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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS
POLÍTICA | P04-05

Els cinc portaveus municipals fan
balanç a l’equador del mandat

COPA | P13

La UE Castellar,
candidata al títol

EDUCACIÓ | P 08

Fer la selectivitat en temps incerts
Un total de 134 alumnes dels dos instituts de
Castellar han fet la selectivitat aquest curs a la UAB

Tres alumnes de l’Institut Castellar no van poder
començar les proves dimarts per estar confinades

El gruix dels alumnes de l’Institut Puig de la Creu en una foto de grup feta dimecres davant de l’escola d’enginyeria de la UAB on han fet la selectivitat. || L’ACTUAL
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tema de la setmana

energies renovables

L’energia solar fa un salt endavant
L’Ajuntament encarrega un estudi per veure el potencial fotovoltaic, i a l’Espai Tolrà i a El Mirador s’hi posaran plaques

Redacció

La Regidoria de Transició Ecològica
encarregarà aviat un estudi per de·
terminar el potencial fotovoltaic de
Castellar. L’objectiu és disposar d’un
full de ruta en l’horitzó temporal de
l’any 2030 que faci possible avançar
la vila en matèria d’eficiència i trans·
ició energètiques i d’implementació
d’energies renovables. “Arran del
canvi de política a nivell europeu
i espanyol en relació al tema energètic, a la rendibilitat i a la possibilitat que instal·lar unes plaques
tinguin ajuts ens vam plantejar
saber exactament quin potencial fotovoltaic té la vila”, explica
el regidor de Transició Ecològica,
Pepe González.
cobertes municipals

Pel que fa als equipaments munici·
pals, s’analitzaran tots els punts po·
tencials d’autoconsum i el nivell d’au·
tosuficiència energètica que poden
arribar a assolir. Segons un primer
estudi realitzat pels serveis tècnics
municipals, la instal·lació de plaques
solars en una trentena d’edificis pú·
blics i en una superfície total de co·
berta d’uns 8.500 metres quadrats
possibilitaria una producció anual
del voltant d’1.840.000 kWh. En fun·
ció de cada instal·lació, la generació
d’electricitat permetria l’autoconsum
de l’edifici al 100% i la venda de l’ex·
cedent o l’autoconsum en xarxa del
mateix edifici i d’altres equipaments
situats a menys de 500 m2. En tot cas,
es preveu que la inversió rondaria
els 1,1 milions d’euros i que quedaria
amortitzada en set anys d’estalvis en
la factura elèctrica.
L’estudi, que derivarà en un Pla
Municipal de Cobertes Fotovoltai·
ques, serà una eina de planificació es·
tratègica que establirà les prioritats
per part de l’Ajuntament. A més de les
cobertes, també s’analitzaran altres
opcions on instal·lar plaques solars,
com són horts i solars municipals, i

també pèrgoles. Al mateix temps, el
pla possibilitarà l’optimització de les
potències elèctriques i dels contrac·
tes dels equipaments municipals,
d’acord amb la nova realitat tarifà·
ria, per reduir els costos energètics
al mínim. “Per nosaltres, l’aposta fonamental en la línia d’estalvi
energètic és l’energia fotovoltaica i
volem fer càlculs perquè, a part de
l’estalvi econòmic, volem saber la
quantitat de tones de C02 que deixem de generar”, sosté González.
sostres industrials i residencials

L’estudi també incidirà en la instal·
lació de plaques solars fotovoltaiques
en cobertes de titularitat privada:
d’una banda, s’analitzarà la totalitat
de polígons industrials, atenent el seu
consum energètic i tenint en compte
la superfície disponible de teulades
de naus i d’aparcament. Aquest es·
tudi inclourà un apartat amb mesu·
res d’incentivació i també inclourà un
altre apartat que permeti determinar
el potencial d’instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques al sector resi·
dencial a Castellar tenint en compte
la superfície disponible, i les instal·
lacions que ja existeixen. També s’in·
corporaran mesures que permetin
fomentar la instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques als habitatges
i l’anàlisi i revisió de les ordenances
fiscals o activitats que promoguin i
divulguin l’energia solar fotovoltaica.
plaques a l’espai tolrà i a el mirador

L’Ajuntament ja farà aquest mateix
2021 una primera aposta per l’ener·
gia solar fotovoltaica a les cobertes
de l’Espai Tolrà i d’El Mirador. Això
permetrà millorar l’eficiència ener·
gètica d’aquests equipaments, ja que
compensaran el seu consum elèctric i
el d’altres equipaments associats amb
el que s’injecti a la xarxa.
A l’Espai Tolrà, primer es re·
tirarà el fibrociment i es renovarà
la teulada. Després, s’hi instal·laran
360 mòduls fotovoltaics en 600 m2
de superfície que faran possible la

Una vista aèria de la coberta de l’Espai Tolrà on s’instal·laran 360 mòduls fotovoltaics en 600 m2 de superfície. || AJUNTAMENT

injecció a xarxa de l’energia equiva·
lent als consums de l’Espai Tolrà i
també d’una part de l’Escola Muni·
cipal d’Adults i de l’escola Joan Blan·
quer. La producció anual serà de
178.613 kW/h/any (equivalent a un es·
talvi anual de 55.000 tones de CO2).
El conjunt de la inversió (coberta
més plaques) serà de 418.000 euros.
A El Mirador, es col·locaran 65
mòduls fotovoltaics en una superfí·
cie de 110 metres quadrats, que pro·
duiran anualment 31.422,6 kWh, amb
un estalvi anual proper a les 10.000
tones de CO2 anuals. Les plaques es·
taran situades a la teulada del Centre
Excursionista i de la banda que cor·
respon a l’antic mercat i abastiran
l’equivalent a una part del consum
elèctric del propi d’El Mirador. La
inversió cas serà de 25.000 euros.

+ENERGIA SOLAR

92 plaques instal·lades
en tres equipaments
municipals
Cal recordar que les cobertes de
tres equipaments més, la nau de
Via Pública, el Parc de Bombers i
el Pavelló de Puigverd, disposen
des de l’any 2012 d’un total de 92
plaques solars fotovoltaiques.
Aquesta iniciativa, impulsada per
l’Ajuntament i gestionada per una
empresa privada, va possibilitar que
per primera vegada s’utilitzessin
terrats d’edificis municipals per a la
injecció d’energia solar fotovoltaica
a la xarxa elèctrica. Una altra de les

accions per reduir les emissions de
CO2 se centra a afavorir la mobilitat
dels vehicles elèctrics. Per això,
l’Ajuntament instal·larà dos punts
d’ús públic de recàrrega semiràpida
d’aquest tipus de vehicles. Un d’ells
substituirà i millorarà el ja existent al
carrer de Portugal, mentre que l’altre
estarà ubicat a l’aparcament del
carrer de Catalunya situat al davant
del Pavelló de Puigverd. En tots dos
casos seran punts de càrrega doble
de 44 kW, amb la qual cosa podran
alimentar fins a quatre vehicles al
mateix temps. La inversió suma
27.500 euros. L’Ajuntament també
vol renovar la flota municipal amb
vehicles elèctrics i híbrids i hi invertirà uns 200.000 euros. || REDACCIÓ
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actualitat

consum

Recel amb la nova
tarifa de la llum
Els trams horaris
més barats de
la nova factura
elèctrica són a la nit
i el cap de setmana
L’1 de juny va entrar en vigor la nova
factura de la llum, que vol capgirar els
hàbits dels consumidors. Els trams
més econòmics són de matinada i el
cap de setmana, per tal d’alleugerir les
hores punta en què la xarxa no sempre
pot abastir tots els clients.
Concretament, s’estableixen tres
trams horaris amb diferents tarifes
(hora punta, plana i vall), i dues potèn·
cies elèctriques. Així, la tarifa d’hora
punta, amb un preu més elevat, és de
10 h a 14 h, i de 18 h a 22 h, de dilluns a
divendres no festius. El tram pla, amb
un preu més moderat, és de 8 h a 10 h,
de 14 h a 18 h, i de 22 h a 24 h. El període
vall, amb un preu més reduït, comen·
ça a partir de la mitjanit, de 24 h a 8 h,
i tota la jornada de dissabte, diumen·
ge i festius d’àmbit nacional.
Des de l’Agència d’Energia del
Vallès Occidental recorden que els can·

vis són generals i s’aplicaran a totes les
comercialitzadores elèctriques. “Amb
una empresa del mercat elèctric regulat, els canvis s’aplicaran automàticament a la factura, amb la tarifa
més econòmica del mercat. Si és una
empresa del mercat elèctric lliure,
els canvis s’aplicaran igualment a
la factura, però cada empresa decidirà quines tarifes t’ofereix, més
enllà de les tarifes planes i promocions”, expliquen.
En aquest sentit, Adrià Serarols,
consultor energètic d’Ecoserveis, re·
coneix que “a primer cop d’ull és evident que afegeix complexitat a les
factures, que ja eren complexes per
a molta gent, i els horaris sembla que
d’entrada puguin perjudicar-te. Tot
i això, si com capaços de desplaçar el
consum a les hores barates, pot sortir a compte. Les hores cares són les
de fer el dinar i el sopar”.
Val a dir que, per a bona part de
la ciutadania, és difícil reformular les
rutines diàries, i el preu a l’alça en ho·
rari de màxima activitat pot repre·
sentar un escull important, sobretot
en casos de pobresa energètica. L’as·
sociació de defensa dels consumidors
FACUA alerta que el rebut es podria
disparar amb una pujada interanual

La nova factura elèctrica va entrar en vigor l’1 de juny. || PEXELS

del 42% en la propera factura. “Potser caldria veure si es pot millorar
la xarxa en lloc de fer canviar els hàbits de tothom”, lamenta Serarols. En
consultor detalla que la modificació de
tarifa “les empreses la justifiquen
dient que fins ara hi havia pics de
consum en les hores punta que per
a la xarxa eren difícils d’aguantar.
Aquesta nova tarifa serà una manera d’aplanar la corba de la demanda”. “Si ens ho mirem des d’un altre
punt de vista, el 54% de les hores
de l’any seran les barates, un 23%
les de preu mitjà, i un altre 23% les
més cares. Hi ha oportunitat d’estalvi”, afegeix.

A tall d’exemple, el consultor
apunta que en el cas de disposar d’un
vehicle elèctric, si es carrega durant la
nit, pot beneficiar els propietaris. “Les
hores de sol són les més cares, i per
tant les renovables poden guanyar
rendibilitat, i que més gent s’animi a instal·lar plaques i dependre
menys de la xarxa”. Segons l’Insti·
tuto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), del Ministeri de
Transició Ecològica, la nevera suposa
el 30,6% de l’electricitat que consumeix
una llar, mentre la televisió i la renta·
dora, en representen el 12,2% i l’11,8%.
Prenent com a referència les dades de
l’IDAE, una rentadora d’una hora en

tarifa punta tindrà un preu de 47 cèn·
tims, mentre que en tram pla i redu·
ït, serà de 28 i 22 cèntims, respectiva·
ment. Tanmateix, fins que no tinguem
a les mans el nou rebut, no sabrem de
quina manera ens tocarà la butxaca. La
nova tarifa té avantatges però també
inconvenients. “El cost de la potència contractada baixa, i la factura
dependrà menys dels costos fixos i
més dels variables”. “Tenim la possibilitat de contractar dues potències diferents: una per les hores vall
i una altra per les punta i les planes.
Durant un any podrem ajustar-nos
les potències sense cap cost en la tramitació”, conclou. || ROCIO GÓMEZ

CASTELLÒMETRE: ELS NOUS PREUS DE LA LLUM

ANNA BUSQUETS
Exportació - 39 anys

CARME VINAIXA
Jubilada - 76 anys

TONI MERINO
Fuster - 42 anys

ROSER MUNT
Administrativa - 40 anys

“El teletreball és molt favorable
per a la conciliació familiar,
però si s’apugen tant els preus en
horari laboral, serà impossible.
Haurem d’adaptar els nostres
hàbits per fer front a la factura.”

“L’electricitat és una necessitat
vital i no estic d’acord amb la nova
factura de la llum. Les rentadores
les posaré el cap de setmana, que
són més barates. La gent que tingui
més diners, tant li farà l’horari.”

“Fa molt de temps que s’està apujant
el rebut de la llum, i fins i tot m’he
plantejat posar-me plaques solars,
però hi ha molts entrebancs. No estic
d’acord en canviar els hàbits, i fer
coses que abans no fèiem.”

“Hem d’esperar que ens arribi la
factura, i veure si val la pena posar
la rentadora a les 12 de la nit, però
de moment no canviaré les rutines.
Suposo que acabaré pagant més,
perquè aquests horaris no van bé.”

FRANCISCO GONZÁLEZ
Finances - 54 anys
“Aquesta tarifa no beneficia ningú,
i acabarem pagant el mateix. És
una manera d’amagar-ho. Crec
que haurien de fer una tarifa plana
global, amb preus adaptats a les
necessitats de cada família.”
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política

balanç municipal

L’equador del mandat municipal
1. Balanç dels dos primers
anys del mandat

2. Com valoreu la gestió de
la pandèmia al municipi?

3. Què destaqueu del pla
d’inversions extraordinari?

4. Com s’afronta la segona
meitat del mandat?

biomassa, però el que ens preocupa és
que l’Ajuntament no tindrà la capaci·
tat tècnica per poder gastar tot això. I
el tema de la transformació de la zona
de la Playtex. El pla d’ordenació urba·
nística que es va aprovar fa dos man·
dats ha quedat obsolet. Ara la Playtex
és una oportunitat de futur, de tornar
a replantejar el model urbanístic de
Castellar, i això s’ha de fer amb un pro·
cés participat.
Pot ser un nou moment fundacional i un
canvi de cicle que cal aprofitar.”
4.“El primer és que el tema de la Playtex
es faci bé, perquè això suposarà un nou
Espai Tolrà, per tant, canviarà definiti·
vament tota la configuració de Caste·
llar. I s’ha de fer molt bé, escoltant tot·
hom. L’altra gran modificació és l’àrea
del riu Ripoll, que s’ha d’acabar i s’ha
d’acabar bé. I una tercera, que no s’es·
tà afrontant, és l’organització interna
de l’Ajuntament de Castellar”.

feina. En general, s’ha fet una gestió
des del consens, fet que nosaltres hem
anat demanant de forma reiterada amb
mocions i parlant amb l’equip de go·
vern. En una primera instància es va
fer a través de la taula de crisi i nosal·
tres vam incloure més d’una vintena
de propostes algunes de les quals es
van acceptar com l’ajut als comerços,
l’increment de les ajudes a les entitats
com Càritas o al lloguer social. Poste·
riorment, quan es va tornar a reac·
tivar la taula, també vam fer moltes
propostes, algunes de les quals ja s’es·
tan implementant. Estem satisfets que
l’equip de govern, probablement en un
fet sense precedents en els anys que fa
que governa, s’hagi posicionat a favor
d’aquest consens.”
3. “Ha estat fruit d’una batalla lluitada.
Recordo l’estiu passat, quan el govern
de l’Estat havia decidit que tiraria en·
davant una proposta per treure diners
dels romanents municipals per admi·
nistrar-los ells. Nosaltres ens hi vam
oposar fermament, amb una moció, i fi·
nalment, tal com es va treballar al Con·
grés a través d’una proposta de Junts
amb la qual vaig poder col·laborar, es
va aconseguir que fos a la inversa: que
fossin els propis ajuntaments qui gestio·
nessin els seus romanents per partides
adreçades a la pandèmia i les seves con·
seqüències. Però nosaltres seguirem
sent el corcó constant de l’Ajuntament
en matèria del manteniment i neteja de
la via pública i seguretat ciutadana.”
4. “L’afrontem amb ganes. Tant el poble
com el país estem vivint un moment ex·
cepcional per la pandèmia. A Catalu·
nya, també per la repressió. Cal insistir
que tenim 3.000 persones reprimides
per haver participat d’alguna manera
en tot el moviment d’alliberament na·
cional. I cal afrontar-ho amb molta res·
ponsabilitat, hem d’insistir que l’equip
de govern se situï en el cantó correcte
de la història, ja estem veient com la
justícia europea està qualificant la re·
pressió espanyola, i la qüestió és on es
troba l’equip de govern. I sovint veiem
vots en contra o abstencions sense cap
comentari.”

pau castellví (junts)

marga oncins (cup)

1. “Estem contents de la feina feta en
un període molt difícil, en què ha cal·
gut fer mans i mànigues perquè ningú
quedi exclòs de les polítiques del nos·
tre Ajuntament. Però no n’hi prou, amb
una política de proximitat. És molt im·
portant que les coses funcionin i qües·
tions com, per exemple, la neteja han
estat més importants que mai. L’Ajunta·
ment s’ha hagut de posar les piles i nos·
altres hem estat empenyent-los i acom·
panyant-los. En matèria de seguretat
ciutadana hem viscut una crisi per la
gestió l’equip de govern, cosa que nos·
altres ja vam denunciar des que vam
entrar a l’Ajuntament, advertint dels
riscos de no invertir prou en aques·
ta qüestió.”
2. “Sempre que s’ha comptat amb la
resta de grups municipals i amb tots
els col·lectius implicats s’ha fet bona

1. “D’aquests dos anys de mandat, un
ha estat de pandèmia, això ha fet que
l’activitat a tots nivells, polític i d’oposi·
ció, hagi baixat moltíssim. Precisament
perquè ha estat una situació nova i di·
ferent s’ha demostrat clarament que
el govern no està a l’altura, ni de bon
tros. Són gestors que tenen una gran
campanya de màrqueting al darrere, i
de cada petita cosa s’han penjat moltes
medalles. No hi ha un pla de futur, no hi
ha accions decidides valentes davant
d’aspectes socials, econòmics o medi·
ambientals, sinó que les coses li cauen
del cel. Els ha caigut del cel, el solar de
la Playtex, la rotonda del Mercadona, el
pla de gestió forestal per part de l’asso·
ciació de propietaris forestals de Caste·
llar del Vallès, però no són temes que ells
hagin estat treballant de manera àrdua.

Cristina Domene

El 15 de juny s’acompleixen dos anys del
ple de la constitució de l’Ajuntament per
als anys 2019-2023. La i els portaveus
dels grups municipals amb represen·
tació al ple valoren l’equador del man·
dat municipal.
joan creus (som de castellar-psc)

1. “La pandèmia ha condicionat totes
les previsions que portàvem al progra·
ma electoral, així com l’inici de mandat:
els projectes anaven orientats d’una
manera –tot i que les línies mestres se·
gueixen sent fermes– i hem hagut d’es·
tablir altres prioritats per fer front amb
emergència a la situació de pandèmia.”
2. “Crec que podem estar satisfets
sobre la celeritat amb què s’ha actu·
at perquè els ajuts arribessin a la ciu·
tadania. En una primera fase, davant
les grans incerteses que s’obrien, vam
potenciar la comunicació amb la pobla·
ció i vam intentar arribar molt direc·
tament a la ciutadania, un fet que crec
que va ser agraït per veïnes i veïns. En
els primers dos mesos, quan ja vèiem
quina podia ser la magnitud de la pan·
dèmia, es va començar a treballar en
línies de suport a les famílies i a les per·
sones que més ho necessitaven, i es va
centralitzar la gestió amb una Ofici·
na Covid. Això es va treballar amb els
grups de l’oposició per poder arribar a
consensos. En aquests dos anys hi ha
hagut dos plens importants d’acord: el
del maig del 2020 per aprovar les línies
de suport per a la ciutadania i els em·
prenedors o a l’habitatge i les entitats
com Càritas i Creu Roja; també el ple
de març del 2021, en què vam aprovar
la incorporació de romanents d’exer·
cicis anteriors per valor de 9 milions
i mig destinats a millores socials im·
portants per al nostre municipi. Per
tant, la valoració de la gestió de l’equip
de govern i de l’entesa i el consens amb
els grups de l’oposició es pot qualificar
amb bona nota.”
3. “Les línies més rellevants van ori·
entades a l’àmbit social. És històrica
la compra del solar de la Playtex per
poder destinar-lo a habitatge de llo·
guer, o els ajuts al lloguer de persones
afectades per l’impacte de la Covid i que
ha tingut molt bona rebuda. Pel que fa
a educació, avancem el finançament
per fer el nou edifici de l’institut escola
del Sant Esteve que, per magnitud, és
de les coses més importants que pas·
saran aquest mandat. També hem de
destacar l’ampliació de la Biblioteca pel
carrer Hospital i qüestions vinculades
a l’energia per fer més eficients els es·
pais municipals, etc. I el gran àmbit de
millora que està suposant el riu Ripoll,
dels temes més celebrats pels veïns.”
4. “Quan les coses no estiguin tan supe·
ditades a la situació sanitària, creiem
que encara es podran desenvolupar
més projectes vinculats a l’ampliació de
recursos d’inversió social, solidaritat,
transició ecològica, accessibilitat i acti·
vitat econòmica. Són les nostres grans

Una imatge d’arxiu dels cinc portaveus municipals d’aquest mandat després del darrer ple que es va fer presencial, fa un any. || C.D.

“L’entesa i el consens amb
els grups de l’oposició es pot
qualificar amb bona nota”
Joan Creus
Portaveu de Som de Castellar-PSC

“Hem de fer un canvi en la
manera de funcionar de
l’Ajuntament per poder ajudar
la gent”
Rafa Homet
Portaveu d’ERC

“Sempre que s’ha comptat amb
els grups municipals s’ha fet
bona feina”
Pau Castellví
Portaveu de Junts per Castellar

“La pandèmia ha demostrat que
el govern no està a l’altura”
Marga Oncins
Portaveu de la CUP

“Per als propers anys esperem
que millori la qualitat de vida
dels castellarencs”
Matías de la Guardia
Portaveu de Ciutadans

línies de treball en un municipi que ha
de seguir prosperant i progressant.”
rafa homet (erc)

1. “És un balanç de final de cicle. És un
mandat que vam començar amb vo·
luntat d’avançar en la lluita contra el
canvi climàtic, i que s’ha vist interferit
per la sentència del procés, però so·
bretot per la pandèmia, que ha suposat
un canvi de prioritats absolut. A causa
de la pandèmia s’ha alliberat el roma·
nent dels ajuntaments. Aquests milions
ens donen una oportunitat estratègica
única, però tot això ve perquè aquests
11 milions d’euros no s’han gastat en els
anys passats i això ha posat de manifest
les limitacions actuals de l’Ajuntament.
No s’ha invertit, i això fa que quan s’ha
volgut ajudar la gent, l’estructura mu·
nicipal no ha pogut donar l’abast. Per
tant, cal modernitzar l’administració i
reiniciar el mateix Ajuntament. Tenim
bons professionals, però la manera d’or·
ganitzar fa que no funcioni.”
2. “Hi ha una dualitat entre la voluntat
política de voler ajudar la gent, volun·
tat compartida amb tots els grups i la
realitat, que és la mateixa configuració
dels treballadors de l’Ajuntament com
a empresa que no s’ha posat al dia en
tots aquests anys. Paradoxalment, les
propostes programàtiques d’ERC que
portàvem en aquest mandat i en l’ante·
rior, i que l’equip de govern no les porta·
va, les estan aplicant ells. Això, en prin·
cipi ens agrada i és positiu, però també
és veritat que aquesta organització que
hi ha dins de l’Ajuntament s’ha de resol·
dre: hi trobem opacitat, en temes com la
caserna de la Guàrdia Civil... hem de fer
un canvi en la manera de funcionar de
l’Ajuntament per poder ajudar la gent”.
3. “Estan aplicant inversions que nosal·
tres reclamàvem en el programa elec·
toral, com la recuperació del Ripoll, la

continua a la pàgina 05
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No saben acceptar les col·laboracions
d’altres partits i sobretot de col·lectius.
I a les entitats quan volen fer coses els
posen traves. O què s’ha fet pels joves?
Res. Han estat els grans oblidats de la
pandèmia. Davant de la crítica, el seu
posicionament és d’alliçonament i con·
descendència constant. Per tant, hem
pogut aportar poc. I quan som crítics
amb la seva actuació, el que es fa és ma·
nipular els articles, com el que vam fer
a L’Actual sobre la rotonda del Merca·
dona. Ni tan sols tenim veu.”
2. “De portes endins fan el que els dona
la gana. Ells decideixen sobre les nos·
tres propostes i ens informen a misses
dites, però de portes en fora s’han pen·
jat una gran medalla de diàleg i d’ober·
tura de mires. També tenim claríssim
que la gestió de la pandèmia és difícil i
que han tingut molt mala peça al teler,
i ho assumim. El que passa és que si la
voluntat, que és la seva, és fer feliç a tot·
hom, perquè és un govern molt populis·
ta, és difícil que les coses surtin. Durant
la pandèmia es va parlar de la targeta
moneder, on és? S’ha parlat de donar
suport a l’emprenedoria local, doncs
no hi ha cap plataforma d’impuls de
comerç local. On està la gestió cap als
adolescents i cap a l’oci? Es van negar
en rotund a plantejar res alternatiu per
a la Festa Major. Vam marxar de la taula
de crisi perquè se’ns plantejaven qües·
tions tècniques i nosaltres vam dir, ‘no
som tècnics, som polítics’”.
3. “Evidentment que, si s’han de gastar
diners, s’han de gastar en, per exem·
ple, habitatge social, i aquí sempre es·
tarem al costat.
La nostra crítica no va per on es gasten
els diners sinó com ha vingut tot donat.
Nosaltres estarem molt a sobre per
veure com es fan aquestes inversions.”
4. “El nostre objectiu, vist que no podem
col·laborar ni participar en res, és fisca·
litzar de manera activa. Empènyer una
miqueta perquè facin aquelles coses
que es van comprometre a fer: la tar·

geta moneder, la defensa del medi am·
bient, el comerç local... Hi estarem a
sobre i empenyent, no només criticant.”
matías de la guardia (ciutadans)

1. “És un mandat en què jo m’estrenava i
que s’ha vist interromput per la pandè·
mia. Les prioritats polítiques van can·
viar i ens hem hagut d’adaptar. Hem
hagut de buscar un consens sobretot
en polítiques socials i sanitàries. El nos·
tre partit sempre ha mantingut una ac·
titud col·laboradora amb l’equip de go·
vern. D’altra banda, amb tristesa per
veure com alguns temes no s’han trac·
tat, com la seguretat ciutadana, la poli·
cia local, l’ocupació, el manteniment de
la via pública o els ajuts escolars –vam
fer una moció–. Hem anat insistint però
hem trobat una resposta molt pobra i
esquiva per part del govern. I a nivell
personal em sento molt orgullós d’ha·
ver defensat la democràcia i les seves
institucions democràtiques amb total
decisió, donat el panorama actual po·
lític que tenim a Catalunya. Hem estat
l’únic partit al consistori castellarenc
amb una veu clara i contundent res·
pecte aquest tema.”
2. “La taula de crisi de la Covid-19 era
necessària perquè els grups poguéssim
aportar idees i per poder rebre infor·
mació d’una manera més ràpida que
amb altres mecanismes com pot ser
el ple o amb comissions.”
3. “És una bona notícia poder disposar
d’aquests diners. Des de Ciutadans ja
vam demanar que als ajuntaments se’ls
assignessin més capacitat per poder go·
vernar, sobretot fer més polítiques soci·
als. Per exemple un dels projectes que
es portaran a terme com el de la crea·
ció d’habitatge públic. Aquí donarem
el nostres suport a l’equip de govern,
perquè és molt necessari.”
4. “La idea és poder focalitzar-nos en
altres temes ara que sortim de la pan·
dèmia . Tenim l’esperança que els pro·
pers anys siguin més fructífers amb la
millora de la qualitat de vida dels ciu·
tadans de Castellar.”

CRÒNICA | COMMEMORACIÓ

Castellar commemora el Dia
Mundial del Medi Ambient
Les famílies van poder gaudir d’un itinerari que recorre el riu Ripoll

Mirador cap als gorgs del riu Ripoll, un dels indrets de l’itinerari. || M. ANTÚNEZ

Dissabte passat, dia 5 de juny,
l’Ajuntament de Castellar del Va·
llès va commemorar el Dia Mundi·
al del Medi Ambient amb una pro·
posta d’itinerari a peu pel camí del
riu, una ruta circular que anava
des de la plaça Doctor Puig fins
al pont del Turell, i de tornada de
nou fins a la plaça Doctor Puig.
L’activitat va tenir lloc de les 9.30
h a les 12.30 h i va comptar amb

la participació de 67 persones. Al
punt d’arribada, la Biblioteca Mu·
nicipal Antoni Tort va muntar un
espai de contes que també va tenir
una molt bona acollida.
Els inscrits es van dividir en
grups de 10 i, acompanyats d’un
guia, van poder recórrer el tram
del riu Ripoll que recentment ha
estat restaurat. El camí transcor·
re, entre altres elements signifi·

catius, pel sender cap a Mas Oli·
vet, els gorgs del pont de Turell,
la sèquia i l’antic Molí d’en Barata,
la font de la Riera –on antigament
venia fins i tot gent de Sabadell a
buscar aigua– seguint pel sender
en diferents punts de desnivell –
el més baix, a Satina– i retornant
fins a arribar a Mas Umbert, i final·
ment, la plaça Doctor Puig de nou.
Al prinicipi de l’itinerari, a
l’altura del Viver Tres Turons, els
responsables del la gestió van en·
carregar-se d’una activitat familiar
amb l’objectiu de conscienciar l’as·
sistència. En aquest sentit, es van
proposar una activitat per relacio·
nar els ocells autòctons amb la ve·
getació de l’indret, de manera que
els infants van haver d’aguditzar
l’enginy per descobrir quines són
les aus de la llera del riu i quina n’és
la flora. Aquesta activitat, pensada
com a forma de joc, va agradar molt
als infants i va ajudar-los a prendre
consciència de la importància de
respectar el territori.
jocs mediambientals

En algun altre punt, també els mo·
nitors encarregats del guiatge de
l’itinerari van proposar jocs dis·
trets relacionats amb la flora i fauna
de l’entorn. En arribar, la biblioteca
tenia a punt diversos contes de te·
màtica mediambiental, i també uns
quaderns per pintar. || M. ANTÚNEZ

06

DE L’11 AL 17 DE JUNY DE 2021

actualitat
LGTBI+ | DIA DE L’ALLIBERAMENT

Castellar s’omple de colors pel 28 de juny
Redacció

“Omplim Castellar de Colors.”
Aquest és el lema que Castellar ha
escollit amb motiu del Dia per l’Alli·
berament Lesbià, Gai, Transsexual,
Bisexual i Intersexual, que es com·
memora cada 28 de juny. El tret de
sortida del programa d’activitats es
va donar dijous, amb la inauguració
de l’exposició “Construccions identi·
tàries. Work in progress”, instal·lada
al Mercat Municipal fins al 29 de juny
La mostra recull una selecció de fo·
tografies i textos de Mar C. Llop que
tenen per objectiu explicar els discur·
sos de les construccions de gènere de
qui necessita sortir de la dicotomia
dona/home i també, d’una manera
específica, l’evolució dels cossos de
les persones transsexuals.
La programació d’actes
d’aquest any també inclou el “Con·
cert de colors”, un recital a càrrec
del grup de combo Canvi de Plans
de l’Escola Municipal de Música
Torre Balada, dirigit per Joan Munt

i format per Manuel Ruiz (bateria),
Pere Roca (guitarra elèctrica), Jordi
Domingo (guitarra elèctrica), Juan
Antonio Montosa (saxofon) i Josep
Blasco (baix elèctric). L’actuació s’ha
previst dimecres 16 de juny, a les 19
h, a la plaça d’El Mirador, i per assis·
tir-hi cal fer reserva de seient al for·
mulari web www.castellarvalles.cat/
concertdecolors.
D’altra banda, la Biblioteca Mu·
nicipal Antoni Tort ha organitzat el
dijous 28 de juny un espectacle basat
en el llibre Cèl·lules T i simpatia. Monòlegs en temps de la sida, de Micha·
el Kearns. Sota la direcció de Roser
Justícia Vidal, Àngels Castro, Agnès
Hernández, Mònica Mimó i la matei·
xa Roser Justícia Vidal interpretaran
alguns d’aquests monòlegs basats en
la malaltia de la sida. L’espectacle,
que conté llenguatge obscè i s’adre·
ça exclusivament al públic adult, tin·
drà lloc a la Sala de Petit Format de
l’Ateneu, i requereix reserva prèvia
de seient a través de l’adreça elec·
trònica mimopm@diba.cat.

Les activitats programades es
completen amb dues propostes que
tindran com a protagonistes els i les
castellarenques més joves. D’una
banda, els dimecres 16 i 30 de juny,
de 18 a 20 hores, els nois i noies a par·
tir de 12 anys podran participar de
dos tallers a la plaça d’El Mirador:
un sobre prejudicis i sensibilització
sobre LGTBI i un altre titulat “LGTBI
Tecnològic: Vine i crea!” que han or·
ganitzat Castellar Jove i el LAB Cas·
tellar. Les propostes no requereixen
inscripció prèvia, però s’ha de tenir
en compte que l’aforament és limitat.
Finalment, des de les regidori·
es d’Educació i LGTBIQ+ s’ha tirat
endavant una iniciativa que consis·
tirà en la dinamització de diferents
grups escolars dels centres castella·
rencs que pintaran diversos bancs
de places del municipi i faran un tre·
ball educatiu que posarà èmfasi en
el significat de la bandera LGTBI i
la identificació dels conceptes bà·
sics d’aquest col·lectiu. Totes les ac·
tivitats són gratuïtes.

‘Omplim Castellar de Colors’ és el lema per commemorar el 28 de juny a la vila || Q. PASCUAL

PATI OBERT | ESPAI TOLRÀ

Il·lusió en el primer cap de setmana
Futbol, vòlei, bàsquet, música, circ o dansa són algunes de les
activitats lliures que es duen a terme en el projecte de lleure jove

Nois fent activitat esportiva al Pati Obert de l’Espai Tolrà el cap de setmana. || CEDIDA

Adolescents i joves van omplir l’Espai
Tolrà les tardes d’aquest cap de set·
mana per jugar a vòlei, bàsquet, fut·
bol o per, simplement, trobar-se i re·
unir-se. A Castellar del Vallès, tal com
s’està fent a tants altres municipis, es
va posar en pràctica el concepte de
Pati Obert, que consisteix a posar a
l’abast d’una part de la ciutadania –
en aquest cas, el col·lectiu dels 12 als
18 anys– un espai municipal perquè
l’utilitzin per al lleure i per a l’educa·
ció. Tècnics de la Creu Roja, en col·
laboració amb l’Ajuntament, super·

visen les activitats i contribueixen a
dinamitzar-les.
“Va ser el primer cap de setmana i molts joves van entrar a
preguntar i a interessar-se per fer
esport. Durant les primeres hores,
sobretot, famílies i alumnes de primària i primer d’ESO, i més cap al
tard adolescents més grans”, desta·
ca Mar Ortega, integradora social i di·
namitzadora del Pati Obert de la Creu
Roja, sobre el projecte. Ella es va en·
carregar d’informar-los que, a banda
de bàsquet, futbol o vòlei, també s’hi

podran dur a terme activitats relaci·
onades amb el circ, la música o el ball.
“El projecte va generar molt interès”, recalcava.
L’obertura del Pati Obert va ser
dissabte i diumenge i tornarà a acollir
joves i adolescents el cap de setmana
següent. “El diumenge es van ajuntar grups de joves diferents i van
fer un partidet de futbol. Estaven il·
lusionats i tenien ganes de fer propostes”, comenta Ortega. La intenció
és que sigui així durant tot l’any, des de
les 16.30 h fins a les 20.30 h. || G.PLANS
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EDUCACIÓ | INSCRIPCIÓ

“Hem d’omplir la cistella d’emocions”

Inscripcions
a l’Escola
d’Adults

La cuinera i activista Ada Parellada va oferir una xerrada sobre alimentació sostenible a L’Aula

Rocío Gómez

Filla de la coneguda Fonda Europa
de Granollers, de nissaga de cuiners,
i ànima del restaurant Sempronia·
na, Ada Parellada va protagonitzar
l’última sessió de L’Aula. És una cui·
nera mediàtica i aprofita els mitjans,
les xarxes socials i cada altaveu que
troba per combatre el malbarata·
ment alimentari. “Llencem un de
cada tres aliments que produïm.
Abans no n’era conscient, però ara
soc activista contra el malbaratament alimentari”, va reconèixer Pa·
rellada. De vegades es descarten per
la mida, el color o l’aparença, però so·
vint és perquè “comprem més del
que necessitem. Anem a comprar
a cop de cor, sense llista ni planificació”, va admetre.
De fet, la ponència de la cuine·
ra es va centrar en una alimentació
saludable, però sobretot sostenible,
i en tots els esglaons que cal pujar
per parar taula amb “productes de
proximitat, ecològics, preferiblement sense envasos i comprats a
granel”. Tot plegat, tenint en comp·

Ada Parellada, dimarts passat a l’Auditori Miquel Pont, durant la conferència || R.G.

te l’escenari d’emergència climàtica
però també l’impacte socioeconòmic
si s’aposta pel consum de proximi·
tat. Parellada va recordar la impor·
tància de consumir cereals, reduir
el consum de carn, “i menjar més
verdura que no pas peix. La paella

seria un plat sostenible, perquè el
més important és l’arròs”. Ara bé,
en aquest full de ruta per encami·
nar-nos cap a una alimentació amb
menys petjada ecològica, cal tenir en
compte la procedència del producte.
“De vegades comprem productes

ecològics que tenen una gran motxilla de CO2, que venen d’un altre
continent. Això no és una alimentació sostenible”, va reflexionar. En
aquesta línia, la ponent va subratllar
que la cuina patrimonial “és la cuina
sensata, que s’adapta al territori i
a la temporada”.
Per a la granollerina, una ali·
mentació saludable i sostenible ha
de ser “holística”, seguint la pirà·
mide alimentària, amb un punt de
partida: compartir els àpats. “Una
alimentació sostenible es fa creant hàbits, compartint el menjar,
amb consciència, amor, sabor, història i temps. Hem de crear a casa
un espai on transmetre i consolidar el patrimoni culinari”, va re·
marcar. “El sabor, la memòria, et fa
sentir que ets d’un lloc. Creem una
manera de menjar que s’identifica amb moments feliços. Mengem
emocions, allòs que ens fa sentir bé.
Hem d’omplir la cistella d’emocions”, va asseverar.
Perquè cuinar és recordar, so·
miar, cuidar i estimar, no només els
que estan entre fogons i compartei·
xen taula, sinó també el territori.

L’Escola Municipal d’Adults obri·
rà la segona quinzena de juny
les inscripcions per al nou alum·
nat interessat en l’oferta forma·
tiva que el centre ha preparat
per al curs 2021-2022. Hi podeu
trobar formació instrumen·
tal, ensenyaments inicials (an·
glès, català i informàtica), el curs
de castellà per a nouvinguts, el de
literatura, necessitats educatives
especials, graduat d’educació se·
cundària per a adults, el curs de
preparació a les proves d’accés a
cicles formatius de grau mitjà i su·
perior, el curs de preparació a les
proves d’accés a la universitat per
a majors de 25 i 45 anys i orienta·
ció sobre estudis.
També hi ha novetats com
el Calaix de sastre, per parlar de
temes que ens preocupen i ens ocu·
pen; Viure l’actualitat; Calidoscopi,
per gaudir de les arts, artistes i cre·
adores i Com som, com érem: lectu·
ra del passat i el present a través
de les fotografies a més de cursps
intensius d’ortografia catalana i
castellana. Més informació a la pà·
gina web municipal. || REDACCIÓ
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Una selectivitat més normalitzada
L’alumnat dels
instituts Castellar i
Puig de la Creu fan
les proves a l’Escola
d’Enginyeria de la UAB
Un total de 134 estudiants castellarencs
–87 de l’Institut Castellar i 47 del Puig de
la Creu– que han acabat 2on de batxille·
rat afronten fins aquest divendres la con·
vocatòria ordinària de les Proves d’accés
a la universitat (PAU), mentre que l’ex·
traordinària serà del 7 al 9 de setembre.
La xifra d’estudiants que aquest any van
a les PAU és lleugerament superior a la
de l’any passat, on van anar 107 alumnes.
L’alumnat de l’INS Castellar s’examina a
la Sala de Graus de l’Escola d’Enginyeria
de la UAB mentre que el del Puig de Creu
ho fa en altres aules de la mateixa escola.
Dimarts va ser el primer dia de les
PAU que van començar amb les proves de
llengua i literatura castellanes. Els alumnes
van haver de contestar preguntes al vol·
tant d’una de les lectures obligades, Luces
de bohemia, de Ramon del Valle-Inclán. I
aquí és on va aparèixer el primer escull.
El coordinador de batxillerat de l’Institut
Castellar, Albert Vicens, ha comentat que

incidència amb el covid

L’alumnat de l’Institut Castellar al segon dia de proves abans d’entrar a la Sala de Graus de l’Escola d’Enginyeria. || CEDIDA

“molts alumnes havien punxat en confondre ‘oxímoron’ per ‘pleonasme’” a l’hora
d’analitzar una figura retòrica que aparei·
xia al llibre. Vicens va lloar les mesures an·
ti-Covid adoptades durant les proves. En
tot cas, però, en línies generals, els alum·
nes coincidien a dir que “els exàmens del
primer dia eren bastant assequibles”.
Amb el format de quatre dies d’exà·

mens es pretén evitar aglomeracions
d’alumnes i poder garantir al màxim les
mesures per la Covid i mantenir la segure·
tat i les distàncies per minimitzar el risc de
contagi de la Covid-19. “Les entrades estaven ordenades, tot estava airejat i l’espai que ha d’ocupar l’alumne durant les
proves, que sempre és el mateix, estava
molt ben senyalitzat”, constata Vicens.

147
ALUMNES
els estudiants
dels dos instituts
que fan les PAU

Del gruix d’alumnes de l’Institut Castellar,
tres estudiants no van poder començar
les proves dimarts perquè estaven confi·
nades. Una d’elles s’incorpora demà i les
altres dues divendres. “El problema és
que faran les proves el dia que vinguin,
però ningú ens ha dit res de quan faran
les proves que no han pogut fer perquè
estaven confinades”, es queixa Vicens.
“Ens han dit que potser faran els exàmens al juliol o al setembre, però el que
està clar és que no hi un pla B per veure
què passa amb aquests alumnes”, ex·
plica el coordinador. Al Puig de la Creu no
s’han trobat cap cas de coronavirus i, en
prevenció, les classes es van fer telemàti·
ques la setmana passada.
Els estudiants s’han d’examinar
d’una fase general, obligatòria i que cons·
ta de cinc exàmens, i d’una específica, vo·
luntària i que serveix per pujar nota. Amb
les dues millors qualificacions es calcula la
nota d’admissió que pot arribar fins a un
total de 14 punts. Els alumnes que obtin·
guin un mínim de cinc de mitjana entre la
nota de batxillerat i la qualificació obtingu·
da en la fase general de les proves hauran
superat les PAU i, per tant, tindran nota
d’accés a la universitat. Les notes de la se·
lectivitat se sabran el 25 de juny. || J.RIUS
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Castellar voreja
el 50% dels majors
de 16 anys vacunats
Més de 10.100 persones de la vila ja tenen
una primera vacuna posada, mentre el
risc de rebrot retrocedeix a moderat

J.G.

Bones notícies per a Castellar en la
seva lluita per combatre la pandè·
mia de Covid-19. Aquesta setmana
ja s’han superat les 10.100 persones
amb una primera vacuna, xifra que
suposa que el 50% dels majors de 16
anys que viuen a Castellar ja gaudei·
xen d’algun tipus d’immunitat con·
tra el virus. L’increment de la veloci·
tat de vacunació també coincideixen
amb les dades més positives de conta·
gis del que es porta del 2021. En con·
cret, el risc de rebrot ha retrocedit
fins a llindars moderats i s’acosta a
risc baix amb 63 punts.
El mes de juny ha arrencat amb
el nombre de contagis per Covid-19
a la baixa, en concret, entre el 30 de
maig i el 5 de juny es van confirmar
8 casos, la incidència més baixa a set
dies des del febrer passat. La incidèn·
cia a 14 dies és en aquests moments
de 98 casos per 100.000 habitants i
la velocitat de reproducció de la ma·
laltia (Rt) ha baixat a 0,63, fet que in·
dica que cada contagiat ara mateix
està encomanant la malaltia a menys
d’una persona, principal referència
per mantenir l’epidèmia sota control.

Mentre els contagis van en retro·
cés, les xifres de vacunació continuen
avançant amb l’objectiu d’arribar al
70% d’habitants vacunats, percentat·
ge que suposaria ja la immunitat col·
lectiva. Mentre les persones d’entre 40
i 49 anys ja comencen a demanar cita,
Sabadell acaba d’estrenar aquesta set·
mana un dels punts més massius de
vacunació de Catalunya i el més gran
de la regió sanitària nord, la de Caste·
llar, la pista coberta d’atletisme. De 8
del matí a 20 hores, aquest espai vol
ser el principal motor de vacunació
de l’àrea d’influència castellarenca en
uns moments cabdals en la lluita con·
tra la pandèmia. La previsió és vacu·
nar cada setmana més de 40.000 per·
sones en aquest espai. En l’estrena del
punt de vacunació, dimarts passat, la
gerent de la regió sanitària Metropo·
litana Nord, Anna Aran, va proposar
“que tothom s’animi a vacunar-se”.
testimoni castellarenc

Alguns castellarencs ja han comen·
çat a fer servir aquest punt de va·
cunació. És el cas d’Antonio Carpio,
veí de 47 anys, que juntament amb la
seva dona van passar per les pistes
dimarts. “Si hagués de posar una
puntuació, els donaria un 10. L’ac-

Cua a l’interior de la pista coberta d’atletisme de Sabadell, el punt de vacunació més gran de la regió sanitària de Castellar. || L’ACTUAL

cés és molt ràpid i hi ha molta facilitat per aparcar al costat de les
pistes. De seguida t’atenen i vam
tenir la sensació que no estava
massificat perquè és molt gran”,
detalla Carpio. El castellarenc enco·
ratja la població a vacunar-se: “Tot
està molt ben organtizat i la gent
que s’animi a vacunar-se que estigui tranqui·la, hi ha molts professionals al servei de les persones”.
A Castellar ja hi ha més de
10.100 persones amb una primera
dosi ja posada i més de 5.000 amb
la segona dosi. Això vol dir que més
d’un 22% de la població de Castellar
ja té les dues vacunes posades, el que
s’anomena la pauta completa. Una de
les dades més destacades de la set·
mana és que un 20,8% de les perso·
nes entre 45 i 49 anys ja s’ha posat
una primera vacuna.

VACUNATS
Dades de vacunació contra la Covid-19 a l’àrea bàsica de
salut de Castellar del Vallès i Sant Llorenç // 09/06/2021
FONT: UPC/BIOCOMSC

41,7 %

22,4 %

1a DOSI
11.156 VACUNES

2a DOSI
5.983 VACUNES

6.168 (55,3 %)

4.988 (44,7 %)

3.508 (58,6 %)

2.475 (41,4%)
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opinió
Francesc Sagrera

Roser Lleixà
Recordarem la teva serenor en el
saber escoltar i animar, obrint la
porta de casa teva, tot i que la tem·
pesta del dolor hi havia obert ferida.
Des de les Arenes al Pla, la teva vida
serà una mostra de dona, de fe, amb
seny i força, model en la vida d’un
poble en el període històric des de
la derrota a la llibertat.
Esperem retrobar-nos amb les
teves clàssiques paraules d’aco·
miadament: “Apa, ànims”.

Josep Ramon Rocavert i Bages

Una mica més de rigor
Aquest article fa referència a la moció
presentada per Junts per Castellar
sota l’enunciat “Moció de Junts per a
la modificació dels criteris de tributa·
ció de la Renda 2020” i al seu article
posterior de data 28 de maig.
Més enllà de consideracions polítiques
i conveniències estratègiques passo
a analitzar, des d’un punt de vista ex·
clusivament tècnic, els apartats dels
acords que són, com en tota moció, la
part declarativa en què s’assumeixen
compromisos d’actuació i concreció.
Punt 1. És inexacte afirmar que és per
culpa dels ERTOS que els contribu·
ents estan obligats a declarar quan
hagin cobrat de dos o més pagadors
si del segon haguessin cobrat almenys
1.500,00 euros. Sempre que un treba·
llador ha complert aquestes condici·
ons, sigui d’un ERTO o no, està obli·
gat a declarar.
Punt 2. Es diu que la Generalitat de
Catalunya fa una deducció autonómi·
ca de 170,00 euros. Això no és exac·
te. En funció de la base imposable i
uns requisits determinats aquesta
deducció especial és fruit d’una fór·
mula que combina diversos logarit·
mes i pot anar des d’uns 20,00 euros
fins a un màxim de menys o menys
170,00 euros.

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 publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Punt 3. Diu que els ERTOS obliguen a
declarar. Això no és cert. Es en funció
dels imports que els contribuents es·
taran obligats a declarar o no.
Punt 4. Diu que a la ciutadania li costa
poder fer front al pagament de les quo·
tes. Això passa sempre quan un con·
tribuent cobra una nòmina. Malgrat
tot, el contribuent pot pagar la decla·
ració a terminis i sense interessos.
Punt 5. Diu que és per culpa dels er·
rors del SEPE que la gent haurà de tri·
butar més. Això és fals, ja que la gent
que cobri dels ERTOS pot fer la decla·
ració restant del que ha retornat o ha
de retornar. La moció també diu que
és millor tributar com a rendiment
de treball que per activitats econò·
miques, ja que els primers tenen una
reducció de 2.000,00 euros i les acti·
vitats econòmiques no tenen aquesta
reducció. Això és fals, ja que les acti·
vitats econòmiques en estimació di·
recta també tenen una reducció de
2.000,00 euros.
Finalment, referent a la obligació del
IMV (ingrés mínim vital), és cert que
hi ha obligació de declarar però el re·
sultat dels qui han cobrat l’IMV és
que la seva declaració els surt a zero,
ja que aquesta prestació es divideix
entre tots els membres de la unitat
de convivència.
En aquest article no he pretès altre
cosa que fer un anàlisi exclusivament
tècnic de la moció presentada en el
passat ple del dia 25 de maig per part
de Junts per Castellar. També del
article de L’Actual núm. 614 de 28 de
maig del mateix grup. M’ha semblat
que l’article i la moció contenien afir·
macions errònies que podien portar
a confusió la ciutadania. Només és
a través d’una informació pública,
veraç i constatable que els ciutadans
es poden formar una opinió exacta i
precisa dels temes que els preocupen.

Fe d’errades
Per un error, s’esmentava a la sec·
ció de Postals de Castellar de L’Ac·
tual 615 que la fàbrica que apareixia
a la fotografia era la de Can Barba,
quan en realitat era alguna –no es
pot precissar quina– que hi havia al
centre de la vila.

Junts per Castellar

Els indults són una estafa

C

al ser molt ingenu per
pensar que tota aques·
ta història dels indults
és deguda a la gene·
rositat del partit soci·
alista. O al canvi de govern a la Ge·
neralitat.
S’ha de ser molt ingenu, o bé infor·
mar-se només a través dels mitjans
del règim.
No, el “gobierno más de izquierdas de la
historia” no proposa els indults per·
què vulgui moderar la repressió. Si
depengués d’ells, els presos es podri·
rien a la presó, els exiliats no podrien
tornar mai més, i la llista de represa·
liats augmentaria a diari.
No, el que passa és una altra cosa:
passa que Europa li ha dit que prou
al règim postfranquista espanyol.
Europa ja n’estava tipa, dels diners
que havia de posar regularment per
aguantar la festa permanent en forma
d’autopistes, línies d’alta velocitat fer·
roviària i aeroports deficitaris. Però
a sobre ara, quan la Unió Europea
ha de manifestar-se en defensa dels
drets humans a tot el món, ha d’abai·
xar el cap cada vegada que Rússia,
la Xina, Turquia o qualsevol dicta·
dura li recorda que, en un estat de la
UE, hi ha presos polítics amb penes
de presó més llargues que les seves.
Europa ha anat lenta, i ha donat
temps a Espanya per fer els deures
ella soleta. Però ara ha dit que prou.
Li ha dit a Espanya que, si vol els di·
ners del rescat, els presos polítics
han de ser lliures. I si Espanya no els
allibera, ho farà el Tribunal de Drets
Humans de la UE. La maquinària,
en forma de decisions de la UE i de
sentències dels tribunals europeus,
ja s’ha posat en marxa. I cada vega·
da va més ràpida.
A Espanya saben que els presos seran
lliures aviat. I ara, en una maniobra
desesperada, volen aconseguir la ren·
dició de l’independentisme a canvi
d’un bunyol jurídic (un altre) ano·
menat “indults reversibles”. Aques·
ta és ara mateix l’obsessió de socia·
listes i comuns. No podem caure en
aquest parany.

Ho recordeu?? Van dir que el presi·
dent Puigdemont i els exiliats serien
extradits immediatament. Que seri·
en jutjats a Espanya. Van dir que no
serien eurodiputats. Encara avui, els
altaveus del règim espanyol seguei·
xen guanyant la guerra de Cuba en
el seu univers imaginari. I, encara
que sembli increïble, a casa nostra
encara hi ha qui se’ls creu.
Els presos polítics seran lliures ben
aviat, sí. I els exiliats, amb el presi·
dent Puigdemont al capdavant, tor·
naran a Catalunya molt més aviat del
que semblava.
A partir d’aquí, tot s’accelerarà. I con·
tra un règim que ja no podrà tornar
a fer servir els piolins ni la repres·
sió, el futur de Catalunya dependrà
només de nosaltres.
Caldrà estar preparats. I ser ambici·
osos. No volem les molles d’un esta·
tut que ja sabem que no es complirà.
Ni d’una república espanyola presi·
dida per Aznar o Bono. Volem el pa
sencer d’una Catalunya independent:
lliure, pròspera i justa.

Josep Maria Calaf*

Participació com a
prioritat

E

l dissabte 29 de maig
ERC va iniciar unes
sessions de conferen·
cies i debats amb l’ob·
jectiu d’anar configu·
rant el programa electoral de les
eleccions municipals del 2023. En
aquella data es van obrir les sessi·
ons amb “Els valors i principis del
projecte d’Esquerra Republicana”
a càrrec de la diputada Jenn Díaz i
el senador Josep Maria Reniu. I se·
guidament Gemma Ubasart i Marc
Sanglas van debatre “El municipi re·
publicà”. Aquestes sessions tenen
continuïtat els dijous sobre diferents
aspectes que afecten directament el
municipi i els seus ciutadans.
Les jornades estan enfocades en
dues direccions. Una primera en
què els ponents, molt qualificats tots

ells, expliquen aquelles idees que
tenen en relació als temes en què
intervenen. I una segona en què els
assistents expressen dubtes, opini·
ons, crítiques i comentaris de coses
que els preocupen i els interessen.
D’aquesta manera les conclusions es
nodreixen d’aportacions especialit·
zades al mateix temps que s’inclouen
preocupacions, neguits i necessitats
dels assistents que s’acaben materi·
alitzant en format d’idees i propos·
tes. Tot plegat s’inclou en el progra·
ma municipal d’ERC del 2023. La
idea és que les propostes reflectei·
xin tant el coneixement dels experts
com les propostes de la ciutadania
en relació amb com vol el Castellar
dels propers anys.
Per nosaltres la participació es fona·
mental. I també ho es per al republi·
canisme, ja que sense participació
no es possible fer polítiques inclu·
sives, feministes, obertes i justes.
Una bona gestió de la política ha d’in·
cloure, forçosament, un triangle amb
tres vèrtexs: apoderament de la ciu·
tadania, participació i retorn. Tots
tres són imprescindibles. La prime·
ra perquè cal convèncer el ciutadà
que ell és el destinatari de totes les
polítiques públiques i en conseqüèn·
cia ell és qui situa en la gestió públi·
ca els que hauran de donar satisfac·
ció a les seves necessitats, prioritats
i interessos. El ciutadà és el factor
més valuós pel que fa a la considera·
ció de la presa de decisions.
La participació és la manera en què
el ciutadà fa saber allò que vol a l’ad·
ministració i que aquesta ha d’exe·
cutar. És a dir, la participació no
pot ser només un element informa·
tiu sinó fonamentalment consultiu,
deliberatiu i executiu. I el tercer as·
pecte és el retorn. El ciutadà ha de
saber que aquelles propostes que
fa es debaten i tenen la possibilitat
d’aprovar-se en el cas que compti
amb els consensos populars neces·
saris. Sense aquest element del re·
torn, el ciutadà conclou que no ser·
veix de res el temps i els esforços
invertits en participar.
Malauradament en l’actual pràcti·
ca política tenim un exemple que no
ajuda gens cap dels tres elements es·
mentats. És la gestió del procés que
viu Catalunya, on la ciutadania vol
continua a la pàgina 11
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opinió

Avui parlem de nosaltres, les
metgesses i els metges del
CAP de Castellar

A

bans de la pandèmia
ja partíem d’una situ·
ació complicada, tre·
ballant sempre sota
mínims, amb menys
personal mèdic i amb una vaga
prèvia en què ja donàvem a conèi·
xer a la població l’alta càrrega as·
sistencial que patíem, impossible
d’assumir amb normalitat.
Ens agrada treballar en un siste·
ma sanitari públic en què tothom
té les mateixes oportunitats de ser
atès amb condicions d’igualtat.
Ser metge comporta un alt grau
de responsabilitat, inherent a la
nostra professió, i ens costa accep·
tar que la feina moltes vegades ens
sobrepassa.
Tot això associat a les expectatives
per part dels ciutadans en relació
amb les possibilitats, disponibili·
tat i accés a l’atenció primària fa
que la situació que vivim sigui di·
fícil d’admetre per les dues parts.
Sovint sentim impotència i frus·
tració al no poder donar més, per
no poder arribar a tot. La socie·
tat espera de nosaltres solucions
a vegades immediates per a tots
els problemes de la vida, socials i
laborals, i és important remarcar
que en aquests casos les nostres
possibilitats d’intervenció són li·
mitades. Els metges som perso·
nes, no som infal·libles i necessi·
tem el vostre suport per poder fer
bé la nostra feina.
I ara ens ha arribat una pandèmia
devastadora que ha posat de mani·
fest encara més les mancances de

PLAÇA MAJOR

LAURA LLOBET I VILA
CAP Castellar

Saltamartí sanitari. || JOAN MUNDET

“La frustració és alta
quan dones el cent
per cent i escoltes
o llegeixes paraules
desafortunades”

personal mèdic a l’atenció primà·
ria. El CAP de Castellar ha estat
obert cada dia, ha visitat presenci·
alment totes les urgències i ha atès
telefònicament la multitud de con·
sultes que s’han originat durant les
diferents onades.
Tot això ha requerit un gran sobre·
esforç, sobretot durant la prime·
ra onada, en què alguns de nosal·
tres vam assumir el risc de visitar
i vam caure malalts. Afortunada·
ment ens hem anat adaptant a la
situació, hem millorat l’atenció dels
pacients amb Covid i actualment
fem els controls ecogràfics pulmo·
nars al CAP evitant els desplaça·
ments dels pacients a urgències de
l’hospital, un fet remarcable i que
aporta un plus de qualitat a l’aten·

ció mèdica que donem a Castellar.
Ara estem vivim una allau de con·
sultes, visites i exploracions que
evidentment s’han acumulat al
llarg d’aquest darrer any.
Estem buscant solucions per po·
der-hi donar sortida, però també
demanem el sentit comú de la po·
blació evitant consultes lleus i in·
necessàries per així poder atendre
correctament la gent que més ho
necessita. Sabem que tothom ha
patit molt durant el confinament,
nosaltres també. Com a societat
responsable no hauríem de perme·
tre que ningú ens insulti o ens falti
al respecte o ens amenaci simple·
ment perquè no hem tingut temps
de contestar una de les moltes econsultes que ens arriben cada dia

Al voltant de 70 persones, la ma·
joria famílies amb nens i nenes,
van poder gaudir d’un itinerari
pel camí del Riu Ripoll, al llarg del
que van poder reconèixer ocell i
plantes, van poder veure les actu·
acions de recuperació de la llera
del riu, i apropar-se a la història
del Molí d’en Barata, la Font de la
Riera, etc...
Al final del recorregut, la Biblio·
teca Antoni Tort, va apropar a la
plaça Doctor Puig, una selecció de
llibres relacionats amb la natura.
Les famíles, van poder descansar
del recorregut, llegint o escoltant
els contes que explicava la Moni·
ca Mimó.
Cal un esforç per part de tots:
joves, famílies, institucions, etc....
per conscienciar de la necessitat
imperiosa de mantenir el nostre
entorn i esdevenir de manera in·
dividual, agents actius del desen·
volupament sostenible.
Tenim pel davant un gran repte;
apaivagar els efectes del canvi cli·
màtic. I el primer pas, es consci·
enciar-nos de la impotència i l’im·
pacte que te el canvi climàtic sobre
les nostres vides i la vida del nos·

tre planeta.
Cal posar en valor el nostre entorn
natural i la necessitat de mante·
nir-lo i cuidar-lo entre totes.
Es per aquest motiu, que volem
agrair a les famílies que van esco·
llir aquesta activitat per passar un
matinal de dissabte acostant-se
a la natura i a l’espai natural de
Castellar del Vallés.
Aquesta ha estat una activitat
que seguia a unes accions ante·
riors enfocades al mateix objec·
tiu: la sensibilització amb el medi
natural. Així, a principis de maig,
es va realitzar una batuda de reti·
rada de brossa al mateix tram del
riu, on van participar un trentena
de persones voluntàries.
El 23 de maig, al parc dels Colo·
brers, els mes petits van poder
gaudir d’un matinal de diumen·
ge, escoltant contes i cançons re·
lacionats amb el medi ambient.
Seguirem en aquest camí, i prope·
rament anunciarem noves actua·
cions que esperem tinguin bona
acollida entre la població.

ve de la pàgina 10

decidir quin futur es vol donar. Les
enquestes, de fa molts anys, diuen
que entre un 75% i un 80% de la po·
blació veu bé fer un referèndum vin·
culant en què la ciutadania pugui ex·
pressar si vol un estat propi o no. Es
tracta, per tant, de donar a la ciuta·
dania l’apoderament que es mereix
i que reclama. I la millor manera
d’exercir l’ apoderament és posar un
referèndum a disposició de la ciuta·
dania per tal que aquesta pugui de·
cidir participativament quina és la
seva opinió. El retorn serà acceptar
allò que els ciutadans votin majori·
tàriament. Va contra els temps que
som dir que aquest important as·
sumpte (vital) ha de ser resolt per
un grupet de persones que es creu
amb la certesa de saber millor que
nosaltres allò que ens convé. Passa
exactament igual que en el temps
del franquisme. Quan es qüestio·
nava per què no hi havia eleccions
es deia que el poble no estava pre·
parat per decidir quins governants
volia. Ara el poble vota, però no està
preparat per saber el que vol, i per
això ho ha de delegar en un grupet
polític o financer que parli en lloc
de nosaltres. Els representants es·

collits en unes eleccions no poden
tenir més poder que el que la ciuta·
dania els ha donat. I ha de fer servir
aquest poder per donar la paraula
a la ciutadania quan els temes són
importants i complexos.
Que ningú s’enganyi ni es deixi en·
ganyar. Hi ha partits que desconfien
de la societat quan li han de trans·
ferir poder. N’ hi ha, com Esquerra,
que creuen que una societat empo·
derada implica poder de decisió per
la ciutadania en tot allò que li sigui
mínimament substancial.
*Regidor d’ERC

Yolanda Rivera*

Esdevenir agents actius
del desenvolupament
sostenible

E

l dissabte 5 de juny,
es va celebrar el Dia
Mundial del Medi
Ambient.

*Regidora adjunta de Transició
Ecològica

o perquè hi ha llista d’espera o per·
què no li agrada la vacuna que li
pertoca segons el protocol.
La frustració és alta quan dones
el cent per cent i escoltes o lle·
geixes paraules desafortunades.
Desmotiva.Tenim davant un repte
important i nosaltres estem emo·
cionalment cansats i desanimats.
El respecte mutu i l’empatia només
s’aconsegueix de forma conjunta
amb un sistema sanitari que ens
permeti unes condicions adequa·
des de l’exercici mèdic però també
amb “una societat que reconegui
i accepti que tornar-nos la digni·
tat professional que ens mereixem
no és atorgar-nos cap privilegi”.
Segur que entre tots trobarem
la solució.
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“El dolor em va impulsar a escriure”
ENTREVISTA
Mahayouba Mohamed Salem
L’escriptora sahrauí presentarà el llibre ‘Tella’ a la Sala d’Actes d’El Mirador aquest dissabte a les 19.30 h, convidada per Castellar per les Llibertats.

Rocío Gómez

· Quina és la història que narres en
el teu llibre ‘Tella’?

A través de la mirada de dos infants, de
dos orfes, explico la història del Sàha·
ra des del 1975 fins al 1991, quan es va
produir l’alto el foc de la guerra. Hi ha
una gran necessitat d’explicar què va
passar, hi ha molt de desconeixement.
Si preguntes a algú què és la Marxa
Verda, et diran que els sona, però no
podran parlar-ne a fons. S’ha explicat a
l’escola, però no saben que el rerefons
és que molta gent va haver de fugir de
casa seva, sense saber per què i sense
saber cap on anar. Es van perpetrar
moltes atrocitats contra la població:
assassinats, violacions davant de les
famílies... Els infants van viure situa·

cions que no els pertocava viure per
l’edat que tenien. Bé, de fet són situ·
acions que no crec que es puguin su·
portar tot i ser un adult.
· Com els protagonistes, tu també
has fet aquest viatge?

No de manera directa, però sí a través
del testimoni de la meva família. Tot
i ser un infant, quan veus que la teva
gent es reuneix per fer el te i expliquen
els seus sentiments, la seva història,
què els ha passat i com hi han arribat,
comprens tot aquest patiment que ells
expressen sense adonar-se. El meu
viatge, des dels campaments, em va
portar a Catalunya el 2003. Ara visc
a Sabadell, i el meu fill va néixer aquí.
· Per què hi ha tant desconeixement sobre el Sàhara?

En general, la gent sap que el Sàhara
és un desert i quan els expliques què
és el Sàhara Occidental, com comença
el moviment per a la descolonització
o com va sorgir el Front Polisario, es
queden parats. És un conflicte que no
només involucra Espanya i el Marroc,
sinó que altres països europeus com
França o els EUA, també tenen o han
tingut interessos econòmics i geopolí·
tics, i per tant alguna responsabilitat.
És l’última colònia d’Àfrica.

Mahayouba Mohamed Salem, en una signatura del llibre ‘Tella’. || CEDIDA

· Per a tu la literatura és una manera de fer activisme?

El dolor em va impulsar a escriure. De
vegades, quan comences a pensar en
tota aquesta injustícia, vas fent anys
i t’adones que la situació del teu país
no avança, que hi ha gent que encara
viu en campaments de refugiats en
el segle XXI, mentre l’ésser humà ex·
plora l’espai i comença a plantejar-se

viure en altres planetes... En el meu
cas, vaig tenir sort, perquè als meus
campaments teníem ben poca cosa
però érem feliços. Sempre vam comp·
tar amb el suport d’Algèria.
· Com estàs vivint la crisi política
i migratòria de les últimes setmanes entre Espanya i Marroc?

És un xantatge que Espanya va per·

metre al Marroc, i que avui dia enca·
ra li permet. El Marroc està emprant
el xantatge migratori, fent servir so·
bretot els més joves. El líder del Front
Polisario, Brahim Ghali, sempre s’ha
mogut per Europa en missions diplo·
màtiques, i fins i tot s’ha trobat amb
polítics espanyols, i no ha estat notí·
cia. I ara que va a Espanya per ser trac·
tat de coronavirus, el Marroc posa en
marxa aquest xantatge migratori. Per
a mi, és una cortina de fum perquè no
es parli de la violació de drets humans
envers els civils sahrauís de la zona
ocupada. És una estratègia per desvi·
ar l’atenció de la guerra que s’està pro·
duint al Sàhara Occidental. Han espe·
rat durant trenta anys que tant l’ONU
com el govern espanyol assumeixin la
seva responsabilitat. Des del novem·
bre passat, l’enfocament ha canviat, i
el Front Polisario ha decidit tornar a
donar suport a la lluita armada. Em
fa molt de mal veure com des del no·
vembre ha augmentat moltíssim la re·
pressió sobre els sarahuís que hi viuen,
amb un acarnissament evident contra
els activistes, com Sultana Jaya. Van
entrar a casa seva de matinada, i van
apallissar i violar la Sultana i la seva
germana, amb pals i tubs, en presència
de la mare, que també va patir agres·
sions. És una barbaritat.
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L’FS Castellar de vòlei,
a l’espera de rival pel
partit de promoció
d’aquest dissabte

Els homes de Rafa Corts i Dani
Garcia hauran d’esperar fins
divendres a última hora per conèixer qui serà el rival del partit
que dissabte disputarà al pavelló
Puigverd (18:30 h) per lluitar l’ascens a Primera Catalana. L’equip

rival sortirà del guanyador entre la
Torre de Claramunt VC i el CV Olot
B, que s’enfrontaran a les 20:15 h al
Pavelló Municipal de Vinçó. El partit
dels castellarencs serà retransmès
en directe a Ràdio Castellar (90.1
FM i en línia a lactual.cat).

Amb pas ferm cap a quarts de final
La UE Castellar goleja el CP Sarrià 4-0 i ja pensa en el pròxim partit a Girona contra la UE Can Gibert

Albert San Andrés

Aquesta està sent una temporada estranya,
però que ens està deixant bona boca parlant
de futbol. La no disputa de la temporada regu·
lar no ha servit per fer dubtar la UE Castellar,
que segueix amb pas ferm en la competició de
Copa substituta de la Segona Catalana. Els de
Juan Antonio Roldán van superar per un con·
tundent 4-0 el CP Sarrià i ja albiren el partit
contra la UE Can Gibert com a nou repte per
arribar a la final a quatre.
Poc o res es coneixia de la temporada feta
per l’equip barceloní del CP Sarrià, segon clas·
sificat del grup 5 de la fase regular de la Copa.
El coeficient els va fer entrar en la segona ronda
amb l’aura d’haver sigut capaços de guanyar el
líder del grup, l’Europa B, en el Nou Sardenya.
Per la seva banda, la garantia principal de la
UE Castellar era el ple total de victòries, ja que
va ser l’únic equip que ho ha aconseguit d’en·
tre els participants en els 13 grups de la com·
petició: sis de sis.
Després del preceptiu minut de silenci
per la mort de la germana del directiu Francesc
Bordó, els de Juan Antonio Roldán van voler re·
soldre per la via ràpida. L’equip va dominar la
possessió i el control del joc des de l’inici, sense
donar gaires opcions als de la ciutat comtal.
Marc Estrada enviava una pilota al pla
al minut 7, error que Iker Roldán resolia al 12
amb una impecable rematada de cap per obrir
el marcador. Les ànsies atacants dels castella·
rencs es calmaven durant uns minuts, ja que es
va estabilitzar el joc al centre del camp i amb un
clar penal no xiulat per mans dins de l’àrea. Es·
trada va tornar a perdonar dues ocasions cla·
res, però a la tercera aconseguia anotar després
d’una jugada de superioritat exultant de David
López, que va desbordar tres defenses per as·
sistir el seu company.
Amb el 2-0 al descans, els de Sarrià van

Iker Roldán i ‘Rodri’ –esquerra– celebren el primer gol del partit contra el CP Sarrià, que va arribar després d’una assistència de David López –al centre. || A.SAN ANDRÉS

iniciar la segona sense cap complex, i sembla·
va que donarien més guerra de la que finalment
van donar. Tot i algun atac sense definir i amb
un Xavi Viso impecable, els blanc-i-vermells
van tornar a prendre el control del partit i al
59, Estrada va tornar a demostrar per què és
el màxim golejador de l’equip –i del grup en la
primera volta amb 5 gols– aprofitant una altra
jugada antològica de López, des del mig camp
i fins a l’àrea petita.
La sentència va arribar amb una centrada
a pilota aturada de Jan Marc Roldán, rematada
de cap per Carlos Ortiz, cosa que va certificar

la victòria i el bon estat de forma d’un equip al
qual tothom li hauria agradat veure lluitar per
l’ascens en temporada regular.
“Ha estat un partit una mica més plàcid
del que ens esperàvem, contra un bon rival
que ha pressionat molt. S’ha fet una primera part espectacular amb jugadors que han
marcat la diferència i sobretot s’ha vist un
equip molt complet, tothom s’ha sacrificat
per l’equip, i aquesta és la línia a seguir”, va
explicar al final del partit l’entrenador assistent
Tomás Ramos. “Hem fet un bon partit, hem
sortit molt fort i amb ambició des de l’inici per

guanyar, i fent bon futbol i aquesta és la línia
a seguir”, va afegir el defensa central Rodri.
Pel que fa a l’eliminatòria següent, la UE
Can Gibert gironina va superar els penals a l’Eu·
ropa B per 3-1, després d’acabar sense gols el
temps reglamentari, i serà el pròxim rival dels
de Juan Antonio Roldán. L’últim escull per ar·
ribar a la final a quatre que es disputarà a Vic
en dues setmanes seran els vermells, un equip
que ha ocupat la part mitjana-alta de la taula
en les últimes temporades i que farà un fortí del
camp de futbol de Santa Eugènia per intentar
superar els castellarencs.
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Alcaraz i
Gil, el futur
ciclisme local
Ivet Alcaraz segueix els exitosos pas·
sos del seu germà en el ciclisme i ja és
de les millors en la seva categoria. Fa
dues setmanes va imposar-se en la
cronogimcana del Campionat de Ca·
talunya, en què segueix fent parlar pels
seus resultats.

CICLISME | COPA CATALANA

Naia Rovira
s’imposa a
Sant Antoni
D’ençà dels èxits assolits per Al·
bert López i posteriorment per
Alan Rovira en biketrial, Caste·
llar ha estat un referent en aquest
món i ha vist fins i tot com la crea·
ció de l’escola de trial ELBIXU ha
ressaltat encara més la passió pel
trial en bicicleta. No és estrany,

CICLISME | C. CAT. BTT

Nicole Castillo,
campiona de
Catalunya
Altafulla va ser la seu del Campio·
nat de Catalunya XCO de bicicleta de
muntanya, on la castellarenca Nico·
le Castillo va deixar de nou traces de
la seva excepcionalitat imposant-se

ciclisme

Terrassa va ser la seu de la cro·
nogimcana infantil, una prova que ja
coneixia el cognom Alcaraz en el seu
palmarès, ja que l’Oriol la va guanyar
fa uns anys. Sota els consells d’aquest,
la Ivet va aconseguir la victòria amb un
temps final d’1:55,33 s, sense sumar cap
penalització en les 12 proves disputa·
des. La van acompanyar al podi Ma·
rina Fernández (2:17:02) i Meritxell
Mora (2:28:00). La petita dels Alca·
raz va arrodonir la festa poc després
amb un quart lloc en la cursa aleví del
mateix campionat.
Aquesta setmana, a Sant Julià
de Vilatorta, Alcaraz va aconseguir
pujar al tercer esglaó del podi, des·
prés de completar les vuit voltes a

l’exigent circuit.
D’altra banda, acompanyant Al·
caraz a Terrassa, també hi va haver
més presència castellarenca, amb el
petit Aniol Gil, representant de l’Escola
de Ciclisme del Vallès, que amb només
sis anys va aconseguir un tercer lloc a
Terrassa, en categoria prebenjamí. Gil
va arribar a 10 segons dels ciclistes del
CC Montroig Jordi Serra i Pol Calven·
te. Aquest tercer lloc segueix en la línia
d’aquesta temporada, en què Gil no ha
baixat del podi en tota la temporada i
que li està servint per agafar un grau
d’experiència excel·lent. Els cinc podis
aconseguits pel seu equip a Terrassa,
els va atorgar la primera posició en la
general per equips. || A.S.A.

Aniol Gil –a l’esquerra– al podi de la cursa de Terrassa. || CEDIDA

doncs, veure amb freqüència els
èxits de castellarencs en competi·
ció, i tot i que la pandèmia ha minvat
el nombre de corredors de l’escola,
aquesta segueix afegint campions
a la llarga llista.
L’última no és una desconegu·
da en absolut. La tercera en la suc·
cessió dels Rovira –primer l’Alan,
després el Dan i per acabar, la Naia–
és qui acapara el focus de la com·
petició ara mateix i els seus resul·
tats l’avalen. En la prova de la Copa
Catalana disputada a Sant Antoni
de Vilamajor (Vallès Oriental), la
Naia va aconseguir la victòria en
categoria aleví femení, mentre que
es colava en el top10 absolut mixt.
Rovira va sumar un total de

210 punts, repartits en 80-130 en les
dues voltes a les cinc zones habili·
tades. La castellarenca va millorar
en la segona passada, i va arribar a
fer les dues primeres penalitzant
només 10 punts en una i cap en la
següent. Aina Gonzalo (UC Vic) va
ser qui més va apropar-se a la de
l’escola de trial ELBIXU, ja que va
acabar en 17a posició amb 50 punts.
Amb Naia Rovira, els èxits de
la família estan assegurats per als
pròxims anys en el biketrial, un món
on el seu germà Alan va col·locar
Castellar en el mapa amb els seus
èxits mundials i amb la posterior
creació de l’escola de trial i diverses
competicions que es disputen en la
localitat. || A. SAN ANDRÉS

Naia Rovira en una de les zones del trial de Sant Antoni de Vilamajor. || CEDIDA

en categoria júnior femenina.
La ciclista de La Torreta Bike
no va donar cap mena d’opció a les
seves rivals, es va imposar en la ca·
tegoria i fins i tot va superar algu·
nes de la superior. Amb un temps
d’1:19,05 s, Castillo va superar en
3:21 Rut Ratera (1:22:26 s) del Kenda
Biciocasion Barcelona i en 17:41 a la
tercera, Paula Barroso (1:36,46) del
Mondepra-Radikalbikes.
L’escenari de la cursa va ser
un dur i tècnic circuit de sis quilò·
metres de recorregut amb 200 me·
tres de desnivell positiu, on la pluja
va fer d’aquest un traçat encara més
complicat i competitiu per als par·

ticipants, que havien de completar
un total de 18 km. Els 52 partici·
pants que van completar la prova
ho van haver de fer en contra dels
elements i, en el cas de la Nicole, a
més, va haver de superar una pun·
xada en la primera volta, circums·
tància, però, que no li va fer perdre
el lideratge de la categoria.
Després de proclamar-se cam·
piona de Catalunya, Castillo ja ha
fixat els seus objectius en el Cam·
pionat d’Espanya i en la Copa de
França, per poder seguir progres·
sant i fent-se lloc en el creixent pa·
norama europeu de la bicicleta de
muntanya. || A. SAN ANDRÉS

Nicole Castillo en el calaix més alt del podi del Campionat de Catalunya de BTT. || CEDIDA
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FUTSAL | D. D’HONOR

ARTS MARCIALS | TAEKWONDO

Tot o res al Joaquim Blume

Bárbara Matamoros,
heptacampiona

L’FS Castellar es juga la categoria en l’última jornada de Lliga
L’FS Farmàcia Yangüela Castellar dis·
putarà aquest diumenge (19:00 h), l’úl·
tima jornada de Lliga d’aquesta tem·
porada, en què es decidiran els equips
que perden la categoria. Els de Rubén
Jiménez són l’equip millor posicionat
per aconseguir la salvació, d’entre els
equips amb possibilitats de perdre la
categoria.
El Joaquim Blume haurà d’em·
pènyer cap a la victòria els taronges,
que volen mantenir-se una tempora·
da més en la Divisió d’Honor, després
d’un any atípic en què han anat de més
a menys, però en què sempre han estat
a l’altura de les circumstàncies. La pèr·
dua de categoria de cinc equips –nor·
malment tres– fa que els de Jiménez
arribin a l’última jornada amb possibi·
litats de descendir, tot i tenir Vilafant i
Vilamajor per sota i estar a tres punts
del descens que ocupa el Can Calet.
Gairebé tots els implicats en el
descens començaran a jugar a partir
de les 18:45 (Vilafant), les 19:00 (Cas·
tellar) i les 19:15 (Can Calet-Montme·
ló), en el que pot ser una jornada d’in·
fart, sempre i quan el Vilamajor, únic
equip que juga abans, empati o perdi
contrael líder, el Montcada. || A.S.A

Després d’una aturada de gairebé any i mig per la pandèmia, els esports
van recuperant-se i tornant a la normalitat, com va ser el cas del taekwon·
do. Sense competicions des d’abans de la crisi del Covid-19, el pavelló de la
Mar Bella de Barcelona va tornar a acollir un campionat oficial d’arts mar·
cials amb la disputa del Campionat de Catalunya cadet i júnior.
Allà, la castellarenca de tretze anys Bárbara Matamoros va quedar
campiona, en representació del gimnàs Taekwondo Cinfi de Sabadell, i su·
mant el setè títol d’or català al seu palmarès. La lluitadora és una habitual
en aquests campionats, en què ha demostrat tot el seu potencial i en què ha
estat premiat el seu entrenament durant tot el temps de pandèmia. || A.S.A.

Rubén Vidigal, peça clau sota pals en el conjunt taronja. || A. SAN ANDRÉS

Bárbara Matamoros (a baix a la dreta) amb la medalla i la copa de campiona. || CEDIDA
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L’actriu castellarenca
Montse Germán torna
al TNC amb ‘L’huracà’
de Carme Montoriol

El TNC ha programat l’obra ‘L’huracà’,
de la dramaturga i traductora Carme
Montoriol, que serà interpretada per
per la castellarenca Montse Germán,
a més de Quim Àvila, Júlia Jové, Josep
Julien i Gemma Martínez. Amb la seva
breu però subtil obra dramàtica,

Montoriol mereix un lloc privilegiat
entre els grans clàssics moderns del
teatre català. A ‘L’huracà’, estrenada
l’any 1935, retrata el conflicte angoixant d’una dona absorbida per
la possessiva relació que el seu fill li
reclama d’una manera obsessiva.

‘La bella dama sense pietat’, de Desclot
El poeta i traductor
castellarenc ha
reescrit 200 poemes
de poetes anglesos
dels segles XIX al XXI

un llibre unitari, sinó que reuneix
poesies traduïdes per motius ben
diversos. “Per exemple, vaig traduir una poesia que parla del fet
de treballar en silenci”. Va ser un
encàrrec d’un amic, que era pro·
fessor d’escultura a l’Escola d’Arts
i Oficis de Vic i que tenia intenció
d’explicar als estudiants la impor·
tància del fet de treballar l’escultu·
ra en silenci. “En tot cas, hi ha altres poesies que he traduït perquè
m’agraden.”

Marina Antúnez

El traductor i poeta Miquel Desclot
ha publicat aquesta setmana un lli·
bre de poesies de poetes anglesos
titulat La bella dama sense pietat, de
l’editorial Vitel·la (col·lecció “Poe·
sia”). L’obra recull versions poèti·
ques que ha anat fent al llarg de 40
anys. De fet, va néixer d’una forma
paral·lela al llibre que ha rebut el
Premi Carles Riba, Despertar-me
quan no dormo. La presentació de
tots dos llibres es va fer aquest dijous
a la Sala de Petit Format i va comptar
amb la intervenció de Jaume Aulet
i Anton Carbonell, coneixedors de
l’obra del poeta Desclot.
El nou títol inclou poesies que
Desclot va fer ja fa anys, fins a d’al·
tres que són de l’estiu passat. “Era
una d’aquelles carpetes que tenia
obertes a l’ordinador i que havia de
tancar”, explica. Va aprofitar el con·
finament per acabar Despertar-me
quan no dormo i també per polir les
poesies que havia reescrit i que han
acabat donant forma a La bella dama
sense pietat. “Per a mi, traduir poesia és una forma d’escriure poesia, perquè no es tracta de traduir
paraules sinó de traduir aquelles
manipulacions sobre les paraules

la coberta

Coberta de ‘La bella dama sense pietat’, de poeta i traductor castellarenc Miquel Desclot. || EDICIONS VITEL·LA

que ha fet el poeta original”, diu
Desclot. El poeta castellarenc actua,
un cop més, com a poeta i manipula
les paraules de manera que projec·
tin una emoció que el diccionari no
pot projectar.
Desclot va oferir La bella dama
sense pietat a l’editorial Vitel·la, una
editorial petita de Gemma Garcia,
una bona amiga de Desclot que pu·
blica no només poesia, sinó també
llibre infantil, i que va néixer com
a editora de les publicacions de la
Universitat de Girona. Té publica·
da, per exemple, la poesia completa

de Maria Àngels Anglada i la poesia
de Víctor Català, entre d’altres. “Em
va dir que si l’acabava a l’octubre
de l’any passat me’l publicava per
Nadal”. L’obra va quedar llesta en
la data pactada, tot i que finalment
no es va poder publicar per proble·
mes de drets d’autor. Per això, s’ha
hagut d’esperar fins al 2 de juny per
veure la llum.
La bella dama sense pietat re·
cull 200 traduccions de poesia an·
glesa d’una cinquantena de poetes.
“Només inclou les traduccions de
poetes del segle XIX cap aquí”, de·

talla el poeta i traductor. Hi podem
llegir poetes molt clàssics com John
Keats, Lord Byron, William Blake,
Elizabeth Barrett o Emily Dickinson,
o poetes del segle XX com Robert
Frost o Anne Carson, entre d’altres.
L’ambició del llibre és “que es
pugui llegir com un llibre de poesia en català, no com una traducció”, diu Desclot, i afegeix que
“el que m’agrada és reescriure
una poesia que m’agrada d’un
altre poeta”.
Al pròleg, Desclot aclareix que
no hi ha un fil conductor, que no és

Desclot volia posar un artista plàs·
tic britànic a la coberta del llibre. Un
dels seus artistes preferits és l’escul·
tor Henry Moore. El poeta recordava
dibuixos molt bons de l’artista, que
mostraven la cruesa de la guerra,
però “vaig triar un dibuix que va
fer al final de la seva vida sobre
les seves pròpies mans”.
Es tracta d’una il·lustració del
1977, quan Moore tenia 79 anys, que
funciona “com a símbol bonic de
la feina que hi ha dins el llibre, i
és que la poesia no es fa de qualsevol manera, s’ha de treballar
com si fos una escultura”. Si no
es fa així, afegeix Desclot, la poesia
no emociona.
el títol

El títol La bella dama sense pietat
prové d’una obra del segle XV
d’Alain Chartier titulada La belle
dame sans merci, títol que John Keats
va recuperar per a una balada an·
glesa molt coneguda, que conser·
va el títol en francès. “Explica la
història d’una dona d’aigua que
embruixa qui s’hi acosta”, expli·
ca Desclot.
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Per prendre consciència amb la fada Ginesta
Redacció

a l’Associació per a la Defensa i l’Estudi
de la Natura (ADENC). “L’objectiu és
ampliar la col·lecció amb més llibres
que recreïn aquest món màgic de la
fada Ginesta i la Mola”. L’escriptor
sabadellenc David Vila i el castellarenc
Jordi Casañé, per exemple, també for·
men part d’aquest projecte.
Hi col·laboren altres entitats del
Vallès Occidental (ADENC, Xarxa de
Parcs, Masia La Muntada i la UAB) i vol
ser una eina per sensibilitzar els infants,
adolescents i famílies de la importàn·
cia de la natura per a la salut mental.
Els estudis científics ja han evidenciat
com “el contacte amb la natura millora la relaxació, la concentració,
la vitalitat, l’estat d’ànim o la creativitat”, diu Muro.
Aquesta immersió en la natura
pot ajudar a pal·liar altres problemes de
salut associats al sedentarisme, a l’es·
très o a l’addició a les noves tecnologi·
es que tan està augmentant entre els

Dissabte 12, la Biblioteca Municipal
Antoni Tort ha programat una Hora
del Conte Infantil a les 11.30 hores per
donar a conèixer el llibre La fada Ginesta i la pedra de la Lluna, d’Anna Muro.
L’acte comptarà amb la presència de
l’il·lustrador Christian Martínez, la tea·
tralització del conte a càrrec de Bel For·
rellad i la participació musical al piano
de Marina Antúnez. Per assistir a la
sessió cal fer inscripció al correu elec·
trònic mimopm@diba.cat.
La fada Ginesta i la pedra de la
Lluna és un llibre que ja es pot adquirir
a diverses llibreries del Vallès i també al
web www.lafadaginesta.com. “Forma
part d’un projecte que es diu Ginesta i que pretén conscienciar en dos
sentits: educació ambiental i educació emocional”, apunta l’autora, Anna
Muro. Els beneficis derivats del llibre i
les activitats del projecte es destinaran

joves i la població en general.
El Parc Natural de Sant Llo·
renç del Munt i l’Obac és el marc on
se situa el projecte, “en concret, les
Arenes, una zona no prou coneguda pels caminants”. La metàfora del
virus que apareix al conte “per identificar la depressió” serveix d’eix a
l’autora per explicar com cuidar-nos.
“Recuperar l’acció de badar, que
tant fèiem abans”.
Anna Muro és professora del
Departament de Psicologia Bàsica,
Evolutiva i de l’Educació i investiga·
dora del Grup de Recerca en Estrès
i Salut de la UAB. Té més de 15 anys
d’experiència com a formadora, con·
ferenciant i psicòloga coach en l’àm·
bit acadèmic i ha implementat mè·
todes propis de la psicologia positiva
per augmentar el benestar, el rendi·
ment i el desenvolupament psicolò·
gic d’adolescents i adults.
‘La fada Ginesta i la pedra de la Lluna’, d’Anna Muro. || M. ANTÚNEZ

PRESENTACIÓ | BIBLIOTECA

BIBLIOTECA | XERRADA

Club de lectura amb ‘L’aigua del
Rif’ amb presència de l’autora

Sellent clourà el cicle ‘El
món dels llibres als ulls de...’

L’acte ha servit
per posar el punt
i final al Club de
Lectura Faci’l fàcil
Dimecres passat es va presentar
el llibre L’aigua del Rif de Montse
Flores a la Biblioteca Municipal,
amb la presència de l’autora, que
és escriptora i professora de ca·
talà a l’IES Duc de Montblanc de
Rubí. La Mar de Fàcil Editorial és
la impulsora del llibre, que expli·
ca la història d’un nen marroquí.
L’autora, que ha fet volunta·

riat a la presó Model de Barcelona
i ha estat professora dels jugadors
del FC Barcelona, ha reconegut que
va escriure el llibre L’aigua del Rif en
dues tardes només perquè estava
molt enfadada amb el protagonis·
ta del llibre, que era un alumne seu
que havia fet una malifeta.
El llibre ha rebut la Menció Es·
pecial del primer Premi de Novel·la
Curta de Lectura Fàcil organitzat
pel sindicat CCOO de Catalunya.
L’acte va servir de cloenda del Club
de Lectura de Llengua Catalana Fa·
ci’l Fàcil i dels cursos de català del
Servei Local de Català de Castellar.
|| REDACCIÓ

Montse Flores. || L’ACTUAL

Serà entrevistat dimarts per l’alumne
de primer de batxillerat León Guerrero
El proper dimarts, 15 de juny, s’ha pro·
gramat la darrera sessió de “El món
dels llibres als ulls de...” a la Bibliote·
ca Municipal amb el traductor caste·
llarenc Joan Sellent, que serà entre·
vistat per León Guerrero, estudiant
de primer de batxillerat de l’Escola
Industrial de Sabadell. L’alumne és
molt aficionat a llegir teatre i serà una
bona oportunitat poder entrevistar
un dels traductors de referència de
dramatúrgia. Expert en Shakespea·
re, també ha traduït la majoria d’obres
que s’han representat al Teatre Naci·
onal de Catalunya.

León Guerrero, estudiant. || BIBLIOTECA
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El film sobre el maquis de
Pere Joan Ventura, més a prop

ARTISTES

El ‘crowfunding’ pel projecte ha arribat al mínim exigit, 10.000 euros

Marina Antúnez

El crowdfunding iniciat el 24 de
maig passat per finançar la pel·
lícula Un vas d’aigua per a l’Elio,
de Pere Joan Ventura, sembla
que ha tingut èxit. Avui ja s’ha as·
solit més de la quantitat mínima
exigida per la plataforma de me·
cenatge col·lectiu Goteo, on s’ha·
via fet aquesta crida, i que era de
10.000 euros. El mecenatge con·
tinuarà obert encara uns quants
dies més, amb la intenció d’asso·
lir la xifra desitjable, que seria de
40.000 euros.L’ajut servirà per
poder dur a terme el muntatge i
la postproducció, per remunerar
l’equip del aquest projecte i per fer
front a altres costos de la pel·lícula.
També segueix en marxa la
crida per localitzar el segon cos
que va ser trobat al costat del
maqui italià.

DANI KARAVAN

Documental
per al juny
La pel·lícula DaniKaravan és la proposta
documental que es podrà veure aquest
divendres, a les 20 hores, a l’Auditori Mu·
nicipal. La proposta israeliano-polone·
sa ens porta cap a un viatge fascinant de
la vida d’un artista irreverent i carismà·
tic, reconegut arreu del món per trans·
formar l’espai públic amb instal·lacions
monumentals. Karavan va néixer a TelAviv, el 7 de desembre del 1930, i va morir
també a Tel-Aviv el 29 de maig del 2021.
Va ser un artista plàstic i escultor i el pri·
mer estranger a rebre el Premi Nacio·

L’obra de Toni Ribas s’exposa a la
Taverna del Gall els mesos de juny i juliol
Toni Ribas és òptic de professió des de fa 30 anys. Des de fa poc, s’ha con·
vertit també en urban sketcher i dibuixant aficionat. Exposa la seva obra
durant els mesos de juny i juliol a la Taverna del Gall, al carrer del Cen·
tre, 39, de dimarts a dissabte de 17 h a 24 h. Per a l’artista, pintar es con·
verteix en un espai terapèutic, quasi de meditació. “El premi és el moment i no el resultat”, diu. El dibuix s’ha convertit, en els últims anys,
en una part molt important de la seva vida. || M. A.

Cos del desconegut trobat al costat d’Elio Ziglioli, el maqui assassinat. || A. FERRERO

nal de Cultura atorgat per la Generalitat
de Catalunya, l’any 2016, per l’obra Passatges, integrada al paisatge fronterer
de Portbou, en homenatge al filòsof ale·
many, d’origen jueu Walter Benjamin, a
la seva vida i tràgic final en aquesta po·
blació on, després d’una dura travessa a
peu pels Pirineus, es va suïcidar el 26 de
setembre del 1940.
A punt de fer els 90 anys, l’artista
va mostrar el seu enuig en veure la dei·
xadesa de les institucions per mantenir
el seu llegat artístic en bon estat. Kara·
van és un rondinarie carismàtic, però els
seus laments no són només entranyables,
sinó també legítims.
Sempre ha estat un artista com·
promès amb la seva obra a encàrrecs pú·
blics i ha vinculat el seu treball a la promo·
ció de la pau a tot el món. En aquest sentit,

un exemple de la seva obra compromesa
és la creació de la plaça de la Tolerància,
una donació feta a la Unesco, dedicada a
la promoció de la pau i en homenatge al
primer ministre israelià Yitzhak Rabin,
actor destacat per la pau a l’Orient Mitjà
assassinat el 4 novembre del 1995.
Sobre la transcendència de l’art,
Karavan havia apuntat que si dediquem
recursos a tenir cura del nostre entorn,
com podem deixar que el pas del temps
deteriori escultures i monuments creats
per harmonitzar les relacions humanes
a l’espai públic.
L’Auditori Municipal està actua·
litzant la web i és per aquest motiu que
les entrades anticipades només es po·
dran adquirir el mateix dia de la sessió,
i a partir de les 19 hores, a la taquilla a
l’Auditori. M. A.

Josep Pérez inaugura “El bosc translúcid”
al Molí Paperer de Capellades
L’artista castellarenc Josep Pérez va inaugurar dilluns 7 de juny una ex·
posició que es titula “El bosc translúcid, de la llum dels bosc al paper”
que es podrà veure fins al 15 de setembre al primer pis del Museu Molí
Paperer de Capellades, a l’Anoia. La inauguració oficial tindrà lloc el 20
de juny a les 12 hores. La mostra estarà oberta de dilluns a dijous, de 9 a
14 h, i divendres, dissabte, diumenge i festius, de 10.30 a 14.30 h. Durant
els mesos de juliol, agost i setembre estarà obert de 10.30 a 14.30 h, al
carrer de Pau Casals, 10, a Capellades. || M. A.
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SALA DE PETIT FORMAT | CONCERT

‘El Petit Príncep’ reviu amb la coral
El concert ‘Escolta les estrelles’, amb les agrupacions Som·night
i El Cor de la Nit, es va poder gaudir el cap de setmana passat
M. A.

Aquest passat cap de setmana,
en concret, dissabte i diumenge,
les corals El Cor de la Nit i Som·
night van presentar l’espectacle
musical Escolta les estrelles a la
Sala de Petit Format de l’Ateneu,
en un concert que es va plantejar
en forma de conte o cantata i en el
qual es va poder seguir la història
d’El Petit Príncep.
Sumant les tres funcions que
s’havien programat, més de 180
persones van poder gaudir de la

AUDITORI | FI DE CURS

Acció Musical
clou el curs
a l’Auditori
L’entitat Acció Musical Castellar,
conjuntament amb l’Artcàdia, la
seva secció d’escola de música,
està celebrant diferents concerts i
activitats per cloure el curs 2020-21.
Dissabte 5 de juny, per exemple, a
l’Auditori Municipal es va fer un
concert amb l’orquestra juvenil,

Espectacle ‘Escolta les estrelles’ inspirat en ‘El Petit Príncep’. || MIQUEL MORILLO

que va interpretar temes clàssics i
moderns, des de la Dansa hongaresa
de Brahms fins a Som foc de
Txarango, Let it out de Stay Homas
i també música popular escocesa i el
Come and get your love de Redbone.
El cor juvenil va interpre·
tar clàssics del pop-rock català i
d’alguns musicals així com també
va fer el grup de percussió.
A la tarda, el cor petits músics,
format per nens i nenes que seguei·
xen els cursos de sensibilització, in·
iciació i primer cicle de llenguatge i
que van interpretar la cantata Història d’un pentagrama.
L’orquestra infantil també va
interpretar una petita història ti·
tulada Els cavallers de l’espasa. “Va

ser un dia molt especial i emotiu
ja que després d’un curs marcat
per la pandèmia tan complicat hi
havia moltes ganes de compartir
la música amb el públic”, reconei·
xien des d’Acció Musical Castellar.
Aquest diumenge 13 de juny, a
partir de les 18 hores, s’ha previst
l’actuació dels combos moderns als
Jardins del Palau Tolrà.
Serà un concert obert a tota la
ciutadania i en què diverses forma·
cions modernes mostraran part del
seu repertori. En aquest sentit, des
dels més joves fins als adults d’Acció
Musical interpretaran temes variats
per fer passar una bona estona en un
entorn molt bonic a les portes de l’es·
tiu d’aquest 2021.

proposta. “Es notava l’emoció del
públic des del primer moment,
que va acabar dempeus aplaudint
de forma entusiasta”, explicava
Sònia Gatell, directora dels cors.
Tots junts, cors, músics i públic
van ballar i cantar la cançó final
de l’espectacle.
Les nenes i noies de la coral
El Cor de la Nit i Som·night també
van rebre amb molt entusiasme i
il·lusió l’actuació perquè arriba·
va després de més de 15 mesos de
pandèmia i també del seu últim
concert, per culpa de la Covid-19.
Amb aquest concert es van
retrobar amb la seva directora per
oferir una de les partitures que més
els agrada interpretar, sobre el mu·
sical d’El Petit Príncep.
L’espectacle Escolta les estrelles va comptar amb la narració
del conte a càrrec de l’actor Enric
López i amb l’acompanyament mu·
sical del pianista habitual Sergi
Rodríguez i el músic Àlex Morillo,
amb la flauta travessera.
Des del vestíbul, tot evocava a

la figura del Petit Príncep. Al rebe·
dor de la Sala de Petit Format, “es
van col·locar uns dibuixos pintats per les nenes més petites de
la coral d’El Cor de la Nit i l’escala
s’obria amb un gran quadre d’una
rosa, pintat per l’artista Sandra
Méndez”, recordava la directora.
Un cop a l’escenari, amb unes
estrelles de colors que el decora·
ven, “ens endinsàvem en el món
màgic dels contes, mentre que
la part de darrera de l’escenari
semblava un jardí de roses que
es va coronar un cop van sortir
les noies de la formació vocal de
les joves SOM·night, vestides de
vermell, i actuant com si fossin
roses de veritat”.
Segons paraules de la matei·
xa directora, afegia que “la vida
ens ha mogut i remogut, ens hem
trobat a faltar i hem sentit la por
del camí incert però ara tornem i
estem de nou aquí, gràcies doncs,
per ser-hi i acaronar cada veu
d’aquesta coral que avui canta”,
afegia Gatell.

Actuació de l’Orquestra Infantil de l’Artcàdia. || ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR
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EXPOSICIONS

Presentació del llibre ‘Els cinc
amics i el misteri de la casa embruixada’, d’Aran Morillo Gatell
Dimecres 16 · 18 h · Biblioteca Municipal
Dimecres, la biblioteca acull la presentació d’ ‘Els cinc amics i el misteri de
la casa embruixada’, d’Aran Morillo
Gatell, una nena de 9 anys que ha escrit el llibre en temps de pandèmia. Ella
mateixa parlarà de la seva experiència
i de com se li va acudir el llibre i a l’acte també intervindrà Anna Riera, directora de l’Escola Joan Blanquer, d’on és
alumna l’Aran. A l’acte de presentació,
es donarà un exemplar a la Biblioteca
Municipal. El llibre no s’ha publicat en
circuits comercials.

agenda

Exposició: “Josep Carner. Dir molt en un mig dir, seria mon afany”
Fins al 29 de juny a la Biblioteca Municipal
Organització: Servei Local de Català i Biblioteca Municipal Antoni
Tort
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya
Exposició: “En trànsit. Construccions indentitàries”
Projecte de Mar C. Llop. Exposició fotogràfica que mostra el trànsit de
les persones trans
Fins al 29 de juny, al Mercat Municipal, en horari d’obertura de l’equipament
Organització: Ajuntament (Regidoria de LGTBIQ+)
Cursos de swing de SonaSwing
A partir del 31 de maig, a la Sala Blava de l’Espai Tolrà
Informació i inscripcions: Facebook, Instagram i sonaswingcastellar@
gmail.com o al telèfon 677372282
Exposició d’‘urban sketching’ de Toni Ribas
Taverna del Gall
Juny i juliol, de dimarts a dissabte, de 17 h a 24 h

de l’11 al 20 de juny de 2021

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

DIVENDRES 11
De 9.30 a 13.30 h - PROPOSTA
Cicle de tallers d’emprenedoria
4.0: “Fabricació additiva”
Sessió virtual. Inscripcions a
www.castellarvalles.cat/
activitatsempresa
Organització: Ajuntament
20 h – PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes:
Dani Karavan
Entrades a la taquilla de l’Auditori
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès i L’Aula d’Extensió
Universitària per a gent gran

DISSABTE 12
11.30 h – INFANTIL
‘La fada Ginesta’.
Presentació teatralitzada del llibre de la fada a la mola
Presentació del llibre a càrrec de
l’autora, Anna Muro, teatralització
de Bel Forrellad i participació
musical de Marina Antúnez
Inscripcions a la Biblioteca o a
l’a/e mimopm@diba.cat
Pati de les 3 Moreres
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort i Llibreria Vallès

19.30 h - PROPOSTA
Presentació del llibre ‘Tella’, de
Mahayouba Mohamed Salem
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Castellar per les
Llibertats

DIUMENGE 13
18 h - MÚSICA
Concert de combos moderns
Jardins del Palau Tolrà
Organització:
Acció Musical Castellar

DIMARTS 15
20 h - PROPOSTA
“El món del llibre als ulls de...”,
amb Joan Sellent
Inscripcions a l’a/e
mimopm@diba.cat
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort

DIMECRES 16
18 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre ‘Els cinc
amics i el misteri de la casa embruixada’, d’Aran Morillo Gatell
Inscripcions a la Biblioteca
Biblioteca Municipal Antoni Tort

Organització: Escola Joan
Blanquer, Servei Educatiu Vallès
Occidental VIII, Ajuntament
(Regidoria d’Educació) i Biblioteca
Municipal Antoni Tort
19 h - MÚSICA
“Concert de colors”
A càrrec del grup de combo Canvi
de Plans de l’EMM Torre Balada
Reserva de seient a www.
castellarvalles.cat/
concertdecolors
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament de
Castellar (Regidoria de LGTBIQ+)
i EMM Torre Balada
De 18 a 20 h – TALLER
“LGTBI Tecnològic: Vine i crea!”
Activitat adreçada a joves a partir
de 12 anys
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament,
Castellar Jove i LAB Castellar

DIJOUS 17
19 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre ‘El nuevo
universo’, de Josep Maria Sellarès
Inscripció a la Biblioteca
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort

DIVENDRES 18
9.30 h - PROPOSTA
Cicle de tallers d’emprendoria 4.0:
“Certificacions i homologacions”
A càrrec de Laura Calvo Duarte,
responsable d’R+D+i del CIM-UPC
Sessió virtual. Inscripcions
a www.castellarvalles.cat/
activitatsempresa
Organització: Ajuntament
20 h – CINEMA
Cicle Gaudí:
My Mexican Bretzel
Entrades a
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

DISSABTE 19
19 h – PROPOSTA
Taula rodona:
“Fem memòria del cinema a
Castellar”
Inscripcions al tel. 644349211 o a
l’a/e info@clubcinemacastellar.com
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès i Centre d’Estudis
de Castellar – Arxiu d’Història
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penúltima

No estic acceptant les coses que no puc canviar, estic canviant les coses que no vull acceptar.

Angela Davis

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 11
DISSABTE 12
DIUMENGE 13
DILLUNS 14
DIMARTS 15
DIMECRES 16
DIJOUS 17
DIVENDRES 18
DISSABTE 19
DIUMENGE 20

POSTALS DE CASTELLAR

Recomanació

FENOY
YANGÜELA
CASTELLAR
EUROPA
BONAVISTA
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
FENOY
YANGÜELA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.

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

DEFUNCIONS
04/06/21
Roser Lleixà Malé · 84 anys
07/06/2
Agustina Campos Casado · 99 anys

Les mans, ambaixadores
de la nostra personalitat

Festa del Corpus, 1961
En aquesta imatge d’autor desconegut s’hi poden veure com veïns del carrer Major omplen la ca·
tifa del Corpus Christi de 1961. S’hi poden veure,entre d’altres, Lídia Sisó, Maribel Barberà, Xa·
vier Soley, Laura Sisó i Pere Villaró (pare i fill). El carrer es tancava al trànsit. A la imatge es pot
apreciar la central telefònica de Castellar (actualment la llibreria La Centraleta) i a l’esquerra,
l’Oficina Administrativa. || FONS LÍDIA SISÓ ARILLA - L’ABANS RECULL GRÀFIC 1875-1979

INSTAGRAM · @lactual
@adfcastellardelvalles
Guàrdia de diumenge

@descobrintcastellar
Últims raigs de sol, Era d’en Petasques

@fundacioobrasocialbenefica
Entre tots hem eliminat el coronavirus

En la nostra vida diària ens relacionem amb
diverses persones i en tots els casos la nos·
tra carta de presentació són les mans. Unes
mans cuidades explicaran que la nostra ma·
nera de ser és també de tarannà curós. Les
mans diuen molt de nosaltres, per tant, és
important no descuidar-les!
Actualment disposem de tractaments sen·
zills, indolors, ràpids i eficaços que perme·
ten lluir unes mans juvenils i vigoroses. El
tractament es fa durant la consulta, i per·
met la reincorporació immediata a l’activi·
tat habitual. No deixa senyals, és econòmic
i totalment indolor. Consisteix en la injecció
d’àcid hialurònic en el dors de la mà, pro·
duint una biorevitalització que permet lluir
unes mans joves i vitals. La durada i el nom·
bre de sessions depenen del procés d’enve·
lliment que es presenti en cada cas, encara
que els resultats són visibles des del mateix
moment del tractament.

Dr. Fernández
Especialista en Medicina Estètica
Col·legiat núm. 23586
Centre Mèdic Odontològic
i Estètic Park Castellar
C. Portugal, s/n Local 1-2 · T. 93 714 21 95
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la contra
C.G.

Carme García

11 respostes

Conductora d’autobús de Moventis

Un tret principal del teu caràcter?
Simpàtica
Un defecte que no pots dominar?
Soc massa confiada
Una marca de vehicle?
Mercedes
Una ruta d’autobús?
La de Sabadell-Cerdanyola
Quin plat t’agrada més?
Els espaguetis
Una pel·lícula?
La saga de ‘Crepúsculo’
Una cançó?
La BSO d’ ‘Amanecer’
Una ciutat?
Sitges
Un viatge per fer?
Venècia
Un racó de Castellar?
El parc de Canyelles
Un somni?
Fer un creuer

”Treballar en allò que
t’agrada és com si
et toqués la loteria

“

Fa més de vint anys que és conductora d’autobús a Moventis, una de les primeres dones del Vallès Occidental. És una
feina que la fa feliç, que l’apassiona tant pel contacte amb
la gent com per la seva afició al món del motor.
Rocío Gómez

· Quants anys fa que ets conductora d’autobús?

Fa vint anys. Això ve de família. El
meu pare tenia una autoescola a Bar·
berà del Vallès. Sempre m’ha agra·
dat molt conduir, i amb 21 anys em
vaig treure el carnet d’autobús, i el
de cotxe als 18. Amb 17 vaig comen·
çar a estudiar la teòrica. La pràctica
me la vaig treure a la primera i la te·
òrica a la segona. Vaig ser de les pri·
meres conductores a l’empresa. Vaig
començar amb la Vallesana, amb la
de Castellar, però ara soc a la B1 i la
B2, que fem Sabadell, Ripollet i Badia.
Són línies amb molts usuaris.
· Vas obrir el camí per a la nova
fornada de conductores?

Al principi va ser una mica dur. Era
un món d’homes, però els temps han
canviat, afortunadament. Avui dia és

habitual veure dones policia, bom·
beres o conductores d’autobús. En
el meu cas, vaig ser una de les pri·
meres conductores però ara en som
unes quantes. No vaig tenir mai cap
problema amb els companys de feina,
però sí amb algun usuari quan obria
la porta i no volien pujar a l’autobús
perquè no se’n refiaven, i s’esperaven
a l’altre. D’una banda, perquè era molt
jove, i de l’altra, perquè era dona. Però
un cop et coneixien i veien com tre·
ballaves, no hi havia cap problema.

mai i m’hi sento com a casa. De fet, de
compartir tants viatges, fins i tot al·
guns usuaris i usuàries ara són amics.
· Ets dels conductors que saluden i sempre reben la gent amb
un bon dia?

Sí, i tant! Només obrir la porta els
rebo amb un somriure, tot i que ara
es fa difícil amb la mascareta. Sem·
pre tinc un bon dia, l’educació ha de
ser el primer. A més, en aquests mo·
ments tan complicats que vivim, és
molt més important.

· Per què t’agrada tant la feina?

És un hobby per a mi. Portar l’autobús
em canvia com a persona. És com si
vas al gimnàs, com si fas alguna cosa
que gaudeixes molt. Quan pujo a l’au·
tobús, deixo els problemes a casa.
Soc una persona molt positiva, amb
molta empenta. M’agrada el contac·
te amb les persones. Treballar en allò
que t’agrada, passar-t’ho bé, és com
si et toqués la loteria. No me’n canso

· Els mitjans de transport no van
parar de funcionar durant la pandèmia. Com ho vas viure?

No ho vaig viure amb por però sí amb
tristesa. No hi havia ningú pel carrer
durant el confinament, però nosal·
tres sí treballàvem. Moltes vegades
feies la volta sola, sense cap usuari.
Pensava que s’acabava el món, va ser
una sensació molt estranya.

· Amb tants usuaris segur que
tens un bon grapat d’anècdotes!

Sí, són molts anys al volant. Per exem·
ple, quan vaig començar a portar l’au·
tobús, recordo una dona que venia
amb el cotxet, i l’ajudava a pujar-lo
i sempre li feia alguna carantoina al
bebè. Doncs fa uns dies, el nen que
ara és un adult, va venir a saludar-me
perquè se’n recordava de quan venia
amb la Vallesana amb la seva mare.
També al principi, un dia un usuari
de la C1 que estava molt nerviós, es
va enfadar moltíssim perquè no vaig
poder fer la parada de la Ronda Tolo·
sa, perquè estava en obres. Dies des·
prés, es va disculpar per la seva re·
acció, i em va explicar el perquè: ho
estava passant malament. Era el mo·
ment de la crisi econòmica del 2010.
Ara som molt amics.
· Has arribat a enamorar-te a l’autobús d’algun viatger?

Soc molt romàntica i molt enamora·

dissa. Pensa que per l’autobús passen
moltíssimes persones. És difícil no fi·
xar-t’hi. De manera que... Sí, alguna
vegada m’he enamorat, i ha sortit al·
guna parella.
· Quines són les teves aficions?

M’agrada anar al gimnàs, llegir i pas·
sejar el meu gos. És un cocker i es diu
Yuki. En un moment de la meva vida
que estava més preocupada, una mica
trista, els meus fills van insistir que
volien un gos i el vam anar a buscar.
Sempre l’he tractat com si fos un més,
l’he consentit com un nen. Però és
que entre ell i jo tenim una connexió
molt gran, des de ben petit. Una ve·
gada estaven passejant el Yuki quan
vaig passar amb la C1 per la carrete·
ra de Sentmenat, va veure l’autobús
i va començar a perseguir-lo. Asso·
cia l’autobús amb mi. Dels animals
n’aprens molt, per exemple, jo vaig
aprendre a estimar-me més a mi ma·
teixa, a tirar endavant.

