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Setmanari d’informació local

Un grup de 
voluntaris 
neteja el riu

MEDI AMBIENT | P02ESPECIAL | 16 PÀGINES

Es reprèn la 
vida nocturna
L’aixecament del toc de queda recupera
amb prudència els sopars a bars i restaurants 
així com la mobilitat sense restriccions

L’aixecament de l’estat d’alarma permet als bars obrir a la nit fins a les 23 hores. En la imatge, la terrassa del frankfurt ubicat a la plaça d’El Mirador diumenge passat, la primera nit sense toc de queda. || Q. PASCUAL
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tema de la setmana riu ripoll

Dissabte, unes 30 persones voluntà-
ries, a més de diversos membres de 
l’ADF i del Centre Excursionista de 
Castellar, van participar en la neteja 
d’un tram del camí del riu Ripoll i van 
recollir només en tres hores 570 kg de 
deixalles. D’aquesta quantitat, on es 
va aconseguir recollir més brossa és 
al Molí d’en Barata, amb 300 quilos, 
seguit per la zona del Pont de Turell, 
amb 200, i la Font de la Riera, amb 70. 
L’acció, impulsada per la Regidoria de 
Transició Ecològica, estava inclosa dins 
de la campanya Let’s Clean Up Europe, 
una acció comuna a tot el territori eu-
ropeu que té com a objectiu conscien-
ciar sobre la quantitat de residus que 
es llencen de manera incontrolada a la 
natura.  Per fraccions, dels 570 quilos re-
collits, 138 eren de rebuig, 59 d’envasos, 
120 de runa, 72 de vidre, 6 de fusta, 67 
de ferralla, 12 de pneumàtics, 12 de plàs-
tics rígids, 60 de fibrociment, 2 de fibra 
de vidre i 22 d’altres residus com roba, 
cables, escumes o envasos especials.

La regidora adjunta de Transició 
Ecològica, Yolanda Rivera, ha subrat-
llat que “l’experiència ha estat molt 
positiva i estem valorant si es pot tor-
nar a repetir una acció semblant en 
els pròxims mesos” per l’interès que 
ha suscitat i “perquè molta gent ens 
ha dit de col·laborar”. 

Els residus que es van recollir es 

van anar acumulant en dos punts es-
tratègics de la carretera i separant en 
diferents fraccions perquè l’empresa 
concessionària de la recollida d’escom-
braries els  portés el mateix dia a la dei-
xalleria, just abans que tanquessin. A 
les zones on van actuar els voluntaris i 
els membres del Centre Excursionis-
ta i l’ADF de Castellar, va sorprendre 
“la gran quantitat de residus que 
es van trobar al gorg del Diable, fins 
al punt que l’endemà, per iniciati-

Mitja tona de deixalles en tres hores
Voluntaris i membres 
de l’ADF  i del CEC 
participen en la 
neteja d’un tram 
del riu Ripoll

  Jordi Rius

que estem a punt d’entrar a l’estiu,  
veure com ho regulem i com aconse-
guir aquest equilibri”, assegura Rive-
ra. La regidora no creu que l’esclat de la 
pandèmia i el confinament hagi fet que 
els vilatans s’hagin abocat en massa al 
riu, sinó més aviat la pandèmia ha fet 
que “valori més l’espai natural”. Ri-
vera ha apuntat que l’Ajuntament està 
enllestint dos miradors des del camí del 
Ripoll “que dona als gorgs, amb unes 
baranes de seguretat”.

va pròpia, quatre voluntaris i dos 
vehicles de l’ADF hi van tornar per 
retirar deixalles”, constata la regi-
dora adjunta de Transició Ecològica. 
En aquest punt es van trobar deixa-
lles entre els matolls com llaunes i am-
polles de cervesa, restes de barbacoa 
o pneumàtics. Una dada per entendre 
la quantitat exagerada de residus que 
hi havia és que durant la neteja de de 
dissabte “es van omplir fins a tres cai-
xes de plàstic que es fan servir per a 

la fruita només d’ampolles de litre 
de cervesa”.

difícil equilibri amb la natura

El fet que Castellar tingui uns paratges 
al voltant del riu de gran bellesa natural 
fa que molta gent, no tan sols del muni-
cipi, s’acosti a fer excursions o a fer-hi 
estades. Rivera considera que és diíicil 
mantenir l’equilibri “de com compagi-
nes el gaudi de la natura amb el civis-
me”. Per això, “cal asseure’ns i, com 

Els alumnes de 5è de primària de 
l’escola Emili-Carles Tolrà han estat 
els primers de Castellar del Vallès 
que van passar per Can Juliana per 
celebrar la Festa del Riu, una inici-
ativa inclosa dins la Guia Didàctica 
de l’Ajuntament i proposada per la 
Regidoria de Sostenibilitat i Medi 
Natural amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona.

Els participants van fer una 
sortida de tot un dia a la masia de 

Primera tanda de celebració al riu
Divendres es va 
celebrar la 1a de les 
quatre jornades de 
la Festa del Riu

  J. Rius

FESTA DEL RIU | CLOENDA

MEDI AMBIENT | LET’S CLEAN UP EUROPE

Un equip de neteja, amb diferents bosses, comprovant si hi ha deixalles prop de la font de la Riera, on es van recollir 70 quilos de residus. ||Q. PASCUAL

Alguns dels participants en la Festa del Riu, divendres passat a Can Juliana. || Q. PASCUAL

Can Juliana per gaudir d’un dia 
d’aprenentatge, diversió i convi-
vència que incloïa diverses acti-
vitats distribuïdes en tres grups 
(amb els noms de Bogues, Llúdri-
gues i Sabaters).

D’una banda, hi ha un circuit 
d’aventura, amb un itinerari sobre 
els arbres i amb una vintena de pla-
taformes on s’arriba creuant ponts 
i tirolines. A més, també es du a 
terme un taller que permet treba-
llar de manera lúdica els macroin-
vertebrats, la flora i els rastres de 
fauna del tram del riu proper a Can 
Juliana.En aquest sentit, els alum-
nes van ser totals protagonistes de 
la investigació de l’ecosistema del 
riu Ripoll.

 Finalment, també es duen a 
terme jocs diversos, com tir amb 
arc, i un laberint.

La Festa del Riu és una acti-
vitat que s’organitzava a Castellar 
del Vallès des de l’any 2002 a l’Àrea 
d’Esplai de les Arenes. Després d’un 
any de parèntesi, l’esdeveniment es 
va recuperar el 2018 amb un format 
renovat i una nova ubicació: la masia 
de Can Juliana. 

La festa serveix, a més, per 
agrair als alumnes i les escoles les 
inspeccions que duen a terme en el 
marc del Projecte Rius, amb el qual 
l’alumnat ha fet inspeccions del riu 
a la tardor i  a la primavera. Aquest 
divendres 14 serà el torn de tres 
grups de l’escola El Sol i la Lluna 
i el Bonavista. Dimarts 18 serà el 
torn de l’Institut Escola Sant Este-
ve i el dia 21 El Casal, l’Escola Joan 
Blanquer i FEDAC Castellar parti-
ciparan a la darrera jornada de la 
Festa del Riu. 
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Torna la festa 
de l’Aplec de 
Castellar Vell 
Després d’un any sense celebrar-se, la 42a 
edició d’aquesta festa es reprendrà dissabte 
a la tarda, amb un circuit d’activitats familiars, 
i un ‘mapping’ a l’ermita. Per participar-hi, cal 
reservar l’entrada a castellarvalles.cat

La 42a edició de l’Aplec de Castellar 
Vell serà especial, diferent, per di-
versos motius. D’una banda, perquè 
és una de les primeres celebracions 
populars que s’organitzaran després 
de la finalització de l’estat d’alarma, 
i de l’altra, perquè la festa s’adapta-
rà per mantenir un format que com-
pleixi amb les mesures de seguretat 
per prevenir contagis de Covid-19. 

Així, després d’un any sense 
aplec, la celebració torna amb con-
trol d’aforament i reserva prèvia per 
participar en les activitats que pro-
gramaran la Comissió Aplec de Cas-
tellar Vell i l’Ajuntament. “Des de la 
regidoria hem estat fent activitats 
com la fira de Nadal, Sant Josep o 
Sant Jordi que ens han demostrat 
que les coses si es fan amb precau-
ció surten bé. Tenim confiança en 
la ciutadania, que quan fem un acte 
cultural demostra que respecta la 
normativa, i en l’organització”, ex-
plica Joana Borrego, regidora de Cul-
tura. “Serà un aplec diferent, però 
volem que la gent vingui i participi, 
visibilitzar les entitats culturals 
de la vila, que s’han abocat en la 
festa”, remarca la regidora. 

Concretament, la programació 
es concentrarà a la tarda i al vespre 

d’aquest dissabte. A partir de les 17 
hores i fins a les 20 hores s’organit-
zaran diverses propostes per a tots 
els públics amb la col·laboració de la 
xarxa d’entitats de cultura popular 
de Castellar i dels ADF. La reserva 
per participar-hi s’ha de realitzar 
per unitats familiars, en grups de 
màxim sis persones, mitjançant el 
portal web castellarvalles.cat. A cada 
grup, hi haurà d’haver com a mínim 
un menor i una persona major d’edat 
que l’acompanyi. 

tastets de cultura popular 
Des de l’organització detallen que 
s’ha programat un circuit d’activi-
tats d’una durada aproximada d’una 
hora, que els grups seguiran de ma-
nera esglaonada. La gimcana consta 
d’un taller de flors boscanes a càrrec 
de l’Escola Nocturna, i un taller de 
dibuix i la plantada gegants, amb la 
colla de Gegants de l’Esbart Teatral. 
Les colles de Ball de Bastons i de Ball 
de Gitanes també oferiran tallers, així 
com Colònies i Esplai Xiribec, que or-
ganitzaran jocs de cucanya. El pro-
grama d’actes es completarà amb 
una exposició de cartells i progra-
mes de diverses edicions de l’Aplec, 
amb la col·laboració del Centre d’Es-
tudis de Castellar - Arxiu d’Història.

Enguany, s’estrenarà el map-
ping Dels orígens a l’Aplec, elaborat 

 Rocío Gómez 

L’ermita de Castellar Vell serà l’escenari de projecció del mapping ‘Dels orígens a l’Aplec’. || Q. PASCUAL

+ TRADICIÓ

L’Aplec de Castellar Vell és una trobada marcada per la tradició i la 
cultura popular, i tot i que ara se celebra el tercer diumenge de maig, la 
primera edició va tenir lloc a mitjans de juny. “L’ermita de Castellar Vell 
és la primera església parroquial que va tenir el municipi. Des del 1979 se 
celebra l’aplec davant de l’església, i l’organitzen els Amics de Castellar 
Vell i l’Ajuntament, amb altres entitats del poble”, explica Sílvia Sáiz, 
arxivera municipal. La responsable de l’Arxiu Municipal detalla que el primer 
aplec es va celebrar durant dos dies: dissabte i diumenge. “El primer any 
es va celebrar el 16 i 17 de juny. Dissabte a la tarda es  va organitzar una 
acampada. L’endemà a partir de les 10 del matí va tenir lloc un concurs 
de flors boscanes, un concurs de dibuixos, i ball de bastons i sardanes. 
A la tarda, hi havia ball de plaça i més sardanes”, apunta Sáiz. No va ser 
fins al tercer aplec, el 1981, quan es va incorporar l’emblemàtic concurs 
d’arrossos. “El 1984 van començar les obres de restauració de l’església 
que, en aquells moments, es trobava en mal estat”, afegeix l’arxivera.

L’origen de l’Aplec de Castellar Vell

per l’artista Lluís Campmajó, a par-
tir de les 20 hores i fins a les 22 hores, 
en projeccions cada 15 minuts a l’er-
mita. L’activitat està programada per 
a una capacitat màxima de 30 per-
sones per sessió. La reserva s’ha de 
realitzar de forma individual, mit-
jançant la web, i per tant, s’han de 
fer tantes reserves com persones hi 
vulguin assistir. Els infants hauran 
d’anar acompanyats per un adult.

s’ajorna el concurs d’arrossos 
L’Aplec de Castellar Vell es va comen-
çar a celebrar l’any 1979, cada tercer 
diumenge de maig. Una de les tradi-
cions més singulars de la trobada 
primaveral és el concurs d’arrossos 
que, enguany, celebraria una xifra 
rodona, la 40a edició. 

Aquest dissabte, però, es tor-
narà a ajornar la cita gastronòmica. 
Per tant, caldrà guardar les paelles, 

les taules i les cadires desmuntables, 
i les flassades per a l’any que ve. Un 
any més per crear receptes ben sabo-
roses, i buscar un ingredient secret 
i sorprenent per al sofregit. El 2022 
la competició de ben segur que serà 
molt aferrissada.

accés controlat a castellar vell

És important remarcar que l’accés a 
Castellar Vell es podrà fer tant amb 
vehicle com a peu.  En cotxe  es podrà 
aparcar al pàrquing i accedir a peu 
fins a l’esplanada principal, als peus 
de l’ermita. Val a dir que en cas de 
mobilitat reduïda es permetrà acce-
dir amb cotxe fins a l’esplanada prin-
cipal, tot i que caldrà sol·licitar-ho a 
l’organització. 

D’altra banda, a peu s’haurà de 
seguir un itinerari senyalitzat per la 
natura. La caminada passa per Can 
Oliver, el Castell i Castellar Vell. A 
l’esplanada principal s’hi instal·larà 
un punt de trobada de l’organització 
amb una carpa per rebre i per infor-
mar els participants a l’aplec.

Finalment, la comissió organit-
zadora recorda que per participar en  
les activitats de l’aplec caldrà que els 
majors de sis anys portin la masca-
reta ben posada. També s’hauran de 
respectar totes les mesures de segu-
retat i d’higiene establertes per part 
de l’organització.  
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Ja es pot anar a sopar fora de casa

Amb la finalització de l’estat d’alarma els 
bars i restaurants tenen l’opció d’ampliar 
els horaris i, a banda d’obrir ininterrom-
pudament des de les 7.30 h, poden oferir 
sopars fins les 23 hores. Tot i que encara 
és d’hora per fer una valoració en profun-
ditat, alguns restauradors castellarencs, 
que ja van obrir diumenge, el primer dia 
que estava permès, han compartit les pri-
meres impressions d’aquesta nova etapa, 
molt esperada per tots ells. 
El president de Comerç Castellar i gestor 
dels establiments La Bruna, Mito Sushi 
i La Balena, Marc Górriz, assegura que 
necessitaven aquesta obertura: “Ja no 
es tracta de si estàs preparat, perquè 
sempre estàs preparat perquè vingui 
feina, això és indiscutible, però sobre-
tot ja era una necessitat vital, necessi-
tem recuperar tota la facturació que no 
tenim en els sopars. Al cap i a la fi part 
de la restauració és la beguda, i begu-
da no surt tanta quan la gent no sopa al 
restaurant, a domicili només 1 de cada 
40 comandes et pot demanar beguda, i 
això és part de la facturació i part també 
d’uns proveïdors molt importants, que 
també estan molt ajustats”.

Des de La Bocateria de la plaça d’El 
Mirador, Karen Machado explica que diu-
menge es van agafar l’obertura com una 
festa i amb molta il·lusió. “Vam posar 
llumetes i va ser com una petita festa, 
prenent totes les mesures. Va anar molt 
bé. També va venir gent de Sabadell a 
veure’ns i la gent estava feliç, conten-
ta i amb ganes. La prova de foc serà 
aquest divendres i el cap de setmana, 
que ja vindran gent dels voltants, per-
què tenim clients de Sentmenat i dels 
Aire-Sols”.

A banda d’il·lusió, la propietària del 
frankfurt assegura que també hi havia ner-
vis perquè obrir d’un dia per l’altre suposa 
molts canvis. “Canviar personal, canvi-
ar la forma de treballar, la noia que ate-
nia el telèfon ara ha d’estar fora, buscar 
gent d’un dia per l’altre... es passa ma-
lament, passes por perquè tot és d’un 
dia per l’altre, has d’atendre tothom i 

Els restauradors locals es mostren il·lusionats per poder obrir fins les 23 h, però diuen que no recuperaran les pèrdues

has de fer-ho bé”. 
Des del Bar Stewart, Cisco Martínez 

diu que el nou horari suposa un canvi d’or-
ganització: “Més compra, més coman-
des, però també rescatar els treballa-
dors que teníem fora. És un any que hem 
passat molt malament i teníem moltes 
ganes de començar a treballar a la nit. 
Estem molt contents, a veure si no anem 
enrere”. Martínez diu que per molts so-
pars que ofereixin, serà impossible recu-
perar les pèrdues del darrer any. Macha-
do hi està d’acord. I destaca que no només 
són pèrdues econòmiques: “També són 
pèrdues psicològiques  i emocionals, 
que són més importants. I econòmi-
cament fa un any i mig que som al 50% 

perquè al frankfurt el que més es tre-
balla és el sopar. Estàvem molt deses-
perats, penjàvem d’un fil, i ara és el mo-
ment de començar a remuntar; hem de 
ser valents, adaptar-nos una altra ve-
gada i tirar endavant”.

Un altre dels aspectes que caldrà 
valorar a partir d’ara és si el servei de co-
mandes a casa es manté o el fet de tenir 
l’opció d’anar a sopar al local farà que les 
comandes baixin. “Què passarà? Caurà? 
Es mantindrà? És una valoració que 
haurem de fer passat un temps, però 
que si, te l’haig de fer de diumenge, les 
comandes a domicili i les que es recolli-
en al local es van mantenir i vam acon-
seguir sopars al restaurant, per tant 

el global de 24 hores és que hi ha hagut 
més clients”, diu Górriz.  

El president sosté que alguns ne-
gocis de Castellar han hagut de tancar a 
causa de la pandèmia, però també confia 
que alguns ja s’estan traspassat i molts 
tornaran a obrir. Respecte al futur, per 
tant, “és esperançador, no m’agraden 
els discursos derrotistes”.  

La restauració encara ha de mante-
nir algunes mesures. L’aforament a l’ex-
terior pot ser del 100%, però a l’interior 
encara s’ha de mantenir al 30%. A les tau-
les poden seure màxim grups de 4 perso-
nes o la bombolla de convivència i entre 
taula i taula s’ha de respectar la distàn-
cia de seguretat de 2 metres.  

  Cristina Domene

És el límit horari 
que tenen 

marcat bars i 
restaurants en 
la franja de nit

HORES

23

El primer dia que la restauració va poder obrir fins les 23 hores, bars com l’Stewart ja van oferir sopars. No ho feien des del 20 de desembre. || Q. PASCUAL
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Segons dades del Departament de 
Salut, Castellar té en aquests mo-
ments un total de 7.122 persones va-
cunades amb una primera de dosi, 
xifra que suposa un 30% de la po-
blació global que està sent cridada 
progressivament a posar-se la va-
cuna. Les persones vacunades amb 
una segona dosi en són 2.940 però, 
segons les autoritats sanitàries, ja es 
considera que existeix certa immu-
nitat contra el virus amb la primera 
inoculació.

Justament a finals de la setma-
na passada ja es va fer públic que 
Salut comença a convocar les per-
sones que tinguin entre 50 i 59 anys 
per vacunar-se contra la Covid-19, en 
concret ja s’estan cridant les nascu-
des entre el 1962, el 1963, el 1964 i el 
1965. Els nascuts entre els anys 1962 
i 1971 rebran les notificacions per 
SMS, progressivament i de manera 
esglaonada, per programar la vacu-
na en alguns dels centres de vacuna-
ció en franges de matí, de 9 h a 12 h, 
i de tarda, de 15 h a 19 h. Es comen-
çarà a vacunar per ordre de naixe-
ment, és a dir, els que van néixer el 
1962. Aquesta franja d’edat rebrà la 
fórmula de Pfizer.

Val a dir que, tot i que es pro-
gramaran les vacunacions, també 
es pot demanar cita al web www.va-
cunacovidsalut.cat, sempre que hi 
hagi punts de vacunació i horaris dis-
ponibles.  Si els horaris, els dies o els 
punts de vacunació ja estan complets, 

Ja s’ha vacunat el 30% 
de la població de Castellar

  Redacció

COVID-19 | EVOLUCIÓ

La nova realitat amb la desaparició 
de l’estat d’alarma i, per tant, la re-
cuperació de la lliure circulació a les 
nits –el toc de queda començava a les 
22 hores– va generar un cap de set-
mana mogut a Castellar del Vallès, 
però sense grans incidències. Segons 
la valoració del regidor de Seguretat 
Ciutadana de Castellar, Pepe Leiva, 
el cap de setmana de l’aixecament 
de l’estat d’alarma i la supressió del 
toc de queda va ser a la vila “mogut, 
però la sensació inicial era que po-
dria haver estat més complicat”. 
“El més destacable han estat dos 
‘botellons’ al polígons que no han 
estat molt massius, però sí han 
provocat força brutícia”, explica 
el regidor, que apunta que en algun 
moment es van poder concentrar 
uns 200 joves. 
En concret, les concentracions de 
joves es van produir la matinada de 
dissabte a diumenge al carrer Gar-
rotxa, a la zona del polígon de la Bru-
guera, gairebé fins a les cinc de la 
matinada. En aquestes situacions, 
la policia local informa els assistents 
que no són permeses aquestes aglo-
meracions –cal recordar que a causa 
de la pandèmia només es permeten 
trobades de fins a sis persones– “fent 
una tasca de tipus pedagògic”, ma-
tisen des de la policia.

D’altra banda, la mobilitat en 
la franja de nit –inexistent durant 
mesos– ha implicat actuacions vin-

Salut recomana tornar-ho a intentar 
durant els dies següents per compro-
var noves disponibilitats. 

Tanmateix, cal remarcar que 
les persones que han passat el co-
ronavirus podran vacunar-se quan 
hagin passat 6 mesos de la infecció. 
Tampoc podran participar en el seu 
torn, a la convocatòria assignada, les 
persones que siguin contacte estret 
d’algú amb Covid-19, que sí que po-
dran fer-ho un cop hagin finalitzat 
l’aïllament, si demanen cita al web  
vacunacovidsalut.cat.

nou gran punt de vacunació

D’altra banda, la pista coberta d’At-
letisme de Sabadell es convertirà 
en el punt de vacunació massiu per 
a tots els veïns de la regió sanitària 
Metropolitana Nord –que inclou 
Castellar– un cop entri en funciona-
ment a principis de juny, segons s’ha 
fet públic. L’equipament, que va ser 
adaptat com a hospital de campanya 
en el pitjor moment de la pandèmia, 
finalment no va ser utilitzat, facili-
tarà l’administració d’entre 5.000 i 
6.000 dosis diàries.   

Dades de vacunació contra la Covid-19 al CAP
(Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall) // 13/05/2021

4.539 (57,3%) 2-106 (63,1%)3.376 (42,7%) 1.232 (36,9%)

1a DOSI
7.915  VACUNES

2a DOSI
3.338 VACUNES

12,5 %30 %

VACUNATS

Aixecament del toc de 
queda amb prudència
El primer cap de setmana amb moviments
a les nits va tenir dos ‘botellons’ al polígon

COVID-19 | DECAU L’ESTAT D’ALARMA

Ha aixecat la 
policia local 

durant l’estat 
d’alarma per 

incompliments

ACTES
+350

culades a “alguna petita topada de 
trànsit que fins ara no teníem per-
què no es podia circular, hem tingut 
gent reunida xerrant en algunes 
places, algunes festes particulars o 
gent caminant en grup pel carrer”.

Durant l’estat d’alarma que es va 
iniciar el 25 d’octubre de l’any passat 
i va finalitzar el passat dissabte, la po-
licia local ha hagut d’aixecar més de 

350 actes per incompliments de diver-
sos tipus. La major part precisament 
es van haver d’aixecar per incompli-
ment del toc de queda sense justifi-
cació o mobilitat també injustificada 
–sobretot amb els confinaments muni-
cipals. En total, aquests incompliments 
sumen 264 sancions. A molta distàn-
cia, la policia local va aixecar actes per 
no usar mascareta (33), per trobades 
per sobre del nombre establert (36) i 
per altres incompliments (grup bom-
bolla, aforament establiments, terras-
ses), 35 més.    || REDACCIÓ
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La pandèmia al món
Dos castellarencs i dues castellarenques expliquen la seva 
experiència i la situació del coronavius als països on 
resideixen des de fa temps: l’Índia, Austràlia, Japó i Regne Unit

El coronavirus és una pandèmia glo-
bal i, depèn de cada país, la solució per 
fer-hi front és diferent. Com també 
ha estat la irrupció del virus, que ha 
transformat la seva quotidianitat. 

índia

El fotoperiodista castellarenc Ber-
nat Parera fa alguns mesos que viu a 
Mèxic tot i que ha estat 7 anys vivint 
a l’Índia i, de fet, en va marxar el no-
vembre passat. Parera qualifica la si-
tuació actual del país de “dolenta” tot 
i que amb la primera onada “es va fer 
un confinament molt estricte que 
va aturar la Covid-19, hi va haver 
uns centenars de milers de casos, 
però en cap moment el país es va 
desbordar”. Parera considera que 
aleshores el país “va caure en una 
mena de triomfalisme que va fer 
que es relaxessin molt les mesu-
res” que s’ha traduït en molts conta-
gis. De fet, l’1 de maig el país asiàtic va 
arribar al rècord mundial de 400.000 
contagis diaris i ja és el país amb més 
casos, per darrere dels Estats Units. 
Camps ha pogut parlar amb com-
panys de Nova Delhi, que l’han ad-
vertit que als hospitals falta oxigen, 
“a les xarxes socials veus metges 
que tenen dues o tres hores d’oxi-
gen, veus famílies demanant llits 
als hospitals” i el sistema de salut 
indi ha quedat totalment col·lapsat. 
Es parla de 3.000 o 4.000 morts di-
aris, “però ningú es creu aquestes 
dades. Tinc companys de professió 
als crematoris i allà es reporten 3 
cremacions diàries, quan realment 
se n’està fent de 30 a 50”.

Un altre factor important a  
tenir en compte és la mutant índia 
del coronavirus, que sembla que va 
néixer a Bombai, “i que és molt con-
tagiosa i que ha provocat molta 
mortalitat”. 

La irrupció de la pandèmia per 
a Parera va coincidir amb l’embaràs 
de la seva dona –de fet, va tenir el seu 
fill durant la primera onada– i “tení-
em molta por del que podia passar, 
sobretot per la desinformació que 
teníem del virus”. També va consta-
tar que “es va paralitzar el país du-
rant la primera onada, que va su-
posar un èxode dels treballadors 
informals, la gran majoria de l’Ín-
dia, de les grans ciutats cap al camp 
perquè les rupies allarguen més al 
camp que a la ciutat”. 

Paradoxalment, l’Índia és el pro-
ductor de vacunes més important 
del món. El que passa és que “l’Ín-
dia s’ha relaxat, i moltes de les va-
cunes que estava fabricant les ha 
anat enviant a fora, i ara que ha 
arribat la segona onada es troben 
que no tenen vacunes”. Ara ja han 
posat 100 milions de vacunes en pri-
mera dosi, però és del tot insuficient.

 J.R./R.G.

A dalt, la Laura Anaya viu al Japó. 

A sota, Ramon Fernández, que viu 

a Byron Bay, a Austràlia, Jordina 

Farrús, que viu a York (Regne Unit) i el 

fotoperiodista Bernat Parera, que ha 

viscut set anys a l’Índia. ||  CEDIDES

austràlia

El castellarenc Ramon Fernández fa 
tres anys que va fer la maleta i es va 
instal·lar a Austràlia, a Byron Bay, 
per dedicar-se al món de l’hostaleria 
i el turisme. Fernández explica que, 
a hores d’ara, tot i que a Austràlia hi 
ha poques restriccions, “quan es de-
tecta algun cas, la majoria causats 
per viatgers internacionals, s’impo-
sen restriccions dràstiques”. “La 
zona afectada entra en quarante-
na, i totes les persones o llocs rela-
cionats amb la persona infectada, 
s’inspeccionen i s’examinen exhaus-
tivament”, afegeix. En aquest sentit, 
Fernández detalla que al país s’ha 
imposat un sistema que permet ras-
trejar la ciutadania en cas de conta-
gi. “En tots els llocs on entres has 
de fer un ‘check-in’ amb el mòbil”. 
A Byron Bay, però, gairebé no han 
notat les restriccions, a excepció de 
la visita d’una persona infectada que 
va passar uns dies a la zona. “Arran 
d’això vam portar mascareta tres 
dies, i és la restricció més dura que 
hem tingut”.  

Per al castellarenc, el més difí-
cil de la pandèmia és no poder tornar 
a Catalunya per visitar tant la famí-
lia com els amics. “Són molt estric-
tes amb els visats. Si deixés ara el 
país, no tindríem la possibilitat de 
tornar-hi, el govern australià ens 
ho negaria”. A més, la manca de tu-
ristes ha castigat bars i restaurants, 
i sobretot, hotels. “Vaig perdre la 
feina a l’hotel fa un any, quan tot el 
món estava en alerta màxima. Però 
poques setmanes després, i amb el 
programa ‘Early super annuation 
release’ del govern, per capitalitzar 
la jubilació, no he tingut problema 
per tirar endavant amb més projec-
tes”, explica.

Quant a les vacunacions, el cas-
tellarenc detalla que s’estan priorit-
zant els col·lectius de risc. “S’han 
distribuït gairebé 3 milions de va-
cunes. En el nostre cas, ni a la meva 
parella ni a mi ens paga la pena. 
Byron Bay és totalment segur. No 
hi ha pràcticament contagis. Només 
ens vacunaríem si fos un requisit 
per tornar de visita a Catalunya”, 
remarca.

japó

Laura Anaya fa dos anys i mig que 
viu fora del Vallès. La col·laboradora 
del programa Stories de Ràdio Caste-
llar és professora d’idiomes i ha posat 
en marxa una escola de japonès en 
línia. Tot i que va viure dos anys  a Tò-
quio, durant la pandèmia es va traslla-
dar a Nagano, que és una zona rural. 
“El govern ha demanat molta col-
laboració ciutadana, però no ha im-
posat ni lleis ni multes, ni res que 
s’hagi de complir obligatòriament, 
només recomanacions. L’única res-
tricció gran va ser fer les classes en 
línia”, explica. “En algun moment de 

la pandèmia sí que es va fer el tanca-
ment perimetral d’algunes zones a 
les grans ciutats, però podies sortir 
si volies”, remarca. En referència al 
pitjor moment de la pandèmia, recor-
da que va ser al començament, per la 
situació de la Xina, el punt calent de 
la Covid-19. “Àsia estava en el punt 
de mira d’Occident. El racisme era 
molt evident. A més estàvem molt 
desconcertats per com evolucio-
naria el virus. Aquesta por va fer 
que es buidessin els supermercats, 
cosa que després també va passar a 
Europa”. Ara bé, després d’un any, la 
Laura confessa que el pitjor de la crisi 
sanitària “és no saber quan podràs 
tornar a casa i visitar la família”.  

En referència a les vacunes, 
l’han rebut 1 milió dels 129 de per-
sones que hi viuen. “Primer es van 
vacunar els sanitaris, i ara la gent 
gran. El Govern preveu tenir tota 
la població vacunada al desembre”. 

regne unit 
La castellarenca Jordina Farrús, que 
treballa com a veterinària a Fera Sci-
ence i viu a York, explica que la situació 
actual de la pandèmia “és esperan-
çadora” ja que les restriccions s’han 
anat alleugerint en les darreres set-
manes i “l’efecte positiu de la vacu-
nació es fa aparent en la davallada 
de nombre de morts i noves hospi-
talitzacions”. A partir de la setma-
na que ve, bars i restaurants ja po-
dran servir en espais tancats, fins ara 
només estaven obertes les terrasses, 
i els adolescents no hauran de portar 
la mascareta dins les aules dels insti-
tuts. Per a Farrús, potser el moment 
més dur de la pandèmia han estat els 
continus confinaments i el fet que 
“veies que els governants anaven 
a les palpentes a l’hora de prendre 
les decisions corresponents”. La 
previsió és aixecar totes les mesures 
que imposen distanciament social cap 
als volts de Sant Joan.    

Personalment, la castellarenca 
diu que ha tingut la sort “de poder tre-
ballar des de casa tot aquest temps. 
Vaig marxar de l’oficina la penúlti-
ma setmana de març del 2020 i en-
cara no hi he tornat! I, de fet, encara 
no sé quan deixaré de teletreba-
llar”. Troba a faltar els viatges, els de 
feina per Europa però, especialment, 
“ les escapades a Catalunya”.  Les úl-
times dades diuen que, al Regne Unit, 
un terç de la població adulta està ple-
nament vacunada i dos terços dels 
majors de 18 anys ja han rebut la pri-
mera dosi. Ara mateix, s’està oferint 
la vacuna als majors de 40 anys i, en 
breu, es començarà amb els de 30. 
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Creu Roja i l’Ajuntament van signar di-
mecres passat un nou conveni que tin-
drà una vigència de quatre anys. Com 
és habitual, els projectes de la institu-
ció  se centraran en l’àmbit de la salut, 
joventut, intervenció social, gent gran, 
nova ciutadania i voluntariat, amb es-
pecial atenció als col·lectius més vul-
nerables, i en risc d’exclusió social. 

El conveni estableix que l’Ajun-
tament aportarà a Creu Roja 46.200 
euros - 25.000 euros més que fins ara-  
i continuarà la cessió del local de la 
plaça Llibertat. El regidor coordina-
dor de l’Àrea de Drets Socials i Serveis 
a les Persones, Joan Creus, remarca 
“la necessitat d’enfortir els llaços 
amb les entitats de caire social”. 
“Creu Roja ha estat un referent, i 
va tenir un rol molt important du-
rant la pandèmia”, reconeix Creus.

En aquest sentit, la presidenta 
de Creu Roja de Castellar, Sentme-
nat, Polinyà i Sant Llorenç, Cristina 
Layos, valora molt positivament el 
conveni, i apunta que “la part més 
important de Creu Roja són els vo-
luntaris. Sense ells no podríem tirar 
endavant tots els projectes que fem. 

Enfortint els llaços amb Creu Roja

C.Layos, de Creu Roja, i l’alcalde I.Giménez, van signar el conveni dimecres passat || R.G.

ENTITATS | SALUT

L’Ajuntament de Castellar signa un nou conveni amb l’entitat i l’amplia fins als 46.200 euros 

GOVERNS LOCALS | 
PARTICIPACIÓ

El Banc de Bones Pràctiques 
dels governs locals de Catalu-
nya (BPP) ha seleccionat aquest 
mes d’abril dos nous projectes de 
l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès per incloure’ls al seu catàleg 
d’experiències innovadores i de 
qualitat que poden servir de re-
ferència per a altres ajuntament 
o entitats locals.

D’una banda, el projecte 
“Activitats d’Estiu 2020. Un Estiu 
Enriquit” s’ha inclòs en l’apartat 
de bones pràctiques en l’àmbit de 
la infància. Entre altres aspectes, 
al catàleg es destaca que s’ha ga-
rantit la inclusió de tothom i la di-
versitat d’activitats, després que 
s’hagin doblat el nombre de pla-
ces del 2019 i que l’Ajuntament hi 
hagi destinat una dotació pres-
supostària extraordinària. D’al-
tra banda, l’apartat de pràctiques 
significatives del BBP ha inclòs 
el projecte “Banys de bosc”, unes 
caminades i estades al bosc amb 
efecte terapèutic i guaridor que 
incentiven la connexió conscient 
amb un mateix, amb l’altre i amb 
l’entorn.  ||  REDACCIÓ

Castellar, present 
al Banc de Bones 
Pràctiques dels 
governs locals

Amb la crisi del coronavirus moltís-
sima gent va col·laborar”.

A hores d’ara, Castellar compta 
amb una setantena de voluntaris, i un 
equip de cinc persones que es distri-
bueix a l’àrea d’influència de Castellar. 
Entre les accions previstes destaquen 

el programa d’ajudes a l’alimentació 
a través de targetes moneder per uti-
litzar a qualsevol comerç de proximi-
tat i pel qual es destinarà una aporta-
ció municipal de 18.700 euros. També 
s’activaran propostes adreçades  a la 
població juvenil, com ara la interven-

ció socioeducativa en medi obert (per 
tal de fomentar l’ús del recinte espor-
tiu de l’Espai Tolrà en caps de setma-
na) i un projecte per treballar l’educa-
ció emocional amb joves d’entre 12 i 16 
anys anomenat L’arbre de les emocions.  
A més, Creu Roja impulsarà acompa-
nyaments individuals i tallers per a 
gent gran, espais d’higiene personal 
(dutxes i bugaderia) per a persones 
derivades de Serveis Socials, tallers 
de primera acollida a persones nou-
vingudes o suport educatiu a infants 
en risc d’exclusió social. “És un pro-
jecte de salut comunitària. Durant 
la pandèmia vam detectar la neces-
sitat de donar suport emocional als 
adolescents, un col·lectiu que també 
ha patit molt”, concreta Paula López, 
treballadora social i persona de refe-
rència a Castellar de Creu Roja. 

La signatura del conveni va 
comptar amb l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez, el regidor coordina-
dor de l’Àrea de Drets Socials i Serveis 
a les Persones, Joan Creus, la presi-
denta de Creu Roja a Castellar, Poli-
nyà, Sentmenat i Sant Llorenç, Cris-
tina Layos, i la responsable de l’entitat 
a Castellar, Paula López.  || R.GÓMEZ 
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L’entitat Castellar per les Llibertats 
organitzarà una conferència amb la 
psicòloga Alícia Moya Laraño amb 
motiu del Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones. Serà Di-
vendres que ve, 21 de maig, a les 19.30 
hores a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu, i cal inscripció prèvia per 
assistir-hi. La ponent, màster en Psi-
cologia de la Salut, posarà l’accent 
en com són tractades les dones pel 
sistema de la salut “en situacions 
tan complicades com la fibromi-
àlgia o la pèrdua d’un nadó”, ex-
pliquen des de l’entitat, o la dificul-
tat per “separar salut mental de 
la salut general”.

Justament, Moya ha pogut 
constatar a través de les seves pa-
cients com algunes malalties que 
afecten fonamentalment les dones, 
com la fibromiàlgia o l’endometrio-
si, han estat menystingudes durant 
molt de temps. “En el cas de l’en-
dometriosi, moltes dones no són 
diagnosticades fins que estan en 
estadis avançats. La fibromiàlgia  
afecta molts aspectes de la vida 
quotidiana. Crec que no ha rebut 
l’atenció adequada perquè la pa-
teixen moltes més dones que no 
pas homes. Es considera que les 
dones es queixen, exageren, que 
són histèriques. Són malalties 

“La fibromiàlgia i l’endometriosi 
es diagnostiquen tard i malament”
Castellar per les Llibertats organitzarà el 21 de maig, a les 19.30 hores 
a la Sala de Petit Format, una conferència amb la psicòloga Alícia Moya

que es diagnostiquen tard i mala-
ment”, explica la psicòloga. 

La conferenciant també abor-
darà altres qüestions com la violèn-
cia obstètrica. “Sovint no es té en 
compte la dona, sinó el nadó i la 
mare. En el cas de la pèrdua d’un 
fill, afortunadament cada vega-
da hi ha més grups de dol perina-
tal, però és un àmbit que no s’atén 
des del sistema de salut”, remarca.

Quant a la salut mental, la psi-
còloga lamenta que, tot i les cam-
panyes de conscienciació, a hores 
d’ara encara no se li atorga la im-
portància que té. “Fins que no ens 
toca de prop,  no prenem consci-

 Rocío Gómez ència de la poca atenció real que 
hi ha de la salut mental”, asseve-
ra. “Quan pateixes una depres-
sió, o quan tens a casa algun pro-
blema de salut mental important 
com pot ser l’anorèxia d’una filla, 
ho veus. La falta de recursos per 
atendre la salut mental és aclapa-
radora”, lamenta.

Tanmateix, tot i que la ponent 
reconeix que el sistema de salut pú-
blic ha funcionat prou bé quant a 
la universalitat de l’atenció, i més 
en moments tan complicats com 
la pandèmia, la psicòloga apunta 
que, encara hi ha reptes que s’han 
d’afrontar. “Un altre dels grans col-
lectius oblidats és el de les perso-
nes amb problemes de salut men-
tal”, subratlla. “La salut dietètica, 
de l’alimentació, i l’odontològica, 
en la sanitat pública, també estan 
descuidades”, assevera. 

Per exemple, les sessions pe-
riòdiques amb un professional de la 
psicologia per prevenir un escenari 
de depressió, o per abordar situaci-
ons que ens produeixen angoixa, o la 
visita al dentista, no són aptes per a 
totes les butxaques. “Els metges de 
capçalera fan el que poden, i els es-
pecialistes també. S’han destinat 
molts recursos a les infraestructu-
res, a fer grans hospitals, però des-
prés, si necessites l’atenció d’un 
psicòleg amb periodicitat, has de 
recórrer a la privada”, conclou. 

SALUT | XERRADA

La psicòloga Alícia Moya Laraño.  || CEDIDA

Dilluns que ve comença la preinscripció a l’Escola de Música Torre Ba-
lada. La programació ofertada és: llenguatge musical/musicant i instru-
ment (iniciació, pla bàsic i pla avançat), mòduls (combo, grup de folk, 
grup guitarres...) i música per a adults. Pot optar a una plaça qualsevol 
persona interessada major de 18 anys o en cas de menors el seu pare, 
mare o tutor legal. El període de preinscripció s’allargarà fins al 26 de 
maig. Cal enviar el formulari de preinscripció degudament omplert a 
l’adreça electrònica: escolamusica@castellarvalles.cat. El 31 de maig 
es publicarà la llista provisional d’admesos, els dies 3 i 4 de juny es po-
dran presentar reclamacions i el 10 de juny es publicarà la llista defi-
nitiva d’admesos. Una vegada fet el tràmit de preinscripció es comu-
nicarà, per correu electrònic, a totes les famílies l’admissió a l’escola.
La matriculació també es formalitzarà de forma no presencial de l’11 
al 16 de juny. Hi ha bonificacions per ser membre de família nombrosa 
o tenir altres membres de la família al centre. Un cop admès, l’alum-
ne haurà de formalitzar la sol·licitud de matrícula pagant una taxa . En 
cas de no formalitzar la matrícula en les dates establertes s’entendrà 
que es renuncia a la plaça i aquesta quedarà disponible. L’opció d’hora-
ris de llenguatge musical es concretarà en el procés de matriculació a 
l’Escola de Música. Els horaris d’instrument es concretaran en una re-
unió al mes de setembre amb cada professor.  || REDACCIÓ

EDUCACIÓ | CURS 2021-2022

FORMACIÓ | TALLER

Preinscripcions a l’Escola Torre Balada

Joan Izquierdo , de PHRO Training Consultants & Partners, SL, serà el 
ponent del taller Com ampliar la xarxa de contactes per trobar feinaque es 
farà el dia 18 en línia de 9.30 a 13.30 h. L’objectiu del taller, adreçat a per-
sones usuàries del Servei Local d’Ocupació, entre d’altres interessades, 
és aplicar tècniques personals per aconseguir contactes productius per 
assolir l’objectiu d’una feina. Entre els diferents continguts que s’abor-
daran hi ha networking professional, contactes directes, promoció a tra-
vés d’Internet o el pla d’acció. El taller farà una presentació seqüencia-
da dels temes, possibilitarà que es plantegin comentaris, experiències 
i dubtes i es realitzaran activitats pràctiques. Per inscripcions i més in-
formació cal adreçar-se a Laia Salomó, als telèfons 93 714 40 40 o 671 37 
81 75, o al correu electrònic lsalomo@castellarvalles.cat.  || REDACCIÓ

Com ampliar contactes per trobar feina

BREUS
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Dos grups de 3r d’ESO de FEDAC 
Castellar han estat distingits amb 
els premis de la 8a edició del concurs 
‘Piula per unes relacions igualitàri-
es i lliures de violències masclistes’, 
que convoca el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental.  

Aquesta edició ha suposat un 
canvi important respecte a les edici-
ons anteriors, modificant el concep-
te de participació existent fins ales-
hores de piulades i frases fetes. Ara 
s’ha convertit en un concurs visual, 
que permet acollir diferents disci-

Missatges contra la violència
L’alcalde de Castellar i president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, amb els alumnes premiats de FEDAC Castellar. || CEDIDA

Dos grups de FEDAC Castellar guanyen dos premis del concurs ‘Piula’

plines artístiques per donar veu a la 
lluita contra la violència masclista. 
El president del Consell Comarcal, 
Ignasi Giménez, ha apuntat que “des 
dels vostres centres i entitats heu 
posar molt d’èmfasi en treballar 
els valors del respecte, en donar 
visibilitat a situacions que es pro-
dueixen en la nostra societat, en 
sensibilitzar el jovent”.

Els alumnes Eva Paz, Carles 
Bosch, Judith Lune Oyombi i Lídia 
Zamora han obtingut el premi de la 
categoria de vídeo i arts escèniques 
pel vídeo Stop masclisme. “Hem aga-
fat una entrevista d’Emma Watson 
i n’hem extret algunes frases sig-

CONCURS  | PIULA PER UNES RELACIONS IGUALITÀRIES

nificatives contra el masclisme”, 
explica una de les alumnes, Eva Paz. 
L’altre grup, format per Pau Estapé, 
Ganid Casajoana, Alèxia Escoda i 
Maria Moreno han fet un mural on 
han enganxat vuit fotos amb el mis-
satge central ‘Som iguals’.

A més de FEDAC Castellar, 
també han resultat premiats els joves 
de l’Institut Sabadell, Vallès i Joan 
Oliver de Sabadell, l’Esplai Boterut 
de Terrassa i la Unitat d’Escolarit-
zació Compartida de Cerdanyola.

El concurs també s’emmar-
ca dins de la campanya Piula, que 
també inclou tallers per a centres 
educatius i espais joves.  

 Jordi Rius

Una fuita deixa sense 
aigua carrers del centre

La matinada de dijous a divendres 
es va produir una fuita d’aigua a la 
cruïlla entre l’avinguda de Sant Este-
ve i el carrer de Sant Pere d’Ullastre 
que va tenir importants repercussi-
ons tant en el subministrament d’ai-
gua a les llars de la zona com en el 
trànsit rodat al llarg del dia. La inci-
dència va tenir una àmplia afectació 
del subministrament d’aigua a molts 
carrers del municipi situats entre el 
carrer Nou i el carrer de Barcelo-
na, en concret uns 1.500 abonats.

Els treballs dels operaris de 
l’empresa Agbar en la reparació 
de la canonada afectada va pro-

vocar una afectació al trànsit i la 
circulació de vehicles a la zona de 
l’avinguda de Sant Esteve i el car-
rer de Montcada.

En el tancament d’aquesta edi-
ció,  la previsió era que la incidència 
s’allargués fins més enllà de les 14 
hores mentre els operaris d’Agbar 
intentaven també reduir el nombre 
de llars sense aigua en paral·lel a la 
reparació genèrica de la fuita. Se-
gons ha transcendit, l’avaria s’ha 
generat a causa d’una bossa d’aire 
a la xarxa que ha trencat un colze 
que surt de la canonada principal.  

  ||  REDACCIÓ

El tall es va produir per una avaria entre 
Sant Pere D’Ullastre i Sant Esteve

SERVEIS | AVARIA

Al matí es va haver de tallar el trànsit per reparar l’avaria. || M.A.
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Em satisfà veure que aquí, a Caste-
llar, sembla que quasi tot va mar-
xant prou bé, és clar que mai a gust 
de tothom. Sempre hi ha un millor 
possible. Em permeto creure que 
aquest fet és degut al resultat de 
les darreres municipals, malgrat 
els esgarips d’alguns, però sense 
tant circ mediàtic com a Madrid. 
Allà tindran el govern que han votat 
partint de sentiments influïts pel 
màrqueting buit i l’aparença, sense 
valorar els programes. Qui en pati-
rà el resultat seran els de sempre, 
“els de les cues de la fam”, els que 
encara que baixin els impostos se-
guiran patint, perquè no els poden 
pagar. De quina llibertat gaudiran? 
Amb prou feines de la de queixar-se 
i protestar per sobreviure, com 
arreu. La llibertat és cosa dels ben 
posicionats econòmicament, dels 
conservadors, no cal dir-ho, per-
què sempre podran gaudir de totes 
les llibertats que es puguin pagar. 
A Catalunya, seguint la tendèn-
cia de moda, també tenim el que 
ens toca, perquè a la nostra mane-
ra vam fer més o menys com ells i 
n’estem veient el resultat: un esti-
ra-i-arronsa de pretendents a un 
govern sense un cap visible quasi 
tres mesos després de les elecci-
ons. El coneixement em diu que un 
cap de govern d’última oportunitat 
farà que tinguem un govern fallit 
per a disgust de tothom, dels que 
estan cansats d’exigir-ho tot i dels 
que estan cansats del desgovern i la 
parcialitat. Frustrant. Sort que a la 
vila no sembla que ens afecti gaire.

La vida social i els mitjans 
diuen que Castellar va 
prou bé

 Josep Manel Martí S.  Joan Juni*  Núria Raspall*

a temps que la ciu-
tadania es queixa 
de diverses actua-
cions que cal fer als 
nostres carrers. Dei-
xant de banda temes 

de manteniment general, avui ens 
centrarem en l’arbrat. Només al 
nucli urbà hi ha més de 200 ar-
bres que han estat talats i no s’han 
substituït per arbres nous. 
Però el que encara s’entén menys 
és que dels arbres plantats recent-
ment als carrers que formen part 
de les darreres actualitzacions de 
l’Illa del Centre, com els plantats al 
carrer de Santa Perpètua, on de 4 
plantats nous, només n’hi ha un de 
viu i concretament dos d’aquests 
no han viscut des del moment de la 
seva plantació. L’empresa que els 
ha plantat els hauria de restituir. 
En la mateixa zona, just davant 
de Mobles Castellar, hi trobem un 
altre dels arbres, mort. I ja no par-
lem de carrers com el de Cerda-
nyola, totalment reformat, on no 
han deixat cap arbre, ni tan sols 
espai per posar-ne. 
Un dels pocs llocs on enguany 
s’han plantat arbres nous és al 
carrer Barcelona just a l’altu-
ra de la plaça Europa i, si ens hi 
fixem bé, veurem que alguns no 
han sobreviscut. 
Tots aquests arbres nous tenen 
un sistema de reg automàtic, pot-
ser és això, el que falla? S’hauria 
de mirar amb atenció tot el que 
està passant per trobar la solu-
ció més adient.
Per no allargar-nos massa citarem 
un altre arbre de la zona de l’Illa 
del Centre, és l’arbre nou plantat 
just al davant de la Pastisseria An-
dreví, que tampoc ha viscut mai. 
És imprescindible recuperar l’ar-
brat de la vila i vetllar pel seu bon 
estat de salut, ja que els efectes 
sobre el medi ambient i la salut de 
les persones són innegables: nete-
gen l’aire, absorbint CO

2
 i fixant ni-

trogen alhora que ens aporten O
2
, 

i tenen un efecte d’aïllar parcial-
ment el soroll del trànsit, alhora 
que ens aporten ombra a l’estiu, i 
la gran funció ecològica que tenen 
en el manteniment de les espècies 
de petits ocells i insectes. 
A banda del simple plaer de la con-
templació, sobretot en aquells in-
drets on els comerciants tenen els 
seus cafès i terrasses, que con-
viden a seure, descansar i gau-
dir d’un temps de relax o esbarjo 
d’una forma molt més agradable. 
També és un dret gaudir passe-
jant pel teu poble en un ambient 
acollidor i no haver d’estar esqui-
vant forats mal tapats o papere-
res tortes.
Per tot això demanem que l’equip 
de govern estudïi aquests punts 
amb atenció, per tal d’aportar les 
solucions necessàries per al man-
teniment i bon estat de salut dels 
arbres de la vila.

*Membre de l’Executiva de Junts 

per Castellar

o sé si coneixeu la 
llei de la segona 
oportunitat però és 
una llei que crec que 
hauríem de tenir 

present perquè ens dona la pos-
sibilitat a tots (famílies, particu-
lars, autònoms i consumidors en 
general), de cancel·lar els nos-
tres deutes i tornar a començar 
de nou i, en un context com l’ac-
tual, és un mecanisme a tenir en 
compte perquè, per una vega-
da, no són només les empreses 
les que es poden declarar insol-
vents, sinó també els ciutadans.
La llei de la segona oportunitat no 
és una llei nova, ja que el proper 
mes de juliol farà 6 anys que es va 
aprovar, però em fa la sensació 
que no se’ns ha explicat prou i que, 
per tant, no som prou conscients 
dels mecanismes que proposa i als 
quals ens podem acollir. D’entra-
da, planteja un procediment que 
passa pel jutjat i en què, si es com-
pleixen una sèrie de requisits, es 
pot aconseguir la cancel·lació total 
dels deutes (en cas d’insolvència 
total), o bé un petit pagament men-
sual assumible per al deutor du-
rant un periòde màxim de 5 anys 
i, després, el perdó total del deute 
restant. D’aquesta manera, tothom 
qui es trobi en una situació de blo-
queig econòmic a causa de deutes 
que no ha pogut pagar, que vegi 
que el banc no li dona més crèdits 
i que qualsevol ingrés que té s’es-
fumi a l’instant perquè va destinat 
a pagar tot el que deu, segurament 
amb aquesta llei podrà agafar aire 
i respirar una mica més tranquil, 
ja que tindrà opcions per solucio-
nar-ho i tirar endavant.
Els requisits per poder-hi accedir 
són clars: que el deute sigui inferior 
a cinc milions d’euros, que l’afec-
tat s’hagi declarat insolvent i hagi 
demostrat que el seu patrimoni, 
si se’l ven, no cobreix els deutes; 
que s’hagi venut el patrimoni que 
tingui, encara que no cobreixi tot 
el deute, per tornar-ne una part; 
que el deutor ho sigui de bona fe, 
que no s’hagi carregat de deutes 
expressament, ni hagi fet tram-
pes, ni tingui delictes econòmics 
i, finalment, que hagi provat de re-
negociar el deute amb els bancs.
El gran inconvenient, perquè és 
cert que en té un, és que has de 
vendre els teus béns per poder 
fer front als deutes contrets. Has 
de fer un reset que implica comen-
çar des de zero, però aquesta llei 
és una eina que permet la rehabi-
litació de les persones que es tro-
ben en una situació financera molt 
delicada, permet la seva inclusió 
social i la seva reincorporació a 
l’economia,  a seguir  treballant  
sense  haver de fer-ho en negre i 
tornar a encarrilar les seves ex-
pectatives i les seves noves inici-
atives emprenedores.

F N

On són els arbres? La llei de la segona 
oportunitat o tornar a 
començar de nou
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Els orígens de Hollywood a L’Aula

La conferència va anar a càrrec d’Albert Beorlegui, comentarista cinematogrà-
fic de nombrosos mitjans de comunicació, com RAC-1, Catalunya Ràdio, Cadena 
SER o Onda Rambla i també articulista a la revista Serra d’Or. Durant 15 anys va 
ser el director del programa cultural de Ràdio Sabadell La caixa de Pandora i va ser 
comissari de Sabadell, càmera i acció, una exposició sobre la història del cinema a 
Sabadell. Ha escrit també diversos articles de cinema i és coautor dels llibres Sa-
badell: cent anys de cinema i El cinema amateur a Catalunya, a banda de participar 
en el Diccionari del cinema a Catalunya. Fa molts anys que fa conferències arreu 
del territori, i ja n’ha impartit més de 1.000, cosa que el converteix en un divulga-
dor de la història del cinema a Catalunya.
Durant la conferència que va fer a l’Aula, amb el títol Els orígens de Hollywood, a la 
recerca del somni americà, va explicar que els impulsors de la creació de Hollywood 
van ser un reduït grup d’immigrants jueus, entre els quals hi havia alemanys, hon-
garesos, polonesos i russos, que a finals del segle XIX van fugir de la misèria de la 
vella Europa, i van travessar l’oceà amb pocs diners a la butxaca a la recerca del 
seu somni americà. A Califòrnia van trobar un indret on fa sol gairebé tots els dies 
de l’any, i allà, sense estudis ni formació acadèmica, però amb tenacitat, esperit 
comercial i una voluntat de ferro, van crear la més gran màquina de somnis i en-
treteniment que el món hagi conegut mai.
Malgrat que ja fa diverses dècades que ha desaparegut  com a epicentre de la meca 
del cinema, el cert és que la imatge que encara evoquem del vell Hollywood continua 
sent la d’un lloc màgic i fascinant, creat tot just fa poc més de cent anys, però que 
durant bona part del segle XX va ser no només el millor fabricant de fantasia per a 
milions d’espectadors d’arreu del món, sinó també el millor aparador d’una Amè-
rica idealitzada on, a través de la pantalla de cinema, tot semblava més gran, més 
bonic i més modern a ulls d’una Europa destrossada per dues guerres mundials.
A través de la conferència, Beorlegui va anar descobrint la figura d’aquells homes 
que van ser els fundadors d’estudis cinematogràfics com la Universal Pictures 
(1912), la primera productora que es va crear, la Paramount (1912), la 20th Century 
Fox (1915), la  Columbia (1919), la Warner Bros Pictures (1923) o la Metro Goldwyn 
Mayer (1924), la més poderosa i la que va tenir més elegància i glamour, pels di-
rectors i actors que en formaven part, sense desmerèixer altres més petites com 
United Artists (1919) o RKO (1928). La xerrada va ser molt atractiva i aplaudida 
pel públic perquè Beorlegui  va anar combinant les seves explicacions amb imat-
ges de pel·lícules, actors i actrius que van formar part de l’star system americà, i 
que sens dubte es mantenen vius en la memòria de molts espectadors, com a re-
cords de l’època gloriosa de Hollywood.  || TEXT I FOTO:  L’AULA

AUDITORI MUNICIPAL

Patrocini d’un equip de BTT

Un any més, l’empresa General de Manipulados Plásticos (GMP) de Cas-
tellar del Vallés, juntament amb la gerencia Josep Anton López i PATTYN 
(Belgium), col·laboren amb l’esport patrocinant els seus treballadors i en el 
creixement de l’equip de BTT participant en curses d’àmbit comarcal i na-
cional.  || TEXT I FOTO:  OSCAR MARTÍNEZ        

LA FOTO DE LA SETMANA Tot i haver arribat a mitjans del 
segle XXI encara es queixen molts 
de les esgarrapades que reben de 
la mala educació.
Pensàvem molts que la cultura i 
l’educació moderna s’havia impo-
sat amb un fet fonamental d’una 
excel·lent bona educació i... no ha 
sigut així.
Encara observem pel carrer mala 
educació en casos d’infància. O 
sigui, pare que no han complert o 
no han pogut. 
Hi ha encara solució.
En casos de persones grans, la mala 
educació es pot frenar tractant-los 
amb bona educació cada vegada 
que sorgeixi aquesta dolència.
La mala educació està influïda per 
diversos factors: persones amb 
falta d’empatia, les que manen amb 
poca educació, els de conducta an-
tisocial, les que falten al respecte 
els altres i les que han rebut mala 
educació per part dels pares.

S’ha acabat ja la mala 
educació?

 Antoni Comas
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opinió

a fa uns vint anys 
que les neurociènci-
es estudien el cervell 
humà, per mirar de 
comprendre els mo-

viments neuronals que es produei-
xen en la nostra percepció d’allò que 
anomenen transcendental (ètica, 
estètica, religió, filosofia, amor...), i 
fins ara han estat molt interessants 
totes les observacions que s’han fet. 
Pel que fa a la religió, si preguntem 
a la ciència si existeix Déu, la ma-
joria d’especialistes no es pronun-
cien al respecte. Més aviat, soste-
nen, com David Bueno, doctor en 
biologia i especialista en genètica 
i neurociència, que “de la mateixa 
manera que les creences religioses 
no haurien d’interferir en els postu-
lats científics, aquesta és una pre-
gunta que la ciència no pot, ni ha 
de pretendre, respondre”.
Perquè la ciència no pot establir 
dogmes, i, el que avui sembla una 
veritat científica, demà pot dei-
xar-ho de ser. Copèrnic, al s. XVI, 
va revolucionar la idea que es tenia 
sobre el cosmos: la Terra va deixar 
de ser el centre de l’univers, i ho va 
passar a ser el Sol. 
I, més endavant, a mitjans del segle 
passat es va arribar a la teoria del 
big bang, que situa el Sol, la Terra i 
a nosaltres mateixos molt lluny del 
centre, en un raconet de la perifè-
ria d’un cosmos en expansió cons-
tant... fins que no s’estableixi un 
altre supòsit. 
És cert que és en la nostra escorça 
cerebral on es gestionen les trans-

  El monòlit. || JOAN MUNDET

Déu i el cervell

J PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

 Carolina Gómez*

l context viscut el dar-
rer any a causa de 
l’emergència sanità-
ria Covid-19 ha posat 
en valor la necessitat 
de transformació di-

gital de tots els sectors i àmbits i, en 
el nostre cas com a Ajuntament, el 

E

Castellar del Vallès, 
administració local 
oberta i transparent

de les administracions públiques. 
A causa de la pandèmia, s’ha vis-
cut un salt equivalent a una dèca-
da només en un any .
Conscients des de fa temps 
d’aquesta realitat i, com he in-
dicat, encara més en el 2020, en 
els darrers anys hem estat treba-
llant per apropar l’administració 
electrònica i tota la informació 
de l’activitat que es realitza en el 
consistori de manera clara, sen-
zilla i transparent a la ciutadania 
per mitjà de les eines electròni-
ques i del portal de transparèn-
cia i dades obertes.
Parlem del que es coneix com a 
administració electrònica (facilitat 
de tramitació electrònica i àgil 
per al ciutadà, entre d’altres)  i 
govern obert (una comunicació 
entre l’Administració i la ciuta-
dania que sigui: bidireccional; 
permanent; transparent) .
Aquesta tasca ha estat reconegu-
da aquest mes de maig. L’Ajunta-
ment ha rebut dos reconeixements 
en aquests àmbits, cosa que ens 
anima a continuar treballant en 
tots els àmbits de l’Ajuntament. 
Aquests reconeixements han estat: 
-Reconeixements Administració 
Oberta a les administracions cap-
davanteres en la transformació 
digital que l’Administració Ober-

“El que avui 

sembla una veritat 

científica, demà pot 

deixar-ho de ser”
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cendències i que són observables 
les reaccions que s’hi donen, però 
la realitat última és més ampla que 
allò que captem amb el cervell. I, 
possiblement, si captem alguna 
cosa d’aquesta realitat transcen-
dent només n’és una petita part. 
Entre altres científics, donen su-
port a aquesta impossibilitat d’ob-
servar les realitats més profundes 
Ramon Maria Nogués i José Manuel 
Giménez Amaya, doctors en biolo-
gia i especialistes en neurociència o 
neuroreligió.  També hi diu la seva 
en alguns assaigs David Jou Mira-
bent, poeta i catedràtic de física de 
la matèria condensada.
Negar l’existència de Déu a partir 

de la neurociència, doncs, seria 
força agosarat. Tant com ho han 
estat altres afirmacions de caire 
científic, sociològic o antropològic. 
Per exemple les de Darwin. Al cap-
davall, segons la llei de la selecció 
natural de la seva teoria de l’evo-
lució, si les religions –tot i els seus 
efectes de vegades tòxics– no ha-
guessin aportat alguns beneficis a 
la humanitat, no haurien sobrevis-
cut. Tampoc Nietzsche hauria de-
fensat que el cristianisme és una 
religió d’esclaus i persones febles 
i porugues, si hagués sabut de Die-
trich Bonhoeffer, Maximilià Kolbe, 
Luther King, Óscar Romero, Pere 
Casaldàliga...

D’altra banda, fer-se una idea de 
Déu serà sempre força compli-
cat per a l’home, perquè és ine-
vitable que es decanti cap a l’an-
tropomorfisme quan en parla o 
l’expressa artísticament, perquè 
no coneixem res més que l’home. 
Però qualsevol idea de Déu és un 
ídol, una idea falsa, un fals déu. 
Només el llenguatge simbòlic i la 
metàfora s’hi poden referir. I en-
cara que per aquests topants –per 
moltes i variades raons– estiguem 
vacunats contra el cristianisme soc 
dels qui pensen que el Misteri ens 
continuarà rondant, dins del cer-
vell i més enllà del cervell. I que en 
tenim per temps.

ta de Catalunya atorga cada any 
des de fa sis edicions. Castellar 
del Vallès ha estat reconeguda 
en totes les edicions en el top 10 
dels municipis d’entre 20.001 i 
50.000 habitants.
-Infoparticipa: Castellar del Va-
llès és un dels 39 municipis cata-
lans que ha complert els 100% dels 
indicadors establerts en el Segell 
Infoparticipa, una certificació de 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona que assoleix per vuitena 
vegada consecutiva (al 100% els 
darrers 4 anys) i que distingeix 
els consistoris que destaquen 
per la qualitat i la transparència 
de la informació als seus portals 
web municipals.
Des de l’Ajuntament continuarem 
treballant per apropar l’adminis-
tració local a la ciutadania en tots 
els àmbits i facilitar la transfor-
mació digital que estem vivint 
amb una escolta activa (com per 
exemple amb els pressupostos 
participatius, el primer estudi de 
bretxa digital en el mes d’abril o 
les formacions del Pla d’Inclusió 
Digital a usuaris dels serveis mu-
nicipals que s’estan duent a terme 
en aquests moments).

*Regidora d’Innovació i Gestió del 

Coneixement

Que engeguis un negoci i no fun-
cioni no hauria d’estar penalit-
zat. Que el teu negoci de tota la 
vida, per circumstàncies alienes 
a tu, deixi de funcionar, no hauria 
d’estar penalitzat. Que no puguis 
fer front als préstecs que vas asu-
mir en un moment en què sí podi-
es fer-ho, i ho vas fer de bona fe, 
no hauria d’estar penalitzat. Tots 
mereixem una segona oportunitat, 
i aquesta llei és l’eina per tenir-la.

*Regidora d’ERC

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

18.000
 usuaris

 únics 
mensuals
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TRANSPARÈNCIA | WEB MUNICIPAL

L’Ajuntament de Castellar ha rebut el segell in-
foparticipa 2020 a la qualitat i la transparència 
de la comunicació pública local, una certifica-
ció de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Els reconeixements es van lliurar dilluns a la 
tarda a la mateixa universitat, en un acte pre-
sencial, però amb aforament reduït. “Castellar 
del Vallès és un dels 39 municipis que han 
assolit el 100% dels indicadors establerts en 
aquest segell Infoparticipa, que és una cer-
tificació de la UAB, i aquest és el 8è any con-
secutiu que l’Ajuntament assoleix el segell, 
i a més, en els darrers 4 anys, amb el 100% 
dels indicadors establerts”, explica la regi-
dora de Responsabilitat Social, Carol Gómez, 
que va ser present a l’acte.

El web de l’Ajuntament compleix els 52 
d’indicadors de transparència avaluats pel La-
boratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), partint de la 
llei de transparència.

 Ja són molts anys que l’Ajuntament de 
Castellar rep aquesta distinció per tenir una 
pàgina web municipal transparent i amigable. 
Gómez detalla que aquesta menció destaca la 
feina que hi ha en el dia a dia “per intentar 
que la pàgina web municipal sigui el màxim 
d’entenedora des del punt de vista del ciuta-
dà. De la part que interessa un ciutadà del 
municipi, de la informació que vol buscar, 
constatar que sigui fàcil de trobar, màxim 
a tres clics, que sigui entenedora, compren-

La regidora de Responsabilitat Social, Carol Gómez, recull el segell Infoparticipa 2020. || CEDIDA

  Cristina Domene

L’Ajuntament de Castellar 
obté el segell que 
reconeix la qualitat de la 
comunicació pública local

Segell Infoparticipa per vuitè any

sible. Fàcil, tant d’entendre com d’accés”.   
Tot i que la web de l’Ajuntament acompleix 

tots els paràmetres sol·licitats, sempre hi ha un 
marge de millora. “Tot i que tinguem el 100% 
dels indicadors,  sempre hi ha marge de mi-
llora. De fet, ells han fet el retorn i t’adones 
que hi ha coses que es poden treballar per-
què siguin encara més fàcil d’accedir o més 
entenedores”. Castellar és un dels sis munici-
pis del Vallès Occidental que ha aconseguit el 
compliment de tots els indicadors, juntament 
amb Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Quirze del 
Vallès i Viladecavalls.

El portal web de l’Ajuntament rep més de 
403.000 visites anualment. Segons dades fa-
cilitades per Google Analytics, el número de 
visitants únics absoluts del portal supera els 

15.000 mensuals. 
Els indicadors del Mapa Infoparticip@ 

es poden consultar a l’apartat de Transpa-
rència de www.castellarvalles.cat i al portal 
de transparència transparencia.castellarva-
lles.cat, mentre que el percentatge de com-
pliment d’aquests es pot comprovar al Mapa 
Infoparticipa desenvolupat pel LPCCCP: 
http://mapainfoparticipa.com/index/mapa/. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès és un dels 76 ens locals ca-
talans que l’any passat van destacar per la 
seva tasca en transformació digital. Així ho 
ha indicat el Consorci Administració Ober-
ta de Catalunya (AOC) en la concessió de la 
6a edició dels Reconeixements Administra-
ció Oberta.  

TREBALL | AJUNTAMENT

L’Ajuntament de Castellar va obrir dijous la 
convocatòria d’un procés selectiu per a la con-
tractació temporal de 15 persones desocupades 
en el marc d’un Pla extraordinari d’ocupació. 
Els llocs de treball que s’ofereixen són: 1 
tècnic/a superior dinamitzador xarxes soci-
als; 1 tècnic/a mitjà/na de participació i trans-
parència; 2 agents cívics; 2 administratius/ves; 
1 tècnic/a auxiliar informàtica; 6 Auxiliars ad-
ministratius/ves i 2 Peons/es.

Per poder-hi optar cal estar inscrit/a com 
a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) 
al Servei d’Ocupació de Catalunya en situa-
ció d’atur en recerca de feina i  estar inscrit/a 
a la borsa de treball del Servei Local d’Ocupa-
ció de l’Ajuntament de la vila, en situació d’al-
ta. Tanmateix, cal estar en possessió del títol 
oficial exigit per a cada lloc de treball o superi-
or. També com a requisits s’ha d’acreditar que 
haver complert 16 anys i no superar l’edat esta-
blerta per a la jubilació forçosa, tenir el nivell 
de llengua catalana que consta en l’annex per a 
cada lloc de treball. Els aspirants que no acre-
ditin documentalment aquest requisit, hauran 
de realitzar, la prova que determini que es dis-
posa d’aquest nivell. Els aspirants admesos en 
el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat 
espanyola han d’estar en possessió del diplo-
ma DELE . Les sol·licituds es poden presentar 
fins al 21 de maig. Electrònicament a través del 
web municipal www.castellarvalles.cat o bé 
presencialment al Registre General de l’Ajun-
tament (El Mirador) demanant cita prèvia a 
www.castellarvalles.cat/citapreviasac.

Tots els requisits i bases del procés a www.
castellarvalles.cat/plaextraordinariocupacio. El 
termini de presentació de les instàncies finalit-
za el 21 de maig.  || REDACCIÓ

Pla d’ocupació 
extraordinari 
per contractar 
15 persones
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Exhibició a l’Espluga de Francolí
L’HC Castellar inicia la segona fase amb una victòria i segueix viu en la lluita per l’ascens

L’HC Castellar segueix creient en l’ascens a 
Primera Catalana i la segona fase de la com-
petició l’ha començat amb una important 
victòria a domicili contra el Casal l’Espluga 
per 3-5, que els manté amb totes les opcions 
d’aconseguir la proesa.

Tot i començar amb desavantatge la se-
gona fase, després d’una primera impecable, 
amb només dues davallades –una derrota con-
tra el Masquefa i l’empat amb l’Sfèric–, els 
de Ramon Bassols van recórrer a l’èpica en 
un partit que se’ls va posar coll amunt amb 
l’expulsió del porter Arnau Russell.

A la Conca de Barberà, els granes van 
arribar amb la baixa de Gerard Tantiñá i amb 
Armand Plans amb molèsties, en un esce-
nari poc propici per puntuar per la pressió 
ambiental que suposa pels equips visitants. 
Tot i així, conscients del que es jugaven uns 
i altres, la intensitat sobre la pista era molt 
alta i cap dels dos equips va afluixar la corda.

Dirigits per un suprem Ferran Garcia, 
l’equip castellarenc va capgirar el marca-
dor amb el 3-4 en els instants finals, mentre 
que el 3-5 va arribar a segons d’acabar per 
sumar la primera victòria de la segona volta 
i seguir en la lluita.

 “Aquest potser ha estat el partit més 
seriós i complicat des que vam començar 
aquesta lliga. L’adrenalina ha estat al 
màxim durant els 50 minuts”, va explicar 
el tècnic grana després d’un partit que ser-
veix per donar alé i confiança per afrontar 
el que queda. Bassols va lloar l’actuació dels 
seus homes, que tot i l’adversitat –van viat-
jar amb tres juniors i un juvenil– van estar 
a l’altura de la importància del joc.

“Ha estat un partit d’una intensitat 

 Albert San Andrés

increïble per part dels dos equips, en un 
pavelló amb la grada donant suport als 
seus”, explica. “L’arbitratge ha estat bas-
tant just. Després de l’expulsió d’Arnau 
Russell, Xavi Ramiro ha estat providen-
cial aturant dues directes i amb un par-
tit espectacular, igual que Ferran Garcia, 
que ha estat excel·lent a la pista”, va afegir.

En aquesta segona fase es comptabilit-
zen els resultats jugats amb els equips del 
mateix grup que han passat, és a dir, el Mas-
quefa, l’Sfèric de Terrassa i l’Olesa, motiu pel 
qual els granes compten amb quatre punts 
després de la victòria a Olesa i l’empat a Ter-
rassa, ja que la golejada al Masquefa en la se-

Ferran Garcia va dirigir amb mà de ferro l’equip grana fins a la victòria final. || A. SAN ANDRÉS

gona jornada va quedar estèril en eliminar 
el resultat, ja que va ser vàlid el 3-1 de la pri-
mera jornada.

L’Alpicat, líder invicte, és l’equip a batre 
i qui té més opcions per aconseguir l’ascens, 
motiu pel qual l’objectiu del Castellar és el 
de superar el Cadí i el Masquefa –amb dos 
punts més– per aconseguir el segon lloc de 
la taula i poder jugar la promoció d’ascens. 
El Cadí va guanyar 7-0 l’Olesa i el Masquefa 
va caure per 6-5 a Cambrils.

El pròxim partit serà aquest dissabte a 
les 17:15 al Dani Pedrosa de Castellar contra 
el Cambrils (7è classificat), on els granes no 
es poden permetre badar. 

El pilot de motocròs va aconseguir 
la setena plaça en els entrenaments 
de la cursa al circuit de Rufea (Lleida) 
en la segona prova puntuable pel 
campionat lleidatà. Una caiguda en la 
primera màniga fent el salt de meta va 
condemnar les opcions de Rubio, que 

tot i passar pel servei mèdic, va tornar 
a la pista i va acabar. En la segona 
cursa, després d’una mala sortida i 
del dolor pel cop, el 77 va sumar una 
vuitena posició que el va deixar 12è ab-
solut. Aquesta setmana participarà en 
la 2a prova del Campionat d’Espanya.

Una caiguda condiciona 
la cursa d’Eric Rubio 
al Trofeu MC Segre 

El CB Castellar va jugar l’últim partit de 
la Copa Federació, el torneig que ha servit 
per rodar els jugadors aquesta tempora-
da i que després de sis partits diu adeu per 
tornar a la normalitat de la competició de 
cara a la temporada que ve.

El pavelló del carrer Garcilaso de 
Sabadell va acollir la sisena i última jorna-
da d’aquesta atípica temporada, en què el 
CB Castellar va perdre per 59-50 contra la 
Pia, equip al qual va superar per un punt la 
setmana anterior (71-70) al Puigverd. Els 
de Quim P. Alarcón no van mostrar la mi-
llor versió, com reconeix el capità, Albert 
Germà: “En línies generals vam fer un 
mal partit, potser el pitjor dels sis que 
hem jugat”, explica, mentre afegeix que 
“es van tenir poques idees en atac, poca 
anotació, i tampoc es va saber controlar 
el rebot, que és un dels problemes més 
greus que tenim. Les errades defensi-
ves ens van condemnar en moments 
puntuals”.

Amb aquesta, el CB Castellar va 
sumar la quarta derrota de la temporada, 
cosa que els condemna a l’última posició. 
“El partit va estar igualat i al final se’ns 
va escapar pels detalls. És una llàstima, 
ja que volíem acomiadar-nos amb una 
victòria. Ara ja només queda pensar en 
l’any que ve i seguir entrenant per millo-
rar”, conclou el capità. 

L’equip acaba amb un balanç de dues 
victòries i quatre derrotes, en un grup on 
el Centre Catòlic s’ha emportat la victòria 
final amb 4-2, seguit de la Pia (3-3) i del CB 
Vilatorrada (3-3).

Amb 428 punts, els groc-i-negres han 
estat el segon millor atac, a només tres punts 
del Catòlic, tot i que amb 460 han estat la 
pitjor defensa amb 47 punts encaixats més 
que el Vilatorrada. 

Una derrota en 
el comiat de la 
Copa Federació

CB CASTELLAR | COPA FEDERACIÓ
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La Unió Esportiva serà primera de 
grup i ja està classificada per a la se-
gona fase del torneig de Segona Ca-
talana. I no ho fa de qualsevol mane-
ra, sinó amb els millors números de 
tota la categoria, després de sumar 
sis victòries de sis possibles, una xifra 
que només pot igualar el Cambrils, 
que ha guanyat cinc partits a falta de 
dues jornades. El cost que va tenir 
per a l’equip aquesta última victòria 
ha estat prou alt, ja que ha perdut un 

Campions de grup i a la
segona fase amb pas ferm

Carlos Saavedra va lesionar-se de gravetat en el partit de Caldes. || A.SAN ANDRÉS

La UE Castellar té els millors números de tota la Segona Catalana

home més, després de la lesió de Car-
los Saavedra.

El Castellar va disputar l’última 
jornada al camp de la Torre Roja del 
CF Caldes de Montbui, únic rival que 
podia discutir als blanc-i-vermells el 
liderat de la categoria. Els de Juan An-
tonio Roldán, però, van aconseguir la 
victòria per 1 a 2 contra l’equip de Jose 
Luís Duque, un conjunt que d’ençà que 
és entrenat pel tècnic del Palau, sem-
pre s’ha mostrat dels més potents del 

FUTBOL | TORNEIG 2A CAT

grup 4 de Segona Catalana, jugant fins 
i tot promocions d’ascens.

Tot i les grans oportunitats en 
els primers 45 minuts, l’equip no va 
sentenciar i el gol de Marc Estrada al 
minut 4 va ser igualat al 13 pel local 
Oriol Gayola. Va ser el segon d’Álex 
Alfonso al 84 el que va acabar amb 
les opcions dels calderins d’aconse-
guir la victòria.

Però la victòria no va tenir un 
regust dolç del tot, ja que al minut 
48 de partit es va produir una de les 
jugades clau, amb la lesió de Saave-
dra, que amb el lligament extern tren-
cat, estarà de baixa el que queda de 
temporada i s’uneix a la llarga llista 
de lesions de llarga duració formada 
per Marc Ollé, Toni Murillo, Ruano i 
Carlos Raya, tots ells teòrics titulars.

Els de Roldán clouen la par-
ticipació en la lligueta prèvia, ja 
que el partit contra la Torreta no 
es disputarà,perquè l’equip de les 
Franqueses va retirar-se de la com-
petició fa unes setmanes, motiu pel 
qual aquesta setmana els blanc-i-
vermells descansaran, abans de 
conèixer el rival de la primera de 
les eliminatòries.

Ara, al Castellar li queden qua-
tre partits per tocar la glòria: dues eli-
minatòries prèvies a partit únic –per 
tenir millor coeficient haurien de ser 
a casa, tot i que no hi ha confirmació– 
abans de la final a quatre en una seu 
encara per decidir.   || A. SAN ANDRÉS

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va sumar un important empat a tres con-
tra el Lloret CFS, un dels rivals més complicats dels que li queden a l’equip 
de Rubén Jiménez, de manera que han fet un pas més cap a la salvació.

Tot i les inclemències dels taronges, amb només tres canvis a la ban-
queta, l’equip va mantenir el pols del partit durant els 40 minuts, ja que es 
va sobreposar a l’expulsió per vermella directa d’Ángel Olivares (minut 31) 
i va sumar un important punt. Un gol de Manel López (m. 4) i dos d’Àlex 
Sánchez (m. 28 i 35) van ser suficients per resoldre un dels tres partits més 
complicats que li quedaven a l’equip i que els deixa amb un balanç de qua-
tre victòries, quatre empats i tres derrotes, i a cinc punts per sobre del des-
cens. Tot i no tenir la categoria salvada, l’equip ha fet un pas més per aconse-
guir-ho i ha encarat la recta final amb dos enfrontaments amb equips de la 
part baixa –Montmeló la pròxima jornada i Cardedeu a l’última– i dos amb 
els més potents: el Montcada i el Sant Cugat, primer i tercer respectivament.

El tècnic local, Rubén Jiménez, va explicar que “l’equip va donar una 
mostra de competitivitat boníssima, tot i les moltes baixes en el partit, 
encara que va fallar moltes ocasions i va patir una expulsió”. El prepa-
rador taronja va afegir que “per damunt de tot som un equip i ens que-
den quatre finals per salvar-nos”.  || A. SAN ANDRÉS

Empat d’or de
l’FS Castellar (3-3)

Ángel Olivares va ser expulsat per vermella directa al minut 31. || A. SAN ANDRÉS

FUTSAL | D. HONOR
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El cap de setmana passat va deixar 
més d’un centenar de noves marques 
que els 70 atletes del CA Castellar van 
poder registrar en diferents controls a 
Santa Coloma de Gramenet, Cornellà 
i Sabadell. D’altra banda, Gina Torres 
va acabar en segon lloc en els 5.000 m 
marxa del Trofeu Pratenc.

La gran participació del cap de 
setmana ha deixat una allau de nous 
registres al club castellarenc, que ha 
demostrat gaudir d’una gran salut 
esportiva, amb els 70 atletes partici-
pants en les preparatòries dels dife-

Allau de nous registres 
dels esportistes del CAC

Cap de setmana amb més de 100 marques dels atletes castellarencs en els controls d’arreu de Catalunya. || Q. PASCUAL

Gina Torres acaba segona en els 5.000 marxa del Trofeu Pratenc

rents campionats.
A Cornellà, Xavi Planas va su-

perar la seva millor marca personal 
en els 1.500 m amb 4:13,73 s. En llan-
çament de martell, Júlia Muñoz va 
marcar 30,22 m i Erola Homet, 19,94. 
A Santa Coloma de Gramenet, Joan 
Pau Mérida va ser el millor en javeli-
na, guanyant la seva sèrie amb un llan-
çament de 46,99 metres.

El gruix dels atletes del club verd 
va participar en el control de les pistes 
Josep Molins de Sabadell, amb mar-
ques com els 4:11,87 s de Jan Casamada 

ATLETISME | CONTROLS

en els 1.500 m, guanyador de la prova, 
o la victòria d’Eric Haba en els 400 m 
amb uns 53,43 s. Laia Ribera també 
va ser la guanyadora en llançament 
de pes amb 10,53 m. El sub-14 Pol Sa-
peras es va imposar en llargada (4,78 
m) i en triple salt (10,01 m). Gina Tor-
res va fer 27:14,00 en els 5.000 marxa.

Precisament l’atleta va aconse-
guir, una setmana abans, en el 39è Tro-
feu Pratenc, acabar segona en sub-16 
amb la que ara per ara va ser la millor 
marca personal, de 27,19, superada 
aquesta setmana.  ||  REDACCIÓ

El sabadellenc Aleix Gubianes i el copilot castellarenc Arnau Parera 
van participar en el I Ral·lispint Circuit de la Codina a Sant Bartomeu 
de Grau. En la primera experiència en aquest tipus de prova, el jove 
pilot va comptar amb Parera per bregar-se de cara a una possible par-
ticipació al Volant RACC, fórmula de promoció de ral·lis que es dispu-
ta amb un Peugeot 208 de 1.200 cc, vehicle que van fer servir a Osona.
L’aventura va durar un parell de trams i, com explica el copilot, “al 
primer tram ho vam fer molt bé, tot i que al segon vam tenir un 
ensurt per culpa d’una mala traçada. El pilot està acostumat a 
l’asfalt i vam sortir fora després de relliscar”. L’equip va tornar a 
sortir després del tercer tram per recuperar confiança i poder aga-
far quilòmetres.

L’experimentat Dani Solà i David Moreno (Can-Am Maverik X3) 
van ser els guanyadors absoluts del ral·lisprint, seguits al podi per 
Jesús Cucharreras i Pau de las Heras (Can-Am Maverik X3), i en ter-
cer lloc per l’expilot motociclista Joan Lascorz i Jonathan Garcia (Can-
Am Maverik X3). En Classe 2 de dues rodes motrius, en què partici-
pava la dupla vallesana, els guanyadors van ser Josep Segalàs i Isaac 
Pujol (Peugeot 208 1.2 Puretech).  || A. SAN ANDRÉS

Ensurt a Sant Bartomeu 
de Gubianes i Parera 

Arnau Parera i el pilot sabadellenc Aleix Gubianes durant la prova. || CEDIDA

MOTOR | RAL·LI
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Montse Gatell serà la 
propera entrevistada a 
‘El món del llibre als ulls de...’

La filòloga i professora de secundà-
ria Montserrat Gatell serà la propera 
especialista entrevistada en el marc 

del cicle ‘El món del llibre als ulls de...’  
impulsat per la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort. L’alumne que en aquesta 
ocasió entrevistarà Gatell serà Manu 
Gonzàlez, estudiant de quart d’ESO a 
l’Institut Puig de la Creu. L’activitat tin-
drà lloc, de forma presencial, el 18 de 

El castellarenc David Triviño va pu-
blicar per Sant Jordi la seva tercera 
novel·la negra, titulada Caníbal, de 
l’editorial Libros Indie. “És la novel-
la més negra de totes les que he fet”, 
diu l’autor. La presentarà dijous 20, a 
les 19 hores, a La Centraleta.

Tot i que reconeix que no és 
una saga ni segueix el fil de les dues 
anteriors, Matadero i Obsesión, una 
novela criminal, tenen un estil simi-
lar, però els personatges no són els 
mateixos. “Les diferents històries 
passen en 3 o 4 dècades diferents 
entre l’una i l’altra”. 

La novel·la Caníbal se situa als 
anys 90, a Nova York. Caníbal és el 
detectiu, policia, “i és caníbal, sí, i 
amb això no faig un espòiler per-
què ja es diu a la primera frase del 
llibre”, apunta Triviño. 

Hi ha un altre personatge, un 
“assassí mitològic”, que és l’assassí 
que el policia busca, és el criminal. El 
policia, però, viu immers en un con-
flicte. “Com pot seguir vivint i ser 
caníbal si la seva feina com a poli-
cia és fer el bé?”. Al llarg de la novel-
la s’anirà  desenvolupant la histò-
ria, i el policia tindrà com a objectiu 
detenir el criminal. De fet, aconse-
gueix carn humana d’una funerà-

‘Caníbal’, de Libros Indie, és la darrera  
aposta editorial de David Triviño

AUTOR | NOVETAT

L’autor castellarenc publica la tercera novel·la negra i la presenta dijous 20 a La Centraleta

  Marina Antúnez
ria per no haver de matar. “Però hi 
haurà moments en què el posarà 
molt al límit”.

Triviño interpel·la el lector: fins 
on arribem per fer el bé? Qui és el do-
lent? On és la línia i fins on arribem 
com a éssers humans? 

L’estructura d’aquesta novel·la 
negra és clàssica, perquè hi ha un de-
tectiu que investiga un cas, i també hi 
ha un criminal. Però també planteja 
aquestes reflexions morals. Al final 
de la novel·la llegim: “La verdad es 
que los monstruos no existen, solo 
estamos nosotros haciendo lo que 
creemos necesario para sobrevi-
vir”. En aquest diàleg final, l’autor 
aborda la línia moral, en un intent 
de marcar grisos. 

Caníbal està escrit en prime-
ra persona. Parla el policia, que no 
vol matar perquè es convertiria en 
un assassí. A part del cas, a la trama 
també apareix la premsa. Els anys 
90 permeten a Triviño parlar des 
d’un temps sense mòbils, o de quan 
aquests eren molt rudimentaris. 
“Tinc més possibilitats que un cri-
minal faci plans sense haver de con-
templar que sigui localitzat amb el 
mòbil, etc.”. La tecnologia, en aquest 
sentit, no li interessa literàriament. 
Els referents provenen del món fílmic 
i estan inspirats en pel·lícules com 
Seven, de David Fincher.   

ACTE | LLAR DEL LLIBRE

Dijous que ve, 20 de maig, a les 
19 hores, el poeta Miquel Des-
clot presenta el seu darrer lli-
bre, Despertar-me quan no dormo, 
a la Llar del Llibre de Sabadell. 
El volum, de l’editorial Proa, va 
ser Premi Carles Riba 2020. La 
presentació anirà a càrrec de 
Jaume Aulet i Anton Carbonell. 
L’acte és gratuït, però amb afo-
rament limitat, amb inscripció 
prèvia a llardelllibre@llardellli-
bre.cat o al telèfon  93 725 59 59.

L’obra demostra una ma-
duresa creativa de Desclot en 
què es denota una atenta con-
templació de la natura i un dià-
leg constant amb la tradició po-
ètica i artística, a banda d’una 
exigència formal. 

D’altra banda, Miquel Des-
clot també va ser un dels prota-
gonistes de la Gala de Premiats 
del Premi dels Jocs Florals de 
Barcelona 2021 que es va cele-
brar a la Plaça del Rei de Barce-
lona el 10 de maig passat. 

L’organització va reunir en 
una gran vetllada festiva els gua-
nyadors d’alguns dels premis 
més valorats de la poesia cata-
lana: els Jocs Florals, el Carles 
Riba, el Miquel de Palol, el Mà-
rius Torres, el Gabriel Ferrater, 
l’Ausiàs March, el Joan Duch, 
el Miquel Martí i Pol i el Premi 
Mallorca de Creació Literària. 
Martí Torras Mayneris va diri-
gir el festival, amb música en di-
recte dels Biflats.   ||  M. A.

Miquel 
Desclot, 
a Sabadell

El castellarenc David Triviño treu al mercat ‘Caníbal’, novel·la negra de manual. || M. A.

maig a les 20 hores. Per fer la inscripció 
cal enviar un correu a mimopm@diba.
cat. També es podrà seguir l’entrevista 
en directe a través del compte d’Insta-
gram de la biblioteca. Manu González 
ha estat, entre d’altres, presentador 
del ‘Quin Cacau’ de Ràdio Castellar.
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Els Jardins del Palau 
Tolrà seran l’escenari 
d’un concert coral 
que posa en valor 
un dels directors de 
l’Orfeó Castellarenc

Dissabte, acte central i 
concert en l’Any Joan Tomàs 

Dissabte 15, a les 12 hores, els Jar-
dins del Palau Tolrà s’ompliran de 
músics i de música. El Centre d’Es-
tudis de Castellar - Arxiu d’Histò-
ria ha programat l’acte central de 
l’exposició que manté oberta du-
rant tot el mes de maig –fins al dia 
29– titulada Músic de tot cor. Joan 
Tomàs i Parés.

La mostra homenatja l’orga-
nista, director i folklorista que va 
dirigir l’Orfeó Castellarenc. A més 
de músic polifacètic, va ser un gran 
amic de Joan Amades, amb qui va 

fer 23 missions, recollint cançons 
d’arreu del país per aconseguir, so-
bretot, les composicions del Can-
çoner Popular de Catalunya, signat 
per Amades, amb música recollida 
per Tomàs. 

A l’acte, obert a tota la ciutada-
nia i per al qual cal inscripció prè-
via al www.centreestudiscastellar.
cat, hi intervindran la comissària de 
l’exposició Liliana Tomàs, neta del 
músic; la directora general de Cul-
tura Popular i Associacionisme Cul-
tural, M. Àngels Blasco i Rovira; l’al-
calde de la vila, Ignasi Giménez, i la 
regidora de Cultura, Joana Borrego.  

A continuació, s’ha previst un 
concert coral breu per conèixer 
de primera mà l’obra de Tomàs. 
Hi participaran, cantant, quatre 
noies del Kor Ítsia i tres del cor de 
noies de Matadepera. “Ja havíem 
col·laborat en algun concert amb 
aquest tipus de música tradicio-
nal”, apunta Jaume Sala, el direc-
tor d’ambdós cors, que afegeix que 

Pendó de l’Orfeó Castellarenc que acompanya l’exposició de Joan Tomàs al Centre d’Estudis de Castellar. || CECV-AH

CENTRE D’ESTUDIS CASTELLAR  |  JARDINS PALAU 

“no venen totes perquè els cors 
estan com en guaret, fa un temps 
que fem pocs assajos presencials”, 
fent referència a les dificultats que 
la Covid-19 ha imposat a la majoria 
de cors. En aquest sentit, però, els 
cors han pogut atendre l’encàrrec 
amb poc temps amb garantia d’èxit 
perquè ja havien treballat la músi-
ca de Tomàs. 

El repertori de cançons inclou 
algunes recollides per Joan Tomàs i 
d’altres que no se sap segur. “Joan 
Amades, que no era músic, sem-
pre anava amb Joan Tomàs, però 
en algunes peces no ho posa en-
lloc”, diu Sala.  Els títols triats són: 
“L’Hostal de la Peira”, “El petit vai-
let”, “Marinero” i “La Ballarusca”, 
“que és una cançó que recorda 
molt ‘Les nenes maques al dema-
tí’, amb molta picardia”. 

Els músics que acompanyaran 
el cor seran Pep Coca al contrabaix 
i percussió, i Jaume Sala amb la gui-
tarra i percussions.  

Joan Mundet publica 
l’integral ‘Capablanca II’

L’il·lustrador castellarenc Joan Mun-
det ha tret al mercat el segon volum 
integral il·lustrat i en color del còmic 
Capablanca. Té  224 pàgines interiors 
en color, a més de les cobertes, i conté 
el segon cicle de les historietes de la 
sèrie Capablanca.

Aquest segon llibre ha estat edi-
tat per l’editorial DQ, una segell petit 
format per un grup de professionals 
que estimen l’edició i que volen deixar 
empremta amb la publicació d’allò que 
els fascina. DQ publica, des del passat 
mes de febrer i d’una manera regular, 
novel·les i obres amb contingut gràfic, 
a través del segell DQòmics.  DQ no 
és altra cosa que les sigles del Quixot, 
l’obra mestra de la literatura. 

El Capablanca II de Mundet conté 
els llibres quart i cinquè de la sèrie i és 
en aquests en què es defineix aquesta 

obra. Se  situa als inicis de segle XVII, 
amb la mort d’una dona que desenca-
dena la fugida de Joan Muntada a la 
ciutat de Barcelona per escapar d’un 
destí funest. La ciutat li ofereix un món 
desconegut, nou i diferent, però cruel i 
despietat, que transcorre entre mur-
ris, carcellers, bandolers, sobresalts, 
enganys i traïcions.

L’il·lustrador ja va publicar, l’any 
2019 i amb l’editorial Panini, un integral 
dels tres primers volums del còmic Ca-
pablanca, en color i en un sol volum de 
tapa dura i amb enquadernació holan-
desa i paper setinat.

Anteriorment, també s’havien 
publicat en blanc i negre els tres pri-
mers llibres per separat, amb Amanía-
co edicions. Després d’aquests, encara 
es preveuen tres llibres més d’aquest 
format.   ||  REDACCIÓ

Vinyeta de la saga de Capablanca, situada als voltants de Sant Llorenç. || J. MUNDET

L’Editorial DQòmics publica el nou volum

NOVETAT EDITORIAL | CÒMIC
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Dilluns que ve, 17 de maig, es comme-
mora el Dia Mundial Contra l’Homo-
fòbia. Per aquest motiu, la Bibliote-
ca Municipal Antoni Tort ha previst 
un acte a les 20 hores, a la mateixa 
biblioteca. S’ha programat una lec-

Castellar reivindica el Dia 
Mundial Contra la Homofòbia

La biblioteca acull la 
lectura d’un manifest 
de textos LGTBIQ+

tura del manifest del Dia Mundial 
contra l’homofòbia a càrrec de Da-
lila Pepe, veneçolana resident a Les 
Arenes de Castellar.

A continuació, s’ha previst una 
lectura dramatitzada de diferents 
fragments de llibres LGTBI titula-
da ‘Ho entens? Estima qui vulguis’, a 
càrrec de Jaume Clapés i Dalila Pepe. 
Els fragments s’han escollit d’entre 
els següents llibres: Señoras que se em-
potraron hace mucho, de Cristina Do-
menech; Teatre trans i altres textos no 

LGTBIQ+ | BIBLIOTECA MUNICIPAL

normatius, de Marc Rosich; Feminis-
mos y LGTB+! imparables, de Pandora 
Mirabilia i Mar Guixé; Adéu a l’Eddy 
Bellegueule, d’Edouard Louis; Guía de 
supervivència per a adolescentes trans, 
d’Owl Fisher, i El llibre rosa de gais i 
lesbianes, d’Isaias Fanlo. 

La Biblioteca Municipal exposa-
rà tots els llibres del fons LGTBI de què 
disposa.  Dimarts 18, l’Escola Munici-
pal d’Adults també proposa una lectura 
de frases de l’exposició ‘Crits de lliber-
tat’, a càrrec de Mònica Mimó.  || M. A.

Dalila Pepe i Jaume Clapés assagen els textos que llegiran el proper 17 de maig a la biblioteca. || BIB. ANTONI TORT

Aquest divendres 14, a les 20 hores, 
torna el DocsBarcelona del Mes. 
Aquest maig, amb la proposta Com 
robar un país?, dels cineastes acti-
vistes Rehad Desai i Mark J. Ka-
plan. El documental retrata com 
un dels països africans amb un dels 
índex de desenvolupament humà 
més alts del continent fa front a 
una de les crisis polítiques més 
greus dels últims anys.

En concret, relata les incòg-
nites que hi ha darrere d’un dels 
casos de corrupció més mediàtics 
i transcendents que es recorden, 
ja que destapa la trama de corrup-
ció que va sacsejar la República de 
Sudàfrica l’any 2018 i per la qual es 
va jutjar el president Jacob Zuma. 
Va comportar-ne la dimissió i el ju-
dici posterior.

La proposta documental 
està organitzada conjuntament 
pel Club Cinema Castellar Vallès 
i L’Aula d’Extensió Universitària 

per a la Gent Gran. 
D’altra banda, l’Ajuntament 

ha programat per diumenge a les 
19 h la pel·lícula La vampira de Bar-
celona, de Lluís Danés. El film ha 
rebut 5 premis Gaudí i 14 nomi-
nacions. També ha estat premi-
ada al Festival de Sitges amb el 
Premi del Públic.

A la Barcelona de principis 
del segle XX conviuen dues ciu-
tats: una burgesa i modernista, i 
l’altra sòrdida i bruta. La desapa-
rició de la petita Teresa Guitart, 
filla d’una rica família, commoci-
ona el país i la policia aviat sospita 
d’Enriqueta Martí, coneguda com 
la Vampira del Raval.

El periodista Sebastià Comas 
s’endinsa en el laberint de car-
rers, bordells i secrets del barri 
del Raval, on sap que trobarà la 
veritat sobre les desaparicions i 
assassinats macabres de nens de 
què s’acusa la Vampira.   || M. A.

Proposta documental 
del mes de maig

DOCUMENTAL | AUDITORI MUNICIPAL

‘Com robar un país’ destapa un cas de corrupció que va transcendir. || DOCSMES

cultura
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Marala és aquí per quedar-se
El trio va presentar ‘A trenc d’alba’ davant de públic d’arreu de Catalunya, dissabte a l’Auditori

La música tradicional va aterrar a 
l’Auditori acompanyada d’energia, 
d’autenticitat, d’alegria i, fins i tot, 
de l’espontaneïtat que l’ha caracte-
ritzat sempre. Perquè així és la per-
sonalitat de Marala, el trio musical 
format per la catalana Sela Bruna, la 
valenciana Sandra Monfort i la ma-
llorquina Clara Fiol. Tres joves que 
han fet d’aquest estil part de la seva 
identitat musical, defensada amb 
convicció i carisma, i hi han dotat 
els valors, una visió crítica i reivin-
dicacions. És per això que en discur-
sos i cançons, és justament realça-
da la figura de la dona, sense la qual 
no existiria aquest tipus de música.  

A l’escenari, dissabte passat a 
la tarda, hi van portar cançons de 
composició pròpia inspirades en mú-
sica d’arrel tradicional, recollides en 
el disc A trenc d’alba. “Es va deixar 
de valorar aquestes perletes que 
expliquen la història de forma di-
ferent que els llibres”, van dir da-
vant del públic, que es va desplaçar 
a Castellar des d’arreu de Catalunya 
per veure-les. “Són cançons tra-
dicionals que es van començar a 
perdre amb la ràdio i la tele, quan 
cada vegada arribaven més can-
çons de fora”, van prosseguir, pe-
dagògicament.

Després d’introduccions com 
aquestes van presentar a davant del 
públic “Panaderina”, una cançó tra-
dicional de Lleó, o “Rama verde”, 
arrelada a Zamora. El trio va estar 
acompanyat per Toni Fort, a les flau-

 Guillem Plans

Un moment de l’actuació del trio Marala dissabte passat a l’Auditori Municpal.  || Q. P.

tes, i per Jordi Arbonès, a les per-
cussions. Els temes presentats han 
estat compostos per Aleix Tobias 
i Xavi Lozano.

La joventut, lluny de ser un 
inconvenient, és entomada per 
Marala com una pulsió desacom-
plexada per mostrar-se autèntica-
ment, perquè el trio es desplegui 
tal com és. Potser és per això que 
van aconseguir teixir una interac-
ció constant, fluïda i natural, ingre-
dients que van fer que el concert 
llisqués agradablement.

tancar els ulls

Van convidar el públic a tancar els 
ulls, per deixar-se gronxar melò-
dicament amb una cançó de bres-
sol. Després de l’esperat tema “A 
trenc d’alba”, encara van posar el 
llacet al concert traslladant una 
taula a sobre l’escenari i, assegu-
des, acompanyant el seu cant amb 
percussions amb les mans contra 
la fusta o fent repicar culleretes. 
Com fan a les festes populars, una 
vegada més mostrant-se autènti-
cament i espontàniament.   

Probablement són empentes 
endavant com aquestes el que ne-
cessita la música tradicional, de-
fensada des de l’ambició de la jo-
ventut. I així se li ha reconegut 
al grup, que ha rebut nombrosos 
premis per “A trenc d’alba”, que 
va veure la llum fa poc més d’un 
any. En un moment difícil, el març 
de 2020. Però és un disc que, com 
la música tradicional, transcen-
deix contextos  –encara que siguin 
pandèmics – i posa rumb a perdurar 
per futures generacions. 

SUMA + | SOLIDARITAT

L’entitat Suma+ Castellar ha pro-
gramat tres concerts solidaris per 
als dies 21 i 22 de maig. Serà la se-
gona edició de la Marató per la Di-
versitat, amb Miki Núñez (22) i Els 
Pets (21), concerts per als quals en-
cara queden entrades, i El Pot Petit 
(22), que les ha exhaurit.

 Tots els beneficis aniran des-
tinats a millorar l’atenció de la di-
versitat a les aules. Des de l’entitat 
es treballa perquè tots els infants 
siguin atesos com cal, indepen-
dentment de les seves necessitats. 
Les activitats i actes que proposa 
Suma+ són inclusius, pensats per 
gaudir en companyia. Els Pets pro-
meten oferir un concert trepidant, 
eufòric i amb un punt de nostàl-
gia. Arriben a Castellar amb mol-
tes ganes de fer ballar el públic i no 
parar fins a aconseguir-ho.

Miki Núñez no deixa de 
sumar èxits a la seva carrera, des-
prés de ser nominat a Millor Ar-
tista o Grup Revelació per Los 40 
Principales, una nominació que 
ja va aconseguir emportar-se en 
aquesta mateixa categoria en els 
premis del grup editorial Ender-
rock, a més de Millor Cançó, pel 
seu tema “Escriurem”. El seu últim 
àlbum es titula Iceberg, en què l’ar-
tista mostra un nou registre més 
íntim i personal.

Les entrades pels concerts de 
Suma + es poden comprar a través 
de la pàgina web http://sumacas-
tellar.cat   ||  REDACCIÓ

Encara hi ha 
entrades per 
a Els Pets i 
Miki Núñez
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS

del 14 al 23 de maig de 2021

DIVENDRES 14
20 h - PROJECCIÓ
DocsBarcelona del mes:
Com robar un país
Entrades a
 www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès i L’Aula

DISSABTE 15
11.30 h – INFANTIL
“Contes bestials”, històries de 
mascotes divertides
A càrrec de Mònica Mimó
Inscripcions: mimopm@diba.cat
Pati de les 3 Moreres
Organització: Biblioteca Municipal

12 h – PROPOSTA
Acte inaugural de l’exposició 
“Músic de tot cor. 
Joan Tomàs i Parés”
Inscripcions: 
http://centreestudiscastellar.cat/
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Centre d’Estudis de 
Castellar – Arxiu d’Història 
Col·laboració: Ajuntament 

A partir 17 h - PROPOSTA
Un Aplec diferent
Inscripcions a www.castellarva-
lles.cat/unaplecdiferent 
Activitats familiars de 17 a 20 h i 
vídeo mapping de 20 a 22 h
Castellar Vell
Organització: Ajuntament i 
Comissió Aplec de Castellar Vell

DIUMENGE 16
12 h i 16.15 h - CINEMA
Tom i Jerry
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

18 h – MÚSICA
Concert amb el grup Xarop de Nit
Aforament limitat
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19 h – CINEMA
Cicle Gaudí: 
La vampira de Barcelona
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DILLUNS 17
20 h - PROPOSTA
Dia Mundial Contra l’Homofòbia
Lectura del manifest i lectura 
dramatitzada de fragments de 
llibres LGTBI
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
Col·laboració: 
Regidoria de Cultura

DIMARTS 18
09.30 h - TALLER
Taller de recerca de feina: “Com 
ampliar la xarxa de contactes per 
trobar feina”
Inscripcions als tels. 9371404040 
o 671378175 o a l’a/e lsalomo@
castellarvalles.cat 
Taller en línia
Organització: Ajuntament i 
Diputació de Barcelona

10.30 h – PROPOSTA
Lectura de frases de l’exposició 
“Crits de llibertat”
A càrrec de Mònica Mimó
Pati de l’Escola Municipal d’Adults
Organització: Escola Municipal d’Adults

20 h - PROPOSTA
“El món del llibre als ulls de...”, 
amb Montse Gatell
Inscripcions gratuïtes a 
l’a/e mimopm@diba.cat  
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DIJOUS 20
19 h – PROPOSTA
Presentació del llibre Caníbal, de 
David Triviño
Llibreria La Centraleta
Organització: La Centraleta

20 h – XERRADA
“Ebre viu: 
rellegint Josep Maria Espinàs”
A càrrec de l’autor, Joan 
Vilardebò, i de Laura Triviño
Cicle “El viatge. Abans i després”. 
Inscripcions a la biblioteca
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Viatges i més, Lleure 
solidari, Ambartours, Institució de 
les Lletres Catalanes i Biblioteca 
Municipal Antoni Tort

DIVENDRES 21
19 h – XERRADA
“Dietas saludables”, a càrrec del 
centre Sol i Lluna
Plataforma Zoom
Inscripcions:
 olenoscastellar@gmail.com
Organització: Maribel González i 
Gemma Capel

19.30 h  - XERRADA
“Salut mental i dona”, amb Alícia 
Moya Laraño
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Castellar per les 
Llibertats

20 h - CINEMA
“Entre nosotras”
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

21.30 h - MÚSICA
Concert d’Els Pets. Gira 20/21
Entrades a 
https://sumacastellar.cat 
C. Osona, 7 (Pla de la Bruguera)
Organització: Suma + per la 
Marató de la Diversitat

DISSABTE 22
12 h - MÚSICA
Concert d’El Pot Petit
Entrades exhaurides
C. Osona, 7 (Pla de la Bruguera)
Organització: Suma + per la 
Marató de la Diversitat

21.30 h - MÚSICA
Concert de Miki Núñez: 
Tour Amuza
Entrades a 
http://sumacastellar.cat 
C. Osona, 7 (Pla de la Bruguera
Organització: Suma+ per la 
Marató de la Diversitat

DIUMENGE 23
11 h – CONTES
“Explica’m un secret al Parc”
Amb la Cia. 
Jomeloguisjomelo.com
Parc de Colobrers
Organització: Ajuntament i 
Diputació de Barcelona

18.30 h – CINEMA
Quo Vadis, Aida?
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

20 h – XERRADA
“Ebre viu: 
rellegint Josep Maria Espinàs”
A càrrec de l’autor, Joan 
Vilardebò, i de Laura Triviño
Cicle “El viatge. Abans i després”. 
Inscripcions a la biblioteca
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Viatges i més, Lleure 
solidari, Ambartours, Institució de 
les Lletres Catalanes i Biblioteca 
Municipal Antoni Tort

Un aplec diferent
Tarda i vespre · Castellar Vell

Dissabte 15 a la tarda, de 17 a 20 h, s’han previst 
activitats familiars a càrrec de les entitats de 
l’Aplec amb la col•laboració de l’ADF. L’Escola 
Nocturna farà taller amb flors boscanes, els Ge-
gants de l’Esbart Teatral de Castellar faran una 
plantada de gegants i un taller de dibuix; el  Ball 
de Bastons, un taller de Ball de Bastons; el Ball de 
Gitanes, un taller de Ball de Gitanes, i Colònies i 
Esplai Xiribec, jocs de cucanya.
De 20 a 22 h del vespre es projectarà un ‘video 
mapping’ a l’interior de l’ermita sobre els orígens 
de l’Aplec. El programa d’actes es completarà amb 
una exposició dels programes i cartells de diver-
ses edicions de l’Aplec amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història.

“Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés (1896-1967)”
Fins al 29 de maig, de dimecres a divendres, de 17 a 20 h, dissabte, de 10 a 13 h
Acte central 15 de maig, 12 h
Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història
Organització: Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història

Taller: “Acompanyar en la presa de decisions en l’etapa de l’adoles-
cència 12-18 anys”
Dilluns 17 i 24 de maig, 18 h
Plataforma Zoom
Inscripcions a www.castellarvalles.cat/tallerescoladeparesimares 
Organització: Ajuntament i PEC

Exposició: “Crits de llibertat”
Frases fetes pels alumnes de l’Escola Municipal d’Adults
Del 17 de maig al 4 de juny
Escola Municipal d’Adults
Organització: Escola Municipal d’Adults

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 14 EUROPA 
DISSABTE 15 ROS 
DIUMENGE 16 CASTELLAR 
DILLUNS 17 BONAVISTA 
DIMARTS 18 CASANOVAS 
DIMECRES 19 ROS 
DIJOUS 20 PERMANYER 
DIVENDRES 21 CATALUNYA 
DISSABTE 22 PERMANYER 
DIUMENGE 23 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

“Jo no sabria escriure ni viure, si estigués segur del tot.”
José Manuel Caballero Bonald

@domenec54_photo @jordi_novatek_urbex @arnaucabeza
Solitud Forn de calç Sant Feliu del Racó

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

En el punt més alt del turó, es troba l’església romànica de Sant Esteve de Castellar Vell. En aquesta es 
documenten tres fases. La fase I correspon a una capella preromànica i la seva necròpolis. La fase II 
correspon a inicis del segle XI i s’identifica amb una extensa necròpoli de tombes en fossa. Finalment 
la fase III correspon al segle XII, moment en què es va amortitzar la necròpoli per l’ampliació de l’Es-
glésia. Fins ben bé el 1780, va ser l’església principal de Castellar. || FONS FOTOGRÀFIC ARXIU MUNICIPAL

Castellar Vell, anys 20

FARMÀCIA CATALUNYA NÚRIA
C/ Balmes, 57

T. 937158678

ECHINACEA I DEFENSES, 
MITE O REALITAT

Recoma-
nació

penúltima

05/05/21      
Manuel Rodríguez Monge · 90 anys
06/05/21         
Agustín Martínez Riquelme · 57 anys
06/05/21          
Carmen de Sus Navasa · 96 anys
10/05/21  
Teresa Montañola  Cunilleras · 94 anys

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

Segur que en algun moment que has estat refre-
dat, amb angines, bronquitis,… t’han aconsellat 
a la farmàcia o al metge prendre Echinacea per 
augmentar les defenses junt al teu tractament. 
Realment t’ajuda ? Què penses ?
Dons sí, està demostrat que estimula el nos-
tre sistema immunitari. Fa que el  cos activi els 
mecanismes de defenses més ràpid i sigui molt 
més efectiu. Sabies que no totes les Echinaceas 
són iguals ?  Existeixen diferents especies, unes 
serveixen per estimular el sistema immune i al-
tres tenen també efecte antivíric,  vol dir que 
t’ajuden a lluitar contra els virus que entren al 
teu cos sense permís. Consulta al farmacèutic. 
Creus que llavors lo ideal és prendre-la tot l’any 
? Dons no, Segons la Cooperativa científica Eu-
ropea sobre  fitoteràpia la recomanació és fer 
8 setmanes màxim de tractament. Descansar 
3 setmanes i repetir si cal.  No està demostrat 
que sigui beneficiós fer tractaments més llargs 
i pot aparèixer leucocitopènia (disminució de 
leucòcits en sang) si es fa abús. La pot prendre 
tothom? Cal tenir certes precaucions per exem-
ple amb   les persones al·lèrgiques a certes plan-
tes , les asmàtiques, persones amb pell atòpica. 
Pacients que prenen medicació pel sistema im-
mune ( trasplantats,…) no la poden fer servir.
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la contra

David Barreiro

“No trobo sentit a 
la vida si no faig 
aquestes coses”

Vol creuar l’Atlàntic a rem en solitari

C
. D

ÍA
Z

És un aventurer. A Castellar, construeix un vaixell 
de rems per travessar l’Atlàntic, des de Cadis a 
Cancún, sense fer parada, per després tornar.
Té previst sortir el 17 de novembre del 2023

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Bona persona
Un defecte que no pots dominar?
Alçar la veu
Una persona que admires?
L’explorador Shackleton
Un esport?
L’atletisme
Quin plat t’agrada més?
La sarsuela
Un color
Verd
Un llibre?
La biografia de Woody Allen
Un grup de música?
AC/DC
Una pel·lícula?
‘Casino’
Un país?
Canadà
Un somni?
La volta al món en veler

”

“

· L’aventura és un estil de vida?· L’aventura és un estil de vida?
Fa uns vint anys ho vaig deixar tot. Fa uns vint anys ho vaig deixar tot. 
Tenia contracte fix en una empresa, Tenia contracte fix en una empresa, 
però després d’un viatge de vacances però després d’un viatge de vacances 
al Perú, on vaig ser 18 dies a la munta-al Perú, on vaig ser 18 dies a la munta-
nya, em vaig adonar que necessitaria nya, em vaig adonar que necessitaria 
un any més per poder tornar a tenir un any més per poder tornar a tenir 
vacances i viatjar. I vaig pensar que vacances i viatjar. I vaig pensar que 
això no feia per mi, que volia ser lliu-això no feia per mi, que volia ser lliu-
re, fer el que volgués a cada moment. re, fer el que volgués a cada moment. 
Aleshores em vaig formar per tre-Aleshores em vaig formar per tre-
ballar en esports d’aventura, de guia ballar en esports d’aventura, de guia 
d’equitació, de socorrista, en una es-d’equitació, de socorrista, en una es-
tació d’esquí o, com ara, de guia de tació d’esquí o, com ara, de guia de 
muntanya. Tots els estius, me’n vaig muntanya. Tots els estius, me’n vaig 
a treballar a Groenlàndia, Noruega a treballar a Groenlàndia, Noruega 
o Islàndia... Em vaig movent i la ve-o Islàndia... Em vaig movent i la ve-
ritat és que m’agrada aquesta feina, ritat és que m’agrada aquesta feina, 
està ben pagada i vas d’aquí cap allà, està ben pagada i vas d’aquí cap allà, 
d’aventura.  d’aventura.  

· No és la teva primera experiència, · No és la teva primera experiència, 

aquesta aventura que prepares.aquesta aventura que prepares.
Fa 10 anys vaig fer la volta al món amb Fa 10 anys vaig fer la volta al món amb 
bicicleta. Van ser tres anys i mig, uns bicicleta. Van ser tres anys i mig, uns 
50.000 km. També he fet viatges molt 50.000 km. També he fet viatges molt 
llargs per Alaska i el Canadà, a peu llargs per Alaska i el Canadà, a peu 
per Groenlàndia...  De mar, sí, és la per Groenlàndia...  De mar, sí, és la 
primera aventura. primera aventura. 

· S’ha travessat mai abans l’At-· S’ha travessat mai abans l’At-
làntic a rems?làntic a rems?
Sí, però serà la primera vegada que Sí, però serà la primera vegada que 
es farà tal com vull fer-ho jo, que és es farà tal com vull fer-ho jo, que és 
sortint de Huelva i arribant a Can-sortint de Huelva i arribant a Can-
cún, sense parar a les Canàries ni al cún, sense parar a les Canàries ni al 
Carib. També hi ha qui surt de la Pe-Carib. També hi ha qui surt de la Pe-
nínsula, a Portugal o Irlanda, i para, nínsula, a Portugal o Irlanda, i para, 
sense fer-ho seguit. En canvi, el meu sense fer-ho seguit. En canvi, el meu 
projecte és fer l’anada, sense parar, i projecte és fer l’anada, sense parar, i 
després la tornada, també seguida, després la tornada, també seguida, 
passant per les Bahames i en direc-passant per les Bahames i en direc-
ció a les Açores. ció a les Açores. 

· Tens por?· Tens por?
Si tingués por, no ho faria. Tinc més Si tingués por, no ho faria. Tinc més 
aviat una sensació de neguit i de res-aviat una sensació de neguit i de res-

pecte, perquè estaré en un medi que pecte, perquè estaré en un medi que 
no puc controlar i en una embarca-no puc controlar i en una embarca-
ció molt petita. N’hi diuen closca de ció molt petita. N’hi diuen closca de 
nou, perquè no para de moure’s mai, nou, perquè no para de moure’s mai, 
ni quan estàs dormint, i les onades ni quan estàs dormint, i les onades 
t’entren dins de la coberta. És dur t’entren dins de la coberta. És dur 
pensar-ho, però et poden passar mil pensar-ho, però et poden passar mil 
coses i no tornar. Neguit i respecte, sí. coses i no tornar. Neguit i respecte, sí. 

· No seria més segur comprar · No seria més segur comprar 
el vaixell?el vaixell?
Construir-lo m’aporta la satisfac-Construir-lo m’aporta la satisfac-
ció de fer una cosa amb les mans. A ció de fer una cosa amb les mans. A 
més, a mesura que vas construint el més, a mesura que vas construint el 
vaixell, el vas coneixent. I això m’ani-vaixell, el vas coneixent. I això m’ani-
rà bé una vegada estigui enmig de rà bé una vegada estigui enmig de 
l’aventura, per si he de de reparar-lo l’aventura, per si he de de reparar-lo 
o he de solucionar un problema. Si o he de solucionar un problema. Si 
el comprés, com que no tinc experi-el comprés, com que no tinc experi-
ència, no sabria detectar algun pro-ència, no sabria detectar algun pro-
blema que pogués tenir. blema que pogués tenir. 

· Quins són els reptes més com-· Quins són els reptes més com-
plicats als quals t’enfrontes?plicats als quals t’enfrontes?
Al climàtic, que és el més important Al climàtic, que és el més important 

i perillós. O, encara que no ho crec, i perillós. O, encara que no ho crec, 
pel fet de no tenir experiència a l’hora pel fet de no tenir experiència a l’hora 
de construir-lo, el vaixell pot ser que de construir-lo, el vaixell pot ser que 
es comenci a desmuntar pel camí. es comenci a desmuntar pel camí. 
També hi ha perill que em pugui fer També hi ha perill que em pugui fer 
mal, que pateixi un cop. Estaré sol i mal, que pateixi un cop. Estaré sol i 
seré vulnerable, l’ajuda trigaria tres seré vulnerable, l’ajuda trigaria tres 
o quatre dies a arribar, més el temps o quatre dies a arribar, més el temps 
fins a portar-te a terra. O puc tenir fins a portar-te a terra. O puc tenir 
una avaria que em faci anar a la deri-una avaria que em faci anar a la deri-
va. Si ho mires bé, hi ha moltes coses va. Si ho mires bé, hi ha moltes coses 
que poden passar, però no necessàri-que poden passar, però no necessàri-
ament han de passar. Estarà tot molt ament han de passar. Estarà tot molt 
ben controlat, tinc els recursos do-ben controlat, tinc els recursos do-
blats, GPS, un telèfon amb satèl·lit...  blats, GPS, un telèfon amb satèl·lit...  

· La gent del teu entorn no t’ha · La gent del teu entorn no t’ha 
tractat de sonat?tractat de sonat?
Ja em coneixen una mica. Quan vaig Ja em coneixen una mica. Quan vaig 
fer la volta al món, sense data de tor-fer la volta al món, sense data de tor-
nada, em deien: “David, com fas això? nada, em deien: “David, com fas això? 
Estàs sonat!”. Però veuen que el pro-Estàs sonat!”. Però veuen que el pro-
jecte tira endavant i em donen suport, jecte tira endavant i em donen suport, 
són comprensius, perquè és una cosa són comprensius, perquè és una cosa 
xula. I és la meva vida. xula. I és la meva vida. 

· Has acabat enganxat a l’adre-· Has acabat enganxat a l’adre-
nalina de l’aventura. nalina de l’aventura. 
No trobo sentit a la vida si no faig aques-No trobo sentit a la vida si no faig aques-
tes coses. És una sensació que sents en tes coses. És una sensació que sents en 
trobar-te enmig d’Alaska veient ossos, trobar-te enmig d’Alaska veient ossos, 
tot sol. Si no fas aquestes coses, mai po-tot sol. Si no fas aquestes coses, mai po-
dràs sentir-la. És adrenalina que en-dràs sentir-la. És adrenalina que en-
ganxa com a qui es tira amb paracaigu-ganxa com a qui es tira amb paracaigu-
des. I una cosa et porta a l’altra i inten-des. I una cosa et porta a l’altra i inten-
tes que aquesta adrenalina sigui més. tes que aquesta adrenalina sigui més. 
A la gent que no sent aquestes pessi-A la gent que no sent aquestes pessi-
golletes li costa més d’entendre-ho.  golletes li costa més d’entendre-ho.  

· Quan siguis a l’aigua, què creus · Quan siguis a l’aigua, què creus 
que sentiràs?que sentiràs?
Crec que em posaré a plorar. Hi estic Crec que em posaré a plorar. Hi estic 
acostumat, però no soc de pedra. És el acostumat, però no soc de pedra. És el 
mateix que em va passar amb la bici. mateix que em va passar amb la bici. 
Suposo que estaré molt emocionat fins Suposo que estaré molt emocionat fins 
que no passin un parell de dies, m’acos-que no passin un parell de dies, m’acos-
tumi a estar sol i desconnecti de tot el tumi a estar sol i desconnecti de tot el 
que hagi comportat sortir. Emocio-que hagi comportat sortir. Emocio-
nalment, em costarà dos o tres dies nalment, em costarà dos o tres dies 
deixar de pensar en qui hauré dei-deixar de pensar en qui hauré dei-
xat a terra. Literalment.  xat a terra. Literalment.  

 Guillem Plans


