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Guanya la tradició
L’Aplec de Castellar Vell, després d’un any sense celebrar-se, 
va suposar per a les entitats culturals un pas cap a la normalitat

La pandèmia ha imposat un Aplec diferent, sense arrossos. En la imatge, un dels jocs que es van programar dins del tastet d’activitats de cultura popular que es van incloure durant la tarda de dissabte.  || Q. PASCUAL

CULTURA POPULAR | P 19
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tema de la setmana marató suma+

Cap de setmana per la diversitat

Tot a punt per a aquesta nit. Amb 
nervis i moltes ganes, després de tot 
l’any de la pandèmia, de dos ajorna-
ments, i d’un canvi d’ubicació, Suma+ 
Castellar es posa de vint-i-un botó 
aquest cap de setmana. Aquest ves-
pre, a partir de les 21.30 hores, serà 
el tret de sortida de la segona Mara-
tó per la Diversitat, amb el concert 
d’ Els Pets. 

Enguany, la cita solidària es 
planteja com un cap de setmana mu-
sical, amb tres concerts que han batut 
rècord de participació, amb entrades 
pràcticament exhaurides. El Pla de la 
Bruguera ha estat condicionat per a 
aquest esdeveniment que acollirà mil 
persones per concert, en un format 
de cadira assignada i reserva prèvia. 
Tot plegat, amb la col·laboració dels 
voluntaris, de la comunitat educativa 
i de l’Ajuntament, per tal de preservar 
les mesures obligatòries de preven-
ció de la Covid-19. Serà una trobada 
multitudinària, però es respectaran 
tots els protocols de protecció, higie-
ne i contenció de la pandèmia. 

Val a dir que l’objectiu de la Ma-
rató és “recaptar diners per aten-
dre la diversitat a les aules i les ne-
cessitats educatives a les escoles de 

El Pot Petit acturan dissabte a les 12 del migdia a la Marató de Suma+ Castellar.   || CEDIDA

Els Pets actuaran aquesta nit a les 21.30 hores al Pla de la Bruguera. || CEDIDA

Els Pets, Miki Núñez i El Pot Petit són els caps de cartell de la Marató de Suma+, que arrencarà aquest vespre a les 21.30 h

Castellar”. Tot plegat, amb un ferm 
compromís per part de Suma+, amb 
el suport de la comunitat educativa, 
la xarxa d’entitats culturals, socials 
i esportives, l’administració i el tei-
xit empresarial, per treballar per la 
igualtat d’oportunitats a les aules, 
i per posar en valor la diversitat a 
través d’accions de sensibilització. 

Així, aquesta nit trenquen el gel 
al Pla de la Bruguera l’emblemàtica 
banda de rock català Els Pets (21.30 
hores), amb un concert que repas-
sarà els èxits del grup de les últimes 
tres dècades. Una hora abans, a les 
20.30 hores, el grup castellarenc Lo-
xias també pujarà dalt de l’escenari 
per escalfar motors i esperonar el pú-
blic abans del cap de cartell. L’ende-
mà, dissabte, a les 12 hores arribarà 
el torn d’El Pot Petit, una proposta 
que des de l’any passat, quan es va 
confirmar la seva participació en la 
Marató, va exhaurir el miler d’entra-
des disponibles en poques jornades. 
El colofó del cap de setmana arriba-
rà dissabte a la nit (21.30 hores) amb 
Miki Núñez, que visita Castellar amb 
la gira del seu últim treball discogrà-
fic, Iceberg. El cor SOM·Night, forma-
ció jove de les corals Musicorum, que 
dirigeix Sònia Gatell, seran les telo-
neres de Miki Núñez. 

 Rocío Gómez 

Tot i que pràcticament no que-
den entrades, des de l’organització 
recorden que es pot col·laborar amb 
Suma+ mitjançant una fila zero, que 
es pot adquirir a través del portal 
web de l’entitat: sumacastellar.cat. 
A la pàgina de l’associació també es 
pot comprar marxandatge o fer una 
aportació directa. 

En aquest parèntesi d’un any 
entre la primera i la segona edició 
de la Marató, Suma+ Castellar ha 
continuat treballant de valent, i ha 
diversificat les activitats per re-
captar fons i  reivindicar la diver-
sitat a les aules. “No ens podem 
quedar quiets ni parar. Les ne-
cessitats a les escoles segueixen 

existint”, remarca la presidenta 
de Suma+, Rat Basterretxea. La 
crisi de la Covid-19 s’ha fet notar 
a la comunitat educativa. “Amb la 
crisi sanitària, els més vulnera-
bles, encara ho són més. No pot 
ser que no tinguem els recur-
sos necessaris perquè siguin 
atesos”, conclou la presidenta. 

“Qui no vingui es perdrà una nit molt especial”
SUMA+ | ELS PETS

SUMA+ | CONCERT S

· Com ha estat reprendre la gira? 
Com us ha rebut el vostre públic?
Per a nosaltres suposa retrobar-nos 
amb el que ens fa més feliços, que és 
pujar dalt d’un escenari i compartir 
dues hores d’alegria amb la gent que 
ha fet possible que fa tants anys que 
ens dediquem al que ens agrada, la 
música. Si a això hi afegeixes els ajor-
naments, els confinaments, el Proci-
cat, i totes les frustracions que hem 
acumulat en els últims mesos, ima-
gina’t! Crec que mai havíem gaudit 
tant tocant, ni havíem estat tan cons-
cients de com de privilegiats som de 
tenir la feina que tenim. Potser per 
això notem que en els concerts que 
estem fent últimament, la química 
amb el públic, la seva reacció, és més 
entusiasta que mai, molt més entre-

LLUÍS GAVALDÀ

El cantant i líder de Els Pets 
valora la tornada de la banda 
al directe, en un dels primers 
concerts de la temporada a 
Castellar del Vallès.

gada. Tots plegats, ens hem trobat 
a faltar mútuament. Això s’ha d’ar-
reglar i la millor manera és tocant.

· És un concert de celebració 
doble: els 36 anys de la banda, i 
per la 2a Marató per la Diversitat.
El nostre compromís amb l’escola 
pública és total i absolut, des de sem-
pre. A més, quan ens van explicar la 
iniciativa de Suma+ Castellar i a què 
es destinarien els beneficis del con-
cert, el fet que ajudin els alumnes 
que necessiten un reforç, ens omple 
d’orgull i satisfacció, i encara ens fa 
tenir més ganes de participar-hi. 
Qui no vingui aquest vespre, no el 
castigarem, però es perdrà una nit 
molt especial, perquè és un concert 
diferent, cronològic. Fem un repàs 
a la trajectòria dels 36 anys que fa 
que som junts, des del present fins 
al passat. A mesura que van passant 
les cançons de l’actuació, cada vega-
da es van descobrint peces més anti-
gues, que fan més gràcia d’escoltar 
perquè fa temps que no les toquem. 
És com uns grans èxits però a l’in-
verevés. De fet, li diem la gira Benja-
min Button. Arribem a l’arqueologia 

pura i rescatem cançons que faran 
sentir més d’una persona del públic 
que els anys han passat.

· Després de 15 mesos d’aturada, 
quins són els reptes de futur del 
món de la cultura?
Hi ha molts reptes, però en resum es 
tracta d’acabar amb la precarietat 
de l’artista, i del músic en particular. 
És important que d’una vegada se’ns 
tingui en compte i deixem de ser els 
joglars que fan ballar, que distreuen 
quan convé i que després quan van 
mal dades, queden arraconats de la 
mà de Déu. No tenim ni una situa-
ció laboral justa, ni uns tractes adi-
ents per a una feina que és tan pre-
cària i que depèn tant, per exemple, 
dels mesos, de les temporades, de les 
modes... Més enllà d’això cal consci-
enciar els ajuntaments i les institu-
cions que la cultura potser no és se-
gura al 100%, però és perquè no hi 
ha res segur al 100%. La cultura el 
que sí que és, és necessària perquè 
és aliment per a l’ànima. Amb aques-
ta pandèmia potser ens cal més que 
mai estar alimentats en l’àmbit emo-
cional.    || R. GÓMEZ 
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Si no es torça l’evolució de les darre-
res setmanes, Castellar del Vallès té 
molt a prop baixar el risc de rebrot 
de la pandèmia d’alt a moderat. En 
aquests moments la incidència acu-
mulada a 14 dies és de 160 casos per 
cada 100.000 habitants, la més baixa 
dels darrers quatre mesos i força més 
baixa que la mitjana acumulada a Ca-
talunya, ara mateix de 215,9 per cada 
100.000 habitants. També a Caste-
llar es manté el percentatge de posi-
tius que apareixen en les PCR i tests 
d’antígens, en concret del 2,4%, i en 
els darrers 7 dies s’han confirmat 20 
casos al municipi en una evolució que 
es manté a la baixa.

Aquesta situació de millora ge-
neralitzada es confirma amb les dar-
reres dades conegudes de l’hospital 
de referència de Castellar, el Parc 
Taulí, que, sortosament, està expe-
rimentant una caiguda notable d’in-
gressos. En aquests moments hi ha 
60 pacients ingressats amb Covid-
19 (42 a hospitalització i 18 a l’UCI, 
dels quals dos són castellarencs). 
Aquests 60 ingressats són 13 menys 
que la setmana passada i 32 menys 
que fa tres setmanes, clar símptoma 
de l’evolució positiva que experimen-
ta la pandèmia.

més desescalada

Tots aquests indicadors d’evolució 
positiva, en paral·lel a l’increment 
notable de persones vacunades –a 
Castellar per sobre del 32%–, ha fet 
que les autoritats sanitàries posin 
sobre la taula noves mesures que 
permetin relaxar les restriccions 
que es mantenen. De cara a dilluns 
vinent, els bars i restaurants podran 
perllongar el seu horari en la franja 
nocturna i estaran oberts fins les 12 
de la nit. L’altra gran novetat és que 

Professionals del CAP de Castellar que treballen en la vacunació contra la Covid-19. || Q. PASCUAL

  Redacció

L’evolució a la 
baixa dels contagis 
es manté des de 
fa setmanes

La quarta onada, sota control a la vila

es permetran sis comensals per taula 
–en aquests moments són quatre 
persones-. El PROCICAT també ha 
previst permetre que les trobades 
socials augmentin fins a un total de 
10 persones.

D’altra banda, s’està començant a 
valorar és la possibilitat de no fer obli-
gatòria la mascareta al carrer en in-
drets que permetin mantenir distàn-
cia social. Països com Estats Units, on 
tenen més avançada la campanya de 
vacunada, el relaxament de mesures 
ha possibilitat eliminar l’ús de la mas-
careta per a les persones ja vacunades. 
A Israel, en canvi, ja no és obligatòria 
des de fa un mes. A nivell espanyol, di-
lluns passat el director del Centre de 
Coordinació d’Alertes i Emergències 
Sanitàries, Fernando Simón, va apun-
tar que, en vista de la bona evolució de 
l’epidèmia, aviat es podria començar a 
relaxar l’ús de mascaretes a l’exterior. 
La principal raó és que el percentat-
ge de població immunitzada gràcies 
al ritme de vacunació  “està creixent 
prop de l’1% diari”.

+ PANDÈMIA

Nous col·lectius 
es comencen a 
vacunar i s’amplia la                      
tipologia de vacunes

La campanya de vacunació 
continua ampliant col·lectius 
i ja estan sent vacunades les 
persones nascudes als anys 60 
i algunes dels 70 en els diversos 
punts de vacunació massiva es-
tablerts als voltants de Castellar, 
Terrassa i Sabadell en són els 
més propers i  els principalment 
escollits per les castellarenques 
i castellarencs. Segons les dades 
obertes de vacunació treballades 
per BIOComSC de la UPC, l’àrea 
bàsica de Salut de Castellar –que 
també inclou els habitants de 
Sant Llorenç– té vacunades amb 
una primera dosi 8.915 persones, 
el 33% de la població, i 3.529 
persones amb una segona dosi. 
Els percentatge de vacunació dels 
majors de 70 anys és del 95% i 
el de 60 a 69 anys és del 76%.

segona vacuna

D’altra banda, les persones 
menors de 60 anys que ja han 
rebut una primera dosi de la 
vacuna d’AstraZeneca podran 
rebre una segona dosi de Pfizer. 
Aquesta és la determinació presa 
dimarts passat per la comissió de 
Salut Pública, amb representats 
del Ministeri de Sanitat i de 
les autonomies. Com en el cas 
d’Alemanya, França, Portugal, 
Suècia i Finlàndia, Espanya aposta  
per la pauta mixta i es preveu, en 
els propers dies,l’administració 
de les segones dosis de les 
persones de menys de 60 anys 
que van rebre la primera. La 
comissió  de Salut Pública també 
ha plantejat la possibilitat que 
les persones que no desitgin que 
se’ls administri el fàrmac de Pfizer 
puguin demanar rebre la segona 
dosi també amb AstraZeneca. 

Dades de vacunació contra la Covid-19 al CAP
(Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall) // 20/05/2021

5.041 (56,5%) 2.200 (62,3%)3.874 (43,5%) 1.329 (37,7%)

1a DOSI
8.915  VACUNES

2a DOSI
3.529 VACUNES

13,2 %33,5 %

VACUNATS

 FONT:  UPC/BIOCOMSC
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lleure

L’Ajuntament destinarà 40.000 € a entitats 
organitzadores  de casals i  a promoure la 
participació d’uns 2.000 infants i joves

Un total de 2.000 infants i joves d’en-
tre 3 i 17 anys podran participar en-
guany en les activitats que es duran 
a terme aquest estiu a Castellar del 
Vallès. L’Ajuntament donarà continu-
ïtat al projecte “Un Estiu Enriquit”, 
amb l’objectiu d’oferir una oferta co-
ordinada de propostes d’estiu que 
tinguin en comú l’acompanyament 
educatiu i socioemocional i l’enri-
quiment cultural i lúdic. 

Respecte a l’any anterior, el 
nombre de places disponibles s’ha 
incrementat  aproximadament un 
10%, ja que enguany també ha aug-
mentat el nombre d’entitats promo-
tores d’educació en el lleure: concre-
tament ho han fet de 20 a 31 entitats, 
les quals ofereixen fins a 40 propos-
tes diferenciades (5 més en relació 
al 2020). “Un estiu enriquit” també 
té com a finalitat garantir una oferta 
inclusiva d’activitats, de manera que 
infants i adolescents puguin escollir 
a quina activitat d’estiu volen parti-
cipar, garantint a més les necessitats 
educatives específiques.

suport a les entitats promotores

Per donar suport a les entitats orga-
nitzadores i promoure la participa-

40 propostes per 
a un estiu enriquit

ció dels infants i adolescents en les 
activitats incloses a “Un estiu enri-
quit”, l’Ajuntament destinarà al pro-
jecte una dotació extraordinària de 
40.000 euros.

El consistori cedirà una vinte-
na d’espais municipals a les entitats 
promotores que no disposen d’espais 
propis. A més, també assumirà la ne-
teja intensiva dels espais de titulari-
tat municipal. També hi haurà una 
oferta addicional d’activitats promo-
gudes per l’Ajuntament i que es faran 
al carrer i les places, sempre complint 
amb la normativa sanitària. D’aques-
ta manera, infants i adolescents tin-
dran l’oportunitat de tastar propos-
tes diferents a la del seu propi casal. 
Aquestes s’agruparan en tres grups 
diferenciats: activitats organitzades 
per serveis municipals (Ludoteca, Bi-
blioteca, Escola de Música...), activi-
tats contractades (com ara “L’hora 
del conte”, animacions musicals, ta-
llers) i materials didàctics per cedir 
en préstec.

formacions virtuals

D’altra banda, s’han organitzat tres 
formacions virtuals per donar suport 
a les entitats organitzadores. Aques-
tes giraran al voltant dels temes se-
güents: educació emocional als casals 
d’estiu, coeducació i lleure, i pràcti-

Uns joves participants al casal que es va celebrar a Can Juliana l’any passat.  || Q. PASCUAL

ques restauratives per a la prevenció 
i gestió de conflictes en les activitats 
de lleure. A més, i durant el desenvo-
lupament de les activitats, s’oferirà su-
port tècnic a les entitats promotores.

ajut a les famílies

L’Ajuntament oferirà ajuts econò-
mics a les famílies per al pagament 
de les quotes d’activitats i menjador. 
Del 24 de maig al 9 de juny s’obrirà 
la convocatòria d’aquesta tramitació 
adreçada a unitats familiars amb in-
fants i adolescents d’entre 3 i 17 anys 
empadronats a Castellar del Vallès 
que s’inscriguin a qualsevol de les 
propostes adherides a “Un estiu en-
riquit”. En funció dels ingressos fa-
miliars, s’atorgaran subvencions du-

rant un màxim de cinc setmanes amb 
una aportació per infant/adolescent 
no superior a 40 euros a la setmana. 
Podeu consultar-ne més detalls al 
web www.castellarvalles.cat/ajuts-
casalsdestiu. 

El consistori també oferirà 
ajuts a les famílies amb menors que 
tinguin necessitats educatives espe-
cífiques (NEE). L’ajut és sol·licitat 
per les famílies  i caldrà adreçar-se 
a la Regidoria de Diversitat Funci-
onal (Portugal, 2) demanant entre-
vista tècnica per valorar i tramitar la 
proposta.  El consistori subvenciona 
a les entitats promotores la contra-
ctació del monitoratge específic que 
atén els infants i adolescents partici-
pants d’aquest col·lectiu.  

+ DIFUSIÓ

Web i suplement

Tota l’oferta d’activitats d’estiu 
es podrà consultar des d’aquest 
divendres a un nou espai web 
dedicat al catàleg d’activitats 
extraescolars disponible al web 
municipal (www.castellarvalles.
cat/extraescolarsestiu). Avui 
mateix també surt publicat 
dins del setmanari ‘L’Actual’ 
un suplement especial. També 
es farà una campanya de 
difusió d’“Un estiu enriquit” a 
les xarxes socials municipals.

  Redacció



DEL 21 AL 27 DE MAIG DE 2021 05

actualitatequipaments

Llum verda a l’ampliació del Sant Esteve
La Generalitat aprova una inversió al centre de 2 milions d’euros que avançarà l’Ajuntament per accelerar les obres

L’Ajuntament avançarà els diners per 
a l’ampliació i reforma de l’Institut 
Escola Sant Esteve mitjançant la sig-
natura d’un conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Educació. El 
Govern de la Generalitat ha aprovat 
aquest dimarts destinar 2.070.000 
euros als treballs que s’han de fer per 
transformar el centre en un institut 
escola. Aquest import serà retornat 
a l’Ajuntament en dues anualitats 
–1.035.000 euros al 2023, i 1.035.000 
euros al 2024– ja que el consitori ha 
decidit avançar la inversió i així ac-
celerar les obres.

L’actuació inclou la construcció 
d’un edifici on hi haurà un gimnàs, 
l’aula d’audiovisuals i l’ampliació de 
l’espai actual de menjador. També es 
reformaran les instal·lacions ja exis-
tents: d’una banda, s’ampliarà l’au-
lari amb façana d’obra vista, on se 
situaran de forma definitiva els vuit 
grups d’ESO i les sales de tecnologia 
i laboratori; d’altra banda, es refor-
marà l’edifici central (el més antic) 
on s’ubicaran els dotze grups de pri-
mària i una biblioteca; finalment, es 
millorarà l’accés al menjador a l’edi-
fici d’educació infantil.

Amb tots aquests treballs el 
centre passarà de 3.825 a 5.300 me-
tres quadrats. Tot, amb l’objectiu de 
fer front a les necessitats del centre, 
que des del curs passat acull els es-
tudis d’ESO. La previsió és que els 
treballs s’enllesteixin per a l’inici del 

 Redacció

Els alumnes d’ESO del Sant Esteve  accedint al centre en una imatge de l’inici d’aquest curs.  || CEDIDA

curs 2022-2023.
D’acord amb el conveni que se 

signarà, la Generalitat finançarà el 
90% del cost dels treballs, mentre 
que l’Ajuntament n’assumirà el 10% 
restant (230.000 euros). El consis-
tori es farà càrrec de la redacció 
del projecte i la licitació i direcció 
de les obres. 

obres d’adequació a l’estiu

D’altra banda, la Generalitat durà a 
terme aquest mateix estiu uns tre-
balls d’adequació dels espais inte-

riors del centre, de manera que a 
l’inici del curs 2021-2022 pugui aco-
llir els dos grups de 1r, 2n i 3r d’ESO. 
Aquestes obres de reforma, amplia-
ció i millora permetran alliberar els 
espais que l’IE Sant Esteve ha estat 
ocupant durant aquest curs al Casal 
Catalunya. Arran de la irrupció de 
la pandèmia de Covid-19, els alum-
nes de segon d’ESO del Sant Este-
ve estan fent servir aquest equipa-
ment que havia quedat sense servei 
per les dures restriccions imposades 
per la pandèmia.

EDUCACIÓ | INSTITUT ESCOLA

És el 
percentatge que 
subvencionarà 
la Generalitat 
de les obres. 

L’Ajuntament 
assumeix l’altre 

10% del cost

%

90

satisfacció municipal 
Per part de l’Ajuntament, el primer 
tinent d’alcalde i regidor d’Educació, 
Joan Creus, ha mostrat la seva satis-
facció pel pas donat per la Generalti-
at: “La signatura d’aquest conveni 
amb el departament d’Educació 
és una molt bona notícia, un pro-
jecte en què fa que treballem du-
rant molts mesos i que es va ini-
ciar ja amb converses a principis 
del 2020”. Segons explica Creus,  
llavors ja van proposar al depar-
tament “l’avançament per part 
del nostre Ajuntament dels fons 
i recursos per començar la cons-
trucció del nou edifici per a l’ins-
titut escola del Sant Esteve i per 
l’adequació d’altres equipaments 
també de l’institut escola”. Per 
això, celebren que finalment es ru-
briqui l’acord “en un conveni que 
signarem en els propers dies i 
que donarà llum verda a la pos-
sibilitat d’iniciar ja les obres en 
aquestes properes setmanes i en 
uns terminis  d’execució que per-
metran que el curs 2022-23 ja es 
pugui encabir totes les dues líni-
es de quatre cursos de l’ESO de 
l’institut escola”.

El ple municipal del mes de 
març ja havia aprovat la destinació 
de 2,7 milions per a aquesta actua-
ció procendents dels romanents es-
pecials mobilitzats aquest any per 
l’Ajuntament en matèria d’infraes-
tructures i de projectes socials per 
pal·liar els efectes de la pandèmia i 
donar un impuls a la vila. 
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Quan la ciutadania va sortir a les places
10 anys del 15M, el moviment social i transversal que va néixer fruit del malestar derivat d’una crisi econòmica i política 

“El moviment del 15M sorgeix per 
mostrar la indignació i el malestar 
d’un moment concret en el què con-
flueixen diverses crisis”. Són parau-
les de l’analista política castellarenca 
Gemma Ubasart, vicedegana a la Fa-
cultat de Dret de la Universitat de Gi-
rona. En aquell moment, fa 10 anys, 
Ubasart vivia a Madrid, per tant, va 
copsar de molt a prop el moviment a 
la Puerta del Sol i també, quan tornava 
a casa, el de la plaça Catalunya. En el 
2011, la societat pateix els efectes de la 
crisi econòmica i de les polítiques d’aus-
teritat que se’n deriven, és a dir les re-
tallades del serveis públics i de l’acció 
institucional. Ubasart parla d’una se-
gona crisi, la política, que s’acumula i 
que es fa visible. “Trobem una ciuta-
dania cada vegada més allunyada 
de la cosa pública, amb uns partits 
polítics que han confós el seu partit, 
amb el govern i les institucions, de-
rivant en alguns casos en corrupció 
i malversació pública”.

Tot i que amb el pas del temps, la 
força amb la qual va arrencar el mo-
viment anomenat ‘dels indignats’, es 
va anar diluint, en 2011 va ser un movi-
ment molt transversal. De fet, el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
va fer una enquesta a on detectava una 
amplia adhesió, quasi del 80%, al 15M. 
“El moviment aconsegueix connec-
tar aquest malestar general i trans-
versal, que es materialitza amb una 
sortida a les places, que comença a 
Madrid, a Barcelona, però que final-
ment arriba a les places dels pobles 
de tot l’estat. És també un procés de 
politització, és a dir, d’interès per 
la política. Una part de la ciutada-
nia que mai havia sortit a manifes-
tar-se, ho fa per primer cop”, acla-
reix Ubasart.

Qui se’n recorda perfetament 
dels motius que el van impulsar a for-
mar part del moviment és el castella-
renc Xavi Alavedra. Aleshores tenia 

  Cristina Domene

El moviment dels indignats també va arribar a Castellar en forma d’assemblees, com les que es feien a la plaça d’El Mirador ||  ARXIU

21 anys, treballava i estudiava. “Em va 
engrescar la idea perquè estava en-
fadat amb les poques perspectives 
de futur que tenia i pel sistema po-
lític corrupte. Vam començar fent 
cassolades a la plaça del Mercat. 
Les cassolades es van convertir en 
assemblees a la plaça d’El Mirador 
i finalment vam fer l’acampada”. A 
Castellar els motius d’indignació eren 
els mateixos que a la resta del territo-
ri, però focalitzat en problemes reals. 
“Demanaven democràcia real i com 
a indignats de Castellar demanàvem 
el servei d’urgència de l’ambulatori, 
atacàvem els càrrecs de confiança 
de l’Ajuntament, ens preocupava el 
tema de l’habitatge, demanàvem llo-
guer accessible, que és un tema que 
encara flaqueja i de fet hi ha moltes 
lluites que a dia d’avui es podrien 
seguir mantenint perquè de millo-
res, no n’hi ha hagut gaire. És una 
llàstima que s’hagi quedat enre-

re perquè segurament era més in-
teressant com a moviment social 
que com a moviment polític. El que 
podem dir és que com a mínim, en-
cara ara hi ha partits polítics que 
intenten traslladar aquest esperit 
als llocs de poder”, opina Alavedra.

Per a Ubasart el que ha quedat 
és una transformació en la cultura po-
lítica de la ciutadania: “Crec que ara 
hi ha una ciutadania més preocu-
pada per la cosa pública i amb més 
desconfiança cap a les institucions 
i cap a la classe política, una ciuta-
dania més controladora”. L’analista, 
va més enllà i considera que la manera 
de gestionar la pandèmia del corona-
virus per part del poder públic, amb 
unes respostes expansives que bus-
quen eixamplar els serveis públics, 
és efecte, en part, d’aquelles protes-
tes de fa 10 anys.

Les transformacions profun-
des del 15M es comencen a palpar als 

“Crec que ara hi ha 

una ciutadania més 

preocupada per la 

cosa pública i amb 

més desconfiança”

a les grans ciutats, iniciatives que ja 
estaven a pobles i ciutats mitjanes, 
però que es fan realitat a les grans 
ciutats”, explica Ubasart, que va ser 
secretària general de Podem Catalu-
nya el 2015 i prèviament regidora de 
L’Altraveu a Castellar. 

Aquest procés també es va aca-
bar reflectint a Castellar. De la conflu-
ència de diversos moviments i partits 
va acabar sorgint Decidim. L’apos-
ta inicial era una aglutinació del par-
tit municipalista L’Altraveu, Procés 
Constituent, EUiA, Podem, tot i que 
finalment aquests dos últims es van 
acabar desvinculant: “L’Altraveu va 
apostar per créixer i ens vam ajun-
tar a través d’aquesta xarxa, volíem 
ser més i més diversos i tenir més 
capacitat d’actuar”. Alavadera va 
acabar sent regidor de Decidim, com 
també ho va ser Conxi Gracia, núme-
ro 2 a la llista de Decidim Castellar.  
Des de molt jove, Gracia havia estat 
vinculada amb la lluita social, des de 
les cèl·lules subversives en l’època de 
Franco als sindicats quan treballa-
va en la fàbrica. “Sempre he inten-
tat col·laborar i de seguida em vaig 
sentir identificada amb les protes-
tes dels indignats, sobretot amb la 
lluita contra el capitalisme”.  Recor-
da l’assemblea en què la van proposar 
com a membre de la llista de Decidim. 
“Jo sempre anava una mica per lliu-
re i em vaig quedar parada quan em 
van agafar a mi, perquè pensava que 
els altres tenien més preparació. I 
aquí ja sí que em vaig veure impli-
cada i ‘obligada’ a respondre al que 
la gent esperava de mi”. Per a Gracia, 
el moviment era “tan preciós i amb 
gent tan preciosa que em pregun-
to ‘com és possible que fracassés’, i 
va fracassar pel que fracassen avui 
dia els partits i els moviments, per 
interessos”. No obstant això la caste-
llarenca té un molt bon record de l’ex-
periència: “En l’àmbit personal, vaig 
aprendre molt i en l’àmbit  global, em 
quedo amb l’intent de la gent de col-
laborar per al bé comú”. 

mesos en dues derivades. D’una banda, 
en una dimensió més social, amb la con-
solidació de tot un teixit organitzatiu, 
que va des de les Plataformes d’Afec-
tats per la Hipoteca a les reivindicaci-
ons de les marees en defensa de l’educa-
ció o de la sanitat. “Al cap d’un temps, 
també té la seva plasmació política 
amb el sorgiment de Podem, però 
també d’iniciatives municipalistes 
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La jornada de donació de sang titula-
da La teva sang segueix sent important 
que va organitzar l’Institut Castellar 
en el marc del projecte del servei co-
munitari de la classe de 4t d’ESO F 
va resultar una èxit.

Dijous a la tarda una unitat del 
Banc de Sang i Teixits es va instal-
lar al gimnàs de l’institut, per on 
van passar 51 donants, quatre dels 
quals finalment no van poder fer-
se l’extracció per diferents motius. 
“La jornada va anar prou bé. Els 
donants van venir molt repartits 
durant la tarda gràcies a la reser-
va prèvia d’hores.  De les sis lliteres 
que hi havia instal·lades, quatre o 
cinc estaven sempre ocupades. A 

més, pares i mares van respondre 
a la crida que vam fer i van venir”, 
explica la tutora del grup i responsa-
ble d’aquest servei comunitari, Con-
cepció Sagués.

La proposta de donació va ser el 
colofó al projecte que han desenvolu-
pat en els darrers mesos els alumnes 
de 4t d’ESO de la classe F. L’objectiu 
d’aquest servei comunitari –acció 
educativa obligatòria en el currícu-
lum– ha estat conèixer el Banc de 
Sang i Teixits, empresa pública del 
Departament de Salut de la Generali-
tat de Catalunya que té com a missió 
garantir l’abastament i el bon ús de 
sang i teixits a Catalunya. “Crec que 
després de treballar-hi, els alum-
nes s’han  sensibilitzat. Estic molt 
contenta amb ells, perquè a més, di-
jous a la tarda van participar amb 
diferents tasques, es van compro-
metre a venir i van complir”, asse-
gura la tutora. 

encarregats

Tot i que els alumnes que han fet el 
servei comunitari no podien donar 
sang, per ser menors de 18 anys, du-
rant les hores de donació es van re-
partir en grups per fer diferents 

Èxit de la jornada de donació  
de sang a l’Institut Castellar
Mig centenar de 
donants participen 
en la iniciativa del 
servei comunitari 
de 4t d’ESO F

  Cristina Domene

tasques. “Un grup els rebia i els 
donaven un informe i els acom-
panyaven al gimnàs. Uns altres 
s’encarregaven del refrigeri per 
als donants i en aquest moment 
d’espera postdonació, uns altres 
els feien una enquesta, per saber 
si era la primera vegada i perquè 
eren donants, entre altres qüesti-
ons”. Un 19, 61% dels participants do-
naven sang per primera vegada i un 
51% tenien entre 45 i 54 anys.
Gràcies a l’aproximació a l’entitat, els 
alumnes han pogut respondre pre-
guntes com per què és important, 
quins tipus de donacions es poden 
fer o qui pot ser donant. “Cada dia 
fan falta 1.000 donacions per poder 
atendre les necessitats que tenen 
els hospitals. La sang no es pot fa-
bricar i, a més, caduca, per tant és 
important mantenir les donacions 
de forma sostinguda en el futur”, va 
detallar l’alumna Iria Valero. 

Ara els toca fer buidatge de les 
dades recopilades durant la jornada 
de donació i fer una memòria final 
d’aquest projecte. De ben segur que 
tots els alumnes implicats en aquest 
projecte aprovaran el servei comuni-
tari, i amb molt bona nota.  Dos moments de la jornada de la donació de sang al gimnàs de l’Institut Castellar.  || CEDIDA
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La Regidoria d’Activitat Econòmica 
de l’Ajuntament de Castellar ha or-
ganitzat un cicle gratuït de quatre 
tallers en transformació digital i in-
novació de productes en format se-
mipresencial adreçat a emprenedors, 
empresaris, start-ups i treballadors. 
Els objectius dels quatre tallers, que 
se celebraran entre el 28 de maig i el 
18 de juny, són entendre quines noves 
tecnologies es podrien implementar 
a cada empresa o projecte empresa-
rial per millorar la competitivitat i els 
guanys de forma estratègica i la seva 

Cicle de quatre tallers 
sobre transformació digital

Algunes de les eines tecnològiques que es poden trobar al Castellar Lab.  || Q. PASCUAL

Són mòduls en modalitat semipresencial adreçats a emprenedors

implicació en processos, productes i 
models de negoci.

A més, també es persegueix 
conèixer quines són les tecnologi-
es de prototipatge més empleades 
en el sector industrial, descobrir 
l’avantatge competitiu que pot tenir 
la fabricació additiva i entendre el 
lloc que ocupen les patents al nego-
ci i saber-les utilitzar. Al mòdul 1, In-
dústria 4.0, que es farà el 28 de maig 
en sessió virtual, s’analitzaran els 
camps big data i analítica, ciberse-
guretat, robòtica avançada, fabrica-

FORMACIÓ | EMPRENEDORIA

ció additiva, sistemes i intel·ligència 
artificial, industrial cloud computing, 
industrial Internet of things i realitat 
virtual i simulacions. L’assessor en 
transformació digital a la indústria, 
Francesc Sabaté, serà el formador.

El mòdul 2, que es farà el 4 de 
juny, abordarà el prototipatge in-
dustrial, analitzant tecnologies de 
fabricació additiva com l’estereoli-
tografia, el sinteritzat selectiu per 
làser o la impressió 3D de sobretau-
la. El director d’operacions del CIM-
UPC serà el formador del mòdul, que 
es farà a les instal·lacions del CIM-
UPC de Barcelona. La sessió de l’11 
de juny tractarà sobre la fabricació 
additiva, on es parlarà de maquetes 
i prototips tècnics com el rapid pro-
totyping o la revolució de les impres-
sores FFF. El curs, totalment virtu-
al, serà impartit per Felip Fenollosa, 
director d’I+D del CIM-UPC. El dar-
rer mòdul es realitzarà el 18 de juny 
i es parlarà de certificacions i ho-
mologacions. Laura Calvo, respon-
sable de R+D+I del CIM-UPC serà 
la formadora d’aquest mòdul, total-
ment virtual. 

Les persones interessades es 
poden inscriure a cada mòdul per 
separat o a tot el curs. En tot cas, es 
prioritzaran les inscripcions a tot el 
cicle. Per a més informació i inscrip-
cions, us podeu connectar a la pàgi-
na web www.castellarvalles.cat/ac-
tivitatsempresa.    || J. RIUS

La temporada de jocs d’aigua de la plaça de Catalunya ja s’ha obert. La 
instal·lació estarà oberta de 10 a 21 hores, amb una parada tècnica entre 
les 15.30 i les 16 hores. Quan els casals d’estiu estiguin en marxa, d’aquí 
un mes aproximadament, hi haurà un horari preferent de 10 a 12 h per 
als usuaris dels casals d’estiu. Aquesta àrea lúdica compta amb una qua-
rantena d’elements recreatius, distribuïts en dues àrees diferenciades: 
una familiar, amb jocs adreçats a persones de totes les edats, i una altra 
infantil, adreçada als més menuts. En principi, enguany no hi ha limita-
ció d’aforament a diferència de l’any anterior, en què només podien ac-
cedir-hi unes 30 persones.   || REDACCIÓ

Es reobren els jocs d’aigua de pl.Catalunya

Aquest divendres es realitzaran treballs d’asfaltat a la C-1415a entre els  
punts quilomètrics 21,5 i 21, aproximadament.   Entre 25 i el 28 de maig 
es finalitzarà l’asfaltat del tram Castellar - Terrassa (el dilluns 24 no 
es faran feines de pavimentació). Previsiblement, l’asfaltat arribarà al 
pont de la Batzuca (al quilòmetre 20,1) dimecres 26, i dijous 27 s’asfal-
taria des del pont fins a la benzinera que hi situada al quilòmetre 19,800 
(tant el pont de la Batzuca com la gasolinera estan en terme de Terras-
sa. En paral·lel, entre els dies 24 i el 28  de maig es realitzaran treballs 
d’excavació d’aclarida de revolts i de muntatge de les noves barreres 
en diversos punts de les obres, fora de la zona de talls per estesa d’aglo-
merat.  || REDACCIÓ

Nous treballs d’asfaltat a la C-1415a

Des de dimecres, i durant un mes aproximadament, es tallarà el tràn-
sit del camí de Castellar a Canyelles i Cadafalc, a l’altura de la font dels 
Gossos, a causa de l’obra que s’està realitzant en aquesta zona per repa-
rar una esllavissada. Mentre durin els treballs no podran circular-hi vi-
anants, corredors, ciclistes, genets ni cap tipus de vehicle entre les 7 i les 
18 h. Els talls s’han senyalitzat amb tanques a l’entrada del mateix camí. 
Sí que es permetrà el pas al veïnat que accedeixi als horts del torrent de 
Canyelles. Les obres les du a terme l’empresa Naturalea utilitzant tèc-
niques de bioenginyeria.   || REDACCIÓ

Tallat el trànsit del camí de Castellar

BREUS
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Cada vegada hi ha més fronteres 
obertes i té més sentit començar 
a fer les maletes i, sense anar més 
lluny, la UE ha acordat reobrir les 
fronteres exteriors als turistes com-
pletament vacunats. Les passes en-
davant en la vacunació de la població 
van acompanyades d’una flexibilit-
zació de restriccions de mobilitat in-
ternacional i, coincidint amb l’acos-
tament de les vacances, les agències 
de viatges han multiplicat l’activitat 
en les darreres setmanes. En el cas 
d’Ambar Tours, l’única que té seu fí-
sica a Castellar, les reserves s’han 
doblat en dues setmanes. “Des que 
s’ha acabat l’estat d’alarma, hem 
notat molt l’augment de l’activi-
tat. Es noten les ganes de molts 
castellarencs, que ja han comen-
çat a planificar les vacances”, con-
sidera Laura Triviño, al capdavant 
de l’agència. 

Des de les agències de viatges, 
insten a aprofitar que la demanda ha 
baixat i, en conseqüència, hi ha mi-
llors ofertes: “Hi ha molt millors 
preus que altres anys. A més, les 
companyies aèries, els hotels i els 
proveïdors estan oferint més flexi-
bilitat. Val la pena aprofitar-ho”, 
assenyala Triviño. 

Costa Rica, Mèxic, Repúbli-
ca Dominicana, Bahames, Egipte, 
Tanzània, Kènia... La llista de des-
tinacions cada vegada més obertes 
al turisme creix cada setmana. El 10 
de juny, el Marroc obre fronteres; a 
Alemanya, deixen de demanar qua-
rantenes; a Malta, ja hi ha molta po-
blació vacunada i s’han relaxat molt 
les restriccions, assegura Triviño, 
qui confia que el passaport sanita-

Els castellarencs ja estan
planificant les vacances

Laura Triviño, Àmbar Tours. || ARXIU

Les agències de viatges han multiplicat les reserves des que va 
acabar l’estat d’alarma i es constata que “hi ha millors preus”

ri per moure’s per Europa es pugui 
agilitzar perquè més gent s’animi a 
planificar les vacances. L’interès per 
les Balears i Canàries, dues destina-
cions on viatjar amb comoditat i fa-
cilitats, s’ha disparat.

per què amb agència?
Convertits en experts en el BOE, els 
agents de viatges segueixen des de 
fa mesos totes les novetats en nor-
matives referents en mobilitat. “Les 
coses canvien d’un dia per l’altre, 

LLEURE | VIATGES

estem informats de quins són els 
països on podem viatjar tranquil-
lament i en quines condicions”, 
assegura la responsable d’Ambar 
Tours. “La pandèmia ha posat en 
valor la nostra feina, des del mo-
ment que es van tancar fronteres i 
vam haver de portar gent cap aquí, 
des que van canviar la normativa... 
Ara més que mai la nostra feina 
s’ha vist reconeguda”.

Les agències de viatges tenen 
acords amb laboratoris d’aquí per 
disposar de PCRs més econòmiques 
i, abans de la tornada, tenen localitzat 
llocs del país de destinació on fer-se 
la prova. “Hi ha algunes destinaci-
ons on van a fer-te la prova a l’hotel, 
fins i tot”, afegeix. A més, asseguren 
que permeten contractar asseguran-
ces amb millors condicions per fer 
front a un possible cas de Covid o a 
una quarantena preventiva. 

paisatges i grups més grans

Els paisatges van a l’alça. De cara a 
aquestes vacances, els turistes bus-
quen més natura i s’allunyen d’aglo-
meracions, apunten des de les agènci-
es de viatges. I no només canvia com 
viatgem, sinó també amb qui ho fem. 
Triviño ha observat que ha crescut 
el nombre de persones que integren 
el mateix grup a l’hora de viatjar: les 
molt anomendades ‘bombolles fami-
liars’ s’amplien amb amics o incloen, 
per exemple, els avis. 

És així, potser, perquè ja no ens 
suportem, després de quarantenes i 
altres mecanismes imposats de con-
vivència forçosa? Triviño apunta en 
una direcció completament oposada: 
“Tenim ganes de retrobar-nos. Ens 
hem trobat a faltar i no hi ha res mi-
llor que viatjar per viure una bona 
experiència junts”.   

 Guillem Plans

El dijous 13 de maig, l’Auditori de 
Castellar va ser l’escenari de la 
12aTrobada pedagògica del Sol i 
la Lluna. Des de fa 10 anys, anual-
ment, l’escola organitza aquests 
espais de participació, al voltant 
d’un tema d’interès pel marc me-
todològic o pels diferents pro-
jectes: els drets dels infants, la 
indagació, pràctiques i estratè-
gies d’aprenentatge, el consum 
digital, com treballar les mates 
o l’expressió escrita en els pro-
jectes, el benestar emocional i 
personal, la visió d’escola per als 
propers anys. 

Les trobades sovint comp-
tem amb experts. Aquest any ha 
pres part Digna Couso, llicencia-
da en Física i doctora en Didàcti-
ca de les Ciències, professora de 
la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació i cap de la Unitat d’Educa-
ció Científica del Departament de 
Didàctica de les Matemàtiques i 
les Ciències a la UAB, i directora 
del CRECIM (Centre de Recerca 
per a l’Educació Científica i Mate-
màtica), que va oferir una xerra-
da molt interessant al voltant de 
l’educació STEAM avui, relacio-

L’educació STEAM a 
l’Escola El Sol i la Lluna

La directora del CRECIM, Digna Couso, a la trobada de dijous passat. || EL SOL I LA LLUNA

EDUCACIÓ | TROBADA PEDAGÒGICA

nant-la amb el món actual, la pers-
pectiva de rol, gènere...

Després de la intervenció de 
l’experta, tres grups d’alumnes de 
diferents nivells (un grup de me-
nuts de P3 i P4, un grup dels alum-
nes de tercer i un grup d’alumnes 
de cinquè) van presentar el treball 
realitzat a l’aula al voltant de pro-
jectes amb perspectiva STEAM, 
amb petites performances i suport 
tecnològic. 

Les valoracions dels assistents, 
famílies, mestres i convidats, que 
van omplir l’Auditori seguint els pro-
tocols sanitaris i mesures d’afora-
ment, han estat molt positives, tant 
per la organització de l’acte com per 
la qualitat de les mostres de treballs 
per part de l’alumnat. Com que no hi 
havia possibilitat de fer una presen-
tació en directe de tots els treballs 
dels 21 grups classe que conformen 
aquest curs l’escola, es va habilitar 
al vestíbul de l’Auditori una petita 
mostra de treballs dels alumnes i 
codis QR enllaçats a les presenta-
cions de cada aula, per tal que les 
famílies i convidats puguessin co-
nèixer les diferents propostes re-
alitzades per l’ocasió.  || REDACCIÓ

Laura Triviño: 

“La pandèmia ha 

posat en valor 

la feina de les 

agències de viatge”
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Tots els habitants del nostre esti-
mat Castellar hem d’estar orgullo-
sos que, per vuitè any, els nostres 
elegits servidors municipals, hagin 
aconseguit el 100% d’indicadors de 
transparència que proposa la UAB, 
així com també la sisena vegada al 
Top 10 de Reconeixements d’Admi-
nistració Oberta, felicitats.
Cal significar els avenços en molts i 
diversos aspectes com per exemple 
els agents cívics i la campanya d’edu-
cació i sensibilització sobre recollida 
selectiva de residus, la mesa d’ocu-
pació i promoció econòmica. També 
el treball en xarxa per a la millora de 
l’ocupabilitat a Castellar del Vallès, el 
pla municipal per a l’impuls de l’an-
glès a Castellar del Vallès, les neces-
sitats educatives especials. Integra-
ció total a l’Escola Municipal d’Adults 
i periodisme jove.
Però evidentment també tenim el 
primer premi no atorgat de poble o 
ciutat bruta i descurada, per no dir 
molt bruta. Sota els contenidors de 
brossa de tots els carrers creix im-
punement la porcaria; a l’anomenat 
carrer Major, sota la plaça Major, s’hi 
queda tota brutícia que no entra als 
contenidors i tots els plàstics del 
mercat dels dissabtes, etc. El que 
també resulta curiós, com comentà-
vem amb un veí proper, que si bé tot 
Castellar resultarà un bosc herbari, 
el propi ajuntament, els jardins del 
Palau Tolrà estan fets un fàstic, on 
per exemplea les entrades d’accés a 
les dependències municipals creix 
impunement l’herba i a l’entrada 
per General Boadella hi ha dos tes-
tos que fa anys que no es reguen.  I 
no parlem de la part del darrere i els 
propis jardins que van vers el Jutjat 
de Pau, que fan pena i són cementiri 
d’arbres i arbustos. Per tant, no cal 
dir que al que anomenem eixample, 
els quadrats dels arbres estant total-
ment descuidats i bruts, i les voreres, 
per exemple, al voltant del col·legi 
Sant Esteve són un vertader seguit 
de muntanyes i valls. Esperem que 
l’any que ve siguem premiats per 
intel·ligents i nets.

Envellir és arribar a la plenitud de 
la vida.
S’aconsegueix amb uns anys plens 
de constància, coherència, estima-
ció, bon humor i esperit de servei.
No és tant el que un ha fet o ha deixat 
de fer a la vida, sinó el cor i l’ànima 
que hi ha posat en fer-ho. La petja-
da d’autenticitat i la vàlua personal.
Donar pas a les generacions djoves 
que ens segueixen és un acte de con-
fiança amb ells.
L’envelliment s’ha d’assumir com un 
procés previst, propi de la naturalesa 
humana i la seva existència.
És la culminació d’aquell fet de co-
mençar la nostra existència.
Fer-se gran no és només allargar 
anys de vida, sinó donar vida als 
anys, que és el secret de l’eterna jo-
ventut mental.
És meravellós que el pas dels anys 
s’accepti com a sedimentació d’aque-
lla personalitat que va començar la 
vida amb il·lusió.
Els majors  no som per ser aparcats, 
ni per les famílies ni per les instituci-
ons. És un fet evident que, avui, per la 
magnitud de les dificultats, sobretot 
per al jovent, hem d’ocupar el lloc en 
la societat que ens correspon. 

Intel·ligents i bruts La joia d’envellir

 Francesc Sagrera

 Antoni Comas

 Junts per Castellar

algrat que els mit-
jans de comunica-
ció del règim no li 
han donat el ressò 
que li corresponia, 

aquests darrers dies s’ha cone-
gut una sentència d’una gran im-
portància per part del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE). Es tracta del cas d’un ciu-
tadà alemany per a qui els Estats 
Units demanaven l’extradició. La 
sentència del TJUE determina 
que no es pot detenir un ciutadà 
europeu que té el dret de lliure 

M
Una sentència que obre 
la porta al retorn dels 
exiliats

circulació si se’l vol detenir i jut-
jar pels mateixos fets pels quals 
ja ha estat jutjat definitivament 
i té una sentència ferma en algun 
estat de la UE. 
Aquesta resolució podria obrir 
una via per al retorn dels exili-
ats independentistes catalans, 
ja que el TJUE podria assentar 
precedent jurídic per les euro-
ordres actuals i futures contra 
el president Carles Puigdemont 
i el conseller Lluís Puig, cosa que 
obriria la porta al seu retorn a Ca-
talunya com a ciutadans lliures.
Recordem que tant Puigdemont 
com Puig tenen sentències fer-
mes emeses per països de la UE 
(en el cas de Puigdemont, Ale-
manya; en el cas de Puig, Bèlgi-
ca) per alguns dels delictes pels 
quals s’han emès les euroordres 

des d’Espanya.
Aquesta, com totes les victòries 
de l’independentisme fins ara, ha 
vingut de més enllà dels Pirineus. 
Els presidents de l’Assemblea 
Nacional Catalana i d’Òmnium 
Cultural, Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart, així com els membres 
del Govern legítim que són a la 
presó, paguen un preu molt car, 
però compleixen una funció molt 
important: la de retratar davant 
del món un règim que empreso-
na els adversaris polítics.
Però sense l’estratègia duta a 
terme des de l’exili, amb l’equip 
jurídic del president Puigdemont 
al capdavant, el règim del 78 se-
guiria atrinxerat en les seves po-
sicions repressives durant 
anys i anys. 
Una vegada més, Europa posa el 

Les paraules que es consideren 
noms propis (de persones i altres 
realitats: països, ciutats, marques 
d’objectes...) s’escriuen amb ma-
júscula inicial per distingir-les de 
les que són noms comuns. 
En la vida de les llengües una pa-
raula que inicialment era nom 
propi pot passar a designar també 
un nom comú.
És el cas per exemple de la pa-
raula Internet o internet. Aques-
ta paraula prové de l’anglès 
inter(connected) net(works) i es 
tracta del nom propi d’una xarxa 
informàtica. Amb el pas dels anys, 
però també ha passat a designar 
el nom comú d’un sistema de co-
municació (com telèfon, televisió, 
ràdio...). Així podem utilitzar-la 
amb minúscula inicial si la fem 
servir en un sentit general o amb 
majúscula inicial si volem remar-
car la idea de nom propi. 
(Font: www.termcat.cat)

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratuïta 
de textos breus de difusió públi-
ca per a entitats, empreses i par-
ticulars. castellarvalles@cpnl.cat, 
937143043, El Mirador.

‘Internet’ o ‘internet’

règim en evidència. La voluntat 
de trobar una sortida negocia-
da al conflicte entre Catalunya i 
Espanya per part del “gobierno 
más de izquierdas de la historia” 
ha estat absolutament nul·la. De 
fet, l’immobilisme de socialistes 
i podemites/comuns és exacta-
ment el mateix que el del PP: la 
Fiscalia General (que, tal com es 
va encarregar de recordar Pedro 
Sánchez, depèn del Gobierno) ha 
estat fins i tot més activa  contra 
l’independentisme del que ho va 
estar sota el Gobierno de Rajoy. 
Però això s’acaba: Espanya ja no 
és un estat sobirà. El rescat eco-
nòmic que ve d’Europa no és gra-
tuït. Abans de deixar anar més 
diners, Europa exigeix reformes 
dràstiques: econòmiques (anem 
preparant-nos per a les retalla-

des), però també judicials i po-
lítiques. Ara mateix, a banda 
d’una llosa econòmica, el règim 
del 78 és un descrèdit per a tota 
la Unió Europea, que cada vega-
da que alça la veu per denunciar 
la manca de respecte dels drets 
humans a la Xina, a Rússia o a 
Turquia, ha de passar per la ver-
gonya de que els dictadors locals 
els recordin que ells també tenen 
un estat –Espanya– que té exiliats 
i presos polítics, sovint amb con-
demnes més llargues que les dels 
seus dissidents polítics. 
Hem d’estar preparats, perquè 
el partit de veritat comença tot 
just ara. 
Es tractarà de no tenir por, i so-
bretot, de saber jugar bé les nos-
tres cartes. Que les tenim. I de 
molt bones.

La resistència guerrillera llibertària a Catalunya

Ricard de Vargas és llicenciat en Història Contemporània, autor de més de 
500 articles periodístics de temàtica històrica i social, responsable d’exposi-
cions i i llibres centrats en les lluites anarquistes. Durant la seva xerrada Ri-
card de Vargas va intentar rendir homenatge a la lluita d’alliberament a Ca-
talunya durant del franquisme, des de l’any 1939 fins el 1963, ressaltant que 
Catalunya és un poble que sempre ha lluitat per la llibertat. Va començar la 
seva ponència fent un reconeixent a l’època menys coneguda, la que va del 
1939, just acabada la Guerra Civil, fins el 1944, quan les tropes franquistes 
exercien encara una forta persecució i repressió a la població. Aquesta pri-
mera guerrilla estava formada per gent molt jove i hi havia nuclis de resis-
tència a molts barris de Barcelona i altres poblacions catalanes, que forma-
ven la Unió de Joventuts Antifeixistes (UJA). Aquesta època de resistència 
es coneix pels testimonis i sobretot pels Consells de Guerra que es van exe-
cutar. Més tard, acabada la Segona Guerra Mundial, amb l’alliberament de 
París i altres ciutats franceses amb la participació de republicans espanyols, 
es va crear el Moviment Ibèric d’Alliberament (MIL), i durant els anys 1945 
al 1949, amb la derrota del nazisme, hi va haver una gran eufòria en els grups 
guerrillers, que pensaven que també podrien enderrocar el franquisme. 
Aquests grups estaven formats per gent més gran i més formada, i a la qual 
molta gent de Catalunya li donava suport, entre ells camperols i obrers. Hi 
va haver una activació de l’oposició antifranquista i va ser l’auge de la guer-
rilla anarquista urbana coordinada amb els grups rurals de muntanya. Va 
ser una època en què van començar les vagues obreres, van augmentar les 
afiliacions a la CNT i hi va haver diversos intents d’atemptats contra Fran-
co. Però a partir del 1949 l’esperança d’acabar amb el règim franquista es va 
anar debilitant perquè les potències democràtiques mundials van donar su-
port a Franco i va començar l’aniquilació dels principals grups guerrillers. 
Durant els anys 50 i 60 Espanya va sofrir un aïllament internacional, enca-
ra que seguien actius els darrers grups guerrillers, com els grups d’acció de 
Quico Sabater i Josep-Lluis Facerias i el de Ramon Vilà Capdevila, l’últim 
guerriller mort l’agost del 1963.
Com a conclusió, es pot dir que la conferència va ser tota una revisió d’una 
època, i una reivindicació d’uns homes i dones íntegres i revolucionaris, amb 
conviccions molt arrelades de justícia social i llibertat, que mai van acceptar 
una dictadura ferotge com va ser el franquisme, i que vivien amb un esperit 
de resistència permanent de lluita ciutadana.  || TEXT I FOTO:  L’AULA

AUDITORI MUNICIPAL
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opinió

es que el 1990, l’Orga-
nització Mundial de 
la Salut va eliminar 
l’homosexualitat de 
la llista de trastorns 

sexuals, es va adoptar la data del 
17 de maig com a Dia Internacio-
nal de la Lluita contra l’Homofòbia 
(lesbofòbia i gaifòbia), la Bifòbia i 
la Transfòbia. El Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, els ajunta-
ments i les institucions catalanes, 
el Consell Nacional LGBTI i les en-
titats s’adhereixen a aquesta jor-
nada, que recorda que cal donar 
sempre resposta a tota situació de 
discriminació, d’injustícia i de vio-
lència envers les persones per llur 
identitat de gènere o llurs orienta-
cions sexuals i afectives.
Els principis d’equitat i de no-dis-
criminació són elements fonamen-
tals dels drets humans, i així ho re-
cull la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i in-
tersexuals i per eradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia.
Al mes de desembre passat, el Par-
lament de Catalunya va aprovar per 
unanimitat la Llei 19/20 d’igualtat 
de tracte i no discriminació, que de 
manera específica ratifica i dona 
prevalença a tots els drets reco-
neguts per la Llei 11/2014 i a més, 
mitjançant el desplegament del seu 
reglament sancionador antidiscri-
minatori, garanteix un instrument 
específic de reparació de les vícti-

  LGTBI. || JOAN MUNDET

Declaració contra l’homofò-
bia: la lesbofòbia, la gaifòbia, 
la bifòbia i la transfòbia

D PLAÇA MAJOR

MANIFEST
Generalitat/Ajuntament

 Àngela Bailén*

iumenge passat un  
equip català va gua-
nyar la Champions, 
la màxima compe-
tició de futbol euro-

peu, i ho va fer per primera vega-
da en la història. Hauria estat una 
gesta històrica, un fet per escriu-
re en lletres d’or a la història del 
nostre futbol, si no hagués estat 
perquè ni jugava Messi, ni Piqué, 
ni Suarez, ni Xavi, ni Neymar; les 
que  jugaven eren Jenni, Leila, 
Mapi, Alexia, Hamraoui, Aitana, 
Martenås, Oshoala... 
I no tan sols van guanyar, sinó que 
ho van fer donant tota una lliçó de 
bon futbol, ja que van ser superi-
ors tècnicament, tàcticament i 
físicament.
Evidentment que aquest article 
no pretén fer un crònica espor-
tiva, el que es vol és constatar 
el fet que a l’esport les desigual-
tats entre home i dona també 
són ben evidents. 
Tot i que TV3 el va emetre en di-
recte en horari de màxima audi-

D
Campiones

ència, un detall molt d’agrair, ni 
a la premsa generalista ni a l’es-
portiva se li ha donat el ressò 
que hauria de tenir un partit i 
una victòria tan important i re-
llevant com aquesta.
Vull creure que en un futur no 
gaire llunyà les nostres filles i 
netes valoraran aquest partit 
de diumenge més del que ho fem 
avui, i que el futbol i l’esport fe-
mení en general acabarà tenint 
el paper rellevant que ja tenen al-
tres àmbits en què les dones hem 
aconseguit més protagonisme.
És evident que els moviments fe-
ministes han de posar més èm-
fasi en altres vessants de la llui-
ta per la igualtat, amb batalles 
que no admeten cap mena de di-
lació, però tampoc podem deixar 
de banda una activitat que pot 
generar tanta atracció com l’es-
port, en què la dona cada vegada 
té més protagonisme. 
El paper més actiu de la dona 
en l’esport ens acostarà també 
d’una manera més lúdica i dife-
rent a la igualtat. Després de la 
gran victòria de diumenge totes 
ens hem de sentir campiones!

 * Regidora de Feminisme

“Volem mostrar 

suport a les 

persones discri-

minades per la seva 

orientació sexual”

mes i sanció de les persones o ins-
titucions infractores.
El conjunt de les institucions cata-
lanes vol expressar la seva voluntat 
d’assegurar el compliment d’aques-
tes lleis i el seu desplegament a tot 
el territori mitjançant la xarxa ter-
ritorial de Serveis d’Atenció Inte-
gral LGBTI, per tal de reconèixer, 
visibilitzar i posar en valor les di-
versitats sexuals i d’expressió de 
gènere i atendre de manera integral 
en cooperació interadministrativa 
i interdepartamental les persones 
dels col·lectius i llurs entorns.
Així mateix, la societat catalana vol 
mostrar el seu suport i reconeixe-
ment a totes les persones que han 

estat perseguides o que han patit 
discriminació o violència per llur 
identitat o orientació sexuals, aquí 
o arreu del món, on encara persis-
teix aquesta persecució en un im-
portant nombre de països, amb 
penes de presó tortura o fins i tot 
la mort. És per això que també re-
ivindiquem la protecció i el refugi 
de les persones LGBTI.
Amb motiu d’aquesta jornada, 
doncs, condemnem totes les acti-
tuds de rebuig, de prejudici i d’hos-
tilitat contra lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals 
i fem una crida a tots els poders 
polítics, institucions, entitats i col-
lectius i a tota la societat civil per 

a eradicar tot tipus de discrimina-
ció i violència per raó d’identitat 
de gènere o d’orientació afectiva i 
sexual. Molt especialment en uns 
moments en els que els discursos 
LGTBI-fòbics malauradament tor-
nen a aparèixer.
Per segon any i a causa de la situ-
ació causada per la pandèmia de 
la Covid-19, reivindiquem de ma-
nera molt especial la salvaguar-
da dels drets de les persones del 
col·lectiu LGBTI. I ens compro-
metem a una especial atenció i 
seguiment de totes les situaci-
ons de vulnerabilitat perquè cap 
persona del col·lectiu LGBTI no 
en surti discriminada.

 Oriol Martori Gallissà *

É
Benvingut Mister 
Marshall

s molt probable que 
molts de vosaltres ha-
gueu sentit en els mit-
jans de comunicació 
l’arribada dels fons eu-
ropeus de cooperació 

o Next Generation. Per contextualit-
zar-lo en la nostra història moderna, 
un Pla Marshall com el desplegat pel 
govern dels Estats Units per a recons-
truir l’Europa occidental després de la 
segona Guerra Mundial, per cert unes 
ajudes de les quals Espanya va quedar 
al marge. En to de sàtira i crítica, el di-
rector de cinema Luís García Berlan-
ga va rodar la pel·lícula ‘Bienvenido, 
Mister Marshall’ l’any 1953, una parò-
dia de la situació política dictatorial 
i econòmica de l’Espanya de mitjans 
de segle XX. En el context actual, no 
són els Americans qui venen al rescat, 
sinó és la mateixa Unió Europea qui ha 
engegat el seu propi pla Marshall. El 
juliol de l’any passat, els caps d’Estat 
i de govern d’Europa van acordar la 
inversió de fons públics més gran mai 
aprovat, els anomenats Next Genera-

tion (NGEU), amb un volum d’1,8 bi-
lions d’euros. Clarament un canvi de 
paradigma en relació a la crisi finan-
cera de l’any 2008, on les condicions 
draconianes dels préstecs i el paper 
intrusiu de la troica (el BCE, la Co-
missió Europea i l’FMI) van imposar 
estrictes polítiques d’austeritat diri-
gides a la limitació de la despesa públi-
ca. Una retallada de polítiques públi-
ques que clarament no ens ha permès 
afrontar amb garanties la crisi actu-
al. És evident que necessitarem un 
pla de xoc, no només per recuperar 
les nostres economies, sinó per inici-
ar el camí a una recuperació verita-
blement social. Els NGEU finançaran 
despeses no recurrents que suposin 
un canvi estructural i que puguin in-
cidir en un impacte real sobre la resili-
ència econòmica i social, la sostenibi-
litat, la competitivitat a llarg termini 
i l’ocupació, amb prioritat per les re-
formes i inversions que donin suport 
a la transició sostenible per afrontar 
el canvi climàtic i a la transició digital. 
A priori, son subvencions o préstecs 
en condicions favorables, cap als es-
tats membre, per inversions i refor-
mes que han de permetre ajudar les 
economies nacionals a recuperar-se 
i oferir alleujament als pressupostos 
nacionals. És en aquest marc on els 
ciutadans hem d’exigit i ser garants 

perquè aquests fonts serveixin per 
reforçar la cohesió social i demostrar 
solidaritat, innovació i capacitat per 
sortir d’una crisi sense precedents. No 
podem permetre’ns una transferèn-
cia estrictament cap al capital privat. 
Dit d’un altre manera, l’empresa pri-
vada ha de ser la subsidiària indirecta 
de la inversió dels fons europeus cap 
a sanitat, habitatge públic, formació 
laboral i el canvi energètic. 
Des l’administració local hem de de-
manar de forma clara i transparent un 
marc administratiu dels NGEU que 
s’encarregui de la seva gestió (avalu-
ació, selecció, seguiment i execució) 
i les funcions i atribucions de les dife-
rents administracions que han d’in-
tervenir en aquests procediments. 
És imprescindible un marc de parti-
cipació de tots els agents socials que 
garanteixi una corresponsabilitat en 
el disseny, la selecció i avaluació dels 
projectes. 
Com el petit poble espanyol de Villar 
del Río es preparava a la pel·lícula 
d’en Berlanga, per a rebre la visita 
dels americans, tot jugant en el casi-
no del poble amb dòlars falsos, pre-
parem-nos per l’arribada dels fons 
europeus però amb inversions de 
proximitat reals. 

* Regidor d’ERC
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actualitat

Agents de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra de la comissa-
ria de Sabadell van detenir el dijous 
13 de maig tres homes de 35, 30 i 23 
anys, de nacionalitat equatoriana i 
veïns de Sabadell per un delicte de 
tràfic de drogues. 

Els fets van succeir pels volts de 
les 17.45 hores, quan una patrulla de 
Mossos feia un control preventiu a l’en-
trada de la urbanització Can Font de 
Castellar i van aturar un vehicle amb 
tres ocupants. Segons ha explicat el 
cos policial en una nota de premsa,  
el vehicle anava carregat de sacs i els 
homes no van saber explicar als agents 
ni on anaven ni què portaven als sacs.

Durant l’escorcoll, els Mossos 
d’Esquadra van localitzar en la but-

xaca d’un dels arrestats 3.060 euros 
en bitllets petits. 

Dins del vehicle duien 176 es-
queixos de marihuana, un bidó de fer-
tilitzant, cablejat per fer connexions 
elèctriques i diverses eines manuals 
i elèctriques de treball, tot material 
necessari per preparar una  planta-
ció de marihuana.

 Es dona la circumstància que 
sota el seient del conductor del ve-
hicle hi havia un detector de radars, 
aparell que està prohibit, el seu ús 
està sancionat.

Els detinguts van passar a dis-
posició judicial al Jutjat de Guàrdia 
de Sabadell, que va decretar lliber-
tat amb càrrecs per als tres homes. 

 ||  REDACCIÓ

Detenen 3 homes amb 
esqueixos de marihuana 

Els sospitosos van ser detectats durant un control preventiu a l’entrada de Can Font. || MOSSOS

SUCCESSOS | CAN FONT

Dimecres al migdia es va viure un 
ensurt seriós a Castellar del Vallès 
a causa d’un incendi que, sortosa-
ment, es va poder controlar sense 
grans danys materials. Sis vehicles 
dels Bombers, el cos dels ADF i un 
helicòpter llançant aigua amb una 
bomba van haver de treballar di-
verses hores per controlar l’incen-
di que es va produir a la Ronda de 
Llevant, una de les zones d’accés a 
Puigverd, sobre les 12 del migdia. La 
zona afectada per les flames va ser 
de vegetació –principalment canya– 
i, de moment, es desconeixen les 
causes que l’han pogut provocar. 
Tot i això, diverses fonts apunten 
que la gran presència de material 
molt inflamable, com la borra dels 
pollancres, podria ser una possible 
causa. Justament, el cap de setma-
na passat, els ADF de Castellar ex-
plicaven a les xarxes socials que ha-

Ensurt per un foc    
a la zona de Puigverd

SUCCESSOS | INCENDI VEGETACIÓ

La B-124, 
entre les de 
més trànsit
La Generalitat ha impulsat un 
contracte de serveis per execu-
tar operacions de conservació 
integral als trams de carrete-
ra amb més trànsit de l’àmbit 
metropolità, entre els quals es 
troba la B-124, amb una inten-
sitat mitjana diària de trànsit 
de 30.000 vehicles. En el con-
sell de Govern de dimarts, es 
va aprovar per aquesta actua-
ció una partida global de prop 
de 55 milions d’euros per a un 
conjunt d’una trentena de car-
reters, distribuïda en el perío-
de 2021-2025.

Les tasques que s’inclouen 
tenen com a objectiu garantir 
un nivell òptim de servei de la 
xarxa viària i afavorir la segu-
retat i el confort en la conduc-
ció. Comprenen, entre d’altres, 
actuacions de control, mante-
niment i reparació de ferm, se-
nyalització, barreres de segu-
retat, abalisament, talussos o 
elements de drenatge.

A més de la B-124, altres 
vies que registren un alt volum 
de trànsit i que també seran ob-
jecte d’actuacions són la C-58, 
la C-1413a, la B-40, la C-31, la 
C-55 o l’N-II. Aquest contrac-
te es complementa a l’aprovat 
recentment per la Generalitat 
per a la conservació integral 
dels trams de les autopistes 
C-32 nord, C-33 i C-31 que en-
guany deixaran de ser de peat-
ge.  ||  REDACCIÓ

CARRETERA | OBRES

Treballs d’extinció de l’incendi, que es va produir dimecres al matí. || POLICIA LOCAL

Va ser durant un control preventiu a 
l’entrada de la urbanització de Can Font

vient estat remullant el borrissol del 
pollancre de fulles caduques precisa-
ment en aquest espai per minimitzar 
el risc d’incendi en aquesta zona. Se-
gons ha transcendit, la zona crema-
da ocupa uns 300 metres quadrats.

petició d’obrir el parc de bombers

El mateix dimecres, l’alcalde de la 
vila, Ignasi Giménez, va fer arribar 
un escrit al director general de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments, Manel Pardo, sol·licitant “la 
inclusió del parc de bombers vo-
luntaris de Castellar a la campa-
nya forestal d’estiu per garantir 
que estigui obert cada dia”. Gimé-
nez adverteix que, si un any més el 
parc de bombers no obre tots els dies 
de la propera campanya forestal, “in-
correrien en una greu imprudència 
que podríem acabar lamentant”.    

|| REDACCIÓ
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Lluita de titans per l’ascens (3-2)
L’FS Castellar de 
vòlei cau en un partit 
en què el rival va tenir 
més punteria en atac

Més de dues hores va estar lluitant 
l’FS Castellar sènior masculí i el CV 
Barberà B per aconseguir quedar-se el 
liderat de la categoria i fer un pas més 
en la lluita per l’ascens de categoria. 
Amb una victòria al tie break per 3-2 
(27-25/25-22/23-25/17-25/15-12), els de 
Rafa Corts i Dani Garcia són líders en 
solitari, un punt per sobre del Barbe-
rà B, a falta de dues jornades de com-
pletar la fase regular.

Amb gairebé el 50% de l’afora-
ment del Puigverd ple, el partit entre 
els dos líders empatats del grup 1 d’as-
cens a Primera Catalana va centrar 
l’atenció de la jornada. El xoc entre els 
dos millors equips de la categoria no va 
decebre ningú, i va oferir una jornada 
que pot marcar un abans i un després 
en la secció de vòlei del club taronja.

Quan ja queia el sol sobre Caste-
llar, els dos rivals van començar una 
previsible lluita de titans, un partit que 
tot i no ser definitiu –resten dues jor-
nades més– sí que havia de marcar el 
futur dels equips de cara a afrontar les 
eliminatòries d’ascens. Amb el Caste-
llar animat pel seu públic, els de Rafa 
Corts aviat van prendre la iniciativa 
en el marcador, sorprenent un Bar-
berà B al qual li va costar uns minuts 
trobar el seu lloc en el partit. Amb un 

 Albert San Andrés

6-1 en contra, els visitants van reac-
cionar fins a poder reduir distàncies 
(17-16) i fent decidir el primer set al 
límit (27-25). 

El segon va deixar el partit vist 
per sentència, amb un irreductible 
Castellar que va deixar noquejat el 
rival després del 2-0. Amb emoció 
màxima, els locals van aconseguir de-
sestabilitzar el rival amb joc de ma-

nar i capgirar amb un parcial de 19-14 
que va semblar els donaria el partit. 
Un resultat lluny de la realitat, ja que 
els visitants es van sobreposar als re-
currents bloqueigs defensius sobre 
la xarxa dels taronges per reaccio-
nar després d’un temps mort i gua-
nyar 23-25.

Amb el 2-1, els de Barberà s’ho 
creien, mostrant la millor cara del 

Els jugadors de l’FS Castellar celebren un dels punts del partit contra el Barberà B.  || A. SAN ANDRÉS

nual i sense donar mai una pilota per 
perduda, mentre que el filial, tot i no 
abaixar els braços, va acusar la dava-
llada mental. Tot semblava fet després 
d’aquest contundent joc, però els de 
Fernández encara no ho havien dit tot.

Amb la relaxació dels dos sets, 
el rival va aprofitar per revifar, anant 
pel davant fins a mitjans del tercer 
set, quan els de Corts van reaccio-

Ivet Alcaraz segueix progressant a pas 
de gegant, després d’aconseguir un 
segon lloc en la tercera cita puntuable 
per a la Copa Catalunya alevina a 
Vilajuïga (Girona). La petita dels 
Alcaraz va aconseguir desbancar 
del segon lloc del podi ciclistes de 

segon any, després de completar els 
10 km d’un circuit molt tècnic que va 
transcórrer per  un circuit molt revirat, 
amb carrers estrets i alguns trams 
perillosos, on la ciclista va seguir les 
indicacions del seu entrenador i pare 
Javi Alcaraz i del seu germà Oriol.

Ivet Alcaraz, segona a 
Vilajuïga en la Copa Cata-
lunya de ciclisme en ruta

partit i deixant sense opcions el Cas-
tellar en el pitjor joc del partit. Amb 
un 5-10 inicial, la reacció no va arribar 
i amb 17-25 es va arribar al tie break.

Després de remuntar un 2-0 i 
en un partit d’aquestes caracterís-
tiques, tot feia pensar que l’avantat-
ge estava del costat visitant, però els 
de Corts van reaccionar en la màxi-
ma igualtat, tornant a manar al mar-
cador i emportant-se una important 
victòria per 15-12.

“No ens esperàvem el comen-
çament tan fort que hem tingut. 
Els hem agafat desprevinguts, ja 
que hem treballat molt sobre el 
seu atac. Són un equip que fa molts 
anys que juguen junts, i en el mo-
ment que els hem deixat respirar, 
s’ha notat i s’han animat. Tornar a 
agafar el ritme ens ha costat, però 
al ‘tie break’ l’hem tingut al nos-
tre costat”, va explicar el tècnic cas-
tellarenc Rafa Corts. “Aquest és un 
ascens al qual hem d’arribar com 
millor podem, ja que si som pri-
mers saltem la prèvia de les fases. 
Al Barberà el teníem travessat des 
de feia temps i avui ha estat un bon 
dia per guanyar-los”, va afegir, des-
prés que el seu equip oferís un especta-
cle de lluita, superació i d’excel·lència 
sense límits. 

L’FS Castellar és líder amb 13 
punts, un més que el Barberà B, a dues 
jornades d’acabar la segona fase de la 
lliga regular. CV Sant Pere Pescador i 
CV Martorell són els dos pròxims ri-
vals en lliga. 

Pel que fa al sènior femení, l’equip 
de Marc Llamas va guanyar diumen-
ge el Llars Mundet B per 4-1 (22-25/28-
26/25-21/26-24/15-12) i l’equip segueix 
segon en la classificació, a tres punts 
del líder Molins Negre. 
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Huracà grana al Dani Pedrosa (9-4)

L’HC Castellar celebra un dels gols dels nou aconseguits contra el Cambrils CH al Dani Pedrosa. || A. SAN ANDRÉS

Li queden setmanes difícils a l’HC 
Castellar en competició, però l’equip 
no llança la tovallola i vol obrar el 
miracle de classificar-se per al play-
off d’ascens. Contra el Cambrils van 
aconseguir la primera de les tres fi-
nals que els resten, golejant i amb 
bon joc (9-4) per demostrar que la 
quarta posició on han començat la 
segona fase és només un error.

El suport del públic al Pedro-
sa va ser una de les claus per donar 
ales a l’equip castellarenc. Feia més 
d’un any que no es veia el pavelló en-
galanat per a una jornada clau, i la 
família grana va tornar a respondre 
tot i poder veure el partit per strea-
ming. Aquesta va ser la primera vic-
tòria, la segona, en la pista.

L’equip va sortir amb les idees 
clares, volent manar en la posses-
sió i en el control del joc, tot i que el 
Cambrils va oposar una ferma re-
sistència, amb el suport d’un col-
legiat que per moments va demos-
trar no saber on era. Ja ho havia fet 
en el partit jugat amb anterioritat i 
tampoc va saber estar a l’altura en 
el dels sèniors.

Els de Ramon Bassols, però, no 
van ser capaços de superar la meta 

  Albert San Andrés

local en el primer quart, i van veure 
com la defensa tarragonina inflava 
a faltes no sancionades un insistent 
Ferran Garcia. Gerard Tantiñá dei-
xava la nota positiva tornant al ter-
ratzo de casa mesos després de la 
lesió que l’ha mantingut allunyat de 
la competició.

I a vuit del final es va alliberar 
la fúria. Com en un huracà tropical, 
els vents corrien amunt i avall per la 
pista amb l’únic objectiu de superar 
la porteria defensada per Raül Can-
delas. Un rere l’altre, des del primer 

L’HC Castellar 
goleja el Cambrils 
i presenta 
candidatura 
ferma a l’ascens

gol de Tantiñá, seguit per Armand 
Plans i Ferran Garcia, l’equip resolia 
en menys de tres minuts, sembrant 
el pànic en els tarragonins, que per 
moments no veien per on venien.

En dos minuts l’huracà va can-
viar de categoria 5 a tempesta tro-
pical, un miratge, però, de l’arriba-
da de la calma. Plans de nou, Jan 
Canudas i Garcia tornaven a ele-
var a categoria 5 la tempesta al Pe-
drosa, tancant la primera part amb 
un contundent 6-0 que encarrilava 
la victòria.

dos gols més instaurant el 8-4 al llu-
minós. El Castellar no va abaixar el 
ritme i va tancar definitivament el 
marcador amb una assistència de 
Garcia a Vegas, que feia el 9-4 defi-
nitiu, per aconseguir una victòria 
que deixa l’equip en la tercera po-
sició provisional, ja que el Cadí en-
cara no ha disputat el partit que l’ha 
d’enfrontar a l’Sfèric de Terrassa.

A l’equip de Bassols ara li res-
ten dues finals: a domicili contra l’in-
victe Alpicat i a casa amb el Cadí, 
equip al qual ha de superar per 
aconseguir una de les dues places 
que donen dret a jugar el play-off. 
La pròxima jornada pot ser decisi-
va per a les aspiracions dels quatre 
primers classificats, amb enfronta-
ments directes entre ells amb l’Alpi-
cat-Castellar i el Cadí-Masquefa.  

Les últimes fuetades de la tem-
pesta van quedar per a l’inici de la 
segona, amb un travesser de Gar-
cia. El Cambrils, fart de tanta tem-
pesta i amb tot perdut, es llançava 
a la contra per aconseguir dos gols 
en els primers cinc minuts, cosa que 
va fer reaccionar Bassols, que va ta-
llar la reacció amb un temps mort.

Amb els aires tranquils, una 
blava per al visitant Arnau Fernán-
dez aplanava el terreny a Vegas per 
aconseguir el setè i el vuitè, però els 
de la Costa Daurada es refeien amb 

Olesa - Alpicat 2-6
HC Castellar - Cambrils 9-4
Masquefa - L’Espluga 5-3
Sfèric - Cadí Pendent

HOQUEI PATINS
SEGONA CAT. · GRUP 4-1· J09

HC Alpicat 15 5 5 0 0
CP Masquefa 12 5 4 0 1
HC Castellar 10 5 3 1 1
CH Cadí 9 4 3 0 1
SH Casal l’Espluga 3 5 1 0 4
Club Olesa Patí 3 5 1 0 4
Cambrils CH 3 5 1 0 4
HC Sfèric 1 4 0 1 3

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

esports hoquei
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Ja ha tornat. I s’ha fet notar. Després 
de dues curses per una sanció incom-
prensible, l’incombustible pilot caste-
llarenc Carmelo Morales ha retornat 
al Campionat d’Espanya de Velocitat 
de la millor manera possible: amb dues 
victòries al circuit de Los Arcos de Na-
varra, on Max Sánchez va seguir el seu 
progrés en Superbike Junior i va aca-
bar les dues curses.

No ha estat fàcil haver de complir 
dues curses de sanció per un fet tan tri-
vial com el que va ser dirigir unes pa-
raules al rival que el va fer caure a terra 
i el va deixar sense el Campionat d’Es-

Retorna el rei: dues victòries 
a Navarra per a Morales

Carmelo Morales sobre l’asfalt del circuit de Navarra. || CARDOSO RACING

‘Carmelito’ torna després de la sanció de manera contundent

panya la temporada passada. Morales 
es va perdre les dues cites de Jerez, 
on el seu màxim rival, Jordi Torres, 
va sumar dues victòries consecutives.

Amb l’absència del pilot del Team 
LaGlisse, per coincidència amb la cita 
de Le Mans del campionat de MotoE 
(on va quedar 5è), el castellarenc va 
anar a totes per demostrar que tot i la 
seva edat encara segueix tenint aque-
lla espurna de campió per sumar més 
victòries i revalidar un títol que se li 
resisteix des de fa dues temporades.

Després de fer el segon millor 
registre en la qualificació (1:39.409) 

MOTOCICLISME | C. ESPANYA VELOCITAT

per darrere del portuguès Ivo López 
(EasyRace BMW), la sortida en la pri-
mera cursa no va ser la millor, ja que va 
caure al 8è lloc i va haver de recuperar 
el segon lloc en només sis voltes i espe-
rar l’error de López, que va caure. En 
la segona, sortint el primer, va domi-
nar d’inici a fi. 

“Hem anat recuperant les 
bones sensacions que tenia amb la 
moto amb el pas dels dies. Hem re-
matat aquest bon rendiment amb 
la victòria, que per a mi és molt im-
portant. Estic molt agraït a l’equip 
per tota la feina que han fet perquè 
al final són ells els que més han so-
fert la sanció i es mereixen aquesta 
victòria”, va explicar el 31 després de 
la primera cursa a Los Arcos. “Estic 
molt content de tornar, d’estar amb 
tot l’equip i treballar per millorar, 
que és el que a mi més em motiva. 
Hem treballat molt bé des del dijous. 
Dissabte va estar bé, però no vaig 
acabar amb les millors sensacions. 
Diumenge hem fet un pas cap enda-
vant i he pogut tenir un millor ritme 
de carrera”, va concloure el diumenge. 
Amb 50 punts, és tercer en la general.

Pel que fa a SBK Junior, Max 
Sánchez va aconseguir el 19è lloc en 
els cronometrats, de manera que va 
col·locar la Yamaha de l’ETG Racing 
en 17a posició en la primera cursa. En 
la segona, va sortir en 18a plaça, i va 
aconseguir igualar la mateixa posició 
que en la cursa del dia anterior.  || A. 

SAN ANDRÉS

Les cites atlètiques a casa sempre són especials per als atletes del club local, 
que en aquesta ocasió van arribar a 79, en el control que el CA Castellar va 
organitzar el passat dissabte a les pistes d’atletisme del carrer Garrotxa. A  
la prova,  es van seguir millorant les bones marques de la setmana anterior 
i es van aconseguir bons resultats des de la sub-16 a la sub20.

Entre els atletes més grans, Lluís Toledo va tornar a ser protagonis-
ta amb la victòria en salt d’alçada amb una marca d’1,90 m, intentant l’as-
salt als 2,01 sense èxit. Paula Pi (7:48,78 s) va ser la guanyadora en els 2.000 
obstacles. Pel que fa a la resta, hi va haver bones marques de Jan Casama-
da als 800 m (2:01,45 s), Paola Clermont (2:30,61) i Ainhoa Roldán (2:32,76). 

En categoria sub12, els atletes verds es van deixar veure en els 60 me-
tres, amb la quarta millor marca per a Hermes Utrilla (10,07 s) en la final D, 
amb Eric Garcia (10,27) i Ismael el Haddad (11,48) sisè i setè respectivament 
en la final E. En categoria femenina, Maria Pinosa va ser 6a amb 10.,00 s 
en la final B, millorant els temps de Daniela Gaitán (10,32), Mariona Arnau 
(10,69), Carla Castillero (10,55), Vinyet Clarena (11,80) i Sara Saez (12,14).

Al voltant d’una quarantena de voluntaris van fer possible l’organitza-
ció d’aquesta maratoniana jornada atlètica que va donar el tret de sortida a 
les 9:00 del matí per acabar passades les 21:00 h.  || REDACCIÓ

79 atletes del CAC 
en el control de casa

Els controls d’atletisme van tornar a les pistes de Castellar. || Q. PASCUAL

ATLETISME | CONTROLS

esports
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Després de 12 temporades, s’ha fet 
efectiu el relleu en la presidència de 
la UE Castellar, en què Joan Homet 
ha donat pas a Miquel Vilanova com 
a nou cap visible de l’entitat.

Vilanova ha accedit a la presi-
dència de manera automàtica després 
de no haver-se presentat cap candida-
tura més i en la seva carta de benvin-
guda ha promès “poder servir l’en-
titat, tal com han procurat fer tots 
els presidents que m’han precedit”. 
Vilanova no és nou en el club, on ha 
ocupat diversos rols i és un gran co-
neixedor del món de l’esport i de l’ac-
tualitat esportiva castellarenca, amb 
un passat lligat a l’hoquei –va ser en-
trenador de l’HC Castellar i el Sent-
menat, entre d’altres– desembarca 
amb una visió molt oberta del que ha 
de ser la Unió Esportiva.

“Assumeixo el càrrec amb tota 
la modèstia i amb tota la meva ener-
gia. Ser president m’omple d’orgull 
i de responsabilitat alhora. Assegu-
ro que procuraré fer-me digne amb 
totes les meves forces d’aquest pri-
vilegi”, va afegir el nou mandatari, 
que també va voler tenir unes parau-
les de record per al fins ara president 
Joan Homet: “Vull retre un home-
natge a la persona que durant dotze 
anys ha estat al capdavant del club i 
que ha fet un pas al costat per donar 
pas a sang nova. L’amic Joan Homet 
per a mi sempre serà el president 
amb majúscules i el club sempre 
serà casa seva”.

Miquel Vilanova, nou president 

Miquel Vilanova serà president durant els pròxims sis anys. || UE CASTELLAR

Agafa el relleu al càrrec de Joan Homet, després de 12 temporades

Homet, o “Comas” com és més 
conegut, ha estat el president més lon-
geu de la UE Castellar, amb un man-
dat de 12 temporades, en què el crei-
xement del club ha estat exponencial 
i el primer equip va assolir l’ascens 
a Primera Catalana (2016-17) com a 
principals èxits.

Vilanova desembarca amb una 
directiva de continuïtat, però que es 

  Redacció

FUTBOL | UE CASTELLAR 

renova en càrrecs i en diferents as-
pectes: Antonio Gómez serà vice-
president 1r; Joaquín Gómez, vice-
president 2n; l’àrea econòmica anirà 
a càrrec de Lluís López; l’àrea de co-
municació, d’Albert San Andrés; se-
cretaria serà per a Meritxell Bordó, i 
com a vocals, Camilo Guijarro, Óscar 
Aguilar, José Manuel Andreu i Fran-
cesc Bordó. 

Sembla que l’FS Farmàcia Yangüela 
Castellar estigui abonat a l’èpica en 
les últimes temporades. L’equip, que 
amb una victòria s’hauria salvat  ma-
temàticament va sumar un empat a 
tres contra l’Sporting Montmeló, un 
dels dos rivals menys potents dels qua-
tre que resten.

Tot i que les circumstàncies de 
l’equip no són les millors, ja que va ar-
ribar en quadre a la part final de la 
temporada, els de Rubén Jiménez 
volien els tres punts en la visita a un 
dels equips en zona de descens direc-
te. Amb només dos canvis i sense juga-
dors clau com els lesionats Javi Hervàs 
i David Pareja o el sancionat Ángel Oli-
vares, el tècnic taronja es veia obligat 
a comptar amb dues de les categories 

inferiors, com van ser Pau Clarà i Oriol 
Fantova, i així donar oxigen a l’equip.

Tot i les baixes, dos gols seguits 
d’Àlex  Sánchez al minut 5 van donar 
l’avantatge al conjunt visitant, que des-
prés del descans aconseguia el 1-3, el 
mateix jugador va arrodonir l’actuació 
amb un hat-trick. De poc va servir, ja 
que al minut 32 i el 33, els de Montme-
ló van aprofitar el cansament visitant 
per empatar el xoc i sumar un impor-
tant punt en la seva lluita per evitar el 
descens directe.

“No va ser un bon partit, però 
s’ha de valorar la situació de l’equip,  
amb dos lesionats de llarga durada 
i els juvenils, que ens van ajudar 
molt”, va explicar el tècnic Rubén Ji-
ménez.  || A. SAN ANDRÉS

Un empat (3-3) per donar 
emoció al tram final

Álex Sánchez va aconseguir un hat-trick contra el Montmeló. || A. SAN ANDRÉS

FUTSAL | D. D’HONOR

esports
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Mecenatge col·lectiu per a l’Elio
La pel·lícula documental ‘Un vas d’aigua per a l’Elio’, del director castellarenc Pere Joan Ventura, encara la 
recta final amb una crida de ‘crowdfounding’ que s’obre el 24 de maig i que permetria finalitzar el film

L’equip del llargmetratge documental 
Un vas d’aigua per a l’Elio, dirigit pel ci-
neasta castellarenc Pere Joan Ventu-
ra, comença un mecenatge col·lectiu 
el 24 de maig que permetrà, si s’arriba 
al mínim de 10.000 euros en 42 dies, fi-
nalitzar la pel·lícula, que ja fa tres anys 
van començar. “No és fàcil recollir di-
ners, s’ha de recórrer a diversos me-
canismes, per això ara iniciem aquest 
micromecenatge amb la plataforma 
Goteo”, apunta Pere Joan Ventura. Si 
s’arriba al mínim requerit per la pla-
taforma en el límit establert encara es 
podran seguir recaptant més aportaci-
ons. “40.000 euros serien necessaris 
per poder fer una cosa més o menys 
digna”, afegeix el director. 

El documental, que també compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, posa 
en valor la figura del maqui italià Elio Zi-
glioli, “un jove idealista i inquiet, amb 
certa cultura, que es va apuntar a la re-
sistència contra Franco”, apunta Ven-
tura. Elio, impulsat també per l’absència 
del seu pare, que formava part del par-
tit comunista i que s’havia exiliat a Fran-
ça, surt a buscar-lo. Acaba formant part 
d’un grup de maquis que arriba a Caste-
llar del Vallès. El 29 de setembre del 1949 
és assassinat pel règim. 

L’Elio havia marxat del seu poble 
l’any 1948, amb només 21 anys. Va ser 
gràcies als estudis que van dur a terme 
l’historiador Argimiro Ferrero i l’estudiós 
sobre Sant Llorenç del Munt Jordi Gui-
llemot que es va poder contactar amb la 
família del maqui italià. Es van iniciar els 
tràmits amb el Departament de Justícia 
per dur a terme l’excavació de la fossa, on 
es van recuperar dos individus. Un d’ells 
seria Elio Ziglioli. 

Ara, les restes de l’Elio són, 70 anys 
després que fos detingut, torturat i assas-
sinat per la Guàrdia Civil, a Lovere amb 
la seva família, des del maig del 2019. La 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Castellar van treballar conjuntament 
per exhumar el cos i fer els estudis antro-
pològics i genètics necessaris per deter-
minar-ne la identitat.

L’altre objectiu és, encara avui, 
saber més coses sobre les restes huma-
nes que van aparèixer al costat del cos 
de l’Elio, durant el procés d’exhumació 
a la fossa comuna del cementiri que in-
dueixen a pensar que un altre home va 
morir, pocs mesos abans, i va ser enter-
rat allà mateix. 

Però a la pel·lícula no només es parla 
de l’Elio, sinó que també es vol reconèixer 

la memòria dels maquis i de la resistència 
italiana al feixisme. “Quan va guanyar 
la democràcia a Itàlia, els maquis van 
ser considerats herois; a Espanya es 
va perdre i els maquis van ser conside-
rats bandolers i assassins”, reflexiona 
Ventura. En aquest sentit, es pot enten-
dre que a Itàlia es conservi molta docu-
mentació del moviment partisà i que, fins 
i tot, s’hagin erigit estàtues en honor seu, 
i que aquí, no hi hagi pràcticament foto-
grafies “perquè havien de viure d’ama-
gat, per qüestions de seguretat”. En 
canvi, per molta  gent de l’època que ara 
ja és gran, “els maquis tenien un punt 
màgic, a mi m’apassionava pensar que 
vivien al bosc, organitzats i units per 
una ideologia”.

Al mecenatge del documental ja es 
compta amb aportacions de la família i 
particulars d’Itàlia. També hi donen su-
port persones rellevants com Pere Por-
tabella o Paco Poch, “que en aquest cas,  
s’encarregarà de la distribució”, diu 
Ventura. I encara s’hi sumen, de moment, 
diverses llibreries, l’editorial La Linterna 
Sorda i Virus Editorial, dues o tres pro-
ductores, l’Associació d’Expresos Polí-
tics del Franquisme, l’Associazione Na-
zionale Partigiani d’Itàlia, el Canal Ràdio 
Cataluña Roma, el Lokal del Raval, o el 
Club Cinema Castellar Vallès, així com 
l’Ajuntament de Lovere i l’Ajuntament 
de Castellar. 

Un vas d’aigua per a l’Elio té dues in-
tencions diferenciades, però que es com-
plementen. D’una banda, “volem expli-
car la història de l’Elio amb més detall, 
des de la seva vinguda desafortunada a 
Espanya fins a la tornada de les seves 
restes al seu poble natal, a Itàlia”, diu 
Ventura. Això significa que, a diferèn-
cia del curtmetratge sobre l’Elio que es 
va projectar al BRAM! fa tres anys, ara 
també s’hi han inclòs imatges de l’exhu-
mació al cementiri de Castellar i la tor-
nada de les restes i enterrament de l’Elio 
a Lovere. 

recompenses als mecenes

La campanya de mecenatge permetrà un 
sistema de recompenses per a totes les 
persones o col·lectius que contribueixin 
econòmicament al projecte. Així, s’esta-
bleixen donatius de 10, 20, 50, 100, 150, 300 
i 500 euros que donaran dret a diverses 
recompenses, en funció de l’aportació. 
Poden incloure agraïments als crèdits 
de la pel·lícula i a Twitter, un dossier del 
film, l’enllaç de descàrrega del documen-
tal, la recepció d’una carta d’agraïment 
personalitzada, un e-book  llibre de regal, 
entrades per a l’estrena de la pel·lícula o 
figurar com a patrocinador o productor 
honorífic.  

  Marina Antúnez

Enrica Volpi, cosina de l’Elio Ziglioli, davant les restes del seu familiar, a la fossa comuna del Cemenntii de Castellar.  || Q. P.

UNA ALTRA PORTA OBERTA AL PASSAT

A la mateixa fossa on es va recuperar el 
cos del maqui italià Elio Ziglioli, l’equip 
d’arqueòlegs de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, responsable de les 
excavacions que es van dur a terme al 
cementiri municipal de Castellar, també 
s’hi va trobar un altre cos, encara des-
conegut. Es tractaria d’un mort  que en 
aquests moments ja es troba en un nínxol 
anònim, fàcilment localitzable. L’equip 
de la pel·lícula ha difós la fotografia que 
figura a l’acta de defunció del registre 

Crida per identificar 
l’altre cos trobat al 
costat d’Elio Ziglioli

S’obre un Goteo 
per finançar el 

documental

MAIG

24

Per aconseguir 
un mínim de 
10.000 euros 
per acabar el 

projecte

DIES

42

civil i que data del 5 de juliol de 1949. 
Se sap que havia mort tres mesos abans, 
el juny del 1949, d’un tret al cap. Que 
era més gran que l’Elio, i que també 
s’ha vist que tenia tres dents d’or. 
“En aquell any van haver-hi moltes morts 
de maquis, a Castellar també va ser l’any 
en què Sidón va assassinar diverses 
persones”. Tot això va coincidir amb la 
caiguda de l’Elio i quasi de tot el seu grup. 
“La crida és per si trobem un familiar o 
conegut que pogués informar d’aquest 
home mort”. El seu perfil genètic ja forma 
part d’un programa d’identificació genè-
tica de la Direcció General de Memòria 
Democràtica. D’aquesta manera, es 
podria creuar la coincidència amb el perfil 
genètic d’alguns familiars inscrits al cens. 
FOTO CEDIDA PER ARGIMIRO FERRERO

L’entitat castellarenca SonaSwing 
engega nous cursos per a aquest 
estiu. A partir del 31 de maig s’inicien 
de nou a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. 
Es faran 4 sessions per a només 24 
euros per persona. De 19.30 h a 20.30 
h, classes per ballar sol el Jazzteps. En 

parella, de 21.30 a 22.30 h, classes de 
‘lindy-hop’ (nivell bàsic 2). Tot es farà 
garantint les mesures vigents per la 
Covid-19. Qui vulgui més informació 
pot estriure a SonaSwing al Facebook 
,Instagram, sonaswingcastellar@
gmail.com  o trucar al 677372282.

Nous cursos de ball 
amb SonaSwing que 
arrenquen a finals de maig
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Un Aplec diferent, però  molt emotiu

Dissabte es va recuperar una imatge clàssica dels aplecs de Castellar Vell: la cultura popular va prendre els voltants de l’ermita amb la presència dels gegants. || Q.PASCUAL

Va ser diferent, però Castellar ha re-
cuperat l’Aplec de Castellar Vell. Des-
prés d’un any sense poder-se celebrar 
a causa de la pandèmia, una de les fes-
tes populars més icòniques i esperades 
de la vila va tornar. Va ser dissabte pas-
sat a la tarda, amb aforament limitat, 
menys activitats que de costum i sense 
el tradicional concurs d’arrossos. Però, 
simbòlicament, la 42a edició potser va 
tenir més importància que en anys an-
teriors: per a les entitats culturals par-
ticipants que van coincidir després de 
mesos, i van poder actuar, va represen-
tar la represa del seu pols, una alena-
da anímica; per als fidels a la cita, que 
mai hi fallen, va suposar una passa més, 
de gegant, cap al que era abans la vida. 
Ser més a prop de recuperar les tradi-
cions irrenunciables.

“Només veure aquesta ale-
gria, la gent que ve rient, la canalla 
que juga, el temps que ha acompa-
nyat, el ball de plaça, que feia molt 
temps que no veia... ens hem tret el 
baf de la temporada que portem. Ha 
valgut la pena”, expressava Maria 
Dolors Cos, que va acostar-se a l’Aplec 
d’excursió aquest dissabte a la tarda. 
No només no hi falla mai, sinó que va 
ser una de les impulsores de recupe-
rar Castellar Vell l’any 1978, netejant 
tot l’espai i celebrant-hi una trobada 
que va inaugurar l’aleshores president 
Jordi Pujol, amb missa del mossèn Ra-
fanell. Aquest dissabte anava acom-
panyada d’una colla, entre la qual hi 
havia Joan Avellaneda: “Tota la vida 
que he celebrat l’Aplec, sempre ha-
víem vingut. Excepte l’any passat, 
és clar. I aquest he pensat que hi 
passaríem a veure la projecció”.

Es referia a la projecció que es va 

  Guillem Plans

dur a terme a l’interior de l’ermita. El 
mapping Dels orígens de l’Aplec, elabo-
rat per Lluís Campmajó i amb guió de 
l’historiador Llorenç Genescà. Quan 
la tarda va començar a caure, i la llum 
del dia es va esmorteir, van començar 
les sessions, d’una durada de 15 minuts 
a dins del recinte. En grups de màxim 
30 persones, hi van anar entrant per 
conèixer la història de la trobada po-
pular, celebrada tradicionalment el 
tercer diumenge de maig –aquest any, 
es va fer en dissabte per evitar excés 
d’afluència i poder allargar el dia per 
projectar el mapping. En total, hi van 
passar 90 persones, que van poder en-
tendre la importància de la cita per la 
cultura popular i la tradició, des que es 
va establir el 1979 o des que el 1981 s’hi 
va incorporar el concurs arrossaire.

La 42a edició, 
després d’un any 
sense celebrar-se, va 
ser per a les entitats 
culturals un pas 
cap a la normalitat

ció”, recalcava Gemma Cabau, de 
l’Escola Nocturna. “La canalla s’ha 
animat i ha vingut molt contenta”, 
celebrava, en el mateix sentit que la 
resta d’entitats.  

La regidora de Cultura, Joana 
Borrego, també considerava que les 
circumstàncies en cap cas van aigua-
lir l’ambient festiu i alegre que es viu 
cada any a la trobada. Tot i que reco-
neixia que ha estat menys multitudi-
nari que sempre, en destacava la pru-
dència que s’ha mantingut respecte 
els protocols de la Covid i l’empenta 
anímica que ha suposat per als cas-
tellarencs: “Sempre ho hem dit, la 
gent té ganes de participar i que es 
tornin a obrir tots els actes cultu-
rals. I, per tant, s’han agafat l’Aplec 
amb moltes ganes”. 

Abans del mapping, però, van ser 
protagonistes diferents entitats caste-
llarenques. L’Escola Nocturna va ofe-
rir un taller amb flors boscanes, una 
tradició que es manté des dels inicis 
de la cita, ara fa més de 40 anys. Els 
Gegants de l’Esbart Teatral de Cas-
tellar van representar la tradicional 
plantada i van oferir un taller de di-
buix. El Ball de Bastons i Ball de Gita-
nes també hi van participar, amb les 
seves actuacions. I com és habitual, i 
imprescindible per arrodonir la cita, 
Colònies i Esplai Xiribec van organit-
zar els jocs de cucanya. A les activi-
tats, hi van participar un total de 130 
persones. Per a aquestes agrupacions, 
la cita va ser un punt d’inflexió en l’ac-
tivitat, que està previst que evolucioni 
favorablement segons les previsions 

epidemiològiques. Així ho explicava 
Antonio Castillo, president bastoner: 
“Igual que les altres entitats, que a 
causa de la pandèmia hem estat in-
actius, poder fer un Aplec de Caste-
llar Vell diferent, com aquets any, 
és simbòlicament una obertura a 
poder reprendre les activitats”, 
reflexionava. Entre els integrants de 
l’entitat que van ser a la trobada, van 
representar cinc balls. “Poder fer 
això representa ser més a prop de 
la normalitat, seguint el protocol, 
amb mascareta, amb desinfectant... 
Però som aquí per col·laborar amb 
el poble i fer país”, afegia Castillo.

“Ha sigut diferent i ha sigut 
bonic, perquè totes les entitats que 
formàvem part del consell, hem 
pogut pujar i fer una representa-
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BIBLIOTECA | IGUALTAT

L’entrada a la vila i els passos de vianants del 
carrer Sala Boadella i Montcada llueixen des 
de fa uns dies la bandera irisada. És una acció 
simbòlica, un altaveu per remarcar que Caste-
llar es posiciona obertament contra la LGTBI-
fòbia. Precisament, dilluns passat va tenir lloc el 
Dia Internacional contra l’Homofòbia, que inclou  
gaifòbia, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia. Cada 
17 de maig es commemora l’eliminació de l’ho-
mosexualitat de la llista de malalties mentals el 
1990, per part de l’Assemblea General de l’OMS.  

Com és habitual, amb la Comissió Munici-
pal per la Igualtat, la Biblioteca Municipal Antoni 
Tort va acollir la lectura del manifest institucio-
nal de la Generalitat de la jornada reivindicativa, 
–al qual s’ha adherit el consistori– i que enguany 
ha llegit l’activista Dalila Pepe. El text recorda la 
importància de donar resposta per part de l’ad-
ministració pública i des de tots els sectors de 
la societat “a tota situació de discriminació, 
d’injustícia i de violència envers les persones 
per llur identitat de gènere o llurs orientaci-
ons sexuals i afectives. Els principis d’equitat 
i de no discriminació són  elements fonamen-
tals dels drets humans”.  

En aquest sentit, el regidor LGTBIQ+, Dani 
Pérez, remarca que no és una celebració “sinó 
un dia de reivindicació, de molta lluita per la 
igualtat plena del col·lectiu LGTBIQ+”. De 
manera simbòlica, des de la regidoria s’han re-
partit mascaretes amb la bandera irisada per 
als treballadors municipals d’atenció al públic. 

D’altra banda, el manifest recorda que el 
desembre passat es va aprovar al Parlament la 

D’esq. a dreta, els activistes Dalila Pepe i Jaume Clapés, i el regidor LGTBIQ+, Dani Pérez, diluns passat.  || R.G.

Castellar se suma a la 
jornada reivindicativa 
amb diverses propostes 
a la biblioteca, l’Escola 
d’Adults i la via pública 

Llei 11/2014 d’igualtat de tracte i no discrimina-
ció, que desplegarà un reglament sancionador 
antidiscriminatori, “un instrument específic 
de reparació de les víctimes i sanció de les 
persones o institucions infractores”. De fet, 
un dels objectius és posar en valor les diversi-
tats sexuals i d’expressió de gènere, i un full de 
ruta d’atenció integral i transversal del col·lectiu 
mitjançant la cooperació entre adminitracions, 
institucions i associacions. “Les dades són esfe-
reïdores. Veure com en una societat avança-
da, al carrer o al transport públic, pel sol fet 
d’anar de la mà amb una persona del mateix 
sexe, et puguin increpar o agredir, és un motiu 
perquè des de les administracions posem fil 
a l’agulla”, assegura Pérez. Concretament, se-
gons les dades de l’Observatori contra l’Homofò-
bia, des que va començar 2021 s’han produït una 
setantena d’incidències per LGTBI-fòbia a Cata-

lunya, 854 des del 2014. Per tal de frenar aques-
tes situacions de violència al transport públic, 
TMB ha posat en marxa una campanya contra 
les agressions a les persones LGTBI, i activarà 
un protocol d’acompanyament a les víctimes.

Després de la lectura del manifest, els ac-
tors Jaume Clapés i Mònica Mimó,  i també Da-
lila Pepe, van comandar l’activitat Ho entens? Es-
tima a qui vulguis, que va consistir en la lectura 
dramatitzada de diversos fragments de llibres 
amb temàtica LGTBI, com Teatre trans i altres 
textos no normatius, de Marc Rosich, Feminismos 
y LGTBI+ ¡Imparables!, de Pandora Mirabilia i 
Mar Guixé, o Adeu a l’Eddy Bellegueule, d’Edo-
uard Louis, entre d’altres. 

Finalment, l’Escola d’Adults també es va 
sumar a la reivindicació dimarts passat amb 
la lectura de frases de l’exposició Crits de lliber-
tat, a càrrec de Mònica Mimó.  || ROCIO GÓMEZ 

Dissabte 15 de maig, a mitjanit, va finalit-
zar el termini de la recepció de microre-
lats presentats al Concurs de Microrelats 
de Castellar per les Llibertats. Enguany, 
s’ha comptat amb 50 participants, un in-
crement substancial respecte a l’any pas-
sat, quan en la primera edició del certa-
men van participar 32 persones. Una 
altra xifra positiva és que s’ha rebut un 
total de 95 microrelats, l’any passat en 
van ser 48. “Aquest any tenim partici-
pants fins i tot de Ciutat de Mèxic”, diu 
Dolors Ruiz, membre de Castellar per les 
Llibertats.  Cal tenir en compte que cada 
participant podia presentar més d’un tre-
ball, com s’establia a les bases. 

Enguany, les bases havien de complir 
amb els requisits de tenir una extensió mà-
xima de 250 paraules i havia de contenir 
paraula “futur”. La valoració per part de 
l’organització és molt positiva: “Ha estat 
un èxit absolut”. Ara s’estan endreçant 
els relats, que es faran arribar als mem-
bres del jurat, enguany format per Josefi-
na Llauradó, David Vila, Yolanda Gutiérrez 
i Anton Carbonell. Quan ja s’hagin decidit 
els relats finalistes, es programarà una re-
unió “i es determinaran els tres relats 
guanyadors”.

S’informarà oportunament de la data 
en què es farà públic el veredicte del jurat. 
En principi, es preveu cap a l’última set-
mana de juny. 

“Voldríem fer un llibre, però aquest 
any hem d’estudiar molt bé si econòmi-
cament serà factible”. En aquest sentit, 
Castellar per les Llibertats intentarà comp-
tar amb patrocinadors o subvencions. “La 
il·lusió hi és, i el contingut té prou vari-
etat i qualitat com per fer-ne un llibre”, 
afegeix Ruiz.    || M. ANTÚNEZ

Quasi un 
centenar de 
relats a concurs

CASTELLAR X LLIBERTATS 

Un pas endavant contra la LGTBI-fòbia
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Dissabte al migdia, els Jardins del 
Palau Tolrà van acollir l’acte central 
de l’exposició Músic de tot cor. Joan 
Tomàs i Parés, que es pot visitar, fins 
al 29 de maig, al Centre d’Estudis de 
Castellar - Arxiu d’Història. La cita 
va comptar amb una cinquantena de 
persones, entre les quals van parti-
cipar diverses autoritats: la comis-
sària de l’exposició i neta del músic, 
Liliana Tomàs; la directora general 
de Cultura Popular i Associacionis-
me Cultural de la Generalitat, M. Àn-

Visibilitzant cultura popular 
amb  l’acte a Joan Tomàs

D’esquerra a dreta, Liliana Tomàs, Marina Antúnez,  M. Àngels Blasco, Joana Borrego i el soci del CECV Joan Roura. || Q. PASCUAL

El Centre d’Estudis de Castellar va presentar l’exposició Any Tomàs

gels Blasco, i la presidenta del Centre 
d’Estudis de Castellar - Arxiu d’His-
tòria, Marina Antúnez, a més d’una 
part de la junta de l’entitat. També hi 
van ser convidats l’alcalde de la vila, 
Ignasi Giménez, i la regidora de Cul-
tura, Joana Borrego. 

La proposta, una iniciativa del 
CECV-AH amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, tenia la finalitat de pre-
sentar formalment la vida i obra de 
Joan Tomàs. En aquest sentit, la neta 
Liliana Tomàs va presentar la figura 

JARDINS PALAU TOLRÀ | CECV-AH

del seu avi al públic, en va repassar 
breument la seva vida. Era músic, 
folklorista, compositor, director de 
cors, un home polifacètic i molt actiu, 
“molt amic de Joan Amades, amb 
qui va fer moltes missions i amb 
qui va treballar conjuntament per 
fer el ‘Cançoner popular’”. La co-
missària va fer èmfasi en el que el 
seu avi va destacar, a banda de ser 
un folklorista que va recollir moltes 
cançons, i és que “el meu avi esta-
va disposat a desplaçar-se on fos 

abans que deixar perdre un cor”. 
La Liliana també es va mos-

trar molt emocionada en saber que 
el Centre d’Estudis ha pogut recupe-
rar la senyera o pendó de l’Orfeó Cas-
tellarenc, que s’incorpora a l’exposi-
ció itinerant a la nostra vila. 

La directora general de Cul-
tura Popular i Associacionisme va 
voler destacar la importància de 
“fer història a través de la seva 
gent”, i en aquest sentit, recuperar 
persones com Joan Tomàs. També 
va voler destacar la feina que fan, en 
xarxa, els diversos centres d’estudis 
de Catalunya a l’hora de dur a terme 
aquesta tasca de recuperació de la 
història de cada municipi. “El Cen-
tre d’Estudis de Castellar també 
contribueix, acollint l’exposició, 
a visibilitzar la cultura popular”. 

Després dels parlaments, es van 
poder escoltar cinc peces de músi-
ca tradicional, algunes d’elles, amb 
firma de Joan Tomàs. Jaume Sala a 
la guitarra i veu, Pep Coca al contra-
baix, algunes de les cantaires del Kor 
Ítsia de Castellar i del Cor de Noies 
de Matadepera van posar-hi aques-
ta pinzellada musical. A més de la 
part cantant, la lliberia Tradilliberia 
de Tona, amb Lluís Marmi al capda-
vant, va poder posar a disposició de 
la gent una mostra de llibres de cul-
tura popular, entre els quals, també 
hi havia obra sobre Joan Tomàs.

El CECV-AH va voler agrair la 
col·laboració de totes les persones 
que havien fet possible l’acte i l’expo-
sició. El Centre d’Estudis va aclarir 
també que si l’exposició ha arribat 
a Castellar és perquè Joan Tomàs 
tenia vinculació amb el municipi, ja 
que va ser director de l’Orfeó Caste-
llarenc des de finals dels anys 20 fins 
al 1931.  L’acte va finalitzar a l’expo-
sició situada al Centre d’Estudis de 
Castellar - Arxiu d’Història, on part 
de les persones assistents i autori-
tats van arribar en comitiva, des de 
l’Ajuntament.  || REDACCIÓ

 CCCV | PROJECCIONS

L’Auditori Municipal Miquel Pont 
serà una de les nou sales de la pro-
víncia de Barcelona on el Festival 
DocsBarcelona s’aproparà nova-
ment al públic. El Club Cinema 
Castellar Vallès hi dona suport 
oferint tres títols en una setma-
na: el dimecres 26 de maig, una 
sessió de curtmetratges que in-
clouen diverses temàtiques: la  
memòria històrica a Galícia, la 
lluita dels treballadors de la Pe-
troquímica de Tarragona, la cura 
de persones amb diversitat fun-
cional i la difícil tasca dels teleo-
peradors comercials.

Per dijous 27 de maig s’ha 
previst la pel·lícula La vida secre-
ta del Doctor Grinberg, d’Ida Cué-
llar, un thriller trepidant sobre la 
desaparició de Jacobo Grinberg, 
especialista en l’estudi de la te-
lepatia. El 1994, Grinberg va de-
saparèixer misteriosament. Les 
circumstàncies de la seva desa-
parició han donat peu a múltiples 
hipòtesis i teories que han contri-
buït a ocultar la veritat de el cas.

El DocsBarcelona A Prop 
es completarà el divendres 28 de 
maig, amb Altsasu (Gau Hura), de 
Marc Parramon i Amets Arzallus, 
una mirada íntima al factor humà 
d’un conflicte que requereix molta 
empatia, una injustícia que s’ali-
menta de ràbia. El CCCV posa a 
disposició uns codis pel visionat 
gratuït d’alguns dels documentals 
programats.  || M. A.

El ‘Docs-
Barcelona’ 
torna a 
Castellar
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agenda del 21 al 30 de maig de 2021

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
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. http://www.
jomeloguisjomelo.com/ 
Cal inscripció prèvia a www.
castellarvalles.cat/contesalparc
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

DIMARTS 25
19 h -  PROPOSTA
Ple municipal
Plataforma Zoom
Organització: Ajuntament

20 h -  PROPOSTA
Club de lectura en anglès Read 
& Chat: The curious case of 
Benjamin Button, de Francis 
Scott Fitzerald
Conductor: Mathew Nix
Biblioteca Municipal Antoni Tort 
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

DIMECRES 26
20 h -  CINEMA
DocsBarcelona a Prop: 
4 curts de la secció DOC-U Te 
llamo para, A cambio de tu vida, 
Dancing with Rosa i Dores
Entrades a www.auditoricastellar.
cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament 
(Regidoria de Cultura), 
Club Cinema Castellar Vallès i 
L’Aula d’Extensió Universitària per 
a gent gran

20 h - XERRADA
“El viatge. Abans i després”. 
Després: Lluny: Del Bhutan a 
l’Antàrtida, una selecció de 
reportatges viatgers
A càrrec de l’autor, Xavier Moret, 
periodista i escriptor, i Enric 
Soler, escriptor i editor de Tushita 
Edicions
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Viatges i més, 
Lleure solidari, Tushita Edicions, 
Institució de les Lletres Catalanes 
i Biblioteca Municipal

DIJOUS 27
17 h - XERRADA
Xerrada: “Comprar en un clic”
Inscripcions a www.
castellarvalles.cat/
compresonline, a l’a/e omic@
castellarvalles.cat o al tel. 
937144040
En línia
Organització: Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor 
(OMIC) i Unió de Consumidors de 
Catalunya (UCC)

De 17 a 19 h - TALLER
“La Dona i Els Elements”
Inscripcions a l’a/e sonaswingcas-
tellar@gmail.com o al tel. 
677372282
Sala de Plens de l’Antic 
Ajuntament
Organització: SonaSwing

20 h -  CINEMA
DocsBarcelona a Prop: 
El secreto del Dr. Grinberg
Entrades a www.auditoricastellar.
cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament, Club 
Cinema Castellar Vallès i L’Aula 
d’Extensió Universitària per a 
gent gran

DIVENDRES 28
De 9.30 a 13.30 h - XERRADA
Cicle de tallers d’emprenedoria 
4.0: Indústria 4.0
A càrrec de Francesc Sabaté 
Domènec, assessor en 
Transformació Digital a la 
Indústria
Inscripcions a www.
castellarvalles.cat/
activitatsempresa 
Sessió virtual
Organització: Ajuntament 

20 h -  CINEMA 
DocsBarcelona a Prop: 
Altsasu (Gau Hura)
Entrades a www.auditoricastellar.
cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament 
(Regidoria de Cultura), 
Club Cinema Castellar Vallès i 
L’Aula d’Extensió Universitària per 
a gent gran
 
 
 
DIUMENGE 30
8 h – SORTIDA
Fem Camí. Fem Castellar: 
El camí lila
Inscripció  gratuïta a www.
castellarvalles.cat/femcami
Punt de trobada: Era d’en 
Petasques
Organització: Ajuntament i Centre 
Excursionista de Castellar
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 21 CATALUNYA 
DISSABTE 22 PERMANYER 
DIUMENGE 23 YANGÜELA 
DILLUNS 24 FENOY 
DIMARTS 25 EUROPA 
DIMECRES 26 BONAVISTA 
DIJOUS 27 CASANOVAS 
DIVENDRES 28 ROS 
DISSABTE 29 CATALUNYA 
DIUMENGE 30 CASTELLARV 

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

“En aquesta època de bojos faltaven els idiotes de l’horror.”
Franco Battiato

@montsebioyes @mmuntada@nuria_estrada_ner
La primavera arran de casa MarietaSundaymood

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

En aquesta imatge de fa 67 anys es pot veure dues noies –Maria Teresa Roca i Cinta Calvó– des-
prés de pujar al Puig de la Creu el Divendres Sant de 1953. A més de les dues noies, entre els nois 
hi ha José Bailén, Joan Oliver, Pere Montlló, Àngel Suárez, un tal Esteban, fill de l’aleshores capo-
ral de la Guardia Civil. A la dreta, amb ulleres de sol, Marcel Germà. || FOTO CEDIDA PER CINTA CALVÓ

Pujada a Puig de la Creu, 1953

penúltima

11/05/21          
Maria Garcia Avilés · 84 anys
15/05/21             
Glòria Sala Tuneu · 59 anys
16/05/21            
Arsenio Chamorro Cerro · 85 anys
17/05/21       
Rosaura Rojas Moyano  · 83 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
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la contra

Dalila Pepe

Ens assemblem 
infinitament més del 
que ens diferenciem

Encarregada de la lectura del manifest contra l’homofòbia

Q
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Veneçolana, de pares italians, aterra a Catalunya 
el 2006. Destra en la dansa, la música, el teatre i la 
pintura, diu que ha descobert la natura gràcies als 
seus quatre gossos. Ara, és feliç vivint a les Arenes

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
L’empatia
Un defecte que no pots dominar?
Soc autocrítica
Una persona que admires?
El meu germà Umberto
La teva paraula preferida?
‘No sé’.  Faig servir molt aquesta ex-
pressió
Quin plat t’agrada més?
Pasta al pomodoro
Un color
El verd
Un llibre?
‘La insoportable levedad del ser’,  
de Milan Kundera
Un cantant?
Fito Páez
Una pel·lícula?
‘Tan lejos, tan cerca’, de Wim Wenders
Una disciplina artística?
La dansa
Un somni?
Enregistrar un àlbum de música

”

“

· Dilluns es va commemorar el Dia 
contra l’Homofòbia i tu vas ser l’en-
carregada de llegir el manifest. Per 
què és important per a tu defensar 
els drets LGTBI+?
Tot i que hagi sectors de la societat i 
llocs en el món on la població hagi com-
près que la vida està plena de colors, 
encara resta molt per fer.  Em sembla 
que és important anar reforçant i com-
partint aquesta informació per educar 
a aquelles persones que encara tenen 
dubtes. I també per visibilitzar que 
encara existeix homofòbia, fins i tot 
en persones homosexuals. 

· Entre elles, vols dir?
No, parlo d’un mateix. De vegades, no 
acceptar-se un mateix és una mane-
ra de ser homofòbic, per tant, parti-
cipar d’aquest acte és per a mi també 
una manera de mostrar-me, de com-

partir en aquest lloc on estic vivint ara, 
una part del que soc. 

· Fa molt de temps que lluites per 
aquesta causa?
Quan era més jove i encara no havia 
comprès a nivell personal o no havia 
acceptat del tot qui era, tenia la neces-
sitat de participar en el Dia de l’Orgull 
Gai, anar a manifestacions... sobretot 
quan vivia a Barcelona i a Caracas, que 
allà encara hi ha moltíssima feina més 
per fer en aquest àmbit. Amb el temps, 
m’he relaxat, m’he acceptat i he deixat 
de necessitar participar en això. Algu-
na cosa dins meu em diu “no tinc res a 
demostrar, no tinc res a reivindicar”, 
però això en l’àmbit  personal. Jo sé que 
en l’àmbit social queda molt per fer. 
Les persones no hem entès que hi ha 
multiplicitat de colors i que ens assem-
blem infinitament més del que 
ens diferenciem.
· Has patit homofòbia al llarg de 
la teva vida?

Quan era petita, sí. Jo era una nena que 
no seguia els rols i els criteris de la so-
cietat . M’agradava molt anar amb els 
nens, pujar als arbres, patinar, jugar 
a beisbol. Les nines em semblaven el 
més avorrit del món i això feia que em 
diguessin marimacha. En aquell mo-
ment ho portava, segurament m’afec-
tava d’alguna manera, però en general, 
els infants tenen la facilitat de passar a 
una altra cosa, tot i que pot marcar de 
manera molt negativa i crear traumes 
profunds. Em sentia culpable, jo no en-
tenia perquè allò que feia era dolent.

· Caracas, on vas viure fins els 34 
anys, és més oberta, dins de Ve-
neçuela, pel fet de ser la capital?
Bé, sí és capital, però s’ha de contextu-
alitzar. Caracas forma part d’una idio-
sincràsia llatinoamericana on encara 
hi ha molta presència del masclisme. 
Recordo que anava a prendre un cafè 
a un bar molt agradable que era al cos-
tat d’un carrer on transitaven molts ve-

hicles i ens insultaven, ens llançaven 
ampolles... Fa 15 anys que visc fora de 
Caracas, però no crec que hagi canviat 
gaire. Jo vaig decidir viure la meva ho-
mosexualitat molt més obertament en 
arribar a Catalunya, perquè em sem-
blava un lloc molt més obert i molt més 
segur. Res en comparació amb Cara-
cas. Jo aquí no he sentit rebuig. Ha 
estat més la por a ser rebutjada en la 
meva ment que el possible rebuig que 
hagi sentit una altra persona cap a mi.   

· Per què vas decidir migrar?
Jo tenia doble nacionalitat pels meus 
pares i el meu germà, que ja era aquí, 
em va empènyer. Em va dir “vine a Eu-
ropa i desmitifícala”, perquè jo pensa-
va que era el cel. Era ballarina de dansa 
contemporània i tenia la il·lusió que 
potser a Europa tindria moltes més 
oportunitats, que em sorprendria la 
vida. Vaig venir a menjar-me Europa, 
però Europa em va menjar a mi. Ca-
dascú té unes capacitats adaptatives 

i a mi em va costar. No vaig saber en-
tendre com defensar qui era jo a nivell 
creatiu i dansístic aquí. Pensava que 
em portaria la meva realitat, no vaig 
saber gestionar-ho i em vaig anar allu-
nyant poc a poc del somni de la dansa. 

· No obstant això, et vas quedar. 
Hauràs trobat altres coses.
Sí. Fa dotze anys que soc amb una dona 
que és un tresor. Tenim quatre gossos, 
que m’han canviat la vida, m’han aju-
dat a descobrir la natura i he tingut la 
gran sort d’aconseguir viure a les Are-
nes, enmig d’un paratge increïble. A 
més, ara pinto, sobretot animals. Va 
ser un descobriment increïble. Tinc 
un projecte anomenat Pe Pet Portrait 
i també estic tocant la guitarra i he 
composat cançons. Va néixer de la ne-
cessitat urgent de crear-li una cançó 
al meu germà Umberto, amb qui tenia 
un vincle especial i ens va deixar l’any 
passat. El meu somni és poder enre-
gistrar un àlbum.  

  Cristina Domene


