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Setmanari d’informació local

Les eleccions al Parlament, que  tenen un cens de 18.928 
votants a Castellar, han vist triplicat el vot per correu

La Covid-19 posa a prova el 14F
La cita amb les urnes coincideix amb una frenada de la 
pandèmia (Rt 0,7), però tot i així baixarà la participació  

Les incògnites sobre com sortir de la greu crisi 
sociosanitària de la pandèmia i del laberint del 
procés són els grans reptes del futur govern

eLeCCions | p 04

nous horitzons 
per a Catalunya

La fotografia mostra una multiexposició  de tretze imatges de la senyera, que remeten justament a les tretze eleccions convocades a Catalunya  des de  la recuperació de la democràcia, incloent-hi les del  14F.  || Q. Pascual
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tema de la setmana eleccions 14F

RESULTATS A CASTELLAR DE LES DARRERES ELECCiONS AL pARLAMENTVOTANTS A CASTELLAR / ABSTENCiÓ A CASTELLAR 

Unes eleccions plenes d’interrogants
La por als contagis per la Covid-19 tindrà una incidència directa en la participació del comicis al Parlament de diumenge

Poques vegades, unes eleccions 
s’han presentat amb tantes incòg-
nites com les del proper 14 de fe-
brer. La principal acostuma a ser 
saber qui guanyarà, però aquesta 
vegada també s’obre un gran inter-
rogant: quanta gent es mobilitzarà 
per anar a votar?

Els riscos aparellats a l’activi-
tat social –per moltes mesures de 
protecció que s’estableixin– en un 
entorn de pandèmia pot acabar te-
nint una influència capital en el re-
sultat electoral perquè es preveu 
una baixada de la participació, cosa 
que trencaria les xifres històriques 
de votants assolides el 2017 i el 2015.

A Castellar també s’ha notat 
un augment del vot per correu –
vegeu la pàgina 3– però fins que diu-
menge a les 20 hores no tanquin els 
col·legis electorals no hi haurà res-
posta a fins a quin punt la ciutada-
nia s’ha sentit interpel·lada en uns 
comicis que arriben en un molt mal 
moment a Catalunya: amb la Gene-
ralitat sense president des que es va 
inhabilitar Quim Torra, amb tensi-
ons internes al Govern, amb la ir-
rupció de la Covid-19, que ha generat 
un crisi sociosanitària sense prece-
dents i amb un acabament de legis-
latura imposat pel calendari en no 
presentar-se cap candidat a presi-
dent. I, enmig d’aquest escenari de 
tempesta perfecta, un intent frus-
trat d’ajornar les eleccions al maig 
que el Tribunal Superior de Justí-
cia va invalidar per mantenir la cita 
amb les urnes el 14 de febrer.

Són tantes les derivades ober-
tes que es fa difícil saber quin serà 
el resultat més probable. El context 
polític també s’ha obert més que mai 
amb la irrupció del ja ex ministre de 
Sanitat Salvador Illa com a cap de 
llista del PSC, o amb la possibilitat 
que han tingut els presos indepen-
dentistes d’accedir al tercer grau 
i, per tant, fer campanya per les 
opcions d’ERC i Junts per Catalu-
nya, forces que lluiten per aconse-
guir imposar-se en el bàndol inde-
pendentista. A més, es presenten 
noves formacions com PDeCAT i 
Vox i caldrà veure fins a quin punt 
es fan un lloc a l’hemicicle català, 
sobretot els segons. 

Entre els escenaris possibles 

  Redacció
resultats anteriors

A Castellar del Vallès, les darreres 
eleccions al Parlament, l’any 2017, van 
significar el primer triomf d’ERC a 
la vila en aquest tipus de contesa. Els 
republicans van sumar el 25% dels su-
fragis, seguits de Ciutadans amb un 
23,4%, Junts (22,8%) i PSC (11,9%). A 
més van ser les eleccions més par-
ticipatives de la història de l’actual 
democràcia, ja que va anar a votar 
el 85,6% del total del cens. De fet, la 
participació va ser similar a les del 
2015 (81%) però el resultat va presen-
tar una variant principal: la victòria 
de la coalició d’ERC i les derivades 
postconvergents sota el paraigües de 
Junts pel Sí. Les eleccions del 2015 
van atorgar a Castellar la victòria 
a Junts pel Sí (43,96%), seguits de 
Cs (16,78%, el PSC(11,98%) i la CUP 
(9,18%), que aconseguia una posició 
de força al tauler polític nacional. 

hegemonia convergent

Històricament des de les primeres 
eleccions al Parlament del 1980, Cas-
tellar del Vallès ha estat una vila on 
l’hegemonia de Convergència i Unió 
no va ser discutida per cap força po-
lítica comicis rere comicis. La coa-
lició nacionalista va guanyar les 10 
primeres eleccions al Parlament 
(entre el 1980 i el 2012). En les del 
2015, CiU  ja no existia com a candi-
datura –els hereus de CiU es van in-
tegrar en la candidatura conjunta 
Junts pel Sí amb ERC– i les del 2017 
van suposar el primer triomf d’ERC 
amb Junts per Catalunya –que reco-
llia en bona part l’herència de CiU– 
com a tercera força.  

+14F

En total són 18.928 els castella-
rencs i castellarenques que estan 
convocats a les urnes en aquests 
comicis. El nombre de ciutadans 
i ciutadanes que podran exercir 
el dret a vot ha augmentat en 765 
respecte les darreres eleccions 
al Parlament, que es van celebrar 
el 21 de desembre del 2017, i 
en 358 respecte les darreres 
eleccions a Corts Generals del 
10 de novembre del 2019.
La jornada electoral es viurà en 
set col·legis electorals, mentre 
que el número de seccions (14) 
i meses electorals (25) serà el 
mateix que les darreres eleccions. 

canvis als col·legis electorals

En aquest sentit, una de les 
principals novetats és el canvi 
dels col·legis electorals, que 
eren habituals per espais 
més amplis i accessibles que 
permetin garantir distància social. 
Aquestes són les modificacions:
•Secció 1: passarà de l’Arxiu 
Municipal al Casal de Gent 
Gran de la plaça Major.
•Seccions 2, 8 i 14: passaran d’El 
Mirador al Pavelló de Puigverd.

18.928 electors i 
electores de Castellar 
podran participar en les 
eleccions de diumenge

•Seccions 3 i 4: passaran de 
l’Escola Emili Carles-Tolrà 
al Pavelló Dani Pedrosa.
•Secció 5 i 9: passaran de 
l’Escola Joan Blanquer al 
Pavelló Joaquim Blume.
•Seccions 6 i 13: estaran ubicades 
al Recinte Firal de l’Espai Tolrà.
•Secció 7 i 12: estaran ubicades 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.
•Secció 10: passarà de 
l’Escola Mestre Pla a l’Espai 
Polivalent de l’Espai Tolrà.
•Secció 11: passarà de l’antiga 
escola de Sant Feliu del Racó a 
l’Espai Polivalent de l’Espai Tolrà.

consells per anar a votar

Per qüestions relacionades amb 
els protocols anti-Covid, l’Ajunta-
ment aconsella a la ciutadania que 
vulgui anar a votar que es desplaci 
a peu fins als col·legis electorals i 
que porti el vot triat de casa. Tot 
i això, tots els col·legis electorals 
disposaran de paperetes i sobres 
i de cabines de votació per poder 
seleccionar el vot en la intimitat.
Així mateix, també s’han 
establert unes franges horàries 
de votació, que són les següents:
-De 9 a 12 hores: col·lectius de risc.
-De 12 a 19 hores: votants no 
pertanyents als col·lectius 
de risc ni en quarantena.
-De 19 a 20 hores: col·lectiu 
de persones en quarantena 
(contagiats, contactes estrets 
i sospitosos). || redacció

Va ser la participació 
electoral a les 

darreres eleccions 
al parlament, la més 

alta de la història

%

85,6

d’aquests comicis, no és descarta-
ble que el resultat de diumenge que 
ve no permeti formar govern ni pro-
clamar nou president o presidenta, 
fet que tornaria a abocar els cata-
lans i catalanes a unes noves elec-
cions al Parlament.
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En les dotze convocatòries electorals al parlament viscudes fins ara, l’any 2017 va ser el rècord de participació a 

Castellar (85,6%). La participació més baixa es va donar el 1992 (55,9%). ||  FONT: aJuNTaMeNT de casTellar

Les darreres eleccions al parlament van suposar per a ERC la seva primera victòria a Castellar del Vallès. En concret 

van sumar el 25,1% dels vots, seguits de Ciutadans  (23,4%) i Junts (22,8%). ||  FONT: aJuNTaMeNT de casTellar
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el vot per correu es triplica pel 14F
L’ajuntament ja té preparat el dispositiu per garantir una jornada electoral segura per a la ciutadania  i sense incidències

El vot per correu s’ha convertit, en el 
procés electoral al Parlament de Ca-
talunya del proper 14F, en una opció 
per a totes aquelles persones que pre-
fereixen no assistir presencialment a 
un col·legi electoral. Aquesta opció, 
sumada a l’habitual de les persones 
que voten per correu per trobar-se 
lluny, ha fet que s’assoleixi una xifra 
rècord en un procés electoral, que tri-
plica arreu les sol·licituds admeses 
en les eleccions catalanes del 2017.

Segons informa Correus i Telè-
grafs, s’han admès més de 270.300 
sol·licituds a tot Catalunya. A la De-
legació Provincial de l’Oficina del 
Cens de Barcelona les sol·licituds 
presencials han superat les 117.700 
sol·licituds i les telemàtiques, les 
62.400. A Castellar, com a la resta 
del territori, també s’han triplicat les 
sol·licituds. Si en les darreres elecci-
ons es van admetre uns 260 vots per 
correu, en aquest procés s’ha arri-
bat, aproximadament, als 700 vots.

La gestió del vot per correu 
inclou l’admissió de sol·licituds, el 
lliurament a les Delegacions Pro-
vincials de l’Oficina del Cens Elec-
toral, el lliurament en mà de la do-
cumentació electoral remesa pel 
Cens als sol·licitants, així com l’ad-
missió del vot per correu i la seva 
custòdia en les oficines de destí fins 
al seu lliurament durant la jorna-
da electoral en les meses electorals 
corresponents. Respecte a altres 
anys, la gestió del vot ha estat si-
milar, però en aquesta ocasió s’ha 
afegit un nou pas: quan el carter 
o cartera lliurava la documenta-
ció electoral a domicili, la persona 
podia emplenar els sobres electo-
rals a canvi d’un justificant acredi-
tatiu del dipòsit del seu vot, cosa que 
evita haver d’anar posteriorment 
a una oficina de Correus. Aquesta 
opció ha estat una mesura extraor-
dinària amb motiu de la pandèmia.

 Cristina Domene

Un carter de Castellar carrega sobres a una motocicleta dijous passat a la plaça Catalunya, davant de l’oficina de Correus. || Q. Pascual

Diumenge, una comissió de Cor-
reus s’encarregarà de custodiar i 
portar els vots als diferents col·legis 
electorals de Castellar, tot garantint 
el lliurament  a les meses en un pro-
cés molt controlat. 

dispositiu preparat

La Direcció General de Processos 
Electorals calcula un desplegament 
de més de 100.000 persones per ga-
rantir que diumenge que ve es podran 
fer les eleccions del 14F. Són més de 
82.000 persones que han de ser a les  
9.117 meses que hi haurà repartides 
per tot el país. Un president, dos vo-
cals i els sis suplents. A banda, cal 
comptar el dispositiu de seguretat 
i de l’administració per garantir el 
funcionament normal de les elecci-
ons al Parlament.

A Castellar, el dispositiu ja està 
muntat i amb totes les persones ne-
cessàries convocades per tal de ga-
rantir una jornada electoral segura 
i sense incidències. Dani Pérez, re-
gidor de l’Àrea de Serveis a les Per-
sones, ha explicat que respecte la 
constitució de meses i les al·legacions 
Castellar no ha estat un municipi aliè 
al que ha succeït a la resta de Cata-
lunya: “Hi ha persones convocades 
a les meses que han presentat al·
legacions, per tant, des de l’Ajun·
tament el que hem fet –seguint les 
indicacions de la Junta Electoral 
en tot moment– ha estat anar su·
plint aquestes absències i ja hem 
pogut notificar als suplents que 
han de ser a la mesa. Entenem que 
no tindrem problemes per consti·
tuir les meses electorals”.  

Davant les eleccions més excep-
cionals, el Govern preveu un disposi-
tiu per resoldre qualsevol eventuali-
tat que pugui sorgir. En especial en 
una hora crítica: de 9 a 10 del matí, 
que és quan han de quedar consti-
tuïdes les meses. Si no es constitu-
eixen, la votació en aquestes meses 
ha de ser en les 48 hores posteriors 
i, segons el Govern, acabaria sent di-

+ CREU ROJA

Acompanyament als 
col·legis electorals

L’Ajuntament de Castellar i Creu 
Roja ofereixen per a diumenge 
un servei d’acompanyament als 
col·legis electorals adreçat a 
persones majors de 65 anys amb 
mobilitat reduïda i persones amb 
diversitat funcional. “Dues persones 
voluntàries amb transport adaptat 
s’encarregaran d’acompanyar la 
persona que ho necessiti fins al 
col·legi. De moment, han demanat 
el servei tres persones. Altres 
anys teníem més peticions, també 

de residències, però suposo 
que aquest any, per precaució, 
moltes persones grans no aniran 
a votar”, va explicar Paula López, 
tècnica de Projectes de Creu Roja 
a Castellar. Per sol·licitar aquest 
servei cal trucar al Servei d’Atenció 
Ciutadana, al 93  714 40 40. A més, 
aquesta setmana Creu Roja ha fet 
una crida per captar voluntaris
per formar part del dispositiu 
d’eleccions com a agents de salut. 
Aquestes persones –més d’una 
trentena– estaran distribuïdes per 
tots els col·legis, s’encarregaran 
de garantir la higiene de mans, l’ús 
adequat de la mascareta i la dis-
tància social mínima d’1,5 metres.

marts. Cal advertir que en cap cas es 
constituiria una mesa amb persones 
de risc de la franja de les 9 a les 12, 
per tant aquestes persones poden 
anar a les 9 a votar amb tranquil·litat.

Des de l’Ajuntament es vol en-
viar un missatge de tranquil·litat a 
la ciutadania: “Que la gent es mobi·
litzi per anar a votar amb total se·
guretat, els col·legis de Castellar 
són segurs i estaran preparats per 
rebre els electors”, assegura Pérez. 
Els col·legis de Castellar es van co-
mençar a muntar dijous per garan-
tir una prèvia desinfecció i aquest 
divendres al matí s’ha fet un simula-
cre amb les persones informadores i 
agents de salut de Creu Roja que tre-
ballaran en el dispositiu organitzat 
per  l’Ajuntament per al 14F. 
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política 14F

ERC ha fet aquesta setmana un acte 
presencial i virtual per explicar els 
motius perquè cal votar la formació 
republicana a les eleccions de diu-
menge. Una trentena de persones  
especialment seleccionades per la 
secció local d’Esquerra estaven dis-
tribuïdes amb la corresponent dis-
tància de seguretat per la platea de 
la Sala de  Petit Format de l’Ateneu 
mentre també es podia seguir per 
l’Instagram Live del partit.

L’al·licient del míting era veure 
la castellarenca Elisenda Alamany, 
que havia estat regidora de L’Altra-

“aquest 14-F es tracta de saber 
quina és la primera força del país”

Bernat picornell i Elisenda Alamany a la Sala de petit Format, dimecres passat || r.g.

Al centre, Alonso-Cuevillas, amb l’executiva de Junts per Castellar, dimarts passat. ||  r.g.

veu i Decidim, en el primer acte que 
feia a la vila, ara com a regidora re-
publicana a l’Ajuntament de Barce-
lona. Precisament, en els primers 
moments del seu discurs, Alamany 
va explicar que els 3.114 regidors que 
té ERC a Catalunya “defensem i pi·
quem pedra per demostar com és 
la república, sense discursos mà·
gics ni simbolismes”. Aquesta pre-
sència sobre el territori fa que ERC 
“sigui la força política que repre·
senta els grans consensus que exis·
teixen a Catalunya: a favor del dret 
a decidir, en contra de la corrup·
ció i a favor de les polítiques pro·
gressistes. Per tant, votar ERC és 
la força que pot representar mi·

llor els interessos de Catalunya”.
Alamany va estar acompanya-

da pel senador Bernat Picornell. Tots 
dos van presentar el llibre Ubuntu: 
la república del bé comú  de Raül Ro-
meva encara que properament hi 
haurà una presentació més formal 
amb la presència de Diana Riba, pa-
rella de Romeva. En aquest sentit, Pi-
cornell va apuntar que del llibre de 
Romeva es desprèn que “hem d’es·
tar al costat de la gent, saber què 
vol la ciutadania i aplicar·ho al bé 
comú”. El senador va advertir dels 
quatre grans reptes o deures que hi 
ha en joc aquest diumenge: “L’abs·
tenció, el perill de l’entrada amb 
força de l’extrema dreta, la sorti·
da de la crisi per la dreta i que les 
forces independentistes no arri·
bem al 50% dels vots”.

 Alamany va afegir que “vivim 
un moment decisiu” i que “la gent 
demana un projecte d’ambició per·
sonal, que sàpiga posar·se a la seva 
pell i que sàpiga el que és no arri·
bar a final de mes”. Respecte a les 
eleccions del 14-F,  la política repu-
blicana va assegurar que no es trac-
ta “d’una competició entre forces 
independentistes, sinó de quina és 
la primera força del país”. Alamany 
va insistir en el fet que “davant dels 
moments  actuals d’incertesa” cal  
“un govern que pugui plantar cara, 
que no sigui mesell, que planti cara 
davant del govern de l’Estat”. És, 
per això, que “l’única força amb sen·
sibilitat i amb capacitat per prote·
gir la gent és ERC”.  

ERC | aCte

A l’equador de la campanya electo-
ral del 14F, el diputat al Congrés i nú-
mero 5 a la candidatura de Junts per 
Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, 
va fer parada a Castellar del Vallès 
dimarts passat. Juntament amb el 
portaveu de Junts per Castellar, Pau 
Castellví, el candidat va protagonit-
zar la trobada virtual amb la ciutada-
nia Un cafè amb en JACS, a través de 
YouTube. Entre les qüestions que es 
van abordar al debat, que va durar 
prop d’una hora, destaquen la ges-
tió de la  crisi de la Covid-19,  la judi-
cialització del procés o mesures per 
reactivar l’economia. “És incom·
prensible que una població amb 
gairebé 25.000 habitants tingui 
aquests dèficits d’infraestructu·
res fruit de l’infrafinançament del 
nostre país”, va asseverar Alonso-
Cuevillas. “El Govern de la Genera·
litat s’ha de concentrar a eliminar 
aquests dèficits, i fer un Castellar 
competitiu econòmicament”, va 
puntualitzar Castellví.

Després de la trobada virtu-

“És incomprensible el  
dèficit d’infraestructures 
de Castellar del Vallès”

Visita del diputat Jaime Olano

JUNTS | jaUme aLonso-CUeviLLas

Bernat Picornell i elisenda alamany presenten el llibre de Raül Romeva

al,  el candidat, acompanyat de l’exe-
cutiva de Junts per Castellar, va dur 
a terme una passejada que va finalit-
zar al Mercat Municipal, per copsar 
a peu de camp les principals reivindi-
cacions i suggeriments de la ciutada-
nia. “És important conèixer el ter·
ritori. Les necessitats de Castellar 
no són les mateixes que les de Saba·
dell, tot i que són ben a prop”, va re-
conèixer. Alonso-Cuevillas i Castell-
ví van subratllar que és moment de 
donar suport a les empreses i els au-
tònoms, “perquè Catalunya pugui 
seguir sent el pol de creació de ri·
quesa que sempre ha estat”.

Quant a la proposta de Junts, 
Alonso-Cuevillas va remarcar que 
“Catalunya ha arribat a un punt, 
des de l’1·O, en què no té cap pos·
sible subsistència que no sigui ser 
una república. Només és possible 
amb un govern de Junts, encapça·
lat per Laura Borràs, que asseguri 
que hi haurà un govern netament 
independentista, sense cap con·
cessió a les forces del 155”.   || r.g.

El PDeCAT vol dinamitzar i potenciar 
els polígons industrials, “aplicant una 
fiscalitat més justa i equilibrada, per 
guanyar en atracció de noves inversi·
ons i en projecció exterior de les em·
preses que ja estan implantades al 
territori”, segons destaca la formació 
en un comunicat de premsa. “Per posar 
un exemple del que hem de revertir: 
els polígons de Castellar paguen uns 
3 milions d’euros en impostos, dels 
quals només els retornen 110.000, per 
no parlar de les condicions lamenta·
bles de neteja i manteniment en què 
es troben”, constata el PDeCAT, que 
afegeix que “això s’ha d’acabar i des 
del PDeCAT estem lluitant per can·
viar·ho”. El partit constata que el teixit 
productiu català“ha subsistit a la in·
tempèrie, sense l’atenció i el suport 
que li correspon per part de les ad·
ministracions”.  ||  redacció

Proposta d’una 
fiscalitat més 
justa per als polígons 

pp | visita al mercatpDECAT | propostes

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Matias de la Guardia, ha 
explicat que “hem vist com s’han fet actes de vandalisme aquest cap 
de setmana en els nostres cartells”, com tatxar-los o escriure-hi a sobre 
“fora d’aquí”. Ciutadans ha fet arribar la queixa a la Junta de Portaveus 
condemnant aquests atacs i fent una reflexió sobre “el que defensen al·
guns partits polítics i si s’incentiva una mica l’odi a qui pensa dife·
rent”, però manifesta que “no hem rebut cap mena de resposta”. Des 
de Ciutadans s’anima la gent perquè vagin a votar “per canviar el rumb 
de la situació que tenim a Catalunya, que afecta municipis com Cas·
tellar del Vallès, i hi veiem signes d’odi a qui pensa diferent”. La for-
mació taronja va fer campanya per Castellar el cap de setmana passat i 
va instal·lar una carpa a la plaça Europa.   || J. rius

El Partit Popular de Castellar va convidar dissabte al matí a la plaça del Mer-
cat el diputat i vicesecretari de participació del partit, Jaime de Olano. “El 
projecte d’Alejandro Fernández és el millor per abaixar impostos i per 
parar el procés. És l’únic capaç de construir una Catalunya millor”, ex-
pressava la presidenta del partit local, Alicia García. En el sentit econòmic, 
Jaime de Olano va afegir que, per culpa dels impostos, “a Catalunya es viu 
un infern fiscal que espanta les empreses i els inversors”. És per això 
que va expressar la intenció d’eliminar, entre altres impostos, el de succes-
sió, el de donacions i el de patrimoni, a més d’abaixar tres punts l’IRPF. El 
diputat popular també va carregar contra la gestió de la crisi de la pandè-
mia del Govern central i de la Generalitat de Catalunya, a la qual atribueix 
el perjudici econòmic de diferents sectors, com la restauració.   || g. PlaNs 

Queixes pels atacs als cartells de la formació

CiUTADANS | CamPanya

  Jordi Rius
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territori

Tot i que veïns i Ajuntament ja es-
taven assabentats durant la con-
centració que es va fer la setmana 
passada a l’accés de la pedrera de 
Vallsallent per protestar pel conti-
nu pas de camions que la Genera-
litat començarà aviat els treballs 
de millora de la C-1415, el Depar-
tament de Territori i Sostenibili-
tat  ha confirmat a L’ACTUAL  que 
els treballs, que es van adjudicar el 
desembre passat per un import de 
3,17 milions d’euros, ja estan en fase 
inicial. Segons el departament,  ara 
s’estan fent les feines prèvies d’im-
plantació i “continuaran amb acti·
vitats a la plataforma durant les 
properes setmanes  que seran vi·
sibles sobre el terreny”.  

Les obres, que tenen un ter-
mini d’execució de 10 mesos, con-
sistiran en la millora dels encreua-
ments de la carretera, així com la 
renovació del paviment i dels siste-
mes de senyalització i de contenció 
i altres millores complementàries. 

Les actuacions que s’executa-
ran són la millora del ferm, amb un 
tractament previ en aquells punts 
de la carretera que estiguin mal-
mesos i la millora de seguretat en 
els encreuaments. D’una banda, 
es faran esclarides en marges de la 
carretera i s’enretiraran uns metres 
els talussos per afavorir la visibili-
tat en les interseccions. Es remo-
delaran les interseccions de Mata-
depera (amb BV-1248) i Castellar 
del Vallès (amb la B-124). En el pri-
mer cas, es formarà una nova ille-
ta a la incorporació sentit Terras-
sa i en el segon, es configurarà un 

illot central per als girs a l’esquer-
ra i illetes deflectores per canalit-
zar els girs a la dreta. 

També s’acondicionarà el 
camí de vianants existent al marge 
dret de la carretera entre l’inici de 
l’actuació (quilòmetre 18,5) i la in-
tersecció amb la Torre de Mossèn 
Homs –ja en terme municipal de 
Terrassa–, amb una longitud de 
prop de 500 metres. També es farà 
un abalisament de la carretera en 
trams a l’entrada dels nuclis urbans 
en què existeixen fileres d’arbres or-
namentals pròximes a la calçada.

En aquesta remodelació de 
la C-1415a es farà una millora de la 
senyalització vertical i horitzontal, 
així com d’altres elements d’abali-
sament i de les barreres de segure-
tat, una millora del drenatge, mit-
jançant la neteja de cunetes, passos 
salvacunetes i elements de desguàs 
i la construcció de cunetes transita-
bles, que, a més, de facilitar el dre-
natge, permeten donar un sobre-
ample a la carretera. L’obra s’ha 
dividit en dos lots: l’obra civil  per 
un import de 2,33 milions que s’ha 
adjudicat a la UTE Asfaltos y Cons-
trucciones Elsan i Tecnología de 
Firmes, i la senyalització, abalisa-
ment i defenses, que anirà a càrrec 
de l’empresa Givasa, per un import 
de 840.469 euros.

 Els veïns de Can Font i Ca 
n’Avellaneda que es van manifes-
tar dilluns davant l’entrada de la 
pedrera veuen bé aquestes actua-
cions però demanen solucions ur-
gents per a la seguretat de la car-
retera C-1415a.  || J.rius

inici imminent de les 
obres a la C-1415a

CARRETERA | aCtUaCions

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
i Endesa es van reunir dimecres de la 
setmana passada per compartir els 
plans de millora previstos aquest any, 
segons ha informat el consistori. La 
reunió va comptar amb l’assistència 
de l’alcalde, Ignasi Giménez, el tinent 
d’alcalde d’Espai Públic, Pepe Leiva, i 
el responsable d’Endesa al Vallès Oc-
cidental, Rafael Macedo.

De les properes inversions pre-
vistes al municipi, destaca el soterra-
ment d’una línia elèctrica de mitjana 
tensió procedent del riu i la renovació 
de cablejat de baixa tensió.

A més, també s’analitzarà l’elimi-
nació d’alguns suports per reduir les 
barreres arquitectòniques de la pobla-
ció. A la trobada també es va posar en 
comú la incidència que va tenir lloc al 
municipi la nit de Cap d’Any, en què es 
va tallar el subministrament elèctric 
al Balcó de Sant Llorenç.  Tot i quedar 
resolta amb el canvi de transformador, 
la companyia lamenta la situació que 
van viure veïns i veïnes.  Els veïns del 
Balcó de Sant Llorenç es van manifes-
tar amb una marxa de cotxes el dis-
sabte 2 de gener en senyal de protesta 
perquè, segons ells, el fet de quedar-se 
sense llum en una nit tan significati-
va com la del Cap d’Any era un episo-
di més “que mostra l’estat d’aban·
donament que pateix El Balcó”. 

endesa posa sobre la taula plans 
de millora de la xarxa de Castellar
L’empresa es va reunir amb l’alcalde i el regidor d’espai Públic per 
detallar actuacions com el soterrament de línies de mitjana tensió

La torre de mitjana tensió de la plaça de la Miranda que se soterrarà. || c. M. c.

 Redacció

SUBMiNiSTRAMENT | Línia eLèCtRiCa



DEL 12 AL 18 DE FEBRER DE 202106

L’any 2021 va arrencar amb turbulències meteorològiques, com la petita nevada provocada pel Filomena. || O. MOreNO

2020: un any plujós i càlid

El 2020 ha estat un any càlid i molt plu-
jós. L’any de la pandèmia ha estat mar-
cat per temperatures per sobre del que 
és habitual, però sense assolir xifres de 
rècord.  “La temperatura mitjana 
de l’any ha estat de 16,10. Ha estat el 
segon any més càlid, juntament amb 
el 1994, des que es tenen registres a 
l’estació meteorològica de Cal Bota·
foc, és a dir, des del 1991”, detalla Jordi 
Moré, meteoròleg de L’Actual. “El més 
càlid va ser 2015. De fet, fa set anys 
consecutius que tenim una tempe·
ratura mitjana a Castellar que es 
manté per sobre de la mitjana. Ha·
bitualment, hi ha alternança entre 
anys freds i càlids”, detalla. 

Així, la temperatura més alta es 
va registrar el 31 de juliol, immersos en 
una onada de calor, i van ser 370, lluny 
del rècord de Cal Botafoc, que van ser 
els 410 que es van assolir els estius del 
1994 i del 2019. “En tot l’any només dos 
mesos la temperatura ha estat per 
sota del que és habitual: al gener i a 
l’octubre”, concreta Moré. 

Quant a la temperatura més 
baixa, va ser de 0,50 i va tenir lloc el 27 
de desembre. “Va marcar l’entrada 
de l’onada de fred que ens ha acom·
panyat fins a la primera meitat de 
gener. En tot el 2020 la temperatu·
ra no ha baixat mai per sota dels 00. 
No és insòlit, però no és freqüent. És 
la segona vegada que passa en els úl·
tims 30 anys”.

Al pol oposat hi trobem el mes 
de febrer, que va ser el més càlid dels 
últims trenta anys. “La temperatu·
ra ha estat de més de 3° per sobre 
de la mitjana. Va fer més fred al 
març que no pas al febrer”, recor-
da el meteoròleg. 

La temperatura mitjana va ser 
de 12,10. Febrer també va ser un mes 
molt sec, amb un dèficit de pluja evi-
dent. Durant tot el mes, només va 
ploure una quantitat ínfima d’1 l/m2.

el gener de l’any passat va ser el més plujós dels últims 30 anys. Durant el 2020 van ploure 861 l/m2. 
L’any passat també serà recordat per comptar amb el mes de febrer més càlid des del 1991

  Rocío Gómez 

un centenar de dies de pluja 
L’any es clou amb 101 dies de pluja, 21 
dies de tempesta i un de pedregada, i 
una acumulació de 861 l/m2. El 2020 és 
el tercer any més plujós des que es re-
cullen dades a l’estació meteorològica 
de Castellar. “La pluja no ha caigut de 
forma homogènia ni repartida. Hi 
ha hagut mesos molt plujosos però 
també molt secs. La primera meitat 
d’any la pluja va caure amb molta 
abundància a Castellar, tot i que fe·
brer va ser molt sec”, apunta el mete-
oròleg de L’Actual. En xifres, l’abril va 
ser el mes més plujós amb 184,3 l/m2 , 
seguit de gener, amb 145,4 l/m2. “És el 
gener amb més precipitacions dels 
últims 30 anys.  El dia que més va 
ploure, el 21 de gener, amb 71,5 l/m2 

, data que coincideix amb l’episodi 
del temporal Gloria”.  La primera 

meitat del 2020 té moltes semblances 
amb l’inici d’any del 2018, que ha estat 
el més plujós de tots, amb un registre 
de pluja acumulada de 1.103 l/m2. .

el 2021 comença amb contrastos

El mes de gener abaixa les persianes 
amb temperatures suaus, que vore-
gen els 200. Si bé la primera quinze-
na ha estat marcada pel fred, per la 
irrupció del temporal Filomena i les 
ventades, els últims quinze dies s’ha 
viscut arreu de la comarca una pri-
mavera anticipada, sobretot al cen-
tre de la jornada, amb ambient asso-
lellat i temperatures inesperadament 
amables. “La primera quinzena les 
temperatures han estat per sota 
del que és habitual, però l’onada de 
fred no va ser excepcional, ni es va 
assolir cap rècord. La temperatura 

L’AULA | Rosa CaRBoneLL

Recordant 
la veu de 
Montserrat 
Caballé
Des que va començar el segon tri-
mestre, les mesures del Procicat no 
permeten que les activitats de l’Aula 
d’Extensió Universitària siguin amb 
públic presencial. És per això que, en 
la mesura del possible, algunes con-
ferències s’enregistren i després es 
pengen a la web de l’entitat perquè en 
puguin gaudir tots els socis.

Dimarts 9 de febrer sí que es va 
poder fer una xerrada amb enregis-
trament, titulada Montserrat Caballé: 
la bellesa de la veu, a càrrec de la inves-
tigadora en el món de l’òpera Rosa M. 
Carbonell i Sala. La ponent va fer un 
recorregut cronològic per la vida de 
la diva catalana, amb fragments de 
documentals en què ella mateixa ex-
plica què és per a ella la música: “És 
màgia, i tinc el privilegi de viure i 
gaudir de l’esclat d’emocions que 
em produeix la música”. 

A la conferència, Carbonell va 
parlar dels orígens humils de la famí-
lia Caballé, dels seus estudis al Con-
servatori del Liceu, on va tenir pro-
fessores que li van ensenyar a cantar 
amb l’ànima a més de la veu,  i també 
del seu debut a nivell internacional 
a Nova York el 1964, amb un èxit tan 
gran que li va donar fama mundial. 
Segons els experts,   una de les carac-
terístiques més notables de la veu de 
la Caballé és el seu pianissimo, un so 
llegendari i incomparable, fruit de la 
seva habilitat vocal. Es van poder es-
coltar fragments d’òperes interpre-
tades per la soprano de tota la seva 
carrera.  ||  l’aula

Carbonell durant la xerrada. || l’aula

més baixa de gener va ser la nit del 
dia de Reis, amb ·2,50”, explica Moré. 
Ara bé, la sensació de fred ha estat in-
tensa en el tret de sortida de l’any per-
què les temperatures diürnes han estat 
baixes aquests primers quinze dies de 
l’any, per sota dels 100. “És per això que 
tenim percepció de fred, perquè les 
temperatures durant el dia no es re·
cuperaven i no pujaven dels 100. Ha·
bitualment a l’hivern, amb el sol i 
si no fa vent, les màximes són més 
agradables”, afegeix.

Tanmateix, i sense esperar-ho, 
després d’una primera quinzena freda, 
gener ens ha sorprès amb un últim 
cap de setmana més propi de princi-
pis d’abril. Caldrà esperar per saber si 
el 2021 també arriba carregat de pluja 
i temperatures altes, i segueix la ten-
dència a l’alça de l’última dècada. 

actualitat



DEL 12 AL 18 DE FEBRER DE 2021 07

actualitat

trenta anys custodiant el 
temps des de Cal Botafoc
jordi moré va 
promoure la posada 
en marxa de l’estació 
meteorològica del 
centre de Castellar 

L’estació meteorològica de Cal Bo-
tafoc celebra enguany el seu trentè 
aniversari. És l’estació que pren me-
sures al nucli urbà de Castellar, i per 
tant li pren el pols al dia a dia clima-
tològic que viuen bona part dels cas-
tellarencs. La posada en marxa de 
Cal Botafoc respon a la tossuderia 
del meteoròleg Jordi Moré. En aque-
lla època era un adolescent de prop 
de 15 anys que somiava tenir la seva 
pròpia estació. “Des de ben petit he 
tingut l’afició de seguir el temps. A 
casa tenia termòmetres de paret, 
però aspirava a tenir alguna vega·
da una estació meteorològica amb 

totes les condicions per fer·la fun·
cionar com cal. Però per a això ne·
cessitava un espai adient per instal·
lar·la, i evidentment, molts diners”, 
explica Moré.

Sempre amb aquesta fita a l’ho-
ritzó, en una excursió a l’Estartit, i des-
prés de visitar l’estació meteorològi-
ca de la vila costanera, es va posar en 
contacte amb Josep Pasqual, l’encar-
regat de prendre les mesures de l’es-
tació, que el va assessora per posar en 
marxa una a Castellar. Seguint les re-
comanacions de Pasqual i, gràcies a 
les gestions de l’alcalde de l’època, Al-
bert Antonell, amb l’Institut Nacional 
de Meteorologia –ara l’AEMET–, Moré 
va aconseguir que la institució cedís 
un termòmetre i un pluviòmetre que 
es van instal·lar a la coberta del Mer-
cat Municipal. “Com que  Castellar 
era un punt en què no tenien mesu·
res, els va interessar i van cedir els 
aparells”, recorda. En aquella prime-
ra etapa, Ramon Morera recollia les 
dades els dies feiners i Jordi Moré, que 
estava estudiant a l’institut, se n’encar-
regava els caps de setmana i els festius. 

Tanmateix, per completar l’esta-

  Rocío Gómez 

MEDi AMBiENT |  meteoRoLogia

Jordi Moré, recopilant les dades de l’estació meteorològica de Cal Botafoc. || cedida

ció, calia trobar un espai més adient 
per instal·lar els mesuradors i la gàbia, 
en una zona enjardinada. Arran de les 
reformes del Mercat Municipal, l’es-
tació va fer les maletes per establir-se 
a la seva ubicació actual. “Va sorgir 
l’oportunitat de traslladar·la a Cal 
Botafoc. Albert Antonell va fer una 
gàbia de fusta per poder ubicar els 
sensors de temperatura”, apunta el 
meteoròleg. 

La professionalització de l’esta-
ció es va traduir en més equipament 
que va arribar gràcies a l’Institut Na-
cional de Meteorologia. “Ens van en·
viar els termòmetres oficials que 
utilitzaven per registrar la màxi·
ma i la mínima, i un termohigrò·
graf per mesurar la temperatura i 
la humitat relativa, i  elaborar grà·
fiques amb la informació. També te·
níem una estació termopluviomè·
trica. Més endavant, l’Ajuntament 
va comprar una estació automàti·
ca per completar la informació i te·
nir·ne una còpia”, concreta Moré.

Val a dir que a banda de l’esta-
ció urbana de Cal Botafoc, Castellar 
disposa de dues estacions més: a Can 

Casamada  i Les Arenes. “Can Casa·
mada pren dades des dels anys 80. 
Són als rodals de Castellar, per això 
hi ha diferències amb les dades que 
es registren a Cal Botafoc”, subrat-
lla el meteoròleg. 

En aquesta línia, valora molt po-
sitivament que, tants anys després, 
tots tres punts de mesura continuïn 
en actiu gràcies a la feina impagable i 
voluntària dels seus amfitrions, com 
Francesc Munt, un altre dels obser-
vadors més veterans. Això ha permès 
tenir una sèrie de dades molt llarga, 

que s’envien a l’AEMET i al METEO-
CAT. En paraules de Moré: “Una per·
sona sola no ho podria fer. És una 
feina comunitària, d’equip. Per Cal 
Botafoc ha passat moltíssima gent 
que ha col·laborat, com els treballa·
dors municipals que dia a dia recu·
llen les dades”. “Per exemple,  amb 
les restriccions no puc venir els 
caps de setmana, però les dades se 
segueixen recollint”, constata. “És 
important conèixer el clima d’una 
població”, assevera, perquè ajuda a 
completar la seva fotografia.       
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La crisi de la Covid-19 s’ha cobrat més 
de 114.000 llocs de treball a Catalunya, 
segons les dades del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya. A hores d’ara hi ha 
un 29% més de persones desocupades 
que fa un any, i Catalunya ja supera el 
mig milió d’aturats.

Un dels col·lectius que està pa-
rant el cop de la pandèmia són els au-
tònoms. En aquest sentit, el Govern 
de la Generalitat acaba d’anunciar, 
a les portes de les eleccions del 14F, 
que posarà en marxa un pla d’ajuts 
per donar suport als col·lectius més 
afectats pels efectes col·laterals de la 
crisi del coronavirus, com per exem-
ple, els autònoms, amb 618 MEUR. 
Des de la Pimec valoren positivament 
la notícia, però demanen que es posi 
en marxa com més aviat millor. “Els 
autònoms som un col·lectiu vulne·
rable, que pateix molt durament 
la crisi actual, i necessitem suport 
perquè no es destrueixi el teixit em·
presarial”, va remarcar el gerent de 
l’Àrea Institucional de la Pimec, Àngel 
Hermosilla, al magazín Connectats de 
Ràdio Castellar i La Xarxa. 

En xifres, segons l’informe de 
dades de cotització RETA de la Se-
guretat Social, el gener passat Cata-
lunya comptava amb prop de 545.000 
autònoms. “En un any hem perdut 
2.000 treballadors autònoms. Ha 
estat un any d’alts i baixos en fun·
ció de l’aturada de l’activitat, i la re·

Dos milers d’autònoms 
catalans cessen activitat
Pimec proposa un rescat empresarial a través 
d’una quitança del 40% dels crèdits iCo

presa”, explica Hermosilla.
Val a dir que el nou pla de la Ge-

neralitat inclourà mesures com la re-
edició de la prestació de 2.000 euros 
per als autònoms o una nova ajuda 
d’un mínim de 600 euros per als tre-
balladors en ERTO. “Els ajuts han 
estat insuficients. Hi ha hagut un 
buit important durant molts mesos, 
en què els autònoms no ingressaven 
i no tenien cap suport de l’adminis·
tració pública per donar resposta 
a la situació de pandèmia”, asseve-
ra. “Trobem a faltar ajuts directes, 
condonacions d’impostos i taxes, o 
quitances d’una part dels crèdits 
avalats que s’estan atorgant. Som 
un col·lectiu amb moltes obligaci·
ons i poques contraprestacions”.

En aquest línia, i arran de la mo-
dificació dels ajuts per la Covid-19 de 
la Comissió Europea, des de la Pimec 
proposen un esquema de quitança de 
crèdit ICO com una mesura necessà-
ria per a la recuperació econòmica. La 
patronal catalana destaca que “resca·
tar les empreses evitarà que s’ha·
gi de rescatar la banca” i demana 
actuar amb rapidesa per evitar pro-
blemes d’insolvència i de liquiditat. 
“Plantegem una quitança del 40%. 
Seria un rescat empresarial simi·
lar al que van tenir els bancs fa uns 
anys, però amb moltes més condi·
cions”, puntualitza el portaveu de la 
Pimec.  || rOcíO góMez

ECONOMiA  | oCUPaCió

L’Oficina Local d’Habitatge de Castellar del Vallès ofe-
reix suport en la tramitació de diverses convocatòries 
de prestacions que la Generalitat de Catalunya manté 
obertes per afrontar situacions d’emergència en l’àm-
bit de l’habitatge. La finalitat d’aquestes prestacions és 
doble: d’una banda, possibilitar la permanència a l’habi-
tatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de con-
vivència i, de l’altra, l’accés a un nou habitatge en cas de 
pèrdua de l’habitatge habitual. Així, els ajuts que s’ofe-
reixen són els següents: per al pagament del deute de 
rendes de lloguer, per al pagament del deute de rendes 
de lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la 

TERRiTORi | aCtUaCió

TERRiTORi | oFiCina LoCaL D’HaBitatge

Tanques protectores 
al Balcó, Can 
Font i Sant Feliu

L’Ajuntament ha col·locat tanques 
protectores a diverses vies de les 
urbanitzacions del Balcó i Can 
Font, i també a Sant Feliu del Racó, 
amb l’objectiu de protegir la segu-
retat de vehicles i vianants.

Així, d’una banda, s’ha instal-
lat una barana en un tram en pen-
dent del carrer del Cim, al Balcó. 
Es tracta d’una estructura metàl-
lica amb revestiment de fusta, de 
130 metres de llargada i 62 centí-
metres d’alçada, que té la funció de 
garantir la seguretat viària.

A Can Font s’ha col·locat, en 
un tram de 50 metres de longitud 
del carrer del Guinart, una tanca 
de fusta tractada d’entre 90 i 100 
centímetres d’alçària. Finalment, 
a Sant Feliu del Racó s’ha instal-

Suport en la tramitació d’ajuts en l’àmbit de l’habitatge

BREUS

Covid-19, per al pagament del deute de quotes d’amortització 
hipotecària, i per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge.

Aquests tràmits, convocats per la Generalitat, es poden 
sol·licitar en qualsevol moment, presencialment al Servei 
d’Atenció Ciutadana (El Mirador), sempre demanant cita 
prèvia a http://www.castellarvalles.cat/citapreviasac. D’al-
tra banda, la ciutadania pot fer consultes sobre com s’han de 
formalitzar les sol·licituds a l’Oficina Local d’Habitatge, tru-
cant al telèfon 93 714 40 40 o enviant un correu electrònic a 
habitatge@castellarvalles.cat.  Tota la informació relaciona-
da amb aquests tràmits es pot consultar a www.castellarva-
lles.cat/ajutshabitatgegencat.  || redacció

lat una barana de fusta de 83 metres 
de longitud i entre 90 i 100 centíme-
tres d’alçària al primer tram de les 
escales dels Enanitos, per tal que les 

persones que les utilitzin s’hi puguin 
recolzar. L’actuació ha suposat una 
inversió total de 15.000 euros.   || 

redacció

La barana que s’ha instal·lat en un tram en pendent del carrer del Cim. ||  aJuNTaMeNT
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actualitatpandèmia

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
ha identificat una nova patologia sorgida 
arran de la crisi comunitària del corona-
virus. Es tracta de la fatiga pandèmica, i 
alguns dels símptomes que la caracterit-
zen són ansietat, sensació d’esgotament 
permanent, desmotivació, estat d’aler-
ta o d’estrès sostingut, insomni o pèrdua 
de la gana. “El desgast acumulat pel fet 
que una situació extraordinària s’esti·
gui fent ordinària ens ha acabat passant 
factura”, assegura Jordi Muñoz, coach i 
fundador de la consultoria El Desperta-
dor. “Conviure de prop amb l’amenaça 
en l’àmbit sanitari, els confinaments, 
el distanciament social o la precarietat 
laboral havia de ser transitori i cada ve·
gada ho és menys”, constata.

En aquesta línia, la irrupció del tele-
treball, tot i tenir molts avantatges quant a 
conciliació familiar i evitar el risc de conta-
gi, també té un impacte en la nostra salut 
mental per la manca d’horaris i la hiper-
connexió. “Hem d’aprendre a posar lí·
mits i trobar fórmules per no perdre la 
connexió amb nosaltres mateixos, amb 

L’oms identifica una nova 
patologia de la Covid-19: 
la fatiga pandèmica

La meitat dels sanitaris està en risc de patir un problema de salut mental després de la irrupció de la Covid-19. || Q. Pascual

la nostra essència i el nostre entorn. És 
una necessitat innegociable per seguir 
dempeus. Hem de deixar de viure tan 
disponibles per a l’exterior i estar més 
disponibles cap a endins. Això no pas·
sarà pas mitjançant les aplicacions o 
els ‘smartphones’”, reconeix. 

D’altra banda, les primeres conclusi-
ons de l’estudi Mindcovid de l’Hospital del 
Mar, després de recollir dades anònimes 
de més de 9.000 sanitaris espanyols, re-
velen que la meitat dels professionals de 
la sanitat està en risc de patir un trastorn 
mental a causa del coronavirus. A hores 
d’ara, un 14,5% pateix depressió, ansietat, 
atacs de pànic o estrès posttraumàtic de 
forma discapacitant.

Tanmateix, el context actual ens 
aboca a una cursa –sense línia d’arriba-
da– en què ens concentrem en la produc-
tivitat, en l’esforç, en la creativitat, i en les 
expectatives de futur, que ens omplen la 
motxilla de pedres que fan que cada vegada 
sigui més difícil resistir l’estrebada. “Hem 
de trencar amb els mites de la produc·
tivitat i el progrés. Ens passem la vida 
corrent per arribar... però, a on? Hem 
d’abraçar qui som i preguntar·nos què 
ens ve de gust, cap a on volem caminar 

  Rocío Gómez 

Són els sanitaris 
que pateixen 
problemes 

relacionats amb 
la salut mental 
arran de la crisi 
de la Covid-19

%

14,5
i a quina velocitat”, subratlla.

Entre els signes d’alarma que ens 
poden ajudar a identificar la fatiga pan-
dèmica trobem l’ansietat, sensació d’ofec, 
rigidesa muscular, insomni, problemes de 
concentració, irritabilitat, o la pèrdua de 
capacitat per socialitzar. “Desencadenen 
aquests episodis situacions en què hem 
de processar informació molt ràpida·
ment, la percepció d’una amenaça, la 
pressió grupal i la frustració, o l’aïlla·
ment i el confinament, entre d’altres”, 
detalla Muñoz.

Ara bé, per desfer el nus i tornar, no 

El confinament municipal i les dràsti-
ques restriccions al comerç i hostale-
ria han aconseguit doblegar la corba 
de la tercera onada de la pandèmia de 
la Covid-19 a Castellar. Les festes de 
Nadal van disparar els contagis a tot 
el territori i a Castellar, en concret, 
el risc de rebrot a principis d’any va 
vorejar els 800 punts i la velocitat de 
reproducció de la malaltia es va situ-
ar en 2,45 (Rt), és a dir, cada contagi-
at transmetia el virus a 2,5 persones. 

Un mes després s’està girant la 
truita: les darreres xifres marquen 
una velocitat de reproducció de la 
malaltia (Rt) de 0,7, per tant, es pot 
considerar que la pandèmia retroce-
deix. També baixen els positius acu-
mulats en set dies: del 29 de gener al 
4 de febrer es van confirmar per pro-
ves PCR o test d’antígens 45 casos, la 

xifra més baixa des que va començar 
el 2021.  Les darreres dades que ofe-
reix el Departament Salut apunten 
que la taxa de casos per cada 100.000 
habitants se situa ara a Castellar als 
186,03 punts, un 15% menys que la set-
mana anterior.

Tot i la bona evolució de la pan-
dèmia quant a contagis, hi ha un in-
crement dels ingressos de persones 
de Castellar a l’hospital de Sabadell: 
en concret, hi ha 9 persones de la vila 
amb Covid-19 al Taulí, la xifra més alta 
d’aquesta tercera onada. 

D’altra banda, continua a la vila 
el procés de vacunació amb l’adminis-
tració de la segona dosi de Pfizer a la 
gent gran que viu a les residències, 
així com al personal que treballa en 
aquests centres i al CAP. A Castellar 
ja s’han administrat 647 vacunes de la 
primera dosi i 467 de la segona. El re-
gidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, ha 
confirmat que “ja s’ha posat la sego·
na dosi de la vacuna a totes les resi·
dències on s’havia posat la primera 
i i, per tant, tenim 4 al 100% vacuna·
da, tant personal com residents”. A 
la residència pendent,  Falgàs, tot just 
s’ha pogut posar la primera dosi i cal 
esperar els 21 dies preceptius per ad-
ministrar-ne la segona. Pérez també 

Castellar doblega la corba de la tercera onada

La velocitat de 
contagi (Rt) s’ha 
frenat a 0,7 i els 
contagis han 
baixat a la meitat

  J. G. / C.D. 

Franja dels esmorzars al bar La Cantonada, al pla de la Bruguera. || c.  dOMeNe

SALUT | CoRonaviRUs

SALUT | CoRonaviRUs

només a sobreviure sinó a gaudir de la 
vida, el coach assegura que cal prendre 
les regnes i apoderar-se. “Podem viu·
re·ho tot plegat com a víctimes o com 
a protagonistes”, assevera. Per tant, el 
full de ruta per trencar amb aquest ma-
lestar, consisteix a “escoltar·nos, per·
què el cos també ens parla”, i demanar 
acompanyament professional en el pro-
cés en cas que sigui necesari. “Ens hem 
de permetre estar ‘out’ per a la llarga 
estar més ‘in’. Un parèntesi és necessa·
ri per tornar amb noves energies, pers·
pectives i recursos”, conclou. 

detalla que el col·lectiu de persones 
de la cooperativa TEB amb diversitat 
funcional “també han estat vacuna·
des amb les dues dosis”.

ampliació horària als bars

Aquesta setmana la ciutadania ha vist 
com s’han relaxat algunes de les res-
triccions establertes des de fa un mes. 

L’ampliació de la mobilitat dins de la 
comarca i l’afegitó d’una hora als bars 
i restaurants a les franges dels esmor-
zars i dinars donen un petit respir a la 
restauració. Tot i això, no és suficient 
per a un sector que es confessa esgo-
tat. Des del bar La Cantonada, ubi-
cat al Polígon Industrial del Pla de la 
Bruguera, el seu responsable, Anto-

nio Rodríguez, assegura que la gent no 
acaba de saber els nous horaris: “Hi 
ha molta gent que encara marxa a 
les 9.30 h, però no notem gaire dife·
rència, benefici n’hi ha poc”. 

Rodríguez explica que les dues 
hores extres no els perjudiquen, però 
tampoc els arreglen la situació: “El 
problema són les dues hores i mitja 
que tenim entre franja i franja. Què 
faig jo amb el personal? Els envio a 
casa? Hi ha gent que ve de Sabadell, 
de Terrassa, què faig amb ells?” es 
pregunta el responsable.

Des de l’establiment es recorda 
que un bar de polígon fa un servei es-
sencial: “La gent necessita un lloc 
on anar al lavabo, menjar calent, 
prendre un cafè. Hi ha camioners 
que es passen 8 hores sense poder 
fer un descans. Què fa aquesta per·
sona sense poder anar al lavabo?”.

Recordem que l’aforament en 
l’interior de bars i restaurants és 
del 30% i el màxim de comensals per 
taula és de 4 persones. Per als sopars, 
només es pot oferir servei de recollida 
al local, entre les 19 i les 22 h, i a domici-
li, fins a les 23 h. Els comensals han de 
portar la mascareta en tot moment, 
i només se la poden treure en el mo-
ment de beure o menjar.   
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Les entitats que formen part del 
Pla Integral d’Atenció a les Perso-
nes amb Problemes de Salut Men-
tal i Addiccions realitzen un seguit 
de propostes de cara les eleccions 
al Parlament de Catalunya del 14 
de febrer. 
En el context actual, en què s’incre-
mentarà la incidència dels proble-
mes de salut mental en la població, 
esdevé imprescindible i urgent in-
tegrar la visió global de l’atenció a 
la persona amb trastorns de salut 
mental, per tal de donar una res-
posta adient a les seves necessi-
tats i orientar les intervencions i el 
model a la recuperació, l’empode-
rament i a l’impuls del suport soci-
al i comunitari. Les prioritats que 
cal abordar per tal de fer una acció 
propositiva i constructiva són mol-
tes. Per tant, només en detallo al-
gunes de les que es manifesten al 
document del Pla Integral.
• Definir i executar un full de ruta 
per tal de substituir la subvenció 
per mecanismes de contractació 
estables amb l’acció concertada, 
en totes les prestacions de la car-
tera de serveis.
• La inserció laboral de les perso-
nes amb trastorn mental ha de ser 
una prioritat.
• És imprescindible reconvertir 
els internaments de llarga durada 
a àmbits residencials i/o de suport 
a la comunitat.
• Incrementar el suport al movi-
ment associatiu per a la promoció 
d’accions d’acompanyament comu-
nitari i suport mutu a la ciutadania.
• En el marc del Pla d’Acompanya-
ment a la Salut Mental i les Addic-
cions, cal concretar les accions i 
el seu finançament per fer front a 
les transformacions pendents, in-
corporant la  promoció i la preven-

Propostes de salut mental 
al nou parlament de 
Catalunya

Fe  d’errates 

 Lluís Roig (Suport Castellar)

 Esther Font*

otser algú ha sentit a 
parlar o s’ha interes-
sat pel Pacte Nacio-
nal per a la Transició 
Energètica a Catalu-
nya aprovat pel Go-

vern de la Generalitat, però pot-
ser se’n desconeixen els objectius 
i la seva raó de ser, així com les im-
plicacions culturals, socials, eco-
nòmiques i mediambientals que 
suposen el canvi de model energè-
tic que es demana assolir a mitjà i 
llarg termini.
No neix del no-res, sinó que es fo-
menta en les directrius de la Unió 
Europea en matèria d’energia i 
ha estat fruit de la implicació de 
la mesa de negociació amb una 
àmplia participació dels agents 

P

Un nou model energètic 
en un món canviant és 
possible

A L’Actual 598 s’informava per error 
que el pressupost de renovació 
de dues passeres al riu Ripoll,que 
anirà a càrrec de Naturalea, era de 
85.980 euros, quan en realitat és de 
47.075 euros.

Ens adonem de la nostra fragilitat i 
potser mai com ara en som consci-
ents. Tenim por de moltes coses, la 
salut, l’economia i patim no tan sols 
per nosaltres, sinó que més encara 
per les nostres famílies. 
Ens han donat a tots plegats un bany 
de consciència que mai havíem pogut 
somiar; els mitjans de comunicació 
no solament ens informen sinó que 
ens metrallen i sentim molts cops 
com si ens barrinessin el cervell amb 
un únic tema: la maleïda pandèmia i 
els seus estralls, això sí, a Catalunya 
intercalant la propaganda electoral i 
les consegüents baralles polítiques. 
Estic segur que a la majoria de nos-
altres ens agradaria que es parés el 
món per baixar-ne i alliberar-nos 
d’aquest desori, però ja que això és 
impossible busquem una mica de 
calma, la nostra salut ens ho agrairà.

Busquem una mica de 
calma

 Òscar Cardona econòmics i socials, entitats aca-
dèmiques i professionals i organit-
zacions de la societat civil catalana.
Aquest nou model aposta per les 
noves tecnologies que permeten 
aprofitar al màxim les energies 
renovables, la digitalització de 
la xarxa de distribució com a ele-
ment clau i indispensables per tal 
que el ciutadà prengui part activa 
en el seu model i gestió d’autocon-
sum. S’ha d’acabar amb la genera-
ció en mans de grans empreses i 
obrir les possibilitats d’entrada de 
molts més agents energètics, amb 
el conseqüent augment de llocs de 
treball i millora econòmica.
El ciutadà ha de ser al centre del 
model, pot consumir, generar, em-
magatzemar i vendre energia elèc-
trica al mateix temps que gestio-
na el seu consum, pot tenir així un 
rol actiu, responsable i participa-
tiu. Alguns dels elements clau són, 
doncs: la digitalització de l’energia, 
la mobilitat sostenible amb vehi-
cles elèctrics, les energies renova-
bles gestionables i afavorir l’auto-
consum fotovoltaic.
Totes aquestes mesures necessi-
ten, evidentment, la implicació de 
totes i cadascuna de les adminis-
tracions, i alhora sense la cores-
ponsabilitat ciutadana tampoc és 
possible avançar. Els ciutadans 
hem de demanar polítiques acti-
ves, des de tirar endavant aquest 
pacte nacional, com treballar amb 
ordenances municipals que el facin 
possible. No podem demanar que 
sigui només el Govern qui actuï.  
Per poder desenvolupar les ener-
gies renovables i donar sortida a 
empreses i treballadors locals, 
cal destinar-hi sòls aptes que cal 
incloure en el planejament urba-
nístic, així com crear noves orde-
nances municipals que afavoreixin 
edificis i aparcaments, existents 
i nous amb sostres i pèrgoles que 
actuïn com a fotolineres solars, 
entre d’altres.
La transició energètica és un feno-
men que s’està treballant a nivell 
mundial, el model pel que aposta 
el Govern ens permetrà assolir la 
sobirania energètica. El canvi a 
producció deslocalitzada i de Km 
zero o Km 100 és una oportunitat 
per crear riquesa i ocupació. Al 
mateix temps és clau l’educació 
en matèria energètica, són molts 
els ajuntaments que no passen 
de fer meres auditories energèti-
ques (els que la fan) en lloc de pas-
sar a plantejaments globals i edu-
car a tècnics i població en matèria 
d’energia.
Però tot això mai serà possible 
sense la implicació del ciutadà; 
el problema del canvi climàtic és 
urgent, cal fer cas dels informes 
científics, i sobretot no es poden 
permetre accions com la del Cons-
titucional espanyol, que ha decla-
rat inconstitucional una part im-
portant de la llei del canvi climàtic, 
contradient les polítiques que s’im-
planten a Europa, però, al cap i a 
la fi, si Catalunya té objectius serà 
perquè la gent es posarà a fer-los 
realitat, no tant perquè les lleis 
ens ho diguin.

* Regidora i responsable de política 

Municipal de JuntsxCastellar

Demà, 13 de febrer, es commemora el Dia Mundial de la Ràdio, i per cele-
brar l’efemèride, Ràdio Castellar emet una edició especial del programa 
setmanal Ona Teb Ràdio. Per posar en valor les bondats d’aquest mitjà,  
els usuaris i usuàries del Servei Ocupacional d’Inserció del TEB Vallès, 
encarregats des de fa quatre temporades de realitzar el programa, van 
fer una tertúlia sobre què és per a ells la ràdio i què suposa formar-ne 
part. Els participants van identificar amb la ràdio conceptes com com-
panyia, actualitat, opinió, música, diversió, cultura i emoció. També van 
fer notar que els agrada fer una ràdio “diferent” perquè són persones 
amb discapacitats que tenen moltes coses a dir. Podeu escoltar el pro-
grama dedicat al Dia Mundial de la Ràdio demà dissabte 13 de febrer, a 
les 15 hores a la 90.1 de la FM, i també el podeu descarregar a la secció 
de podcast de www.lactual.cat.   ||  TexT i FOTO: c. dOMeNe

Dia Mundial de la Ràdio a Ona TEB

FOTO DE LA SETMANA

ció, i adaptant la capacitat d’actu-
ació de la xarxa per actuar davant 
l’impacte previsible de la Covid-19.
• Impulsar, desenvolupar i avaluar 
el model d’atenció a la salut men-
tal en els centres educatius definit 
des del Pla Integral de Salut Men-
tal i Addiccions.
• Crear i fomentar canals d’articu-
lació i coordinació per participar en 
els plans de treball de les persones 
amb problemàtiques de salut men-
tal i addiccions, tant des d’accions 
de prevenció com en el tractament.
• Demanar una adaptació i replan-
tejament de les Mesures Penals Al-
ternatives (MPA)  i els Treballs en 
Benefici de la Comunitat (TBC) en 
el marc de la salut mental.
• És necessària una adaptació de 
la responsabilitat tutelar a la llum 
de la Convenció sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat 
de l’ONU.
• És imprescindible seguir treba-
llant per la millora de l’atenció de 
les persones amb diagnòstic de 
salut mental en l’execució penal.
• Catalunya ha de tenir una polí-
tica de lluita antiestigma en salut 
mental que sigui prioritat des de 
l’acció de govern. 

 Matías de la Guardia*

ste año nos han toca-
do elecciones cata-
lanas en período de 
pandemia. No es nin-
guna sorpresa, dados 
los múltiples procesos 

electorales que hemos tenido los últi-
mos años en este país, que coincidie-
ra esta vez con una oleada del coro-
navirus. El sufragio es considerado 
como un derecho y obligación ciuda-
dana de primer orden, establecien-
do el deber de concurrir a los centros 
de votación para ejercer ese derecho 
u obligación con fundamento demo-
crático, estando mal visto o incluso 
penado legalmente en algunos países 
la negación a ejercitarlo. Pero claro, 
esta vez no queda tan claro si preva-
lece esa obligación y derecho sobre el 
derecho a la vida y salud en período 
de pandemia. La objeción de conci-
encia no queda reconocida, y queda 
a cargo de las administraciones pú-
blicas hacer de justos valoradores. 
En todo caso, un tribunal ha decidi-
do realizarlas. No nos queda otra que 
respetar las resoluciones judiciales, 
ya que en las mismas también se sus-
tenta cualquier estado democrático. 
La democracia empieza con el voto, 
es la posibilidad de cambiar las cosas 
que afectan a nuestro día a día, y el 
voto es el inicio de un cascada admi-
nistrativa para mejorar la calidad de 
nuestras vidas. Hay que agradecer a 
todas aquellas personas que con gran 
conciencia ciudadana estarán al pie 
del cañón el 14 de febrero: apodera-
dos, funcionarios y ciudadanos ele-
gidos en mesas electorales. Sin ellos 
no sería posible ejercer este derecho 
tan importante para todos.  Y a todos 
aquellos también que a pesar de que 
este contexto intentan ejercer su voto 
superando los obstáculos coyuntura-
les del momento.

*Regidor de Ciutadans

E
Votar: derecho 
o deber

La nostra experiència d’haver vis-
cut ja amb suficients anys ens ha 
demostrat que nos empre utilit-
zem pels llavis el que pensem i 
sentim pel cor.
Unes vegades serà perquè no 
volem dir el que pot ofendre, al-
tres perquè no sabem si serà útil 
i a vegades, perquè el cor es queda 
a dins seu el que sentim i es reser-
va afectiva

Sé que els llavis i el cor no 
sempre estan d’acord

 Antoni Comas
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opinió

quest diumenge 14 
de febrer se celebren 
les eleccions al Par-
lament de Catalunya, 
tal com ha decidit el 

TSJC, sense tenir en compte la re-
comanació dels experts sanitaris. 
Encara que el nombre de contagis 
diaris per coronavirus i el risc de 
rebrot han disminuït, les UCIs con-
tinuen massa plenes. Així i tot, en 
plena tercera onada de la pandèmia, 
més de cinc milions i mig de perso-
nes estan cridades a votar. 
Sens dubte, aquestes eleccions tor-
nen a ser anormals, perquè la data 
dels comicis l’han decidit els jutges, 
i no pas el president de la Generali-
tat. I dic que torner a ser anormals, 
ja que no és el primer cop que passa 
una situació semblant. Els comicis 
del 2017 els va convocar l’expresi-
dent del govern espanyol, Mariano 
Rajoy, després que el Congrés dels 
Diputats i el Senat aprovessin l’apli-
cació de l’article 155 a Catalunya. 
Dit això, cal avaluar d’on venim i 
fer una petita recapitulació abans 
de parlar dels possibles resultats 
aquest diumenge. La pandèmia ha 
marcat les nostres vides l’últim any i 
ha deixat gairebé 10.000 morts a Ca-
talunya. Així mateix, més de 500.000 
persones es troben a l’atur, sense 
tenir en compte les que es troben 
en ERTO, més de 150.000. I pel que 
fa a la política, el conflicte entre Ca-
talunya i Espanya no s’ha resolt, en 
part per la inevitable necessitat de 
gestionar l’avanç del coronavirus. 
Tampoc han ajudat les contínues 
desavinences entre els socis de go-
vern, tant aquí, amb ERC i Junts, 
com a l’Estat, amb el PSOE i Uni-

Les eleccions més 
anormals i incertes 
enmig de la pandèmia

A pLAÇA MAJOR

MARC pARAYRE
periodista

 Dani pérez*

l proper diumenge tots 
els catalans i catala-
nes estem cridats a les 
urnes per escollir els 
nostres representants 

al Parlament de Catalunya.  Aquestes 
eleccions, sense dubte, seran recor-
dades per tothom, per ser la prime-
ra vegada que ens mobilitzarem per 
exercir el dret de vot en una situació 
de pandèmia.
Des de l’Ajuntament volem enviar un 
missatge de tranquil·litat al conjunt de 
veïns i veïnes del nostre poble. Portem 
setmanes preparant aquestes elec-
cions i sobretot implementant i re-
forçant totes les mesures sanitàries 
per garantir que els nostres col·legis 
electorals siguin espais segurs. Con-
fiem que amb la complicitat i respon-
sabilitat de tota la ciutadania  acon-
seguirem que la jornada electoral es 
pugui celebrar amb tranquil·litat i 
sense incidents.

E
14F: Una cita amb les 
urnes 

Hem implementat tots els protocols 
aprovats pel PROCICAT i hem mo-
bilitzat totes les eines i recursos ne-
cessaris per facilitar a tots els veïns 
i veïnes una votació segura el proper 
diumenge, reforçant la neteja i de-
sinfecció de totes les instal·lacions 
que esdevindran col·legis electorals,  
fent tests de detecció rapida a totes 
les persones que participaran en la 
jornada electoral, i fent canvis als 
col·legis electorals evitar concentra-
ció de molta gent en espais petits, 
establint cues d’entrada i sortida 
diferenciades, entre moltes altres.  
Per acabar, permeteu-me agrair la 
feina de tot/es els/es treballadors/
es municipals, dels voluntaris, dels 
agents de salut, del personal sanita-
ri, la policia local, els serveis de ne-
teja, i la resta de personal del dis-
positiu electoral per la seva feina i 
implicació,  sabem l’esforç que su-
posa el desenvolupament d’unes 
eleccions i aquestes, especialment 
requereixen un plus,  però estem 
molt orgullosos del seu compromís 
i dedicació.

*Regidor de Serveis a les persones 

En aquestes 

eleccions costarà 

arribar al 60% de 

participació, segons 

les enquestes

des Podem. 
D’altra banda, quant a les enques-
tes de les eleccions, pràcticament 
la majoria auguren un triple empat 
entre el PSC, ERC i Junts, encara 
que els resultats són molt incerts. 
Ciutadans cau i confirma la dava-
llada que va patir a les eleccions ge-
nerals. En Comú Podem també per-
dria vots, però amb menor mesura, el 
PP pujaria una mica, tot i que sense 
ser transcendent, i la CUP arriba-
ria gairebé al seu resultat històric 
de 10 escons. Quant al PDeCAT, de 
moment, sembla que no tindrà re-
presentació al Parlament o bé tin-
drà entre un a tres escons. I sobre 
el partit d’extrema dreta, preferei-
xo no dir el seu nom, no comentaré 
quines possibilitats té d’entrar a la 
cambra catalana. Seguidament, un 
altre aspecte que a ningú se li esca-
pa és que la participació baixarà en 

picat per la por de la població a con-
tagiar-se. Si el 2017 hi va haver pràc-
ticament un 80% de participació, en 
l’edició d’enguany costarà arribar al 
60%, segons les enquestes. De fet, un 
dels exemples és que més de 20.000 
persones han presentat al·legacions 
per no ser a les meses electorals. Da-
vant d’això, no hauria estat una mala 
opció que hi haguessin voluntaris a 
les meses, però la Junta Electoral ho 
va desestimar la setmana passada. 
A continuació, ens hem de fixar so-
bretot en el panorama postelectoral. 
Costa molt de visualitzar un possible 
govern després de les eleccions. No 
obstant això, sembla que hi ha qua-
tre opcions possibles. D’entrada, hi 
hauria l’opció de repetir el govern 
Junts-ERC. Després de les grans 
diferències entre els dos partits a 
la legislatura costa de veure aques-
ta coalició, ja que les relacions estan 

molt deteriorades. Tanmateix, segu-
rament és l’opció amb més probabi-
litats. En segon lloc, hi ha el tripartit 
(PSC, ERC i En Comú Podem), tot i 
que tant els socialistes com els repu-
blicans ho han desmentit en repeti-
des ocasions. En tercer lloc, es podri-
en ajuntar Junts, ERC, la CUP i, fins 
i tot, el PDeCAT, en un govern amb 
tots els partits independentistes. I 
finalment, hi hauria la via constitu-
cionalista, on podrien pactar el PSC, 
Ciutadans i el PP. Així i tot, segons 
els sondejos no sumen per arribar a 
la majoria absoluta. Per acabar, des 
del meu punt de vista, malgrat que 
siguin les eleccions més anormals i 
incertes, s’ha d’anar a votar. Neces-
sitem un govern fort que gestioni els 
efectes de la pandèmia i, encara que 
sembli una utopia, busqui una solu-
ció al conflicte etern entre Catalu-
nya i l’Estat.

 Dolors Ruiz*

ls drets humans i les lli-
bertats més bàsiques 
estan desapareixent 
per culpa de les políti-
ques repressores i an-

tidemocràtiques de l’Estat espanyol. 
I ens toca evitar-ho. 
Si no votem República, ells guanyen. I 
ells són els del bloc del 155, liderats pel 
PSC, amb els vots de Vox sota el braç.
Si no votem República, ells continu-
aran trepitjant els nostres drets i lli-
bertats. Continuaran alimentant una 
monarquia hereva del franquisme que 
s’ha allunyat dels catalans i que ja no 
ens representa. 
Diumenge tenim la gran responsa-
bilitat d’omplir les urnes de vots re-
publicans.
La República Catalana Independent 
d’homes i dones lliures, socialment 
justa, oberta, feminista, ecologista i 
fraterna, la república del be comú, serà 
possible si aconseguim un Govern inde-
pendentista,  liderat des de l’esquerra. 

E
Tu decideixes: repressió o 
llibertat

Només un govern sobiranista i progres-
sista a la vegada, podrà afrontar la sor-
tida de la crisi apostant decididament 
pels serveis públics, sense retallades i 
posant les persones al centre. 
No volem un estat que, en temps de 
crisi, incrementi els pressupostos mi-
litars i de manteniment de la monar-
quia. No volem pertànyer al país que 
té més morts per COVID, i que, alho-
ra, és el que menys ajuts ha donat a 
PIMES i autònoms.
No podem tenir de President de Ca-
talunya un ex-ministre de sanitat es-
panyol que, sospitosament, s’ha negat 
a fer-se un test de COVID abans del 
debat a TV3.
Jo votaré Esquerra Republicana per-
què vull  un futur ple d’oportunitats. I 
si ens arremanguem, actuem i entre 
tots omplim les urnes de vots de lli-
bertat, ampliarem  de ben segur la via 
que ens portarà a la República Catala-
na Independent.
No ens podem rendir; els nostres re-
presaliats, els nostres presos polítics 
i exiliats, no ho fan.
Diumenge tenim l’oportunitat de canvi-
ar un present de repressió per un futur 
més just i més lliure. Tu decideixes. 
*Regidora d’ERC
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  La gran ‘festassa’ de la democràcia quedarà en ‘festuki’?. || JOaN MuNdeT
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actualitat ràdio castellar

tres-cents programes d’‘a les portes de troia’ 

Dijous passat es va emetre el programa 300 d’‘A les portes de Troia’. || c.d.

Va començar com un hobby, però ara 
és un dels pals de paller de la progra-
mació d’una quarantena de ràdios de 
La Xarxa de Comunicació Local. A 
les portes de Troia, nascut als estudis 
de Ràdio Castellar, arriba en aquesta 
vuitena temporada al programa 300. 

Als comandaments hi trobem 
Alberto Reche i Sergio Rodríguez, 
doctor en història medieval i profes-
sor d’història a secundària, respec-
tivament. Fa tot just dues setmanes 
que a l’equip titular s’ha sumat Al-
bert Abril, professor d’història, col-
laborador habitual del programa i 
oient fidel de la producció castella-
renca. “Sembla mentida haver·ne 
fet 300! Ens fa molta il·lusió ar·
ribar a aquest moment en què el 
programa assoleix aquesta xifra 
destacada d’emissions, per acom·
panyar cada setmana els oients 
amb un nou episodi històric, de 
manera amena i divertida”, expli-
ca Sergio Rodríguez. “És el nostre 
moment de felicitat de la setma·
na, de desconnexió de la rutina”, 

És la vuitena temporada del veterà programa de Ràdio Castellar que s’emet cada dijous a les 
21 hores a la 90.1Fm, i també a  través de La Xarxa, a una quarantena de ràdios de Catalunya

  Rocío Gómez 
constata Alberto Reche.

Val a dir que, a banda d’Alberto 
Reche, Sergio Rodríguez, i ara també 
Albert Abril, també han copresentat 
el programa el periodista Albert Sán-
chez-Carmona, en la primera etapa, 
i l’historiador Oliver Vergés. “Quan 
ho fas bé, és normal que les ràdios 
locals vulguin tenir un programa 
d’història. Ara bé, encara ens sor·
prèn que la gent ens triï per acom·
panyar·los una estona cada setma·
na”, confessa Rodríguez. En aquesta 
línia, Reche apunta que la comunitat 
de troians ha crescut de manera ex-
ponencial en les darreres tempora-
des. “Quan vam començar a penjar 
el podcast dels primers programes 
teníem una vintena de descàrre·
gues i ens semblava molt. En les úl·
times setmanes tenim entre 1.500 i 
2.000 descàrregues, i el ‘feedback’ 
a les xarxes socials ha augmentat”, 
concreta Reche. 

Tanmateix, el presentador ex-
plica que part de l’èxit del format 
és que “fem el programa que ens 
agradaria escoltar. Mai hem pen·
sat gaire en el volum de ràdios, 

pROGRAMACiÓ | HistòRia

descàrregues, i tota aquesta qües·
tió que sembla que t’ha d’obsessi·
onar si ets a les xarxes o els mit·
jans de comunicació”.

Com no podia ser de cap altra 
manera, l’edició 300, que es va eme-
tre dijous passat a la 90.1FM, i que es-
tarà disponible a través de La Xarxa 

de Comunicació Local, tracta de la 
batalla de les Termòpiles, i de l’adap-
tació d’aquest episodi històric en el 
còmic de Frank Miller, i l’exitosa  pel-
lícula 300 del cineasta Zack Snyder. 
A més, el programa va comptar amb 
la participació del doctor en història 
antiga per la UAB Roger Riera.  

El magazín de Ràdio Castellar i La 
Xarxa de Comunicació Local, Con-
nectats, celebrarà aquesta tarda el 
Dia Mundial de la Ràdio amb una 
edició especial que arrencarà a les 
16 hores a través de la 90.1 FM i del 
portal lactual.cat 

En aquesta ocasió, el progra-
ma se centrarà a descobrir com es 
cuina el Connectats entre bamboli-
nes, donant veu a l’equip de guio-
nistes, redactors i tècnics que el fa 
possible. A més, es recuperarà el tes-
timoni de col·laboradors històrics 
de les ràdios locals, i professionals 
que van començar en el món de la 
comunicació fent ràdio de proximi-
tat.  En el cas de Castellar, hi partici-
paran Cristina Herranz, periodista 
castellarenca de TV3, els redactors 
del programa Guillem Plans, Jordi 
Rius i Rocío Gómez, i Salva Solé, 
realitzador del Connectats, des dels 
estudis de ràdio del carrer Major.

Aquesta és la tercera tempo-
rada del Connectats, una coproduc-
ció de La Xarxa en què participen les 
emissores locals de Castellar del Va-
llès,  Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, 
el Prat i Badalona.   || redacció

LA xARxA| ConneCtats

Edició especial del 
‘Connectats’ per
celebrar el Dia 
Mundial de la Ràdio
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esports

Els nous canvis en les mesures restric-
tives per a l’esport ha portat novetats, 
ja que el canvi del confinament munici-
pal al comarcal permetrà la tornada als 
entrenaments als clubs castellarencs 
que han patit aquesta mesura. Algunes 
federacions ja han anunciat la nova ar-
rencada de les lligues; bàsquet i futbol 
sala seran els primers a fer-ho.

Les noves mesures permetran 
l’obertura dels equipaments esportius 
en espais tancats, això sí, amb un afora-
ment màxim de sis persones per grup 
amb mascareta –fins i tot per a la pràc-
tica esportiva– i amb els vestidors tan-
cats, una mesura que contrasta àmplia-
ment amb els mítings polítics que aquests 
dies s’estan veient en espais esportius 
d’arreu de Catalunya, on sovint s’aple-
guen un centenar de persones. L’única 
excepció en les restriccions de personal 
serà als entrenaments dels equips fede-
rats, que podran desenvolupar-se amb 
el nombre de participants que la moda-
litat requereixi, tal com s’explica en les 
noves mesures. D’aquesta manera, gim-
nasos com el SIGE Esports o clubs d’arts 
marcials i escalada podran tornar a gau-
dir d’activitat, tot i que les instal·lacions 
hauran de tancar a les 21 h, com ho feien 
abans de Nadal.

Les noves mesures permetran la 
represa de les competicions que donen 
accés a categories estatals des del dilluns 
8, és a dir, que els equips sèniors del CB 
Castellar i FS Castellar podran iniciar la 
temporada en el cas dels primers i con-

nova reformulació de les competicions

El CB Castellar jugarà la Copa Federació, dins del Campionat d’Espnya de primera Divisió - Copa Catalunya. || a.s.a.

Les federacions tornen a modificar calendaris per enèsima vegada, a l’espera de poder començar la temporada 20-21

  Albert San Andrés

ESpORTS | toRnaDa

tinuar-la els segons. Això sí, continuaran sense 
tenir públic a les grades.

Pel que fa als primers equips de la UE Cas-
tellar i de l’HC Castellar hauran de continuar 
esperant la retirada de les restriccions que els 
afecten per poder competir, tot i que podran en-
trenar amb aquestes restriccions.

En el cas del bàsquet, la Federació Catala-
na ha anunciat canvis en el format de competi-
ció de la Copa Catalunya, que passarà a denomi-
nar-se Campionat d’Espanya de Primera Divisió 
- Copa Catalunya, i que serà de caràcter esta-
tal i es regirà pels protocols Covid indicats pel 
Consell Superior d’Esports. La Lliga arrencarà 
el cap de setmana del 6 i 7 de març, diferencia-
da en dos grups en què no hi haurà cap descens 
de categoria: Fase d’Ascens i Copa Federació. 
La primera ho farà amb un total de 26 equips 
que formaran els cinc grups, en què el primer 
de cadascun més els tres millors segons acon-
seguiran un lloc en la final a vuit.

En la Copa Federació, on ha quedat enqua-
drat el CB Castellar per inscripció prèvia, el sis-
tema de joc també serà de Lliga a doble volta de 
tots contra tots, però en aquest cas hi haurà dos 
grups de quatre equips cadascun i que jugaran 
per sistema de bombolles, en què els primers 
i segons classificats lluitaran per un lloc en la 
final del 13 de juny. Els de Quim P. Alarcón de-
butaran diumenge 7 de març al Puigverd con-
tra el CN Sabadell. Bàsquet Pia i CB Vilatorra-
da seran els altres rivals.

En el cas del futbol sala, la Lliga comença-
rà el 20 de febrer i continuarà en la tercera jor-
nada en què va quedar a l’octubre, disputant-se 
només els 15 partits de la primera volta amb els 
ascensos i descensos ja previstos. L’equip de 
Rubén Jiménez ocupa la cinquena posició a la 
taula i tornarà a competir a la pista del Vilafant 
CFS, equip que els precedeix a la taula. 

com han estat fent durant les últimes 
setmanes els castellarencs carmelo 
Morales, Max sánchez i el castellarenc 
adoptiu Marcos uriarte, dani Pedrosa 
tampoc ha volgut perdre’s les sessi-
ons d’entrenament del rocco’s ranch 
del circuit de Barcelona-catalunya, 

on la plana major dels pilots del mun-
dial de MotogP han estat entrenant 
aquests dies. el provador de KTM 
ha triat el ‘flat track’ per posar-se en 
forma de cara al mundial 2021, que 
començarà amb els tests al circuit de 
losail, a Qatar.

Dani pedrosa, present 
als entrenaments 
de ‘flat track’ del 
Rocco’s Ranch
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Els controls hivernals s’estan con-
vertint en l’única sortida viable per a 
l’esport castellarenc que, completa-
ment aturat, viu en l’atletisme l’únic 
moviment competitiu possible. És 
així com el CA Castellar últimament 
és el protagonista esportiu, amb els 
controls de pista coberta i descober-
ta, on els rècords del club es veuen 
superats cada setmana.

En aquesta, la gran protago-
nista ha estat l’atleta màster Mont-
se Rodríguez, que ha aconseguit su-
perar el rècord històric dels 3.000 
metres  en categoria de veterans de 
l’entitat castellarenca, després de 
marcar 11:49,66 s en el control de 
les pistes municipals de Granollers.

D’altra banda, les atletes més 
joves també segueixen rebaixant 
els temps, com és el cas de Paula 
Pi, que va aconseguir la cinquena 
millor marca històrica en els 800 
metres, amb un temps de 2:29,88, 
també sobre el tartan granollerí, on 
hi va haver més presència castella-
renca amb la participació d’Alejan-

nou rècord per a Rodríguez

El CA Castellar segueix superant rècords del club cada setmana. || cedida

L’atleta màster supera la marca del Ca Castellar en els 3.000 metres

dro Alcalde en els 600 metres, en 
què va marcar 1:42,63 s. En la ma-
teixa categoria, Laia Romero va fer 
1:52,22; Lucía Zorrilla, 2:02,21, i Irati 
Hernández, 2:02,56. Feliu Homet va 
aconseguir un llançament de 5,54 
m en pes.

 Redacció

ATLETiSME | temPoRaDa HiveRnaL

En el control de pista coberta 
de divendres 5, al Sant Jordi, Roger 
Davi va marcar 7,64 segons en la 
prova dels 60 m, mentre que el seu 
company de club Arnau Estadella 
va ser desqualificat per una sorti-
da nul·la. 

2-1 va ser el resultat que va aconseguir l’Atlètic Balears contra el Reial 
Madrid Castella en la 13a jornada de competició del grup 5 de 2a Divisió 
B. L’equip en què el castellarenc Xavi Calm exerceix de segon entrenador 
ja és a les portes de poder colar-se entre els tres primers i poder disputar 
la segona fase de competició, on els equips buscaran l’ascens a Segona.

L’equip entrenat per Jordi Roger i Calm va sumar tres importants 
punts contra el filial blanc, superant els de Raúl González i seguint en 
la lluita per entrar en la zona de promoció d’ascens, que es disputarà en 
la segona fase. Tot i tenir un partit menys, l’equip blanc-i-blau ocupa la 
quarta posició del subgrup A, a només un punt del Dux Internacional de 
Madrid, a falta de set jornades per acabar aquesta primera part de la 
competició.  || redacció

L’Atlètic Balears de Xavi 
Calm supera el Castella

xavi Calm, a la dreta, a la banqueta de l’Atlètic Balears. || cedida

FUTBOL | 2a B

esports
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publicitat

Consulta el cens electoral a 

https://carpeta.castellarvalles.cat 
i sabràs on has d’anar a votar. 

Ho pots fer fàcilment identificant-te amb l’idCAT mòbil. 
Si no el tens, pots obtenir-lo aquí https://idcatmobil.seu.cat/

Consulta 
del Cens 
eleCtoral

Seguint les recomanaci-
ons de prevenció de la 
COVID-19, les eleccions 
al Parlament de Catalu-
nya se celebraran en lo-
cals més amplis.
Aquests són els canvis:

Canvis als 
Col·legis 
eleCtorals

Arxiu Municipal1 Casal de Gent Gran de la Plaça Major

si abans votaves a... ara votes a...seCCions

El Mirador2, 8 I 14 Pavelló Puigverd

Escola Emili Carles-Tolrà 3 I 4 Pavelló Dani Pedrosa

Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Escola Joan Blanquer 

6 I 13

5 I 9

Recinte Firal de l’Espai Tolrà

Pavelló Joaquim Blume

Sala Blava de l’Espai Tolrà7 I 12 Sala Blava de l’Espai Tolrà

Escola Mestre Pla10 Espai Polivalent de l’Espai Tolrà

Antiga escola de Sant 
Feliu del Racó

11 Espai Polivalent de l’Espai Tolrà
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publicitat

Més informació: www.castellarvalles.cat/eleccions 

Franges 
horàries de 
votaCió 
reCoManades:

Mesures 
espeCials i 
reCoManaCions:

De 9 a 12 hores: col· lectius de risc

De 12 a 19 hores: votants no pertanyents als 
col· lectius de risc ni en quarantena

De 19 a 20 hores: col· lectiu de persones en quarantena 
(contagiats, contactes estrets i sospitosos)

• Es tallarà al trànsit els carrers de Montseny (entre 
Catalunya i Joaquim Blume) i d’Aragó per facilitar 
accessos i sortides dels pavellons de Joaquim Blume i 
de Puigverd, respectivament.

• Hi haurà responsables de seguretat sanitària i agents de 
salut informadors a tots els col·legis electorals.

• S’establiran circuits d’un sol sentit d’accés i sortida als locals 
electorals i les cues de votants es faran a l’exterior.

• Es farà desinfecció prèvia, durant i després de la 
jornada als col·legis electorals.

• Es faran testos d’antígens a totes les persones que 
participen del dispositiu electoral de manera prèvia i 
posterior a la celebració dels comicis.

• Aneu a peu, sempre que sigui possible, fins al col· legi 
electoral i porteu el vot triat des de casa.  Tot i això, tots els 
col·legis electorals disposaran de paperetes i sobres i de 
cabines de votació.
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el Rei Carnestoltes fa ballar els infants
aquesta setmana, el toltes Papallongues ha convocat les llars d’infants i escoles per  gaudir d’un Carnaval diferent

Enguany, el Toltes Papallongues serà l’abande-
rat d’un Carnaval que, com ja era previsible, es 
veu mitigat per la pandèmia. Tant és així que no 
es podrà dur a terme la tradicional rua de Car-
nestoltes ni d’altres activitats lúdiques que es re-
lacionen amb aquesta festa hivernal.

Però, tot i així, el rei de la disbauxa sí que 
s’ha encarregat d’animar els infants de la vila. 
En aquesta sentit, més d’un miler d’infants de 
les llars d’infants i l’alumnat d’infantil i primer 
cicle de primària dels centres escolars de la vila 
gaudeixen, en diferents moments d’aquesta 
setmana, de la visita del Toltes Papallongues, ja 
sigui a les places del municipi o bé al pati de les 
mateixes escoles. 

Des de dimecres i fins divendres, el Rei 

del Carnaval ha apropat l’animació a diferents 
indrets de la vila. Dimecres, els alumnes de les 
escoles bressol i de l’Institut Escola Sant Este-
ve van poder veure’l i també van viure la músi-
ca de Landry el Rumbero, mentre que dijous la 
disbauxa del carnaval va arribar a l’escola Mes-
tre Pla, a l’Escola Emili Carles-Tolrà i a FEDAC 
Castellar, gràcies a les danses proposades per 
l’animador Albert Such. Aquest divendres, la tro-
bada carnavalesca serà a les escoles El Sol i La 
Lluna, Joan Blanquer i Bonavista, amb en Lan-
dry les dues primeres i Albert Such la tercera.

D’altra banda, davant la impossibilitat d’or-
ganitzar la rua de Carnaval, la Regidoria de Cul-
tura ha fet una crida a la ciutadania a fer-se foto-
grafies amb el Toltes Papallongues, que aquests 
dies està instal·lat al vestíbul de l’Auditori Muni-
cipal Miquel Pont.

Entre totes les persones que es disfressin i 

  Marina Antúnez

El Toltes papallongues en el moment que va visitar la plaça d’El Mirador per saludar les llars d’infants. || Q. Pascual

DiJOUS GRAS

Aquesta vegada, la celebració gastronòmica 
de Carnaval s’haurà de fer en petit comitè 
per les restriccions imposades per la Covid-
19. Malgrat tot, les carnisseries i xarcuteries 
locals ja fa dies que fan anar els obradors a 
tota màquina per tenir a punt una atractiva 
varietat de botifarres. Especialment, la d’ou, 
que contiua essent el número u del rànquing 
de vendes, però també d’altres varietats més 
innovadores com, per exemple, de confit 
d’ànec, poma i ceba confitada –novetat 
d’enguany de Carnicas Merche–, la de 
sobrassada amb mel, la d’espinacs amb 
panses i pinyons, la de calçots, la de ceps, la 
del perol, la ‘delicatessen’ de foie,  i fins i tot 
de vegetariana, feta amb verdures i ou. Hi ha 
altres botifarres sempre molt demanades, 
com la botifarra de truita de patates 
amb ceba de Queviures El Castell, o la de 
carxofes, la de mongetes amb botifarra, la 
paisana i la negra. Segons els comercians, es 
notarà una baixada de vendes perquè no es 
podran fer degustacions ni venda al carrer, 
però tot i així, ja han notat que hi ha qui fa 
encàrrecs anticipadament. S’ha escurçat 
el mostrari de varietats peò algunes 
carnisseries n’oferten fins a 16 de diferents.

Bona i variada oferta 
de botifarres a les                            
carnisseries de Castellar 

participin en la proposta penjant les seves fotos 
amb el Rei del Carnaval a Instagram amb l’eti-
queta #toltespapallongues i que segueixin el 
compte @auditoricastellar, se sortejaran dues 
entrades dobles per a l’espectacle Bona gent, de 
Quim Masferrer, que tindrà lloc a l’Auditori el 
divendres 19 de març.

A la proposta s’hi podrà participar fins al 
diumenge 21 de febrer. Les persones guanya-
dores de les entrades es donaran a conèixer al 
compte d’Instagram @auditoricastellar el di-
mecres 24 de febrer. 

A més d’aquestes iniciatives de l’Ajunta-
ment, els veïns i veïnes del carrer de la Mina 
també han volgut mantenir viva la tradició 
de Carnaval, i és per aquest motiu que durant 
aquests dies guarneixen sense ànim de compe-
tició les façanes de cada casa amb motius esbo-
jarrats i festius. 
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el volum recull 30 
anys d’aforismes 
que l’impressor ha 
anat escrivint sense 
pretencions literàries

víctor valls publica el llibre 
d’aforismes ‘Per anar fent pila’

Per anar fent pila. Quadern d’idees per 
no fer-se savi ni ric és el títol que el cas-
tellarenc Víctor Valls ha posat al lli-
bre que ha publicat recentment amb 
l’editorial Bubok de Madrid. “És un 
llibre que he publicat aprofitant 
que durant la pandèmia he tingut 
més temps per posar·m’hi”. Però 
no és que a dins trobem el tema de la 
pandèmia explicat, sinó que el que s’hi 
poden llegir són “aforismes, frases 
curtes, que he anat recopilant al 
llarg de 30 anys”. 

Tot i que l’autor afirma que 
el seu esperit no és crític, sí que hi 
podem llegir frases que fan referèn-
cia a qüestions socials, econòmiques 
o polítiques: “és un poti·poti divi·
dit per capítols”, diu Valls. Segons 
el propi autor, a dins del volum po-
drem llegir un “recull d’estirabots 
arribats al meu magí a cop de roc 
i sense haver fet cap conjur previ 
per tal de fer·los sortir del seu ama·
gatall”. En tot cas, no hi ha preten-
sió literària. Ha recuperat les fra-
ses tal com les va escriure en el seu 
moment, encara que ara n’hi poden 
haver algunes “que políticament no 
serien del tot correctes”. 

El llibre té 400 pàgines, està es-
crit en català, i inclou prop de 2.000 
aforismes. “Són inèdits, tot i que pot·
ser ens trobarem amb alguna frase 
que ens semblarà que algú ha dit 
abans, i pot ser, eh?”.  El pròleg del 
llibre ha anat a càrrec de Manel Ro-
dríguez Costa, un bon amic de l’autor. 

Víctor Valls és un dels noms que 
utilitza l’autor, tot i que també signa 

alguna vegada amb el nom de Fran-
cesc Girbau-Corominas.

És el cas del llibre que va publi-
cat a la dècada dels 80 titulat Per ar-
rencar a córrer. Anteriorment, també 
havia escrit una altra obra l’any 1980. 
Els llibres es poden adquirir a la 
web de l’editorial Bubok, a la llibre-
ria La Centraleta i sota demanda, al 
propi autor. 

D’ofici, Valls és impressor, so-
bretot, de documents bàsicament 
comercials. Va ser durant més de 30 
anys el redactor de les cròniques de 

Víctor Valls mostra el seu darrer llibre d’aforismes, ‘per anar fent pila’. ||  V. V.

LLiBRES  | novetat

la Unió Esportiva Castellar al setma-
nari local Forja.

Valls també té un parell d’afo-
rismes impresos a dos passos de via-
nants de Castellar del Vallès, tot i que 
ell ja fa uns anys que es va traslladar 
a viure a la ciutat veïna de Sabadell. 

La seva inquietud literària i es-
criptora no s’ha aturat, així que avisa 
els seus lectors que pot molt ben ser 
que surti publicada alguna altra obra, 
“m’agradaria fer·ne una altra però 
esperem que no sigui per cap pan·
dèmia”.    ||  MariNa aNTúNez nova sessió: ‘el món 

del llibre a ulls de...’

Aquest proper dimarts, a través 
de la plataforma Zoom, la Bibliote-
ca Municipal Antoni Tort organit-
za una nova sessió de El món del lli-
bre a ulls de, amb Josefina Llauradó 
(escriptora) i Jan Lechado Guillen 
i Adam Hernández Sánchez, alum-
nes de sisè de primària de l’Institut 
Escola Sant Esteve. Ells seran els 
encarregats de fer una entrevis-
ta distesa a Llauradó durant una 
bona estona. Les inscripcions es 
poden fer  a través del correu mi-
mopm@diba.cat.

L’escriptora, afincada a Sant 
Feliu del Racó, és una apassionada 
dels llibres. “De petita, m’agrada·
va molt que m’expliquessin histò·
ries i jo mateixa explicava contes 
al meu gos”. Llauradó llegia tot el 
que li queia a les mans i això li feia 
viure aventures que explicava també 
a les nenes del carrer, i s’inventava 
arguments de pel·lícula que inter-
pretaven amb els companys a l’ho-
ra del pati.

Quan va acabar COU va po-

sar-se a treballar i “no va ser fins 
que vaig deixar la feina, quan va 
néixer el meu segon fill, que em 
vaig plantejar posar·me a estu·
diar a la universitat”. 

Així ho va fer, a la UNED, on va 
fer Filosofia i, més endavant, llengua 
i literatura catalanes a la UOC. L’es-
criptora ha fet molts cursos d’escrip-
tura creativa a diferents acadèmi-
es de manera presencial i també en 
línia. “I escric des que vaig apren·
dre a escriure i mai he parat de fer·
ho”, però sí que és cert que ha publi-
cat poc. “La part que es veu seria 
el que he publicat, la resta, el que 
he escrit”, diu Llauradó. 

La biblioteca té previstes més 
sessions d’aquesta activitat literà-
ria. En aquest sentit, el proper 16 
de març serà el torn de l’entrevis-
ta al traductor Eloi Creus; el dia 20 
d’abril, conversa amb la il·lustradora 
Cristina Aguilera; el dia 18 de maig, 
amb la docent Montse Gatell i el dia 
15 de juny, entrevista amb el traduc-
tor Joan Sellent.    || M. a.

Josefina Llauradó serà entrevistada dimarts pels joves Jan i Adam. ||  cedida

La Biblioteca antoni tort acull l’entrevista 
que el jan i l’adam fan a josefina Llauradó

ENTREViSTA | PLataFoRma zoom
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ART | saBaDeLL

El castellarenc Lluís Campmajó, cre-
atiu digital multidisciplinari centrat 
principalment en projeccions de llum 
a l’espai, és l’autor de la instal·lació 
permanent que es pot veure al Museu 
d’Art de Sabadell titulada Tot és fum. 
una casa, una ciutat i dos segles (1820-
2020). Es tracta d’un audiovisual que 
explica la història de la Casa Turull, 
avui reconvertida en aquest museu 
d’art. Campmajó també va ser l’au-
tor del mapping que es va projectar 
per Festa Major del 2016 a l’església 
de Sant Esteve.

El video mapping es va inaugu-
rar en petit comitè a finals del mes de 
setembre del 2020, “tot i que s’havia 
d’inaugurar al maig”, diu Camp-
majó. Durant el temps de pandèmia, 
l’artista va poder refredar el projec-
te, donar-li més voltes i millorar-lo. 
L’encàrrec va ser de l’Ajuntament de 
Sabadell. “Hem fet una peça que 
explica la família i tot el que hi ha 
darrere d’aquesta família: la bur·
gesia, els diners, la indústria i la 
part més desconeguda”.

L’audiovisual mostra coses que 
ningú sabia de la família Turull, per 
exemple, “que feien treballar nens 
o que a les dones els pagaven menys 
que als homes”. Una de les fàbriques, 
recorda la instal·lació, era anomena-

Lluís Campmajó, durant el muntatge de la instal·lació audiovisual ‘Tot és fum’. || Museu d’arT de saBadell 

  Marina Antúnez

‘tot és fum’ és un 
‘video mapping’ 
del castellarenc 
Lluís Campmajó

Una instal·lació explica la història de la Casa turull

da Can Gana, “perquè el senyor Tu·
rull era dels qui menys pagava”. 

Al projecte audiovisual ha parti-
cipat el periodista Plàcid Garcia-Pla-
nas, que conjuntament amb Camp-
majó ha elaborat el guió i elaboració 
de la peça que s’ha creat. “Se’ns va 
acudir la idea de fer un relat amb 
dos narradors, Enric Turull, de 14 
anys, i el seu pare, de 73”. A la instal-
lació es pot sentir la conversa d’amb-
dós, l’any 1869,  sobre la família, la 
casa, la fàbrica, el poder i l’estètica. 

Per  documentar la història que 
s’explica a la instal·lació ha fet falta 
temps i feina. Van començar a finals 
del 2019, fent un projecte d’investiga-

+ EN LÍNiA

A través del YouTube es pot veure 
una experiència inmersiva de la instal-
lació de Lluís Campmajó. “La idea 
va sortir arran de la Covid-19, com 
una oportunitat de portar el museu a 
casa”, diu Campmajó. La instal·lació, 
doncs, es pot veure ara i de forma 
permanent des de qualsevol punt 
del món. Si es busca des d’un mòbil 
o una tauleta “pots fer com si fossis 
dins, fent moure l’aparell”. Si, en 

Experiència 360º

canvi, l’audiovisual es busca des d’un 
ordinador, es pot fer servir el ratolí 
per moure’s per l’espai de la sala. 
Són entre 8 i 9 minuts dividits en 
quatre capítols, gravats amb una 
càmera 4K en 360º. Quan ets 
dins de l’espai virtual és com si 
fossis allà, tot i que el museu també 
ofereix la possibilitat de visitar la 
instal·lació presencialment, en 
horari d’obertura del Museu d’Art. 

ció històrica, una feina de documen-
tació gràfica, una anàlisi fotogràfi-
ca, disseny audiovisual i voluntat de 
conservació del patrimoni. “Bona 
part de la documentació ens la va 
proporcionar Engràcia Torrella, 
directora del Museu d’Art”. Els 
va facilitar un bagul digital de més 
de 200 o 300 imatges. “Tot estava 
cru, s’havia de cuinar, confeccio·
nar tota la cirurgia gràfica  reta·
llant fotos i la resta”. 

Es va adaptar la sala –que era 
l’antiga capella– per encabir-hi la 
instal·lació. “Vam treure l’altar, 
la creu de Jesucrist, etc.”, apunta 
Campmajó. S’hi han col·locat sis pro-
jectors de curta distància, un vinil de 
tall de 18 -20 metres en quatre parets 
i tres de les quatre parets reben la il-
luminació dels projectors. L’especta-
dor s’asseu en una banqueta, o a terra 
si són infants, “per gaudir de l’expe·
riència, a través d’una animació 
2D”.  L’equip va decidir treballar en 
blanc i  negre, amb una estètica pas-
sada per fotocòpia, “per transpor·
tar·te a principis de segle XX”. Hi 
ha un moment en què a la projecció 
apareix el color, suggerit pel tema 
que s’està tractant, quan s’explica 
que a Turull des de Madrid li deien 
“el rico catalán”.

Berni Mora s’ha encarregat de 
posar-hi música. “Fa molts anys que 
ens coneixem, tenim molta siner·
gia, i ha recreat molt bé la músi·
ca de l’època”. Fins i tot s’ha gravat 
el soroll dels telers que recorden el 
Sabadell de l’època, “quan les mà·
quines i telers funcionaven, i amb 
aquella pudor als carrers”. La pro-
ducció de la instal·lació ha anat a càr-
rec de Carina Garrido. 

Cliqueu en aquest QR 

per veure l’experiència 

360º de ‘Tot és fum’.
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L’espectacle Txema, the postman va 
conquerir l’Auditori Municipal en el 
que és el primer dels espectacles pro-
gramats a l’equipament municipal 
d’aquest 2021. La proposta va tenir 
molt bona acollida, ja que va atrau-
re un nombrós públic familiar que 
va gaudir, durant una hora, d’un ar-
tista multidisciplinar. Ell és un actor 

‘txema, the postman’, el 
primer espectacle del 2021

Moment de l’espectacle ‘Txema, the postman’. || cedida

de clown, mim i il·lusionista, i es fa 
entendre de seguida, sense que cal-
gui fil narratiu ni quasi cap paraula. 
Txema Muñoz –el nom de l’artista– 
va pujar a l’escenari interpretant el 
paper d’un carter que busca el desti-
natari d’un sobre que no té remitent. 
L’ha d’entregar, aquest és el seu ofici.

Des d’aquest punt de partida, 

l’intèrpret mostra les seves habili-
tats amb la mímica i aconsegueix ar-
ribar a l’audiència sense fer ús de la 
paraula. El llenguatge és 100 % gestu-
al i, de tant en tant, deixa caure algun 
truc de màgia dels que agraden, dels 
que gairebé ensenyen el truc de debò 
però que finalment fan un gir cap a la 
sorpresa inesperada. Com a actor de 
clown, a l’espectacle també es deixen 
entreveure dosis d’humor.

El Txema s’atreveix, fins i tot, 
a pujar una voluntària a l’escenari, 
amb qui juga fent alguns gags i algun 
truc de màgia. I baixa a la platea, on 
s’apropa a alguna altra voluntària 
per fer-hi broma. 

El que sobretot aconsegueix 
Txema, the postman és traslladar-nos 
a un univers imaginari, de xeme-
neies que fumegen, de fanalets en-
cesos que ens il·luminen sense en-
lluernar. La curosa mirada i gestos 
de l’artista ens desperta tendresa 
cap al personatge. Finalment nos-
altres, en sortir per la porta, tenim 
clar que hem tingut una estona per 
riure i sorprendre’ns. A fora, s’ha 
fet de nit.   || M. aNTúNez

AUDiTORi MUNiCipAL | CRòniCa

Aquest diumenge passat, el Grup Pessebrista de Castellar fel Vallès va 
fer l’entrega dels premis del joc d’observació d’enguany al pati del local 
de l’entitat. L’objectiu dels aspirants havia estat buscar els elements ama-
gats a cada un dels 30 pessebres exposats als aparadors de les botigues. 
Els premis per aconseguir l’objectiu van ser els següents: un conjunt de 
figures de Montserrat Ribes, un val per a un dinar menú per a dues per-
sones al Restaurant Frutos Ramírez i un val per a unes postres per a 
quatre persones de la Pastisseria Muntada. El sorteig es va fer entre els 
49 participants que havien encertat 10 objectes o més i els guanyadors 
i guanyadores van ser Alberto Mitjans, Núria Muntada Gimeno i Car-
les Brugada. Des del Grup Pessebrista es va voler agraïr la col·laboració 
de la Montserrat Ribes, la Pastisseria Muntada i el Restaurant Frutos 
Ramírez i la participació de totes les persones que van entretenir-se a 
buscar els paranys d’aquesta exposició.  || M. a.

S’entreguen els premis 
del Joc d’Observació

premiats al Joc d’Observació del Grup pessebrista de Castellar. || cedida

GRUp pESSEBRiSTA CASTELLAR | PRemis
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Josep Martínez ‘Jota’ | Camp de futbol
En Josep va néixer a Castellar uns mesos 
després que els seus pares emigressin des de 
Lahiguera. Recorda que la seva infància era 
feliç malgrat les dificultats de l’època. Va estar 
internat a la Universitat Laboral de Tarragona 
durant 5 anys. Ha jugat als equips seniors de 
bàsquet, futbol sala i futbol de la vila. A la UE 
Castellar, també en va fundar l’Escola, en va 
ser entrenador, coordinador i en va acabar 
sent president l’any 2001. Quan en tenia 19 va 
entrar a treballar a la Tolrà i va ser dels últims 
a sortir-ne quan l’empresa va tancar el 1995. 
S’imagina un futur prop de la platja.

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

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

agenda del del 12 al 21 de febrer de 2021

DivenDres 12
20 h – pROJECCiÓ
DocsBarcelona del Mes: Advocate
auditori municipal miquel Pont
org.: CCCv, L’aula i Cal gorina

Dissabte 13
12 h -  iNFANTiL
Contes virtuals: 
L’ós i el piano, de David Litchfield
a càrrec de mònica mimó
Xarxes socials de la Biblioteca
org.: Biblioteca municipal antoni tort

19.30 h -  xERRADA
‘psiconumerología emocional 
(pNE): Herramientas para el 
cambio’
a càrrec de jaume valls
Plataforma zoom
inscripcions: olenoscastellar@
gmail.com
org.: maribel gonzález 
i gemma Capel

Diumenge 14
18.30 h – CiNEMA
Vacaciones contigo... y tu mujer
auditori municipal miquel Pont
org.: ajuntament

Dimarts 16
20 h - pROpOSTA
“El món del llibre als ulls de...”, 
amb Josefina Llauradó
inscripcions gratuïtes a l’a/e 
mimopm@diba.cat
Plataforma zoom
org.: Biblioteca municipal antoni tort

DivenDres 19
20 h - CiNEMA
L’ofrena
auditori municipal miquel Pont
org.: Club Cinema Castellar vallès

Dissabte 20
12 h - iNFANTiL
Contes virtuals: El concert 
desconcertant, de Miquel Desclot
a càrrec de teresa sabater
Xarxes socials de la Biblioteca
org.: Biblioteca municipal antoni tort

20 h - MÚSiCA
Amb veu de dona, amb Mireia 
pintó, Sílvia Bel i Vladislav 
Bronevetzky
entrades a www.auditoricastellar.cat
auditori municipal miquel Pont
org.: ajuntament

Diumenge 21
12 h i 16.15 h – CiNEMA
Mi amigo pony
auditori municipal miquel Pont
org.: ajuntament

19 h - CiNEMA
La boda de Rosa
auditori municipal miquel Pont
org.: Club Cinema Castellar vallès
 

ALTRES

Curs ON LiNE d’aproximació 
a la Bíblia (telemàtic)
a càrrec de jacint torrents.
sessions quinzenals, d’1 hora de 
durada, de 21h a 22h, els dijous 25 
de febrer, i 11 i 25 de març.
organització: Parròquies de sant 
Feliu i sant esteve
imprescindible inscripció, o al 
acabar la missa del diumenge 
o contactant al 667207088 o 
escrivint a parroquiacastellar@
gmail.com

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCiES DE GUÀRDiA 
 
 
DivenDRes 12 BONAViSTA 
DissaBte 13 EUROpA 
DiUmenge 14 CASTELLAR 
DiLLUns 15 CASANOVAS 
DimaRts 16 ROS 
DimeCRes 17 pERMANYER 
DijoUs 18 CATALUNYA 
DivenDRes 19 FENOY 
DissaBte 20 BONAViSTA 
DiUmenge 21 YANGÜELA 

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

DEFUNCiONS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377

“Tot saber oculta un poder; per tant cal desempallegar-se del saber.”
Jean-Claude Carrière

@lacuinadelpicarol @alba_canadell @auditoricastellar
cuscús amb verdures i mandonguilles sant Feliu i la Mola Txema i Toltes Papallongues

pOSTALS DE CASTELLAR 
 

iNSTAGRAM · @lactual

Aquesta postal forma part d’una col·lecció que la Llibreria Vallès va fer de diferents racons de 
Castellar. En concret, el restaurant Mas Pinetó era el vuitè de la col·lecció. El restaurant va obrir 
les seves portes cap al 1932, no com restaurant sinó com a casa de pagès. També ha estat una pa-
rada habitual dels ciclistes que hi paraven per esmorzar el cap de setmana. Mas Pinetó està actu-
alment especialitzat en arrossos. || FONs FOTOgràFic arxiu MuNiciPal de casTellar

Mas pinetó, anys setanta

Eva Navarro Miravet
Optometrista Col·legiada  COOOC nº8064

Optimón òptics
C.Passeig nº 36

T. 93 714 22 88

La llum blava de les 
pantalles i el son

Recoma·
nació

penúltima

05/02/21          
carme serra salabert · 88 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

La retina de l’ull té unes neurones sensibles 
a la llum blava que connecten amb el rellot-
ge biològic intern situat al cervell. Així, quan 
l’ull percep la franja de llum blava de la llum 
solar, el cervell rep ordres per regular els rit-
mes de la vigília i del son. Ara bé, l’ús de pan-
talles digitals fa que la llum artificial rebuda 
a hores nocturnes activi el ritme circadià de 
la mateixa manera que ho fa la llum solar, 
cosa que pot crear un desfasament que al-
teri la nostra salut general. Això succeeix 
quan aquestes  pantalles són de tipus led, 
ja que emeten intensament aquesta franja 
de llum blava. La majoria d’investigacions 
apunten que només a altes hores de la nit es 
produeix una alteració important del ritme 
de vigília i del son. Durant el dia, per contra, 
la llum blava emesa pels dispositius led acti-
va les funcions de l’atenció i la concentració.

Els filtres d’absorció de llum blava en vidres 
oftàlmics ens poden ser útils per certs usu-
aris que treballen en horari de nit i quan tre-
ballen de dia, però no són necessaris si no uti-
litzem pantalles.



del 12 al 18 de FeBrer de 2021

la contra

David García

En 10 anys, l’afició 
als ‘wargames’ ha 
fet un canvi brutal

‘Wargamer’ de joc històric i de fantasia
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És ‘wargamer’ des de fa molts anys. El tipus de joc que 
més li agrada és el de les batalles modernes,tot i que 
reconeix que les possibilitats d’aquesta afició són inaca-
bables, es pot recrear des dels fenicis fins a Star Wars

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Bon sentit de l’humor
Un defecte que no pots dominar?
No m’agrada perdre
Una persona que admires?
Qualsevol que tingui facilitat per l’anglès
Un joc?
catan
Quin plat t’agrada més?
el trinxat de la cerdanya
Un color
Negre
Un animal?
Tigre
Un llibre?
‘el senyor dels anells’
Una pel·lícula?
‘salvar al soldado ryan’
Un país?
anglaterra
Un racó de Castellar?
colobrers

”

“

· Quan fa que ets aficionat als ano-
menats ‘wargame’?
Fa 18 anys que estic ficat en aquesta 
afició. De sempre m’han agradat les 
pel·lícules de l’oest, les bèl·liques, des 
que era petit. I la història. Perquè per 
tirar endavant amb aquest tipus de 
jocs cal que t’agradi la història.

· De quina manera vas començar?
Al diari vaig llegir que es muntava 
una fira a Montjuïc. A Sabadell no 
trobava cap lloc ni cap botiga i Inter-
net pràcticament no existia. Així que 
vaig anar-hi i allà vaig conèixer gent 
d’un club de Barcelona que es reunia 
cada setmana per jugar a jocs d’histò-
ria però amb figures. Vaig contactar 
amb l’organitzador, que es diu Der-
mot, un irlandès establert a Barce-
lona. Em va dir que es reunien cada 
divendres a Alpha Ares Barcelona, 

el club de wargamers més gran d’Es-
panya en nombre de socis.  Allà ens 
trobem tota la gent que tenim aques-
ta afició en comú.

· Com es juga?
Cal jugar amb figures de recreació. En 
un taulell es fan macrobatalles, però 
també n’hi ha de més petites. Pot ha-
ver-hi escenografia o no, depèn. Si no, 
posem un mantell verd o de sorra. Les 
figures acostumen a ser d’una esca-
la de 15 a 28 mil·límetres però també 
n’hi ha per sobre de 30 i de més peti-
tes, de 6 mil·límetres. Però el més im-
portant és aprendre’t el reglament. 

· Vas aconseguint més figures?
Sí, quan vaig començar vaig saber 
on podia comprar les figures i, a par-
tir d’aquí, cada any la cosa ha anat 
millorant; he descobert tot el pas-
tís que hi havia darrere d’això i que 
jo fins aleshores no sabia on trobar. 
Ara tinc guardades unes 3.000 figu-

res pintades i unes 10.000 sense pin-
tar. Les figures abans eren de plom, 
ara són d’un aliatge de metall, i venen 
sense pintar. Jo els trec el greix que 
porten, els retiro la rebava, els faig 
una emprimació i les pinto seguint 
un rigor històric.  

· Feu l’escenografia?
Això sí, l’escenografia serveix per re-
presentar bé la batalla,  perquè moltes 
són històriques. És important saber 
si hi havia muntanyes, o un riu, o un 
poble, o un pont, o si el terreny era pla 
o muntanyós. Tot això intentem re-
produir-ho nosaltres mateixos, com-
prar-ho surt més car.

· i s’ha de seguir un reglament?
Sí, això és el més important per apren-
dre a jugar. Hi ha molts reglaments 
que pots jugar i no cal utilitzar sem-
pre una escenografia completa.  L’im-
portant és que agafis el ritme del que 
és el reglament i el joc. A vegades, el 

reglaments estan en anglès, o fran-
cès, i sempre hi ha qui té l’interès de 
traduir-los al castellà perquè tothom 
pugui jugar. 

· i es juga en parella?
Normalment, es juga un contra un 
altre i després es fan canvis. Una par-
tida acostuma a durar,  aproximada-
ment, unes tres hores, però hi ha jocs 
que poden arribar a durar dies o set-
manes. Depèn del número de figures 
que posis a la taula, però entre que les 
prepares, jugues i les treus i guardes 
el joc, ja és això. Cadascú es posa en 
un cantó de la taula i depenent del 
teu exèrcit vas jugant. A més de jocs 
històrics també hi ha jocs de fanta-
sia. Aquests agraden, sobretot, als 
nens. Perquè els wargames són jocs 
per a totes les edats. Fem lliguetes 
amb puntuació. 

· Quins són els jocs més coneguts 
i per a quin tipus de jugador?

Hi ha reglaments de l’antiguitat (fe-
nicis, grecs, romans), de l’edat mitja-
na, de més contemporanis com els de 
l’època de la pólvora (1700-1800) i els 
més actuals, com els de la guerra de 
l’Iraq, Afganistan, etc. De jocs de fan-
tasia hi ha Star Wars, i altres de l’ima-
ginari fantàstic. L’històric tira més 
al públic més gran, per exemple, per 
fer un Waterloo i canviar el resultat, 
que en comptes de Wellington gua-
nyi Bonaparte. Pots fer campanyes 
més complexes i, fins i tot, recrear les 
batalles de Napoleó senceres. En 10 
anys l’afició wargamer ha fet un canvi 
brutal. De jugar amb moltes figures 
a jugar amb poques i fer jocs ràpids.  

· Com us documenteu?
Només cal que t’agradi la història, 
haver llegit una mica i conèixer els 
conceptes bàsics.  I seguir bé els re-
glaments. Els països punters són An-
glaterra, els Estats Units i el nord 
d’Europa. A Espanya l’afició creix. 

 Marina Antúnez


