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Setmanari d’informació local

El sistema de salut, la qüestió que 
més preocupa els castellarencs

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ | P03

“Hem fet un futbol 
bonic i amb ocasions”

BALANÇ UE CASTELLAR  | P14

Tests ràpids 
a la farmàcia
Amb la primària col·lapsada per l’explosió 
de casos, la prova d’antígens pot ajudar a
identificar contagis si es tenen símptomes

PANDÈMIA | P 02

Una farmacèutica mostra  un dels tests d’antígens ràpid a la Farmàcia Catalunya. Aquest sistema d’automostra ajuda a identificar contagis a persones que presentin símptomes.   ||  Q. PASCUAL
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tema de la setmana pandèmia

Màxima alerta per frenar la cinquena 
onada de la pandèmia, que s’ha dis-
parat aquest mes. La nova varietat 
delta i el relaxament de restriccions 
viscut després de Sant Joan ha  pro-
vocat un escenari complex al país i a 
Castellar.  La vila va tenir dijous pas-
sat, 15 de juliol, la segona xifra més 
alta de positius per Covid en un sol 
dia, concretament 32 casos. La dada 
més preocupant és que la incidència 
a 7 dies de casos no dona treva i con-
tinua pujant: 595 casos per 100.000 
habitants entre l’11 i el 17 de juliol. De 
fet, justament entre l’11 i el 17 es van 
detectar per proves PCR o test d’an-
tígens 145 positius a la vila.

Aquest nou escenari està difi-
cultant les tasques en l’atenció pri-
mària, que ha tornat a ser la primera 
línia de combat contra la pandèmia 
després d’uns mesos més tranquils 
coincidint amb la vacunació, situa-
ció que s’ha trencat sobtadament. 

Cinquena onada a les portes d’agost
Castellar viu la pitjor 
incidència des de 
l’octubre passat: 
s’ha enfilat a 595 
casos per 100.000 
habitants en 7 dies

  J.G.

La setmana passada es van viure 
dies amb més de 120 visites vincu-
lades només a la pandèmia al CAP 
de la vila.

És per això que les autoritats 
de Salut insisteixen que ara “és mo-
ment de recordar la necessitat de 
respectar les mesures de segure-
tat (ús de la mascareta, distància 
i ventilació), i de complir els aïlla-
ments”.  Finalment, també recorden 
que “totes les persones que siguin 
contacte estret d’algun cas positiu 
de Covid-19 han d’aïllar-se durant 
10 dies. I és important, també, in-
cidir en la importància de vacu-
nar-se. Aquesta és la manera de 
tallar les cadenes de transmissió 
del virus”. 

més hospitalitzacions

El principal motiu de preocupació 
continua sent els ingressos hospi-
talaris. Segons el Departament de 
Salut, el nombre d’hospitalitzats a 
Catalunya ha pujat notablement: hi 
ha 1.872 persones ingressades, amb 
404 persones crítiques. L’adminis-
tració avança que es podria arribar 
a un pic d’ingressos a finals de mes 
arribant a les 500 persones greus. 
A l’hospital de referència de Cas-
tellar, el Parc Taulí, la situació s’ha 
anat complicant i en aquests mo-
ments hi ha 104 hospitalitzacions, 
25 de les quals a la UCI-semicrítics), 
el doble de pacients que fa dues set-

Test d’antígens sense recepta a les farmàcies

Dimarts el Consell de Ministres va 
aprovar el decret llei que permet 
vendre, finalment, testos d’antígens 
ràpids a les farmàcies sense recepta 
mèdica. Des del Col·legi de Farmacèu-
tics ho reclamaven feia temps, però 
l’esborrany del reial decret que ha de 
regular la venda i publicitat d’aquests 
productes portava al calaix del Mi-
nisteri de Sanitat des de principis de 
maig. “Fa dos mesos que van anun-
ciar que les farmàcies podrien ven-
dre tests lliures, però ho han anat 
deixant, i ara ho estan accelerant en 
vista de la saturació, de nou, del sis-
tema sanitari”, explica Núria Carmo-
na, titular de la Farmàcia Catalunya.

Els test d’antígens ràpid se l’ha 
de fer la persona que el compra, els 
farmacèutics només poden asses-
sorar. “Nosaltres no manipulem el 
test, els expliquem com funciona, 
fins i tot els podem ajudar, però per 
a nosaltres també és un risc si to-
quem la mostra. Està pensat per-
què la persona sigui responsable i 

se’l faci ell sol”.
El test és un mètode fàcil, ràpid, 

còmode de fer a casa i econòmic, oscil-
la entre els 7 i els 15 euros. El resul-
tat serveix només a títol informatiu i 
alguns experts recorden que no són 
un passaport per fer vida normal. 
Per això, des de la farmàcia Catalu-
nya intenten fer educació al voltant 
del test i dels contagis. “Preguntem 
per què se la fa, si té símptomes, si 
ha estat amb algun contacte posi-
tiu i avisem que, malgrat que en el 
moment el resultat sigui negatiu, 
l’endemà podria sortir positiu. En 
principi, si no té símptomes, no hi 
ha raons per fer-se-la. És  una bona 
opció, ara que els CAP estan satu-
rats, per acabar de descartar pos-
sibles contagis”.

antígens gratuïts per als casals 
D’altra banda, s’ha posat en marxa el 
dispositiu de cribratge de monitors, 
treballadors de lleure i infants que 
participen en casals i colònies. Això 
vol dir que ja es poden fer tests d’an-
tígens gratuïts a les farmàcies. “Es 
poden fer la prova cada 72 hores i 

  C. Domene

CONTAGIS | CONTROL DE LA PANDÈMIA

EVOLUCIÓ | COVID-19

Imatge d’un test d’antígens ràpid a la Farmàcia Catalunya. || Q. PASCUAL

no s’han d’esperar a tenir símpto-
mes. Els monitors o els nens s’han 
d’agafar l’automostra, però l’han 
de fer a la farmàcia davant del far-
macèutic. El sistema sanitari ens 
dona les proves, nosaltres tenim un 
espai adequat per fer-les i després 
hem de comprovar el resultat i in-
troduir-lo en el sistema de salut, 

Tres castellarencs 
hospitalitzats

+ PANDÈMIA

Després de setmanes sense 
tenir cap castellarenc ingressat 
per Covid-19 a l’hospital de 
referència de la vila, el Parc Taulí, 
aquesta setmana s’han produït tres 
hospitalitzacions, una d’aquestes 
és una de les 400 persones que es 
troben en aquests moments a les 
UCI catalanes. La gran velocitat de 

manes. Des que va començar el mes, 
al Taulí s’han produït dues defunci-
ons per Covid.

Malgrat el pic de dades, aquesta 
setmana el conseller de Salut Josep 
Maria Argimon ha assegurat en la 
seva compareixença al Parlament 
de dimecres que la cinquena onada 
ja va “de baixada”. “Fa una setma-
na que hem arribat al pic i estem 
de baixada”, segons el conseller, qui 
creu que es podria retornar a certa 
normalitat en pocs dies.

el toc de queda es perllonga

De tota manera, i per seguir frenant 
la pandèmia i evitar el col·lapse sani-
tari, el Govern ha demanat al Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) la pròrroga de les restriccions 
en vigor. Per tant, l’executiu vol man-
tenir el confinament nocturn una set-
mana més (fins al 30 de juliol) als mu-
nicipis més afectats per la pandèmia, 
entre els quals hi ha Castellar, amb una 
incidència a 7 dies de més 400 casos 
per 100.000 habitants. També es man-
tindrien vigents una setmana més la 
limitació de les reunions a deu perso-
nes com a màxim i el tancament de 
tots els establiments a les 00.30 hores.

Quant a la vacuna, ja són més 
de 13.500 persones a la vila que 
gaudeixen de pauta completa, és a 
dir, el 55,6% de la població. Amb la 
primera dosi, tenim el 63% (15.478 
vacunats).  

tant si és negatiu com si és positiu. 
Si és positiu, s’activa directament 
tot el protocol”, detalla Carmona.

Aquest dispositiu de cribrat-
ge va adreçat a nens i nenes a partir 
dels 10 anys, i a monitors a partir dels 
16 anys. Els nens i nenes de fins a 15 
anys d’edat han d’anar a fer-ser el test 
acompanyats d’un adult.

El programa només es farà a far-
màcies que voluntàriament s’hi apun-
tin i hauran de tenir un espai especí-
fic per fer-hi atenció personalitzada 
o fer-ho en horaris en què la farmàcia 
estigui tancada al públic, com al mig-
dia, o al matí abans d’obrir. Els tests 
d’antígens ràpids per a infants, moni-
tors i professionals del lleure d’estiu 
seran gratuïts, inclosos dins les pres-
tacions delservei de salut públic. Cal 
remarcar que s’ha de trucar a l’es-
tabliment escollit per reservar cita 
prèvia. A banda de la farmàcia Cata-
lunya, també ofereixen aquest servei 
cinc establiments més: Farmàcia Bo-
navista (de 8.30 a 21.30 h); Farmàcia 
Casanovas (de 16.00 a 18.00 h); Far-
màcia Permanyer (de 8.00 a 9.00 h i 
de 14.00 a 15.00 h); Farmàcia Ros (de 
8.00 a 9.00 h i de 14.00 a 15.00 h) i Far-
màcia Yangüela (de 9.00 a 20.00 h).

Al portal Estiu amb Lleure de la 
Generalitat es poden consultar les ins-
truccions que cal seguir per partici-
par al programa de cribatge i el mapa 
de farmàcies adherides al programa, 
a més de les declaracions responsa-
bles per franges d’edat. 

contagi és la característica principal 
de la cinquena onada, el 80% de 
la qual pertany a la nova variant 
delta. Com mostra la gràfica de la 
incidència acumulada a 7 dies de 
Castellar del Vallès entre menors de 
49 anys i majors de 50, la immensa 
majoria de positius són de persones  
joves: mentre que entre persones 
de 20 a 29 anys la incidència és de 
1.721 casos per 100.000 habitants, 
entre els majors de 50 anys no 
passa de 300 casos per 100.000 
habitants, fet que demostra la 
bona resposta de la vacunació.

Incidència acumulada a 7 dies de contagis a Castellar per edats . || SALUT
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ELS VEÏNS DE CASTELLAR POSEN NOTA

actualitatenquesta de satisfacció

Els serveis 
sanitaris, el que 
més preocupa
La sanitat, l’educació i la seguretat ciutadana 
són els temes que més importen al veïnat de 
Castellar, segons una enquesta municipal

El serveis sanitaris, els serveis educa-
tius i la seguretat ciutadana són els tres 
aspectes més importants per a la ciuta-
dania de Castellar, segons indica l’Índex 
de Satisfacció Municipal de Castellar del 
Vallès, una enquesta realitzada pel Ga-
binet d’Estudis Socials i Opinió Pública, 
SL (GESOP) per encàrrec de l’Ajunta-
ment. Segons informa l’Ajuntament, la 
mostra, que es va prendre mitjançant 
un total de 401 entrevistes telefòniques 
entre els 14 i 18 de juny passats, indica 
que dos d’aquests temes, el serveis edu-
catius i la seguretat ciutadana, es troben 
entre els millors valorats pel veïnat, amb 
un 7,8 i un 7,3 respectivament. En canvi, 
el serveis sanitaris reben una nota més 
discreta, que és d’un 6,6. 

Si es miren els resultats per sexe i 
franges d’edat s’observa que cada seg-
ment de la població posa èmfasi en alguns 
aspectes diferents. Les dones donen més 
importància als serveis sanitaris, els ser-
veis educatius i el transport públic, men-
tre que els homes es decanten per la se-
guretat ciutadana, la convivència entre 
la gent i el trànsit. 

D’altra banda, el transport públic, 
l’oferta d’oci i cultura, l’oferta esportiva 
i l’aparcament són els temes més asse-
nyalats per tenir en compte per part del 
col·lectiu de 18 a 29 anys. Entre els 30 i 
els 44 anys i els 45 i els 59 anys, la segure-
tat ciutadana és el tema més important. 
També hi ha punts de coincidència entre 

la franja de 30 a 44 anys i la de 60 i més 
anys pel que fa a dues preocupacions: la 
neteja i el manteniment de parcs, places 
i espai públic. També cal destacar com 
a punt coincident de les franges de 45 a 
59 anys i de 60 i més anys la importància 
que es dona els serveis a les persones.

satisfets de viure a castellar

La ciutadania posa un 8,3 de nota mit-
jana a l’hora de valorar la satisfacció de 
viure a Castellar del Vallès. Aquest índex 
es troba per sobre del grau de satisfac-
ció del conjunt de Catalunya (7,8) i dels 
municipis de 20.000 a 50.000 habitants 
(8,0). La valoració positiva és generalit-
zada entre tots els segments de la pobla-
ció castellarenca: destaquen per sobre 
de la mitjana les dones (que hi posen un 
8,5) i les persones més grans (amb un 
8,7). Cal destacar que un 46% de la po-
blació posa un excel·lent (un 9 o un 10) al 
grau de satisfacció de viure a Castellar, 
un 45% ho puntua amb un notable (7 o 
8), un 7% hi posa un aprovat (un 5 o un 
6) i tan sols un 2% valora el grau de sa-
tisfacció de viure a la vila per sota del 5.

Si ens fixem concretament en el ni-
vell de satisfacció amb la gestió de l’Ajun-
tament, aquest arriba a una puntuació 
del 7, gairebé un punt per sobre de com 
ho valoren les persones residents en uns 
municipis catalans de la mateixa dimen-
sió i les del conjunt de Catalunya. Res-
pecte la gestió de la Covid-19 que ha fet 
el consistori, la valoració dels castella-
rencs/ques és d’un 7,5, també per sobre 
de la mitjana. 

És el total 
d’enquestes 
telefòniques 

que es van fer

ENTREVISTES

401

 Redacció

Entre els aspectes que generen 
més satisfacció entre els castellarencs i 
castellarenques són la convivència (8,1), 
els serveis educatius (7,8), els parcs, les 
places i espais verds (7,6), l’oferta espor-
tiva (7,3) i la seguretat ciutadana (7,3). 
Tots aquests indicadors es troben per 
sobre la valoració que es fa a les pobla-
cions d’entre 20.000 i 50.000 habitants 
i al conjunt de Catalunya. En canvi els 
serveis sanitaris (6,6), el transport pú-
blic (6,5), el trànsit (6,1) i l’aparcament 

(5,0) són els únics aspectes que es valo-
ren per sota. 

Finalment, l’enquesta també in-
clou l’Índex de Satisfacció Municipal 
(ISMU), un indicador sintètic que re-
sumeix la satisfacció declarada pels i 
les residents sobre un conjunt de 16 in-
dicadors rellevants per a la vida de la lo-
calitat. L’ISMU de Castellar se situa en 
un 6,9, per sobre del dels municipis de 
la seva dimensió (6,7) i del total de Ca-
talunya (6,6). 

Entrada a les instal·lacions del CAP de Castellar, en una imatge de la setmana passada.  ||  M.A.

Font: Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL (GESOP)
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seguretat ciutadana

Les regidores Dolors Ruiz i Núria Raspall a la seu de la policia local.  || CEDIDA

SUCCESSOS | DELICTE CONTRA LA SALUT PÚBLICA

Aquesta setmana s’han donat a co-
nèixer dues operacions policials a 
Castellar –una dels agents locals 
i una altra de la policia nacional 
de Sabadell– que han servit per 
desmantellar plantacions indoor 
de marihuana i comissar més de 
700 plantes. En ambdós casos, les 
plantes estaven dins de domicilis 
unifamiliars.

L’operació més recent va ser 
protagonitzada per la policia local 
de Castellar del Vallès, que diven-
dres passat, 16 de juliol, va poder 
confiscar “un total de 293 plantes 
de marihuana que es trobaven a 
l’interior d’un garatge privat del 
nucli urbà de la vila”, segons una 
nota feta pública per l’Ajuntament 
dimarts passat. L’operació es va 
dur a terme a les 9.15 hores, des-

prés que el cos local rebés diver-
ses queixes veïnals per l’olor de la 
plantació i pogués esbrinar-ne la 
ubicació exacta després d’una in-
vestigació. En concret, va ser en 
un domicili del carrer Barcelona, 

Dues operacions policials contra el cultiu de marihuana
Dues operacions 
policials permeten 
el comís de més de 
800 plantes en dos 
domicilis de la vila

  Redacció

municipal detalla que “les plan-
tes requisades, d’entre 60 i 70 
centímetres d’alçària, tenen un 
pes brut de 12,5 quilos”.

459 plantes a l’airesol

D’altra banda, a principis de setma-
na la policia nacional de Sabadell 
va fer pública una operació porta-
da a terme fa un mes i mig que va 
acabar amb la detenció d’una cas-
tellarenca per fer cultiu indoor de 
marihuana. Segons informa el cos 
policial, la intervenció va tenir lloc 
a un habitatge unifamiliar de la ur-
banització de l’Airesol. En concret, 
els agents van localitzar 459 plan-
tes de marihuana i van detenir una 
dona de nacionalitat espanyola que 
residia al mateix immoble i a qui 
s’investiga per un delicte contra 
la salut pública i defraudació de 
fluid elèctric.

Justament els mesuraments 
de consuwm elèctric de la compa-
nyia responsable de la llum van ser 
la clau per detectar la ‘plantació’ i 
van confirmar “les sospites dels 
investigadors”, explica la policia 
nacional. L’habitatge s’alimentava 
d’electricitat “mitjantçant conne-
xions fraudulentes a la connexió 
de servei general”. 

segons van poder constatar diver-
sos veïns que van veure el disposi-
tiu dels agents.

un veí investigat

De resultes d’aquest comís, s’inves-

tiga un veí de la vila, de nacionalitat 
espanyola, per un presumpte delic-
te contra la salut pública. La poli-
cia local de Castellar ha traspas-
sat les diligències del cas al jutjat 
d’instrucció de Sabadell. La nota 

A l’esquerra, les plantes comissades en un garatge de la vila. A la dreta, les trobades en una casa de l’Airesol. || CEDIDES

ERC considera que l’equip de govern no ha sabut donar resposta al conflicte 
de la policia local, “cosa que considerem greu, atès que el conflicte s’està 
enquistant”, explica el regidor Josep Maria Calaf en una nota de premsa. Els 
republicans apunten que “han demanat els informes que s’han generat a 
l’entorn d’aquest conflicte i l’equip de govern ens els ha negat. Fins i tot 
hem formulat preguntes sobre la qüestió que no han estat contestades”.

D’altra banda,  respecte a la incorporació de dos nous agents a la poli-
cia local, ERC constata que “eren dos policies que ja feia un any que esta-
ven fent el servei a Castellar en la modalitat de pràctiques”. Quant a la 
pròxima convocatòria de places d’agents locals a la tardor “en realitat són 
places que han de substituir jubilacions. O sigui que, a efectes pràctics, 
els efectius policials tampoc s’incrementaran aquest any”.  || REDACCIÓ

AJUNTAMENT | ERC

ERC demana celeritat per
tancar el conflicte de la policia

Quatre ferits 
lleus en una 
topada frontal 

Greu ensurt dilluns a la nit a 
la cruïlla entre les carretera 
de Sant Llorenç i Terrassa 
de Castellar del Vallès. Dos 
cotxes van topar frontalment 
en un aparatós accident que 
va obligar a tallar el trànsit i 
posteriorment donar pas al-
ternatiu mentre es retiraven 
els vehicles afectats. Sortosa-
ment, els danys personals no 
van ser greus. Segons van in-
formar des de la policia local, 
dins dels dos vehicles impli-
cats hi havia quatre persones 
que van patir ferides lleus. En 
concret, eren dos veïns de Cas-
tellar i dos veïns de Terrassa 
que van patir petites ferides 
a causa de l’activació de l’air-
bag. Una de les quatre perso-
nes va patir una fractura al ca-
nell. L’accident va mobilitzar, 
a banda de la policia local, els 
bombers de Castellar. Diver-
ses ambulàncies del servei 
d’emergències van traslladar 
les víctimes a l’hospital de re-
ferència de Castellar, el Parc 
Taulí.  || REDACCIÓ

SUCCESSOS | 
VIA PÚBLICA

AJUNTAMENT | POLICIA LOCAL

Divendres passat van prendre pos-
sessió del seu càrrec dos nous agents 
de la policia local de Castellar, un cop 
superat el curs de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya de Mollet 
i fet un any de pràctiques al cos local. 
D’aquesta manera, són dos policies 
que s’afegeixen a la plantilla actual.

Segons informa l’Ajuntament, la 
propera tardor està prevista la con-
vocatòria de noves places vacants 
d’agent i el consistori s’ha compro-

Els dos agents signen davant de l’alcalde i el secretari municipal. || AJ. CASTELLAR

Dos nous agents a la 
plantilla de la policia local

mès a ampliar la plantilla de la po-
licia local. A principis d’any, bona 
part del cos d’agents locals s’havia 
mobilitzat per demanar tota una 
sèrie de millores tant salarials com 
laborals, entre les quals s’incloïen 
l’ampliació i rejoveniment del cos. 
Segons sembla, s’ha obert un perí-
ode de negociacions entre la plan-
tilla i l’Ajuntament per anar abor-
dant les diferents reivindicacions.

 ||  REDACCIÓ
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Ciutat amiga de les persones grans
El ple aprova per unanimitat un pla de polítiques que permetin gaudir de major qualitat de vida als majors de 60 anys

Després de més d’un any patint els 
estralls de la pandèmia amb el cen-
tre de les preocupacions en les per-
sones grans –el sector social més 
vulnerable al virus però també a la 
solitud que ha comportat el confi-
nament–, l’Ajuntament aposta per 
posar en marxa el Pla  d’acció ano-
menat ‘Castellar del Vallès Ciutat 
Amiga de les Persones Grans’ fins 
l’any 2024. Segons va defensar el re-
gidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, 
el Pla inclou “més de 40 propostes 
i accions per millorar polítiques 
d’espai públic donant protagonis-
me al vianant i al transport públic, 
garantir l’habitatge tant de llo-
guer com tutelat, eliminar barre-
res digitals o promoció de la salut i 
de la participació”. En aquesta dar-
rera  qüestió, Pérez va avançar que 
es crearà el Fòrum de la Gent Gran, 
“una reunió anual oberta que es 
farà el 2 d’octubre, coincidint amb 
el Dia Internacional de les Perso-
nes Grans”. El regidor de Cicles de 
Vida també va reiterar el compro-
mís municipal de seguir treballant 
“colze a colze” amb les entitats que 
treballen per aquest col·lectiu com 
l’Associació de Jubilats i Pensionis-
tes, L’Aula d’Extensió Università-
ria i també Creu Roja. A Castellar, 
els majors de 60 anys sumen més de 
6.000 persones, el 21% de la població.

Els grups de l’oposició van 
votar favorablement la proposta. 
Josep Maria Calaf (ERC) va voler 
posar l’accent en el repte principal 
que té el Pla, les polítiques d’habitat-
ge que “són molt complexes per-
què, a més, partim pràcticament 
de zero”. “Promoure residències, 
habitatge social o tutelat no és im-
mediat”, va dir Calaf. Pau Castellví 
(Junts) va fer una defensa aferrissa-
da del paper que juguen les perso-
nes grans a la societat perquè con-
sidera que “no se’ls escolta prou”. 
També va destacar la importància 

 J.G.

El ple de juliol també es va fer de forma virtual a causa de la situació epidemiològica. || YOUTUBE

que ha de tenir l’aposta “per l’habi-
tatge tutelat i per l’Obra Social Be-
nèfica (OSB) com a pilar del nos-
tre municipi”. En el torn de rèplica, 
Pérez va recordar que l’Ajuntament 
ha comprat el solar de la Playtex on 
es podria incloure habitatge social 
per a gent gran.

Aquesta va ser la qüestió més 
important que es va debatre en el ple 
de juliol tot just abans de les vacan-
ces i que també va servir per apro-
var la Medalla de la Vila per a la co-
munitat educativa –l’any passat es va 
concedir al CAP. Segons va defensar 
el regidor d’Educació, Joan Creus, la 
Medalla vol reconèixer “el miracle 
que els centres educatius hagin 
pogut funcionar i acabar el curs 
molt millor del que vam comen-
çar”. “La comunitat educativa ha 
estat a un nivell brillant i aquesta 
medalla està estretament lligada 
a l’atorgada l’any passat a la comu-
nitat sanitària”, va dir. “D’aquesta 
manera, els dos pilars de la nostra 
societat hauran rebut el reconei-
xement merescut”.

Núria Raspall (ERC) va repas-
sar els obstacles que s’han hagut de 
salvar aquest curs, “els de les mas-
caretes i els grups bombolla”, “per 
evitar el tancament dels centres i 
garantir l’educació presencial, fet 
que s’ha aconseguit perquè la co-
munitat educativa no ha estalvi-
at esforços”. Des de Junts, Esther 
Font va donar suport a  l’atorgament  
de la Medalla: “Per a tota la vila, ha 
estat un exemple com s’ha treba-
llat des de l’educació i voldria re-
calcar la gran lliçó que han donat 
els infants del nostre poble d’adap-
tabilitat i resiliència”. Finalment, 
Matías de la Guardia (Cs) també va 
agrair la feina a la comunitat educa-
tiva i a les famílies “en un context 
molt dur com el que ens ha tocat”. 

Si les circumstàncies epidemi-
ològiques ho permeten, el lliurament 
de la Medalla es farà el 9 de setem-
bre, el primer acte de Festa Major. 

El capítol de les mocions també 

va incloure força consensos. Junts va 
aconseguir unanimitat en les dues 
mocions que va presentar: una per 
combatre l’atur juvenil i una altra per 
promoure l’ús de pictogrames a la 
via pública per afavorir la inclusió i 
l’educació. En la primera moció, Est-
her Font va qualificar l’atur juvenil 
“d’emergència social” i per això es 
proposen diverses mesures que per-
metin l’increment de la contractació 
juvenil no temporal o l’emprenedo-
ria d’aquest col·lectiu de la pobla-
ció. En la segona moció, el portaveu 

de Junts, Pau Castellví, va defensar 
que l’ús de pictogrames als carrers 
“ens farà més grans com a poble” 
perquè lliga “amb l’accessibilitat i 
amb l’educació”.  

perspectiva de gènere

Com Junts, ERC va presentar dues 
mocions però l’equip de govern 
només li va donar suport en una 
d’aquestes, la que feia referència a 
l’elaboració dels pressupostos mu-
nicipals incorporant la perspectiva 
de gènere. La proposta implica acon-
seguir una auditoria externa que 
ajudi a l’objectiu i fer formació amb 
unes eines que justament “perme-
tin treballar els pressupostos amb 
la perspectiva de gènere”, va resu-
mir la regidora d’ERC, Dolors Ruiz. 

La picabaralla política del ple 
de juliol es va produir en la moció 
presentada per ERC que instava el  
govern municipal “a impulsar un 
pla i conveni amb totes les com-
panyies elèctriques i de teleco-

municacions que operen a Cas-
tellar amb l’objectiu d’eliminar 
el cablejat aeri i aconseguir pro-
gressivament el soterrament del 
cablejat”, segons va llegir el regi-
dor Oriol Martori. El plantejament, 
però, no va convèncer el tinent d’al-
calde de Territori, Pepe González. 
Segons González, és “inviable un 
pla d’eliminació total fent parti-
cipar les companyies”  perquè no 
hi ha cap instrument per obligar 
les companyies a pagar els soterra-
ments de cables. En tot cas, va dir 
que la proposta s’hauria d’aixoplu-
gar amb el suport de les associaci-
ons de municipis. Martori va repli-
car que la seva moció el que demana 
és “voluntat de fer les coses amb 
estima pel paisatge urbà” i va ex-
plicar que una moció similar havia 
estat aprovada per l’Ajuntament de 
Sabadell. La moció va rebre el suport 
de Junts. Segons el seu portaveu, no 
és només una qüestió estètica, també 
hi ha raons de seguretat.    

El ple municipal de 

juliol va aprovar 

dues mocions de 

Junts per Castellar    

i una d’ERC

políticaple juliol
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Quan les llavors són castellarenques
La ‘Memòria agrícola i 
prospecció de varietats 
locals’, editada pel Consell 
Comarcal, recull més de 
12 espècies autòctones

Per conèixer com és la realitat d’un territori, 
no hi ha res millor que fer una prospecció de 
com és en realitat. En aquest sentit, la Memò-
ria agrícola i prospecció de varietats locals que 
ha editat el Consell Comarcal vol ser un pri-
mer pas en la tasca de recuperació de la me-
mòria i del patrimoni agrícola de la comarca. 
L’exprofessional de l’agricultura ecològica i 
estudiós del passat agrícola vallesà Gerard 
Piñero ha estat qui ha fet les prospeccions 
arreu de la comarca i les entrevistes a perso-
nes coneixedores d’aquest llegat. Pel que fa a 
Castellar del Vallès, Piñero es va entrevistar 
amb els pagesos i particulars Fidel Guasch; 
Jaume Marsol, de Can Mariner; Pep Lleuger, 
de Can Bogunyà; Ramon Casamada, de Can 
Casamada, i  Antònia Ferrer, resident a l’Obra 
Social Benèfica, que tenia gran quantitat de 
llavors i que va col·laborar a la memòria a tra-
vés de la treballadora social Montse Casas.

“A part de reivindicar els productes de 
la comarca, volíem posar en valor tot allò 
que vam tenir al Vallès i que ha quedat en-
rere, algunes coses han desaparegut, però 
amb aquest treball es demostra que, fent 
un esforç, es poden recuperar productes 
de molta qualitat i propis de la comarca”, 
assegura Piñero.  Afegeix que, fent una mica 
d’inversió, “és important destacar els pro-
ductes diferencials que podríem trobar al 
Vallès Occidental, que és el que necessita 
el territori, fer coses diferents”. Piñero su-
bratlla que comarques properes com el Ma-
resme o el Baix Llobregat “es pot dir que ja 
ens fan la feina des del punt de vista agríco-
la i necessitem diferenciar-nos-en”. Quant 
a capital humà, “la xifra de pagesos és molt 
minvant”, reitera l’autor. La pressió urbanís-
tica de grans ciutats com Terrassa, Sabadell, 
Sant Cugat o Rubí fa que “el treball agríco-
la tingui poc valor”. A això s’hi ha d’afegir 
els preus agraris, “que són el que són, i pot-
ser et surt més a compte dedicar-te a una 
altra cosa abans que vendre tomàquets”.

19 varietats locals de vinyes, una a castellar

Un dels conreus molt importants a la comar-
ca va ser el de la vinya entre els segles XVIII 
i XIX. No en va, les xifres de producció de vi 
a la comarca cap al 1890 arribaven a 384.00 
hectolitres i més del 60 % del territori vallesà 
estava replet de vinyes. Fins i tot, alguns ce-
llers de la comarca rebien distincions inter-
nacionals pels seus vins. La industrialització i 
l’urbanisme de la dècada dels 60 del segle XX 
va fer que la vinya perdés el seu predomini. A 
hores d’ara, Piñero ha pogut identificar fins 
a 19 varietats locals de vinya a tota la comar-
ca. En el cas de Castellar, Can Bogunyà en-
cara conserva la varietat del cep francès, un 
cep de raïms grossos no gaire apinyats amb 
grans grossos, allargats, de pell dura i no gaire 
gustosos. El cep francès era conegut al Vallès 
per la seva resistència a les malures. “La sort 
d’aquesta comarca és que hi ha persones 
que, a títol individual, mantenen alguna 
vinya i moltes són velles”, assegura Piñero.

 Jordi Rius

01. Tomàquet de penjar del ramellet || CCVOC

02. Mongeta llaminera || CCVOC

03. Mongeta del ganxet || CEDIDA

04. Cirera del cor de colom || ARBORECO

05. Pera Castells || CCVOC

06. Pera d’hivern || CCVOC

07. Pera Moscatella|| J.ROCA

08. Oliva de la Vera || CCVOC
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La memòria recull algunes receptes tra-
dicionals de vinificació com les proporcionades 
per Antònia Ferrer: el vi bullit  i el vi blanc de 
brisa. Respecte al vi bullit, el seu nom ve del 
fet que el seu mètode d’elaboració consistia 
a afegir most bullit al most que ja estava en 
transformació en vi. Era un vi fosc i sec, pen-
sat per conservar més temps i pujar el grau del 
vi gràcies al most concentrat amb l’ebullició. 
Quant al vi blanc de brisa, era un vi clar, que 
es consumia quan la brisa ja havia fermentat.

tomàquets, mongetes i peres de castellar

Tenint en compte el cep francès, Castellar 
conserva fins a 12 varietats locals d’hortalis-
ses i fruites.

Per exemple, una varietat que es conser-
va a Castellar és el tomàquet de penjar del ra-
mellet (01) que fa uns grans ramells de fruits. 
Té forma allargada i acabada en punxa, i es 
caracteritza per la seva alta productivitat, la 
seva llarga conservació i el seu bon gust sucat 
al pa. Una altra varietat de tomàquet que es 
conserva a Castellar és el tomàquet de pen-
jar gros de Castellar, una varietat conserva-
da pel castellarenc Fidel Guasch.

Respecte a més productes d’horta, es 
conserva a Castellar la mongeta de genoll de 
Crist, una varietat de mongeta que encara 
cultiven alguns pagesos del Vallès. Antiga-
ment era molt preuada. Es pot menjar tant 
seca com tendra. Es caracteritza pel seu fruit 
arrodonit i bigarrat. Jaume Marsol conserva 
a Can Mariner la mongeta llaminera o rame-
llet (02), que es coneix històricament pel seu 
cultiu tendre encara que es pot menjar seca. 
És una varietat molt productiva, de volum 
no gaire allargat ni ample. No fa fil i és molt 
dolça. És clar, la mongeta per excel·lència que 
es conrea a Castellar és la mongeta del gan-
xet DOP (03), que es cultivada a Can Casama-
da des de l’any 1988. Es tracta d’una monge-
ta molt apreciada pel seu gust suau, per ser 
molt cremosa i perquè la pell es percep molt 
poc. Antònia Ferrer encara conserva la vari-
etat de pèsol de Castellar.

Quant a la fruita, Can Bogunyà encara 
conserva la cirera cor de colom (04), una va-
rietat tardana, amb forma de cor i de carn 
dura, groga i vermellosa de pell.  Pel que fa a 
les peres, a Castellar es poden trobar la pera 
Castells (05), de la família de les peres de Sant 
Joan, la pera d’hivern (06)  i la pera Moscatella 
de Castellbisbal (07), un fruit dolç i aromàtic, 
amb gust de moscatell, que es cull a l’agost. 

La memòria també recull les diferents 
varietats d’olivera. A Castellar es poden tro-
bar  aquestes varietats: Vera (08), una varie-
tat que uneix les dues comarques del Vallès, 
Occidental i Oriental, molt localitzada als 
voltants de les poblacions properes al Vallès 
Oriental (Castellar, Sentmenat, Gallifa, Ma-
tadepera); blanc-roig o blanqueta, una varie-
tat de fruit allargat de color verdós clar amb 
una galta vermellosa i, finalment, la tinenta. 

producte km 0
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Augmenta un 7,6% la 
recuperació de tèxtil 
a Castellar respecte 
del primer semestre 
de l’any 2020

La Fundació Humana ha recupe-
rat 38 tones de tèxtil de segona mà 
a Castellar del Vallès durant el pri-
mer semestre de l’any. Aquesta xifra 
suposa un augment del 7,6% respec-
te del 2020, segons ha donat a conèi-
xer l’entitat en un comunicat. 

L’ONG treballa des del 1987 per 
promoure la reutilització del tèxtil i la 
roba de segona mà, i per dur a terme 
programes de cooperació internaci-
onal en l’àmbit de l’ensenyament, la 
salut comunitària o l’agricultura sos-
tenible, projectes mediambientals, 
i acció local per atendre situacions 
d’emergència social. “Els 38.263 kg 
equivalen a 172.000 peces de roba 
que seran reutilitzades o recicla-
des i es perllongarà el cicle de vida 

Humana recull 
38 tones de roba 

útil”, detallen des de la fundació. 
En aquest sentit, des d’Huma-

na remarquen la doble vessant de 
la recollida de roba: mediambiental 
i social. “Es redueix la generació de 
residus, i s’evita l’emissió 121 tones 
de CO

2
”. Quant el vessant social, Hu-

mana calcula que per cada 30.000 kg 
de tèxtil que es recull es genera un 
lloc de treball. “Els articles que es 
recuperen són un actiu que, gesti-
onats acuradament, es convertei-
xen en motor d’ocupació i de gene-
rador de fons per a la cooperació 
al desenvolupament a l’hemisferi 
sud i de suport local al nostre país. 
Per tot plegat, estem molt agraïts 
a la ciutadania per la seva solida-
ritat”, assevera Àgata Soler-roig, 
responsable de l’àrea de Recollida 
d’Humana a Catalunya. 

A Castellar del Vallès, segons 
les dades de recollida selectiva que 
va donar a conèixer la regidoria de 
Transició Ecològica, el 2020 va dis-
minuir un 1,7% el reciclatge de tèx-
til, una tendència que s’ha revertit. 
En termes generals, a Catalunya 
es recupera prop de l’11% de roba 

Classificació de roba a les instal·lacions de la fundació d’Humana. || CEDIDA

usada. Segons l’Agència de Residus 
de Catalunya cada any es generen  
163.478 tones de residus tèxtils, és a 
dir, l’equivalent a 22 kg per habitant 
a l’any. Ara bé, la recollida selectiva 
representa el 10,6% del total de resi-
dus tèxtils que pertanyen al consum 
a les llars. Només es reciclen 2,3 kg 
per habitant a l’any. La resta acaba a 
la fracció resta, per tant, en un abo-
cador o en una incineradora.

Val a dir que des de l’Agència de 
Residus de Catalunya la primavera 

passada es va aprovar l’Estratègia per 
a la prevenció i gestió de residus tèxtils 
municipals a Catalunya (2020-2025). El 
pla d’acció –en què s’inclou gestors de 
residus tèxtils com Humana– pretén 
identificar  oportunitats de millora de 
caràcter  ambiental i tecnològic per 
aportar  solucions reals de prevenció, 
minimització de residus i recollida se-
lectiva, considerant especialment l’alt 
potencial de reutilització d’aquest re-
sidu com a recurs.  || R.G. 

Es regula l’accés 
al parc natural de 
Sant Llorenç per 
risc d’incendi

Davant l’elevat risc d’incendi 
forestal per les condicions me-
teorològiques, la Diputació de 
Barcelona –en el marc del Pla 
d’informació i vigilància con-
tra incendis forestals– recoma-
na a la ciutadania extremar les 
precaucions en el medi natural, 
i evitar al màxim les sortides en 
aquests espais. La situació me-
teorològica es preveu extrema, 
especialment a les comarques 
del Vallès Occidental i Oriental, 
l’Anoia i l’Alt Penedès, tant avui 
com també dissabte.

Concretament, el parc na-
tural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac restringirà els accessos en 
funció de la situació meteorolò-
gica. Des de dijous passat, Cas-
tellar va arribar al nivell 3 del Pla 
Alfa de vigilància d’incendis fo-
restal la Direcció General dels 
Agents Rurals de la Generalitat. 
Sis voluntaris i tres vehicles de 
guàrdia dels ADF de Castellar 
van començar ahir una ruta per 
l’entrada del parc.   || REDACCIÓ

BOSCOS | PREVENCIÓ
RECICLATGE | ROBA
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Aproximació a les protestes de Cuba
Els cubans William Guerra i Humberto 
Carrero, establerts  a Castellar, opinen 
sobre  les manifestacions a la seva illa natal 

Fa 21 anys que va arribar de Cuba. 
William Guerra, de 82 anys, va aca-
bar a Castellar de manera fortuïta. 
El 2000 va fer un primer viatge per-
què la seva filla, ja establerta aquí, 
va ser mare. Després d’estar-s’hi 
un any va regressar a Cuba, i final-
ment, va decidir tornar definitiva-
ment animat pels fills. Que estigui 
establert a Castellar no vol dir, però, 
que s’hagi desvinculat de la seva 
Cuba natal. Per això, segueix atent 
la situació actual del seu país, des-
prés de les protestes que van tenir 
lloc l’11 de juliol, a diferents indrets 
de l’illa. Malgrat els talls en el ser-
vei de dades que s’han patit, Guer-
ra ha pogut mantenir el contacte 
amb els familiars i amics. “Segons 
el que m’expliquen des d’allà i el 
que hem pogut llegir, el que ha pas-
sat a Cuba és un esclat social. No 
han estat unes protestes planifi-
cades ni dirigides, sinó que sor-
geixen de l’espontaneïtat. És la 
resposta a l’esgotament de part 
de la ciutadania”, explica el cubà 
castellarenc.

És difícil escriure sobre la si-
tuació del país caribeny a milers de 
kilòmetres i sense entrar en polarit-
zació, però hi ha una dada que és in-
qüestionable: la jornada de protes-
ta va ser inèdita en els darrers 60 
anys: “En 62 anys que fa que va tri-
omfar la revolució cubana només 
s’ha donat un conat semblant i va 
ser l’any 1994, conegut com el ‘ma-
leconazo’ de l’Havana. Però allò 
va tenir una solució fàcil. Fidel 
va anar personalment on eren 
els manifestants, va parlar amb 
ells, va negociar i es van posar 
d’acord”, recorda William Guerra.

D’això han passat 27 anys i ara 
Cuba pateix una desesperació gene-
ralitzada fruit de diferents motius: 
la crisi sanitària de la pandèmia, la 
falta de medicaments i menjar, els 
apagaments continuats, la pèrdua 
del valor del salari, el bloqueig co-
mercial i les fortes directrius que va 
imposar Donald Trump i que enca-
ra manté el govern estatunidenc de 
Joe Biden. El periodista i escriptor 
cubà Carlos Manuel Álvarez afegeix 
encara un motiu més en una entre-
vista a Eldiario.es: un sistema polí-
tic que ha caducat i que molts joves 
no se senten com a seu.

Humberto Carrero, candidat 
de Podem a les darreres eleccions 
municipals de Castellar del Vallès, 
va arribar des de Cuba fa 27 anys. 
Allà, també tenia relació amb la po-
lítica, ja que formava part del poder 
popular del seu municipi. Carrero 
és crític amb les lectures que re-
dueixen el problema cubà al blo-

 Cristina Domene

Durant els darrers dies les protestes tan en contra com a favor del govern cubà s’han anat succeint pels carrers de l’illa caribenya || CEDIDA

Humberto Carrero va arribar del país caribeny fa 27 anys  || C. DOMENE

William Guerra treballava a Cuba de director d’una  fàbrica de fusta || C.D.

L’única protesta que 
hi ha hagut en contra 
del poder polític en 
els darrers 60 anys, 

a banda de la del 
passat 11 de juliol va 
tenir lloc en 1994 i 

va ser coneguda com 
el ‘maleconazo’ de 

l’Havana 

ANYS

27

queig dels Estats Units: “No es pot 
culpar de tot als EUA. El plàtan, 
l’arròs, la vianda… venen dels Es-
tats Units? No, es poden produir 
a l’illa. La població de Matanzas, 
per exemple, està plena de gran-
ges agrícoles. El que passa és que 
s’han incrementat molt els preus 
de l’agricultura”.

El polític explica que els seus 
fills, que viuen a Cuba i amb els quals 
està en comunicació constant, as-
seguren que a les botigues d’allà 
no hi ha res. “Ni pagant en dòlar 
ni en pesos cubans. Els recursos 
que dona l’illa no arriben als mer-
cats. Per la pandèmia van tancar 
tot, també els mercats i van con-
centrar els aliments en llocs con-
crets. I en fer-ho, les cues van ser 
tremendes”. També comparteix 
l’experiència de la seva filla. “Vaig 
parlar amb ella i em deia que es-
tava esperant que arribés el po-
llastre i altres productes a la bo-
dega, però no va arribar res. El 
que fan és ser al carrer per si sur-
ten productes d’algun lloc. Jo això 
ho vaig viure a la dècada dels 60, i 
havies d’enginyar-te-les. La dife-
rència és que als anys 60 tu ana-
ves al camp i tornaves amb algu-
na cosa, i ara, no”.

Cuba va superar dimarts pas-
sat, 20 de juliol, les 2.000 morts per 
covid-19 des de l’inici de la pandèmia 
al març de l’any passat, segons el Mi-
nisteri de Salut Pública (Minsap). Les 
autoritats sanitàries van notificar 
6.057 nous casos amb la qual cosa el 
país del Carib suma 294.449 positius 
fins al moment dels 12 milions d’ha-
bitants amb què compta la Repúbli-
ca de Cuba: “Per a nosaltres no és 
una xifra impactant, però per a 
ells, és moltíssim”, assegura Hum-
berto. William ho ratifica: “És un fe-
nomen, no estan acostumats, per-
què allà la sanitat és molt bona”.

El que estan demanant els cu-
bans que van sortir al carrer l’11 de 
juliol passat és una reforma social. 
Humberto Carrero creu que això 
s’ha d’arreglar. “El govern ha de 
garantir que els guajiros [els pa-
gesos] portin els seus productes 
als agros [mercats]”. I va més enllà: 
“El que necessita Cuba és un canvi 
econòmic, res més”. William Guer-
rero espera que de tot això surti al-
guna cosa bona: “Que hi hagi una 
mica d’obertura, que es revisin 
algunes mesures que ja estan ob-
soletes després d’haver-les apli-
cat durant 60 anys, que aleshores 
estaven bé, però que ara no tenen 
l’efecte d’aquell moment. Que la 
població se senti afavorida amb 
els canvis, que tinguin perspec-
tives. El poble de Cuba no és un 
poble conflictiu, el que tenen és 
una necessitat enorme”. 

relacions internacionals

Després de dècades de tensió entre 
els dos països, les relacions que es 
van establir entre Cuba i els Estats 
Units amb el president demòcrata 
Barack Obama es van acabar de cop 
amb l’arribada a la presidència del 
republicà  Donald Trump:  “Amb Ba-
rack Obama es va establir una am-
baixada a l’Havana, la gent sentia 
més apropament, molts americans 
van visitar l’illa, es feien tractats 
comercials, però va arribar Do-
nald Trump i va acabar amb això 
i encara ho va endurir més, amb 
centenars de directrius”, recorda 
Guerra. Ell espera que Joe Biden ini-
ciï alguna mesura que propiciï l’apro-
pament entre els EUA i Cuba. “És 
moment que mogui fitxa”, opina.

Respecte la relació d’Espanya 
amb el país caribeny, Carrero opina 
que el govern espanyol no es vol mu-
llar gaire amb el conflicte: “Jo crec 
que Pedro Sánchez li té una mica 
de por ‘a lo rubio’, com dic jo”, con-
clou Humberto Carrero fent referèn-
cia als estatunidencs . 
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actualitat

La setmana que ve l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès posarà en marxa un total de 16 punts gra-
tuïts de connexió a Internet d’alta velocitat en el 
marc de la iniciativa europea WiFi4EU. 

La nova xarxa wifi, que substitueix l’anteri-
or Wi-Fi Castellar, creada l’any 2007, s’ha pogut 
dur a terme gràcies a una subvenció de 15.000 
euros concedida per la Unió Europea. Així, Cas-
tellar és un dels 3.400 municipis europeus esco-
llits per impulsar aquest projecte, que té per ob-
jectiu que qualsevol ciutadà pugui connectar-se 
a internet en tot el territori europeu sense haver 
de donar credencials cada vegada. La nova xarxa 
“tindrà més velocitat, les línies han anat can-
viant i les antenes que s’han anat posant són 
molt més potents”, assegura la regidora d’Or-
ganització, Anna Màrmol.

Inicialment, i de forma progressiva, aniran 
entrant en funcionament 5 punts wifi en espais 
exteriors i 11 punts més en equipaments muni-
cipals, i més endavant es valorarà la possibilitat 
d’ampliar la xarxa. Als espais exteriors, els punts 
de connexió seran les places de Catalunya, Fàbri-
ca Nova, El Mirador i Major a més dels jardins del 
Palau Tolrà. Pel que fa als  punts de connexió en 
equipaments i serveis hi ha El Mirador, el Mer-
cat Municipal, la Biblioteca Municipal Antoni 
Tort, l’Escola Municipal d’Adults, l’Escola Muni-
cipal de Música Torre Balada, l’espai esportiu de 
l’Espai Tolrà, l’Espai Jove, el Casal Catalunya, el 
Centre de Serveis, el Palau Tolrà i les oficines de 
l’Espai Tolrà. De fet, són els mateixos punts que 
hi ha actualment “però alguns punts tindran 
modificacions internes”, assegura Màrmol. 

Una de les antenes Wifi situades a la plaça Catalunya. || AJ. CASTELLAR

  Redacció

La xarxa, que substituirà 
la que es va crear el 2007, 
ha tingut una subvenció 
de 15.000 € de la UE

16 punts wifi de franc d’alta velocitat

Si bé Castellar no estarà del tot cobert, com a 
mínim aquests 16 punts de connexió “perme-
tran cobrir els espais de més utilització i per-
metrà a la ciutadania fer tràmits des del seu 
telèfon mòbil en la majoria de serveis i equi-
paments  municipals”. La xarxa funcionarà a 
la llarga a Castellar amb un total de 23 antenes 
noves (7 d’exteriors i 16 d’interiors) i 13 més de 
preexistents que s’han reaprofitat.

Per accedir a la nova wifi municipal, caldrà 
apropar-se a un dels punts de cobertura, connec-

tar el dispositiu a la xarxa WiFi4EU i acceptar 
les condicions d’ús. “Ara l’únic que s’haurà de 
fer és, quan siguis més a prop d’alguna de les 
antenes wifi i la detectis, ja estaràs connectat 
i podràs navegar”, diu Màrmol.

De moment, aquesta setmana ja s’han 
començat a fer proves de connexió des de la 
plaça Catalunya i, amb tota probabilitat, la 
nova xarxa estarà pràcticament en marxa 
als espais exteriors.  

Set dies de viatge 
a Cambrils

Oberta la inscripció 
per a l’Street Market

L’Associació de Pensionistes i Jubi-
lats de Castellar del Vallès organit-
za entre el 10 i el 16 d’octubre un viat-
ge de set dies a Cambrils, a la Costa 
Daurada de Tarragona. El viatge té un 
cost de 310 euros i inclou el desplaça-
ment amb autocar i pensió completa 
amb bufet amb aigua i vi als menjars 
a l’Hotel Augustus, de quatre estre-
lles, un establiment totalment refor-
mat i situat a menys d’un minut de la 
plaja i molt a prop de Salou i del seu 
passeig marítim. Totes les habita-
cions de l’hotel tenen bany complet 
amb assecador de cabells, aire acon-
dicionat, televisió amb pantalla plana 
i amb balcó.  ||REDACCIÓ

Comerç Castellar ha obert el termini 
d’inscripció a la fira comercial Street 
Market, que tindrà lloc el diumenge 
12 de setembre, a la plaça d’El Mira-
dor, de 10 a 20.30 h.
Les inscripcions són obertes a co-
merciants i/o artesans locals i no lo-
cals que acreditin la seva activitat, 
així com a les entitats i associacions 
sense ànim de lucre de Castellar del 
Vallès, degudament inscrites al re-
gistre d’entitats de l’Ajuntament de 
la vila.El termini d’inscripció finalit-
za el 3 de setembre. Més informació  a 
http://www.castellarvalles.cat/34165/
avis/1152/  ||REDACCIÓ

AS.PENSIONISTES | VIATGE

COMERÇ | 12 SETEMBRE
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Entre el 15 de juliol i el 31 d’agost es-
taven previstos 20 aplecs, 307 balla-
des i 111 concerts, un total de 438 actes 
sardanístics interpretats per 80 co-
bles en actiu que representen més de 
900 músics.
No hem vist cap mitjà de comunica-
ció generalista que ens invités a anar 
a cap d’ells, i això que ara venen festes 
majors. A més volem saber si a causa 
de la Covid-19 es faran o no, ningú ens 
ho ha dit públicament, en cas de fer-
se com seran i com hem de ballar. Si 
sabem com hem de comportar-nos 
als restaurants, als bars, pel carrer, 
als teatres, als concerts i fins i tot a 
casa amb la família o la bombolla, 
però per ballar sardanes, com? Bus-
cant, buscant he trobat, i no als mit-
jans de comunicació, que hi ha un text 
jurídic SLT 2212/ 2021 del 13 de juliol  
que substitueix un del 8 de juliol que 
diu que es poden ballar sardanes, és 
clar que amb certes condicions. Quin 
mitjà n’ha fet difusió? Cap.
Ei!, som aquí!, estem vius! Només 
400 actes amb la ridícula mitjana de 

Nosaltres què hem de fer?

 Francesc Sagrera

 Esther Font*

 Josep Maria Calaf*

es de fa uns anys estan 
proliferant les efemèri-
des i cel·lebracions es-
pecials anomenades: 
“El dia internacional 
de...”. Aquests dies es 

creen sobretot per prendre consci-
ència de diferents fets, en aquest cas, 
el dia dels gossos. 
El gos ha estat un fidel acompanyant 
de l’ésser humà al llarg de tota la his-
tòria, ens ha ajudat a caçar, a cuidar 
els ramats, en tasques de rescat, en la 
detecció de drogues i explosius, a guiar 
persones invidents, al tractament de 
persones amb diferents transtorns i 
problemes físics i/o psicològics, i en ge-
neral a fer-nos la vida més agradable; 
tots els que tenim la gran sort de com-
partir les nostres vides amb aquests 
éssers tant especials ens adonem dia 
a dia de tot el que ens aporten.
La cel·lebració del dia d’avui i de tots 
els altres dies que hi ha respecte als 
animals: el Dia dels Animals Abando-
nats, el Dia del Gos sense Raça, el Dia 
del Gos Adoptat, etc., és per prendre 
consciència de tot el que falta enca-
ra per avançar en la nostra societat.
Sovint només sentim parlar de les 
obligacions que tenim els propieta-
ris de gossos i animals de companyia 
envers a temes de convivència amb 
els altres conciutadans, però on són 
els drets dels animals? Hauria de ser 
a primera línia pensar no només en les 
obligacions que tenim els propietaris 
i la resta de persones envers un ani-
mal en tots aquells temes que servei-
xen per a una millor convivència, sinó 
que hem de sortir del nostre antropo-
centrisme i pensar en les obligacions 
que tenim tots i totes a vetllar pels 
drets de tots els animals. Els animals 
no només tenen dret a ser vacunats, 
i nodrits, sinó que han de tenir totes 
les seves necessitats físiques i psico-
lògiques ben ateses, com pertocaria 
a la societat avançada del segle XXI 
en què suposadament estem.
Per desgràcia les dades no són aques-
tes i, només a Catalunya uns 35.000 
animals domèstics són abandonats 
cada any. Les gosseres i entitats de 
protecció dels animals estan desbor-
dades, els recursos que s’hi dediquen 
són escassos i, el que és més greu, en-
cara es dediquen pocs recursos a la 
prevenció, i a l’educació de les perso-
nes pel que fa a la tinença d’animals i 
tolerància per part d’aquelles perso-
nes que no en tenen, així com també 
els recursos per ajudar les persones 
que tenen problemes amb els seus ani-
mals a ser capaços de solucionar-los.
Des de Junts per Castellar estem molt 
preocupats per aquest tema i, per això, 
estem col·laborant juntament amb 

quest article el vull de-
dicar al llarg conflicte 
existent entre el col-
lectiu d’agents polici-
als i l’equip de govern. 

Penso sincerament que el tema re-
quereix urgentment una reflexió i una 
plena assumpció de responsabilitats 
per part de qui correspongui. 
Em proposo, primer de tot, reflexio-
nar sobre el conflicte. Que estigui a 
l’oposició no m’ha de predisposar a 
estar en contra, sistemàticament, de 
l’equip de govern i a favor de qualse-
vol que plantegi una demanda més o 
menys justa. No ha de ser, no pot ser, 
un tema de simpaties, oportunitats o 
conveniències. Ha de ser, per damunt 
de tot, un tema de sensatesa, raona-
bilitat i, sobretot, justícia. És per això 
que em proposo un anàlisi acurat de 
les demandes que ha formulat el col-
lectiu d’agents i de les respostes de 
l’equip de govern. 
La primera demanda que fa el col-
lectiu és un augment urgent de la plan-
tilla ja que sovint només hi ha una pa-
trulla al carrer per una població de 25 
mil habitants i una zona poblada molt 
extensa a servir. Altres demandes 
són plantilla molt envellida,  denega-
ció sistemàtica de dies per assump-
tes personals, sou inferior a d’altres 
PL, poques mesures de protecció in-
dividual, un inexistent pla formatiu, 
quadrants de treball poc racionals, ... 
Les demandes també esmenten la po-
lítica “silenciosa” de la regidoria i la 
poca transparència de l’administració.
Com tenim per norma, ERC no es vol 
situar al marge per limitar-se a criti-
car allò que no funciona en el conflicte 
obert. Nosaltres ens considerem ajun-
tament i estem disposats a participar 
de les reunions tot acceptant la nostra 

D
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Feliç Dia Mundial del Gos!

La Policia Local un 
problema irresoluble?

 Ignasi Giménez*

ns sorprèn i no trobem 
cap lògica a la precipita-
da decisió del Departa-
ment de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya 
de tancar el punt de va-

cunació massiva de la Pista d’Atletis-
me de Sabadell.
Incomprensiblement tanca en un mo-
ment en que s’han incorporat al procés 
de vacunació totes les franges d’edat 
de majors de 16 anys i quan hi ha una 
gran demanda de cites prèvies per 
vacunar-se.
Encara resten pendents de la prime-
ra dosi el 75% dels joves de la comarca 
d’entre 16 i 19 anys i més del 65% dels 
compresos entre els 20 i els 29 anys. El 
percentatge de joves d’aquests fran-
ges d’edat amb la pauta complerta és 
pràcticament irrellevant.
Aquets dies m’han arribat les quei-
xes d’un gran nombre de joves que 
volen vacunar-se i no troben hora per 
fer-ho, o han de traslladar-se a loca-
litats allunyades més d’una hora en 
cotxe. Cal valorar molt positivament 
i agrair-los l’esforç i la predisposició 
que estan fent tots aquests joves, i 
també dona’ls-hi facilitats.
Les vacunes s’han demostrat eficaces 
en les franges d’edat del més grans amb 
un alt índex d’immunització. També 
s’ha mostrar eficaç l’estratègia de va-
cunar primer als col·lectius (per edat 
o ocupació) de major risc. Però ara cal 
facilitat la vacunació dels joves que hem 
deixat relegats a les darreres etapes 
del procés. I per això, hem de garantir 
que trobin hora ràpidament i a prop.
No s’entén que es tanqui aquest punt de 
vacunació massiva quan el propi Ajun-
tament de Sabadell havia plantejat a 
la Conselleria mantenir-lo obert més 
dies. I menys quan el Departament 
de Salut fa una valoració molt positi-
va del seu funcionament i del compro-
mís dels professionals que han treba-
llat en aquest espai.
Urgeix vacunar el màxim de gent el 
més aviat possible i la Pista d’Atletis-
me de Sabadell ha demostrat ser una 
eina excel·lent per fer-ho. 
No podem reclamar responsabilitat 
als joves, deixar-los per les darreres 
etapes de la vacunació i després ne-
gar-los les eines per fer-ho.
Algú hauria de donar explicacions.

*Alcalde

E

Demanem explicacions 
pel tancament del punt de 
vacunació de les pistes de 
Sabadell

Se solia dir (o se sol dir) que s’ha 
de menjar de tot, però a causa de 
les al·lèrgies i intoleràncies ali-
mentàries no tot és aliment per a 
tothom. Si a això hi afegim qües-
tions de tipus filosòfic o ideològic 
ens trobem que avui en dia hi ha 
un munt de tendències alimentà-
ries i dietes basades en el consum 
de cert tipus d’aliments i l’exclusió 
d’uns altres. A part de la dieta om-
nívora hi ha les relacionades amb el 
vegetarianisme amb un gran nom-
bre de variants. En aquest enllaç 
les podeu consultar:
TERMCAT, CENTRE DE TERMI-
NOLOGIA. Tendències alimentàri-
es: vegetarianisme [en línia]. Bar-
celona: TERMCAT, Centre de 
Terminologia, 2021. 1 infografia.
<https://www.termcat.cat/ca/re-
cursos/productes-multimedia/
tendencies-alimentaries-vege-
tarianisme> 

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Ens hem 
d’alimentar

50 persones per acte, representen 
20.000 persones. O el responsables 
sardanístics són incompetents al no 
publicitar-nos adequadament, o els 
mitjans de comunicació generalis-
ta ens ignoren o ens volen ignorar. O 
potser les dues coses. No refuso sons 
forans, però en vull més de catalans. 

l’equip de govern,  els companys d’ERC 
i membres de les entitats en defensa 
dels animals del poble com ADA, en 
la reforma d’alguns dels articles de 
l’ordenança municipal que parlen de 
la tinença d’animals de companyia.
Tot i que les competències sovint no 
són de l’ajuntament en molts dels 
temes que ens preocupen, sí que entre 
tots i totes hem de vetllar perquè re-
alment Castellar sigui un poble amic 
dels animals (ara que també està de 
moda aquest concepte) i es vetlli per 
la defensa del seu benestar en tota la 
seva magnitud i dels seus drets. Així 
com que es cerquin mecanismes per 
tal ser capaços de detectar situacions 
de vulnerabilitat, deixadesa, maltrac-
tament, etc. dels animals del poble i, 
no menys important, que es pugui ac-
tuar de manera ràpida i eficaç.
Aprofitem també des d’aquí per agra-
ir la tasca anònima i altruista que fan 
tantes persones que formen part de 
les entitats animalistes del poble i de 
les protectores d’animals que ens en-
volten: ADA, Àggata, Adopta’m Cas-
tellar, ADOPCATS o FAADA.

* Regidora i Responsable de Política 

Municpal de JUNTSXCASTELLAR

responsabilitat en el cas que aques-
tes negociacions no avancin. És per 
això que hem demanat els informes 
que s’han generat a l’entorn d’aquest 
conflicte i l’equip de govern ens els ha 
negat. Fins i tot hem formulat pregun-
tes sobre la qüestió que no han estat 
contestades. Malgrat les promeses de 
l’equip de govern que ens convocarien 
a reunions aquestes no s’han produït 
mai. Hem estat exclosos deliberada-
ment d’un conflicte en el qual estem 
disposats a participar-hi i assumir-ne 
les conseqüències.
Per altra banda les respostes de l’equip 
de govern han fluctuat entre minses i 
inexistents. El conflicte de la Policia 
Local ja fa més de dos anys que està 
obert sense que l’equip de govern hagi 
sabut donar-hi resposta. És més, l’ac-
titud desafiant, indiferent i poc dia-
logant de l’equip de govern ha afegit 
un nou greuge a les demandes: l’evi-
dència de no ser escoltats ha instal-
lat una sensació de no valorització 
del col·lectiu que fa encara més gros 
el conflicte. 
Com és possible que un col·lectiu que 
ha tingut un comportament exemplar 
en aquest llarg període de la pandè-
mia sigui tractat tan despòticament? 
Com és possible que mentre altres col-
lectius (el sanitari i l’educatiu) reben 
reconeixements i distincions per part 
de l’ajuntament el de la policia rebi in-
diferència i menyspreu? Com és pos-
sible que un col·lectiu d’ordre i segu-
retat es vegi abocat a concentracions 
de protesta i a la rebel·lia per fer-se es-
coltar? Com és que aquest conflicte 
s’eternitza posant en perill la segure-
tat dels ciutadans sense que cap res-
ponsable polític assumeixi responsa-
bilitats? Com és que el mateix alcalde 
no s’implica decididament quan els 
agents demanen la seva intervenció i 
la seva assistència a les negociacions? 
És creu l’alcalde que la seva flamant 
majoria absoluta el dispensa de donar 
explicacions públiques al col·lectiu, a 
l’oposició i a la mateixa ciutadania?
L’alcalde en lloc d’afrontar les deman-
des decididament i amb voluntat de 
resoldre-les prefereix engegar la seva 
potent maquinària propagandística 
per enviar missatges equívocs sobre 
l’evolució del conflicte. Com per exem-
ple informar que els dos nous agents 
incorporats recentment o la convoca-
tòria de noves places a la tardor sig-
nificaran un reforç per a la plantilla 
local. La realitat és que els efectius 
no augmentaran ja que només es co-
breixen places de jubilació o de tras-
llat voluntari de policies a altres des-
tinacions amb més oportunitats. Per 
tant no s’ha avançat ni un mil·límetre 
en el conflicte.
Si es exigible que els ciutadans 
demanem eficàcia, ajuda i col-
laboració a la policia local també 
ho ha de ser que aquests preten-
guin de l ‘equip de govern conside-
ració, valoració i reconeixement. 
En tot aquest escrit no m’ha calgut 
dir gran cosa sobre quin és el grau 
en què les demandes dels agents 
han de ser ateses. Crec que és tan 
gran el despropòsit que es fa amb 
ells que fins i tot les seves deman-
des queden petites. No em puc pro-
nunciar amb prou contundència 
sobre fins a on cal arribar amb la 
negociació però estic fermament 
convençut que les demandes són 
conceptualment raonables i jus-

tes i, per tant, mereixen amb ur-
gència respostes, compromisos i 
reconeixements.
A la vida és important que quan es 
comet un error es reconegui en lloc 
de justificar-lo ja que, en aquest cas, 
es cometen dos errors. L’equip de go-
vern ja ha comés l’ error de no atendre 
el problema. Esperem que ara no ho 
vulgui justificar. Potser dos errors en 
aquest tema serien excessius i imper-
donables pels agents i la ciutadania. 

*Regidor d’ERC
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opinió

esdeveniment espor-
tiu més important al 
món, en què partici-
pen més de dos-cents 
estats, els Jocs Olím-

pics d’estiu, comencen avui, dia 23 de 
juliol, després que el Comitè Olímpic 
Internacional (COI), l’entitat organit-
zadora, els ajornés ara farà un any 
pels efectes de la Covid-19. Enguany, 
però, seguim en pandèmia, tot i que 
almenys es podran celebrar les Olim-
píades, que es faran a Tòquio (Japó). 
Això sí, cal dir que el país asiàtic ha 
decidit tirar endavant la cita espor-
tiva, malgrat que té molt poca gent 
vacunada i l’estat d’alarma està vi-
gent. Per tant, no cal ser massa espa-
vilat per deduir que darrere dels Jocs 
s’hi amaguen interessos econòmics i 
polítics no sempre positius. Tanma-
teix, aquesta no deixa de ser la gran 
cita per a la qual es preparen milers 
d’esportistes de tot el planeta, amb 
la capacitat d’inspirar noves gene-
racions i ser referents per als joves.
Els amants de l’esport es miraran 
pràcticament cada una de les 33 
disciplines esportives que hi haurà. 
I com a novetat, cinc esports s’es-
trenen a les Olimpíades: el mono-
patí, l’escalada esportiva, el kara-
te, el beisbol i el surf. Encara més 
al·licients per asseure’s davant el 
televisor fins al 9 d’agost, dia en què 
tindrà lloc la cerimònia de clausu-
ra. I després de dues setmanes de 
pausa, del 25 d’agost al 9 de setem-
bre, es faran els Jocs Paralímpics, 
amb esportistes que se superen dia 
rere dia.  
Dit això, cal dir que els Jocs no tin-
dran públic en cap dels esports. Sí, 
seran descafeïnats, però en temps 
pandèmia ja és més del que ens po-
díem imaginar quan tot va esclatar 

  Tokiolimpics 21. || JOAN MUNDET

Els Jocs Olímpics, bàlsam 
per als amants de l’esport

L’ PLAÇA MAJOR

MARC PARAYRE
Periodista

“La representació 

catalana als 

Jocs serà de 110 

esportistes, el 33% 

de la delegació 

espanyola” 

el març del 2020. De fet, el vicepre-
sident del COI, entitat que organit-
za l’esdeveniment, va admetre que 
són els Jocs “més estranys de la his-
tòria del moviment olímpic”. És el 
primer cop en la història de l’olim-
pisme en què uns Jocs no es poden 
fer l’any que tocava. Sí que havien 
estat cancel·lats per culpa de grans 
conflictes bèl·lics, com va passar el 
1916 amb els Jocs de Berlín, suspe-
sos per culpa de la Primera Guer-
ra Mundial, i amb els del 1940 i el 
1944, amb la Segona Guerra Mun-
dial. És a dir, si aquests Jocs seran 
recordats per alguna cosa, serà per 
la pandèmia.
D’altra banda, cal preguntar-se 
quins són els titulars esportius que 
ens ofereix l’edició d’enguany. Segu-
rament, el gran nom és el de la gim-
nasta nord-americana Simone Biles, 
que amb només 24 anys ha guanyat 

25 medalles als mundials. La també 
nord-americana Katie Ledecky es 
podria convertir en la nedadora 
amb més podis de la història dels 
Jocs Olímpics. En categoria mas-
culina, Caeleb Dressel vol ser l’he-
reu de Mark Spitz o Michael Phelps 
guanyant sis medalles d’or.
En tenis, després de veure com 
renuncien Roger Federer i Rafa 
Nadal, Novak Djokovic buscarà se-
guir brillant aquest any guanyant 
el seu primer or olímpic. Els tenis-
tes són alguns dels noms més me-
diàtics, juntament amb les estrelles 
de l’equip nord-americà de bàsquet, 
com Kevin Durant. I a l’atletisme, 
caldrà veure qui ocupa el forat del 
velocista jamaicà Usain Bolt. La llis-
ta de noms podria ser encara més 
llarga, naturalment, però aquesta és 
una aproximació dels principals fa-
vorits en les seves disciplines.  

Pel que fa a la delegació espanyo-
la, vol igualar les 17 medalles que 
va aconseguir a Rio de Janeiro. En 
molts casos hi haurà catalans somi-
ant en fer podi, com ara Mireia Bel-
monte, Saúl Craviotto i diversos es-
portistes de disciplines d’equip. De 
fet, la representació catalana als 
Jocs Olímpics serà de 101 esportis-
tes, el 33% de la delegació espanyo-
la. L’any en què van participar més 
catalans va ser, evidentment, el 1992 
a Barcelona, amb 129 atletes.
Per concloure, des del meu punt de 
vista, els Jocs Olímpics són sempre 
una cita històrica que val la pena 
gaudir com a espectador. Tenen 
lloc cada quatre anys i, per tant, cal 
aprofitar al màxim l’any en què se 
celebren. Són el gran bàlsam que 
tenim els amants de l’esport per 
oblidar-nos (almenys una estona) 
de la pandèmia que estem vivint.
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Entre dilluns i dijous de la setma-
na passada es va fer La Farmaciola 
natural per a l’estiu, una de les acti-
vitats complementàries de l’Estiu 
Enriquit adreçada als casals d’estiu.  
En l’activitat, els infants de 3 a 14 
anys van poder conèixer les plan-
tes medicinals de l’entorn i els seus 
usos. Al llarg de l’activitat es va 
explicar quines plantes medici-
nals es poden usar per als cops i 
picades de mosquit, la manera de  
fer repel·lents pels mosquits i olis 
post-solars per a la pell i a més, es 
va fabricar un ungüent pels cops i 
picades de mosquit amb forma de 
stick que cada alumne es va poder 
endur a casa. 

L’activitat, que va anar a càr-
rec del Viver Tres Turons, es va 
dur a terme a la glorieta que hi ha 

als Jardins del Palau Tolrà.
Durant el taller, d’una hora de 

durada, es va identificar les parts 
de les plantes i es va aprendre a 
mesurar masses  i volums de les 
plantes i els seus dissolvents a més 
desvetllar l’interès per conèixer, 

Plantes remeieres a l’abast
La setmana 
passada es va fer 
‘La Farmaciola 
natural a l’estiu’, 
adreçada als casals

  Redacció

respectar i usar plantes medicinals.  
Durant els quatre dies que va 

durar el taller, hi van participar un 
centenar de nens i nenes dels ca-
sals La Taca-Sant Esteve, Xispis, 
Casamada Scouts, El Niu, CAC i 
FEDAC Castellar.

Una sessió de ‘La Farmaciola natural a l’estiu’, celebrada la setmana passada. || AJUNTAMENT

Actuació del duet ‘Improvisades’ a la terrasa del bar ‘La taberna’. || CARLES DÍAZ

RÀDIO CASTELLAR | MÚSICAESTIU ENRIQUIT | ACTIVITATS

L’espai musical que Ràdio Castellar 
està promovent aquest juliol arri-
ba a la tercera entrega. Dilluns, el 
duet format per la castellarenca 
Irene Martínez i el terrassenc Joa-
quín Ortega, i batejat com a Impro-
visades en referència a les cançons 
que toquen, van actuar, per sor-
presa, a la terrassa del bar La Ta-
berna, obert recentment a la plaça 
Europa.  El duet va sorprendre els 
clients del bar tocant la cançó “No 
m’ho esperava”, de Miki Nuñez i 
“Eso que tu me das”, de Jarabe de 
Palo. Després de la bona rebuda del 
públic, el duet es va animar a can-

A la terrassa amb el 
duet Improvisades

tar “El muerto vivo”, de Peret i “Un 
dia de estos”, de Marwán.

El grup, amics i companys de 
feina, ja han fet algun concert junts 
i la idea és continuar fent-ne. “Ara 
toca muntar repertori i aconseguir 
una proposta que sigui agradable 
per a la gent i per a nosaltres, per 
passar-ho bé”, diu el Joaquín. L’ex-
periència de tocar al carrer ha estat 
positiva: “Hi ha gent que ens ha es-
coltat de fons mentre prenia alguna 
cosa i altres han estat més atents i 
ens ha animat. Crec que la música 
al carrer sempre agrada”, conclou 
la Irene.     || CRISTINA DOMENE
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Dani Pedrosa torna a la competició
El pilot castellarenc 
sera ‘wild card’ en el 
GP d’Estíria d’aquest 
mes d’agost

Després d’intensos rumors durant un 
llarg temps, aquest dimarts passat es 
va confirmar el retorn a la competició 
del pilot castellarenc Dani Pedrosa, que 
després de gairebé mil dies sense competir 
de forma oficial tornarà el 8 d’agost a una 
cursa oficial al Gran Premi d’Estíria com 
a wild-card de KTM.

El provador, de 35 anys, s’ha guanyat 
de ple dret poder tornar a competir, 
després de l’impuls que li ha donat al 
departament de competició de la marca 
austríaca en les últimes dues tempora-
des. Precisament per aquest motiu, el 
pilot tornarà, ja que segons ha explicat 
“l’objectiu és intentar provar algunes 
coses de la moto en situació de carrera. 
Vull entendre les peticions que poden 
tenir els pilots en les diferents sessions 
i característiques tècniques”.

Pedrosa va retirar-se a finals del 2018 
després de 13 temporades en la màxima 
categoria, en què va sumar 31 victòries i 112 
podis, i va acabar en el top 5 del campionat 
durant onze anys, tres d’aquestes com a 
subcampió. Tot i no haver aconseguit el 
títol, el 26 suma tres campionats del món, 
dos a 250 cc i un a 125 cc. Va participar en 
un total de 295 grans premis, tots aquests 
sobre motos de la marca Honda, ara ho farà 
per primera vegada a sobre d’una KTM.

El Red Bull Ring d’Àustria, circuit 
propietat de la marca de begudes energèti-
ques amb un lligam molt estret amb equip i 

 Albert San Andrés

A dalt, Dani Pedrosa 

tornarà a competir 

a Àustria. A sota, 

Carmelo Morales al 

Circuit aquest cap de 

setmana. || CEDIDES

Després d’aconseguir el subcampio-
nat de Catalunya en els 1.000 metres 
sub-16 a Lleida fa dues setmanes, 
Òscar Bertran va tornar a les pistes 
d’atletisme de Les Basses per acon-
seguit el quart lloc en el Campionat 
d’Espanya. L’atleta va aturar el crono 

en 2:37,31, en una cursa que va 
guanyar Samuel Serrano (2:35,65) 
de la UDAT Talavera. L’atleta de la 
Joventut Atlètica Sabadell segueix 
així amb una bona temporada en què 
ja ha participat en tres campionats 
d’Espanya en diferents disciplines.

Óscar Bertran (JAS), 
quart al campionat 
d’Espanya d’atletisme

pilot, és el lloc escollit per aquesta tornada 
durant el GP d’Estíria (6-8 agost) i el pilot 
portarà una moto d’aquesta temporada 
amb una barreja de petites actualitzacions 
i elements nous, segons ha informat l’equip.

“Ha estat molt interessant formar 
part d’aquest projecte des del principi 
amb KTM i poder compartir la meva 
experiència amb ells. Pas a pas ho hem 
fet el millor que hem pogut, i és inte-
ressant tornar a disputar una carrera 
perquè et dona una perspectiva diferent 
en comparació amb un test normal. Ha 
passat molt de temps des de la meva 
última carrera i, per descomptat, la 
mentalitat per a un GP és molt diferent 
de la d’un test”, ha explicat el pilot, que 
afegeix que “veient-ho des de casa puc 
percebre les millores en les motos, però 
per entendre-ho millor farem aquest 
‘wild card’”.

Mike Leitner, cap d’equip de KTM, 
ha afegit que “serà curiós veure Dani 
Pedrosa en acció de nou. Ha estat 
allunyat de les carreres durant bastant 
temps, però serà valuós tenir-lo al box 
per analitzar els punts forts i febles de 
les KTM en condicions de GP. El Dani 
ha tingut una gran influència en el 
nostre projecte de MotoGP gràcies a 
la seva experiència”.

morales, quart al cev

Pel que fa al campionat d’Espanya, Carme-
lo Morales segueix immers en la lluita pel 
campionat, després de sumar dos quarts 
llocs en les dues curses del Circuit de 
Barcelona-Catalunya, on Jordi Torres va 
aconseguir la victòria. Després de quatre 
cites i vuit curses, el del Cardoso Racing és 
quart al campionat, a 27 punts  d’Ivo López.

A SBK Junior, Max Sánchez va 
millorar amb una 15a plaça dissabte i una 
20a diumenge. El pilot de l’ETG Racing 
va sumar el primer punt del campionat 
en la primera de les curses i ocupa la 28a 
posició del campionat. 
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· Perjudicats per la cancel·lació 
de la temporada, l’equip ha de-
mostrat estar a l’altura, ja que ha 
estat dels millors de la Copa de 
2a Catalana.
Amb un final decebedor, però amb un 
trajecte il·lusionant, no podem sen-
tir-nos més que satisfets. Hem estat 
el segon millor de la competició, però 
cal tenir en compte que no han com-
petit tots els equips, que el nivell com-
petitiu tampoc ha estat el millor pos-
sible, per moltes circumstàncies, i no 
cal presumir gaire.

· Únic equip invicte del campio-
nat, amb 9 victòries i un empat, 
però subcampions. Sembla una 
broma macabra.
Així és la competició i així són les nor-
mes. Va haver-hi un equip, el Balaguer, 
que va tenir més encert en els penals i 
van ser justos vencedors. Van passar 
les rondes igual que nosaltres, no van 
guanyar sempre, però van arribar a 
la final i a partir d’aquí, nosaltres no 
vam saber o no vam poder guanyar 
el partit. Va estar a les nostres mans, 
però es va fallar en algunes coses. Ens 
ha de servir d’aprenentatge. Crec que 
la imatge que s’ha donat del Castellar 
ha estat important, no només a nivell 
de joc, sinó també d’esportivitat, de 
saber perdre i de cohesió. I això, real-
ment no ho canvio per haver guanyat 
el campionat. Les victòries són boni-
ques, però aquests gestos i valors dels 
jugadors no tenen preu i segurament 

 Albert San Andrés

Tot i no jugar la Lliga, la UE Castellar ha 
estat el segon millor equip de tots els 
que han participat en la Copa de 2a Ca-
talana i ha acabat el torneig imbatut

ENTREVISTA

JUAN ANTONIO ROLDÁN

amb el temps tindran més valor.

· En la final a quatre, el millor fut-
bol el va practicar el Castellar amb 
diferència.
Tots els equips que van arribar a la fase 
final practicaven bon futbol, potser el 
més vistós i combinatiu va ser el nostre, 
però aquesta és la nostra identitat com 
a conjunt, existeixen uns principis i una 
manera de jugar que ens representa 
i ens identifica. Els altres tres equips, 
el Quart, el Balaguer i l’Almeda, juga-
ven bé, possiblement un futbol més 
físic i més directe que el nostre. Hem 
portat la iniciativa del joc, hem jugat 
molt bé, hem pressionat, hem recupe-
rat ràpid, creant ocasions, sense que 
ens hagin fet ocasions de gol, un futbol 
bonic, però tot això ha estat gràcies als 
jugadors, per creure, tenir il·lusió, ser 
generosos i al mateix temps ambicio-
sos i pel treball en equip.

· Hauria estat just ascendir a Pri-
mera Catalana després d’una tem-
porada com aquesta?
Es va decidir que no hi hauria ascen-
sos i cal acceptar les decisions dels res-
ponsables de les competicions. No es 
pot ascendir en una competició acces-
sòria en què d’inici ja se sabia que no 
hi hauria ascensos. Si s’hagués com-
petit, no sabem què hauria passat i és 
difícil parlar de justícia, de fet és difí-
cil parlar-ne en qualsevol aspecte de 
la vida. Al final la justícia és humana i 
comporta moltes situacions injustes. 
Però per fer una bona competició no 
ens hem guanyat el dret a ascendir.

· Tothom coincideix que, en una 
temporada regular, el Castellar 
hauria estat el rival a batre. 
Vist el nivell que ha arribat a mostrar 
l’equip podríem haver fet una bona 
temporada. Però no és el mateix com-
petir en Lliga que en una copa. I per ser 
un rival a batre s’ha de demostrar al 
camp i a la Lliga, amb molts adversa-
ris complicats i difícils. Les dinàmiques 
determinen molt els resultats finals. 
Hem de ser humils, perquè veníem 
de Tercera, amb un grup de jugadors 
joves, i no érem el rival a batre. Des-

prés són el camp i el joc, qui determi-
nen els rivals més poderosos.

· A més, parlem d’un equip amb una 
mitjana d’edat de només 24 anys. 
L’equip és molt jove, amb molt marge 
de millora, il·lusió, ganes de continu-
ar fent bé les coses i amb molts juga-
dors de casa. Però al final, al futbol no 
existeix l’edat. Cada edat té les seves 
virtuts i els seus inconvenients i també 
fa falta experiència i inspiració, que 
ara ens dona Rodri. Però a l’hora de 
jugar, al final, és el jugador qui ho gua-
nya pels seus entrenaments, sense im-
portar l’edat.

· Creus que era millor no haver 
jugat o fer el que s’ha fet? 
Nosaltres hem volgut jugar des de l’ini-
ci la Lliga que no hem pogut i també 
la copa. Al final ha estat un any excep-
cional, però ho hem passat bé, ens ha 
respectat la Covid i crec que ha estat 

la millor opció per continuar en la ma-
teixa línia que abans de la pandèmia. 
Estar un any sense jugar ni entrenar 
hauria estat molt dur i psicològica-
ment, jugar ens ha anat bé.

· Parlant de futur, s’ha fet 
l’aposta per mantenir el ma-
teix nivell de cara al pròxim 
curs. Quin serà l’objectiu? 
Crec tots s’han merescut la continu-
ïtat i tots han volgut continuar, cosa 
que és d’agrair i per valorar per part 
d’uns jugadors únics i excepcionals. 
L’objectiu és treballar, créixer i millo-
rar les coses que encara podem millo-
rar, per ser una mica millors. Fer una 
bona pretemporada i arribar el millor 
possible al primer partit. I una vega-
da comenci la competició, l’objectiu és 
anar partit a partit. Ser humils, res-
pectuosos, treballadors i ambiciosos. 
No som millors que ningú, però tam-
poc som pitjors.

Juan Antonio Roldán va debutar a la banqueta de la UE Castellar fa set temporades i continuarà en la 2021-22. || A. SAN ANDRÉS

HOQUEI | MERCAT

Reforços de 
luxe per a 
l’HC Castellar

Com ja va fer la temporada passa-
da amb la incorporació de tres re-
forços de luxe –Oriol i Ferran Gar-
cia i Arnau Russell– l’HC Castellar 
segueix preparant l’assalt a la prò-
xima campanya amb cinc incorpo-
racions que han de marcar diferèn-
cies de cara a l’any que ve.

Davant les importants baixes 
del capità Marcel Montllor i Arnau 
Russell –retirats– el problema per 
confeccionar un nou equip amb ga-
ranties per a Ramon Bassols s’ha 
resolt de manera satisfactòria amb 
la incorporació de cinc joves juga-
dors amb talent i formats al planter 
del conjunt grana. Amb la necessi-
tat de tenir una plantilla de quali-
tat per intentar l’assalt a Primera, 
el club ha tornat a recuperar juga-
dors que van començar a formar-se 
en les categories inferiors i que pos-
teriorment van decidir seguir la seva 
trajectòria fora del club. Els granes 
segueixen amb la línia de nodrir el 
primer equip amb gent de la casa i 
donar minuts als jugadors del júnior.

Per apuntalar la porteria, 

Arnau López retorna al seu club 
d’origen des del planter del FC 
Barcelona, on va coincidir amb 
els germans Garcia, i serà una de 
les peces vitals de l’equip, junta-
ment amb Roger Xicola, que serà 
el suplent sota pals i que arri-
ba després de diverses tempora-
des de formació a l’HC Sentmenat. 
Marc Grande torna a la pràctica 
activa i Jaume Homet torna des de 
Cerdanyola per incorporar-se a les 
disciplines dels equips júnior i sè-
nior del club grana, per aportar ha-
bilitats golejadores. Lluís Giralt és, 
de moment, l’últim reforç en aquest 
tram de pretemporada, que també 
torna al club i, com Grande, compa-
tibilitzarà els dos primers equips de 
la disciplina grana.  ||  A. SAN ANDRÉS L’exblaugrana Arnau López serà la referència sota pals de l’HC Castellar. || CEDIDA

· S’ha reforçat l’equip tècnic amb 
l’entrada de Santi Fernández. Com 
funcionarà el primer equip? 
El Santi és un grandíssim entrenador, 
amb molta experiència, saviesa, caràc-
ter, exigència i al mateix temps molt 
bona persona, amb qui mantenim molt 
bona relació tot el cos tècnic. Coneix 
l’equip i els jugadors i ens servirà per 
millorar, aprendre i ser millors. Al cos 
tècnic som quatre –el Santi, el Tomás, 
el Rodri i jo– i funcionarem com un únic 
tècnic: entre tots prendrem les decisi-
ons i ens complementarem. On no ar-
ribi un, arribarà un altre, amb l’únic 
objectiu de beneficiar l’equip. Cadas-
cun té les seves virtuts i els seus defec-
tes, i entre tots farem millorar el grup. 
Seguirem amb la nostra identitat de 
joc, que també promulga el Santi, que 
a més, és el director esportiu del club. 
Amb el Santi millorarem altres regis-
tres i altres situacions. Crec que és un 
fitxatge importantíssim.  

“L’equip és molt jove i amb marge de millora”
UNIÓ ESPORTIVA | BALANÇ
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Quatre atletes del CA Castellar van 
participar en els Campionats de Ca-
talunya sub-18 que van disputar-se a 
Granollers, en què els resultats més 
destacats van ser la plata de Jan Ca-
samada i el bronze de Paula Pi. En 
els campionats d’Espanya sub-16 
d’aquesta setmana a Lleida, Carla 
Serral ha aconseguit el sisè lloc en 
martell.

Les pistes d’atletisme de Gra-
nollers van veure com el castellarenc 
Jan Casamada (4:04,72 s) va aconse-
guir el segon millor registre en els 
1.500 metres, una fita que també li 
garanteix la mínima per poder par-
ticipar en els campionats d’Espanya 
que a finals d’aquest mes es disputa-
ran a Huelva. Casamada va acabar 
a menys de dos segons del guanya-
dor, Adrià López (4:02,92 s) de la UA 
Barberà i pel davant d’Anas Lagtiy 
(4:05,84) del GEIEG.

Aquest excel·lent segon lloc va 
quedar reforçat per la tercera posi-
ció de la Paula Pi (7:28,09 s) en els 
2.000 metres obstacles, que va aca-
bar pel darrere de Bemnet Vidal 
(7:22,19 s) del CA Nou Barris de Bar-
celona i Erika Robleda (7:27,65 s) del 
València Club Atletisme. Anna Sola 
(8:22,49 s), del CA Mollet, va tancar 
la classificació de la prova. L’atleta 
també ha aconseguit la mínima per 
competir a Huelva.

Pel que fa a la resta de partici-
pants del club verd, Joan Pau Méri-
da va ser quart en javelina amb un 

Podis per a Casamada i Pi 

L’entrenador Joan Sesé amb Joan Casamada, plata al campionat. || CEDIDA

Bons resultats dels atletes del CA Castellar en el Campionat de Catalunya

millor llançament de 39,42 metres 
en el quart intent, per darrere del 
vencedor, Guim Morcillo (CA Igua-
lada) amb 53,51 m. Paola Clermont 
(5:18,37 s) va ser cinquena en els 1.500 
m, prova guanyada per Maria Taggi 
(4:48,17) del CA Cambrils.

A les Basses de Lleida, en la 
disputa del XX campionat d’Espa-
nya sub-16, Carla Serral va arribar 

  Redacció

ATLETISME | C. CATALUNYA 

com una de les principals favorites, 
i va aconseguir el sisè lloc en mar-
tell amb una marca de 41,54 metres 
i quedant-se a només dos metres del 
podi. La prova la va guanyar Andrea 
Sales (54,60 m) del Playas de Caste-
llón. Gina Torres va ser 11a (15:15,23 s) 
en els 3000 metres marxa, cursa que 
va guanyar Júlia Suárez (13:32,59) del 
CA Tarragona. 

L’arribada del bon temps sempre és 
un bon pretext per aconseguir com-
pletar aquella competició pendent. 
I les grans protagonistes són les ul-
tratrails i els triatlons, que a la seva 
duresa habitual s’han de sumar les 
temperatures extremes de l’estiu.

La Val d’Aran by UTMB (Ultra 
Trail del Mont Blanc), una de les pro-
ves més importants del món, es va 
estrenar en la primera edició i va aco-
llir més de 3.000 participants de 70 
països diferents per participar en les 
tres distàncies disponibles. El caste-
llarenc Jordi Béjar va triar la discipli-
na més llarga, i va aconseguir acabar 
la prova en completar els 162 km amb 
10.700 metres de desnivell acumulat. 
Béjar va donar la volta a la Vall en un 

temps de 44 h 39 minuts. La prova 
va deixar un total de 466 abandona-
ments entre els 1.300 participants.

Pel que fa als triatlons, al nord 
de Llívia, als Angles (França), es 
disputa cada any des del 2009 l’Al-
triman, el triatló de muntanya dels 
Pirineus, una prova que també va 
tenir presència castellarenca amb 
els atletes Sergi Perarnau i Francesc 
Paul de la secció Triatlètics del CAC. 
Tots dos van ser capaços d’acabar 
un dels ironman més durs del món 
en l’actualitat, una prova que consta 
de 3,8 km de natació al llac de Mata-
male, 198 km de bicicleta (amb 5.500 
metres de desnivell) i 42 km més de 
marató (820 metres de desnivell).  

 || REDACCIÓ

‘Finishers’ en les proves 
més dures de l’estiu

El castellarenc Jordi Bejar va finalitzar la Ultra Trail del Mont Blanc. || CEDIDA

ATLETISME | ULTRA

esports atletisme
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“Amb l’estil de música sempre he estat dispers”

· Què ens oferiràs, al concert de 
dissabte a Castellar? 
Doncs estem presentant aquest nou 
disc que porta per nom Kiribati, un 
nom bastant simbòlic perquè és el 
primer país –diuen– que quedarà 
submergit sota el mar  per culpa del 
canvi climàtic. Alhora, si busques el 
nom a Google, t’apareixen les típi-
ques imatges del paradís tropical. 
El disc té aquestes dues coses, com-
bina l’energia tropical, amb uns rit-
mes molt lluminosos i optimistes que 
desperten el bon rotllo i que van molt 
amb l’estiu, i alhora és un disc carre-
gat de missatge, amb un toc d’alerta 
per tot el tema de l’emergència cli-
màtica. Vinc amb la banda sence-
ra, aquesta vegada. També amb la 
meva germana, una violoncel·lista, 
vocalista i percussionista excel·lent.

· Serà un concert amb ritme? 
En directe, transmeto aquesta ener-
gia de bon rotllo, ho propicio interac-

Presenta el seu últim disc, ‘Kiribati’, un 
nom que condensa dues idees, el país 
que quedarà submergit sota el mar amb 
el canvi climàtic, i de l’altra, les imatges 
del paradís tropical. Actuarà dissabte a 
les 21.30 h, a la plaça d’El Mirador

ENTREVISTA

GUILLEM ROMA 
Músic

  Marina Antúnez

tuant molt amb el públic però que no 
sigui una festa per festa sinó que, a 
més, hi hagi contingut, missatge, que 
hi hagi aquestes ganes de reflexionar 
sobre el que estem fent amb el món. 

· Les lletres també parlen del 
canvi climàtic? 
La reflexió del canvi climàtic és l’eix 
principal. Però parlem de valorar les 
coses petites, de gaudir de les coses 
bones del món, és un disc vitalista. 
També hi ha un punt de buscar rep-
tes, i de viure feliç, tenint cura els uns 
dels altres, i cura del planeta. 

· I musicalment, què ens espera? 
Amb l’estil de música sempre he 
estat dispers. Agafo coses d’un lloc 
i un altre, però sí que en aquest disc 
hi ha unes influències molt marca-
des, m’agrada recórrer un pont que 
hi ha entre el mediterrani i el mar 
del Carib. Vaig viure 3 anys a Mèxic 
i mig any més a Cuba, i al disc hi ha 
molta cosa de les músiques populars 
d’aquests països, que s’ha anat fil-
trant a les meves cançons. Aquesta 
influència de tradició llatinoamerica-
na i caribenya hi són molt presents. 
Hi ha cançons que són directament 
un bolero actualitzat, posat al dia. 
També hi ha alguna cançó que re-
corda una havanera. Al disc, hi col-
labora Sílvia Pérez Cruz. Tot això, 
sense deixar de ser cançó d’autor, 
amb aquesta energia optimista que 
la majoria de cançons desprenen. És 
un viatge per sons que van d’aquí 
cap a allà. 

· Les teves estades a Mèxic i a 
Cuba van ser per la música? 
No, va ser per altres històries. Jo vaig 
estudiar Comunicació Audiovisual a 
la UAB. I vaig anar a Cuba a fer uns 

tallers a l’escola de cinema d’allà. A 
Mèxic hi vaig anar a treballar amb 
coses de televisió.

· Aleshores, la influència de la 
música caribenya? 
Jo ja portava la música dins perquè 
des de petit que he estudiat música. 
A Mèxic i a Cuba vaig al·lucinar amb 
la vida cultural i musical que tenen, 
i com ho viuen i la funció social que 
té la música en aquests països. Això 

em va marcar artísticament.

· Tens una imatge molt acurada, 
la tens molt en compte?
 Sí. El meu projecte és d’autor i 
m’agrada que la meva empremta hi 
sigui. Tinc la sort d’estar vinculat al 
món audiovisual i de poder cuidar els 
meus videoclips de forma molt per-
sonal. La majoria de vídeos, els he 
editat i dirigit jo. Això m’ajuda que 
l’univers que hi ha darrere de les 

cançons es transmeti a través dels 
videoclips d’una forma molt since-
ra. És un projecte d’autor, tant en les 
cançons com en les fotos. 

· I t’agrada això de fer-t’ho tot tu? 
Fer-m’ho jo ha estat una conseqüèn-
cia, trobant-me al començament en 
un món de la indústria musical una 
mica hostil. Més tard, he vist que  
m’he trobat a gust en aquest rol de 
l’autogestió. M’agrada perquè és un 
projecte personal, tinc molt clar el 
missatge i com m’agrada transme-
tre’l. Em sento lliure. A l’Instagram 
utilitzo sovint el hashtag #musica-
lliure perquè sempre m’he mogut 
al marge dels grans corrents i ten-
dències de la indústria musical del 
país. Com que faig música que beu 
de moltes influències, té un punt de 
dispersió estilística. Les discogrà-
fiques busquen etiquetes i sempre 
m’ha costat molt posar-me etique-
tes. Confio en allò que faig i endavant.  

· Música per ballar o per escoltar? 
La meva música s’adapta a les cir-
cumstàncies del moment. Connecta 
amb una gran diversitat de públic, 
des de gent gran a qui agraden els 
boleros, com al públic més jove, que 
ve per l’energia del concert. 

· Has col·laborat amb alguns ar-
tistes, t’agrada? 
Sí, som companys de professió que 
hem acabat sent molt amics. Per 
exemple, amb Judit Neddermann, 
Joan Colomo, Alessio Arena, etc. 
Ara mateix, els més millors amics 
venen del món de la música. Perquè 
la música té el poder de connectar les 
persones des d’un lloc molt especial, 
uneix dos universos diferents amb 
la voluntat de buscar la bellesa. 

Guillem Roma actua dissabte 24 a la plaça d’El Mirador. || CEDIDA

Última oportunitat de veure 
l’exposició de Toni Ribas

A finals de juliol es tancarà l’exposició 
que ha estat oberta durant els mesos 
de juny i juliol a la Taverna del Gall de 
les il·lustracions fetes amb la tècnica 

de l’ ‘urban sketching’, de Toni Ribas.  
Aquesta tècnica artística agrupa tota  
una comunitat de dibuixants, que fo-
menta la pràctica del dibuix ‘in situ’, i 
l’observació directa de la vida urbana. 
Milers de dibuixants urbans s’identifi-
quen amb els principis de la comunitat.

La formació musical Escletxa 
està de gira i actua dissabte a 
Castellar del Vallès

El grup de rock Escletxa, que compta 
amb el mossèn Txema Cot a la guitar-
ra, actuarà a Castellar dissabte, 24, a 

les 21.30 hores, als Jardins del Palau 
Tolrà. La formació està fent una gira, i 
ja ha actuat a Sant Llorenç d’Hortons. 
Ho farà el dia 25 a Gelida i el dia 31 a Cas-
tellví. Amb l’eslògan Escletxa Tour’21, 
els músics oferiran un repertori de can-
çons amb molt de ritme i entusiasme.
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Ginestà, dos germans 
que proposen un estil folk

La Júlia i el Pau Serrasolsas, cone-
guts artísticament com Ginestà, ac-
tuen diumenge a les 21 hores a la plaça 
d’El Mirador. Els germans andreuencs 
actuen per primera vegada a Caste-
llar i ho fan per presentar el seu dar-
rer single, L’Eva i la Jana, “i canta-
rem alguna cançó més, en directe, 
de les que sortiran al nostre tercer 
disc”, apunta el Pau. En aquest sentit, 
Ginestà es troben immersos en la gra-
vació d’aquest tercer treball.  

El nom de Ginestà “el vam tro-
bar a partir de la Marina Ginestà, 
una miliciana i periodista que ens 
va semblar una persona molt po-
tent i lluitadora”, afegeix la Júlia.
Tant el Pau com la Júlia van estudi-
ar música de petits, “però mai havia 
estat el nostre tema principal”, re-
corda el Pau. Ell va fer guitarra i sol-

feig fins als 11 anys, la Júlia va anar al 
cor infantil de Sant Cugat fins als 14 
anys. Però va ser anys més tard, ja 
majors d’edat, quan van reprendre el 
fil de la música. “Jo em vaig posar a 
fer cançons i la Júlia ja tenia el seu 
projecte, Akelarre”, amb la Maio, la 
seva germana bessona.

A casa dels germans sempre 
s’ha escoltat molta música “però no 
venim d’una família de músics”, 
apunta la Júlia. Sempre, això sí, els ha 
agradat molt i els pares els han ani-
mat a començar el projecte Ginestà. 

Al primer disc que van treure, 
el missatge que volien transmetre 
era bastant polític, “de reivindica-
ció en primera persona, més explí-
cit, i ara treballem més la metàfora 
i hem incorporat molta quotidia-
nitat a les nostres lletres”, diu el 
Pau. El duet parla de l’amor, del que 
els passa, del que significa ser jove 
precari en un context de crisi pandè-

  Marina Antúnez

NITS D’ESTIU | CONCERT

La Júlia i el Pau, coneguts artísticament com Ginestà, oferiran un concert aquest diumenge, 25 de juliol.  || CEDIDA

Miquel Ángel Marín actuarà aquest divendres, dia 23. || CEDIDA

Miguel Ángel Marín serà el proper 
monologuista de La Nit del Riure, 
el cicle programat enguany per 
Castellar Jove a les Nits d’Estiu. 
Actuarà divendres, 23, a les 21.30 
hores, a la plaça d’El Mirador, i cal 
inscripció prèvia a www.auditori-
castellar.cat. 

L’humorista es dedica a l’ofici 
des de l’any 2004, i ha tingut l’opor-
tunitat d’actuar en sales de circuit 
professional i teatres on ha estat 
en programació continuada, com el 
Cafè-Teatre Llantiol, la Sala Mun-
taner, Teatreneu, el Teatre Condal, 
el Teatre Talia València o el Casi-
no València, entre d’altres. Actu-
alment, és component de Les Nits 
del Club de la Comèdia.

Té, per tant, més de 15 anys 
d’experiència i 16 hores de text 
que n’avalen la trajectòria pro-
fessional, de la qual confessa sen-
tir-se orgullós. De fet, va comen-
çar com a actor de teatre, amb el 

Miguel Ángel Marín, 
a La Nit del Riure
L’humorista actua 
aquest divendres a 
la plaça d’El Mirador

La Júlia i el Pau Serrasolsas actuen diumenge a la plaça d’El Mirador

NITS D’ESTIU | CASTELLAR JOVE

Grup de Teatre TAL, on va estar-se 
durant uns dotze anys.

Té formació en art dramàtic i ex-
periència radiofònica, aprenentat-
ges que diu que li han estat realment 
útils per complementar les actituds 
a sobre d’un escenari.

Es defineix com un filòsof de 
barri que intenta canviar el món a 
base de cops d’humor, que puja a un 
escenari per ser el teu amic, a do-
nar-te proximitat. És un humorista 
proper amb certes pintes de gam-
berro que ha viscut el que li tocava 
i el que venia de regal, un ciutadà 
de barri però elegant, que ha cres-
cut i segueix sent de Badia de Vallès.

També es defineix com una mica 
maldestre amb les xarxes socials 
perquè el que li agrada és el contac-
te de veritat, el de tota la vida, el de 
mirar-se als ulls i prendre’s unes bir-
res. “I el meu humor és així, pro-
per, directe i desvergonyit, però 
elegant, que una cosa no evita l’al-
tra i l’acudit ‘facilón’ no és el meu”. 

El cicle de La Nit del Riure es 
clourà amb Eva Cabezas, el 30 de 
juliol. També cal fer inscripció prè-
via al web de l’Auditori Municipal.  

 ||  M.. A.

mica i enmig d’un capitalisme salvat-
ge. A l’ideari de Ginestà, “al nostre 
dia a dia, intentem tenir pràcti-
ques feministes”. Quan els pregun-
tem sobre les influències, ens diuen 
que “hem begut d’Els Pets, Pau Va-
llvé, Ferran Palau, i ara al tercer 
disc ens hem inspirat en artistes 
de fora”. D’aquesta manera busquen 
noves sonoritats. 

Ginestà també cuida molt l’estè-
tica. De fet, “Ginestà té dos pilars; 
un és la música i l’altre és la imat-
ge”. L’equip d’imatge està dirigit per 
Adrià Marto. “Plantegem els vide-
oclips com si fossin un tot”, apun-
ta la Júlia. Últimament també estan 
treballant molt els outfits als direc-
tes. També treballen amb el produc-
tor Francesc Valverde i Marc Parrot, 
entre d’altres. A Castellar presenta-
ran L’Eva i la Jana, l’últim single que 
han tret, i algunes cançons del proper 
disc, el que serà el tercer.   
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ENTITAT  | CURS 2020-21

El Cor Sant Esteve 
acomiada el curs

El Cor Sant Esteve va acomiadar el 
curs amb un petit concert per a pares 
i mares on van mostrar el treball fet 
durant aquest complicat curs on, al-
guns mesos, els assajos van haver de 
ser des de casa. Malgrat els inconve-
nients, els cors han pogut preparar 
un interessant repertori i fer algun 
concert.
Per al curs vinent, el Cor Sant Es-

Els cantaires van 
fer un concert per 
a les famílies per 
mostrar el treball fet

teve prepara tres grups de cantai-
res: menuts (P3, P4 i P5), dimarts,  
de 17 h a 5.45 h; petits (1r, 2n i 3r), di-
marts, de 2/4 17.30 a 18.30 h, i mit-
jans i grans (a partir de 4t) dimarts, 
de 18.30 h a 19.30 h
El Cor Sant esteve és una entitat 
sense ànim de lucre gestionada per 
les famílies,  que es va fundar l’any 
1985 i que durant aquests 36 anys ha 
estat formant diverses generacions 
de cantaires. A més dels assajos set-
manals i del concerts durant l’any, 
es fan intercanvis amb altres cors 
del Secretariat de Corals Infantils 
de Catalunya.
Es pot trobar més informació i fer 
inscripcions per al curs 2021/22 a 
coral.st.esteve@gmail.com  || M. A.

Endavant 
amb el Fem
Festival
El FemFestival ha estat una 
proposta que es presentava 
com a novetat a les Nits d’Es-
tiu per part de les regidories de 
Feminisme, Promoció de la Vila 
i Cultura. El terme s’inspira en 
la paraula femme, ‘dona’ en fran-
cès, “i la proposta va sorgir a 
partir del documental  ‘Les 
resilients’”, diu Àngela Bai-
lén, regidora de Feminisme i 
Promoció de la vila. L’objectiu 
del FemFestival ha estat el de 
visibilitzar més la dona en el 
món musical. “Ens hem ado-
nat que encara hi ha molta 
feina a fer també en aquest 
món”, diu Bailén. 

Amb el festival, s’ha pre-
tès fer xarxa amb artistes lo-
cals. En aquest sentit, les te-
loneres també van ser dones 
artistes, en concret, la Clara 
Sorolla i Lòxias.

El públic que ha gaudit del 
FemFestival ha estat molt di-
vers. En aquest sentit, les can-
tants Judit Nedderman, Mabel 
Flores, Clara Gispert i Maria la 
Blanco han ofert concerts d’es-
tils de música molt diferents. 
De cara l’any que ve, l’Ajunta-
ment –a través de les regidories 
de Feminisme, Promoció de la 
vila i Cultura– té intenció de se-
guir endavant amb el FemFes-
tival, “apostant també per ac-
tivitats complementàries que 
ajudin que la població doni un 
valor afegit al FemFestival”, 
segons Borrego.    || M. A.

MÚSICA | BALANÇ
FEM FESTIVAL | CONCERT

L’actuació de la cantant i guitarris-
ta Maria la Blanco va posar el punt 
i final als quatre concerts que han 
donat continuïtat al FemFestival a 
Castellar del Vallès el mes de juliol 
d’aquest 2021. La Blanco va presen-
tar el seu primer disc, Cantautora, 
un projecte musical ple de ritme i de 
melodies enèrgiques que l’artista va 
evocar amb molta força, diumenge 
passat a la plaça d’El Mirador.

El cicle de concerts de Nits 
d’Estiu també ha comptat amb les 
actuacions de Mabel Flores, Judit 
Neddermann, Clara Gispert, i amb 
les teloneres de Castellar Clara Soro-
lla i Júlia, Angèlica i Núria, de Lòxias.

Amb només 23 anys, Maria la 
Blanco sembla “nascuda per cantar”. 
Així ho demostra el seu domini vocal, 
tant quan es posa a cantar rumba, 
bossa-nova, o com quan s’atreveix 
amb una alegria flamenca. I quan 
ja té el públic ben engrescat, picant 
de mans i peus, arriba el meandre 
musical amb temes més intimistes 
i tranquils. Aquí és on, segurament, 
la veu de La Blanco s’esplaia i on de-
mostra que pot tant amb els aguts 
com els greus. 

I si les cordes vocals són un 
punt fort de l’artista, també ho és el 

seu domini amb la guitarra, que toca 
sense ni mirar i que controla en tot 
moment, amb ritmes contrapassats i 
ràpids. Musicalment, també l’acom-
panyen dos grans músics, Miquele 
Pinto (percussions i cors) i Marta 
Cervera (teclats i cors), que donen la 
forma definitiva als temes tan bonics 
que ha compost La Blanco.

Perquè a més de bona intèr-
pret, la Maria la Blanco és una gran 
compositora. Autora de quasi totes 
les cançons que va tocar diumenge, 
demostra que amb els seus temes es 
reivindica, com a dona i com a can-
tant, professió que reclama com a 
ofici, no com a un passatemps, així 

Maria la Blanco, amb ritme
La cantant va 
actuar diumenge 
a Castellar, on va 
presentar el seu 
primer disc

   Marina Antúnez

ho comenta fins i tot a les lletres del 
senzill que dona nom al disc Cantau-
tora i en què ella posa en valor l’art i 
les persones creatives.

Especial menció al tema “Des-
calços”, una cançó més tranquil·la 
que parla de la diversitat funcional 
i que reivindica la igualtat d’opor-
tunitats. “Vaig gravar el videoclip 
d’aquesta cançó a Castellar’, va 
intervenir Maria la Blanco. A més 
velocitat ens canta “No me quites la 
alegria”, que parla de manera espon-
tània de situacions incòmodes que 
viuen algunes dones en l’actualitat. 
En aquest sentit, les lletres de l’artis-
ta sempre tenen un accent feminista. 

La Blanco desenvolupa molts  
temes, sobretot, un de més recur-
rent, l’amor. Les seves lletres evo-
quen felicitat i eufòria, dubtes i con-
flictes, i també parla d’aquests temes 
socials que dèiem, com la diversitat 
o la igualtat.

El que canta Maria la Blanco, 
vaja, és la quotidianitat, i per tant, 
no cal forçar l’orella per entendre 
què ens vol dir, el que vol compartir, 
només fluir i deixar que el cos balli, 
potser encara ni drets ni tocant-nos, 
però que balli fins que el concert 
s’acabi, ben amunt, picant de mans 
i aplaudint la gran cantant que sens 
dubte és Maria la Blanco.  

Moment del concert de Maria la Blanco a la plaça d’El Mirador, tancant el FemFestival. || Q. PASCUAL

Concert de fi de curs del Cor Sant Esteve a la Sal de Plens de l’Antic Ajuntament. || COR SANT ESTEVE
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Exitosa acollida dels ‘Vespres amb Història’

Els assistens escolten la historiadora Gemma Perich a l’entrada del Centre d’Estudis, al carrer de les Roques || CECV-AH

Enguany, el Centre d’Estudis de 
Castellar - Arxiu d’Història ha par-
ticipat a les Nits d’Estiu programa-
des per l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès. 
Ho ha fet amb una proposta dividi-
da en tres sessions i sota el paraigua 
‘Vespres amb Història’.  Les tres 
sessions programades han tingut 
molt bona acollida. La prova és que 
les localitats es van exhaurir, tant 
per la darrera sessió que s’ha fet 
aquest dimecres 21, com també per 
les que van tenir lloc el dia 7 de juli-
ol, amb la lectura poètica de l’obra 
de Joan Arús, i la del dia 14, amb el 
tema centrat en el passat vitiviní-
cola de Castellar i que en aquella 
ocasió va comptar també amb un 
tast de vins i formatges.

En aquest sentit, l’organitza-
ció se sent molt satisfeta amb la 
resposta que han tingut aquests 
‘Vespres amb Història’ i avancen 
“que comptem repetir l’experi-
ència l’estiu que ve, si tot ho fa 
possible”. Aprofitant la sessió, 
també van fer saber als assistents 
que, “a més d’aquestes activitats 

El cicle del Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història va finalitzar dimecres 21

  Redacció

d’estiu també seguim preparant 
altres propostes, sobretot rutes 
i exposicions, de cara la Festa 
Major, la resta de l’any 2021 i del 
que vindrà”. 

Dimecres 21 es va dur a terme 

la darrera de les activitats, dedica-
da aquest cop als fets ocorreguts al 
segle XVII amb el judici i condemna 
d’unes dones de Castellar, acusades 
de bruixes. La historiadora caste-
llarenca Gemma Perich va posar 

en context aquells fets, va situar 
l’audiència present a l’acte a prin-
cipis del 1600 i va explicar amb tot 
de detalls les viscicituds del poble 
d’aquell moment. 

L’activitat va tenir lloc just da-

vant del Centre d’Estudis, entre el 
carrers de les Roques i la Mina, i 
no va ser per què sí, la tria d’aquest 
punt de trobada, sinó justament 
perquè va ser l’indret on probable-
ment vivien - ben a prop - aquelles 
dones que van ser jutjades i penja-
des a la forca. 

Violant Carnera, Jerònima 
Homet i Eulàlia Oliveres són els noms 
d’aquestes tres dones que van ser re-
cordades.

Entre aquests dos carrers, 
també el del Puig de la Creu, ens 
hem d’imaginar que se situava el 
Castellar d’aquell segle i que les fa-
mílies, gairebé totes emparentades, 
quedaven sotmeses a la voluntat d’un 
batlle, que va ser de fet qui va manar 
matar les dones per ffer saldar uns 
deutes dels marits d’aquestes. 

La segona part de l’activitat va 
seguir en un altre punt, als Jardins 
del Palau Tolrà. La comitiva - per-
mesa fins a un màxim de 30 perso-
nes - va fer el recorregut a peu fins 
allà, on va poder seure i gaudir de la 
dramatització que els actors i actrius 
de l’Esbart Teatral van fer d’aquells 
fets ocorreguts a la Violant, la Jerò-
nima i l’Eulàlia.

Sota el títol Jutjades per ser 
dones, els intèrprets Sara Schkot, 
Clara Sellés, Mònica Clarà, Agnès 
Hernàndez i Jaume Clapés, sota 
la direcció de Bet Tema, van ofe-
rir la interpretació dramàtica 
d’aquells fets, documentats per 
Perich i adaptats en un text de 
Judit Avellaneda. 
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS

del 23 de juliol a l’1 d’agost de 2021

DIVENDRES 23

21.30 h – MÚSICA
Concert de Marga Bargay 
(M. Davis): 
Amy Winehouse Tribute
Plaça de la Fàbrica Nova
Localitats exhaurides
Amb la col·laboració de 
l’Orquestra Castellar

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

DISSABTE 24 

21.30 h - MÚSICA
Concert de Guillem Roma
Reserva de seients a www.
auditoricastellar.cat 
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

21.30 h -  MÚSICA
Concert de l’Escletxa Tour’21
Reserva d’entrades a https://
linktr.ee/escletxa
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Escletxa.cat

Revetlla de Sant Jaume
Activitat suspesa (estava 
prevista el 23 i 24 de juliol)
Organització: Agrupació de veïns 
del Pla

DIUMENGE 25

 21 h - MÚSICA
Concert de Ginestà
Reserva de seients a 
www.auditoricastellar.cat 
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIMARTS 27 

Open curs de ‘bachata’ 
i roda cubana
Activitat suspesa (estava 
prevista el 27 de juliol)
Organització: Mi Tumbao Sabadell

DIJOUS 29 

21.30 h -  BALL
Sardanes: concert de la Cobla 
Jovenívola de Sabadell
Pl. d’El Mirador
Organització: ASAC i Ajuntament

DIVENDRES 30

21.30 h  - ESPECTACLE
Monòlegs amb Eva Cabezas
Pl. d’El Mirador
Reserva de seients a 
www.auditoricastellar.cat
Organització: Castellar Jove

Concert de Marga Bargay 
Divendres 23 · 21.30 h · Plaça de la Fàbrica Nova - 
ENTRADES EXHAURIDES -

Per a divendres, a les 21.30 hores, s’ha pre-
vist un concert de Marga Bargay (M. Davis) a la 
plaça de la Fàbrica Nova. La cantant oferirà un 
tribut a Amy Winehouse, aprofitant que aquest 
divendres se celebren els 10 anys de la seva 
mort, i s’acompanyarà de l’Orquestra Castellar. 
Escenes teatrals amb quatre actors introdui-
ran les cançons, i comptaran amb l’actuació de 
l’especialista de dansa urbana Joshua de Our 
Solution Site (Gimnàs Castellar). La fusió entre 
el teatre, la dansa i  la veu de M. Davis crearan 
un espectacle musical inoblidable d’homenatge 
a l’artista britànica Amy Winehouse.

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

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 23 EUROPA 
DISSABTE 24 PERMANYER 
DIUMENGE 25 CASTELLAR 
DILLUNS 26 BONAVISTA 
DIMARTS 27 CASANOVAS 
DIMECRES 28 ROS 
DIJOUS 29 PERMANYER 
DIVENDRES 30 CATALUNYA 
DISSABTE 31 CATALUNYA 
DIUMENGE 01 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

DEFUNCIONS 

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.

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

“Ens robaran la sanitat, l’educació i fins i tot la cartera, però mai podran treure’ns la capacitat d’emocionar-nos.”
Pilar Bardem

@pastoreta26 @arnaucabeza @jninerola
Far de cavalleria Flor silvestre Passejades amb encant del capvespre

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

En primer terme veiem les escales de ca la Pona, que uneixen els carrers de la Mina i de Sant Miquel. 
Al mig de la placeta trobem una de les tres fonts que van portar l’aigua a la vila, obra de Josep Tolrà. El 
1870 l’aigua no arribava a Castellar i s’havia d’anar a buscar al riu. Les altres dues fonts contemporà-
nies a la del carrer de Sant Miquel les podem trobar a la plaça del Mestre Gelonch, on hi ha una placa 
commemorativa del fet i, l’altra, davant de la farmàcia Yangüela. ||FONS FOTOGRÀFIC ARXIU MUNICIPAL

Forn del carrer Sant Miquel, anys 70

penúltima

Fina García Sagre
88 anys · 15/07/2021
Delfín Grau Valls
88 anys · 16/07/2021
Benita Sánchez Núñez
90 anys · 19/07/2021

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

Marcel Canudas
T| 93 747 26 05 · M| 610 764 835

marcelcanudas@gmail.com

Per què optar per les ener-
gies renovables a casa?

Recoma-
nació

És cada vegada més evident el protagonis-
me, i necessitat, de les energies renovables 
a arreu del món. En aquest sentit, i emprant 
una visió intel·ligent i eficient de futur, es fa 
imprescindible plantejar-se la utilització de 
les energies renovables a les nostres cases o 
propietats. Entre els seus avantatges princi-
pals destaca l’abundància de les fonts i/o re-
cursos, que són naturals i inesgotables (es 
preveu que el sol ens proveeixi energia du-
rant els pròxims quatre mil milions d’anys).

En cas d’optar per les energies renovables a 
casa o a la feina, cal confiar sempre en un ex-
pert que us faci un estudi energètic detallat al 
vostre cas particular, assegurant que es com-
pleixin les normatives vigents i procurant, 
així, optimitzar al màxim el seu rendiment.
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la contra

Dolors Martínez

No he vingut a   
canviar-ho tot, he vingut 
a reforçar les bases

Presidenta Centre Excursionista Castellar
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Després de crear i encapçalar la secció de marxa 
nòrdica del Centre Excursionista, la Dolors és la 
primera dona que presideix l’entitat en 68 anys 
d’història, on vol obrir la visió del club a la gent jove 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Extravertida
Un defecte que no pots dominar?
Crítica i exigent
Una persona que admires?
Barack i Michelle Obama
Quin plat t’agrada més?
Confit d’ànec
Un llibre?
‘Azteca’ de Gary Jennings
Una cançó?
‘Angie’ dels Rolling Stones
Una muntanya?
La Mola
Un viatge pendent?
Austràlia
Un indret?
El carrer Sant Iscle de Castellar
Una especialitat de muntanya?
Marxa nòrdica
Un somni?
Viure en una casa de pagès

”

“

· Com arribes a ser la primera pre-
sidenta del Centre Excursionista 
de Castellar?
Vinc del món de la BTT, que vaig 
deixar per temes de lesions. Tenia 
ganes de fer muntanya i fa 10 anys 
vaig fer-me sòcia del CEC. Arran 
d’això, vaig descobrir la marxa nòr-
dica i es va muntar la secció al club.

· Primera dona presidenta en 68 
anys d’història!
És un món històricament d’homes, 
però cada vegada es veuen més 
dones implicades en els llocs de res-
ponsabilitat. No entenc per què fins 
ara no era així, ja que ens agrada la 
muntanya igual que als homes. Les 
dones donem una visió diferent, una 
volta al que fins ara s’ha fet. Man-
quen uns detalls de sensibilitat que 
les dones tenim. De la mateixa ma-

nera que els centres excursionistes 
estan envellits, també hi falten dones. 
Això pot evitar que es tanquin. És 
una qüestió d’organització, només.

· De fet, és una junta de continu-
ïtat en què gent de la junta ante-
rior segueix amb tu.
En l’antiga junta tot estava molt con-
centrat en poques persones i s’han 
quedat molts projectes a mitges per 
culpa de la Covid-19. És un encert que 
segueixin, ja que es podran tancar 
aquests temes i ho podrem reforçar 
més. De fet, totes les persones noves 
que han entrat hem estat dones. El 
que volem és reforçar aquesta feina 
i repartir-la, fer un equip multidis-
ciplinar amb l’experiència anterior 
i els nous aires de qui hem entrat.

· Quins seran els canvis i les 
noves idees d’aquest mandat?
Hem volgut entrar com un reforç de 
l’antiga junta, motiu pel qual creiem 

que primer s’ha d’acabar la feina a 
mitges abans de crear noves tas-
ques. S’han de reforçar tots els grups 
existents. No hem vingut a canvi-
ar-ho tot, hem vingut a reforçar les 
bases i després posar fonaments per 
obrir-nos més al poble i, sobretot, a 
la gent jove, per augmentar els socis 
de l’entitat.

· Què pot oferir a la gent jove un 
centre excursionista en un mo-
ment tecnològic com l’actual?
Per la muntanya tenim molta tecno-
logia actualment, però si vols pujar al 
Pedraforca per primera vegada, pot-
ser ho hauries de fer amb un guia o 
algun expert. La missió d’un centre 
excursionista és promoure activitats 
atractives i poder oferir-ne un acom-
panyament. Això és un atractiu per la 
gent que vol descobrir coses noves. 
A la muntanya se li ha de tenir molt 
respecte, ja que després passa el que 
passa. Després del confinament les 

muntanyes s’han massificat de gent 
i, de vegades, anar proveït d’un guia 
pot canviar totalment l’experiència, 
ja que són els que coneixen pam a 
pam la terra. Això no ho pot oferir 
la tecnologia ara mateix.

· La tecnologia ha minvat les en-
titats excursionistes?
Un muntanyenc o un excursionista és 
aquella persona capaç d’orientar-se 
sense tecnologia. No pots sortir a la 
muntanya sense saber fer servir una 
brúixola o un mapa i anar ben prepa-
rat. Una tempesta elèctrica col·lapsa 
els GPS i, en segons quins moments, 
això et pot costar la vida.

· Li falta consciència a la gent a la 
muntanya en aquests moments?
Molta consciència. Només fent xer-
rades o cursos i donar suport a la 
tecnologia amb la formació, seria 
ideal. Saber fer servir una brúixola 
i saber-te guiar evitaria molts pro-

blemes. No passen més coses per-
què Déu no vol. S’ha de conscienciar 
molt a la gent: si vols fer una activi-
tat de muntanya, federa’t! No pen-
sis només en tu, sinó amb la resta. 
La gent surt sense cap mena d’asse-
gurança i això és un problema per a 
tothom, ja que ho paguem tots. Allò 
de portar tres capes és bàsic i no tot-
hom ho coneix.

· Potser tampoc acabem de ser 
del tot conscients de la impor-
tància que tenen els centres ex-
cursionistes.
Hi ha gent que dedica la seva vida 
a pintar les rutes i a mantenir-les. 
Llocs emblemàtics amagats que es 
mantenen gràcies a ells. Quan no 
hi siguin, qui ho farà? Això és la lla-
vor dels centres excursionistes. Al 
Centre hi ha molta gent que ha tre-
ballat moltíssim. Grups com el de la 
Pedra Seca, que han treballat el que 
no està escrit. 

 Albert San Andrés


