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Nissaga castellarenca
El llibre ‘Arrelats’, sobre famílies històriques de Catalunya, acredita 
que els Casamada són presents a Castellar des de l’any 1217

Foto de família dels Casamada en una trobada de tots els seus membres fa uns 20 anys. Els Casamada fan trobades periòdiques a la seva masia, on conreen la mongeta del ganxet. || família casamada

història | p 02
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Drets, els germans Jordi, Rosa, Ramon, Montse –al costat de l’arbre genealògic–, Joan amb la seva dona Montse Ribera –a la dreta– i asseguda, Mireia.  Els joves són  Roser i Jan Casamada. || q. pascual

història

Una família de mil anys d’història
El llibre ‘arrelats’ recull la història de la família casamada juntament amb 20 nissagues històriques més de catalunya

La família Casamada, que fa nou segles 
que va aterrar a Castellar, és una de les 
21 famílies que apareixen al llibre Ar-
relats. Les famílies més antigues de Ca-
talunya, que Edicions Sidillà acaba de 
publicar per commemorar els seus deu 
anys de vida.  Els editors Judit Pujadó 
i Xavier Cortadellas, juntament amb 
l’escriptor Ignasi Revés, han recorre-
gut més de 6.000 quilòmetres per tot 
Catalunya per viatjar 29 generacions 
en el temps i 1.100 anys enrere en la 
història catalana. “Coneixíem algu-
na família antiga que encara vivia al 
mateix lloc, però no sabíem que en 
trobaríem suficients per fer un lli-
bre”, apunta Pujadó, que afegeix que 
“quan anàvem per la meitat del lli-
bre, ens vam adonar que no podríem 
parlar de totes”. Són famílies arrela-
des al territori que existeixen abans del 
descobriment d’Amèrica o han viscut 
les pestes del 1651, la guerra de Succes-
sió, l’11 de setembre del 1714, la guer-
ra del Francès i les Carlines del segle 
XIX, la fil·loxera, la caiguda dels preus 
agraris i la Guerra Civil.

A l’hora de buscar documenta-

  Jordi Rius ció de Can Casamada, el punt de par-
tida dels autors va ser un número de la 
revista Plaça Vella, que edita el Centre 
d’Estudis Castellarencs, que parla de la 
família Casamada. “Es van posar en 
contacte amb nosaltres, van venir 
aquí,  a la masia, vam fer una taula 
rodona entre tres o quatre germans 
i vam fer petar la xerrada de la histò-
ria i del que sabíem, i fruit d’aquesta 
xerrada va sorgir el capítol”, expli-
ca l’hereu de Can Casamada, Ramon 
Casamada.

Quant a Can Casamada, la famí-
lia té documentació que permet arri-
bar al 1217 com a inici provat de la nis-
saga. Es tracta d’un document d’un 
casament entre Guillem Casamada 
i Armesendis, filla d’Arnau Monjo. 
“Segurament hi havia una genera-
ció anterior, però no hi ha cap do-
cument que ho acrediti”, constata 
Pujadó. A l’Arxiu de la Corona d’Ara-
gó, els autors d’Arrelats van descobrir 
que a Castellar hi havia un tal Raimun-
dus Amati. “Amati és un genitiu sin-
gular, que vol dir ‘d’Amat’. Per tant, 
aquest Raimon d’Amat ja podria ser 
un primer ascendent que va donar 
origen a Casa d’Amat”, constata l’au-
tora del llibre d’Edicions Sidillà. De fet, 

el cognom Casamada el veiem escrit 
de moltes formes al llarg del temps, to-
talment explicable pel fet que els cog-
noms encara no existien. Així, veiem 
Casal d’Amada, Casa Delmada, Casa 
d’Amada, Casa Amada o Cadamada. 
En tot  cas, Casamada és “un cognom 
endèmic, com diuen molts historia-
dors, és a dir tots els Casamada que 
estan escampats per tot arreu tenen 
el seu origen a Castellar”, assegu-
ra Pujadó. En una de les parets de la 
masia es pot veure l’arbre genealògic 
de les famílies amb els antecedents de 

la família troncal dels segles XII i XIII. 

canvis en l’explotació agrària

Segons Judit Pujadó, als Casamada 
els va passar com moltes famílies: 
“Va arribar un moment que teni-
en una molt bona posició econòmi-
ca, alguns dels hereus van marxar 
a viure a altres llocs, mentre a la 
casa pairal continuaven els maso-
vers, i després van tornar per causes 
diverses”. Entre altres fets, la família 
va viure la caiguda dels preus agraris 
de finals del segle XIX. Si fins alesho-
res tenir un mas i unes terres assegu-
raven poder viure i ser propietaris, 
amb la caiguda de les rendes agràries 
“això canvia totalment”.

El llibre també recull canvis en 
l’explotació agrària de les famílies. En 
el cas dels Casamada, primer van con-
rear la vinya per acabar dedicant-se a 
la mongeta del ganxet i a la ramade-
ria. Els tres autors de la publicació van 
poder entrar a la masia de Can Casa-
mada i han pogut comprovar com el 
mas ha anat evolucionant al llarg del 
temps. “Les dedicacions van en fun-
ció de l’època, abans es feia una mica 
per sosteniment de la gent que vivia 
aquí, produir quatre coses per anar a 

vendre, poder fer intercanvi i poder 
sobreviure”, apunta Casamada, que 
afegeix que “a mesura que la socie-
tat va canviant, t’has d’adaptar als 
canvis”, explica Pujadó. Les 21 famí-
lies que apareixen a Arrelats continu-
en vivint del negoci de la terra. D’algu-
na manera, el llibre “parla del passat 
per parlar del futur i del present. 
Arrelats és la història de la resis-
tència d’aquestes famílies i de com 
poden sortir-se’n. Al llarg d’aquests 
segles els han passat mil i una histò-
ries i han sabut adaptar-se a tots els 
canvis que hi han hagut”.

Un element comú d’aquestes 21 
famílies és la figura de l’hereu, que és 
assumida “com una gran responsa-
bilitat, ja que es veuen obligats no 
només a mirar de deixar un patri-
moni a la següent baula de la cade-
na en iguals o millors condicions que 
l’han trobat, sinó de vetllar per aju-
dar a situar els germans”. Tot i que, 
de vegades, la figura de l’hereu “s’ha 
vist com un element carca, el cert és 
que no ha impedit la modernització”.  
Casamada considera que el que fan a 
la masia és “treballar al màxim per-
què si d’aquí 10 anys hi ha un relleu, 
trobi les coses més fàcils”. 

Aquest és l’any d’inici 
provat de la nissaga de 

la família Casamada 
a Castellar del Vallès, 

gràcies a un document 
d’un casament entre 
Guillem Casamada i 

Armesendis

CASAMADA

1217

tema de la setmana
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pandèmia

El rebrot de contagis patits a Caste-
llar en els darrers dies és un reflex 
que Catalunya ja està entrant en la 
quarta onada de la pandèmia mal-
grat els nivells d’immunitat que es 
comencen a aconseguir gràcies a la 
campanya de vacunació. La variant 
britànica ara és el principal factor 
de preocupació en l’augment de les 
hospitalitzacions a Catalunya i, per 
exemple, fan que l’hospital de refe-
rència de Castellar, el Parc Taulí, tin-
gui 31 persones a l’UCI i 102 a semi-
crítics ingressats per Covid.

Castellar es troba en aquests 
moments amb un nivell de risc de 
rebrot molt alt de 322 i una incidèn-
cia acumulada de contagis a 14 dies 
de 231 casos per cada 100.000 habi-
tants. Malauradament es consta-
ta un augment de contagis i entre 
el 2 i el 8 d’abril es van detectar 38 
casos a la vila, xifra que recorda els 
números de la tercera onada, quan 
en una setmana s’acumulaven més 
de 40 contagis. De fet, ara mateix, 
el risc de rebrot de Castellar és molt 
similar que la mitjana catalana –si-
tuada en 336– així com la velocitat 
de reproducció de la malaltia (Rt 
1,38 a Castellar i Rt 1,31 de mitjana 
a Catalunya). En canvi, la incidèn-
cia acumulada a 14 dies és una mica 
més alta a nivell català (255). 

vacunar-se, mesura més efectiva 
Segons dades treballades pel grup 
de recerca de Biologia Computacio-
nal i Sistemes Complexos de la Uni-
versitat Politècnica (BIOCOMSC) 
l’àrea bàsica de salut de Castellar –
que també inclou la població de Sant 

Llorenç Savall– ja arriba al 17% de 
la població vacunada almenys amb 
una primera dosi, en total, ja hi ha 
4.644 primeres dosis administra-
des. La segona dosi arriba a un 6% 
(1.636 vacunes). 

En principi, la vila ja té tota la 
població major de 80 anys vacuna-
da i ara el CAP se centra en les per-
sones entre 70 i 79 anys mentre, en 
paral·lel, els majors de 60 anys de 
Castellar que han demanat hora s’es-
tan vacunant amb AstraZeneca als 
punts designats a Sabadell i Terras-
sa. “En aquests moments estem 
vacunant amb Pfizer la franja 
d’edat d’entre 79 i 70 anys. Hem 
començat per les persones de 79 i 
anem baixant. Funcionem segons 
les vacunes que ens proporcionen. 
Quantes més vacunen ens propor-
cionen, més gent podem vacunar. 
Normalment ens arriben les dosis 
els dimarts i vacunem dimarts a 

El cap vacuna 180 persones al dia

Una castellarenca, després de rebre al CAp de Castellar la primera dosi de la vacuna pfizer, dimecres passat. || q. pascual

El cap de castellar 
està incrementant 
la velocitat de 
vacunació i ara 
se centra  en els 
majors de 70 anys

  C. D. /J.G.

la tarda, dimecres, dijous i diven-
dres, a un ritme de 180 persones 
per  dia”, detalla Queralt Cebrià, 
adjunta de direcció de l’EAP Cas-
tellar del Vallés - St. Llorenç Savall.

El circuit de vacunació està 
funcionant força bé a la vila: “S’ha 
rebut amb moltes ganes, la gent 
té ganes de vacunar-se. Hi ha qui 
té algun dubte, nosaltres els aca-
bem d’aclarir les preguntes que 
tenen, altres demanen parlar-ho 
amb el seu metge. Són pocs els que 
ens han dit que no”, diu Cebrià. Els 
gestors Covid-19 tenen uns llistats, 
fan la trucada al ciutadà, li oferei-
xen posar-se la vacuna i si accedeix, 
li donen dia i hora. 

“Els usuaris no s’han de preo-
cupar perquè els trucarem a tots”, 
assegura Cebrià. Els convoquen en 
grups de 6, ja que amb cada vial de 
Pfizer es poden preparar 6 vacu-
nes, i d’aquesta manera s’assegu-
ren que no es perdi cap dosi. “Els 
convoquem en una de les portes 
laterals del CAP. S’esperen en 
una sala on els fem la benvinguda 
i els expliquem com anirà la va-
cunació, que poden tenir alguns 
símptomes, que poden prendre 
analgèsic si es troben malament 
i posar-se gel al braç si els fa mal.  
Els cridem d’un en un per a la va-
cunació i després passen a la sala 
següent i s’esperen 15 minuts. Si 
es troben bé, ja poden marxar per 
l’altra porta lateral. És un circuit 
d’entrada i sortida ventilat en què 
no s’ajunten els diferents grups”. 

La vacuna pot provocar ma-
lestar, alguna cefalea, però a Cas-
tellar, que l’equip directiu tingui 
constància, no hi ha hagut cap 
persona vacunada amb efectes 
secundaris greus. “La majoria de 
persones són conscients de les 
bonances que té la vacunació. 
Saben que és bo per a ells, per als 
familiars i per als grups”. D’al-
tra banda, des del Departament de 
Salut ja s’està fent campanya per-
què les persones nascudes entre 
1952 i 1961 (franja dels 60 als 69) 
demanin cita per a la vacunació a 
vacunaciocovidsalut.cat. 

Dades de vacunació contra la Covid-19 al CAp
(Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall) // 15/04/2021

2.814 (60,6%) 1.157 (70,7%)1.830 (39,4%) 479 (29,3%)

1a DOSI
4.644 VacuNEs

2a DOSI
1.636 VacuNEs

6,1 %17,5 %

VACUNATS
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salut

Castellar del Vallès prioritzarà la 
salut emocional en el Programa Mu-
nicipal de Salut amb l’objectiu de pal-
liar els efectes que la pandèmia està 
causant en l’estat d’ànim de la ciuta-
dania. La proposta d’actuació es va 
presentar dimarts en la sessió anual 
del Consell Municipal Sociosanitari, 
que aplega els professionals i les en-
titats de la vila que treballen en els 
àmbits social i de la salut.

Entre les actuacions destaca-
des que es duran a terme, d’una 
banda cal remarcar les que s’adre-
çaran als col·lectius d’adolescents i 
joves. En aquest sentit, la propos-
ta preveu la realització de tallers 
de promoció i prevenció de la salut 
emocional a alumnes de secundà-
ria, així com a les seves famílies. En 
aquests tallers es treballaran temes 
com l’autoestima o la comunicació 
verbal, impartits per professionals 
especialitzats i per Creu Roja.

També tindran un protagonis-
me especial les accions de preven-
ció de trastorns de la conducta ali-
mentària, atès que s’ha detectat un 
increment de casos entre la pobla-
ció adolescents. L’Associació Ca-
talana de Prevenció de l’Anorèxia 
i la Bulímia (ACAB) també durà a 
terme tallers als centres de secun-
dària de la vila. 

programa per contrarestar els efectes de 
la pandèmia en joves i col·lectius de risc
Es faran tallers de prevenció de salut emocional i un seguiment telefònic de persones en risc

Alhora es mantindrà l’espai de con-
sulta, informació i formació d’alum-
nes de secundària, batxillerat i ci-
cles formatius dins el programa de 
Salut i Escola PESEC i l’espai d’aten-
ció individual i/o familiar Psicojove. 
A més, s’analitzaran els hàbits de 
salut a partir d’un estudi dels alum-
nes de 4t d’ESO.

col·lectius de risc

El nou Programa de Salut Emocio-
nal preveu l’execució d’una acció de 
seguiment telefònic a diferents col-

pANDÈMIA | salUt Emocional

lectius de risc que farà la Creu Roja. 
D’altra banda, també se seguirà pro-
movent el Programa de Prescripció 
Social, una iniciativa que compta 
amb un catàleg de 25 activitats so-
cials, culturals o educatives. 

En la sessió del Consell també 
es va posar de relleu que el Servei 
d’Atenció Psicològica va atendre el 
2020 un total de 237 persones (15 
més que l’any anterior) i va realit-
zar 483 entrevistes (88 és respecte 
el 2019). Aquestes dades confirmen 
l’augment de l’atenció que realitza el 

servei, que aquest any, i a causa de 
la pandèmia, va combinar l’atenció 
presencial (62% del total de les visi-
tes) i a distància via telefònica o vi-
deotrucada (38% del total).

El principals temes de consul-
ta estan relacionats amb problemes 
adaptatius (54%) i amb problemàti-
ca clínica (30%) i, en menor mesura, 
amb problemàtica existencial, ori-
entació i amb problemes de parella. 
Les derivacions al servei procedei-
xen majoritàriament de l’Àrea Bà-
sica de Salut i de Serveis Socials.   

  Redacció

237
persones han estat 

ateses durant el 
2020, 15 més que 
l’any anterior. Es 
van realitzar 483 

entrevistes, 88 més 
que el 2019

SERVEI 
D’ATENCIÓ 

pSICOLÒGICA

Una família deixa una rosa a l’alzina que recorda els difunts de la pandèmia, el juny passat. || q. pascual

L’any passat un total de 426 famíli-
es castellarenques van rebre ajuts 
per necessitats socioeconòmiques. 
És una de les conclusions de la me-
mòria del Consell Municipal Socio-
sanitari. El 2019 la despesa en ajuts 
socials va arribar a 205.000 euros. 
La gran majoria de les prestacions 
concedides es van destinar de forma 
prioritària a la infància (36% de l’im-
port total), a temes relacionats amb 
l’habitatge i la pobresa energètica 
(34%). El 30% restant es va destinar 
a l’acció solidària amb entitats soci-
als (Obra Social Benèfica i Càritas) i 
a ajuts d’alimentació, serveis mèdics 
o a la realització d’estudis a l’Escola 
Municipal d’Adults, entre d’altres.

A aquest import cal sumar-hi 
els 720.000 euros d’ajuts de diver-
ses administracions adreçats a 232 
unitats familiars adreçats a garan-
tir la permanència en l’habitatge 
habitual, aconseguir un preu de llo-
guer just i afrontar la crisi socioe-
conòmica generada per la Covid-19.

Aquest darrer any la gran 
majoria d’ajuts s’han orientat a la 
cobertura de necessitats bàsiques. 
En aquest sentit es va posar en 
valor la tasca que han dut a terme 
Càritas, que ha incrementat el 
nombre de famílies usuàries fins 
a 210, i Creu Roja, amb l’atenció a 
20 famílies mensuals, a més de la 
concessió de 48 ajuts alimentaris 
extraordinaris i 137 ajuts d’emer-
gència i la distribució de 216 tar-
getes menjador durant el temps 
en què els centres educatius van 
estar tancats.    

426 famílies 
han rebut 
ajuts el 2020

S. SOCIALS | mEmòria
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via pública

Aquests dies la Regidoria d’Espai 
Públic està enllestint la millora a 
cinc places del municipi: la del Mas 
Romeu (al costat de l’escola El Casal), 
la del carrer de Can Juliana (a l’Ai-
re-Sol A-B), les situades als carrers 
d’Alemanya i Luxemburg i Suècia 
(a l’Eixample nou) i la dels Horts (al 
carrer Clavé). Les actuacions han 
suposat una inversió aproximada 
de 150.000 euros. Als nous espais 
del carrers d’Alemanya i Luxemburg 
s’ha canviat el concepte de plaça 
dura per plaça verda, amb parter-
res nous i zones de prada i ombres. 
En aquest sentit, s’han plantat una 
vintena d’arbres i s’ha optat per la 
gespa d’hidrosembra, que es man-
tindrà amb un sistema de reg intel-
ligent amb control remot.

Quant a la plaça del carrer de 
Luxemburg, s’hi han instal·lat jocs in-
fantils, mentre que la plaça del carrer 
d’Alemanya, que compta amb diver-
ses dunes, s’ha plantejat com a espai 
de descans que poden utilitzar els 
alumnes de l’INS Puig de la Creu, ja 

despesa de 150.000 euros 
per millorar cinc places

A la plaça dels Horts –a sota– s’han instal·lat dos tobogans, i a la del 

carrer de Can Juliana s’ha renovat el parc infantil. || aJ. castEllar

que el centre està situat just davant.
D’altra banda, a la plaça del Mas 

Romeu, situada al costat de l’escola 
El Casal, s’han instal·lat jocs infan-
tils nous i es faran millores a l’entorn 
de l’espai, com ara la renovació de les 
baranes de fusta en algun tram mal-
mès. A la del carrer de Can Juliana 
també s’ha renovat el parc infantil, 
es pavimentarà una pista de bàsquet 
i falta col·locar mobiliari urbà a la 
zona de bosc. Finalment, a la plaça 
dels Horts s’està remodelant el par-
terre que connecta les dues parts 
de la plaça, a més d’incorporar-hi 
elements lúdics com dos tobogans 
que aprofiten el desnivell. Just en 
un espai triangular que separa els 
dos nivells està previst la plantació 
d’una olivera com a element emble-
màtic del clima mediterrani. 

reforma segon tram dels ‘enanitos’
Una altra actuació és la remodela-
ció del segon tram de les anomena-
des escales dels Enanitos, situades 
a Sant Feliu del Racó. Es tracta d’un 
camí per a vianants malmès, el ma-
teix que es feia servir per anar a la 
Mola, que supera el pendent entre el 

  Redacció

ESpAI púbLIC | invErsió

Centre Feliuenc i la plaça del Munt. 
El camí s’anirà recuperant per fases 
per tal que sigui practicable per al ve-
ïnat i excursionistes. L’any 2020 es va 
renovar un tram de 80 metres d’es-
cales de pedra natural situat entre el 
carrer del Repòs i el de Muronell i en 
les darreres setmanes s’ha enllestit 
un altre tram de 80 metres que van 
a continuació del carrer del Muro-
nell i fins arribar al carrer de Vinyes.

Una altra millora a l’espai públic 
que s’està duent a terme en aquests 
moments és la renovació de trams de 
vorera malmesa al carrer de Portu-
gal, així com la reparació de diversos 
escossells d’arbres. 

places de forjador i altimira

El programa ‘+Castellar que mai’ pre-
veu aquest any la remodelació de més 
espais públics. En aquesta ocasió, serà 
el torn de les places del Forjador –on 
s’hi exposa una figura de forjador re-
alitzada pels alumnes de l’Escola Pro-
fessional Vídua Tolrá el curs 1976-77–, 
situada entre el carrer del Doctor Ver-
gés i la carretera B-124 i d’Emili Alti-
mira, situada just al costat del camp 
de futbol Joan Cortiella. 
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actualitat

Enguany es presentaran un 2% més de 
declaracions de la renda que en l’exer-
cici de l’any passat, segons ha estimat 
l’Agència Tributària, amb un 6,3% més 
de declaracions positives a Catalunya, és 
a dir, que sortiran a pagar. És l’exercici 
de la pandèmia, i està marcat pels ERTO 
i els subsidis del SEPE, que condiciona-
ran els comptes de prop de 4 milions de 
treballadors de tot l’Estat. 

Concretament, l’assessor fiscal cas-
tellarenc, Jordi Perarnau, explica que tot 
i que no hi ha canvis normatius impor-
tants, cal posar fil a l’agulla per saber com 
afecten els ERTO als contribuents, per-
què “molta gent que no tributava,  que 
no tenia l’obligació de fer la declaració, 
aquest any els sortirà a pagar. El SEPE 
no ha aplicat retencions, però Hisen-
da vol la seva part”. Per tant, la retenció 
que no es va fer durant l’any 2020 serà la 
que hauran de pagar aquests contribu-
ents. Quant a les persones afectades per 
ERTO, l’assessor detalla que el pagament 
es podrà fraccionar sense interessos fins 
a sis mesos. El pagament del primer ter-
mini de la renda s’haurà d’abonar el 20 de 
juliol, i la resta de fraccions el dia 20 de 
cada mes. Per a la resta de contribuents, 
es pot dividir el pagament en dos terminis. 

Però la retenció de les prestaci-
ons no és l’únic entrebanc relacionat 
amb els ERTO i els ingressos del SEPE. 
“Molta  gent no ha cobrat la quantitat 
adequada.  Qui ha cobrat de més i ha 
de retornar-ho, si aquesta és la dada 
que consta a Hisenda, tributarà  per 
sobre del que li tocaria. El SEPE ac-

tualitza contínuament aquesta in-
formació a Hisenda, i això ens obliga 
a estar al cas de declarar la quantitat 
correcta”, puntualitza.“Si declarem 
basant-nos en les dades fiscals, sense 
saber si aquesta quantitat és correcta 
o no, pot ser que tributem de més. És 
importar revisar l’esborrany”, remar-
ca. És per això que l’Associació d’Asses-
sors Fiscals de Catalunya recomana es-
gotar el termini, que finalitza el 30 juny,  
per donar temps a què es corregeixin 
les dades fiscals, i es regularitzin a l’ar-
xiu d’Hisenda. “Moltes vegades el per-
ceptor del subsidi no sap si ha cobrat 
de més”, reconeix Perarnau. 

“És important revisar l’esborrany”

El castellarenc Jordi perarnau, assessor fiscal, durant un moment de l’entrevista amb L’ACTUAL. || c.díaz

Els Erto i els subsidis del sEpE condicionaran l’exercici fiscal de prop de 4 milions de treballadors

  C.Díaz /R.Gómez 

Tot i que per a molts serà una decla-
ració que els buidarà les butxaques, els 
contribuents poden deduir algunes des-
peses. “Desgraven els habitatges adqui-
rits abans del 2013, i també els lloguers 
anteriors al 2015, i els plans de pensions. 
Fins ara es podien aportar fins a 8.000 
euros en plans de pensions, però a par-
tir de 2021 l’han limitat a 2.000 euros. 
Era una deducció que sobretot afecta-
va rendes elevades”, constata l’assessor.

Finalment, Perarnau recorda que 
també es poden deduir les aportacions 
a entitats sense afany de lucre o que fan 
activitats de mecenatge, així com sindi-
cats i quotes de col·legis professionals.  

22.000 EUROS 
D’UN úNIC 
pAGADOR                       
És el llindar per 
no presentar la 
declaració  

14.000 EUROS 
AMb MÉS                  
D’UN pAGADOR                     
És el llindar per 
presentar-la, 
sempre que el 
segon pagador 
superi 1.500 euros

JORDI pERARNAU | rEnda 2020

Cortines 
d’aire amb 
bomba 
de calor
L’empresa castellarenca Airtèc-
nics ha desenvolupat les prime-
res cortines d’aire amb bomba 
de calor per a ús industrial. La 
gamma de cortines d’aire per a 
grans portes industrials amb 
climatització requereix unes 
condicions especials. En primer 
lloc, la temperatura ambient i la 
temperatura de la bateria de la 
cortina d’aire, sumat a la humi-
tat ambiental, genera una con-
densació d’aigua dins de la corti-
na que, fins ara, podia provocar 
la sortida d’aigua pel jet d’aire 
de la cortina a causa de l’arros-
segament de l’aire i la seva po-
tència frigorífica. Aquest hàn-
dicap se solucionava reduint la 
velocitat del ventilador.  

Gràcies a la participació 
del Centre per al Desenvolu-
pament Tecnològic Industrial 
(CDTI) s’ha desenvolupat un 
control intel·ligent per a les cor-
tines d’aire industrials. Aquest 
nou sistema de regulació incor-
pora un canvi substancial amb 
els anteriors controls de comu-
nicació mitjançant xarxes que 
faciliten, entre d’altres, el mo-
nitoratge a temps real dels dis-
positius de manera que fins i tot 
pot arribar a solucionar-se pro-
blemes des de qualsevol punt del 
planeta.  || rEdacció

AIRTÈCNICS | indústria
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“Una mort digna forma 
part d’una vida digna”

· Què vas sentir quan vas veure que tirava 
endavant la llei de l’eutanàsia?
No m’ho acabava de creure. Reformes d’aquesta 
magnitud no es porten a terme d’un dia per l’al-
tre, i els que les hem viscut des de dins, les hem 
vist impulsades moltíssimes vegades, però sense 
fortuna. La notícia va ser, per sobre de tot, grati-
ficant. La sensació d’haver ajudat  moltes perso-
nes; d’haver col·laborat –dins de les meves pos-
sibilitats–, durant anys en un projecte més gran 
que la meva insignificant persona, i la seva cul-

La llei de l’eutanàsia entrarà en vigor el 25 de juny, 
després de la seva aprovació fa un mes al Con-
grés dels Diputats. La lluita per aconseguir-ho, 
però, ve de lluny. De fet, el 2018, el ple de Caste-
llar del Vallès va aprovar una moció consensuada 
a favor de la mort digna, un text que va defensar 
el castellarenc Álvaro de Juan, membre de l’As-
sociació pel Dret a Morir Dignament

ENTREVISTA

Álvaro de Juan
Membre de l’Associació pel Dret 

a Morir Dignament

  Cristina Domene

minació en un resultat tangible. No obstant, és 
una sensació agredolça. M’hauria agradat veure 
grans mobilitzacions, haver tingut grans abraça-
des amb tots els col·laboradors a qui he tingut el 
privilegi d’acompanyar en aquest projecte, però 
la crisi sanitària no ho ha permès. 

· De què va servir la moció que es va presen-
tar el 2018 al ple de Castellar? 
Els ajuntaments, també el de Castellar, recullen 
en les seves mocions compromisos com facilitar 
els tràmits administratius per al Document de 
Voluntats Anticipades, els pal·liatius domiciliaris 
(àmbit en què l’Associació pel Dret a Morir Dig-
nament –DMD– treballa molt), l’establiment de 
punts d’informació o Observatoris sobre la Qua-
litat de la Mort. El poder municipal com a admi-
nistració més propera al ciutadà és clau per erra-
dicar aquest desconeixement. Castellar del Vallès 
ha contribuït a aquest projecte. 

·  Vas ser l’encarregat de defensar pública-
ment la moció. Des de quan ets membre de 
l’Associació pel Dret a Morir Dignament?
Per a mi, una mort digna forma part també d’una 
vida digna. És curiós que tinguem més coneixe-
ment i existeixi més regulació al voltant de l’inici 
de les nostres vides que del final. Després de tor-
nar d’un voluntariat a l’estranger el 2017 comen-
ço a col·laborar amb DMD a Barcelona. Avui dia, 
tenim seus i punts d’informació arreu, la més pro-
pera per als castellarencs es troba a Sabadell. 

Tenim grups de treball (Educació, Psicologia, In-
fermeria o Iniciativa Política) i un grup de juris-
tes, en què soc i continuo col·laborant. Admetem 
voluntaris en qualsevol d’aquests grups, després 
d’haver fet una formació inicial. 

· L’assistència per tenir una mort digna serà 
una prestació més del Sistema Nacional de 
Salut. Com funcionarà?
Efectivament, passa a convertir-se en una pres-
tació social. Es comença per la despenalització, 
s’afegeix un nou article en el Codi Penal (143.5) en 
què s’especifica que l’eutanàsia degudament prac-
ticada deixa de ser delicte. També es regularitza 
per poder protegir les persones desfavorides i 
prevenir situació d’abús. A Espanya cada cas serà 
valorat i supervisat. Serà necessària una malaltia 

o patiment greu i incurable o crònic i impossibili-
tant, i que tot això sigui certificat per un metge res-
ponsable. La persona sol·licitant haurà de formu-
lar dues sol·licituds separades com a mínim entre 
15 dies. La necessitat de fer múltiples sol·licituds i 
declaracions de voluntat ha estat molt controver-
tida en la seva regulació, en considerar-la, alguns, 
una regulació excessiva i  alentidora.   

· Què suposa l’aprovació per al país?
Espanya és el setè país al món en legalitzar l’eu-
tanàsia. Suposa situar un país arcaic en moltes 
qüestions en bona consideració en relació amb els 
drets humans. Tot i que queda molta feina per fer, 
és un gran pas per desestigmatitzar la paraula eu-
tanàsia i poder parlar de la mort amb naturalitat, 
sense que sigui tabú. 

Álvaro de Juan durant la defensa de la moció consensuada sobre la mort digna al ple de maig del 2018. ||  r. GómEz 
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El Certamen Atenea és una iniciati-
va del Servei Educatiu del Vallès Oc-
cidental VIII per donar a conèixer els 
treballs de recerca d’alumnes de 2n de 
batxillerat dels centres educatius de la 
seva àrea. Enguany el lliurament dels 
premis s’ha hagut d’adaptar a la situa-
ció sanitària, per això s’ha optat perquè 
cada municipi ho faci individualment 
i no rotatòriament entre les diferents 
ciutats que pertanyen a la zona VIII 
dels Vallès Occidental, com es feia fins 
ara. L’acte de lliurament va tenir lloc di-
mecres, 7, a l’Ateneu, amb la presència 
de l’alumnat reconegut, els seus tutors 
de treball, l’inspector d’Educació, Iñaki 
Olaortua, el regidor d’Educació de Cas-
tellar del Vallès, Joan Creus, i l’alcalde 
de la vila, Ignasi Giménez.

L’objectiu del certamen és el de 
reconèixer la bona feina que el profes-
sorat i l’alumnat de batxillerat realitzen 

en l’elaboració dels treballs de recerca 
i donar-los projecció pública. També 
recordar que a 2n de batxillerat acaba 
una etapa i s’obre un nou ventall d’es-
pecialització d’estudis de tots els par-
ticipants. “Crec que als treballs de 
recerca se’ls hauria de donar més 
valor, fins i tot, del que els donem. 
Perquè estem parlant d’una feina 
d’investigació, de síntesi i d’anàlisi, 
en què els alumnes són capaços de 
donar el millor que tenen”, va mani-
festar Olaortua.

Davant d’alguns familiars, tuto-
res de treball i directors dels centres, 
els diferents alumnes van pujar a l’es-
cenari a presentar breument el treball 
i recollir el reconeixement. Berta Ca-
macho, Aina Farré, Èlia Grau, Laura 
Querol i Maria Vallmitjana, de l’Insti-
tut Castellar, van presentar el treball 
Matar amb vida. Armes biològiques, tu-
toritzat per Dolors Bonafeu.

Des de l’Institut Puig de la Creu 
i tutoritzats per Marga Oncins, Lucía 

premis atenea en clau local

  C. Domene Alejandre i Guillem Crego van pre-
sentar la seva recerca Estem destinats 
a patir càncer? Com ens afecta en el cos i 
en la ment. La memòria històrica. Una 
necessitat de justícia?, va ser el treball 
presentat per Carla Boix, Inés Durán, 
Glòria Falgueras i Alba Torres, guiats 
per Montserrat Caballero, totes de 
l’Institut Castellar. Helena González, 
alumna de l’Institut Puig de la Creu, 
va compartir les reflexions que va ex-
treure del seu treball El canvi climàtic 
a la Terra, que va escriure sota el mo-
nitoratge de Rosa M. Blasco.

Ignasi Giménez va cloure l’acte 
adreçant unes paraules a l’alumnat. 
“Ha estat un any complicat i un curs 
extraordinari, però entre tots heu 
fet que funcioni. No ho teniu gens 
senzill. Segurament ja comenceu a 
sentir el nerviosisme característic 
de la Selectivitat i els nous reptes 
que es divisen en el futur, en una si-
tuació d’absoluta incertesa”, va afir-
mar l’alcalde. 

Les alumnes i l’alumne guardonats amb les autoritats educatives i municipals a l’Ateneu, dimecres passat. || aJ.  castEllar

SERVEIS EDUCATIUS | rEconEixEmEnt

El jove estudiant Alejandro Méndez, 
de 18 anys, ha estat el guanyador de la 
6a edició de la Beca Oriol Papell. Es 
va anunciar dimecres passat, als jar-
dins del Palau Tolrà, en un acte que va 
comptar amb l’executiva d’ERC, fami-
liars del regidor Oriol Papell, el dipu-
tat d’ERC i exalcalde de Sabadell, Juli 
Fernàndez, i les dues guanyadores de 
l’any passat, Meritxell Garcia Tanti-
nyà i Dèlia Delgado Navinès.  “Ens va 
cridar l’atenció el seu esforç i per-
severança per aconseguir els seus 
somnis, i la motivació que hi ha al 
darrere. Ens va captivar aquest 
esperit de voler contribuir amb la 
seva formació, i en el futur amb la 
seva feina, a millorar la vida de la 
seva família”, va detallar Sílvia Ni-
colàs, presidenta d’ERC Castellar.

Concretament, Méndez destina-
rà la beca a un cicle superior de Pre-
impressió Digital. “Estic estudiant 
a l’Institut Agustí Serrà, el cicle 

alejandro méndez 
guanya la beca papell

ERC | ajUt d’EstUdis

d’Arts Gràfiques, i de moment em 
va bé. Em feia molta il·lusió gua-
nyar la beca. Estava molt nervi-
ós, i em vaig posar molt content”, 
va explicar l’estudiant.

Cal recordar que la beca té 
un doble objectiu: d’una banda, re-
cordar el regidor d’ERC Castellar, 
Oriol Papell, i de l’altra, potenciar i 
ajudar el talent castellarenc. L’ajut 
té una dotació econòmica de 2.000 
euros que es finança amb una apor-
tació del sou dels cinc regidors re-
publicans que formen part del con-
sistori. “L’Oriol Papell encarnava 
valors republicans com la lliber-
tat, la fraternitat i la prosperi-
tat. Era compromís i somriure. 
Que cada any tinguem l’ocasió de 
dedicar uns recursos per donar 
oportunitats als joves de Caste-
llar, és sempre motiu d’alegria”, 
va constatar el diputat Juli Fer-
nàndez.  ||  rocío GómEz 

Alejandro Méndez - de vermell - amb l’executiva d’ERC Castellar || r.GómEz
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MEDI AMbIENT| Exposició

Una segona vida per als nostres aparells elèctrics

la biblioteca participa 
en la campanya ‘can-
via el xip. recicla’ls’, de 
l’agència de residus 

Si un telèfon mòbil no serveix, ens en 
comprem un altre. Preferim estrenar, 
actualitzar-nos, tenir un dispositiu nou 
de trinca. Quantes vegades hem pro-
nunciat o hem escoltat la frase: “pel 
preu d’un de nou, no val la pena ar-
reglar-lo”.  Però el fet és que, més enllà 
de gaudir del dispositiu més nou, la 
cultura de l’estrena –motivada d’una 
banda per l’obsolescència programa-
da i de l’altra per una societat immersa 
en el consumisme– té conseqüències 
per al medi ambient. Per començar, les 

tones de residus que es generen, però 
també la sobreexplotació de recursos 
naturals per fabricar nous dispositius. 

És per això que la Biblioteca Mu-
nicipal Antoni Tort s’ha sumat a la 
campanya Canvia el xip. Recicla’ls!, una 
iniciativa del Servei de Biblioteques i 
l’Agència de Residus de Catalunya que 
té per objectiu la conscienciació de la 
importància i necessitat de recollida 
de residus d’aparells elèctrics i electrò-
nics. La biblioteca de Castellar és una 
de les vuitanta biblioteques públiques 
de Catalunya que acull  l’exposició iti-
nerant Canvia el xip, recicla’ls!, i diver-
ses activitats gratuïtes que s’adrecen 
a tots els públics.

Concretament, des del 25 de 
maig i fins a l’1 de juny es podrà visi-
tar aquesta exposició a l’equipació, i a 
més s’instal·larà un contenidor de car-

tró per a la recollida de residus de dis-
positius elèctrics i electrònics. Quant 
a les activitats divulgatives, dimecres 
passat va tenir lloc una sessió espe-
cial de L’hora del conte  amb la ronda-
llaire Sol Galatro. L’activitat va posar 
l’accent en  la importància del reciclat-
ge per transformar aparells vells en 
nous, i donar-los una segona vida. En 
aquest sentit, el 21 d’abril s’organitza-
rà un taller gratuït de reparació d’apa-
rells elèctrics i electrònics a partir de 
les 17 hores. Les places són limitades.

Val a dir que aquesta campanya 
se suma a les accions que les bibliote-
ques públiques estan duent a terme per 
complir amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS), per trans-
formar-se en un punt de referència no 
només cultural, sinó també de la sos-
tenibilitat i el reciclatge.   ||  r.GómEz

pOLICIA LOCAL | conflictE

Trobada del PP 
amb el regidor de 
Seguretat Ciutadana

SEGURETAT | policia local

Campanya de control de velocitat

Fins aquest diumenge, la policia local de Castellar està  fent una campa-
nya de control de velocitat a diversos punts. La iniciativa, d’abast terri-
torial europeu, es realitza en coordinació amb el Servei Català de Tràn-
sit. Des de la policia local recorden que el límit de velocitat a Castellar és 
de 30 km/h a totes les vies, com a norma general. En referència a les ron-
des de Llevant i de Tolosa i als carrers de la Garrotxa i del Bages (Pla de 
la Bruguera), el límit és de 50 km/h. El límit es redueix fins a 20 km/h  a 
totes les vies urbanes amb plataforma única, i a 10 km/h en les àrees per 
a vianants. Quant a les carreteres, la velocitat màxima permesa és la se-
nyalitzada per l’administració titular de la via. D’altra banda, des del 26 
d’abril i fins al 2 de maig també es participarà en una campanya d’àmbit 
català sobre distraccions al volant i sobre l’incompliment de les obliga-
cions indicades per un semàfor.  ||  rEdacció

Sol Galatro va protagonitzar l’hora del conte sobre reciclatge de dimecres passat || r.G.

El PP de Castellar –que aquest man-
dat no té representació al consisto-
ri– dimarts va mantenir una reunió 
amb el regidor de Seguretat Ciuta-
dana per conèixer de primera mà la 
versió de l’equip de govern sobre el 
conflicte obert amb part de la plan-
tilla de la policia local, que fa mesos 
demana millores salarials i labo-
rals. Després de la trobada, qui va 

ser candidat a l’alcaldia en els dar-
rers comicis, Agustí Bernad, va ex-
plicar que “cal resoldre el conflicte 
al més aviat possible per no gene-
rar intranquil·litat entre la pobla-
ció”. Segons els populars, el regidor 
de Seguretat els va transmetre “un 
missatge de tranquilitat ja que la 
voluntat és resoldre el conflicte”.

“Fins ara Castellar gaudeix 
d’una policia local de gran nivell, 
però cal seguir invertint en augmen-
tar la seva qualitat perquè aquest 
nivell de seguretat es mantingui i 
el ciutadà se senti protegit”, va dir 
el fins ara candidat del PP a l’alcaldia 
de Castellar a través d’un comunicat 
de la seva formació.   ||  rEdacció Radar mòbil de la policial local. ||cEdida
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNi. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Tinc tantes coses a agrair-te; sempre,
sempre m’has ofert escoltar-me,
fer-me un cafè, cuidar el meu nadó un 
dia rere un altre durant uns dies di-
fícils, lluir els vestits de ball de plaça 
que tan importants eren per mi...
Ara m’adono que he après tantes 
coses sense que fos conscient que 
ho aprenia de tu.
Sempre que sortia de casa teva les 
pedres del meu camí ja no eren tan 
grans com quan hi havia entrat.
Se’ns ha tancat una porta per a mol-
tes persones que sempre teníem 
oberta, i difícilment en trobarem 
una altra.
La vida és tan fràgil,
és tan fràgil ser aquí,
recorrent el camí,
agraint a cada passa.
Tan difícil dir-nos les coses senzilles
Tan difícil fer-nos fàcil la vida
Tu ja ho saps, a vegades no trobo 
el camí,
i al final d’aquest laberint, només 
hi ha,
només hi ha un t’ESTIMO.

Castellarencs, sembla ser que a la 
fi sí farem la XVI Trobada de Col-
leccionistes de Plaques de Cava 
aquest dissabte entrant, ja que tenim 
l’autorització de la Conselleria de 
Cultura per a realitzar-la. Els orga-
nitzadors han donat el vistiplau, ga-
rantint totes les normes de contenció 
anti-Covid- 19, i que ens comprome-
tem a vetllar per això i fer respectar 
aquestes normes pel bé de tots els 
ciutadans.
Així doncs, us esperem a l’Espai 
Tolrà, durant tot el matí, entre les 9 
i les 13 h, del dissabte dia 17 d’abril. 
A poc a poc la humanitat tornarà 
a la normalitat. Des del Cercle de 
Cl·leccionistes de Castellar del Va-
llès així ho desitgem per a tothom. 
Moltes gràcies per la vostra aten-
ció i fins aviat.

Qui més qui menys coneix aquest 
tipus de paranys per captar la curi-
ositat o despertar la inquietud del 
lector. Ja m’agradaria que l’anun-
ci fos veritat. Aquest és el tema. Si 
segueixes llegint és perquè ets un o 
una dels que es preocupen a cercar 
les veritats a través d’opinions, pre-
guntes i respostes, de debats lliures. 
El títol és una il·lusió. Però també 

Escrit d’agraïment

XVI Trobada del Cercle 
de Col·leccionistes de 
Castellar

Molts catalans han 
recuperat el seny

 Àngels C.

 Cercle de Col·leccionistes

  Josep Ml. Martí Sauri

 Junts per Castellar

  Oriol Martori*

a notícia és molt forta: 
més de 2.500 jutges es-
panyols han denunciat 
el govern espanyol da-
vant la UE i el CE per 

risc de violació greu de l’Estat de 
dret. L’Associació Professional de la 
Magistratura (APM), l’Associació Ju-

n un món cada vegada 
més globalitzat, els en-
torns urbans han pas-
sat a convertir-se en 
contenidors de grans 

problemes interdependents. La pro-
ducció de gasos d’efecte hivernacle, 
les grans transformacions econòmi-
ques i socials, els
desplaçaments de la població, els can-
vis en les formes de vida i en l’ocupa-
ció provocada pels canvis tecnològics, 
son per sobre de tot, problemes glo-
bals que sempre tenen el seu reflexe 
en l’àmbit local. La revolució infor-
mativa de finals del segle XX va mo-
dificat les pautes de l’economia i la 
política mundial, i conseqüentment 
també la local, convertint el domini 
de la informació i de les dades, -no hi 
ha dubte que aquesta faceta sempre 
l’ha tingut molt clara l’actual equip de 
govern-, en una de les principals fonts 
de gestió i acció de govern. 
Si bé les administracions supramuni-
cipals son les que “teòricament” dis-
posen de la majoria de competències 
per fer front als reptes més globals, 
son les administracions locals les res-
ponsables de donar una resposta de 
proximitat a la ciutadania. Les conse-
qüències derivades del canvi climàtic, 
l’expansió de la desigualtat, els grans 
desplaçaments de població, el canvi 
tecnològic, els canvis demogràfics o a 
les urgències sanitàries, sempre tenen 

L

E

La justícia espanyola, 
denunciada... per 2.500 
jutges espanyols

Governança local 4.0

continua a la pàgina 11

Control 8 a l’edició especial de la XIII Ruta de les Ermites

En l’edició especial de la XIII Ruta de les Ermites, celebrada diumenge passat, es van modificar alguns requisits per 
adaptar-la a les normatives sanitàries. Entre aquests canvis, hi havia el dels avituallaments. En lloc de tipus bufet, es 
van repartir bosses individuals. El participant podia escollir què volia menjar i havia de portar el seu propi got per a 
les begudes. Tot i aquestes modificacions, que també afectaven el recorregut, restringint-lo a la comarca, la reducció 
dels punts de control i el nombre de participants a només 250, la sensació de les persones que hi van prendre part 
és que hi havia ganes de celebrar la caminada, després del parèntesi de l’any passat, en què no es va poder celebrar 
perquè estàvem en ple confinament. A la foto, el control a l’Ermita de les Arenes.  || tExt: rEdacció  || foto:  q. pascual

LA FOTO DE LA SETMANA

viuen d’il·lusions els que es consi-
deren dintre del 52% dels bons ca-
talans. El cert és que estem vivint 
dins una gran comèdia que rebutjo. 
Per això cerco les poques “veritats 
certificades”, com tu, potser. Trobo 
que la veritat està cada dia més en-
terrada sota la capa de la covardia, 
del cinisme, dels interessos o ves a 
saber què. I estranyament, quan la 
descobrim, ens espanta o ens moles-
ta reconèixer-la i potser preferim no 
saber-la. La veritat, sigui la que sigui, 
sempre és torbadora i costa d’adme-
tre. És més fàcil creure allò que no 
ens inquieta. Per això preferiria no 
ser tant conscient de l’epidèmia de 
frivolitat, vanitat, estupidesa i vacuï-
tat que s’ens contagia a diari a través 
de pantalles, xarxes, discursos polí-
tics... Aquesta veritat m’angoixa: és 
una epidèmia que ens bloqueja da-
vant la dura realitat, fent-nos creure 
que tot va bé i prometent-nos que tot 
anirà millor o al contrari. L’objectiu 
és colapsar-nos amb foteses per fer-
nos ignorants, convèncer-nos que 
som les més atractives, que ho sabem 
tot, per fer-nos caure finalment en 
el fanatisme irracional de qui creu 
que té tota la raó, tota la veritat, sigui 
en matèria religiosa, educativa, sa-
nitària, política, social, esportiva, 
alimentària... I quantes vegades hi 
caiem de quatre potes! És cert que 
cadascú representa un paper soci-
al en aquest “gran teatre del món”, 
però també és cert que podem cap-
girar una mica o molt el paper que 
ens ha tocat i de pas el d’alguns al-
tres. “La tragèdia i la comèdia de la 

vida” s’ha tractat des de Plató als 
filòsofs moderns passant per Cer-
vantes, Calderón o Lope de Vega 
(s. XVII), aquest amb la comèdia Lo 
fingido verdadero, que sembla feta a 
mida. Però aleshores els problemes 
a nivell planetari no eren tan greus. 
Avui són unes quantes les certeses 
aclaparadores a què ens hem d’en-
frontar si volem que els humans so-
brevisquin als perills que tenim ja 
davant. Això si no som terraplanis-
tes! Cal maduresa crítica i saviesa 
contra la ignorància que ens envol-
ta, que ens ajudin en la cerca del que 
és essencial, a fi de recuperar la ra-
cionalitat i treballar de valent per 
la justícia i la pau, tan necessàries. 
La tecnologia i la robòtica, contro-
lades, poden ser eines útils que ens 
hi ajudin, no ho dubto. A veure què 
decidim fer.

dicial Francisco de Vitòria (AJFV) i 
el Fòrum Judicial Independent (FJI) 
sol·liciten a la Comissió Europea que 
iniciï el procediment establert a l’ar-
ticle set del tractat de la Unió Euro-
pea per sancionar un estat membre 
per violar valors bàsics de la UE, com 
són els drets humans o l’imperi de 
la llei. Això podria arribar a impli-
car que Espanya perdés els drets de 
vot al Consell Europeu. El penúltim 
episodi del descrèdit d’Espanya da-
vant de la Unió Europea...
Era inevitable.
Quan M. Rajoy va decidir fer una ve-
gada més el paper de Don Tancredo, 
i deixar que la justícia fes la feina que 
pertoca als polítics, no era conscient 
que a Espanya, tal com va dir Fran-
co, quan es pren el poder, ja no es 
deixa anar. Va caure Rajoy, es va for-
mar el “gobierno más de izquierdas 
de la historia”, però res va canviar. 
A Europa i arreu ja comencen a es-
tar-ne tips. Fa uns anys, a Europa 
acusaven Espanya de malbaratar 
els fons estructurals que rebia en 
autopistes buides i trens d’alta ve-
locitat sense passatgers. Ara ja no 
és només això. A cada visita a l’es-
tranger que fan els dirigents espa-
nyols, la qüestió dels drets humans, 
dels presos polítics i dels exiliats els 
esclata a la cara. La premsa als pa-
ïsos democràtics no és tan servil 
com els periodistes espanyols, i no 
té cap mena d’escrúpol a l’hora de 
fer preguntes punyents. Els polítics 
espanyols, poc acostumats al joc de-
mocràtic que significa la premsa 
realment lliure, miren de sortir de 

l’atzucac amb el seu anglès defici-
ent, però la imatge de l’estat queda 
cada vegada més per terra.
Un estat que, des del punt de vista 
polític, es troba entre l’espasa i la 
paret. Un estat que, des del punt de 
vista econòmic, està intervingut de 
fet per la Unió Europea. Un estat 
que, des del punt de vista judicial, 
ara comença a recollir els resultats 
de massa anys d’autarquia i d’arbi-
trarietat. I això d’ara és tan sols el 
principi: quan, des del Tribunal de 
Drets Humans de la Unió Europea 
i des de les Nacions Unides, comen-
ci a caure el castell de cartes de la 
sentència contra els presos polítics 
i els exiliats, l’efecte dominó serà ab-
solutament imparable.
Això sí: no espereu que us informin 
sobre aquestes notícies els mitjans 
de comunicació espanyols. Ni els que 
es fan allà ni els que es fan a casa nos-
tra. A tot estirar, la noticia quedarà 
difuminada en una nota breu entre 
el nombre de víctimes de la Covid o 
la polèmica sobre el penal no xiulat 
al darrer Barça-Madrid.
Venen canvis molt forts. No esperem 
que ens ho expliqui cap locutor de te-
lenotícies ni cap opinador de capça-
lera de cap diari. S’acosten temps en 
què se’ns oferiran oportunitats que 
no podem desaprofitar. Caldrà estar 
preparats. Hem d’aprendre dels er-
rors passats i jugar bé les nostres 
cartes. Ho tenim molt més a prop 
del que sembla.
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opinió

lou, la nit es presen-
ta trista, com la ma-
lenconia que envolta 
tota la programació 
televisiva. Cada dia, 

des de fa unes quantes setmanes, 
l’única atracció d’una de les cade-
nes d’àmbit estatal és la vida, ex-
plicada per ella, de la Rocío Car-
rasco, Rociíto. És com una tràgica 
lletania, com “la cançó trista de Hill 
Street”.  La filla de qui va ser con-
siderada una de les més grans can-
tants espanyoles,  certament un 
torrent de veu que eclipsava el que 
passava darrere dels focus, l’infern 
que patia la seva filla, segons expli-
ca, en la mini sèrie que té mig país 
davant de la televisió escoltant com 
va patir depressions, intents de su-
ïcidi i maltractaments. Aquests úl-
tims, els psicològics difícils de pro-
var, imperceptibles per a la majoria 
de la població, però que deixen en la 
persona que els ha patit o els pateix 
empremtes profundes i doloroses.
 Continua plovent, i la història fago-
cita tots els seus protagonistes. “La 
cançó trista de trompeta” continua 
amb la seva cadència, i la Rociíto és 
omnipresent a totes les hores i a tot 
arreu.  Totes les tertúlies són mo-
notemàtiques.
Sembla que, de moment,  no pararà 
de ploure, una “pluja porpra”, i tot-
hom ha començat a prendre partit 
en aquesta semàntica de l’exposició. 
Volem més carnassa, volem tots els 
detalls, encara que siguin esgarri-
fosos i, d’això, la cadena que emet 
el programa en sap un ou. Dosifica 

  purple rain. || JoaN muNdEt

Rociíto i la pluja

P pLAÇA MAJOR

Antònia pérez Correa
Directora Escola d’Adults

 Joana borrego *

empre hem defensat la 
necessitat de complir 
les restriccions impo-
sades per les autoritats 
sanitàries per afron-

tar la propagació de la pandèmia. 
Al mateix temps, volem ser solida-
ris amb els sectors que estan patint 
més les conseqüències d’aques-
tes restriccions. I uns dels sec-
tors que pitjor ho esta passant és 
el de la cultura.
La cultura necessita el suport de 
les administracions. Calen més re-
cursos públics, però també més col-
laboració entre les administraci-
ons i el sector. La cultura no és un 
sector econòmic més, també és 
un servei públic, un dret de la per-
sona, una eina de convivència, un 
element fonamental de l’Estat del 
benestar i una eina d’integració i 
cohesió social.
A Castellar hem estat en tot mo-
ment al costat de la cultura, repro-
gramant, quan ha estat possible les 
activitats suspeses i programant 
noves activitats, fent un esforç per 
mantenir oberts els espais cultu-

S
La cultura és segura

rals sempre que les indicacions per 
part de Procicat han estat possible.
Ho hem fet donant sempre prioritat 
a la seguretat de les persones amb 
les mesures oportunes i amb tota 
col·laboració per part dels nostres 
vilatans i les nostres entitats cultu-
rals per complir totes les mesures 
de seguretat establertes.
El sector cultural reclama noves 
mesures que permetin mantenir i 
ampliar la seva oferta. Una de les 
mesures més urgents és que les en-
trades a espectacles culturals esde-
vinguin salconduits que permetin 
la lliure circulació entre comarques 
per facilitar l’assistència als esde-
veniments culturals.
En el proper ple presentarem una 
moció per demanar a la Generali-
tat la creació d’aquest salconduit 
cultural. Està clar que aquesta no 
serà la solució per al sector, però 
suposarà una ajuda i un reconeixe-
ment a l’esforç que ha fet per com-
plir de forma rigorosa amb totes 
les mesures de seguretat, preven-
ció i higiene perquè no hi hagi brots 
provinents de cap esdeveniment o 
espectacle cultural.
La cultura és segura i necessita el 
nostre suport.

* Regidora de Cultura

“L’espectacle ha 

de continuar i el 

voyeurisme de 

l’ésser humà és 

inesgotable”
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la interminable entrevista, perquè 
cada setmana hi hagi material su-
ficient per continuar parlant, ells i 
nosaltres. 
Caram amb el xàfec, déu-n’hi-do 
com ens està traspassant aquesta 
aigua, sembla que “plou sobre mu-
llat”, de fet l’espectacle ha de conti-
nuar i el voyeurisme de l’ésser humà 
és inesgotable, més, en volem més!  
Ara som “els milers d’homes i dones 
sense pietat” que jutgen cada parau-
la, cada gest de totes les parts im-
plicades, som jutges sense togues, 
botxins sense destral, però amb 
llengües afilades. No patiu, que si 
no tenim suficients dades podem 
consultar amb els “experts” que han 
sorgit com bolets; de fet ha parlat, 

fins i tot, alguna ministra.
Però  no defallim, “cantarem sota la 
pluja” perquè una mica d’aigua no 
pot fer-nos defallir dels nostres ob-
jectius, esbrinar la veritat d’aques-
ta sòrdida història, convertida en 
telenovel·la que esprem una vida 
traient-li tot el suc, agre, fort i sense 
edulcorants.
Sembla que estan “plovent estels” 
perquè la nit va quedant-se més 
apagada, confiant que tanta aigua 
s’esmunyi per les clavegueres de la 
fama. Tot per un like, tot per pujar 
els índexs d’audiència!
 “A veure si demà plou cafè” o tire-
tes per intentar sanar el mal que una 
exposició pública d’aquestes carac-
terístiques pot causar, encara que 

sembla que hi ha molts candidats i 
candidates a obrir-se en canal, mos-
trar els seus naixements, casaments 
o funerals,  afegint, per un mòdic 
preu, ruptures amoroses,  relacions 
extramaritals, i, si algú ho demana, 
intervencions quirúrgiques. Avui 
tot i tothom sembla que té un preu. 

“Al meu país la pluja no sap ploure:
O plou poc o plou massa;
Si plou poc és la sequera,
Si plou massa és la catàstrofe.
Qui portarà la pluja a escola?
Qui li dirà com s’ha de ploure?
Al meu país la pluja no sap ploure.”

(Raimon)

una translació en el dia a dia de la ciu-
tadania. Tradicionalment els Ajunta-
ments s’han ocupat de l’urbanisme, la 
cultura, els esports, el transport pú-
blic, la recollida de residus, l’enllume-
nat públic... Històricament es tractava 
d’oferir uns serveis “estandarditzats”, 
orientat a una població homogènia 
que presentaven unes demandes con-
cretes i que podien ser satisfetes per 
l’administració local d’acord amb les 
competències que tenia assignades. 
Actualment aquesta perspectiva ha 
canviat. Per un costat, l’aparició dels 
nous reptes globals ha suposat una 
expansió de les funcions municipals a 
àmbits que desborden les competèn-
cies i els recursos municipals. Per un 
altre costat, la ciutadania, les associ-
acions i les seves demandes s’han di-
versificat. L’entorn urbà cada vega-
da és més complexa, i les polítiques 
locals cada vegada requereix l’adop-
ció de lògiques relacionals i formes 
de govern multinivell. En aquest con-
text de canvi, va prenent forma una 
nova governança en forma d’agenda 
urbana, que amplia la mirada muni-
cipal tradicional per retre comptes 
de les necessitats d’una societat més 
plural i diversa. Es així com el con-
cepte de governaça local necessita 
adquirir un nou sentit, incloure una 
esfera pròpia de govern que trans-

cendeix les “teòriques” competèn-
cies de l’administració local mitjan-
çant una progressiva expansió de les 
polítiques municipals, en consonàn-
cia amb les demandes d’una ciutada-
nia, més exigent i vigilant, en relació 
amb els poders públics. Aquesta ‘nova 
agenda urbana’ ha d’esdevenir intrín-
secament un pacte polític-social que 
afronti sense renuncies totes les com-
petències municipals des d’una mira-
da territorialment global i socialment 
igualitària. El canvi climàtic, els rep-
tes ambientals, l’accés a l’habitatge, 
la reducció de les desigualtats, la in-
clusió social, la perspectiva de gène-
re o les cures a la llar, son entre molts 
altres, els reptes actuals de les admi-
nistracions locals. En aquest sentit, 
Castellar necessita treure’s els com-
plexes d’administració petita, sense 
recursos i amb poques competènci-
es, -discurs recorrent en cada ple mu-
nicipal de l’equip de govern-, per fer 
front al nous reptes municipals. Ne-
cessitem una política municipals i una 
administració instrumentalment mo-
derna, comunitàriament participati-
va i socialment activa, que planifiqui i 
desenvolupi els reptes actuals i futurs 
sense restriccions o limitacions. Am-
biciosa en objectius i en el retorn so-
cial dels projectes. 

* Regidor d’ERC
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actualitat entitats

Després que s’ajornés dues vegades 
amb motiu de la pandèmia, sembla 
que aquesta primavera - amb permís 
de la Covid-19-, es podrà celebrar la se-
gona edició de la Marató per la Diver-
sitat de Suma+ Castellar.  L’acte manté 
els caps de cartell, El Pot Petit, Miki 
Núñez i Els Pets, però canvia l’empla-
çament. La Marató se celebrarà al Pla 
de la Bruguera, a l’aire lliure, en un nou 
espai condicionat per a l’ocasió, que 
permetrà mantenir el format amb 
butaques assignades. Les entrades 
que es van adquirir abans que s’ajor-
nés, l’any passat, seran vàlides per a 
la nova data.

Concretament, l’organització 
ha confirmat que Els Pets actuaran 
la nit de divendres, 21 de maig, a les 
21.30 hores, en la gira del 35è aniver-
sari de la banda de rock català, en què 
repassaran els seus èxits. L’endemà, 

s’acosta la segona edició de 
la marató per la diversitat 

Ferran Martínez i Rat basterretxea, amb el portaveu d’ERC, Rafa Homet.  || r.G.

El pot petit, miki núñez i Els pets actuaran al maig al pla de la bruguera

al punt de les 12 hores, serà el torn de 
El Pot Petit, una proposta familiar que 
arriba a la cita musical i solidària amb 
entrades exhaurides. Tanmateix, des 
de l’organització apunten que la nova 
ubicació permetria ampliar l’afora-
ment, si el Procicat dona el vistiplau. 
En cas que es confirmi, i si la situació 
epidemiològica ho permet, les entra-
des es posaran a la venda a través del 
portal sumacastellar.cat. De moment, 
l’aforament és de 1.000 persones - tal 
com limita el Procitat-, tot i que la 
presidenta de l’entitat, Rat Baster-
retxea, apunta que a la nova ubicació 
hi caben fins a 5.000 persones. Per a 
Miki Núnez i Els Pets encara queden 
entrades disponibles. 

Quant a Miki Núñez, també actu-
arà el 22 de maig però a les 21.30 hores. 
L’exconcursant  eurovisiu d’OT, visita-
rà la vila  amb la gira del seu últim tre-
ball discogràfic, Iceberg. “Per a qui no 
pugui venir però vulgui col·laborar, 
hi ha fila zero per fer una aporta-

 Rocío Gómez 

DIVERSITAT | sUma+

ció a través del web de Suma+. Allà 
també seguirem venent marxan-
datge. Es pot col·laborar de moltes 
maneres, com per exemple, fent de 
voluntari. Qualsevol cosa que pugui 
sumar per a nosaltres és una gran 
ajuda”, explica Basterretxea.

En aquest parèntesi d’un any 
entre la primera i la segona edició de 
la Marató, Suma+ Castellar ha conti-
nuat treballant de valent, i ha diversifi-
cat les activitats per recaptar fons i  re-
ivindicar la diversitat a les aules. “No 
ens podem quedar quiets ni parar. 
Les necessitats a les escoles seguei-
xen existint”, constata Basterretxea. 
L’impacte de la crisi de la Covid-19 
també s’ha notat a la comunitat edu-
cativa. La fita és assolir 24.000 euros, 
explica, per cobrir tant el curs passat 
com aquest. “Amb la crisi sanitària, 
els més vulnerables, encara ho són 
més. No pot ser que no tinguem els 
recursos necessaris perquè siguin 
atesos”, subratlla.

+ VALORS REpUbLICANS

L’entitat Suma+ Castellar ha rebut el 
Premi Valors Republicans que atorga 
cada any la secció local d’ERC. Els 
impulsors de l’entitat, Ferran Martí-
nez i Rat Basterretxea, van rebre el 
guardó -una creació de l’escultora 
Mar Hernández-  dimecres passat, 
als Jardins del Palau Tolrà. L’acte 
va comptar amb l’executiva d’ERC 
Castellar, i també amb el diputat al 
Parlament i exalcalde de Sabadell, 
Juli Fernàndez. El portaveu d’ERC 
Castellar, Rafa Homet, va remarcar 

Guardó d’ERC per a 
Suma+ Castellar

que uns dels valors republicans que 
formen part de l’ADN de l’entitat és 
“la fraternitat”. “No és només què 
fan, sinó com estan treballant. Hi ha 
tot un treball al darrere de cohesió 
social, d’integrar gent diferent 
en un projecte comú, d’enfortir el 
teixit social, de construir societat. 
L’impacte de Suma+ a Castellar és 
molt positiu”, assevera Homet. La 
presidenta de l’entitat, Rat Basterret-
xea, va agrair el reconeixement que 
representa el guardó. Basterretxea va 
reiterar el compromís de l’entitat per 
treballar per la igualtat d’oportunitats 
a les aules, i per posar en valor la 
diversitat, sensibilitzar, i recaptar 
fons per a les necessitats educatives 
de les escoles de Castellar. 
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esports

Diumenge, 11 d’abril del 2021 es va 
dur a terme la XIII Ruta de les Er-
mites Edició Especial, organitzada 
pel Centre Excursionista de Caste-
llar. Un total de 250 persones hi van 
participar. Aquesta és una cami-
nada bianual inclosa al Circuit Ca-
talà de Caminades de Resistència 
de la FEEC. L’any 2020 es va haver 
de cancel·lar i, enguany, s’ha reprès 
adaptant-la a les circumstàncies que 
imposa la Covid.  

Com a canvis més destacats, la 
modificació del recorregut restrin-
gint-lo a la comarca i traslladant l’iti-
nerari a pistes amples, que aquest 
2021 va tenir un total de 45,6 quilò-
metres. També, minimitzar els punts 
de control –n’hi va haver 8 enguany– 
per evitar les aglomeracions, limitar 
el número de participants, evitar els 
avituallaments tipus bufets i donant 
bosses individuals, i realitzar les ins-
cripcions només per Internet, mit-
jançant la web de la FEEC. 

A la sortida, que es va fer de 7 
h a 8.15 h del matí des d’El Mirador 
del municipi, els membres del Centre 
Excursionista de Castellar i diversos 
voluntaris van vigilar que es com-
plís la normativa. En aquest sentit, 
es van augmentar els punts d’entre-
ga de dorsals “posant quatre cues 
separades de persones i donant 
els dorsals just abans de sortir”, 
apuntava Josep Serrà, membre de 
la junta del CEC. 

La marxa de la Ruta de les Er-
mites va començar esglaonada i en 
direcció a Sant Pere d’Ullastre. A 
més d’aquesta ermita, també es pas-
saria per l’ermita del Puig de la Creu, 

l’ermita de les Arenes i l’ermita de 
Sant Feliu del Racó, a més d’altres 
llocs emblemàtics com Can Mari-
ner i Can Quer, Can Cadafalc, el pla 
de les Forques, coll Monner, el Cas-
tell de Pera, la Vall d’Horta –amb Can 
Brossa i La Muntada–, El Sabater 
Vell, Can Juliana, Fontscalents,  fins 
a Can Barba i el nucli de Castellar.

Cada participant va portar el 
seu propi got, a fi d’assegurar un 
subministrament de beguda segur 
als punts d’avituallament, que van 
estar atents a l’arribada progressiva 
de participants. “En alguns avitua-
llaments, fins i tot  hem plegat una 
estona abans del previst perquè ja 
havia passat tothom”, deia una de 

Una ruta de les Ermites especial
les ganes de fer la 
prova del cEc  es 
van notar diumenge 
en el bon ambient 
i celeritat dels 
participants

  Marina Antúnez

apuntava Serra. Dels 250 inscrits que 
van sortir, 248 van arribar al final. En 
aquest sentit, va destacar que la par-
ticipació va ser molt alta i que, mal-
grat que per les restriccions de mobi-
litat imposades per la Covid s’haurien 
d’haver retornar algunes inscripci-
ons, “de seguida les vam tornar a 
omplir amb gent de la comarca, i 
la llàstima és que molta gent s’ha-
gi quedat a fora, fins i tot”. 

De cara a la propera edició, el 
2023, es preveu recuperar el recor-
regut original de la Ruta de les Er-
mites. Per tant, llocs emblemàtics 
com Sant Sebastià de Montmajor, 
es recuperarien dins l’itinerari pro-
posat a la marxa. 

les responsables del punt d’avitua-
llament a la Vall d’Horta, com a nota 
positiva de la celeritat amb què els 
marxants van fer la ruta. 

Pel que fa al recorregut, va ser 
molt ben valorat per tots els parti-
cipants a la Ruta. El CEC només va 
detectar una incidència menor, quan 
un grup d’excursionistes de Terrassa 
es va dedicar a treure les cintes de 
senyalització, amb les conseqüènci-
es que això pot comportar. Aquestes 
activitats requereixen una sèrie de 
permisos, entre ells, als propietaris 
forestals, per poder marcar i trans-
córrer per les seves propietats. A 
canvi, per part de l’organització, es 
garanteix cura i neteja de tot el re-

corregut, un cop finalitzada la prova. 
“Desconeixem la identitat d’aquets 
boicotejadors però és un fet de-
nunciable i prendrem mesures en 
properes edicions”, apuntava Rafa 
Serra, president del Centre Excursi-
onista de castellar.  En canvi, la me-
teorologia, que s’havia apuntat com 
a molt dolenta en les previsions per 
a diumenge, va respectar la prova i 
només hi va haver petits ruixats que 
no van entorpir la marxa dels excur-
sionistes de la ruta.

La valoració general de la prova 
és molt positiva, tant per part dels 
participants com per part de l’orga-
nització. “Hi havia moltes ganes 
de fer la marxa, i això s’ha notat”, 

Un matí ennuvolat i fred va marcar la XIII Ruta de les Ermites, que l’any passat es va haver de suspendre. En la imatge, tres participants amb l’ermita de les Arenes al fons. || q. pascual
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La Unió Esportiva (UE) Castellar va tornar 
a fer una actuació brillant en el nou format 
de competició pensat per la Federació Ca-
talana després del confinament per culpa 
de la Covid-19. A casa va aconseguir gole-
jar el Tibidabo Torre Romeu per 5 a 1 en la 
segona jornada de Lliga i suma dues victò-
ries després d’imposar-se 0 a 1 al camp del 
Sant Quirze en la primera jornada.

En el debut al Cortiella el cap de setma-
na passat es van veure dos gols de Rodri, dos 
més d’Alex Moreno i un d’Estrada, que arro-
donir un gran resultat. L’equip és líder de la 
categoria dos punts per sobre del Caldes i el 
Can Trias, que també estan imbatuts, i una 
molt bona arrencada tenint en compte que 
només van tenir poc més d’una setmana per 
fer pretemporada i sembla que presenten 
candidatura al títol: si queden primers del seu 
subgrup passaran eliminatòria per jugar tor-
neig de Segona Catalana en format de Copa.

assemblea

D’altra banda, a nivell institucional, la junta 
de la UE Castellar ha convocat per al prò-
xim divendres, 30 d’abril, Assemblea Ge-
neral de Socis. La convocatòria tindrà lloc 
a la sala de juntes del camp Joan Cortiella a 
les 20 hores en primera convocatòria i a les 
20.30 hores en segona. Segons ha informat 
l’actual Junta Directiva a de la Unió Espor-
tiva l’assemblea inclourà en l’ordre del dia 
una valoració del tancament de la tempora-
da 2019-2020, així com el pressupost per a la 
temporada 2020-2021. Sens dubte, es tracta 
d’un moment molt complex per a la majoria 
de clubs esportius del país que han vist min-
vada la seva activitat per culpa de la pandè-
mia, que ja va trencar les competicions de la 
temporada passada i que, pel que fa al futbol, 
amb prou feines s’estan arrencant diverses 
competicions i enfrontaments en les diver-
ses categories.  || rEdacció

Empat a 5 més que meritori del Futsal Far-
màcia Yangüela Castellar a la pista del Ripo-
llet B, filial d’un equip de Segona B, i un dels 
rivals més potents de la categoria. El mateix 
entrenador de l’equip, Rubén Jiménez, quali-
fica d’heroica la gesta del seu equip, tot i que 
finalment van concedir l’empat a menys d’un 
minut del final del partit. De fet, el partit va 
ser un estira i arronsa a la segona part des-
prés d’una primera part espectacular dels 

de Rubén Jiménez, que es van avançar 0 a 3 
amb gols d’Àngel (2) i Manel. A la segona part, 
i amb només tres canvis possibles, s’han igua-
lat les forces fins a l’empat ajustadíssim. “Un 
11 per a tots els meus jugadors”, ha expres-
sat Jiménez després del partit.

D’aquesta manera l’equip suma quatre  
jornades seguides sense perdre, dues victò-
ries i dos empats, quan queden set jornades. 

 || rEdaccióla UE castellar s’imposa al 
tibidabo torre romeu (5-1)

Empat de mèrit a ripollet

El CB Castellar perd a 
casa contra el Vilatorrada

Sergio Rodríguez ‘Rodri’, en una imatge d’arxiu, va marcar dos gols al Cortiella. ||cEdida

El Futsal ha tornat a fer pinya per aconseguir un valuós empat a la pista del Ripollet b. || a.s.a

FUTbOL | tornEiG 2a cat FUTSAL  | divisió d’honor

bÀSQUET | copa fEdEració

El Club Bàsquet Castellar va cedir una derro-
ta a la seva pista en la jornada del cap de set-
mana contra el Vilatorrada (71-84). L’equip 
va començar amb bons números en els pri-
mers dos quarts i va arribar a la mitja part 
guanyant  44 a 39, però el tercer quart va su-
posar un punt d’inflexió negatiu i es va tan-
car 51 a 60 favorable als visitants. A l’últim 
quart, el Vilatorrada va saber administrar 
el seu avantatge i es va acabar imposant al 
pavelló Puigverd per un còmode 71 a 84. Ara 
mateix el CB Castellar suma tres partits (una 
victòries i dues derrotes) i són segons a la 
classificació, però hi ha equips amb un par-
tit menys. Ara tornaran la visita al Vilator-
rada en aquest torneig a quatre.  || rEdacció

L’HC Castellar goleja        
el Manresa (2-11)

HOQUEI | 2a catalana

L’Hoquei Club Castellar va golejar a domici-
li 2 a 11 al Manresa, un dels equips més dèbils 
de la Lliga. Ara mateix, els castellarencs van 
segons, només per darrere del Masquefa, 
que va invicte. Al Castellar li queda una jor-
nada, la pròxima descansarà. Aquest darrer 
partit serà contra l’Olesa, un rival directe de 
l’HC Castellar, perquè són tercers a la classi-
ficació.  || rEdacció
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Diumenge passat els equips mascu-
lins i femenins absoluts del CAC van 
participar a Palafrugell per partici-
par en la  Lliga Catalana de Clubs grup 
D. El club valora que els resultats ob-
tinguts de la jornada van ser “força 
bons i s’ha quedat tercer de dotze 
equips” en una primera trobada do-
minada pel Terrassa, Andorra segon 
i tercer el CAC, per davant d’equips il-
lustres com el Pratenc, el Badalona o 
el Rubí, entre d’altres.

Segons expliquen des del CAC, 
“les raons d’aquest èxit cal bus-
car-les en poder col·locar atletes 
a quasi totes les proves, els molts 
punts fets pels veterans, veteranes 
i noves promeses de l’atletisme cas-
tellarenc, i la molta il·lusió per fer 
les coses bé”.

Sobre les proves concretes, des 
del club assenyalen la marca perso-
nal i la molt bona forma de Jan Casa-
mada als 800 metres, que va quedar 
tercer amb 2.02.48, complementat 
amb la bona actuació d’Antonio Bono, 
amb 2.09.18. També destaca el quart 

bon inici a la lliga catalana

part de l’equip del CAC desplaçat a palafrugell, diumenge. || cac

El cac aconsegueix un tercer lloc a palafrugell entre 12 clubs

lloc als 400 m tanques del comba-
tiu Eric Haba, amb 1.01.71, i cobrint 
també bons punts Òscar Guijarro, 
amb 1.07.41. També cal valorar el 3r 
lloc de Xavi Planas als 3000 obsta-
cles amb 10.40.96, acompanyat de 
Jordi Graells, amb 11.12.51. 

En primeres posicions també es 

 Redacció

ATLETISME | cac

va veure la forta Berta López als 400 
m tanques amb 1.11.61 i Anna Solano, 
feliçment tornada a la competició amb 
1.19.61. També mereixen distinció les 
corredores de 800 m amb marca de 
Paola Clermont de 2.33.68, i un quart 
lloc i al seu costat la gran veterana 
Montse Rodríguez, amb 2.33.91.  

El pilot de motos castellarenc Carmelo Morales no ha pogut començar 
el Campionat d’Espanya de Velocitat (CEV) a causa d’una sanció. El 
CEV va arrencar el cap de setmana passat, però Morales no ha pogut 
competir i haurà d’esperar a la propera cursa, a Navarra. Segons va 
explicar el pilot a les seves xarxes socials, la sanció obeeix a la darre-
ra cursa del campionat de la temporada passada, quan va tenir un in-
tercanvi de retrets amb un altre pilot que prèviament li havia provocat 
una caiguda durant la cursa. “Em decep bastant que a la primera de 
canvi em posin una sanció d’aquesta magnitud per una acció fora 
de la pista”, ha escrit Morales. D’altra banda, el jove castellarenc Max 
Sánchez  sí que va poder competir a Jerez en categoria SuperBike 300, 
però amb resultats agredolços: va caure a la primera cursa quan tenia 
bones sensacions i, per precaucions, no va córrer la segona.  || rEdacció

MOTO | cEv

TRIAL | El bixU

Carmelo Morales, sancionat dues curses

Molt bona actuació dels pilots de 
l’Escola de Trial El Bixu a la se-
gona prova de la Copa Osona dis-
putada diumenge passat. Marc 
Castells va aconseguir la tecera 
plaça del pòdium, després d’un 
trial impecable. Naia Rovira va 
aconseguir un quart lloc, a tan 
sols 10 punts del podi.  

Castells i Rovira 
a la Copa Osona

bREUS

Naia Rovira. || cEdida
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Dijous 22

Tastet de música i poesia per Sant Jordi
18.30 h - pati de les 3 moreres
organització: Emm torre balada i 
biblioteca municipal

Festival popular de poesia Catalana 
(1970-2021). Una relectura del price 
dels poetes de fa 51 anys
20 h - auditori municipal
organització: ajuntament (regidoria de 
cultura), biblioteca municipal, cccv i l’aula

Divendres 23

Fira de Sant Jordi
de 10 a 20 h – pl. d’El mirador
organització: comerç castellar i ajuntament

Audició-concert de sardanes 
amb la Cobla Vila d’Olesa
18.30 h - jardins del palau tolrà
organització: ajuntament i asac

Teatre: El silenci dels telers
inspirat en el llibre d’assumpta montellà
20.30 h – auditori municipal
organització: ajuntament

Vine al Mercat i et regalem una rosa
per compres superiors a 5 € 
organització: mercat municipal

Dissabte 24

L’Hora del Conte Infantil: princeses que van 
en patinet i dracs que tenen un hortet
a càrrec de laberta delpoblet
11.30 h - biblioteca municipal
organització: biblioteca municipal

Música familiar: Söns
Companyia pels Més Menuts
11.30, 12.30 h, 16.30 h, 17.30 h i 18.30 h
auditori municipal
organització: ajuntament

Del 22 al 30 d’abril

Exposició i recull de bibliografia 
“Les nostres les teves”
horari d’obertura de la biblioteca
org.: les carnera i biblioteca municipal
amb el suport del departament de cultura de 
la Generalitat

Del 20 d’abril al 15 de maig

“A l’abril cada paraula val per mil”
bases a www.castellarvalles.cat/santjordi
org.: ajuntament, comerç castellar i servei 
local de català

www.castellarvalles.cat/santjordi

publicitat



DEL 16 AL 22 D’AbriL DE 202118

cultura literatura

Dijous 22, a les 20 h, l’Ajuntament, la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort, 
l’Aula d’Extensió Universitària i el 
Club Cinema Castellar Vallès han 
programat el Festival Popular de Po-
esia Catalana (1970-2021). Una relec-
tura del Price dels poetes, a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont. “És un acte 
de celebració i memòria de l’acte 
que va tenir lloc l’abril de 1970, en 
plena època franquista”, apunta 
Anton Carbonell, president de L’Aula. 
L’acte és gratuït, amb inscripció prè-
via al web www.auditoricastellar.cat. 

El Festival Popular de Poesia 
Catalana va tenir lloc un 25 d’abril al 
Gran Price de Barcelona, un escenari 
de combats de boxa i lluita lliure de la 
ciutat. “Va ser un acte polític i poè-
tic amb una voluntat de reivindicar 
la poesia pel poble, no elitista”, diu 
Carbonell. Aquesta poesia de combat 
va ser la gran protagonista d’un acte 
que s’acabaria convertint en una defen-
sa de llibertat. Sota el lema “La poesia 
entre el poble”, hi van participar 3.000 
espectadors i una setantena de poetes 
i actors. “Va ser un èxit de convoca-
tòria, malgrat la poca propaganda 
que se’n va poder fer”. Els organitza-
dors van enginyar-se-les per escapar 
de la prohibició que els imposaria l’ad-
ministració de la dictadura franquista. 

Joan Colomines (metge i poeta), 
juntament amb Joaquim Horta i Fran-
cesc Vallverdú, van ser els impulsors 
del recital, i van comptar amb el su-
port de la Comissió Coordinadora de 
Forces Polítiques de Catalunya. El 
muntatge va anar a càrrec de Josep 
Anton Codina i Feliu Formosa,  el car-
tell va ser obra de Josep Guinovart i 
l’escenografia, de Frederic Amat, que 
en aquell moment tenia 17 anys. Ell va 

catarsi poètica abans de sant jordi
dijous es reviurà la 
festa poètica que va 
tenir lloc el 1970 al 
price de barcelona

  Marina Antúnez

Fotograma del film ‘poetes catalans’ de pere portabella. Joan Oliver - pere Quart, a l’esquerra de la imatge. ||  p. portaBElla

idear una tarima enmig del Price feta 
amb fustes pintades de gris i amb la 
vorada vermella. “Evocava els bar-
rets de la policia franquista, un fet 
molt revelador”, afegeix Carbonell.  

Es va presentar un muntatge de 
poesia a càrrec de Josep Anton Codi-
na, interpretat per unes joves Mont-
serrat Carulla, Carme Sansa, i Josep 

Torrents. Es va homenatjar els poetes 
morts Carles Riba, Joan Salvat-Pa-
passeit, Màrius Torres i Josep M. de 
Sagarra, entre d’altres, i es va comp-
tar amb la recitació d’Agustí Bartra, 

Pere Quart, Salvador Espriu, Joan 
Vinyoli, Rosa Leveroni –l’única dona 
que hi va intervenir–, Josep Palau i 
Fabre, Joan Brossa, Gabriel Ferra-
ter i Francesc Vallverdú. Núria Can-
dela i Montserrat Carulla van recitar 
poemes de Josep Carner. Pere Quart 
va exaltar el públic “i va clausurar 
el festival amb un discurs vibrant”, 
diu Carbonell. 

A l’acte d’homenatge castella-
renc, “el poeta Òscar Rocabert farà 
la lectura del text de Joan Oliver 
que va cloure l’acte del 1970”. El 
també poeta Miquel Desclot –que va 
assistir a aquell Price històric com a 
espectador quan només tenia 18 anys–
, intervindrà “explicant què recor-
da d’aquell dia”. A continuació, Ro-
cabert llegirà dos poemes seus, un de 
M. Mercè Marçal i un de Joan Bros-
sa. Desclot llegirà també dos poemes 
propis, a més d’un altre d’Agustí Bar-
tra i un de Miquel Martí i Pol. 

Seguidament, les rapsodes Mò-
nica Mimó i Agnès Hernández reci-

taran poemes de Montserrat Abelló, 
Clementina Arderiu, Gemma  Gorga, 
Sònia Moll i Anna Gual, entre d’altres. 

 curtmetratge ‘poetes catalans’
A continuació, es presentarà i pro-
jectarà el curtmetratge de Pere Por-
tabella Poetes catalans (1970), un tes-
timoni valuós del “Price dels Poetes”  
d’aquell i que ens retorna les veus i la 
presència, entre altres, de Pere Quart, 
Salvador Espriu, Gabriel Ferrater i 
Joan Brossa. 

A la projecció va col·laborar el ci-
neasta castellarenc Pere Joan Ventu-
ra, aleshores un dels joves alumnes de 
l’Escola Aixelà de Barcelona. “Recor-
do que el personal que tenia accés al 
Price és qui va entrar les càmeres, 
abans de començar-ho tot”, apunta 
Pere Joan Ventura, que va participar 
en el Price com a ajudant de càmera 
amb l’escola Aixelà. El control policial 
impedia entrar l’equip de gravació i es 
va haver d’introduir clandestinament.

A l’equip principal, Pere Por-

tabella va dirigir el curt, Manel Es-
tevan era el càmera i Carlos Santos, 
l’encarregat de so. Hi havia una càme-
ra principal amb motor i so. “L’apa-
rell de gravació era bastant bo, la 
resta de càmeres eren les que uti-
litzàvem per fer les pràctiques”.  Se-
gons Ventura, “el Price va ser l’acte 
que segurament m’hagi impactat 
més de la meva vida, per l’eufòria 
col·lectiva”. El Pere Joan ho va viure 
amb entusiasme. 

El mateix dijous, 22 d’abril, el Pati de 
Les 3 Moreres acollirà,  a les 18.30 h, 
un tastet de música i poesia a càrrec 
de professors i alumnes de l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada, 
en un acte organitzat per la Biblio-
teca Municipal Antoni Tort i el cen-
tre formatiu. 
Divendres 23, a les 18.30 h, s’ha pre-
vist una audició-concert de sardanes 
a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa als 
Jardins del Palau Tolrà. També diven-
dres és prevista la representació El si-
lenci dels telers, a càrrec d’El Maldà. 

fira per sant jordi

El mateix dia de Sant  Jordi hi haurà 
fira de llibres a la plaça d’El Mirador. 
Des de les 10 i fins a les 20 h del ves-
pre, llibreters i floristeries ocuparan 
aquesta plaça i l’ompliran de llibres 
i roses en aquesta diada tan tradici-
onal a Catalunya. El Mercat Muni-
cipal regalarà roses als clients que 
facin compres per un valor superi-
or a 5 euros.

Dissabte 24, la Biblioteca Mu-
nicipal ha programat l’Hora del 
Conte Infantil amb LaBerta Delpo-
blet, que presentarà la sessió titula-
da Princeses que van en patinet i dracs 
que tenen un hortet. 

“Va ser un acte polític i poètic 
amb una voluntat de reivindicar 
la poesia del poble, no elitista” 
 
Anton Carbonell 
president de l’aula

“El Price va ser l’acte que 
segurament m’ha impactat 
més de la meva vida, per 
l’eufòria col·lectiva, que vaig 
viure amb entusiasme” 
 
pere Joan Ventura 
director de cinema, present al price
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‘cobertura’: galeria de personatges histriònics

Hi ha bona química entre Clara Se-
gura i Bruno Oro, coneguda la pri-
mera per papers més dramàtics i el 
segon per un elevat to humorístic. 
No en va, ja havien treballat junts a 
Nena, maca, per favor... les postres i No 
et moguis. A Cobertura, l’obra que es 
va poder veure dissabte a l’Auditori 
amb les entrades esgotades tot i la 
ferotge competència del clàssic Ma-
drid-Barça, Segura i Oro s’enfunden 
des del minut 1 de la ductilitat i l’es-
sència del pur còmic per donar vida 
a més de 30 personatges durant 90 
minuts. L’acció es desplega al recu-
perat cinema Arcadia Nexflin –amb 
tota una picada d’ullet al rei de les 
plataformes d’streaming– que està a 
punt de viure la seva reestrena des-
prés d’anys tancat. És en aquest ci-
nema on la mítica estrella Roxana, 
ara convertida en una autèntica es-
trella amb milers de seguidors a les 
xarxes i molt compromesa amb llui-
ta feminista, va debutar sota direcció 
del director argentí Guillermo Peñal-
var amb la pel·lícula Quiero nadar en 

tus ojos, que va arribar a guanyar un 
Oscar a la millor pel·lícula de parla 
no anglesa. L’estrena es va fer fa 10 
anys i ara Nexflin aprofita la reober-
tura del cinema per fer-ne una versió 
totalment remasteritzada. Però, ai 
las!, les coses no surten com sembla.

A partir d’aquí, comencem a 
veure una desfilada de personatges, 
començant per la cap de màrqueting 
i community manager Cayetana López 
de Amor, presentadora de l’acte, el 
mallorquí ajudant de producció Mar-
çal, que va començar a arrencar les 
primeres rialles entre el públic pel 
seu català afectat, o els instagramers 
Nancy i Boris, convidats a la funció 
pel seu paper d’influencers, conside-
rats per ells com una professió de 
risc fins al punt que han creat una 
fundació d’ajuda. L’obra, que de ve-
gades s’entesta a recuperar perso-
natges del passat, de la sèrie Vina-
gre de TV3,  com l’Àfrica i en Yeral 
o les treballadores del supermercat 
Eli i Yeni en diversos gags que des-
torben la trama del muntatge, dona 
un salt en el temps per veure com el 
director argentí ha anat a menys i la 
carrera de l’actriu s’ha disparat. En 

  Jordi Rius

TEATRE | crònica

Clara Segura i bruno Oro en un moment de l’espectacle. ||mEmos tEatrE

Macedònia rep el premi Enderrock 2021 al Millor Disc per a públic Familiar. || cEdida

MúSICA | disc prEmiat 

Macedònia, 
premiada a 
l’Enderrock
La formació musical castellarenca 
Macedònia va rebre el Premi En-
derrock al Millor Disc per a Públic 
Familiar el dia 8 d’abril a la gala 
d’entrega dels XXIII Premis de la 
Música Catalana. Amb el disc Pa-
pallones Macedònia ha estat el grup 
més ben valorat. Aquest és el tercer 

premi Enderrock que guanya en 4 
anys i una de les millors maneres 
de dir l’adeu definitiu als seus se-
guidors, que són els qui han votat 
per Macedònia.  El passat 20 i 21 
de març, Macedònia s’acomiada-
va definitivament dels escenaris. 

Al palmarès dels Premis Ender-
rock d’enguany van destacar Buhos, 
Miki Núñez, Suu i Lildami  al Millor 
Videoclip per El dia de la victòria; Mi-
llor Directe per Stay Homas; Millor 
Disc en Llengua no Catalana per a 
Miki Núñez i el disc Iceberg, i Millor 
Disc de Jazz per a Sílvia Pérez Cruz 
i Marco Mezquida per MA. Live in 
Tokyo, entre d’altres. 

A causa del toc de queda, la 

gala es va fer en directe a les 19 
hores a l’Auditori de Girona i va ser 
retransmesa de manera íntegra i 
en diferit a partir de les 22.15 hores 
per La Xarxa de Comunicació i per 
l’emissora catalana iCat. 

Més de 200 artistes del panora-
ma musical català es van reunir i es va 
poder gaudir d’una desena d’actuaci-
ons musicals de la nova temporada.

Els Premis Enderrock 2021  
són una producció del Grup Edito-
rial Enderrock, amb el suport de 
l’Ajuntament de Girona, la Diputa-
ció de Girona i la Generalitat de Ca-
talunya, amb el patrocini d’Estrella 
Damm i la col·laboració de la Fun-
dació SGAE.  || m. aNtúNEz

aquest salt en el temps, de 10 anys en-
davant, també notem com es degra-
da la relació entre la parella, amb un 
paper molt destacat per a la tecnolo-
gia que ens apropa, però també ens 
allunya dels nostres éssers estimats.

És en aquest terreny en què Co-
bertura té un paper crític essencial. 

Oro, coautor de l’obra juntament amb 
Alejo Levis, i Segura reivindiquen el 
contacte més directe entre les per-
sones, abordant amb sàtira episodis 
actuals com el cibersexe –“només 
tinc cinc minuts perquè tinc una 
entrevista de seguida”, li diu la Ro-
xana al Guillermo–, o les cèlebres i 

popularitzades videotrucades, que 
es pengen contínuament per manca 
de cobertura. No desvelarem el final, 
però el missatge de l’obra de Segura 
i Oro si fa no fa és que deixem-nos de 
ximpleries i d’avenços tecnològics, la 
millor cobertura que podem tenir és 
una abraçada. 

clara segura i bruno oro arrenquen les rialles del públic de l’auditori representant més de 30 papers
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Dimarts 13 d’abril l’Aula no va aco-
llir una conferència com fa habitu-
alment, sinó una conversa entre dos 
grans periodistes, Tomàs Alcoverro 
i Plàcid Garcia-Planas, per parlar del 
seu llibre Tot està per dir, unes memò-
ries dialogades fruit de l’amistat i el 
respecte mutu entre dos periodis-
tes de dues generacions que repre-
senten dues mirades sobre el peri-
odisme i sobre la vida de reporter, 
dos periodistes que han fet carrera 
a  La Vanguardia.

La conversa a l’Aula entre Alco-
verro i Garcia-Planas va anar fluint 
sense guió entre les vivències del pri-
mer al convuls món àrab. De l’enterra-
ment de Nasser a Egipte, fins al retorn 

El món àrab, vist 
per corresponsals

D’esquerra a dreta, Alcoverro i Garcia-planas durant l’acte de dimarts. || l’aula

tomás alcoverro i plàcid Garcia-planas 
van presentar el  llibre ‘tot està per dir’

de Khomeini a l’Iran, de les guerres li-
baneses a l’ocupació turca de Xipre, de 
la revolució islàmica d’Iran a la guerra 
Iran-Iraq , del Setembre Negre d’Ara-
fat als mitificats quibuts israelians, de  
les primaveres àrabs a l’última gran ex-
plosió al port de Beirut. Però també va 
haver espai per a les anècdotes, com 
el dinar amb Gabriel Garcia Márquez, 
les vivències del Maig del 68 a París, les 
trobades amb Josep Pla o el retorn de 
l’exili de Josep Tarradellas.

Alcoverro viu des de fa anys a 
Beirut, capital del Líban, des d’on ha 
estat testimoni dels grans esdeveni-
ments d’un dels punts més calents 
del planeta des del final de la Sego-
na Guerra Mundial. 

AULA | pEriodismE

El Grup Pessebrista de Castellar 
i el Centre d’Estudis de Castellar 
- Arxiu d’Història han renovat la 
junta aquest mes de març. 

Pel que fa al Grup Pessebris-
ta, el president Joan Juni renova el 
càrrec tres anys més, també ho fa 
el tresorer Francesc Ferrer i el se-
cretari Joan Sáez. Deixen la junta 
Francesc Fayos, Marcel Fayos, 
Jordi Martínez, Carles Capdevila i 
Elvira Arderius, i entren com a vo-
cals Mari Fresneda, Carme Altayó 
i Ernest Llenas. “Ara serem una 
junta una mica més petita però 
és que tampoc fa falta més”, diu 
Juni. Actualment, l’entitat comp-
ta amb 60 pessebristes.

L’entitat encara un any difícil 
per la ressaca de la pandèmia però 
amb molta il·lusió per a recuperar 
l’exposició tradicional al local de 
l’entitat. “El nostre objectiu és 
poder fer, com anys enrere, l’ex-
posició pessebrista, combinant 
tema bíblic amb tema afegit”. En 
aquest sentit, es mantindrà el tema 
afegit que ja s’havia escollit a l’as-
semblea de l’any 2020, però va que-
dar en stand by per la pandèmia. 
Precisament, a causa de les me-
sures per la Covid- 19, l’any pas-
sat l’exposició es va fer als apara-
dors dels comerços de Castellar 
col·laboradors amb el Grup Pes-
sebrista. “I això ho volem apro-
fitar, no tan intensament però 
sí que posant alguns pessebres 
als aparadors”. La iniciativa va 
agradar molt a la ciutadania i els 
pessebres també se’n van nodrir, 

ja que es van poder mostrar fora 
de l’espai habitual.  

El Centre d’Estudis de Cas-
tellar - Arxiu d’Història també 
presenta una junta renovada. El 
fins ara president Oriol Vicente 
es manté a l’equip com a vocal i 
també ho fa el fins ara tresorer 
Josep Maria Torrents, que segui-
rà també com a vocal. La nova 
presidenta serà, per quatre anys 
de cicle, Marina Antúnez. Saray 
Garcia en serà la nova secretària  
i Josep Caral, el tresorer. També 
com a vocal s’incorpora Maria Lo-
sada. “Hem volgut una junta pa-
ritària, serem tres i tres i ens fa 
il·lusió que estigui encapçala-
da per dones”, apunta Antúnez.

Els projectes que es presen-
ten com a més immediats són do-
cumentar, arxivar, ampliar i fer 
accessible el fons de l’Arxiu d’His-
tòria, tirar endavant el Premi Tre-
ball de Recerca de Batxillerat, que 
es va presentar el 6 d’abril passat 
i que es manté obert els propers 
mesos, també la Beca d’Estudis 
Emília Carles Tolrà, que es pre-
sentarà properament, les Jorna-
des Europees del Patrimoni per 
a la tardor “i enguany dedica-
des al puig de la Creu” i el pro-
jecte Caràcters Castellarencs de 
cara al 2022.   

També s’estan elaborant uns 
itineraris de caràcter històric per 
fer a l’entorn del municipi: el riu Ri-
poll, el passat vitivinícola, la indus-
trialització i el paper de la família 
Tolrà, principalment.  ||  rEdacció

nova junta per a 
dues entitats locals

CENTRE D’ESTUDIS CASTELLAR | GrUp pEssEbrista

Trobada 
de plaques 
de cava

El Cercle de Col·leccionistes de 
Castellar impulsa, una vegada 
més, la Trobada de Plaques de 
Cava. Si la normativa sobre la 
pandèmia no canvia, es preveu 
que es pugui tirar endavant.

L’esdeveniment tindrà lloc 
dissabte que ve, 17 d’abril, de 9 
a 13 hores, a l’Espai Tolrà. S’ha 
previst que hi hagi el tradicional 
intercanvi de plaques de cava, 
“on trobareu la que us falta i 
on es posaran a la venda am-
polles de cava”, apunten des 
del Cercle de Col·leccionistes. 
En concret, són ampolles del 
Celler Vell, amb obsequi d’una 
pirula. Així mateix, es posaran 
a la venda les ampolles de cava 
de la mateixa cava de l’any 2020, 
“que per culpa de la pandèmia 
que tots i totes estem patint 
no es van poder vendre en el 
seu moment”. 

A més, s’ha previst un sor-
teig i alguna sorpresa durant tot 
el matí, i també es podrà com-
prar pa de pagès, vins, olis i co-
ques d’Albert Oliva.   || m. a.

COL·LECCIONISTES | 
Espai tolrà

Edició anterior. || l’actual



DEL 16 AL 22 D’AbriL DE 2021 21

cultura

L’Auditori Municipal Miquel Pont aco-
llirà, aquesta primavera, la projecció 
de diverses pel·lícules premiades. Fins 
al mes de juny, es podran veure films 
que han estat mereixedors  de diver-
sos guardons en festivals i premis.

El dia 25 d’abril es podrà veure 
Minari. Historia de mi familia. No-
madland s’ha programat per al 9 de 
maig i totes dues pel·lícules es podran 
gaudir en una doble sessió, una a les 
16.15 h i l’altra a les 19 h. Aquestes cin-
tes opten a sis premis Oscar cadas-
cuna i, de moment i entre totes dues, 
ja s’han endut més de quaranta guar-
dons. En concret, Minari va ser Millor 
Pel·lícula i Premi del Públic al Festival 
de Sundance i Nomadland ha guanyat 
dos Globus d’Or i el Premi del Públic 
al Festival de Toronto.

A l’abril també es projectarà 
Sentimental,  que va rebre un Premi 
Goya, un Premi Gaudí i un Premi 
Forqué i que es podrà veure el dia 
18 d’abril, a les 19 h. Diumenge pas-
sat també es va poder veure La diosa 
fortuna, guanyadora de dos Premis 
David di Donatello.

Al mes de maig també es preveu 
la projecció de la comèdia El inconve-
niente, el dia 2 a les 18.30 h. La cinta es 

va endur dos premis al Festival de Mà-
laga.  El dia 16 es projectarà La vampi-
ra de Barcelona, cinc Premis Gaudí i el 
Premi del Públic al Festival de Sitges. 
El dia 23, Quo Vadis, Aida?, millor pel-
lícula internacional a Göteborg Film 
Festival i candidata a un Oscar. 

La programació de cinema 
també inclou dues pel·lícules per a 
públic familiar: Raya i l’últim drac, per 
al dia 18, a les 12 i a les 16.15 h, i  Tom i 
Jerry, el dia 16 de maig.

Les pel·lícules es poden consul-
tar a www.castellarvalles.cat/cinema 
i a www.auditoricastellar.cat, des d’on 
es poden comprar entrades anticipa-
des per a totes les projeccions. 

Una primavera ‘de cine’
El club cinema 
castellar vallès 
i l’ajuntament 
presenten noves 
projeccions

  Marina Antúnez

‘Minari. Historia de mi familia’, nominada amb sis premis Oscar, es projectarà el dia 25 d’abril a l’Auditori Municipal. . || cEdida

+ CINEMA

‘Josep’, d’Aurel

Aquest divendres, 16 d’abril, a les 
20 hores i a l’Auditori Municipal, 
s’ha programat la pel·lícula ‘Josep’, 
una cinta d’animació europea 
coproduïda per Espanya i França, 
guanyadora del Premi César, 
l’European Film Award i altres 
reconeixements. Aquest és el debut 
al cinema del dibuixant francès 
Aurel, que s’ha convertit en una 

autor de referència i que dona 
llum a la història oculta de l’artista 
Josep Bartolí, exiliat espanyol del 
franquisme que va lluitar contra el 
règim des de França. El film explica 
els passos que el van portar a conèi-
xer Frida Kahlo. Se situa al febrer 
del 1939. Aclaparat per l’onada 
de republicans que fugen de la 
dictadura de Franco, el Govern fran-
cès opta per confinar els espanyols 
en camps de concentració. En un 
dels camps, dos homes, separats 
per un filferro espinós, traven 
amistat. Un d’ells és Josep Bartolí.

ACTRIU | castEllar

La castellarenca Aida Llop forma 
part de la companyia Epidèmia 
Teatre. Amb ella, tornen als es-
cenaris del Maldà Teatre. Ho fan 
per presentar l’obra Mistela Can-
dela Sarsuela, un muntatge de te-
atre musical de 70 minuts de du-
rada, en català. 

Aquesta vegada, l’equip d’in-
tèrprets, dirigit per Gemma San-
german i format per la mateixa 
Aida Llop, a més de Mireia Loren-
te-Picó, Lluís Oliver i Joan Sáez 
interpreta tres sarsueles en una, 
tres composicions fresques, còmi-
ques i rimades. Pitarra, Vidal i Va-
lenciano tornen, en aquest cas, als 
escenaris com a clàssics d’avui dia 
per fer-nos matar les penes.  Els 
quatre actors, i també el músic 
i arranjador i director musical 
Joel Riu –Oriol López-Calle com 
a segon pianista–,  són a escena 
bevedors de mistela. 

Tots ells es fan una sarsue-
la d’embolics en una sastreria: la 
Corina espera el seu príncep blau, 
però la seva mare planeja que es 
casi amb Don Mateu, antic cone-
gut de la sastressa; la sastressa 
s’encaterina del Titus, promès de 
la Maria. Sastres, metges i lloros 
amaneixen el plat dins de la ver-
satilitat d’una comèdia musical.

La dramatúrgia de Mistela 
Candela Sarsuela ha anat a càr-
rec de Sílvia Navarro, Gemma 
Sangerman i Epidèmia Teatre i 
l’obra es podrà veure els dies 17, 
20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 d’abril i 5 i 
6 de maig.   || m. a.

Aida Llop 
torna al 
Maldà Teatre
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DivenDres 16
20 h – CINEMA
Cinefòrum: Josep
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
auditori municipal miquel pont
org.: club cinema castellar vallès

Dissabte 17
9 h – pROpOSTA
Trobada de plaques de cava
Espai tolrà
org.: cercle de col·leccionistes de 
castellardel vallès

Diumenge 18
de 9.30 a 13.40 h – ESpORT
Campionat de Catalunya de 
Clubs (2a Jornada Grup D)
pistes d’atletisme
org.: club atlètic castellar

12 h i 16.15 h – CINEMA
Cinema familiar: 
Raya i l’últim drac
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament 
 
19 h – CINEMA
Cicle Gaudí: Sentimental
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat 
auditori municipal miquel pont
org.: club cinema castellar vallès

Dimarts 20
20.30 h – pROpOSTA
 “El món del llibre als ulls de...”, 
amb la il·lustradora cristina 
aguilera. Entrevistada per 
anna romeu
biblioteca municipal antoni tort
organització: biblioteca municipal 
antoni tort

Dimecres 21
17 h – TALLER
Taller de reparació d’aparells 
elèctrics i electrònics “Canvia el 
xip. Recicla’ls!”
places limitades.
inscripcions a la biblioteca
biblioteca municipal antoni tort
organització: biblioteques 
públiques de catalunya, agència 
de residus de catalunya, 
departament de territori 
i sostenibilitat i biblioteca 
municipal antoni tort

Dijous 22
18 h – pROpOSTA
Tastet de música i poesia per 
Sant Jordi
pati de les 3 moreres
organització: Escola municipal de 
música torre balada i biblioteca 
municipal antoni tort

20 h – pROpOSTA
Festival popular de poesia 
Catalana (1970–2021). Una 
celebració del price dels poetes
auditori municipal miquel pont
organització: regidoria de 
cultura, biblioteca municipal 
antoni tort, aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent Gran, 
club cinema castellar vallès

DivenDres 23
de 10 a 20 h – FIRA
Fira de Sant Jordi
pl. d’El mirador
organització: comerç castellar i 
ajuntament 

18.30 h – MúSICA
Audició-concert de sardanes 
amb la Cobla Vila d’Olesa
inscripcions a 
www.castellarvalles.cat/
sardanessantjordi
jardins del palau tolrà
organització: ajuntament i asac

20.30 h -  TEATRE
El silenci dels telers, a càrrec 
d’El Maldà
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat 
auditori municipal
organització: ajuntament

 

 

Dissabte 24
11.30 h -  infantil
Hora del Conte Infantil: 
princeses que van en patinet i 
dracs que tenen un hortet
a càrrec de laberta delpoblet
inscripcions a l’a/e mimopm@
diba.cat 
biblioteca municipal antoni tort
organització: biblioteca municipal 
antoni tort 

11.30 h, 12.30 h, 16.30 h, 17.30 h i 
18.30 h -  MúSICA
Música familiar: Söns
a càrrec de la companyia pels 
més menuts
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat 
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

Diumenge 25
16.15 h i 19 h – CINEMA
Minari. Historia de mi familia
Entrades a
www.auditoricastellar.cat 
auditori municipal miquel pont
organització: ajuntament

agenda del 16 al 25 d’abril de 2021l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h

DESTAQUEM

‘El món del llibre als ulls de...’
dimarts 20 · 20.30 h  · Biblioteca 
municipal

dimarts dia 20 torna una ses-
sió de ‘El  món del llibre als ulls 
de...’ programada per la biblioteca 
municipal antoni tort. aquesta ve-
gada es comptarà amb la presència 
de la il·lustradora cristina aguilera, 
que serà entrevistada peranna 
romeu, una noia de 12 anys estu-
diant de primer d’Eso de l’insti-
tut Escola sant Esteve. l’acte serà 
presencial i s’ha de fer inscripció 
prèvia a mimopm@diba.cat.

Exposició: “Canvia el xip. Recicla’ls!”
fins al 21 d’abril en horari d’horari d’obertura de la Biblioteca
Biblioteca municipal antoni tort
organització: Biblioteques públiques de catalunya, agència de 
residus de catalunya, departament de territori i sostenibilitat i 
Biblioteca municipal antoni tort

Recull de biografies d’autores castellarenques
del 22 al  30 d’abril en horari d’obertura de la Biblioteca
Biblioteca municipal antoni tort
organització: les carnera i Biblioteca municipal antoni tort

Curs d’horta ecointensiva familiar
dies 29 d’abril i 6, 13, 20 i 27 de maig, de 17 a 20 h
iNs les Garberes
més informació: https://associaciolera.org/, tels. 938787035 i 
672337305
organització: associació l’Era i institut les Garberes

EXpOSICIONS I ALTRES

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

18.000 usuaris únics mensuals
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En aquesta imatge del Passeig 
Tolrà, es pot apreciar en primer 
terme, a la dreta, l’edifici de les es-
coles de les Dominiques. Al front, 
tocant a la carretera de Sentme-
nat i al carrer de Sant Pere Ullas-
tre s’alçava la imponent fàbrica 
tèxtil de l’Estaca, que va estar en 
funcionament fins a principis de 
la dècada dels setanta. A l’em-
presa feien roba estreta de cotó i 
popelín. A la fàbrica, elaboraven 
peces per confeccionar camises 
i pijames i a l’Estaca es feia tot el 
repasat menys els acabats. L’em-
presa va tenir en el seu millor mo-
ment una seixantena de treballa-
dors, que feien jornades de matí i 
tarda entre les cinc del matí i les 
deu de la nit. Durant els aiguats 
del 1962, un grup de treballado-
res de la Tolrà va anar cap a L’Es-
taca per seguir fent producció. || 

foNs fotoGràfic arxiu muNicipal

Fàbrica de l’Estaca, 
anys seixanta

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
divEndrEs 16 bONAVISTA 
dissabtE 17 EUROpA 
diUmEnGE 18 CASTELLAR 
dillUns 19 CASANOVAS 
dimarts 20 ROS 
dimEcrEs 21 pERMANYER 
dijoUs 22 CATALUNYA 
divEndrEs 23 FENOY 
dissabtE 24 bONAVISTA 
diUmEnGE 25 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

“El més irreprotxable dels vicis és fer el mal per niciesa.”
Charles Baudelaire

@andrevi_past @edunardu @clarafogons
llibre-pastís torre marimon tabulé de bròquil

pOSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Clínica dental Castellar
Carrer Passeig, 9

www.dentalcastellar.com

Què cal fer a la 
primera visita del 

teu fill al dentista?

Recoma-
nació

penúltima

10/04/21           
ricard Barrachina olcina · 90 anys
12/04/21
teresa pujol foix · 84 anys
12/04/21
conxita  Bort iglésias · 77 anys
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Els experts aconsellen que la primera visita amb 
l’odontopediatra hauria de coincidir amb l’erup-
ció de la primera dent del nadó, i així, donar als 
pares les pautes de prevenció, tècniques de ras-
pallat i hàbits alimentaris que hauran de servir 
d’eines per a la prevenció de patologies, i així, evi-
tar la pèrdua prematura de les dents i/o l’afecta-
ció de les que estan en formació.
En la primera visita, cal explicar bé als nens i 
nenes que anar a l’odontòleg és bo per a ells i per 
la seva salut. No és convenient donar-los una re-
compensa si accedeixen a anar-hi de bon grat.
L’objectiu és que els més petits vagin tranquils 
al dentista. Per combatre la por, només cal una 
mica de paciència, explicar pas a pas què farem 
i anticipar-nos a cada moviment. El reforç posi-
tiu també és molt important: cal dir-los que ho 
estan fent molt bé! És important que els pares 
parlin de la primera cita a l’odontòleg d’una ma-
nera positiva. Explicar als més petits que el den-
tista avaluarà les dents i les genives i detectarà si 
hi ha símptomes de càries o de qualsevol malfor-
mació, i si les peces s’estan desenvolupant cor-
rectament. A partir d’aquí tot és senzill: quan cal 
curar una malaltia, per exemple una càries, les 
anestèsies fan que els nens no sentin cap dolor i 
marxin contents de la consulta.



dEl 16 al 22 d’aBril dE 2021

la contra

Montse Llort

La infermeria és una 
feina molt vocacional. 
He estat molt feliç

Infermera prejubilada de l’Hospital Taulí
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Després de 43 anys en l’àmbit de la salut, no penja la bata 
i torna a primera línia en la campanya de vacunació. Ho fa 
per responsabilitat i sobretot per vocació, per plantar cara al 
coronavirus, a les portes de la quarta onada de la pandèmia.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
organitzada
Un defecte que no pots dominar?
timidesa 
Un descobriment científic?
El pEt-tac en 3d
Quin plat t’agrada més?
la fideuà
Una pel·lícula?
‘la vida és bella’
Un llibre?
‘El pintor d’ànimes’, d’ildefonso falcones
Una cançó?
‘let it be’, dels Beatles 
Una afició?
passejar, llegir i el patchwork
Un viatge per fer?
El Japó
Una ciutat?
Berlín
Un racó de Castellar?
El puig de la creu

”

“

· per què decideixes sumar-te a 
l’equip de voluntaris de la cam-
panya de vacunació del Taulí?
La causa s’ho mereixia. De seguida 
que es va posar en marxa la campa-
nya de vacunació, vaig contactar amb 
qui s’encarregava d’organitzar el dis-
positiu, i em vaig oferir voluntària per 
posar vacunes allà on em necessites-
sin. Cada dia l’equip posa prop de 350 
vacunes al Taulí i al CAP de Can Rull.

· Entens la gent que té por de va-
cunar-se després de la polèmica 
d’AstraZeneca? 
Sí, és normal. Ens donen tanta infor-
mació, sabem tant, que això ens crea 
dubtes, incerteses. La solució és va-
cunar-se. Ho vaig tenir claríssim des 
del primer moment. I és el que inten-
to transmetre a la meva família, els 
amics, i la resta del meu entorn.  

· Vas viure la primera onada en 
actiu. On estaves treballant?
En una consulta externa d’otorrino-
laringologia. Vam ser a primera línia 
amb els malalts que s’havien d’intu-
bar, perquè es tracta de la via aèria. Va 
ser molt dur, i vam passar por, pànic. 
Però allà estàvem, amb coratge i va-
lentia, tirant endavant com podíem.

· Un any després, has pogut pair 
tot el que vas viure durant l’es-
clat de la pandèmia?
Les aigües s’han anat posant al seu 
lloc, i ara es veu tot amb un altre color. 
Em costarà, però a poc a poc ho aniré 
paint. La il·lusió que ja no hauré de 
tornar a treballar m’ha animat.

· Sí, però t’ha animat a tornar a 
l’hospital de forma voluntària!
Sí, però és diferent. Ara és per aju-
dar els meus companys i la societat. 

· Recordes la teva primera expe-

riència com a infermera?
I tant! Doncs fa 43 anys, quan en tenia 
vint, i estava fent les pràctiques d’es-
tudiant a Santa Fe, abans que es cons-
tituís la corporació sanitària del Parc 
Taulí. Mentre feia una pràctica de qui-
ròfan, la directora d’infermeria d’ales-
hores, em va preguntar si volia tre-
ballar a l’estiu. Quan vaig acabar els 
estudis em van fer fixa. He passat per 
diverses plantes i especialitats, però 
des del punt de vista professional, els 
millors anys de la meva vida els vaig 
passar a la planta i l’hospital de dia 
d’oncologia. Era una planta pilot, in-
novadora i pionera. Això va ser el 88, 
i m’hi vaig passar uns 15 anys.

· per què ha estat tan especial?   
El rol de la infermera amb el malalt 
oncològic és molt important, ampli i 
fonamental, amb una part emocional 
amb molt de pes. És dur, però alhora 
és preciós. És un pacient molt agraït. 
Ets molt important en l’equip. Estic 

molt orgullosa d’haver treballat tants 
anys en aquest àmbit. La infermeria 
és una feina molt vocacional. He estat 
molt feliç amb la meva professió.
 
· La teva vocació ha passat de 
mare a filla. Et va fer il·lusió que 
la teva filla també s’hi dediqui?
I tant! La meva filla Ester és infer-
mera i llevadora a Londres. Era molt 
jove i amb molta empenta, i va decidir 
marxar a Anglaterra ara fa nou anys. 
Allà ha fet vida i família. Ara bé, sem-
pre li vaig remarcar que ser infermera 
no era una feina fàcil, has de tenir es-
perit de sacrifici. Has d’estar a totes, 
amb bon caràcter, donar molt. Però 
a ella li agrada molt la feina que fa.

· L’Ester no és l’única filla que 
viu fora. Com ho vas portar du-
rant el confinament?
Tinc un fill a Berlín i una altra ha estat 
molt de temps a Viena, i el meu pri-
mer net va néixer allà. Durant la pan-

dèmia hem fet moltes videotrucades, 
i molts missatges. Al principi em cos-
tava, però ja m’hi he acostumat, i de 
vegades penso que fins i tot parlem 
més que no pas si els tingués aquí. 
Els meus fills han estat molt valents 
i els admiro. El primer viatge que faré 
serà a Berlín, per retrobar-me amb el 
meu fill i la seva família, que fa un any 
i mig que no ens veiem. Pensava que 
podria fer-lo aquesta primavera, en 
cotxe, però la situació ha empitjorat. 

· Què penses quan veus perso-
nes que no respecten les mesu-
res de prevenció?
No entenc aquesta irresponsabili-
tat, ni la inconsciència. No accepto 
aquestes aglomeracions de gent o les 
festes. Entenc que la gent vol sortir, 
sobretot si ens deixen, però la gran 
majoria s’ha passat de la ratlla, i ho 
pagarem. No em sorprèn perquè era 
previsible. La Setmana Santa la pa-
garem cara. 

 Rocío Gómez


