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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS
ESTUDI D’USOS DIGITALS | P04

El 94% de llars castellarenques
disposa de connexió a Internet

JUDIT NEDDERMANN | P18

Arriba el plat fort
del FemFestival

ACTUALITAT | P 02

Uns casals amb empenta
L’eclosió del lleure infantil es referma amb l’èxit de l’Estiu enriquit
Un grup d’infants practica escalada i trapeci a les instal·lacions del Canglomerat, dimarts passat, un casal que aposta per l’activitat física i la natura. || Q. PASCUAL
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tema de la setmana

casals d’estiu

Passar-ho bé i estimar la natura
Enguany l’‘Estiu
enriquit’ ha rebut
1.900 inscripcions
per a algunes de les
39 propostes ofertes

Cristina Domene

La iniciativa ‘Estiu enriquit’ que es va
posar en marxa el juny de l’any passat per garantir una oferta inclusiva
d’activitats per a infants i joves de
Castellar ha aterrat enguany com a
una iniciativa ja consolidada. Amb 39
propostes d’activitats de 29 entitats
promotores d’educació en el lleure, de
les 2.000 places disponibles se n’han
omplert 1.900. Una dada molt positiva si tenim en compte que la previsió inicial del conjunt de les entitats
era de 1.250 inscripcions. En comparació amb l’‘Estiu enriquit’ del 2020,
les inscripcions s’han incrementat en
1.000 places més.
Les opcions són múltiples. Casals d’escoles, d’entitats, centrats en
arts escèniques o en esports. Precisament, una proposta esportiva és el
Casal Amunt Amunt Canglomerat.
El responsable Xavi Viadé explica
que proposen un casal diferent, amb
un esport alternatiu: “És una proposta molt dinàmica. Fem un esport alternatiu com és l’escalada,
aprenent tècnica, però de manera
molt segura, i fem molta sortida a
la muntanya. Al rocòdrom tenim
les instal·lacions amb matalassos,
està preparat per als nens i nenes i
no hi ha cap perill. També anem a
la piscina i fem tallers i jocs”. És el
quart any que Canglomerat ofereix
un casal, tot i que el passat i aquest
l’han hagut d’adaptar per la pandèmia i no ofereixen menjador ni propostes a la tarda. “Aproximadament tenim uns 21 nens i nenes per
setmana, nosaltres volíem fer un
casal bastant reduït, molt familiar,
però finalment per compromisos
l’hem ampliat una mica més. Les
edats van des dels de 5 anys fins
als 14. La mescla va molt bé perquè
es relacionen entre ells, s’ajuden
i aprenen els uns dels altres”. Els
participants acostumen a ser nens i
joves que durant l’any fan extraescolars d’escalada, però la participació
ha anat augmentant gràcies al boca-orella. “Nosaltres apostem per
passa-ho bé i estimar la natura”,
afirma el Xavi.
L’Astrid i la Bàrbara ja són unes
veteranes del Canglomerat. Tan bon
punt les veiem escalant una paret
com, de sobte, les veiem enfilades al
trapezi. “Aquest casal és molt xulo”,
diu l’Astrid. “Anem al riu, ens banyem i fem jocs d’escalar. Soc al
Canglomerat des que van obrir i ja
estic al nivell taronja d’escalada”.
La seva amiga, la Bàrbara, explica que
estan passant un bon estiu després de
l’escola: “Juguem al jardí, fem màscares. Ens ensenyen les tècniques

Els Casamada Scouts fent una activitat de recollida de residus a l’Era d’en Petasques i al bosc de les pedres, aquest dimecres. || Q. PASCUAL

per escalar i cada cop anem pujant
de nivell. Jo tinc el verd. Ja fa anys
que faig el casal”. Des de Canglomerat s’aposta per l’entorn de Castellar: “Les excursions són sempre
pel poble, perquè tenim un entorn
natural molt maco, creiem que val
la pena aprofitar-ho, ho fem tot a
peu, i així els nens fan activitat física. Fem acollida des de les 8 i acabem a les 13 h però es poden quedar
fins les 13.30 hores. Tant de bo l’any
que ve pugui ser diferent i fer també
a la tarda”, conclou el responsable.
uns scouts a castellar

La norma de la proposta d’AllenCasamada Scouts consisteix a no
estar mai tancats i visitar cada dia
un espai diferent del nostre entorn:
fer cabanes al bosc, meditació, manualitats amb materials naturals...
“Fem un activitat de recollida de
residus i, a més que els encanta
anar amb pinces de barbacoa recollint coses i omplint bosses, prenen consciència de cuidar el medi
ambient i d’ajuda social”, explica
Eric Alfaro, director dels Casamada Scouts. Aquest és el segon estiu
que organitzen un casal: “Tenim la
llar d’infants Casamada, però amb
la pandèmia vam estar tancats i
vam plantejar-nos fins i tot tancar. Una de les solucions va ser fer
un casal d’estiu de 3 a 16 anys amb
un format pensat al bosc i la natura, ser sempre a l’entorn natural”.
La proposta del 2020 va tenir molt
èxit, amb una trentena de nens per
setmana. Van continuar amb Nadal i
Setmana Santa. El que no pensaven

era arribar, enguany, als 200 nens i
nenes: “No ens ho esperàvem i n’estem molt contents. És un format de
casal amb molt d’èxit. Aquest augment d’un any per l’altre respon al
boca-orella i també al fet que les
famílies, amb el tema de la pandèmia, busquen que els nens siguin
a l’aire lliure. Els nens gaudeixen
molt i venen molt contents. El ‘feedback’ de les famílies està sent
molt bo”, assegura Alfaro.
Al Casamada Scouts aposten
per projectes en què cadascú pot fer
una mica el que li ve de gust, perquè
tenen molt clar que els nens estan de
vacances i el que han de fer és passar-ho bé: “Si estem construint cabanes, uns agafen pals, altres fan
forats i qui vol prendre el sol, el
pren. Adaptem les activitats als
grups perquè tenim participants
des dels 3 anys fins als 16”.
Gràcies a disposar de les instal·
lacions de la llar d’infants Casamada poden oferir servei de menjador: “Fem acollida des de les 7.30
hores. Casal de 9 a 13 hores, dues
hores de menjador i després acollida, de nou, fins les 17 hores per
donar la possibilitat a les famílies
que també treballen a la tarda”, detalla l’Eric. A més, els Scouts només
tanquen del 9 al 20 d’agost, ja que ofereixen casal fins el 10 de setembre.
De les 1.900 inscripcions que
s’han fet aquest 2021 a l’‘Estiu enriquit’, 132 corresponen a colònies
i campaments d’estiu. De moment,
només hi ha hagut sis incidències en
casals de vacances que han fet necessari el confinament de 2 grups.

ESTIU ENRIQUIT

Taller d’esport inclusiu
amb el guiatge de
jugadors del Barça en
cadira de rodes
Biel Carbó i l Oscar Pérez, dos jugadors de l’UNES Barça, la secció
de bàsquet en cadira de rodes
del FC Barcelona, van participar
la setmana passada, en nom de
l’Associació Amics del Biel, en un
taller esportiu dins del programa
‘Estiu enriquit’ dels casals d’estiu.

Aquesta associació treballa per
la igualtat de dret en temes de
diversitat funcional fent pedagogia
i sensibilitzant la població en
matèria d’eliminació de barreres.
D’aquesta manera, els participants
van poder participar en un taller
d’esports inclusius i bàsquet
en cadira de rodes que s’han
desenvolupat a la pista de bàsquet
de la plaça Francesc Macià,
que també va tenir una petita
adequació per fer-la accessible.
En total, quatre sessions d’esports
inclusius i 5 de bàsquet en cadira
de rodes als casals d’estiu que
ho van demanar. || REDACCIÓ
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MEDI AMBIENT | ENTORN DEL RIPOLL

Tenir cura del Ripoll durant l’estiu

L’augment de visitants obliga a un control més elevat de l’entorn amb dos agents cívics

Cristina Domene

Quan arriba l’estiu, l’afluència de
visitants al riu Ripoll i els seus voltants augmenta considerablement.
Les possibilitats que ofereix l’entorn
propicia que castellarencs i veïns
d’altres municipis visitin el riu per
fer excursions, passejar, banyar-se
o fer un àpat. Aquestes accions, de
vegades, van acompanyades de comportaments incívics, per això, com
cada any, l’Ajuntament ha emès un
ban municipal amb l’objectiu de garantir el respecte als espais fluvials,
en especial al Turell, l’Àrea d’Esplai
de Les Arenes, el Torrent del Castelló i la font del Plàtan. “La intenció del ban és recordar que hi ha
un sèrie d’accions que estan prohibides a la zona fluvial i boscosa,
per exemple encendre foc o pescar sense llicència”, explica Jesús
Barbero, caporal de la policia local.
El ban, a més, prohibeix estacionar
als vorals de la carretera envaint la
calçada, la circulació de vehicles motoritzats pel llit sec i per la làmina
d’aigua dels rius, els torrents i tota
mena de corrents d’aigua i tota activitat que pugui provocar contaminació o degradació de l’entorn del
riu, com ara utilitzar sabons i detergents, o abandonar residus de
qualsevol tipus.
Precisament per controlar l’activitat a l’entorn del riu, l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha contractat dos agents cívics que des de
finals de juny fan tasques de sensibilització, especialment al riu Ripoll.
“La idea és que facin presència al
riu. Des de fa uns anys és un espai
on hi ha usos irregulars i és interessant que hi hagi persones que
facin acte de presència per dissuadir d’aquests usos. El que faran
serà passejar amunt i avall des
de migdia fins la tarda i interpel·
lant les persones perquè recullin

CONSELLS | MOSQUITS

Com evitar la
proliferació del
mosquit tigre
Com cada estiu, el mosquit tigre
apareix a les nostres vides. Per
tal de prevenir-ne la proliferació,
l’Ajuntament de Castellar recomana als ciutadans diferents consells. El més important, però, és
evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques.
Això s’aconsegueix eliminant els
punts d’aigua on poden créixer. Es
recomana buidar regularment o
retirar qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua:
joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics o ornaments de
jardí. Tapar, mitjançant una tapa
o una tela de mosquitera prima
(malla de 2 mm de mida màxima),
els recipients a l’exterior que es
consideri imprescindible mantenir amb aigua. També es recomana mantenir netes de restes vegetals les canaleres de recol·lecció
d’aigües. || REDACCIÓ

ESPAI PÚBLIC | COLOMS
Els dos agents cívics faran especial incidència al tram que connecta el pont de Turell amb Sant Feliu del Racó i als gorgs. || Q. PASCUAL

els residus, perquè facin bon ús de
l’espai”, explica Marina Muntada,
responsable de Transició Ecològica de l’Ajuntament.
més control el cap de setmana

Els agents s’hi estaran cinc dels set
dies de la setmana, però sempre hi
seran en cap de setmana, perquè és
quan hi va més gent. Faran especial incidència al tram que connecta
el pont de Turell amb Sant Feliu del
Racó, que coincideix amb l’estrenat
recentment Camí del Riu i la zona
del gorg d’en Fitó. “La seva feina és
interpel·lar la gent si el seu comportament no és adequat i en cas
que tinguin algun problema, avisar la policia local perquè ells

són informadors, no són agents
de l’autoritat i treballen en coordinació sota la tutela de la policia local”, expressa Muntada. El
caporal detalla que s’ha optat per
la figura de l’agent cívic “perquè
ens ajuda, a la policia local, a fer,
d’una banda, pedagogia i, de l’altra, tenir un avís qualificat de persones informades que saben què es
pot fer i què no, i si la gent no entén
el que els estan dient, els agents cívics donen l’avís perquè nosaltres
puguem actuar en conseqüència.
És una figura que suma”.
Els problemes de comportaments incívics fa anys que s’arrosseguen. A la campanya d’informació que l’Ajuntament de Castellar

del Vallès fa conjuntament amb la
Diputació de Barcelona i els ADF,
la parella d’informadors que eren a
l’estiu ja tenien aquest espai marcat
com a punt conflictiu. “Sempre ens
hem trobat gent que hi va i fa foc
a terra, que embruta, que fa festes i soroll. Ara, el fet d’haver habilitat aquest camí que és un lloc
més atractiu hem intentat compensar aquesta facilitat d’accés
amb els agents, perquè aquesta
afluència sigui adequada”, assegura Muntada.
Està previst que la parella
d’agents cívics s’estiguin els mesos
d’estiu al riu i després que passin a
fer campanyes d’informació i sensibilització al nucli urbà.

No donar menjar
als coloms
de forma regular
La presència no controlada de coloms pot contribuir a la transmissió de malalties infeccioses i ocasionar danys en les estructures
dels edificis i espais d’ús públic.
És per això que cal controlar-ne
la població amb la col·laboració
de la ciutadania. Per fer-ho, cal
evitar donar menjar als coloms
de forma regular; d’aquesta manera el seu nombre no creixerà
fora de control. De fet, l’Ajuntament ja alimenta els coloms amb
menjar esterilitzant per controlar
la seva població. També es recomana tancar els locals on creixin
colònies sense control que puguin
molestar el veïnat. || REDACCIÓ
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ENQUESTA TIC | RESULTATS

Sis dispositius digitals per cada llar
Una enquesta revela que el 94% de les llars tenen accés a Internet i que la meitat de la població va teletreballar en el confinament
Redacció

El 96,38% de les llars de Castellar
disposa com a mínim d’un dispositiu
d’accés a Internet. Així es desprèn de
l’enquesta sobre usos i coneixements
de les TIC que es va fer entre els passat 12 i 30 d’abril, just un any després
de la irrupcó de la pandèmia que està
capgirant molts hàbits i costums a
través d’aquest tipus d’eines de comunicació. L’estudi, segons ha informat l’Ajuntament, s’ha encarregat a
l’Institut Opinòmetre i s’ha fet sobre
una mostra de 800 entrevistes telefòniques a majors de 16 anys amb l’objectiu de “mesurar el nivell d’escletxa
digital a la vila”, explica el consistori
en un comunicat on detalla les dades
més rellevants de l’estudi.
Els resultats posen de manifest
que el tipus de dispositiu més freqüent a les llars castellarenques és
l’Smartphone (96%). Li segueixen els
ordinadors portàtils (80%), les tauletes (67%), els ordinadors de sobretaula
(52%), l’Smart TV (49%)i les consoles
(21%). Cada llar compta amb una mitjana de 6,14 dispositius amb accés a
Internet, mentre cada persona en té,
també de mitjana, 2,02. La mitjana de
dispositius supera els 8 a les llars on hi
ha joves de 16 a 24 anys i arriba quasi
a 8 on hi ha persones de 45 a 54 anys.
Per edats, el 70% de les persones de 75
i més anys disposen d’smartphones.
Aquest percentatge arriba al 94% a la
franja de 65 a 74 anys i assoleix pràcticament el 100% per a tots els grups
d’entre 16 i 64 anys.
Una altra dada rellevant de l’estudi és que el 94% de les llars de la vila
disposa de connexió fixa a Internet.
Tanmateix, el grup d’edat de 75 i més
anys compta amb una taxa de con-

nexió sensiblement inferior, del 55%,
mentre que la franja de 65 a 74 anys es
troba lleugerament per sota de la mitjana (90%). A la resta de grups d’edat,
aquest percentatge oscil·la entre el 98 i
el 100%. La taxa de connexió depèn en
bona mesura del nivell d’estudis. Així,
la taxa és sensiblement menor entre
els que no tenen els estudis obligatoris
acabats (47%), mentre que els que disposen d’estudis postobligatoris o universitaris superen el 98%. Pel que fa al
6% de persones que no tenen connexió
a Internet a la llar, les principals raons
que aquetes aporten són que no fan
servir la xarxa (43%), que no la saben
utilitzar (27%), que ja es connecten a
través del mòbil o tauleta (8%) o que no
es poden permetre pagar la connexió
(4% dels casos). Pel que fa al tipus de
connexió, la fibra òptica s’ha consolidat com la més utilitzada ja que arriba
al 87% de les llars, set anys després de
la seva implantació a la vila.
Altres dades interessants respecte l’ús d’Internet són que 9 de
cada 10 persones entrevistades fa
servir Internet diàriament. Segueixen aquesta tendència la majoria de
persones amb estudis postobligatoris
i universitaris (95%), mentre que les
que només tenen estudis obligatoris
es connecten cada dia a Internet en
un 80% dels casos. Aquesta taxa baixa
fins al 44% entre les persones sense
estudis. En relació amb les activitats
que els usuaris fan diàriament a Internet, les cinc més destacades són:
utilitzar els serveis de missatgeria
tipus Whatsapp o Telegram (92%),
llegir notícies d’actualitat (70%), fer
ús del correu electrònic (69%), utilitzar xarxes socials (60%) i consumir
lleure cultural (39%). Amb una periodicitat setmanal destaquen també les
gestions i consultes bancàries (43%) i

LAB CASTELLAR

El LAB Castellar està acollint el curs
‘Fabricació Digital: Una experiència
educativa innovadora per a personal
docent’, al qual assisteixen des de
dilluns passat un total de 16 docents
del Vallès Occidental i Oriental. La
iniciativa, acreditada pel Departament d’Educació, és impulsada
i finançada pel Consell Comarcal,
compta amb el suport de la

Diputació, i es du a terme en el marc
de la Xarxa d’Espais de Fabricació
Digital del Vallès Occidental. La
formació, impartida pel CIM UPC,
té una durada de 20 hores i pretén
apropar la fabricació digital com a
recurs educatiu per al professorat.
Aquesta no és l’única iniciativa
que es durà a terme aquest estiu
al LAB Castellar, ja que al llarg
d’aquest mes aquest servei també
acollirà activitats per a 270 infants
que participen en alguna de les
propostes de l’Estiu Enriquit i a
una trentena de participants de les
activitats del Juliol Jove. || REDACCIÓ

de salut (23%). Segons el mateix estudi, cal destacar que un 91% de la població disposa de correu electrònic.
L’enquesta també revela que
el 47% de les persones ocupades va
poder teletreballar des de casa durant els mesos de confinament. A més

un 37% de persones entrevistades va
dur a terme, durant el mateix període, algun tipus de formació en línia.
També cal remarcar que el 84% de
les llars amb menors de 16 anys van
respondre afirmativament a la pregunta de si havien pogut seguir cor-

Curs per a docents
sobre fabricació digital

rectament l’educació de forma online
durant el confinament, enfront a un
12% que va donar una resposta negativa perquè el centre no va oferir educació en línia o perquè no es disposava de bona connexió.
Finalment l’estudi també dona
a conèixer diferents aspectes sobre
alguns serveis municipals vinculats
a les TIC. Respecte el servei WI-FI
municipal, els punts de connexió més
coneguts, en un 70%, són els que ofereixen a El Mirador i la Biblioteca. Un
percentatge similar de les persones
entrevistades pensa que seria oportú que Castellar disposés d’una xarxa
Wi-Fi oberta. Respecte els mitjans
de comunicació que es fan servir per
estar al dia del que passa a Castellar,
el setmanari L’Actual és el canal que
més utilitzat (61%), tot i que les xarxes socials en global ja són un segon
canal informatiu (50%) principalment
Instagram (48%) i Facebook (43%).
valoració de l’estudi

Segons explica la regidora d’Innovació i Gestió del Talent, Carolina
Gómez, els resultats permeten disposar d’una “foto de la realitat de l’escletxa digital en el nostre municipi
i els resultats mostren una realitat
que no divergeix de la d’altres municipis similars al nostre”. Segons
Gómez, “l’estudi serà un punt de
partida per a la presa de decisions
no només sobre les programacions
d’activitats formatives i d’activitats d’El Mirador, incloent el LAB
Castellar, sinó també sobre aquelles pròpies de departaments com
informàtica, educació, ocupació”,
entre d’altres. L’objectiu és “donar
resposta a la ciutadania per superar les barreres digitals que hi
pugui haver entre la població”.

TIC | FELICITAT DIGITAL

Conèixer les eines digitals per poder-les gaudir
L’entorn digital, les xarxes socials,
els nous assistents virtuals i la feina
telemàtica són eines per fer-nos la
vida més fàcil, però també poden causar-nos situacions d’angoixa, estrès
o infelicitat. La periodista vallesana
Mariola Dinarès, activista digital i
presentadora i directora del programa Popap de Catalunya Ràdio, ha elaborat un manual tecnooptimista per
gestionar la nostra manera de relacionar-nos 2.0. Es tracta de Felicitat
digital. El mètode Popap per conèixer el
món digital i gaudir-ne, llibre que publica l’editorial Efadós. “El mètode per
aconseguir la felicitat digital consta
de tres passos: coneixement, escollir i apoderarament. Has de saber
què tens a l’abast en aquest 2021 per
poder triar, perquè no cal ser a tot
arreu”, va explicar Dinarès en una

entrevista al magazín Connectats de
Ràdio Castellar i La Xarxa.
La periodista recorda que les
eines digitals han d’estar al servei de
les persones i, per tant, aquest apoderament prové “d’agafar les regnes
de la tecnologia”. Tanmateix, reconeix que estem “fascinats i enganxats al mòbil, ens genera dopamina. ‘Stop’ alarmisme digital! Per
exemple, el WhatsApp és un element de cohesió familiar, seguim el
dia a dia dels nostres pares i avis, i
abans només feies una trucada setmanal”. Els serveis de missatgeria
també ens permeten ser presents en
els moments significatius del nostre entorn a través de la pantalla, i
això ha estat un respir per a moltes
famílies, sobretot en temps de pandèmia. Ara bé, la periodista explica

que caldria fer servir l’aplicació tenint en compte un manual d’etiqueta de comportament en funció del
grup de WhatsApp. La saturació de
missatges pot generar angoixa, “sobretot quan parlem de teletreball.
Hem de deixar de treballar a cop
de WhatsApp i elaborar escriptoris virtuals”, assegura. En aquest
sentit, una mica de dieta digital, i fer
neteja de les aplicacions que ens hem
descarregat, pot ajudar-nos a gestionar la hiperconnexió.
D’altra banda, l’autora trenca
amb alguns tòpics com ara el concepte de nadiu digital. “Ens semblava sorprenent veure un infant amb una tauleta, però se’ls
ha d’educar igualment, com ho
fem en la vida analògica”. Dinarès
també desmenteix que cada xarxa

social és per a una franja d’edat
concreta. “Hi ha joves vells, i vells
joves. Les xarxes socials no tenen
edat, i Tik Tok no és només pels
joves”, reivindica.
A Tik Tok no només es publiquen challenges, i vídeos de balls, sinó
que si es fa una recerca amb les etiquetes adients, es poden trobar píndoles temàtiques de salut, ciència,
gestió emocional, comunity management i tota mena de coneixement. La
irrupció de Twitch en les transmissions de vídeo també ha capgirat el
relat digital. “La televisió tradicional hauria de copiar la naturalitat dels comunicadors de Twitch.
Parlen d’igual a igual i saben crear
comunitat, que són els que els paguen sense intermediaris”. ||
Dinarès presenta l’espai ‘Popap’. || CEDIDA
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Els contagis també
es disparen a Castellar
En un mes s’ha passat d’una incidència baixa de 50 casos per
100.000 habitants en 14 dies a 325, considerada molt alta

Evolució del risc de rebrot a Castellar des de l’inici de la pandèmia. || SALUT
Baix
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tanca l’oci nocturn

Davant d’aquest context, el govern ha
decidit fer marxa enrere en les mesures i tancar l’oci nocturn a partir
d’aquest divendres, especialment per
l’alt índex de contagis entre els joves.
Així ho va anunciar dimarts la portaveu del govern català, Patrícia Plaja,
a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. “Cal tornar a tancar
l’oci nocturn que no es faci en espais oberts, i també posar restric-
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Per Covid-19
s’han confirmat
a Castellar del
Vallès entre el
27 de juny i el 3
de juliol
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cions a l’aire lliure en les activitats
que apleguen molta gent”, va anunciar la portaveu del govern, Patrícia
Plaja. A més, totes les activitats hauran de tancar a les 3 de la matinada.
En aquelles activitats amb més
de 500 persones, independentment de
la naturalesa de les activitats, passa a
ser obligatori un test d’antígens dotze
hores abans d’accedir-hi o bé tenir el
certificat que es té la pauta completa. Totes les activitats massives hauran de seguir el pla de grans esdeveniments. La Generalitat va aclarir que
la prova d’antígens o tenir el certificat
de pauta completa només seria obligatori en aquelles activitats que s’han
de fer a l’aire lliure amb la gent dreta
i hi hagi moviment o es pugui ballar,
tipus envelat de Festa Major.
Els locals d’oci nocturn van
poder obrir després de més d’un any
el 21 de juny, a les portes de la revetlla de Sant Joan i amb unes mesures
que el sector considerava inassumibles. Fins i tot, alguns locals han acabat tancant aquests darrers dies per
l’augment de contagis i per la dificultat de fer complir les mesures com la
distància de seguretat d’1,5 metres a
la pista i a les barres.
Plaja va constatar que “els contagis pugen exponencialment” i que
ens espera “un estiu difícil”. Plaja va
dir que creu que “la mascareta ha de

04
/0
7/
20

Alguns experts sanitaris ja parlen
de cinquena onada de la pandèmia.
Només ha calgut un mes perquè els
contagis es tornin a enfilar en xifres
preocupants, i Castellar no ha estat una
excepció. Segons les dades del Departament de Salut, Castellar s’ha disparat la primera setmana de juliol amb
una incidència acumulada a 14 dies de
325 casos per cada 100.000 habitants
quan abans de Sant Joan aquesta incidència era de 50. Per tant, el risc de
rebrot ara torna a ser molt alt (1.175)
quan la setmana del 2 de juny era baix
(28). En nombre de contagis, aquest repunt implica haver passat de menys de
8 casos cada set dies a tenir 68 casos
confirmats entre el 27 de juny i el 3 de
juliol, fet que situa la velocitat de reproducció en 3,6 (Rt) –és a dir, cada persona contagiada pot transmetre el virus
a 3,6 persones.
A nivell global, el que més preocupa és l’ocupació de llits d’hospitals.
Catalunya ja ha superar els 575 pacients ingressats, 133 dels quals a les
UCIs. Les dades de l’hospital de referència de Castellar, el Parc Taulí de
Sabadell, també reflecteixen aquesta
evolució: les dades de la primera setmana de juliol mostren 33 nous ingressos contra els 16 que es van donar

la setmana anterior. En aquests moments hi ha 23 persones a hospitalització i 10 a l’UCI. Entre les principals
raons d’aquest repunt les autoritats
apunten la nova variant delta, molt
contagiosa, però també el relaxament
dels hàbits socials entre la població
jove que no gaudeix d’immunització.
L’anomenada cinquena onada està
fent augmentar les urgències entre
els joves, però les hospitalitzacions
majoritàries són persones d’entre 40
i 69 anys, segons Salut.
Aquest escenari de rebrot conviu amb una campanya de vacunació
que no s’atura. En concret, a Castellar
el 41% dels habitants que ha completat la pauta de vacunació –percentatge una mica per sobre que a Catalunuya–, és a dir, 10.239 persones. Amb
una primera dosi, el nombre ja voreja
les 14.000 persones.
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Redacció

tornar a ser obligatòria a Catalunya, però no depèn del govern. Recomanem tornar-la a dur sempre.
Ens hem de posar al cap que no ens
hauríem de treure la mascareta”.
Les mesures actuals, prorrogades des
d’aquest dilluns, acaben el diumenge
11 de juliol. El Procicat, reunit divendres passat, va acordar no introduir
noves restriccions tot i l’augment de
casos constant des de fa més de dues
setmanes. Ara, les restriccions afecten, sobretot, les limitacions en els
aforaments de les instal·lacions esportives i l’activitat cultural.
Des del 21 de juny es va tornar
a les trobades sense límit de persones. També es va ampliar el nombre
màxim de persones que poden seure
a taula en les terrasses de bars i restaurants, que va passar de sis a deu
clients, i l’autorització per habilitar
espais de ball com els envelats a les
festes majors.
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FINANCES MUNICIPALS | FEMINISME

ERC vol saber l’impacte de gènere al pressupost
Demanen que, de cara al pressupost de l’any que ve, s’incorpori una avaluació externa i es proposin eines de millora
J. Rius

Castellar compta des d’aquest mandat amb una Regidoria de Feminisme
“però no ha tingut repercussió en
els pressupostos municipals, l’eina
més important d’un Ajuntament”,
diu Dolors Ruiz, regidora del grup municipal d’ERC. “De vegades, posar
l’etiqueta que som un municipi feminista es queda en una exposició,
però la política ha de servir per fer
canvis importants al servei de les
persones”, constata Ruiz. La regidora republicana afegeix que “quan es
demana que hi hagi una visió de gènere a l’hora de definir els pressupostos es tracta d’estudiar de com
s’estan fent les coses, si arriben a
totes les persones, si s’està fent bé
o hi ha desigualtats”.

En aquest sentit, el grup d’ERC
demanarà que per al proper pressupost del 2022, que inicia el seu tràmit en aquest moment, s’incorpori
una avaluació externa sobre impacte de gènere. Segons la també regidora Núria Raspall, “no canvien les
polítiques si no canvien els pressupostos. Hi ha auditories externes
que, de manera ràpida i econòmica,
poden revisar l’impacte de gènere
dels pressupostos municipals, marcar els espais de millora i donar les
eines perquè sigui el mateix Ajuntament qui incorpori aquesta mirada d’ara en endavant”.
L’elaboració de pressupostos
amb perspectiva de gènere és una
eina imprescindible per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones
i homes, segons ERC, perquè permet
posar en evidència les desigualtats i

comprometre els recursos necessaris per a la seva eliminació. Segons els
republicans, és imprescindible que la
planificació de les polítiques pressupostàries tingui en compte els rols i
llocs que ocupen els diversos grups
de dones i homes que formen part
de la ciutat.
La mirada de gènere ha de ser
“transversal” i ha d’estar present
en tots els àmbits del pressupost, des
d’urbanisme i via pública, passant
per cultura, esports o finances. “És
incomprensible que l’Ajuntament
de Castellar, municipi feminista, no
faci com molts altres ajuntaments,
la Generalitat o el mateix govern de
l’estat i no incorpori l’impacte de
gènere, una decisió de la 4a Conferència Mundial sobre Dones de Nacions Unides de Pequín del 1995”,
afirma Ruiz.

Membres del grup d’ERC, davant del mur feminista fa 4 mesos. || CEDIDA

POLÍTICA | CIUTADANS

POLÍTICA | COMARCA

Xavier Alier lidera el nou PDeCAT supramunicipal
Redacció

El castellarenc Xavier Alier, tercer per l’esquerra, amb altres membres del PDecat. || CEDIDA

Ofertes de feina recents
al Vallès Occidental
A través del Servei Local d’Ocupació
de Castellar del Vallès i Sant Llorenç
Savall podràs accedir a totes les
ofertes de la província de Barcelona.

OFERTES
DE
FEINA
Servei Local d’Ocupació

Consulta en aquest vídeo el
funcionament del servei:

La setmana passada el PDeCAT
va celebrar l’assemblea local dels
municipis de Castellar del Vallès,
Sentmenat, Gallifa i Sant Llorenç
i ha escollit president el castellarenc Xavier Alier. A la nova executiva supramunicipal del PDeCAT
també hi seran els castellarencs
Olga Homet, Joan Barrios i Queralt
Cebrià, a més de Mateu Sobregrau
(Gallifa). La nova direcció local té
com a objectiu “treballar en la
configuració de les llistes municipals i augmentar la presència
al territori”, en paraules del nou
president, Xavier Alier.
Aquesta renovació va lligada

al procés que va iniciar el PDeCAT
en la seva darrera Assemblea Nacional, que va escollir Àngels Chacón com a secretaria general,Marc
Solsona com a secretari general
adjunt i David Bonvehí com a president. La nova direcció executiva
nacional del partit també compta
amb Mateu Sobregrau.
pla mandat

Segons Alier, altres objectius que es
marca aquesta executiva són l’elaboració d’un programa i pla de mandat que, entre altres idees, proposa
recuperar la figura del sereno per
tal d’augmentar la seguretat a les
urbanitzacions, recuperar la presència assistencial al l’ambulatori,
d’entre d’altres opcions.

· Auxiliar tèxtil d’acabats (Castellar del Vallès)
· Auxiliar tèxtil de tint (Castellar del Vallès)
· Comercial immobiliària -2 llocs de treball- (Sabadell)
· Conserge d’instal·lacions (Sentmenat)
· Cuiner/a restaurant (Matadepera)
· Delineant industrial (Castellar del Vallès)
· Mosso/a de magatzem (Castellar del Vallès)
· Netejador/a (Castellar del Vallès)
· Operari/ària components electrònics (Castellar del Vallès)
· Operari/ària de producció (Castellar del Vallès)
· Peó de lampisteria (Castellar del Vallès)
· Recepcionista (Sentmenat)

Ciutadans lamenta
la negativa a posar
una pantalla gegant
per l’Eurocopa
Ciutadans (Cs) ha informat que han
demanat una pantalla gegant per als
partits de quarts de finals i semifinals de la selecció espanyola a l’Eurocopa i que han rebut la negativa
per part de l’Ajuntament. Segons
explica el regidor de Cs, Matías de
la Guardia, aquesta petició “se li ha
fet al regidor d’Esports i hem tingut d’entrada una resposta negativa per problemes de temps”. De
la Guardia ha manifestat el seu “descontentament per aquesta decisió” quan es tracta “d’un partit tan
important, que representa el nostre país, i que a més tenim un jugador d’aquí al costat participant”.
|| REDACCIÓ

Busques feina?
Contacta amb nosaltres:
C. de Portugal, 2C
De dl. a dv., de 9 a 13.30 h.
Cita prèvia per a consultes
presencials:
www.castellarvalles.cat/citapreviaslo
Tel. 93 714 40 40
www.castellarvalles.cat
(ofertes de treball de Xaloc)
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COMERÇ | BOTIGA AL CARRER

COVID-19 | PRESTACIÓ

El comerç agafa aire amb les parades

Ajuts per
pagar el
lloguer

Les botigues van exposar els seus productes davant dels locals aprofitant les rebaixes
Guillem Plans

Els dissabtes de juliol són, per a molts
castellarencs, per anar a la platja o a
la muntanya. I també per sortir a fer
un volt i comprar en el comerç local.
Així va quedar demostrat aquest
dissabte, en què botigues de Castellar, amb les rebaixes en marxa, van
muntar una paradeta al carrer i van
exposar els seus productes. Roba,
sabates o, per exemple, llibres, per
interrompre la passejada i temptar
a fer la compra de la setmana.
“Hem pogut veure les ganes i
la motivació per comprar. Ganes de
rebaixes, tot i que la calor ha estat
forta”, valorava Mireia Juliana, de
la botiga per a roba infantil Pessigolles. Sobre muntar paradetes al carrer, creu que és una bona opció: “Hi
ha molta gent que s’atura a fora i
la parada és el que els atrau per
entrar. Els crida l’atenció”, afegia.
El format de les parades també
convenç altres comerciants de Castellar, com és el cas de la Noelia, de
Bel·la Moda i Complements: “En
general, agrada remenar, i va bé
tenir la parada a fora. Fa sortir la

Els comerços, com Bel·la Moda i Complements van muntar una paradeta aquest dissabte. || G. PLANS

gent al carrer i a mi m’agrada, és
fàcil i funciona”, feia balanç. “Ha
estat un dissabte bastant millor
que els normals de juliol, ja que
ara la gent ja marxa i queden quatre gats”, comentava. Ara bé, també
creu que la situació econòmica actual afecta molta gent i això ha esbra-

vat una mica l’efecte rebaixes: “Van
xino-xano, no com altres anys. La
gent s’ho mira més”.
Els paradistes van topar amb
un dissabte força calorós, tal com reconeixia Ricard Canturri, de la Llibreria Espai Nobel. Tanmateix, reconeixia que va valer la pena sortir

al carrer: “És divertit, dones vida.
I a la tarda s’ha animat”. Alicia Beneyto, de Luque&Luque Sabaters,
també feia balanç optimista: “Tot i
ser juliol, i la gent té ganes d’anar
a la platja o a la muntanya, hi ha
hagut molt ambient. Tant al matí
com a la tarda”.

L’Ajuntament va obrir dimecres una
convocatòria d’ajuts al pagament de
lloguer adreçats a persones afectades econòmicament per la Covid-19.
Per segon any consecutiu el consistori posa en marxa aquesta prestació i n’amplia la dotació pressupostària en 20.000 euros respecte l’any
anterior: de 130.000 euros el 2020 a
150.000 euros el 2021.
Les persones sol·licitants podran accedir, si compleixen els requisits, a un ajut únic equivalent a
tres mensualitats de lloguer, amb un
import màxim de 1.600 euros. L’any
passat van ser 88 els titulars d’un contracte d’arrendament els que van accedir a aquest ajut. Aquest any, novament, i segons s’especifica a les bases,
les persones beneficiàries hauran
d’acreditar una pèrdua substancial
d’ingressos sobrevinguda com a conseqüència derivada de l’impacte de la
pandèmia. Les bases també preveuen
la prestació a persones en situació de
vulnerabilitat social. La presentació
de sol·licituds es podrà demanar fins
al 30 de novembre. Més informació
sobre el tràmit a www.castellarvalles.
cat/ajutslloguercovid19. || REDACCIÓ
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PIMEC | PRESENTACIÓ NOVA EXECUTIVA

Prioritat a l’enllaç de la vila amb la C-58
El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, es presenta a Terrassa després de la seva elecció al març
Jordi Rius

Divendres el president de Pimec,
Antoni Cañete, va visitar la comarca del Vallès Occidental després de
la seva recent elecció i, en un esmorzar amb mitjans a l’Hotel Don Cándido de Terrassa, va destacar la importància del Vallès, un territori que
és el motor industrial de Catalunya –
un 27% de les empreses es concentra
al Vallès–, Espanya i el sud d’Europa,
i va reclamar que les infraestructures siguin adequades al seu valor. En
aquest sentit, i com que el ferrocarril representa el gruix de les inversions en infraestructures del Pla Nacional de Recuperació per optar als
fons Next Generation EU (NGEU),
la patronal de la petita i mitjana empresa ha reclamat que es millorin la
xarxa i els serveis ferroviaris dins el
Vallès Occidental i també de la comarca amb el Maresme, Barcelona i
el Baix Llobregat, inclòs un nou túnel
amb la ciutat comtal.
Cañete també va apuntar que
les inversions ferroviàries no haurien d’excloure obres viàries, com l’acabament de la B-40, ni la millora de la
Ronda Est entre Sabadell i Castellar
del Vallès –és a dir, la connexió de la
B-124 amb la C-58–, “imprescindible per millorar la mobilitat a la
comarca i l’accés dels treballadors
als polígons”. En un territori amb
un índex tan alt de mobilitat laboral
diària, Pimec reclama una resposta
conjunta de les administracions públiques, les empreses i societat civil
per donar una resposta adequada

D’esquerra a dreta, el president de Pimec Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, i el president de Pimec, Antoni Cañete. || J. RIUS

a les necessitats de mobilitat, que
també sigui “una aposta decidida
per la sostenibilitat i el desenvolupament respectuós amb el nostre entorn”, ja que segons Cañete,
“resulta evident que la millora de
les infraestructures de transport
públic milloren la nostra resposta
als reptes de futur”.
El president de Pimec Vallès
Occidental, Josep Maria Catalán, va
acompanyar Cañete i va destacar que
la comarca compta amb una alta densitat de centres de treball i empreses,
que produeixen una mobilitat eleva-

da, i va explicar que el transport públic també és una aposta per la mobilitat sostenible. Per això, va demanar
que les administracions financin una
xarxa d’autobusos llançadora des de
les estacions de tren fins als diferents
polígons industrials, per facilitar la
mobilitat dels més joves i, per tant,
afavorir la seva inserció laboral, ja
que molts joves han de renunciar a
algunes feines pel fet de no tenir vehicles ni un transport públic eficaç que
l’acosti al polígon o al centre de treball.
També va reclamar que la Pimec
sigui un interlocutor necessari “per

qualsevol reforma que es vulgui
fer de la formació professional”.
Catalán va assegurar que moltes empreses del territori han pogut salvar
l’impacte de la pandèmia gràcies als
ajuts ICO, “però cal recordar que
cal tornar-los i la Pimec ha d’ajudar les empreses per evitar que els
expedients temporals d’ocupació
no es converteixen en definitius”.
l’aeroport de sabadell

Davant el debat al territori sobre
l’ampliació i millora de l’Aeroport de
Sabadell, Pimec reitera que es tracta

d’una infraestructura única, el principal aeroport de formació de Catalunya i el segon a l’estat, amb un gran
potencial per acollir vols corporatius
i de càrrega. Per això, Catalán va dir
que convé estrènyer la seva relació
amb el teixit industrial de la comarca, tot impulsant les activitats de reparació i manteniment aeronàutics.
Per part seva, Cañete ha assenyalat
que “com en el recent debat sobre
l’ampliació de l’Aeroport del Prat,
Pimec aposta pel diàleg i l’entesa, i
proposa que els dos municipis afectats i Aena debatin sobre fórmules
de compensació als veïns afectats,
sempre respectant les minories
mentre perseguim el bé comú”.
Durant la seva visita al Vallès
Occidental, Cañete es va trobar amb
la comissió executiva de la patronal
a la comarca i posteriorment reunions amb diferents representants
polítics de la comarca com l’alcalde
de Terrassa, Jordi Ballart, les alcaldesses de Sabadell , Sant Cugat del
Vallès i Badia, Marta Farrés, Mireia
Ingla i Eva Menor respetivament, i
el vicepresident del Consell Comarcal, Xavier Garcés. L’11 de novembre,
la Pimec vol organitzar un gran acte
“d’activisme empresarial” a la comarca amb empresaris i autònoms
del territori “com una crida a que
hi hagi una participació als llocs
on se’ls defensa i representa i situar les pimes en el lloc de comandament”, adverteix el president de
Pimec. Cañete va demanar a les administracions “que legislin i pensin
primer en petit per poder fer gran
aquest país”.

ATUR | BALANÇ JUNY

30 PLUS | C. COMARCAL

Descens significatiu a Castellar

Feina per a persones
majors de 30 anys

Ara a Castellar hi ha 1.135 persones sense feina, 38 menys que al maig

Redacció

Castellar ha tancat el mes de juny
amb 38 treballadors aturats menys
que al mes de maig. Això situa la
xifra total d’aturats en 1.135, 126
menys que el juny del 2020. El nombre d’aturats se situa molt a prop
de la xifra que hi havia el març del
2020, quan va començar la pandèmia. La forta reducció i la tendència
a la baixa acumulada des del març
d’aquest any respon a diferents
causes. La primera és la reactivació de l’economia fruit de l’aixecament gradual de les restriccions sanitàries, gràcies a la bona marxa de
la campanya de vacunació. A més,
s’ha de tenir en compte que la con-

tractació porta un retard notable
si es compara amb els mesos de
primavera dels anys anteriors a la
pandèmia.
En el conjunt de la comarca, hi ha actualment 56.179 persones sense feina, 3.434 menys
que al maig. Especialment notable ha estat el descens del nombre
d’aturats a Sabadell, Terrassa i
Rubí –amb 986, 863 i 297 persones
aturades menys que al maig respectivament.
A Catalunya el juny es tanca
amb 35.995 treballadors aturats
menys que al maig, una caiguda
del 7,46% en un mes. Això situa la
xifra total d’aturats en 445.862, uns
39.000 menys que un any enrere. És
el quart mes consecutiu amb una

reducció de l’atur, després que al
maig ja caigués més d’un 3%. En el
conjunt de tot l’estat, la reducció de
l’atur va ser 166.991, cosa que deixa
el nombre de treballadors sense
feina en 3.614.339, aproximadament
uns 248.000 menys que el juny del
2020. Es tracta del descens mensual
més destacat des que hi ha dades.
Catalunya és la segona comunitat autònoma amb una disminució
més destacada de l’atur en nombres
absoluts, només superada per Andalusia i seguida de les illes Balears. Pel que fa a la creació de llocs
de treball, l’afiliació a la Seguretat
Social va mostrar dades positives.
A Catalunya va pujar un 1,45%, amb
49.977 treballadors registrats més
que al maig.

El primer semestre de l’any, tres
castellarencs d’un total de 76 persones majors de 30 anys han pogut
trobar una feina gràcies a la seva
participació al programa 30 Plus,
des del qual se’ls ha assessorat, se’ls
ha proporcionat recursos i se’ls ha
acompanyat en el procés de formació i contractació. Al programa han
participat 57 empreses que han
comptat amb una subvenció econòmica a la contractació.
El Consell Comarcal porta a
terme el programa 30 Plus 2020,
subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i Ministeri de Treball. El programa 30 Plus té com a
missió la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys
i més, preferentment d’entre 30 i
45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los recursos, formació

i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Les
actuacions principals del programa
són la prospecció i assessorament a
empreses, l’orientació i acompanyament en el procés de contractació i
formació i la formació vinculada al
contracte de treball i a les necessitats del participant.
La 5a edició del programa ha
comptat amb la subvenció econòmica a la contractació, equivalent al salari mínim professional pels mesos
de contracte i proporcional a la jornada laboral realitzada, establint un
mínim de 6 mesos de contracte i 20
hores setmanals de jornada. Així, la
quantia màxima d’ajut a les empreses
podia arribar a un import de 9.974 €
corresponent a 9 mesos de contracte
i jornada completa de 40 hores setmanals. || REDACCIÓ
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Rat Basterretxea Pujol

Que bonic que és agrair
Fa 5 anys vam escollir el Joan Blanquer com a la nostra escola. En aquell
moment n’estàvem convençuts, però
amb la sensació de fer un salt al buit,
amb molta por i incertesa d’aquest
nou camí. El Pau tenia 3 anys i feia poc
que ens havíem adonat que no seguia
els estàndards que ens marca la societat. Com a mare, i amb les expectatives que m’havia creat sobre com
serien els meus fills, se’m va desmuntar el món. Era com tenir un ganivet
clavat al mig del pit. A partir d’aquí,
et desvius per donar-li tots els recursos que necessita perquè creus que
ser normal és imprescindible... que
equivocada que estava! Mai m’hauria
pensat que aquell dolor em portaria a
fer el camí més bonic de la meva vida!
No sé ni quan ni com em vaig adonar
que aquell dolor no era res més que
jo m’havia imaginat el Pau diferent
i aquesta expectativa no me’l deixava veure realment. Que bonic que va
ser començar a veure’l, a sentir-lo, a
ACCEPTAR-LO tal com és: tranquil,
bonic, carinyós, humil. Les primeres
gràcies són per ell per ensenyar-me i
tenir la paciència quan jo no el veia.
Un cop el vaig reconèixer me’n vaig
enamorar: és preciós i vull que sigui
tal com és. En aquest moment la sensació corporal és com si fossis a un
far de Formentera contemplant una
posta de sol, obres els braços i respires, la sensació de benestar i llibertat t’omple i estàs tan agraït que el
cor no et cap al cos. A partir d’aquí
puc dir que gaudim cada moment
l’un de l’altre. Aquest aprenentatge
és molt potent fet com el vam fer. I
m’ha obert tant els ulls! ACCEPTAR
l’altre tal com és, no jutjar-lo i deixar
que cadascú es desenvolupi lliurement. Els fills són persones individuals que es mereixen créixer complint les seves espectatives, que els
faran realitzar-se com a persones. I,
com a mare, el meu paper és acompanyar-los i estimar-los. Després de
sentir constantment que el Pau és
un nen amb necessitats especials, la
Júlia em va fer avançar una casella
més. No hi ha nens amb necessitats
especials hi ha nens que necessiten
suport, uns més, els altres menys,
però tots igual d’especials. És tan
fàcil i alhora difícil com donar a cadascú el que necessita sense entrar
a valorar ni a etiquetar res més. La
Júlia necessita el mateix que el Pau,
ser acceptada i acompanyada en el
camí que ella traçarà. Dono gràcies a la Júlia, crec que és el meu gran
pilar, és generosa, vital i amb un cor
molt gran. La meva intuïció em diu
que serem grans companyes de viatge. A la comunitat educativa del Joan
Blanquer perquè són part protagonista d’aquest camí. Ens han comprès sempre, quan no acceptaven,
negàvem, ploràvem... quan acceptàvem, apreniem, creixiem i gaudíem.
Ho hem fet junts! L’agraïment és tan
gran que mentre escric el cor m’esclata. Heu fet la vostra feina des del
cor, estimant, i això arriba molt endins i marca la diferència. Gràcies a
cada una de les persones que formeu
la que serà sempre la nostra Esco-

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.

la. Aquest no és un adeu és un PER
SEMPRE viurà en nosaltres l’essència del Joan Blanquer! Per acabar,
vull dir que aquests escrit no pretén ensenyar res, aquesta és la meva
història i l’únic consell, que em veig
capaç de donar és mira a dintre teu,
i fes allò que et faci feliç.

Albert MC

Agradecimiento al Taulí
Esta semana estoy con mi madre en
urgencias del hospital Taulí de Sabadell durante varios días , donde he
podido ver y hablar con enfermeras
y ver la precariedad y condiciones,
falta de personal que tienen.
Es increíble el cariño y la atención
que tienen con las personas mayores allí, como me dijo una persona de
allí, lo hacemos por vocación, dándolo todo con el poco personal que hay.
No os merecéis un aplauso, os merecéis mucho más que eso.
Gracias por cuidar y atender de nuestros mayores, siempre agradecido .

Família Borjabad-González

Agraïment de la família
Borjabad-González
En nom de tota la família, volem agrair totes i cadascuna de les mostres de
condol rebudes en ocasió del decés
del nostre pare, avi i besavi Jesús Borjabad Delgado, així com al personal
de l’Obra Social Benèfica, metge, infermeres i tot el personal, pel tracte
i atencions rebudes durant aquests
anys que ha estat allà.

Rafa Homet*

nada pel regidor Pepe Leiva: “El
quadrant de la policia local està
pensat perquè el servei bàsic estigui format sempre per un mínim de
dues patrulles i amb responsable
de torn; a més, el quadrant permet
absorbir determinades incidències
com ara permisos o baixes sobtades puntuals sense que aquest criteri inicial se’n vegi afectat.
Tanmateix, hi ha circumstàncies
extraordinàries que provoquen
que de manera puntual no es pugui
complir amb aquestes ràtios, com
poden ser la concessió de dies d’assumptes personals, permisos, baixes per ILT etc. en principi el servei
no s’ha de veure afectat. Circumstàncies que per la seva excepcionalitat provoquen que el servei estigui
cobert per una única patrulla i no es
pugui garantir la presència del cap
de torn”. Òbviament, la pregunta
no ha estat resposta, es neguen a
dir-nos quants dies el cos de policia
local està sota mínims. Exposant-ho
de nou a secretaria indicant que la
pregunta no havia estat resposta,
el secretari ens va comunicar el següent: “El regidor coordinador de
l’Àrea Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme em va trametre
resposta, de la qual es desprèn que
considera la pregunta contestada
de manera suficient, perquè el detall del que es demanava és molt
laboriós i facilitar-lo comporta un
feina bastant important”.
Evidentment, els nostre dret a la informació com a càrrecs electes ha
estat clarament vulnerat. A banda
de la denúncia pertinent davant
la Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública del
Parlament de Catalunya, entenem
que aquesta vulneració de dret hauria d’avergonyir qualsevol regidor
d’aquesta corporació.
Pocs dies després, l’alcalde ens nega
l’accés a un informe elaborat pel cap
de la policia local amb propostes de
millora del servei amb l’argument
que aquest informe no existeix.
No tenim cap solució màgica per
millorar el servei de policia local,
ni per resoldre el conflicte. Però
segur que amb opacitat i secretisme no es millorarà res.

Males pràctiques sobre la
policia local

É

s plenament coneguda la problemàtica
manifestada pel servei de policia local.
És la nostra obligació
com a grup municipal verificar si
aquestes reclamacions tenen fonament o no i si podem fer aportacions
per resoldre el conflicte: la nostra
obligació és treballar per aportar
solucions. I per això necessitem informació. I la llei ens empara.
El 25 de març vam entrar per registre la següent pregunta, clara
i concisa:
“Durant quants torns de la policia
local el 2020 (de l’1 de gener a 31 de
desembre) no hi havia presencialment un responsable de servei de
la policia local?”.
El 25 de maig, dos mesos després,
havent-la reclamat via secretaria,
vam rebre la següent resposta sig-

Pau Castellví*

Combatre l’homofòbia és
responsabilitat de tothom

L

a matinada del passat
dissabte 3 de juliol,
Samuel Luiz Muñiz,
de 24 anys, va ser
brutalment assassinat a les afores d’una discoteca
d’A Coruña a crit de “maricón de
mieda” per un grup de 13 persones,
després d’una disputa prèvia amb
un dels presumtes assassins per
un malentès.
Aquest acte deplorable i profundament trist ha despertat a milers
de persones a la dura realitat a la
qual s’enfronta col•lectiu LGBTI+.
L’homofòbia i el discurs d’odi con-

tra persones del col•lectiu continuen vius en ple segle XXI, malgrat els progressos aconseguits
en les últimes dècades en el terreny legislatiu, d’entre d’altres.
Del 2016 al 2019, les agressions homòfobes a l’Estat espanyol van incrementar un 64%, segons dades
oficials d’Interior, i a Catalunya
s’ha notat un increment del 15%
aquest any respecte el passat;
unes dades alarmants. El nombre
de denúncies, tanmateix, segueix
constant i distanciat al d’agressions, posant en relleu que el temor
a les repercussions de denunciar
l’homofòbia està més viu que mai.
Cal que com a societat fem costat a les persones del col•lectiu
a l’hora de denunciar les agressions i el discurs d’odi, en especial
arran de les eines que l’ordenament jurídic català ofereix a les
persones del col•lectiu fruit de
la reforma impulsada pel Parlament de Catalunya el 2014 mitjançant la llei 11/2014, de 10 d’octubre, una llei pionera.
Sobretot, cal que col•lectivament
i amb fermesa invertim en prevenció; començant per normalitzar les realitats afectives entre
persones del mateix sexe en l’educació que impartim als nostres
fills o néts, continuant amb l’acceptació i normalització de les
expressions públiques d’efecte
entre persones del mateix sexe
i passant per l’acceptació de la
realitat de les famílies homoparentals (les parelles del col•lectiu
LGBTI+ que decideixen tenir o
adoptar fills), d’entre d’altres
conductes.
Tinguem-ho clar; la societat en
la que el masclisme continua cobrant-se vides any rere any, és la
mateixa que estigmatitza i dificulta l’amor entre persones del
mateix sexe o l’expressió d’una
major diversitat de gènere.
L’arrel d’aquests mals rau en una
identitat rígida i encorsatada, que
redueix la llibertat al comportament que es porti a terme dins
d’unes normes restrictives que
busquen homogeneïtzar el món
i sotmetre a tothom a uns valors
tradicionals i no representatius
d’unes realitats socials i culturals
molt més riques i fluïdes.
La investigació per l’assassinat
homòfob de Samuel Luiz arribarà a instàncies judicials i molta
serà la gent que exigirem que es
faci justícia. Res que puguem fer,
però, tornarà la vida a aquest jove
de 24 anys, ni tornarà un fill, nét o
nebot a la seva família. Per això,
la millor de les justícies és la que
elimina la xacra que ha portat al
seu assassinat.
Si l’amor és tan ric que la diversitat d’expressions que coneix no
té límit, per què reprimir persones pel que senten o són? Construir una societat en la que cap
jove de 24 anys sigui assassinat
a raó de la seva identitat o sexualitat depèn dels valors que promovem cadascú de nosaltres en
els nostres contextos familiars,
laborals i més enllà.

Dani Pérez

Prou! Pel Samuel i pels
drets LGTBI

S

egons l’Observatori
Contra la Homofòbia,
tot i el confinament i
la pandèmia, ha hagut
un increment d’un
18,1% en el nombre d’incidències
registrades per agressions LGTBIfòbiques, especialment en els àmbits en què, principalment, es produeixen les incidències: via pública,
internet i xarxes socials i habitatge.
Aquests últims dies han estat durs.
Les múltiples manifestacions de violència que hem viscut a tot l’estat
ens han de preocupar, les agressions a persones del col·lectiu LGTBI
han crescut exponencialment.
Agressions a Barcelona, València,
Madrid, i fins arribar a la més crua
i difícil d’entendre, l’assassinat del
Samuel a la Coruña a crits de “maricón de mierda”.
Permeteu-me enviar tot l’escalf a la
família i amics del Samuel i a totes
les víctimes que han estat agredides. Des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès mostrem el nostre
rebuig més ferm a les situacions
de violència que han patit i pateixen les parelles i les persones homosexuals en els darrers mesos,
al nostre poble, a Castellar, NO hi
cap la LGTBI-fòbia i sempre ens
trobaran al capdavant conjuntament amb les entitats defensant
la llibertat d’estimar qui vulguem
i lluitant pels drets de totes les persones, especialment pels drets del
col·lectiu LGTBIQ+!
El governants tenim la responsabilitat de la construcció de territoris
oberts i diversos, territoris de molts
colors. Aquesta és la nostra voluntat i compromís, treballar per fer
de Castellar una vila lliure de violència i orgullosa dels seus colors.
Ens sentim interpel·lats a una constant revisió del sistema, fent un pas
endavant i treballant per tal que la
diversitat afectiva-sexual i de gènere s’incorpori definitivament a
l’agenda i a les polítiques públiques
de les administracions, per això ens
hem adherit a la Xarxa de Municipis LGTBI DE Catalunya, perquè
volem contribuir a superar les lògiques heteropatriarcals i defensar
el dret de totes les persones a viure
la seva sexualitat i identitat des de
la igualtat, la llibertat i el respecte.
Per això és necessari reivindicar i
reconèixer les múltiples formes de
viure les relacions sexuals i afectives i les diferents identitats de gènere existents. Cal posar en valor
la força de la societat civil i del moviment associatiu que continua
avançant en les reivindicacions de
drets i de realitats, i posant sobre la
taula la necessitat de fer-los efectius. Reivindiquem la importància
de la llibertat i la igualtat respectant qui som i com estimem, posant
èmfasi en el fet que som diversos
i que aquesta diversitat ens ha de
permetre veure les coses de molts
colors i enriquir la nostra societat
i el nostre municipi.

*Regidor portaveu de Junts per
Castellar

*Regidor LGTBIQ+
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opinió

La decadència

N

o és cap novetat dir
que la cultura occidental fa temps que
es troba immersa en
un procés de decadència. Això ja ho va posar de manifest el filòsof i historiador alemany
Oswald Spengler (1880-1936) l’any
1918, quan es va publicar el primer
tom de la seva obra: La decadencia
de Occidente (Der Untergang des
Abendlandes) (1). Cal posar en context que, en aquelles dates, la derrota d’Alemanya en la Primera Guerra Mundial era imminent i les seves
conseqüències van tenir un efecte
devastador en aquella societat. En
el pròleg de la primera edició diu
l’autor: “Los acontecimientos han
confirmado mucho y no han refutado nada de lo que digo. Más bien han
revelado que estas ideas tenían que
surgir precisamente ahora y en Alemania, y que la guerra misma era uno
de los supuestos necesarios para que
se llegase a predecir en sus menores
rasgos la nueva imagen del mundo”
(p. 14). Però el seu pensament és encara avui d’una aclaparadora actualitat i la decadència d’Occident ha
assolit un estat més avançat que el
preconitzat per l’autor.
Spengler va plantejar per primera
vegada la idea de l’ocàs de la nostra civilització occidental, i la seva
obra va tenir molt de ressò. Quatre anys després de la seva publicació s’havien venut a Alemanya
53.000 exemplars del primer tom
i ja s’imprimien 50.000 del segon,
publicat amb el subtítol Perspectivas de la historia mundial.
L’autor va prendre de la tradició
romàntica de Goethe i Nietzsche
l’afirmació que tot és essencialment
orgànic, sigui la natura, l’individu
o la història. Quant a la història,
el seu organisme viu és la cultura
i diu: “Hay culturas, pueblos, idiomas, verdades, dioses, paisajes, que
son jóvenes y florecientes; otros que
son ya viejos y decadentes; como hay
robles, tallos, ramas, hojas, flores,
que son viejos y otros que son, jóvenes. Pero no hay ‘humanidad’ vieja.
Cada cultura posee sus propias posibilidades de expresión, que germinan, maduran, se marchitan y no reviven jamás” (tom I, p. 31).
Després d’una extensa exposició
d’arguments, elaborats durant deu

PLAÇA MAJOR

JESÚS GÓMEZ
Poeta

anys i amb profusió de cites, conclou: “Para nosotros, empero, a quienes un sino ha colocado en esta cultura y en este momento de su evolución;
para nosotros, que presenciamos las
últimas victorias del dinero y sentimos llegar al sucesor –el cesarismo– con paso lento, pero irresistible;
para nosotros, queda circunscrita
en un estrecho círculo la dirección de
nuestra voluntad y de nuestra necesidad, sin la que no vale la pena de
vivir. No somos libres de conseguir
esto o aquello, sino de hacer lo necesario o no hacer nada. Los problemas
que plantea la necesidad histórica se
resuelven siempre con el individuo o
contra él” (tom II, p. 451).
En els seus últims anys, Spengler
pren distància del nacional-socialisme, tot i que elogia el feixisme com
a ideologia que promou l’aparició
d’un nou César que restauri Occident de les seves ruïnes. Allò que
ell denomina “cesarisme”. Actualment trobem similituds d’aquest
concepte amb l’aparició de figures
populistes que promouen la idea de
la recuperació d’uns valors ja caducats. Tenim alguns exemples en les
figures de Trump, Bolsonaro o Duterte. En el nostre entorn van agafant embranzida alguns nostàlgics
del passat, conformant partits polítics que es nodreixen de la visceralitat d’uns sectors de la societat
desencantats, frustrats i, fonamentalment, submergits en l’exaltació
del jo primitiu que definia Gustave Le Bon en la seva obra Psicología de las masas, ja comentada en
un article anterior.
Però aquests nous líders formen
part de la continuïtat de la pròpia

Quelcom diferent. || JOAN MUNDET

decadència. Això ho posa de manifest el filòsof i escriptor, professor
de sociologia en la Université del
Québec i director del programa del
Collège international de filosofia de
París Alain Deneault (1970), autor
del llibre Mediocracia (2).
El periodista Andrés Seoane li va
fer una extensa entrevista que va
veure la llum a la revista “El cultural” el 4 de setembre del 2019, amb
motiu de la publicació a Espanya de
la seva obra. Deneault diu: “Hoy en
día nos encontramos en un sistema
que nos obliga a ser un ciudadano resueltamente promedio, ni totalmente incompetente hasta el punto de no
poder funcionar, ni competente hasta
el punto de tener una fuerte conciencia crítica”. Aquesta mediocritat
és el producte dels nous termes
que els semàntics del poder, més
obsessionats per les seves carreres, o els acadèmics obsessionats
per les subvencions, van repetint
a tort i dret, en un argot de falses
pretensions engalavernades per la
ideologia del benefici.
I així, mediocres dirigents emergeixen de la mediocritat que impera en la societat actual, immersa
en una decadent pèrdua de valors
reflectida en tots els àmbits de la
cultura. Fixem-nos en la literatura
de lectura fàcil, que no requereix
de reflexió; el cinema que, des dels

anys 60, s’ha submergit en una successió de refets (remakes) o exaltació dels efectes especials; les arts
plàstiques mancades de qualsevol referent històric o la universitat, més resignada a l’administració i expedició de títols que en
la formació d’esperits crítics. Una
de les poques excepcions, dins de
l’àmbit de les ciències, és la tecnologia, que no ha vist aturador en el
seu desenvolupament.
El paradigma d’aquesta mediocritat és l’efecte Dunning-Kruger, un
biaix cognitiu pel qual els individus
incompetents tendeixen a sobreestimar la seva habilitat, mentre que
els competents tendeixen a subestimar-la. Els primers no tenen cap
recança a plasmar a les xarxes socials tota mena de comentaris mancats de base intel·lectual, carregats
d’hedonisme, infantilisme i banalitzant aspectes de transcendental rellevància. Són motius suficients per fomentar el pessimisme,
però es restaura el meu optimisme
en sentir a la jove granadina Maria
Dueñas interpretar el concert número 1 per a violí i orquestra de Paganini, qui als seus 18 anys va guanyar aquest passat mes de maig el
concurs Yehudi Menuhin.
Sí, estem en decadència. La qüestió
és quant ha de durar aquest procés i
com serà la transformació de la cul-

tura actual. Aquests moviments són
molt lents i de dificultosa percepció apriorística. Allò que Spengler
va posar de manifest fa més de cent
anys encara evoluciona. La nostra
percepció està condicionada per la
dimensió d’allò percebut. Així com
som capaços de percebre el moviment d’un avió que travessa el cel
o, fins i tot, la lenta sortida del sol
per sobre de l’horitzó, no podem
percebre el moviment de la galàxia que ens conté, i la decadència
és com una galàxia.
L’escriptor estatunidenc Henry Miller (1891-1980), autor de “Nexus”
(3), posa en boca de John Stymer, un
peculiar personatge de la novel·la,
aquesta reflexió: “Tenemos que reconocer lo que somos. ¿Y qué somos sino
el producto final de un árbol que ya no
puede dar frutos? En consecuencia, tenemos que meternos bajo tierra, como
la semilla, para que algo nuevo, algo
diferente, aparezca” (p. 24).
Bibliografia:
(1) SPENGLER, Oswald, ‘La decadencia de occidente’, toms 1 i 2. Traduït de l’alemany per Manuel G. Morente.
Transcripció per a format web de David
Carpio. Madrid, 1966: Espasa Calpe.
(2) DENEAULT, Alain, ‘Mediocracia’.
Madrid, 2019: Turner. ISBN: 978-8417141-76-9.
(3) MILLER, Henry, ‘Nexus’. Editor digital Titivillus (ePub r1.1), 2019. ISBN:
978-84-35009-19-5.
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religió

Canvi de rector
a Sant Esteve
Artur Boardman
agafarà el relleu de
Txema Cot a Càritas i a
les parròquies de Sant
Esteve i Sant Feliu

Rocío Gómez

Aquest estiu Txema Cot tanca la seva
etapa com a rector de l’església de Sant
Esteve i la parròquia de Sant Feliu del
Racó. Durant quatre anys, des del 20
d’agost del 2017, Cot també ha estat
al capdavant de Càritas Castellar i
de l’esplai Xiribec. “Han estat els millors anys de la meva vida. Recordo el primer dia que vaig venir, que
se’m va trencar la sandàlia al carrer del Calvari. Aquests anys han
estat una etapa de creixement personal, de coneixença mútua amb la
comunitat de Castellar, que és una
comunitat viva i canviant”, explica
Txema Cot.

El mossèn, i també educador
social, va aterrar a Castellar del Vallès després d’haver estat vicari a tres
parròquies de Sabadell. A partir d’ara
la nova destinació de Cot serà principalment l’església de Santa Maria de
Barberà, i la parròquia Sant Jordi de
Sabadell, de les quals en serà rector, i
també responsable de Càritas de Barberà. “És un repte. Per exemple, Càritas de Barberà atén un centenar
de famílies més que no pas atenem
a Castellar. És una ciutat més gran,
amb altres necessitats”, reconeix.
De fet, arran de la pandèmia Càritas Castellar ha registrat un augment
del 60% d’usuaris, i a hores d’ara dona
suport a més de 200 famílies. “Treballar amb l’equip de Càritas Castellar
ha estat un luxe i un privilegi. És un
equip que està en molt bona forma.
També estic molt orgullós del funcionament del rebost solidari. La idea
del supermercat la vam agafar justament de l’església de Santa Maria
de Barberà, que fa anys que ho va
posar en marxa”, afegeix.
D’altra banda, el rector destaca el “compromís” de tot l’equip de
l’entitat solidària que, en els moments

Txema Cot ha estat rector de l’església de Sant Esteve i la parròquia de Sant Feliu des del 2017. || ARXIU

més durs de la pandèmia i també en el
dia a dia, han treballat de valent per
donar una resposta ràpida i coordinada a situacions d’emergència, i ser un
bastó per a les famílies que ho han necessitat. “Se’m queden alguns projectes per fer, com ara la botiga de
roba o el Cafè de Càritas, un espai
per compartir, per apoderar la gent.
Són projectes a mitjà o llarg termini”, apunta.
La crisi econòmica derivada de
la pandèmia ha obligat a centrar els
esforços de l’entitat en l’emergència

alimentària, per cobrir les necessitats bàsiques dels usuaris. En aquest
sentit, el mossèn també vol agrair la
col·laboració de la comunitat educativa, de les institucions i de tots els comerços locals que han col·laborat amb
Càritas en cadascuna de les iniciatives
que han posat en marxa, tant en l’àmbit alimentari com educatiu i social.
Quant a les comunitats parroquials de Castellar i Sant Feliu, Cot
remarca que són grups “molt acollidors, que tenen les portes obertes” i
que “tímidament es van renovant”.

“En la vetlla pasqual vam batejar
una persona de 25 anys. És un dels
records més bonics que m’emporto”, subratlla. Cot s’acomiadarà de la
vila amb una missa però també amb
un concert a la Sala Blava amb el grup
de rock cristià Escletxa.cat, del qual en
forma part, el vespre del 24 de juliol.
Finalment, a partir de setembre,
el fins ara rector de l’església de Matadepera, Artur Boardman, assumirà la direcció de Càritas Castellar, de
l’esplai Xiribec, i de les parròquies de
Sant Esteve i Sant Feliu del Racó.
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Real i Costa, dues de
les cares noves del CB
Castellar 2021-2022

Després d’una curta temporada, el
CB Castellar ha decidit reforçar-se,
de moment, amb dues cares noves.
Segons va anunciar el club a les xarxes
socials, Seguint en la línia marcada fa
dues temporades, el pivot Oriol Real
(foto) és un jugador format a casa i

que va marxar a la Pia de Sabadell i
posteriorment al CN Sabadell. L’altra
novetat és el base Jordi Costa, format
en les categories inferiors del Manresa,
des d’on va passar al CN Sabadell, el
Sant Pere de Terrassa, el Castellbisbal,
el Sant Nicolau a l’EBA i el Cerdanyola.

La #Sotalalluna arriba a la 2a edició
Un total de 500 participants van caminar, dissabte, per l’entorn forestal de Castellar durant el vespre

Marina Antúnez

La caminada popular nocturna
#Sotalalluna va celebrar la seva
segona edició aquest dissabte 3, a
Castellar del Vallès. La marxa no
competitiva organitzada pel Centre Excursionista de Castellar ha
estat un èxit. Així ho ratifiquen les
xifres de participació, amb un total
de 500 participants, 112 menors i
388 adults.
Des de les 18.30 hores la tarda,
el CEC ja va posar a disposició a la
plaça Major els punts de recollida
de dorsals –enguany un braçalet
numèric–, i que els participants
van recollir esglaonadament. La
sortida es va fer entre les 20.45 i
les 21.15, en grups de 20 persones
cada cinc minuts, per evitar grans
concentracions de gent.
La proposta excursionista es
va poder realitzar en una versió
curta, de 5 quilòmetres, o en una
versió llarga, d’11 quilòmetres. En
la versió curta, els caminants van
fer un recorregut circular més proper al nucli urbà; a la marxa llarga
es van allunyar una mica més de la
zona urbanitzada, cap al nord, amb
uns 6 quilòmetres de pujada i uns
5 quilòmetres de baixada.
Durant el recorregut hi va
haver avituallament de fruita i beguda, i també es van disposar diversos controls de pas. En aquest
sentit, la caminada #Sotalalluna va
comptar, a més, amb 30 voluntaris
que van fer possible el bon funcionament de la marxa. Una de les condicions per poder realitzar la prova

era la de portar frontal, ja que com
a mínim la meitat del recorregut es
va fer de nit. De fet, aquest és un
dels principals atractius de la caminada #Sotalalluna.
Un dels elements que va sorprendre gratament els caminants
va ser que les barraques de pedra
seca que coincidien en el recorregut de la caminada es van il·luminar
expressament durant l’estona de
la marxa. A l’arribada, els mem-

bres del Centre Excursionista de
Castellar van entregar un entrepà i beguda, i una samarreta commemorativa de la segona edició de
la caminada #Sotalalluna a tots
els participants. Tothom va arribar sobre l’horari previst. D’altra
banda, cal destacar que els beneficis recollits a la caminada es
destinaran a ajudar l’entitat solidària Suma per la Marató de la
Diversitat.

A dalt, una
imatge de la
sortida des de
la plaça Major.
A sota, el punt
d’avituallament
de la marxa. ||
AJUNTAMENTM.ANTÚNEZ
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“He intentat transmetre passió”
ENTREVISTA

a l’agost una altra vegada. Calia tornar a construir-ho tot.

RUBÉN JIMÉNEZ

· Una pandèmia i una Lliga a l’esprint amb només una volta. La
tempesta perfecta?

En la segona etapa al capdavant del
primer equip de l’FS Castellar, el tècnic ha fet de pont per tornar a reestructurar el projecte esportiu taronja

No sé si tant com això, però tal com
estàvem al gener sí que era una mala
solució per a nosaltres, en aquells
moments, totalment desconnectats.
· S’hauria d’haver aturat la competició durant tota la temporada
o era millor jugar com s’ha fet?

Albert San Andrés

· Com qualificaries aquesta temporada 20-21?

Difícil, i com tot el que és difícil, et
fa créixer. Hem sofert mil entrebancs, en forma de baixes de jugadors, de mals resultats i lesions,
però crec que tant els jugadors com
jo, durant la temporada, hem crescut i amb totes aquestes dificultats,
hem sabut competir cada partit. Pel
que fa als objectius, el més important es va complir, que era tornar
a construir un equip.
· Al setembre es va començar de
manera excel·lent, però la nova
aturada de l’octubre va trencar
la dinàmica.

Es va fer una gran pretemporada,
en què vam aconseguir amb molta
feina un to físic molt bo i vam començar a construir sinergies que
ens feien ser un equip. Això ens va
portar a competir molt bé les dues
primeres jornades.
· En quin sentit us va perjudicar
la pandèmia?

Érem un equip molt jove, que amb
la motivació de la competició el treball sortia fàcil, però sense aquesta
motivació es desconnecta del treball
durant molts mesos i, de cop, en dues
setmanes es va tornar a competir
quan no havíem pogut entrenar en
quatre mesos i escaig, perquè érem

FUTBOL | MERCAT

Quatre
novetats a la
UE Castellar
El mes de juliol és el mes de les novetats en el mercat de fitxatges dels
primers equips, i les entitats castellarenques no es queden enrere.
Pel que fa al futbol, ja fa algunes setmanes que la UE Castellar
va anunciar la renovació de tota la
plantilla, després d’una temporada

Tal com estava la situació sanitària,
totalment. El risc a què es va exposar els jugadors i els cossos tècnics
era innecessari. En l’àmbit esportiu
és molt injust jugar-te la temporada
a una volta i amb cinc descensos i
sense haver entrenat tant de temps.
· Sempre has defensat que l’FS
Castellar era el millor equip de la
categoria. Què ha faltat per serho sobre el paper?

Per contestar això s’ha de mirar la
banqueta: no he sabut motivar i enganxar prou tota la plantilla, tant en
els entrenaments, com en els partits
menys complicats. Sortir com hem
fet contra els cincs rivals de la part
alta, en què només hem perdut un
partit i empatat dos, és el nivell que
ens hauria fet guanyar la resta, però
no vaig saber fer-ho. En això sento
que he fallat.
· Vas tornar a l’equip en un moment complicat, després d’unes
temporades difícils i has aconseguit capgirar la mentalitat.

Ha estat un èxit de tots, sobretot dels
jugadors. Crec que han cregut en el
que hem fet i en el fet que si tots anàvem a l’una era difícil guanyar-nos,
i així ha estat. Fins i tot, amb el que
comentava anteriorment, només
hem perdut quatre partits, dos just
després de la tornada i jugant amb
juvenils, amb gent lesionada o tocada. Crec que he intentat transmetre
passió, ganes de guanyar, i això s’ha
traduït a lluitar sempre, encara que
no sortíssim de la millor manera.

excel·lent, en què l’equip ha jugat la
final de la Copa de 2a Catalana. El
conjunt dirigit per Juan Antonio
Roldán seguirà comptant amb tots
els efectius i fins ara ha anunciat l’arribada de quatre reforços per cobrir
les baixes dels quatre lesionats de
llarga duració.
El primer ha estat el jove porter
terrassenc de 19 anys, Pablo Martín,
que arriba procedent de la UE Sants
i cedit pel CE Sabadell, que cobrirà
la baixa de Marc Ollé, a qui encara li
queden uns mesos fins a ser operat.
Per reforçar les posicions
d’atac, l’equip ha signat Joel Castilla, un extrem versàtil, procedent
del juvenil de nacional del Mercantil, que també pot jugar de lateral.
Felipe González és un interior expe-

Rubén Jiménez va tornar al primer equip per capgirar la mentalitat, i ho ha aconseguit en només una temporada. || A. SAN ANDRÉS

· Has deixat l’equip després
d’acabar la temporada. Per quin
motiu has pres aquesta decisió?

Crec que el club necessita un nou
impuls, gent que estigui més relacionada amb el futbol sala, que pugui
portar jugadors que estiguin compromesos i de qualitat. El que jo puc
oferir als jugadors ha estat el que els
he ofert enguany, així crec que els
jugadors que es queden necessiten
i es mereixen alguna cosa més, un
nou impuls.
· Tornaries en un cas similar al
que et va portar a dirigir l’equip
la 20-21?

L’altra vegada que vaig marxar, ja
vaig dir que només entrenaria aquest
equip, i ara només puc dir el mateix.
Tornar? No tornar? Hi ha preguntes
que només el temps és capaç de res-

rimentat de 25 anys que arriba després d’haver jugat al Molins de Rei i
San Cristóbal. I per últim, Iván Rodríguez, un interior de 23 anys que
prové del Pajaril.
En cas del cos tècnic, s’ha renovat la confiança una temporada més
en Juan Antonio Roldán, que tornarà a comptar amb el mateix staff que
en l’última temporada, amb una gran
novetat, ja que Santi Fernández compaginarà la secretaria tècnica del
club amb el lloc de primer entrenador amb Roldán.
Com a assistents continuen
Tomás Ramos i Sergio Rodríguez,
i d’entrenador de porters, Joaquín Lázaro, amb la inestimable col·
laboració d’Antonio Gómez com a
delegat de l’equip. || A. SAN ANDRÉS

pondre. Sí que cal tenir en compte
que el món dels entrenaments evoluciona i jo no em reciclaré. La meva
vida va en una altra direcció.
· Ara torna Darío Martínez. Quina
mena d’equip trobarà?

Trobarà un equip amb ganes de treballar, d’aprendre i de competir. Si
són capaços d’augmentar la competitivitat interna amb jugadors amb
fam i compromesos es farà un equip
excel·lent i que ens divertirà cada
setmana. I a més, amb el Darío, que
és un gran entrenador, és de casa i ve
amb moltes ganes de créixer.
· Sembla que torna un relleu generacional des del planter. A qui
podem destacar?

Sobretot un que torna, Marc Mas,
que ja ha jugat amb nosaltres el final

de temporada. Ell i Pol Pérez són
dos jugadors que enguany han crescut molt i que tenen molt a oferir a
l’equip. Dels que teníem de l’any passat, m’agradaria destacar el Christian, que tornava d’una lesió greu i
ha fet una temporada excepcional.
I Rubén Vidigal: tenir un capità així
és un luxe i tenir-lo a la porteria, una
garantia.
· Com veus la salut del FS Castellar
en general?

Fins i tot amb les dificultats que es
tenen, crec que el futur està bastant
ben encaminat, és un club molt seriós i on mai falta res per ajudar els
que hi som. M’agradaria donar les
gràcies a Dani Ruz i a Francesc Gallardo pel suport que han proporcionat durant tot l’any, el seu afecte i
perquè sempre han sumat.

El cos tècnic de la UE Castellar s’ha renovat totalment. || UE CASTELLAR
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ESCACS | TORNEIG

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Punt final a la temporada

Lluís Toledo, 12è en el
Campionat d’Espanya

El Club d’Escacs tanca l’any amb la final del campionat Calculín
La setmana passada, els joves del
Club d’Escacs Castellar van participar en el múltiple campionat Calculín, que es disputa en diverses poblacions de Catalunya: Sant Joan de
Pladecorts, Llinars del Vallès, Sitges i Sabadell. Els castellarencs van
participar en l’edició que es va dur
a terme a Sabadell.
Els resultats dels participants
van ser: Noèlia Carro (3,5), Kevin
Pérez (3,5), Ian Rodríguez (4) i Hugo
Mateo (4), sobre 7 partides. La complexitat dels grups va fer que només
Hugo Mateo estigui classificat per
jugar la final, que es disputarà a Sitges la setmana que ve. Noèlia Carro
va jugar amb nois, ja que va perdre
les opcions de fer-ho en la categoria femenina. Des del club es valora
“molt positivament aquesta primera participació dels quatre jugadors en el seu primer gran esdeveniment”.
Ara només queda que el jugador Hugo Mateo pugui lluir les seves
qualitats escaquístiques –que des
del club s’assenyalen com a moltes–
i pugui aconseguir un bon resultat
en la fase final. || REDACCIÓ

Lluís Toledo va aconseguir la 12a posició en salt d’alçada en la LXVIIIa
edició del Campionat d’Espanya sub-20 que van disputar-se durant el
cap de setmana a la localitat de Montsó (Osca), on l’atleta verd va classificar-se gràcies a la mínima assolida. La localitat del Cinca Mitjà, famosa per ser el lloc de naixement d’atletes com Javier Moracho o Eliseo
Martín –i amb un total de vuit atletes olímpics– va acollir el campionat,
on Toledo va aconseguir una marca d’1,84 metres, però no va tenir el millor dia per aconseguir aproximar-se a la seva millor marca, de 2 metres.
D’altra banda, Xavi Planas va tornar al camí dels bons resultats,
ja que va acabar en segon lloc en el Meeting de Lloret, en la prova dels
5.000 m, amb una marca de 15:06,00 i a només dues dècimes del rècord
absolut de la distància del club. || REDACCIÓ

Partides dels diferents jugadors del Club d’Escacs Castellar. || CEDIDA

Lluís Toledo a Montsó, durant el campionat d’Espanya sub-20. || CEDIDA
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FEMFESTIVAL | PLAÇA D’EL MIRADOR

“El meu substrat musical és dins de la família”
jazz. El pare ens posava els Eagles,
Beatles, etc. Quan vaig entrar al Taller de Músics vaig començar a escoltar molt jazz, sobretot, moltes
cantants de jazz. També vaig descobrir la música brasilera gràcies
a una professora de cant que tenia.

ENTREVISTA
JUDIT NEDDERMANN
Cantant

· Has tingut més referents?
‘Aire’ és el seu quart disc en solitari. El
presenta aquest dissabte, a les 21.30
h a la plaça d’El Mirador. Diu que és un
concert per viatjar pel món a través
de la música, gaudint-la. L’aforament
màxim permès ja s’ha completat

Marina Antúnez

· Què trobem al disc ‘Aire’, que
vens a presentar a Castellar?

Aire és un disc d’onze cançons de vivències i emocions que vaig viure fa
gairebé tres anys, m’he hagut d’esperar un any perquè sortís. Estic
acostumada a fer discos d’emocions
sinceres i reals, de coses que m’han
passat a mi o a gent que m’estimo.
El que explico en aquest disc ja em
queda una mica lluny, però no passa
res. Són cançons que parlen d’amor,
de desamor, i d’un procés d’apoderament que vaig viure, després de
tallar amb una relació que no estava funcionant. A Castellar vinc en
format trio, amb Darío Barrosso a
la guitarra i Isaac Coll al baix. És un
format que ens funciona molt bé.
· El teu disc és feminista?

Crec que tots els meus discos ho són
perquè jo soc feminista. Per tant, les
lletres i els valors de la meva música
s’impregnen d’això. Hi ha tres cançons, això sí, que ho són explícitament. Una parla de la meva mare, es

Judit Neddermann en una imatge promocional recent. || CEDIDA

diu ‘Luna’, i la meva germana també
hi canta. Una altra està dedicada a
les dones en general, i parlo d’aquest
món, que ens exigeix molt. A vegades ens costa sentir-nos satisfetes
i completes perquè l’estereotip que
ens proposa la societat és molt inassolible. Però no són cançons eslògan ni amb canya, en aquest sentit. No són per a una manifestació,
sinó per acompanyar la dona. Això
és el més feminista que hi ha. Totes
som en aquesta lluita.
· En quin punt vas començar a

formar-te?

Vaig començar amb la guitarra espanyola, estudiant clàssic. Vaig entrar al conservatori municipal de
Barcelona, però només hi vaig ser 2
anys perquè, amb 14 anys ja em passava tota l’estona cantant i veia que
la guitarra clàssica em costava molt
estudiar-la. La mare em va dir que
podia canviar d’estil. Ella havia estudiat al Taller de Músics i em va dir
que ho podia provar. Hi vaig entrar
amb 15 anys i hi vaig ser fins als 18.
Després, es va crear el grau superior i també el vaig fer, fins als 22. I

més tard, he seguit sense estudis reglats però amb la música, que és un
estudi constant. Estic molt centrada
en la composició de cançons, en el lideratge del meu projecte. És l’ofici.
· A casa hi havia un entorn propici per la música?

Sí, el meu substrat musical és dins
de la família. Ma mare ens posava
molta música afroamericana, com
Stevie Wonder, Michael Jackson,
Destiny’s Child, Alicia Keys, és a dir,
el pop afroamericà era molt present.
També ens posava alguns discos de

Una altra revelació va ser quan vaig
entrar al grup de Clara Peya. Allà
vaig començar a cantar en català
i castellà, vaig descobrir què era
cantar amb un idioma que coneixia molt bé, fins aleshores només
ho havia fet en anglès. També vaig
entrar a Coetus, on vaig descobrir
un folklore que no sabia que existia
a la Península. Això em va canviar
la perspectiva perquè vaig connectar amb una música que semblava
que ja coneixia però que no havia
sentit mai, perquè forma part del
nostre imaginari col·lectiu i no ens
hi fixem. Vaig començar a crear el
meu propi projecte. També he estat
10 anys cantant amb The Gramophone Allstars, fent música jamaicana.
Ara no s’hi nota gaire, en el meu estil,
però l’he cantat durant molts anys.
També m’encanta col·laborar amb
altres artistes, n’aprenc molt, és
com una classe magistral. Cadascú té el seu món, la seva energia per
connectar amb el públic. I també a
l’estudi, gravant, és molt inspirador. Amb la meva germana també
he col·laborat força i tenim un disc
de nadales, Present.
· Et defineix un estil?

Amb la meva música passo per
molts llocs, sempre procuro que el
concert no sigui estàtic pel que fa a
l’estil, sinó que tinguis la sensació
que t’hem portat al mig de la Península, al Brasil o a la Catalunya d’arran de mar, amb la idea de viatjar
amb la música.

FEMFESTIVAL | CONCERT

Clara Gispert actua diumenge
Presenta el seu debut ‘On and on’, una fusió de ‘jazz’, pop i ‘country’
Aquest diumenge, a les 21 hores, arriba una altra proposta del FemFestival de les Nits d’Estiu de Castellar.
Aquest cop, l’artista convidada és
Clara Gispert, una cantant sorprenent, fresca i innovadora.
Després de donar-se a conèixer l’any 2020 amb la publicació de 6
singles, la barcelonina Clara Gispert
presenta On and on, el seu àlbum de
debut. Les seves cançons parlen de
l’extraodinari en el que és quotidià,
d’amor, de les contradiccions latents
en la societat i de la dona com a força
impulsora, creadora i protagonista
de la seva pròpia història. La matèria
primera del disc és un camí, és venir

d’un lloc per anar cap a un altre, és
la suma de tots els aprenentatges,
les pèrdues, els dubtes i els canvis
de direcció.
La cantant aconsegueix fusionar, de manera delicada i expressiva,
estils tan diferents com el jazz, el pop
i el country, i els dota d’un nou caire
personal i actualitzat. ‘She’s Not Leaving You’ és un dels seus senzills, que
es va estrenar, en format audiovisual, a l’enderrock.cat.
Amb aquest tema, Gispert bressola i allarga la mà oferint ajuda a tothom qui l’escolti. De manera honesta però sense cruesa, l’artista enfila
un missatge sobre l’acceptació de la

fi d’un amor, aquell moment en què
la dolçor fa mal i l’única cura és la realitat. Tot això emmarcat en una mirada clarament feminista.
Gispert fa aflorar una veu potent, alhora que dolça, interpretant
melodes càlides i intimistes, que balla
a ritme de vals, contrastant amb la
duresa dels seus versos.
Sempre envoltada de familiars
i amics, la cantant va gravar el videoclip el dia del seu trentè aniversari,
amb Joan Gispert a la càmera i ella
mateixa a l’edició, en què es veuen
imatges d’una celebració plena de
somriures, paisatges de postal i llibertats vora el mar. || M. A.

Clara Gispert actua aquest diumenge a la plaça d’El Mirador, al FemFestival. || CEDIDA
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FEMFESTIVAL | AUDITORI MUNICIPAL

Mabel Flores va obrir el cicle
FemFestival a Castellar

Col·loqui prolífic
a ‘Les resilients’

Prèviament, Clara Sorolla va oferir un breu repertori com a telonera

Cristina Madrid, directora del documental Les resilients, va assistir a la
presentació del film que es va fer diumenge passat en el marc del FemFestival de les Nits d’Estiu de Castellar del Vallès i que va comptar amb
l’assistència de 45 persones. La sessió va ser una iniciativa de les regidories de Cultura i Feminisme per fer visible el talent artístic femení i
feminista, tant d’artistes ja consolidades com també de nous talents artístics locals. La pel·lícula mostra, a través de quatre bandes formades
majoritàriament per dones, una part de l’escena musical feminista que
està brotant en els darrers temps a Catalunya i a Espanya. Es tracta
d’un retrat a través de la mirada de quatre exemples que formen part
d’aquesta escena: el folk de Roba Estesa, el hip-hop de Tribade, el soul
de The Sey Sisters i el jazz electrònic de Clara Peya.
Posterior a la projecció, es va celebrar un col·loqui en format cinefòrum que va ser molt enriquidor i que es va allargar uns 45 minuts.
Van sortir molts temes relacionats amb la presència de les dones, artistes professionals que actuen als festivals, i també es va abordar el tema
del tipus de música que escolten els joves d’avui.
La directora va dir que li va ser fàcil crear un discurs per a la pel·
lícula, tot i ser feta a partir de quatre grups d’estils molt diferents (Roba
Estesa, Tribade, Sey Sisters i Clara Peya). Això és perquè explicaven
bàsicament el mateix respecte com se senten tractades com a artistes i
com hauria de ser el panorama digital.
Cristina Madrid forma part de la cooperativa audiovisual Clack,
on es va vincular a partir del 2012 i on va tornar després d’un parèntesi
l’any 2017 com a cap de producció. El seu primer documental, Les resilients, és marcadament feminista. El seu projecte neix amb la voluntat de
posar en relleu la presència de dones als escenaris, com a cantants, compositores i instrumentistes, davant l’absència de paritat en la indústria
musical. Segons un estudi del grup Enderrock del 2020, només un terç
dels grups que van participar als principals festivals catalans estava liderat per dones. || REDACCIÓ

Mabel Flores, durant l’actuació que va oferir diumenge a la plaça d’El Mirador de Castellar del Vallès. || Q. PASCUAL

Marina Antúnez

Meraki és una paraula que prové
del grec i que descriu alguna cosa
on es posa molta obstinació, creativitat o amor. Meraki també és el
títol del darrer disc de la cantant i
guitarrista Mabel Flores, que diumenge 4 de juliol va inundar la plaça
d’El Mirador amb el primer concert
de FemFestival –amb el permís de
Clara Sorolla, la guitarrista castellarenca que va fer de telonera.
Mabel Flores arribava amb
una proposta marcadament feminista. En directe, si una cosa vam
notar els qui vam tenir l’oportunitat de gaudir del concert, és que

Flores hi posa l’ànima i el cor, i reivindica la dona, es reivindica ella
mateixa, i reivindica el dret a plorar
i a estar tristes, però també el dret
a riure i cantar, en definitiva, reivindica el dret a ser una mateixa, sense
cotilles masclistes.
En una primera part del concert, Flores ens va atraure cap a la
música més tranquil·la, la que ens
manté assegudes gaudint de les melodies i que ens permet atendre les
lletres que, com ja és habitual en
ella, fan crítica social de caràcter
feminista.
En una segona part del concert,
el ritme es va s’accelerar i van aparèixer estils musicals que transitaven entre la rumba, el calipso, el me-

rengue, la cúmbia o l’ska, i que ens
mostren una Mabel despullada de
prejudicis.
Venia en format trio, amb bateria i
teclats, i ho feia fidel als seus principis. En un moment donat, interpel·
lava el públic: “Qui és una dona incendi?”, fent referència al single que
obre el seu nou disc i també al sentit
que té aquesta declaració de principis, la de la dona valenta capaç de
cremar allò que no vol.
El que cremava, però, eren els
peus enganxats a terra i el cul a la
cadira. Hi ha qui no es va poder resistir de ballar i ho va fer, oportunament als laterals de les cadires, fins
que la nit va tancar definitivament
el primer concert de FemFestival.

Cristina Madrid va presentar el documental ‘Les resilients’, que ha dirigit. || A. P.
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POESIA | NITS D’ESTIU

ENTITAT CULTURAL | JARDINS PALAU TOLRÀ

Homenatge a Joan Arús
La secció literària
del Centre d’Estudis
- Arxiu d’Història
enceta els ‘Vespres
amb Història’
Castellar per les Llibertats prepara l’acte per dissabte. || CEDIDA
Redacció

Dimecres es va dur a terme la primera de les tres activitats programades
enguany pel Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història en el marc de
les Nits d’Estiu. Sota el paraigua ‘Vespres amb Història’, i per primer cop,
l’entitat participa en la programació
d’estiu organitzada per l’Ajuntament
de Castellar del Vallès.
Dimecres, la protagonista va ser
la poesia. En concret, es va fer la recitació de poesies de Joan Arús, poeta
castellarenc (1891-1982), a càrrec dels
rapsodes Joan Sellent, net del poeta
Arús; Natàlia Cerezo, escriptora; Antoni Seguí, membre de la secció literària del CECV-AH, i Marina Antúnez, de la junta del CECV-AH.
Al recital, el guitarrista Jordi
Jové també va oferir un repertori de
quatre temes propis, que va anar intercalant amb la lectura de poemes i
que el públic va trobar del tot encertat. I el poema Diumenge de Dol, que
segueix la cadència d’El noi de la mare,

Lliurament de premis del
II Concurs de Microrelats
Moment del recital de Joan Arús, dimecres, al pati del Centre d’Estudis. || R. GÓMEZ

va ser interpretat per veu i guitarra.
El conjunt de poemes triats van
centrar-se en els grans temes que van
interessar Arús en vida: la natura, la
mort, la mare, l’amor. En aquest sentit, van ser destacats els poemes “Les
absències” i “Retorn a les absències”, un retorn poètic que va reprendre després d’un període d’inactivitat llarg durant la Guerra Civil i els
anys posteriors.
La característica d’aquest recital va ser, a banda del recitat de poesies, també la lectura de diverses aportacions - a mode de comentari - que
el poeta Joan Arús havia fet en diver-

sos moments de la seva vida literària,
i que van suposar una recerca històrica per part de la secció literària del
CECV-AH a partir del fons que, en
el seu moment, ja havia estat curosament catalogat per Antoni Seguí i
Eulàlia Sagrera. Per finalitzar l’acte,
com a acte d’agraïment, es va obsequiar l’assistència amb una copa de cava.
Dimecres 14, els ‘Vespres amb
Història’ se centraran en el passat vitivinícola de Castellar. L’acte anirà a
càrrec de l’historiador Oriol Vicente
i comptarà amb tast de vins i formatges. Les localitats per a aquesta activitat ja estan exhaurides.

JARDINS PALAU TOLRÀ | CRÒNICA

El Cor Di-versions trepitja de nou
l’escenari més d’un any després
la realització del concert, en tenien moltes ganes i ho van demostar
deixant-hi la pell. Van interpretar
peces com “Summertime”, “Hallelluja”, “It’s Anyhow”, “I Feel Your
Spirit”, “I Will Follow Him”, “Silvy”,
“Let me Live” o “Hit de Road, Jack”.
El públic va gaudir d’aquestes peces, algunes marcadament
gòspel, d’altres, adaptades rítmicament per a l’ocasió. I en aquest
sentit, fa uns dies la directora del
cor, Anna Esquius, deia que precisament en aquesta ocasió, “hem
intentat agafar temes alegres, divertits, rítmics”, per fer front a la
pandèmia que s’ha hagut de patir
els darrers mesos.
Moment de l’actuació del Cor de gòspel Di-versions, divendres passat. || Q. PASCUAL

El cor de gòspel Di-versions va tornar a pujar a l’escenari després de
més d’un any sense fer-ho. Va ser
divendres passat, als Jardins del
Palau Tolrà. En total, hi va haver
una assistència d’unes 120 perso-

nes de públic, a més dels cantaires,
el total permès en compliment de
les normes anti-Covid, amb aforament limitat.

Els membres del cor, uns 23
cantaires, van quedar satisfets de

Di-versions, Cor de Gòspel de
Castellar, és una organització sense
ànim de lucre, un punt de trobada
per als amants del gòspel a Castellar del Vallès. Està dirigit per Anna
Esquius i va néixer al si de l’Escola
Municipal de Música Torre Balada
i funciona com a entitat autònoma
des de fa més de 5 anys. || M. A.

El jurat de la segona edició del
Concurs de Microrelats organitzat per l’associació Castellar
per les Llibertats, format per Yolanda Gutiérrez, Anton Carbonell, Josefina Llauradó i David
Vila, farà públic aquest dissabte a les 19.30 h, als Jardins del
Palau Tolrà, el nom de les tres
persones guanyadores.
Aquest any, la convocatòria
ha rebut un total de 95 microrelats de participants d’arreu de
Catalunya, també de Guadalajara (Castella-la Manxa) i, fins
i tot, de Mèxic DF. “Instagram
ens ha permès arribar a altres
països i el fet que les bases del
concurs indiquin que l’idioma
és lliure ens ha donat moltes
sorpreses”, diuen des de Castellar per les Llibertats.
Els microrelats havien d’incloure la paraula futur i no superar les 250 paraules. “Els organitzadors del concurs estem
especialment contents d’haver arribat a la cinquantena
de participants, 18 més que a
l’anterior edició, i d’haver duplicat el nombre de microrelats”. Aquestes dades ja els fan

en una propera edició.
Amb l’objectiu, també de donar
forma al segon llibre: Microrelats amb
Futur, “que recollirà els textos dels
participants d’aquesta edició que
vulguin formar-ne part”.
Des de Castellar per les Llibertats treballen amb la voluntat de remoure consciències a través de la cultura. “Aquest és un valor sempre
present a les activitats que organitzem”. Amb el concurs de microrelats intenten que les persones, a
banda de ser espectadores, també
formin part de la confecció de la cultura: “Hi ha molt de talent que val
la pena potenciar”.
L’acte inclourà la lectura dels
textos guanyadors per part dels seus
autors. Els premis d’aquesta edició
són uns vals que es podran bescanviar per llibres i material d’escriptura a les llibreries de la nostra vila.
El lliurament de premis seguirà les mesures recomanades pel protocol Covid: serà a l’aire lliure, amb
distància de seguretat, mascaretes
i inscripció d’assistents. Per assistir-hi de públic es pot reservar cadira per mail: info@castellarperlesllibertats.cat o per WhatsApp: 621 06
48 14. || REDACCIÓ

NITS D’ESTIU | PLAÇA D’EL MIRADOR

Segueixen les ballades de
sardanes de Nits d’Estiu
Dijous 15, 22 i 29 de juliol s’han
previst més audicions de sardanes a la plaça d’El Mirador. A
partir de les 21.30 hores, l’audició del dia 15 serà amb la Cobla
Jovenívola de Sabadell. Des
de la seva fundació, fa més de
40 anys, aquesta cobla ha dut
a terme milers d’actuacions,
entre aquestes ballades, concerts i aplecs, i també ha fet
acompanyament d’esbarts i sessions de balls per a cobla.Entre
les seves actuacions destaquen
algunes com les realitzades al
Palau de la Música o al Festival
de Música Pau Casals.

La formació per a la temporada
2021 és Denis Rojo, Enric Sànchez,
Xavier Ventora, Marc Isan, Valentí
Maymó, Juan Ramírez, Jaume Prat,
Joan Ferrer, Joan Carles Castillejo, Josep Malonda i Ferran Puertas.
El dia 22 de juliol ens visitarà la
Cobla Ciutat de Girona. Un dels objectius d’aquesta cobla, fundada el
1975 sota la direcció del mestre Lluís
Buscarons, és divulgar i presevar el
patrimoni musical gironí per a cobla,
mentre que una de les seves característiques ha estat sempre tenir músics excepcionals que han ofert les
seves millors interpretacions com a
solistes. || M. A.
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TV SABADELL VALLÈS | #INSTANTSGRANS

EL MIRADOR | INTERCANVI

Clara Simó, protagonista televisiva Els pessebristes amplien
el fons del Lab Castellar

La periodista de
Sabadell entrevista
la ‘instagramer’
gastronòmica
castellarenca
Clara Simó
Marina Antúnez

Dimecres 7, a les 22 h, es va presentar una nova càpsula del programa
#Instantsgrans. En aquesta ocasió,
la protagonista del programa de TV
Sabadell Vallès, presentat per la periodista Elisabet Carnicer, va ser
la castellarenca Clara Simó, coneguda a Instagram com a @clarafogons, i dedicada en aquesta xarxa a
la temàtica gastronòmica.
A la Clara, la van trobar remenant per la xarxa d’Instagram.
“Fent el xafarder, trucant a persones que realment són emprenedores i fan servir aquesta eina
tecnològica”, diu Carnicer.
La càpsula es diu #Instantsgrans, té una durada d’uns 25 minuts i s’emet setmanalment a TV
Sabadell Vallès. Posteriorment, es
pot recuperar al canal de YouTube
i també s’emet en streaming.

D’esquerra a dreta, Clara Simó i Elisabet Carnicer. || M. ANTÚNEZ

Té com a objectiu potenciar personatges del Vallès. “És un
programa molt desenfadat, natural, espontani”, afegeix Carnicer. Les temàtiques són diverses.
Es busca saber com viu una persona, però no a través de les fotografies que penja i prou, sinó amb tot
el que hi ha darrera, “amb aquell
‘behind sense’ d’Instagram”, segons la periodista.
Segons Simó, l’experiència ha
estat molt positiva: “M’ha estat
preguntant quatre coses, li he ex-

plicat el meu rotllo d’Instagram,
no hem cuinat però sí que he portat un parell de plats fets per ensenyar-los”. Per Simó, aquesta és
la primera vegada que és entrevistada a la televisió.
La idea del programa és agafar persones “a partir d’allò que
‘postegen’ a Instagram”. Els personatges entrevistats parlen dels
sentiments, de les emocions, de
les seves virtuts i dels seus fracassos. “És a dir, allò que ens uneix
a tots”.

El Grup Pessebrista de Castellar
del Vallès ha fet donació d’alguns
dissenys d’elements patrimonials
locals al Lab Castellar d’El Mirador. El motiu de la cessió d’aquests
models és a causa que fa un mes,
justament, el centre Lab va oferir a l’entitat pessebrista un curs
d’iniciació a les impressores 3D
perquè els pessebristes tinguessin les primeres nocions per ferse els seus propis dissenys d’elements pessebrístics.
Per exemple, elements
com a ara teulades, parets, portes i finestres, rajoles, mobiliari a escala, i un llarg etcètera.
El curs va ser gratuït, amb la condició que, a canvi, l’entitat pogués
retornar l’aprenentatge d’alguna
manera que repercutís en el bé del
Lab Castellar.
Per aquest motiu, el president Joan Juni, en nom del Grup
Pessebrista de Castellar, ha donat
al Lab Castellar els dissenys fets
amb 3D de diferents ornamentacions de pessebres fets pels pessebristes Juni i Carme Altayó d’edificis emblemàtics de Castellar del
Vallès, en concret del pessebre fet
l’any 2014 del Castell de Castellar.

Disseny de l’escut dels Clasquerí. || L’ACTUAL

“Tenim l’escut de la façana
dels Clasquerí/Mesa i les columnes de les finestres amb el capitell i de l’església de Sant Esteve”,
diu Juni d’un pessebre fet l’any 2016.
També s’han dissenyat les mostres
3D de diferents cornises i “els bancs
de fusta que vam fer escanejar per
una empresa de Sabadell per tenir
una reproducció exacta dels diferents elements, aquest pessebre
de l’església”. El diorama del pessebre de l’església es va guardar i
l’any passat es va poder muntar en
una de les capelles laterals, dins de la
propia església de Sant Esteve. Ara,
es pot contemplar durant tot l’any.
Aquest material quedarà a disposició de la ciutadania que faci ús del
Lab Castellar. || M. A.
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DESTAQUEM

EXPOSICIONS I ALTRES

Festa Major de Can Font - Ca
n’Avellaneda
Divendres 16 · 20 h · Diferents espais

Exposició d’‘urban sketching’
de Toni Ribas Taverna del Gall
Juliol, de dimarts a dissabte, de 17 h a 24 h

Divendres 16 s’inicia la Festa Major de
an Font i Ca n’Avellaneda, organitzada
per l’Associació de veïns de Can Font –
Ca n’Avellaneda. S’han programat diverses activitats familiars durant tres
dies,de divendres 16 a diumenge 18.
Entre d’altres, activitats esportives,
dinar popular, activitats infantils a l’aire
lliure, espectacle de màgia, campionat
de botifarra i mahjong, entre d’alttres.
Hi col·labora la Penya Arlequinada. La
setmana que, l’Actual ampliarà la notícia amb més informacions detallades.

agenda

del 9 al 18 de juliol de 2021

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

DIVENDRES 9
19h- XERRADA
Xerrada sobre les nostres
creences, amb la Nuria Castro
C/ Església, 2
Inscripció prèvia
Centrekarunacoaching@gmail.com
Organització :Centre Karuna
21.30 h - ESPECTACLE
Monòlegs amb En Peyu
LOCALITATS EXHAURIDES
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament
(Castellar Jove i Regidoria de
Cultura)

DISSABTE 10
De 19 a 23.30 h - ESPORT
Nocturna solidària de pàdel:
torneig per equips
Inscripcions i més informació a
www.sumacastellar.cat.
Preu: 15 €
Club Tennis Castellar –
Racó Esports
Organització: SUMA Castellar
19.30 h . PROPOSTA
Lliurament de premis del 2n
Concurs de Microrelats Castellar
per les Llibertats
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Castellar per les
Llibertats

21.30 h – MÚSICA
FemFestival:
concert de Judit Neddermann
Abans de Judit Neddermann
actuaran les integrants femenines
del grup Lòxias (21 h)
Reserva de seients a
www.auditoricastellar.cat
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIUMENGE 11
21 h - MÚSICA
FemFestival:
concert de Clara Gispert
Reserva de seients a
www.auditoricastellar.cat
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIMARTS 13
20.30 h – BALL
Open curs de ‘bachata’ i roda
cubana
Pl. de Catalunya
Organització: Mi Tumbao Sabadell

DIMECRES 14
19.30 h - PROPOSTA
Vespres amb Història:
“El passat vitivinícola de Castellar”
Inscripcions al web http://
centreestudiscastellar.cat
Centre d’Estudis de Castellar del
Vallès - Arxiu d’Història
Organització: Centre d’Estudis
de Castellar del Vallès - Arxiu
d’Història

DIJOUS 15
21.30 h - BALL
Sardanes amb la Cobla Jovenívola
de Sabadell
Reserva de seients a www.
auditoricastellar.cat
Pl. d’El Mirador
Organització: ASAC i Ajuntament

DIVENDRES 16
A partir 20 h - PROPOSTA
Festa Major de Can Font Ca n’Avellaneda
Més info: www.castellarvalles.cat
Diferents espais
Organització: Associació de veïns
de Can Font – Ca n’Avellaneda
Hi col·labora: Penya Arlequinada

21.30 h - ESPECTACLE
Monòlegs amb Pepi Labrador
Reserva de seients a www.
auditoricastellar.cat
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament
(Castellar Jove i Regidoria de
Cultura)

DISSABTE 17
Tot el dia - PROPOSTA
Festa Major de Can Font Ca n’Avellaneda
Més info: www.castellarvalles.cat
Diferents espais
Organització: Associació de veïns
de Can Font – Ca n’Avellaneda
Hi col·labora: Penya Arlequinada

DIUMENGE 18
Tot el dia - PROPOSTA
Festa Major de Can Font Ca n’Avellaneda
Més info: www.castellarvalles.cat
Diferents espais
Organització: Associació de veïns
de Can Font – Ca n’Avellaneda
Hi col·labora: Penya Arlequinada
21 h - MÚSICA
FemFestival:
concert de Maria la Blanco
Reserva de seients a
www.auditoricastellar.cat
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament
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“

”

penúltima

Els homes són com els gossos, que ensumen la por. Heu de protegir-vos.

Raffaella Carrá

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 09
DISSABTE 10
DIUMENGE 11
DILLUNS 12
DIMARTS 13
DIMECRES 14
DIJOUS 15
DIVENDRES 16
DISSABTE 17
DIUMENGE 18

POSTALS DE CASTELLAR

Recomanació

PERMANYER
CASANOVAS
CASTELLAR
CATALUNYA
FENOY
EUROPA
BONAVISTA
CASANOVAS
ROS
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
3/7/2021
Eusebia Agudo Tamurejo
83 anys
3/7/2021
Jesús Borjabad Delgado
101 anys

Viatge a la vista?
Consells per preparar
la teva farmaciola

Plaça Major, anys 40
La plaça està vorejada per un mur amb grans carreus de pedra estrets de la pedrera local de cal Comes.
Un banc de pedra recorre el mur i al mig es troba la font. Aquesta està sustentada per una gran basa,
amb un plint circular sobre el qual es recolza la pica, sortint del seu centre s’aixeca un pilar format per un
prisma octogonal. De quatre de les cares del pilar surten dos peixos i dos corns de l’abundància. Al fons
es pot veure l’espai que anys després ocuparà un sortidor.|| FONS FOTOGRÀFIC ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLAR

INSTAGRAM · @lactual
@jordi_novatek_urbex
Camí rural

@alexsanchoman
Roses

@arnaucabeza
Eixample

A l’hora de fer la maleta per marxar de vacances és important preparar una farmaciola tenint
en compte les característiques del destí i la durada del viatge per tal de portar la medicació i
productes sanitaris necessaris per cobrir qualsevol imprevist durant les vacances.
Depenent del destí, és recomanable incloure
analgèsics, antitèrmics, antiinflamatoris, antiàcids, laxants, antial·lèrgics, antidiarreics, antiemètics i antibiòtics, sempre que el metge ho
consideri oportú.
També és important incloure material per fer
cures com: sèrum fisiològic, iode, gases, esparadrap, tiretes, apòsits i benes. Segons a quins
països viatgem també és recomana portar xeringues i agulles esterilitzades, guants de làtex,
tovalloletes d’alcohol i tisoretes de punta rodona.
No t’oblidis de la teva medicació habitual i de conservar-n’he els prospectes, mai sabem quan els
haurem de consultar. I recorda’t de protegir la
farmaciola del sol.
Qualsevol dubte que tinguis pots consultar al teu
metge, farmacèutic o trucar al 061, especialment
enguany, en temps de postpandèmia.

Farmàcia Casanovas
Av. Sant Esteve, 3
T. 937 143 376
www.farmaciacasanovas.cat
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Pau Rodríguez
Doctor en enginyeria informàtica i investigador a Element AI

CEDIDA

la contra
10 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Soc una persona curiosa
Un defecte que no pots dominar?
Em costa dir que no
Una persona que admires?
La Laia, la meva parella, que ha hagut
d’obrir-se camí en un continent nou
El teu plat preferit?
La paella que fa la meva mare
Un cantant?
El meu germà al piano
Un llibre?
‘El nom del vent’ de Patrick Rothfuss
Un projecte engrescador?
Descobrir un país
Un somni?
Catalunya, referent mundial en indústria i energia
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu
Un racó de Mont-real?
Mont Royal (el Puig de la Creu d’aquí!)

”

Encara han de venir
coses molt interessants
en matèria d’IA

“

Amb 30 anys, ha rebut el premi de Joves Informàtics de la
5a edició dels guardons que concedeix la Societat Científica
Informàtica d’Espanya (SCIE) i la Fundació BBVA per la
seva trajectòria. Talent no li falta, i no para d’investigar
Jordi Rius

- Vas estudiar a la UAB, vas fer un
màster a Bèlgica i ara Mont-real...

Sí, durant el doctorat vaig venir per
fer-hi una estada. Em van agradar
molt les condicions i l’empresa on vaig
anar a parar, Element AI, la va fundar un dels pioners en intel·ligència
artificial (IA), Yoshua Bengio, que
alhora dirigeix un dels laboratoris
més grans en intel·ligència artificial
de Mont-real.
- En començar a estudiar informàtica, ja t’agradava la intel·ligència
artificial?

Quan vaig començar els estudis no.
Però vaig fer una assignatura d’IA
que em va agradar molt.
- El teu projecte d’intel·ligència
artificial que detecta el dolor
humà ha estat premiat per la So-

cietat Científica Informàtica d’Espanya i la Fundació BBVA...

El premi, més que per aquesta aplicació del dolor, és per la trajectòria de l’investigador menor de 30
anys, sobretot en l’etapa del doctorat.
D’aquesta etapa, el que ha destacat
més és l’aplicació que vaig fer al principi sobre com detectar el dolor. Vaig
fer un mètode nou d’aprenentatge
computacional que, amb xarxes neuronals, aprenien a saber quant dolor
estava patint una persona a partir de
vídeos de la cara.
- Aquesta persona no ha d’estar
necessàriament malalta?

No. La base de dades que vam utilitzar era de pacients en rehabilitació
en un hospital dels Estats Units. Dins
d’aquesta base, hi ha pacients que
tenen dolor i altres que no en tenen.
Els que tenen dolor, juntament amb
el professional sanitari més el que diu
el propi pacient, han anotat de la ma-

nera més objectiva possible el nivell
de dolor que estava patint el pacient
en cada moment dins dels vídeos. El
que vam fer al meu grup d’investigació va ser dissenyar un mètode d’aprenentatge computacional que, a partir dels vídeos i del dolor que sabíem
que el pacient estava patint, aprengués a associar els micromoviments
facials amb el dolor que estava patint.
També podíem validar que quan el
pacient no estava patint, encara que
fes moviments amb la cara i tanqués
els ulls, el sistema no hi veiés dolor.
- Aquest algoritme pot preveure si una persona pot patir més
dolor si pren algun medicament?

Es podria utilitzar per fer estudis
d’aquest tipus. La idea principal, però,
d’aquesta base de dades i d’aquest
projecte, era poder saber quan un pacient està sol en una unitat de cures
intensives, té dolor i no pot prémer
un botó per avisar algú que li sub-

ministri medicació. Aquest sistema
podria avisar automàticament a un
professional sanitari que aquest pacient està patint i que vagi a monitorar com està. Això pot reduir la càrrega de treball del personal sanitari
perquè no hi ha d’anar contínuament
i, d’altra banda, el pacient no ha d’esperar que vingui algú per saber si té
dolor o no mentre està patint.
- Els pacients estaven informats
de l’estudi?

Utilitzàvem una base de dades pública. I els pacients ens van donar permís. El compromís ètic està cada vegada més present en la intel·ligència
artificial.
- Som molt a les beceroles de tot
el que es pot fer amb IA?

És difícil de dir. Crec que som molt
al començament i que encara han
de venir coses molt interessants. Per
exemple, a Catalunya encara no hi ha

cotxes que condueixin sols de manera
regulada. Queda molt per fer, encara.
- El món del cinema ens presenta
un futur apocalíptic dominat per
les màquines. Com es pot controlar tot això?

Una cosa és automatitzar tasques
molt complexes, que és el que estem
treballant ara. L’altra cosa és arribar
al punt que hi hagi un ésser conscient. A això és molt possible que no
arribem durant les nostres vides. Si
en alguna generació futura arriba, si
aquest ésser intel·ligent aprén més ràpidament que nosaltres, arribarem a
ser el que són per a nosaltres actualment els animals. És cert que els humans mengem animals, però la intel·
ligència artificial no té raons per atacar la humanitat. Simplement serem
allà i no serem prou interessants. La
intel·ligència artificial, si és tan intel·
ligent, serà capaç d’anar a altres planetes i colonitzar-los.

