, 
però el Jan no es podia comprome-
tre perquè tenia en marxa altres 
coses. Així que van començar el 
Víctor i el Marc.  “No sabíem com 
funcionaríem treballant, tenim 
una base d’amistat”. Van pensar 
que una bona manera de comen-
çar seria amb el microteatre, així 

 Marina Antúnez

que “vam buscar, explorar, vam 
anar a la biblioteca”. 

Es van trobar per casualitat 
amb un llibre d’il·lustracions infan-
til que es diu El joc. El van obrir i, a 
partir del que els transmetien les 
imatges que hi havia, van comen-
çar a sorgir improvisacions i per-
sonatges. “A partir d’aquí vam 
anar fent l’escriptura del guió, 

D’esquerra a dreta, Marc Tresserras i Víctor Blázquez, de la Cia. Golem i creadors de l’obra de microteatre ‘Zugzwang’. || cia gOleM

la composició escènica, etc.”. 
Els assajos van començar 

abans de la pandèmia, entre el 
garatge del Marc, l’amfiteatre del 
Parc Catalunya a l’aire lliure, l’Ins-
titut del Teatre, etc. 

Van quedar una mica pausats 
per la pandèmia, “quan vam fer 
més treball de taula i videotru-
cades”. Van reprendre assajos a 

la fase 1 i van donar forma a la pro-
posta escènica com a tal.

l’argument

Zugzwang és un drama. Explica la 
història de dos desconeguts que 
es troben a la parada d’autobús de 
l’aeroport del Prat.  Entre ells no 
hi ha cap mena de relació. És pre-
cisament per això que troben una 
complicitat que amb algú conegut 
no tindrien. “S’expliquen coses 
que a una altra persona no expli-
carien”. Saben que no tornaran a 
veure aquella persona mai més i per 
això “ens trobem una confessió 
de dues persones que han tingut 
els seus traumes vitals”, afegeix 
Tresserras. Parlen de la soledat, de 
l’abandonament, de no sentir-se bé 
amb un mateix. Són dos personat-
ges molt humans, en el sentit que 
“tothom podrà trobar-hi coses 
en què se senti reflectit”. 

L’obra està escrita, dirigi-
da i interpretada per Blázquez i 
Tresserras. El nom del muntatge, 
Zugzwang, està inspirat en una ju-
gada d’escacs. 

“És una estratègia a partir 
de la qual, facis el moviment que 
facis, fas empitjorar la situació”, 
aclareix l’actor. La paraula Zug sig-
nifica jugada, i Zwang, coacció. 

Les entrades ja es poden re-
servar al web del Teatre d’Insomni 
o al Teatre L’Alternativa de Saba-
dell, també per l’aplicació Sincro-
nitzats de l’Ajuntament de Sabadell 
i enviant un correu a la companyia 
cia.golem@gmail.com o a l’Inta-
gram de la companyia. Les funci-
ons tenen una durada d’entre 15 i 
20 minuts.  
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‘Cinemúsica’ 
torna al romea

L’espectacle, de Viu 
el teatre, està dirigit 
pel castellarenc Dani 
Coma, pensat per 
a infants de 0 a 4

La productora Viu el Teatre presen-
ta de nou Cinemúsica, una represen-
tació pensada per a nadons de 0 a 4 
anys dirigida pel castellarenc Dani 
Coma. “Es va estrenar durant el 
mes de gener de fa 4 anys, amb 
èxit, i cada any l’hem anat repro-
gramant”, apunta Coma. 

La posada en escena està espe-
cialment pensada per a les primeres 
edats, “és una immersió sensorial 
en els hàbits diaris dels nens”. De 
fet, l’espectacle d’explica a través 
d’un nen que està dormint, que es 
desperta i se’n va a dormir altre cop.  

Tot l’espectacle va acompanyat 
de coses que els nens miren, sense 
saber-ho, i que als pares els agrada 
molt, “que són imatges dels pioners 
del cinema, com Chaplin, Keaton, 
Meliès i els germans Lumière”, afe-
geix Coma. Aquests referents guien 
el nadó en el seu primer despertar es-
cènic. El muntatge, molt visual, es-
timula els sentits “i dona als pares  
una dosi de cultura molt bonica”. 

A Cinemúsica, la música fun-
ciona com a llenguatge. Durant 30 
minuts, se sent el piano, el cant, el 
trombó i la flauta travessera, tot ben 
lligat. També hi ha presència de body 
percussion, “que és una percussió 
que fas amb el cos”, indica Coma. 
Aquesta part ha estat assessorada 
per Anna Llombart. 

A dalt de l’escenari actuen dues 
actrius. Marta Muñoz i Lorena Lliró 
s’alternen al piano i Estela Córcoles 
(ara resident a l’estranger) i Alba 
Atcher, a la flauta travessera. 
La idea original és de Berta Ros i Gi-
sela Joanet, “elles són el motor de Viu 
el Teatre. A Coma li va arribar el pro-

  Marina Antúnez

ESPECTACLE |  IInFAntIL

Moment de l’espectacle ‘Cinemúsica’ de Viu el Teatre, en una edició passada. || Viu el TeaTre

jecte mig embastat, i ell va dedicar-se 
a la part creativa final, “fent la cre-
ació a dalt de l’escenari”. 

Ara, el muntatge s’ha adap-
tat a les mesures restrictives per la 
Covid-19. A l’escenari, no s’ha hagut 
de tocar res, “les actrius treballen 
exactament igual”. Però a nivell de 
públic s’ha hagut d’establir la dis-
tància i mascaretes, excepte per als 

nadons, per a qui no és obligatòria.
En aquest sentit, Coma apunta 

que l’espectacle ha recuperat la in-
versió de les funcions que es van fer 
altres anys “però si fos un especta-
cle que estrenéssim seria un fra-
càs”, ja que costaria amortitzar-lo. 

Cinemúsica es pot veure els dies 
21 i 28 de febrer, a les 11 h i 12 hores, 
al Hall Margarida Xirgu del Teatre 

Laura Ventalló, llibretera, serà la protagonista de ‘El món del llibre als ulls de’. ||q. p.

ACTIVITATS | 2021

La Biblioteca 
engega al 
mes de gener
La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
ja té en marxa les propostes per 
aquest mes de gener. D’una banda, 
el proper 19 de gener, a les 20 hores, 
s’ha previst una nova sessió de ‘El 
món del llibre als ulls de...’

L’activitat es farà per Zoom i 
comptarà, aquesta vegada, amb una 

entrevista a la llibretera de la Casa 
del Llibre, Laura Ventalló, que serà 
entrevistada per Laia Matas, estu-
diant de 4rt d’ESO a l’Institut Cas-
tellar. Les persones que s’hi vulguin 
inscriure han d’enviar un correu a 
mimopm@diba.cat.

Ventalló és nascuda a Cervià de 
Ter (Girona), ha viscut a Barcelona 
i viu a Castellar des de fa 15 anys. Va 
estudiar filosofia ja una mica gran, 
perquè s’havia posat a treballar de 
ben petita. Sempre ha estat una apas-
sionada dels llibres. Ha treballat a 
l’FNAC de la plaça de Catalunya i, 
ara a la Casa del Llibre de Barcelona. 

L’altra activitat que la bibliote-
ca té en marxa és el Projecte Arlequí. 

De fet, és una campanya per fomen-
tar l’escriptura manual. Tot i el fet 
indiscutible que som a l’era virtual i 
que el treball telemàtic s’ha fet im-
prescindible, aquest tipus d’escrip-
tura manual és molt útil i activa tres 
regions del cervell: L’àrea motora, la 
visual i la cognitiva. 

L’activitat tindrà lloc el 22 de 
gener que ve, a les 19 hores, també a 
través de la plataforma Zoom. Anirà 
a càrrec d’ARGA (Associació de Re-
cerca Grafològica Aplicada). Ells 
ens descobriran els beneficis que 
ens aporta el fet d’escriure a mà, als 
adults i també als infants. Els po-
nents seran Ma Josep Claret i F. Xa-
vier Serracant.  ||  M. anTúnez

Romea, al Petit Romea. Les entrades 
es poden reservar a Viu el Teatre i 
a la pàgina web del Teatre Romea.  
L’aforament és limitat, seguint mesu-
res de seguretat que marca Sanitat. 

La productora Viu el Teatre és 
molt prolífica. Actualment, té en car-
tellera Alícia al país de les meravelles, 
El petit Dalí i el camí cap als somnis i 
el Pintamúsica.   
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El jaciment del segle xI segueix viu
una tesi de la universitat del país Basc aporta noves dades del poblat visigot descobert a la plaça Major l’any 2005

El 16 de desembre del 2020, l’ar-
queantropòloga Maite Iris García 
Collado, de la Universitat del País 
Basc (UPV), va presentar i defen-
sar la tesi doctoral sobre patrons 
alimentaris de l’època medieval, 
comparant exemples de Catalu-
nya amb d’altres zones de la Pe-
nínsula, en concret, el País Basc, 
Madrid i Toledo.

Al seu estudi, García inclou la 
necròpolis del segle XI dC que es 
va descobrir l’any 2005 a la plaça 
Major de Castellar del Vallès. “Tant 
a nivell local com estatal, el ja-
ciment visigot de la plaça Major 
de Castellar és un referent per 
a assentaments d’aquest perío-
de”, apunta Jordi Roig, arqueòleg 
castellarenc responsable de l’ex-
cavació que es va dur a terme en 
aquell moment. 

La tesi de García contempla 
una mostra àmplia d’individus, ne-
cròpolis i cementiris. L’objectiu de 
l’estudiant era poder fer un estudi 
rigorós de patrons alimentaris i 
tipus de dieta que tenien a l’època.

Ja fa temps que Roig i García 
es coneixen, ja que han col·laborat 
en diverses ocasions. 

Roig havia fet el doctorat a 
la univeritat del País Basc. Gar-
cía sabia que a Castellar hi havia 
aquest important jaciment, que 
s’havia excavat, i va fer l’anàlisi 
(d’estroncis, isòtops, etc.) de les 
restes òssies conservades. 

No només les de Castellar sinó 
també d’altres jaciments de Catalunya.

A  les excavacions de Caste-
llar “es van trobar fins a 22 tom-
bes”, que estan custodiades als di-
pòsits de la Generalitat, a Cervera. 
Altres restes són al Museu de Gi-
rona o a l’empresa de Roig, Arra-
gó, a Sabadell. 

Els estudis que ha fet García  

  Marina Antúnez

Vista del paratge arqueològic de la plaça Major de Castellar de Vallès, al mig del nucli urbà, l’any 2005. || JOrDi rOig - arragO

aporten dades analítiques per de-
terminar els patrons alimentaris i 
també desvelen si pot haver algun 
vincle de parentiu entre les restes 
que es van trobar a la plaça Major. 
“Aquest tipus d’estudi és bas-
tant pioner, no s’havia fet mai a 
Catalunya”. 

La tesi de García es publica-
rà en breu al web de la Universi-
tat del País Basc i serà accessible 
per a tothom. De moment, un cop 
presentada la tesi, s’ha convertit 
en doctora. Si  es considera opor-
tú, també se’n publicarà un llibre.

El poblat visigot de la plaça Major 
“es va trobar en molt bon estat de 
conservació i es va poder conèixer 
quasi la totalitat del jaciment”. 

Això no és habitual, apunta 
Roig, ja que rarament es troben 
totes les parts. Normalment, hi 
ha el cementiri, magatzems, etc, 
però aquesta vegada hi havia “zona 
d’hàbitat, zona funerària i de ne-
cròpolis, i zona productiva, amb 
els forns i tallers”. 

un jaciment encara desconegut

Aquesta singularitat del poblat 
visigot de la plaça Major fa que la 
troballa d’aquest jaciment sigui ex-
cepcional, “i malgrat tot,  la prò-
pia gent de Castellar no sap que 
té un jaciment visigot de primer 
ordre a nivell peninsular”. 

Dins els circuits científics i 
professionals “la gent n’està una 
mica al cas”, però a nivell local, de 
Catalunya o estatal “no s’ha fet di-
fusió ni publicació dels treballs”, 
apunta Roig, que reconeix que seria 
fonamental recollir el  que es va des-
cobrir en un llibre, “que ja tenim bas-
tant preparat”, perquè és la base de 
les restes, ja que si no totes les coses 
que es facin sobre aquell resultat que-
den descontextualitzades.

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès es va comprometre a fer un 
llibre, tríptics i opuscles, fins i tot, 

ARQUEoLoGIA | nECròpOLIs A LA pLAçA MAjOr

EXCAVACIoNS

Plaça Major, unes 
obres amb història

El jaciment de la plaça Major de 
Castellar del Vallès es troba a 
la plaça Major del municipi. És 
on l’Ajuntament de Castellar 
va desenvolupar un projecte de 
remodelació urbanística integral 
de la plaça, amb la construcció 
d’un aparcament subterrani, l’any 
2005. És concretament en aquest 
espai de l’aparcament on es va fer la 
intervenció arqueològica preventiva. 

Aquesta àrea està delimitada per 
la carretera de Sentmenat a l’est,
el passeig de la plaça Major 
al nord, el carrer Torras (amb 
l’edifici del Mercat Municipal
i l’Auditori) a l’oest, i el carrer Colom 
al sud.Tota aquesta zona de la 
plaça Major esdevenia un indret
d’expectativa arqueològica, 
d’una banda pel fet d’estar 
ubicada en el centre històric de
la vila, i de l’altra, per la presència 
de restes arqueològiques d’època 
prehistòrica i d’època romana 
tardana i visigòtica localitzades a 
l’indret dels horts de Can Torras, a
tocar de la plaça Major.

una exposició a El Mirador, però 
“han passat quinze anys i allò 
ha quedat oblidat”. Roig hi se-
gueix treballant, ja que està aca-
bant una tesi en què una part de 
l’estudi també és aquest jaciment. 
A nivell de recerca, també hi se-
gueixen treballant. 

En el seu moment, les excava-
cions arqueològiques es van limitar 
als espais on es feia obra. La zona 
pròpiament de la plaça Major, on 
hi ha el sortidor i l’enllosat de pe-
dres, no es va mirar. “És molt pos-
sible que sota els bancs on la gent 
s’asseu a llegir el diari hi hagi res-
tes d’alguna sepultura visigoda”, 
afirma Roig. 
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Aquest nadal la llibreria Vallès ha regalat la ‘Història breu de Castellar del Vallès’ 
escrita per Lluís Montagut amb motiu dels 50 anys d’aparició de l’obra 

Fa 50 anys es va publicar el llibre His-
tòria breu de Castellar del Vallès escri-
ta pel castellarenc Lluís Montagut 
Homet el 1970. Es tracta d’un recull 
d’anècdotes, històries i interioritats 
del nostre poble, els seus entorns i 
els nostres avantpassats al llarg dels 
temps.  La  Llibreria Vallès, que va re-
editar-lo el 1983, va voler aprofitar els 
50 anys de l’aparició de la primera 
edició per regalar un exemplar de la 
segona edició per una compra supe-
rior al 25 euros. 

El llibre porta per subtítol Crò-
nica testimoni d’una època 1400 A.J.-
1939 i pretén ser un testimoniatge 
d’aquesta etapa “revivim ço que ha 
estat exactament el nostre poble 
durant un temps llarg”, segons s’ex-
plica en el pròleg de l’obra escrit per 
Josep Valls i Janer. El mateix autor 
anticipa a la presentació del llibre 
que “això que us dono a llegir no 
té gaires pretensions. No és altra 

Cinquanta anys d’història local
ANIVERSARI | rEEDICIó

La vista de Castellar des del cementiri que obre el llibre. Al costat, una imatge de Lluís Montagut Homet.  || ceDiDa

 Jordi Rius

pàtic, tan treballador, que forneix 
llençols per a totes les núvies pos-
sibles de la península Ibèrica –en 
clara referència a l’empresa Vídua 
de JosepTolrà– fos ignorat de tanta 
gent”. L’autor concloïa que Castellar 
del Vallès és conegut, de nom, “per 
una gran majoria perfectament in-

cosa que un aplec de clixés, de lec-
tures, de records”. Més endavant 
assegurava que creia  que la dita po-
pular “Castellar del Vallès, que molts 
anomenen i no saben on és” era “si 
no absurda i sense sentit, almenys 
exagerada”. Montagut es pregunta-
va com un poble “tan bonic, tan sim-

capaç de situar-lo en el mapa quasi 
sempre verge en el punt on li toca-
ria figurar”. Acompanyava  l’escrit 
amb un mapa on dibuixava  un trian-
gle equilàter format per les cocapi-
tals Terrassa i Sabadell i Castellar.

L’anecdotari que es pot llegir 
a través de les quasi 300 pàgines in-

clou un llistat de renoms i motius 
ordenats per oficis, jerarquies, “els 
agraciats”, “els que no ho són” o 
“la col·lecció zoològica”. El llibre 
porposa un seguit d’onze excursions 
per Castellar i Sant Feliu del Racó. 

polític, historiador i escriptor

Lluís Montagut Homet va néixer el 
2 de novembre del 1904. De 1920 a 
1924 va col·laborar a la revista in-
fantil Mainada. Segons destaca Joan 
Pinyot a la segona edició del llibre, el 
1933, quan es funda La Farga, entra a 
formar part del seu equip de redac-
tors. El 1924 guanya una oposició 
una plaça d’auxiliar a l’Ajuntament 
de Castellar i es veu inscrit d’ofici al 
partit del general Primo de Rivera, 
la Unión Patriótica. 

Amb la Segona República, entra 
al Centre Republicà Autonomista. 
Després dels fets de l’octubre de 1934, 
deixa ERC i funda la secció local de les 
Joventuts Socialistes Unificades, el 
germen del que serà després el PSU. 
Amb la Guerra Civil, un Comitè An-
tifeixista, del qual ell és el cap de pa-
trulla, subtitueix l’Ajuntament. Cri-
dat a files el 1938, va passar a França 
amb la seva unitat militar. Des d’allà 
col·labora amb la resistència. Amb el 
final de la guerra, davant la impossi-
bilitat de tornar a Catalunya, s’esta-
bleix a Castres, a l’Occitània, on tre-
balla com a funcionari municipal. Va 
ser un dels puntals del Butlletí del 
Casal Català d’Angulema.  

història
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agenda Del 15 al 24 de gener de 2021

DivenDres 15
20 h - CINEMA
Cinefòrum: Ema
Auditori Municipal Miquel pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Diumenge 17

19 h - CINEMA
Diumenge d’estrena - Cicle 
Gaudí: Uno para todos
Auditori Municipal Miquel pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Dimarts 19
20 h - PRoPoSTA
“El món del llibre als ulls de...”. 
Laia Matas, alumna de 4t d’EsO a 
l’Ins Castellar, entrevista Laura 
Ventalló, llibretera
Inscripcions gratuïtes a l’a/e 
mimopm@diba.cat  
plataforma Zoom
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni tort

DivenDres 22
19 h - XERRADA
Presentació del Projecte Arlequí, 
sobre els beneficis de l’escriptura 
manual
Inscripcions a les a/e b.castellarv.
at@diba.cat i biblioteca@
castellardelvalles.cat o al tel. 
937144735 en horari d’obertura de 
la Biblioteca
plataforma Zoom
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni tort

20 h - CINEMA
Cinefòrum – Filmoxarxa: América
Auditori Municipal Miquel pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Diumenge 24

16.15 h i 19 h - CINEMA
Diumenge d’estrena: Wendy
Auditori Municipal Miquel pont
Organització: Ajuntament

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

#L’ACTUALésinformació

GRÀCIES!
Aquest 2020, la fidelitat de 
castellarenques i castellarencs ha 
fet créixer  l’audiència de lactual.cat 
un 50%

En un any en què la informació ha estat 
més important que mai, hem superat 
els 173.000 usuaris únics i les 715.000 
pàgines vistes
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
DIVEnDrEs 15 CASANoVAS 
DIssABtE 16 CATALUNyA 
DIuMEnGE 17 CASTELLAR 
DILLuns 18 RoS 
DIMArts 19 PERMANyER 
DIMECrEs 20 CATALUNyA 
DIjOus 21 FENoy 
DIVEnDrEs 22 EURoPA 
DIssABtE 23 CASTELLAR 
DIuMEnGE 24 yANGÜELA 

DEFUNCIoNS

“Els nens no tenen ni passat ni present, per això gaudeixen del  present, cosa que rares vegades ens passa a nosaltres. ”
Jean de La Bruyère

@ebcolobrers @maria_moncal @alexfb89
Manipulant neu plaça Font del lleó Hola 2021

PoSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Aquests dies, la neu ha estat protagonista, sobretot al sud de Catalunya, amb grans gruixos de 
neu que, en alguns casos ha acabat en grans gelades. Per les nostres contrades, únicament la Mola 
ha mostrat la seva cara blanca. En aquesta imatge de fa 61 anys, es pot veure una vista parcial de 
Castellar nevat. Es pot veure el campanar de l’església parroquial i, també, la fàbrica de l’Estaca. 
Al fons, la Mola, també tenyida de blanc. || FOns FOTOgràFic arxiu Municipal

Nevada del 1960

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3

T. 937 47 49 56

www.farmaciacasanovas.cat 

Què entenem per 
dolor? Tothom sentim 
el mateix dolor? Hi ha 

diferents tipus de dolor?

Recoma-
nació

penúltima

05/01/2021     
Manuel lara rodríguez · 85 anys
08/01/2021        
antonio garces campo · 78 anys
08/01/2021     
gabriel Marquez Donoso · 72 anys
09/01/2021      
andres iranzo Defez · 89 anys
09/01/2021   
pelegrí soler arnabat · 78 anys
10/01/2021       
cristobal Hernandez Bono · 64 anys
11/01/2021     
rafael Ordoñez Vargas · 67 anys
11/01/2021        
José antonio pérez caballero · 57 anys 

TELÈFoNS DINTERÈS: ajuntament 93 7 14 40 40 ·  Fax ajuntament 93 714 40 93 · policia 93 7 14 48 30 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49 
51 ràdio castellar 93 714 43 40 · casal catalunya 93 715 89 98 · casal plaça Major 93 714 36 55 · cap 93 747 11 11 · servei de català 93 714 30 43 · centre de serveis 93 747 10 55 · ambulància 061 Funerària castellar 
93 727 74 00 · Tanatori 93 747 1 2 03 · Mossos d’esquadra 112 · Jutjat de pau 93 714 77 13 · OsB  93 7 14 53 89 · acc 93 7 14 6 7 39 · recollida de mobles 900 150  140 · Taxis castellar 93 7 14 3 7 75 · parròquia  93 714 52 83

Quan parlem del dolor ens referim a una sensa-
ció desagradable, com una punxada, formigueig, 
picadura, cremor o molèstia. El dolor pot ser 
agut o sord. Ens referim a un dolor agut a aquell 
dolor fort, que no podem aguantar el malestar. 
En canvi, quan parlem d’un dolor sord, es tracta 
d’un dolor que es pot suportar i que no ens inva-
lida en la nostra vida diària. A més, també es pot 
presentar de manera intermitent o constant.
Hi ha dos tipus de dolor: l’agut i el crònic. En 
general, el dolor agut sol aparèixer de manera 
sobtada i sol estar lligat a alguna malaltia, lesió o 
inflamació. Sovint aquest dolor pot ser diagnos-
ticat i tractat mitjançant analgèsics i antiinfla-
matoris. Generalment solen desaparèixer, tot i 
que a vegades pot fer-se crònic. En aquest dar-
rer cas, el dolor dura molt temps i si no s’aconse-
gueix tractar pot causar problemes més greus.
El dolor és una sensació totalment subjectiva, és 
a dir, cada persona sent el dolor de manera to-
talment diferent. Hi haurà gent que té molta ca-
pacitat d’aguantar dolors forts i ser capaços de 
fer el seu dia a dia, mentre que hi haurà gent que 
el dolor els invalida totalment. La finalitat no és 
comparar qui té més dolor, sinó intentar pal·liar 
i tractar-lo perquè ens afecti el mínim possible.

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 sabadell i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377
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la contra

Mariona Sánchez

Aquí cadascú entra 
amb la seva il·lusió 
per fer-la realitat

Propietària de la botiga taller Brodats Mariona

c
. D

ía
z

En una de les portes de la seva botiga hi ha aquest 
pensament: ‘El bonic de la vida és cosir històries, brodar 
somnis i desfer els nusos dels nostres problemes’.  El cert 
és que al seu petit establiment es pot fer realitat tot això

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
soc impulsiva
Un defecte que no pots dominar?
soc impacient
La teva paraula preferida?
projecte
Quin plat t’agrada més?
qualsevol plat de la meva mare
Un color
el verd
Un llibre?
els d’isabel allende
Un cantant?
Jorge Drexler
Una pel·lícula?
‘la la land’
Un viatge pendent?
Japó
Un racó de Castellar?
parc de colobrers
Un comiat?
adeu-siau

”

“

· Com diu la frase que hi ha po-
sada al teu establiment, bro-
des somnis?
Sí. Hi ha molts projectes que la gent 
ve aquí a fer o comencen una marca 
o una dissenyadora vol fer una pre-
sentació i vol fer alguna cosa broda-
da, escuts per a una gent que vol fer 
una trobada, persones que van en 
moto en grup i s’han buscat un nom... 
Aquí cadascú ve amb la seva il·lusió 
per fer-la realitat.

· Llavors, abans de fer una feina, 
fas una tasca d’assessorament...
Exacte. Jo pregunto si té el dibuix, 
com vol que sigui el brodat, on vol 
fer-lo, de quins colors... Toco molta 
varietat de gent perquè tothom em 
ve amb la seva història. Ara estem 
fent uns brodats d’escuts de nois bar-
buts, chicos malos diríem. Estic fent 

els de l’Estat, però n’hi ha a tot arreu.

· Sempre t’ha agradat brodar?
Sí. De fet, la meva mare, María Sáiz, 
ja brodava. Aquí on hi ha un taller 
abans era una habitació on la mare 
tenia noies que venien a aprendre 
a brodar. La mare tenia màquines i 
les noies venien a aprendre en dife-
rents horaris. 

· I eres una d’aquestes noies?
Sempre era per aquí al mig. Eren noies 
més grans que jo, però m’agradava es-
tar-me per aquí. Amb la mare, vaig 
aprendre a saber portar la màquina. 
Això és fonamental. Brodar a mà és 
més fàcil perquè no has de tenir pun-
teria, a la màquina has de tenir-ne. A 
mà és més fàcil, però també més lent. 

· Fins a decidir-te obrir la botiga-
taller, què vas fer?
Vaig estar molts anys amb una bro-
dadora molt prestigiosa de Sabadell, 

Anna Maria Camarasa. Vam  comprar 
una màquina japonesa per fer brodats 
a la botiga que tenia a la Via Massa-
gué de Sabadell. Per amortitzar-la, 
vaig estar tres estius a Platja d’Aro i 
Lloret de Mar brodant samerretes i 
gorres per als estrangers. Vam llogar 
un local i un apartament amb la meva 
amiga Berta Vidal, amb qui ara faig els 
aparadors de Nadal de la botiga. Es 
pot dir que en un estiu amortitzaves 
la màquina, treballant moltes hores, 
això sí. I després de nou la màquina a 
Sabadell continuant fent coses.

· Recordes algun encàrrec artesa-
nal que t’hagi agradat més?
Fa dos anys, vam fer amb l’Anna Maria 
el nou estendard de Barberà del Va-
llès, que es va penjar a la balconada 
del consistori per la Festa Major. Va 
ser un projecte molt maco i vaig gau-
dir moltíssim.

· En aquests anys de professió, 

quins projectes recordes o t’han 
agradat més?
Els que són més creatius. Recordo 
que vaig fer uns brodats negres en un 
abric blanc d’una dissenyadora, era 
una cosa d’alta costura, només per 
veure’l. I ara últimament vaig tenir 
un torero, a qui li vaig fer un capot. Es 
pot arribar a fer el que vulguis. Com 
els mantons de Manila o el de la vir-
gen a Andalusia. Aquí no tenim tanta 
tradició amb aquests brodats.

· La teva botiga-taller és coneguda 
pels aparadors de Nadal. Fa 13 anys 
que et presentes a concursos...
Al 2007 es vam presentar per primera 
vegada i allà va ser arribar i moldre. I 
mira que l’aparador era ben petit, ales-
hores. Vam obrir una caixa i recordo 
que vam fer un petit avet de Nadal 
amb rodets de fil. Semblava el del Fer-
rero Rocher i era molt elegant i molt 
maco. La Berta, que és maquinista de 
teatre, ja em va començar a ajudar. Al 

2007 ja vam guanyar el primer premi 
local. Després van venir els premis de 
la Cambra.

· Quan decidiu posar-vos a treba-
llar en la idea de l’aparador ?
Depèn. De vegades és d’un any per l’al-
tre, ja que muntant-ne un ja en surt un 
altre. Aquest any, que hem fet com una 
comunitat de veïns celebrant el Nadal, 
estàvem  molt encallades.

· Intetenteu reflectir l’actualitat 
als aparadors?
Aquest any sí. Però és clar, són tants 
anys que ja hem fet de tot: pessebre, 
Pastorets, els Reis, una església... És 
clar, se’t van acabant les idees a me-
sura que passen els anys .

· Feu servir plànols?
I tant! Aquest any em feia riure, per-
què fins i tot vam fer una reunió. A 
partir d’una idea inicial estirem el fil 
i comencen a sortir coses.               

 Jordi Rius


