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Ultimen una Festa Major 
adaptada a la pandèmia
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ANA HERNÁNDEZ I CHARI MÁRQUEZ: A L’ELIT DEL FUTBOL  ||  Les dues jugadores castellarenques estan fent realitat el seu somni de competir en les màximes categories del futbol 
femení amb només 20 anys. Anna Hernández farà les maletes per jugar al filial de l’Inter de Milà i Chari Márquez acaba de fitxar pel CE Seagull de Badalona.  ||  FOTO: A. SAN ANDRÉS

Conveni per millorar
la gestió dels boscos
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tema de la setmana pandèmia

L’objectiu: fer una festa major segura
L’Ajuntament enllesteix un programa de festes més reduït i amb activitats amb aforament limitat i inscripció prèvia

La cinquena onada de la pandèmia de 
Covid-19 ha trastocat totes les plani-
ficacions de festes majors i celebra-
cions populars que es concentren a 
Catalunya des de mitjans de juliol 
a mitjans de setembre. Sense anar 
més lluny, a Castellar es va suspren-
dre la revetlla de Sant Jaume i s’ha 
traslladat la Festa de Can Font i Ca 
n’Avellaneda al darrer cap de setma-
na d’agost. Queda el plat fort, la Festa 
Major de la vila, que normalment du-
rant el juliol ja es dona a conèixer i que 
aquest any s’haurà d’esperar a finals 
d’agost per valorar quina és la situa-
ció epidemiològica de llavors i quina 
és la normalitat vigent del Procicat 
en aquells moments.

Tot i que no han transcendit 
noms d’artistes o activitats concre-
tes, la Regidoria de Cultura té a punt 
una programació de la Festa Major 
2021. Només caldrà esperar a finals 
d’agost i tenir en compte els condi-
cionants de la pandèmia per tancar 
el format final del principal esde-
veniment popular i lúdic de la vila. 
“Aquest any per primera vega-
da no es farà una presentació del 
programa de Festa Major, ni tan 
sols del cartell. La tenim prepa-
rada: una festa major que s’adap-
ta a l’alternativa Covid actual se-
guint les indicacions del Procicat 
amb actes de petit format, amb 
registre previ i reserva de seient 
amb limitació d’aforament”, de-
talla l’alcalde de la vila, Ignasi Gimé-
nez. L’alcalde reconeix que “no serà 
la Festa Major que ens agradaria, 
però serà la Festa Major que és 
possible fer, tenint en compte que 
estem en plena cinquena onada”.

La regidora de Cultura, Joana 
Borrego explica que s’ha treballat des 
de la regidoria “un format segur de 
Festa Major, que òbviament evita-
rà les grans concentracions de per-
sones i en què totes les activitats 
respectaran la normativa”. “Per 
tant –afegeix– tots els actes seran 
amb públic assegut i adequats a 
l’horari que estigui permès”, ma-
tisa Borrego. Després que l’any pas-
sat no es pogués celebrar a causa de 
la pandèmia de la Covid-19, l’Ajun-
tament enguany ha treballat en un 
model de Festa Major que reduirà 
el nombre d’activitats –aproxima-
dament, la meitat del que era habi-
tual abans de la pandèmia–, que tin-
dran limitació d’aforament, i en què 
serà necessària la inscripció prèvia 
i la reserva de seients.

Sobre la decisió de no publici-
tar ara ni la imatge de la festa ni els 
principals continguts, la regidora 
de Cultura comenta que han volgut 
ser “cautelosos i prudents i per 
això hem decidit esperar fins a fi-
nals d’agost, a veure com evoluci-
onen les dades d’aquesta cinquena 
onada, per poder explicar detalla-
dament com serà la Festa Major”.

 J.G.

 L’únic acte que a hores  d’ara 
s’ha donat a conèixer és l’atorgament 
de la Medalla de la Vila a les comuni-
tats educativa i sanitària, que tindrà 
lloc el dijous 9 de setembre [vegeu in-
formació en aquesta mateixa pàgina]. 
L’alcalde també s’ha referit a aquest 
fet inusual: “No la presentem per-
què estem atents a les dades. Sem-
bla que a dia d’avui hi ha una lleuge-
ra millora en les dades de contagis, 
si bé s’incrementen els casos d’hos-
pitalitzacions. Precisament per 
això, per ser prudents i cautelosos, 
informarem més detalladament a 
finals del mes d’agost. Serà llavors 
quan donarem a conèixer el formal 
final de la festa”.

En concret, l’Ajuntament ha in-
format que la programació definiti-
va es donarà conèixer a partir del 30 
d’agost. La intenció és que a partir 
del dia 1 de setembre es posi marxa 
la inscripció i reserva prèvia de les 
activitats programades al portal web 

La majoria d’actes de la Festa Major tindran un format similar a les Nits d’Estiu: públic assegut i limitació d’aforament. A la imatge, el concert de diumenge de Ginestà. || Q. PASCUAL

de l’Auditori Municipal www.audito-
ricastellar.cat. També serà possible 
fer la reserva a taquilla de l’Audito-
ri a partir de la mateixa data, en un 
horari que es donarà a conèixer més 
endavant.

Atès que podria haver variaci-
ons fins a última hora, el programa 
de Festa Major no es distribuirà en-
guany a les llars de Castellar. Sí que 
es podrà consultar a l’especial del set-
manari L’Actual que sortirà el dia 3 de 
setembre i també als canals web de 
l’Ajuntament i l’Auditori i a les xarxes 
socials municipals. A més, la setmana 
del 6 de setembre estarà disponible 
una edició de butxaca als principals 
punts d’informació i en diversos es-
tabliments de la vila.

posar en valor la tasca tècnica

La regidora també ha avançat que 
malgrat les dificultats que han patit 
moltes de les entitats que col·laboren 
amb la Festa Major, la programació 
d’aquest any també comptarà amb 
la participació del teixit associatiu, 
“però s’ha de tenir en compte que 
algunes d’aquestes han estat pràc-
ticament aturades des de fa un any 
i encara que sigui a nivell testimo-
nial volem comptar amb totes les 
que puguem”. Borrego vol també va 
posar en valor la “gran feina tècni-
ca que hi ha al darrera d’aquesta 
festa per les dificultats que repre-
senta d’organització”.  

Medalla de la Vila 
per a la comunitat 
educativa per la bona 
feina del curs passat

+ FESTA MAJOR

La Comissió Municipal d’Honors 
i Distincions, formada per un 
representant de tots els grups muni-
cipals, ha proposat atorgar enguany 
la Medalla de la Vila a la comunitat 
educativa. Així es va aprovar en 
el ple de juliol, amb la voluntat de 
reconèixer la tasca que diferents 
col·lectius estan realitzant per tirar 
endavant malgrat els obstacles de 
la pandèmia –l’any passat es va 
concedir al CAP. Segons va defensar 
el regidor d’Educació, Joan Creus, 
a la sessió plenària, la medalla vol 
reconèixer “a totes i cadascuna 
de les persones i col·lectius que 
han fet possible el miracle que els 
centres educatius hagin pogut 
funcionar i acabar el curs molt 
millor del que vam començar”. “La 
comunitat educativa ha estat a un 
nivell brillant i aquesta medalla està 
estretament lligada a l’atorgada 
l’any passat a la comunitat sani-
tària”, va dir. “D’aquesta manera, 
els dos pilars de la nostra societat 

hauran rebut el reconeixement 
merescut”, va recordar Creus.
Núria Raspall, regidora del grup mu-
nicipal d’Esquerra, va repassar els 
obstacles que s’han hagut de salvar 
aquest curs, “els de les mascaretes, 
les entrades esglaonades, els gels 
i els grups bombolla”, “per evitar el 
tancament dels centres i garantir 
l’educació presencial, fet que s’ha 
aconseguit perquè la comunitat 
educativa no ha estalviat esforços. 
Un 98% dels centres educatius han 
estat oberts cada dia”. Des de Junts 
per Castellar, la seva regidora Esther 
Font va donar suport a l’atorgament 
de la medalla d’una banda, perquè 
han estat un exemple per a tothom 
de l’esforç, la manera de treballar 
i la professionalitat de tota la gent 
dedicada a l’educació i, de l’altra, 
“voldria recalcar la gran lliçó que 
han donat els infants del nostre 
poble d’adaptabilitat i resiliència”. 
Finalment, Matías de la Guardia, 
regidor de Ciutadans, també va 
agrair la feina a la comunitat edu-
cativa i a les famílies “en un context 
molt dur com el que ens ha tocat”.
Si les circumstàncies epidemiològi-
ques ho permeten, el lliurament de 
la Medalla de la Vila a la comunitat 
educativa, la màxima distinció del 
nostre municipi, es farà el 9 de 
setembre, en el que seria el primer 
acte de la Festa Major 2021.

El programa es 

presentarà a finals 

d’agost tenint en 

compte la situació 

epidemiològica
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Les residències 
tornen a restringir 
les visites
Les proves TAR es fan als mateixos 
centres, de manera gratuïta i amb cita 
prèvia, per part del personal sanitari

Sense cap mena de dubte un dels col-
lectius més vulnerables i que més ha 
patit la crisi sanitària és el de la gent 
gran. Les residències, que durant 
molts mesos han restringit les visi-
tes als centres, per tal de protegir els 
usuaris, reprenen amb prudència 
el contacte amb l’exterior a mesura 
que avança la procés de vacunació a 
totes les franges d’edat. Justament, 
tant els residents com el personal sa-
nitari van ser els primers col·lectius 
de risc a vacunar-se.

Ara bé, per tal de mantenir al 
més lluny possible el virus de les re-
sidències, ha entrat en vigor un nou 
protocol que preveu que les persones 
que vulguin visitar un familiar, o bé 
recollir-lo per treure’l del centre, hau-
ran de presentar un test d’antígens 
negatiu, fins i tot si s’ha completat 
la pauta de vacunació. Fins ara, les 
persones amb la pauta completada 
no havien d’aportar un test negatiu. 
D’altra banda, les noves directrius 
de Salut estableixen que periòdica-
ment es duran a terme una PCR set-
manal als treballadors de les residèn-
cies que tinguin la pauta completa, 
i tres als que no estiguin vacunats o 
tinguin només una dosi de la vacuna.

Des de la residència Can Font, 
un dels sis centres geriàtrics de la 
vila, concreten el nou protocol ha tin-
gut molt bona acceptació, per part 
dels professionals i també dels fami-
liars dels residents. “Per fer el test 
cal demanar cita prèvia, per pre-
parar tant les proves com l’equi-
pament. El màxim de persones 
per visita és, a hores d’ara, dues 

 R.G./J.G.

Test d’antígens a un familiar abans d’accedir a les instal·lacions de la residència de Can Font de Castellar. || CEDIDA

persones”, expliquen. El nou pro-
tocol rebaixa el nombre de visitants 
simultanis de tres a dos.

Tot i que és difícil blindar les 
residències, la implantació d’aquest 
nou filtre mitjançant les TAR serà 
una barrera més per protegir el col-
lectiu de gent gran i de sanitaris. A 
banda dels familiars que vulguin vi-
sitar els residents, els serveis de per-
ruqueria i podologia també hauran 
de sotmetre’s a un test abans d’ac-
cedir a les instal·lacions. Tanma-
teix, algunes de les residències es 
mostren escèptiques en referència 
a les sortides fora de centre, perquè 
en les trobades familiars es pot pro-
duir algun contagi. És per això que 
demanen que tant cuidadors com fa-
miliars siguin curosos i segueixin de 
manera estricta les mesures d’higie-
ne i prevenció, per tal de protegir els 
residents de contagis i evitar brots 
als centres.

Les proves són gratuïtes i es 
gestionen per les residències, que 
rebran els testos per part de la Ge-
neralitat. La setmana passada Salut 
va fer marxa enrere en la decisió que 
les TAR anessin per compte dels vi-
sitants, a través de laboratoris pri-
vats. Tot plegat, en la mateixa setma-
na que s’han començat a dispensar 
testos d’antígens sense recepta a les 
farmàcies catalanes.

descens de contagis a castellar

Aquest escenari coincideix amb uns 
indicadors de la pandèmia que co-
mencen a donar un respir després 
d’arrencar al mes de juliol amb una 
incidència altíssima de contagis que 
s’ha mantingut gairebé fins mitjans 
de la setmana passada. Tant el risc 

VACANCES EN PANDÈMIA

El passaport Covid-19 
al palmell de la mà

Tot i  la virulència de la cinquena onada, 
tradicionalment els mesos de juliol i 
agost són el període en què bona part 
de la ciutadania concentra les seves 
vacances. La pandèmia ha frenat el 
turisme fora de les nostres fronteres, 
i són dies de noves restriccions 
arreu d’Europa per tal de contenir 
l’augment de casos. Tanmateix, 
per a moltes persones el segon 
estiu de la pandèmia marcarà la 
represa de les visites a l’aeroport.
Per començar a regular la mobilitat 
entre els països membres de la Unió 
Europea, l’1 de juliol va entrar en vigor 
el certificat Covid-19 digital de la UE, 
també conegut com a passaport 
Covid, que acredita la situació d’una 
persona respecte a la Covid-19. Amb 
el certificat, que és gratuït, es pot 
acreditar el Certificat de vacunació 
contra la Covid-19 (en cas de tenir les 
dues dosis de la vacuna, o tenir-ne una 
si s’ha passat la Covid-19 recentment), 

el Certificat de recuperació de la Covid-
19, en cas d’haver patit la malaltia, i el 
certificat de prova diagnòstica Covid-
19 negativa. De moment, el passaport 
Covid no és obligatori per viatjar per la 
UE, però en cas de no tenir-lo es poden 
imposar mesures addicionals, com 
per exemple quarantenes a l’arribada 
a la destinació, o a la tornada a casa.
Concretament, a Catalunya el 
certificat de vacunació i d’una prova 
diagnòstica negativa es pot obtenir de 
manera immediata a través de La Meva 
Salut, però també es pot gestionar a 
través dels centres d’atenció primària, 
o els centres de vacunació. És un 
document digital en format PDF amb 
un codi QR que conté la informació 
essencial, així com la signatura 
digital per comprovar l’autenticitat del 
certificat i es pot imprimir en paper si 
fos necessari. El certificat de vacu-
nació té una validesa d’un any des de 
la data de la darrera dosi. El certificat 
de recuperació de la Covid-19 és vàlid 
durant 6 mesos. En el cas del certificat 
de prova diagnòstica negativa, amb 
el test d’antígens (TAR) té una 
validesa de 48 h, i la PCR, de 72 h.

de rebrot com la incidència de con-
tagis a set dies fa cinc dies consecu-
tius que es frenen tot i que encara 
es mantenen alts. En concret, la set-
mana del 18 al 24 de juliol es va arri-
bar als 133 positius, la incidència a 7 
dies per 100.000 habitants va arribar 
als 546 casos i el risc de rebrot esta-
va per sota de 1.000. Justament, és 
el risc de rebrot el que ha anat bai-
xant després d’haver-se enfilat en 
el pic màxim de contagis als 1.709 
punts, la setmana del 13 al 19 de juli-
ol. A Castellar la mitjana d’edat dels 
contagis ha anat pujant en els dar-
rers dies, ara és de 34 anys.

vacunes

Pel que fa a la cursa que s’està duent a 
terme per aconseguir la immunitat col-
lectiva, Castellar ha aconseguit vore-
jar el 60% d’habitants amb la pauta de 
vacunació completa (14.412 persones) 
i un 66% amb primera dosi (16.198per-
sones). Amb la gran expansió que ha 
suposat la variant delta, les autoritats 
sanitàries apunten que la immunitat 
de grup hauria d’arribar al 90% de la 
població vacunada i no al 70% que es 
calculava quan va arrencar la campa-
nya de vacunació al gener. 
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Tot i les limitacions que imposa la 
pandèmia, són els Jocs Olímpics, 
considerats la competició esporti-
va principal del món on prenen part 
més de 200 estats. L’any passat, el 
coronavirus en plena expansió va 
fer que la cita esportiva s’ajornés 
un any, això sí, amb estrictes mesu-
res higièniques i sense presència de 
públic a les proves.

La toquiota Mayumi Hirashi-
ma, col·laboradora amb la calderina 
Laura Anaya, del programa ‘Stori-
es’ de Ràdio Castellar, encara recor-
da com el 2013 “l’eufòria que es va 
viure en el moment que Tòquio va 
ser escollida com a seu dels jocs 
del 2020”. Anaya, que va arribar al 
Japó el 2018, explica que fa dos anys 
que vivien a Tòquio –ara són prop 
de Nagano– i “anàvem veient poc 
a poc des dels trens com s’anaven 
construint edificis i es podia com-
provar la progressió de la ciutat”. 
Les dues noies recorden “les xifres 
milionàries” de què es parlaven 
quant a inversions “perquè es vo-
lien fer uns jocs sense estar-se de 
res”. En aquell moment es pensava 

“No és bon moment 
pels Jocs, però és la 
llum al final del túnel”

Mayumi Hirashima i Laura Anaya amb Hideki Yamada, portador de la flama pels carrers de Nagano, la ciutat on viuen les dues noies. || CEDIDA

Laura Anaya i Mayumi Hirashima, que 
col·laboren al programa ‘Stories’ de Ràdio 
Castellar, parlen de com es viuen els jocs al Japó

que tot el que s’invertia es podria 
recuperar més endavant, sobretot 
gràcies a l’empenta del turisme. “De 
fet, van començar a néixer noves 
empreses  basades en el turisme i 
a les àrees rurals com on som ara, 
prop de Nagano, anaven sorgint 
hotels petits o particulars anaven 
adaptant casa seva per acollir tot 
el turisme que havia de venir”, as-
segura Anaya.

L’ajornament dels Jocs per 
aquest estiu per la irrupció de la 
pandèmia va caure com una dutxa 
d’aigua freda. “La gent ho va ac-
ceptar amb pena, perquè justa-
ment havia de passar a Tòquio i 
amb la sensació que era un país 
que estava preparat quan en rea-
litat no ho estava”, apunta Anaya. 
“Ens feia molta il·lusió tenir els 
Jocs Olímpics a Tòquio però amb 
aquesta situació creada amb la 
pandèmia no sabíem si era mi-
llor que se celebressin o no, no 
els podíem celebrar al 100%”, 
explica Hirashima.

Algunes enquestes assenya-
len que el percentatge de japone-
sos partidaris de celebrar els Jocs 
Olímpics és del 40%, el mateix que 
els que s’inclinen perquè no es facin. 

“La societat japonesa està molt di-
vidida i de fet, va sobtar que final-
ment se celebressin mantenint el 
nom ‘Tòquio 2020’”, admet Anaya, 
que afegeix que ella mateixa se sent 
“una mica dividida no pel fet de la 
pandèmia, sinó perquè el govern 
hauria d’haver controlat millor 
la pandèmia aquí, al Japó”. Per 
tant, conclou, “no és el moment 
òptim per celebrar els Jocs, però 
és veure la llum al final del túnel”.

gran cerimònia d’inauguració

Tant Anaya com Hirashima reco-
neixen que es van sentir “molt fe-
lices” de veure la cerimònia d’in-
auguració dels Jocs i el moment 
culminant d’encesa del peveter amb 
l’última rellevista, la tennista Naomi 

  C.Lecegui/J.Rius

Osaka.  Anteriorment, les dues noies 
no es van voler perdre el pas de la 
torxa olímpica per Nagano –ciu-
tat que va acollir el Jocs Olímpics 
d’Hivern de 1998– i de fet, qualifi-
quen l’experiència “d’increïble, la 
vam poder veure just a un metre 
de distància”.

Davant la impossibilitat que la 
gent acudeixi als estadis, la televi-
sió nipona s’ha bolcat en l’esdeve-
niment esportiu. “Tot el dia hi ha 
retransmissió de les proves i crec 
que la gent ho està seguint des de 
casa seva” i un símptoma d’aquest 
fet “és que han augmentat molt les 
vendes de menjar i beguda especi-
als per als Jocs Olímpics. Moltes 
empreses estan venent i fent pu-
blicitat de paquets de pica-pica i 

begudes mentre t’estàs mirant els 
Jocs Olímpics”.

El Japó té grans estrelles en 
diferents disciplines. Una d’elles, 
considerada com un heroi, és el gim-
nasta Kohei Uchimura, set vegades 
medallista olímpic , que va fallar en 
l’exercici de barra, l’única prova en 
què competia als Jocs de Tòquio. 
“Estava considerat una mica com 
una llegenda, que sempre obtenia 
bons resultats amb la gimnàstica. 
El cert és que ja és gran i estava 
concentrat només en un exercici, 
volia guanyar però va caure elimi-
nat”, apunta Hirashima. Fins aquest 
moment, Japó és als primers llocs 
de la classificació de països quant a 
medalles obtingudes i ja supera la 
vintena de metalls.
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Divuit propostes 
als pressupostos 
participatius 2022
Els projectes, pre-
sentats per entitats i 
ciutadania, es podran 
votar entre els dies 
1 i 13 de setembre

Un total de divuit propostes opten a ser 
incloses en el pressupost que l’Ajunta-
ment destinarà a inversions aquest 2022. 
Es tracta dels projectes que diferents 
entitats i ciutadania de la vila han pre-
sentat durant el mes de maig, el període 
destinat a aquest fi, en el marc del pro-
cés de pressupostos participatius, i que 
compleixen amb el que recull el Regla-
ment Regulador del procés de Pressu-
postos Participatius. Enguany, cal des-
tacar  l’alta participació de la ciutadania 
en les propostes presentades. Com ja fa 
algunes edicions, els projectes es distri-
bueixen en dues categories.

categoria a, nucli urbà

S’han presentat catorze propostes d’in-
versió al nucli urbà. Són les següents:
 A1. Excursions inclusives amb la Joëlete 
(cadires adaptades tot terreny)
A2. L’ADF amb vista de dro: prevenció 
i protecció
A3. Skate-Park-Our
A4. Espai públic, espai de trobada
A5. Primera àrea de serveis per a auto-

caravanes del Vallès Occidental
A6. Aules multisensorials a les escoles: 
millorem l’aprenentatge
A7. Pista poliesportiva Espai Tolrà
A8. Obertura pati Casa Massaveu
A9. Arreglar plaça de Lluís Companys
A10. Cara nova al parc de Canyelles
A11. Ampliació Skate Park de Castellar 
del Vallès
A12. Preservem la nostra història
A13. Aparcament zona Pavelló Dani Pedrosa
A14. Biblioteca comunitària

categoria b, sant feliu i urbanitzacions

Les propostes d’inversió a Sant Feliu del 
Racó i urbanitzacions són quatre:
B1. Millorem les places de Sant Feliu 
del Racó
B2. A un pas del Cim
B3. Equipar zona verda El Balcó de Sant 
Llorenç (Turó Roig)
B4. Nens i nenes anem a jugar
Val a dir que nou d’aquestes propostes 
ja es van presentar a l’edició de 2020, 
que es va haver de suspendre a causa 
de la pandèmia de la Covid-19. Els seus 
proposants han decidit mantenir-les 
a l’edició d’aquest any, després que es 
donés l’opció de fer-ho a totes les ofer-
tes que van arribar l’any passat en la 
fase de votació. Són l’A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, B1 i B2.

Hi ha hagut una altra quinzena de 
propostes presentades a aquesta edi-
ció que no han pogut entrar en aques-
ta llista perquè no eren de competència 
municipal o bé perquè no s’ajustaven 
als requisits de les bases reguladores.

Podran votar als 
pressupostos 
participatius 

tots els 
castellarencs 

a partir dels 11 
anys (o que els 
facin el 2021) 

anys

11
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votacions

L’Ajuntament obrirà el període de 
votació entre els dies 1 i 13 de setem-
bre. Enguany, es podran fer a través 
d’internet, al web https://participa-
cio.castellarvalles.cat, o bé presen-
cialment, tant al Servei d’Atenció 
Ciutadana d’El Mirador com als es-
tands de la Festa que s’instal·laran 
el dissabte 11 de setembre al vestí-
bul de l’Auditori i 12 de setembre a 
la plaça d’El Mirador.

Podran votar totes les perso-
nes nascudes abans de l’1 de gener 
del 2011 i empadronats a Castellar 
abans del 12 de juliol del 2021. Per 
tant, tots els castellarencs a partir 
dels 11 anys. D’aquesta manera es 
manté per sisè any consecutiu l’am-
pliació de l’edat de votació que es va 
implantar el 2016. Tots els votants 
podran triar fins a tres propostes 
de cada categoria per ordre de pre-
ferència. La proposta escollida en 
primer lloc tindrà 3 punts, l’escolli-
da en segon lloc, 2 punts, i l’escolli-
da en tercer lloc, 1 punt. 

Imatge d’arxiu d’una votació anterior de pressupostos participatius. || Q.P.
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Obres als equipaments durant l’agost
L’Ajuntament hi invertirà 
uns 50.000 euros mentre 
que la Generalitat 
actuarà a l’IE Sant esteve 
per ubicar-hi 4 aules

Aprofitant el període de vacances escolars, 
aquestes setmanes l’Ajuntament està duent a 
terme diverses millores als centres educatius 
de la vila. Amb una inversió total de 50.000 
euros, la Regidoria d’Espai Públic ha progra-
mat diverses actuacions a les escoles Bonavis-
ta, Emili Carles-Tolrà, Joan Blanquer i Mestre 
Pla, l’IE Sant Esteve i als espais educatius de 
la Unitat d’Escolarització Compartida de la 
Torre Balada i d’El Mirador.

A banda d’aquestes intervencions pro-
gramades per l’Ajuntament, la Generalitat de 
Catalunya també ha de dur a terme aquest 
mateix estiu a l’IE Sant Esteve els treballs per 
habilitar quatre aules i construir un espai po-
livalent de 120 metres quadrats on s’ubicaran 
una sala per a professors i una aula d’audiovi-
suals (04). Les obres, valorades en 400.000 
euros, són prèvies a l’ampliació i reforma ne-
cessària per acabar de transformar el centre 
en institut escola.

intervencions municipals als centres 
Aquest és un resum de les intervencions pro-
gramades aquest estiu als centres educatius.

A l’Escola Bonavista s’ha desbrossat un 
talús del pati i s’ha col·locat una barana de se-
guretat en tot el perímetre (01). D’altra banda, 
s’ha instal·lat un fals sostre al menjador (02) 

per millorar-ne l’acústica. També s’ha instal-
lat il·luminació de tipus led en aquest mateix 
espai, es pintaran les línies de joc de la pista 
poliesportiva del pati i es doblarà l’amplada de 
l’escala d’accés a la zona d’educació infantil. 

A l’Institut Escola Sant Esteve s’han col-
locat uns contenidors provisionals (03) per em-
magatzemar diversos mobles dels espais que 
la Generalitat ha de convertir en aules.  També 
s’ha posat un nou sorral al pati i es renovaran 
uns tendals de l’edifici d’educació infantil.

A l’Escola Emili Carles-Tolrà s’ha renovat 
la xemeneia exterior de la sala de calderes per 
adequar-la a la normativa (05).

A l’Escola Joan Blanquer s’han renovat 

 Redacció

01. Barana nova a l’escola Bonavista 

02. Sostre nou a una aula de l’escola Bonavista 

03. Contenidor a l’escola Sant Esteve 

04. Porxos  al Sant Esteve

05. Xemeneia de l’Emili Carles-Tolrà

06. Noves piques al Joan Blanquer 
|| FOTOS: AJ. CASTELLAR
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totes les piques dels lavabos (06), aules i vesti-
dors. A totes, s’hi han instal·lat aixetes de pulsa-
ció suau i d’estalvi d’aigua. A més, s’estan duent 
a terme treballs de pintura al pati, a la pista poli-
esportiva i a l’entrada de l’escola.

A l’Escola Mestre Pla s’han reparat les por-
teries de futbol i també es pintaran les cistelles de 
bàsquet del pati. Els treballs de pintura continu-
aran en unes tanques, a les marquesines que fan 
de para-sol de les aules de secundària i a les líni-
es de joc de la pista poliesportiva. 

A l’Espai de la Unitat d’Escolarització Com-
partida de Torre Balada s’adequarà el taller que 
fan servir els alumnes de la UEC, renovant l’equi-
pament intern i la il·luminació.

Finalment, a El Mirador, s’adaptarà al llarg 
del mes d’agost el sostre dels tallers 3 i 4 per tal de 
millorar-ne l’acústica i que puguin ser utilitzats 
com a aules per als centres d’educació.

intervencions en altres equipaments

D’altra banda, l’Ajuntament està executant aques-
tes setmanes els treballs d’ampliació dels vestua-
ris del camp de futbol Joan Cortiella - Can Serra-
dor. Les obres, que suposaran una inversió d’uns 
98.000 euros, responen a la necessitat d’incre-
mentar els espais destinats a les jugadores de la 
UE Castellar i dels equips rivals. Així, s’habilita-
ran quatre nous vestuaris femenins a l’espai que 
ocupava un magatzem situat sota la graderia del 
camp. També s’està duent a terme l’arranjament 
d’una part del paviment de fusta del pavelló de 
Puigverd afectat pels tèrmits. En total es reno-
varan 30 metres quadrats de parquet. A més, 
també es repararan dues cistelles de bàsquet de 
l’equipament. L’actuació suma globalment una 
despesa de 9.000 euros.

Finalment, el mes de juny passat van fina-
litzar diverses millores a les dependències de la 
policia local. Al vestíbul s’ha instal·lat una porta 
automàtica de vidre i s’ha col·locat un vidre de 
seguretat a l’espai d’atenció ciutadana. També 
s’ha millorat l’espai destinat a armeria.

Al llarg de les setmanes vinents també està 
previst que comencin diverses obres en equipa-
ments, com ara la reforma del Casal de Gent Gran 
de la Plaça Major i la renovació de la coberta de 
l’Espai Tolrà.

ESPAI PÚBLIC | JUNTS X CASTELLAR

Demanen no descuidar arbrat i espais verds
Castellar forma part des de l’any 2020 
del projecte “Viles Florides” de la 
Confederació d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya (CHOC) que 
promou la transformació de racons, 
pobles i ciutats a través d’espais verds 
urbans i enjardinats. Junts per Cas-
tellar apunta en una nota de premsa 
que “va semblar que la inscripció a 
aquesta iniciativa podia marcar un 
abans i un després per al nostre mu-
nicipi, tenint en compte el descuit 
sistemàtic que l’equip de govern del 
PSC feia anys que mostrava respec-
te per molts dels espais verds”. Un 

any després de la inscripció de Cas-
tellar al projecte, “la situació encara 
deixa molt a desitjar: carrers lluint 
jardineria poc o gens mantinguda, 
espais en l’entorn urbà completa-
ment despoblats, zones enjardina-
des totalment descuidades, voreres 
amb vegetació desfermada que en-
vaeix la via pública o brancam dels 
arbres que dificulta la mobilitat i 
seguretat dels vianants”.

En el moment en què, com a 
poble, Castellar va entrar a formar 
part del projecte “Viles Florides”, 
“l’equip de govern va adoptar el 

compromís de millorar les condi-
cions que afecten la jardineria del 
nostre entorn urbà, mantenint-la 
adequadament”, i tot i una inver-
sió extraordinària de 30.000 euros 
en reposició d’arbrat viari “després 
de la nostra queixa anterior sobre 
aquest assumpte, actualment la 
manca d’inversió en personal de 
jardineria és notable i les veïnes 
i veïns de Castellar no veiem l’ac-
tuació esperada”. Des de Junts per 
Castellar insten el govern municipal 
a complir el compromís de fa un any.  

 || REDACCIÓ

L’Ajuntament ha reomplert les basses de prevenció d’incendis de Can Ca-
dafalc i el Puig de la Creu. Habitualment el manteniment d’aquests di-
pòsits va a càrrec dels Bombers Voluntaris i l’ADF. La sequera dels dar-
rers mesos ha provocat que els nivells d’aigua siguin molt baixos i sigui 
necessària una aportació extraordinària de cisternes d’aigua. L’actuació 
s’ha fet arran de la inquietud dels propietaris forestals per l’elevat risc 
d’incendi. Aquestes són les dades: a la bassa de Can Cadafalc s’han apor-
tat 66.000 litres (previsió de 84.000 litres més) i al Puig de la Creu s’han 
aportat 43.000 litres. També cal destacar que les basses del Barceló i del 
Serradell es mantenen pràcticament al 100% perquè mantenen l’apor-
tació d’aigües freàtiques. Tots aquests recursos estan a disposició dels 
mitjans aeris i terrestres d’extinció d’incendis en cas que sigui necessa-
ri. Es recorda que està totalment prohibit llençar objectes i banyar-se a 
les basses de prevenció d’incendis.  || REDACCIÓ

L’Ajuntament reomple les basses de 
Can Cadafalc i el Puig de la Creu
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L’Ajuntament  ha adquirit recentment 
dos bucles magnètics que permeten 
millorar l’accessibilitat auditiva grà-
cies a la compensació rebuda per part 
del projecte Reciclos, una iniciativa de-
senvolupada per Ecoembes, que ofe-
reix incentius a la ciutadania a canvi 
que els vilatans i vilatanes reciclin els 
seus envasos als contenidors grocs.

El consistori ha triat com a pro-
jecte l’adquisició d’aquests aparells que 
fan que les persones usuàries d’audiò-
fons o implants de so puguin rebre un 
senyal d’àudio més net i nítid, sense so-
roll de fons, perfectament intel·ligible 
i amb un volum adaptat a les seves 
necessitats. Així, la recompensa ob-
tinguda, d’un total de 1.200 euros, ha 
permès la compra de dos bucles mag-
nètics: un que s’ha instal·lat al mostra-
dor del Servei d’Atenció Ciutadana d’El 
Mirador i un altre que s’ha col·locat al 
mostrador de la Regidoria d’Atenció 
Social, a l’Espai Tolrà. A més, la Regi-

doria de Diversitat Funcional també 
ha adquirit un tercer bucle magnètic, 
en aquest cas portàtil, que podran fer 
servir els serveis municipals que ho 
necessitin. L’Auditori Municipal Mi-
quel Pont va obtenir el mes passat el 
distintiu “Espai de cultura responsa-
ble”, entre altres motius per ser un 
equipament cultural compromès a 

Dos bucles magnètics gràcies a la 
recompensa del projecte Reciclos
Els aparells permeten a les persones usuàries d’audiòfons 
o implant coclear rebre un senyal d’àudio més net i nítid

  Redacció

adoptar programes d’inclusió social. 
En aquest sentit, l’Auditori incorpo-
rarà a partir de la temporada que ve 
un servei de préstec gratuït de bucles 
magnètics individuals.

Reciclos continua ara amb una 
nova recompensa: el suport a l’atenció 
de l’alumnat amb diversitat de neces-
sitats als centres educatius. 

El bucle magnètic que s’ha instal·lat al mostrador del SAC. || AJUNTAMENT

AGOST | HORARISDIVERSITAT FUNCIONAL | ACCESSIBILITAT

A partir de l’1 d’agost, es produei-
xen canvis en les línies d’autobu-
sos que gestiona Sarbus. Així, a la 
línia C1, entre Sabadell i Castellar, 
hi haurà combois a les 5.30 h, 6.35 
h i cada 30 minuts fins a les 22.40 
h. Dissabtes, diumenges i festius, 
el servei començarà a les 7.35 h i hi 
haurà autobusos cada 30 minuts 
fins a les 22.30 h.

En sentit invers, a la parada de 
la plaça Europa el servei comença-
rà a les 5.50 h i hi haurà autobusos 
a les 6.50 h, 7.20 h i cada 30 minuts 
fins a les 22.50 h. Dissabtes, diu-
menges i festius, el primer autobus 
serà a les 7.50 h i hi haurà combois 
cada 30 minuts fins a les 22.50 h. A 
la parada de plaça Calissó, l’auto-
bús passarà els dies feiners a les 6 
h, 7 h, 7.30 h i cada 30 minuts fins 
a les 23 h. Dissabtes, diumenges i 
festius, l’autobús passa a les  8 del 
matí i hi haurà servei cada 30 mi-
nuts fins a les 23 h.

 A la línia C3, que va de Saba-
dell a Sant Llorenç els feiners i dis-
sabtes hi haurà combois a les  8.25 
h, 11 h, 13 h, 15 h, 17 h, 19 h i 21 h. Diu-
menges i festius, hi haurà servei a 
les 8.25 h, 12 h, 18 h i 20 h. En sentit 
invers, feiners i dissabtes hi haurà 
serveis a les 9.25 h, 12 h, 14 h, 16 h, 

Canvis en els serveis i 
equipaments municipals

18 h, 20 h i 22 h. Diumenges i festius 
el servei es farà a les 9.25 h, 13 h, 19 h i 
21 hores. Les línies C4  i e1 Exprés no 
circularan durant el mes d’agost. A la 
línia nocturna N65 circularà un vehi-
cle en servei de dilluns a diumenge: 
de Castellar a Barcelona les sortides 
són a les 00.09 h, 2.09 h i 4.09 hores 
(aquest últim a Sabadell Centre) i de 
Barcelona a Castellar, les sortides són 
a les 23.45 h (des de Sabadell Centre), 
1.15  h i 3.15 hores.

Pel que fa a equipaments muni-
cipals, el Servei d’Atenció Ciutadana 
d’El Mirador estarà obert de dilluns 
a divendres fins al 14 de setembre, de 
8.30 a 14.30 h  amb atenció presencial.  
La recepció El Mirador i servei tele-
fònic (93 714 40 40) tindrà l’horari de 
8.30 a 14.30 h durant el mes d’agost. La 
recepció del Palau Tolrà estarà tanca-
da de l’1 al 22 d’agost i a partir del 23 
d’agost estarà oberta de dilluns a di-
vendres, de 8 a 15 h. La biblioteca An-
toni Tort tindrà aquest horari fins al 
15 de setembre: de dilluns a divendres 
de 9.30 a 14 h i dimarts i dijous també 
de 17 a 20.30. La Ludoteca municipal 
Les 3 Moreres estarà tancada del 2 
d’agost al 3 de setembre i l’Arxiu Mu-
nicipal estarà obert dimarts i dijous 
de 9 a 14 h, tret del 12 d’agost al 9 de 
setembre en què romandrà tancat. 
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ALBERT DOMÍNGUEZ

“Aquest estiu pinta molt 
malament per la situació 
climatològica i del bosc. Serà 
dur. La campanya era obrir dos 
dies sí, dos dies no, i estem obrint 
gairebé cada dia i més hores de 
les previstes inicialment” 

ALBA MARTÍN

“La sensació quan sona 
l’alarma és d’adrenalina. 
T’actives. El cos es posa en 
mode d’alerta perquè tens 
una responsabilitat que has 
d’acomplir, has de prendre 
decisions molt ràpidament”

“Quan s’activa el Pla Alfa 
nivell 3, que és el que vam tenir 
el cap de setmana passat, 
significa que la població ha de 
tenir molta cura perquè tot està 
a punt perquè hi hagi un foc i 
que aquest incendi sigui gran”

CISCO ALTARRIBA

LA FEINA DELS BOMBERS VOLUNTARIS

Parc de bombers, en guàrdia
El parc de Castellar 
alterna guàrdies 
de cara a un estiu 
complicat, per la 
situació del bosc 
i la climatologia

La manca de pluja, les altes tem-
peratures i el vent són una combi-
nació letal per als espais naturals. 
Les condicions meteorològiques 
dels darrers dies ha provocat que 
la situació als boscos catalans sigui 
molt complicada. De fet, el nombre 
d’hectàrees cremades des que va 
començar l’estiu ja superen amb 
escreix les de l’any passat: en les 
darreres setmanes s’han produït 
focs a Llançà, Castellví, Terrassa, 
Sant Llorenç Savall o Santa Colo-
ma de Queralt. En alguns d’aquests 
ha participat el Parc de Bombers 
Voluntaris de Castellar del Vallès, 
que precisament a causa d’aquesta 
situació d’alerta, es troba de guàr-
dia diversos dies a la setmana. Tal 
com està estructurada la campa-
nya forestal quant als parcs vo-
luntaris, la Regió Metropolitana 
Nord està formada per 11 parcs, 
dividits en tres zones i en cada 
una d’aquestes zones, hi hagi el 
risc que hi hagi, han d’obrir dos 
parcs cada dia.

Però, com es prepara el parc 
els dies de guàrdia? Primer de tot, 

  Cristina Domene

explica el cap dels bombers volun-
taris, Cisco Altarriba, s’ha de pre-
parar el material. “Es comenci a 
l’hora que es comenci, el primer 
és preparar els EPI. Els posem 
a punt, els condicionem, deixem 
les botes, la motxilla, els guants, 
el casc, mirem que la llanterna 
funcioni, l’emissora i, ara a l’es-
tiu, també posem a punt l’EPI 
forestal. Finalment, omplim la 
cantimplora personal d’aigua”. 

Un bomber voluntari del parc de Castellar fent tasques d’extinció del foc forestal de Terrassa, que va tenir lloc el 10 de juliol passat. || BOMBERS CASTELLAR

Un cop tenen l’equipament per-
sonal preparat, el pas següent és 
tenir a punt els vehicles, fent re-
compte de tot el que porten i com-
provant que funcioni: “Després 
del material, comprovem que el 
vehicle arrenqui, que la bomba 
s’engravi, que les emissores i 
les sirenes funcionin, i depèn de 
quins vehicles es miren nivells. 
És a dir, que el vehicle estigui a 
punt per sortir”.

hores de pràctiques

Una vegada feta la posada al punt, la 
resta de la guàrdia, mentre esperen 
que els activin, els bombers i bom-
beres voluntàries fan pràctiques 
estructurals i obligatòries. Algunes 
són formacions a través de vídeo 
amb pràctiques. “La temàtica és 
molt diversa: maniobres, estesa 
de mànegues, focs forestals... al-
gunes les fem al parc i per a altres 
sortim fora. Això es fa sempre que 

estiguin a nivell 0 o 1. Si es decre-
ta l’alerta 2 o 3, com el cap de set-
mana passat, les pràctiques que-
den suspeses i ens quedem al parc 
només esperant les sortides”, de-
talla Altarriba.

Un dia de guàrdia al parc, com 
a mínim, han de ser tres persones, 
que és l’equip mínim que es necessi-
ta per fer una sortida. Les hores d’es-
pera serveixen per fer comunitat, as-
pecte molt important. “Alguns fan 
el dinar, altres se l’emporten o el 
comprem, però intentem sempre 
menjar junts. L’estona que tenim 
lliure alguns l’aprofiten per llegir, 
per migdiada, descansar i fer cafè. 
Més tard fem una altra tongada 
de pràctiques i després una mica 
d’esport al gimnàs, dutxa i cap a 
casa”, explica Altarriba. Les guàr-
dies d’estiu normalment s’acaben a 
les 21 hores, llevat que s’allargui per 
una sortida, llavors es queden acti-
vats fins que s’acaba el servei o fins 
que l’endemà té lloc el relleu.

La bombera voluntària Alba 
Martín, que va entrar a la secció ju-
venil el 2002, està preparada per si 
sona la sirena. “El primer de tot és 
tenir una informació completa de 
cap a on anem i què és el que s’hau-
rà de fer, i saber si ens cal algun 
material extra. Tenim tot l’equip 
preparat al costat del camió, per 
tant, quan sona l’alarma és sor-
tir corrents, vestir-nos i pujar al 
camió. Des que sona l’alarma i 
sortim passen segons”, compar-
teix la bombera.

Albert Domínguez, bomber vo-
luntari des de fa 16 anys, explica que 
de mitjana fan dues sortides al dia. 
“Aquest any ja hem fet 190 serveis. 
De mitjana en un any en fem 400. 
Som dels parcs de bombers de Ca-
talunya amb més sortides, potser 
els tercers o els segons. Avui ens 
han activat per una falsa alarma 
de foc forestal a Sabadell i un altre 
servei a la carretera de Sabadell 
per treure cinc joves d’un ascen-
sor”. Domínguez va participar en el 
foc forestal que hi va haver entre Ter-
rassa i Rubí. “Vaig estar tirant línia, 
darrere del cap de llança, una mà-
nega darrera una altra. Cada vega-
da que s’acaba una línia, que són 20 
metres, s’ha de tirar una altra fins 
a fer el perímetre. I anem fent re-
lleus. Vam estar-nos-hi cinc hores”.

un estiu complicat

Aquest any els boscos tenen més ve-
getació que l’any passat: “La sort 
de l’estiu del 2020 és que la cli-
matologia va ser molt propícia, 
va ploure. Aquest estiu és sec i 
molt estressant per a la natura. 
Ja és habitual en el clima medi-
terrani, que és cíclic”.

Altarriba explica què vol dir 
que s’activi el Pla Alfa nivell 3, que 
és el que vam tenir el cap de setma-
na passat: “La població ha de tenir 
molta cura perquè vol dir que tot 
el combustible dels boscos i la si-
tuació atmosfèrica estarà a punt 
perquè hi hagi un foc i que aquest 
incendi, a més, pot ser gran. Se sus-
penen totes les cremes que havien 
aconseguit autorització, les feines 
forestals i es restringeixen els ac-
cessos a zones sensibles dels parcs 
naturals”, recorda el cap de bom-
bers voluntaris.  
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actualitatalerta als boscos

L’alcalde, Ignasi Giménez, envoltat de representants de propietaris forestals després de la signatura del conveni. || C. DÍAZ

L’Ajuntament, l’Associació de Propi-
etaris Forestals de Castellar del Va-
llès, Gallifa i Sant Llorenç Savall, i la 
Federació Catalana d’Associacions de 
Propietaris Forestals BOSCAT van 
signar dijous un conveni per desen-
volupar el projecte ‘Cuidem el bosc, 
el bosc ens cuida’, que té per objec-
tiu dur a terme actuacions en l’àmbit 
de la prevenció d’incendis i la lluita 
contra el canvi climàtic al municipi.

El conveni és un instrument de 
col·laboració entre totes les parts 
per al foment de la gestió forestal 
estratègica. Els seus objectius prin-
cipals són reduir el risc d’incendis 
forestals i la seva afectació, restau-
rar zones forestals afectades per in-
cendis, impulsar les iniciatives que 
ajudin a trencar la continuïtat fores-
tal del paisatge, reduir la càrrega de 
combustible, i millorar l’adaptació 
dels espais agroforestals als efectes 
del canvi climàtic. També es pretén 
comunicar i implicar la població en 

Acord per millorar la gestió de boscos
El conveni s’ha  signat 
amb propietaris de 
boscos de Castellar, 
Gallifa i Sant Llorenç  i 
la Federació BOSCAT

  Jordi Rius

la importància de la gestió forestal i 
utilitzar-la com a vehicle d’inserció 
social, mitjançant la col·laboració 
amb empreses i entitats.

El conveni, que té una vigència de 
quatre anys, es desenvoluparà mitjan-
çant l’elaboració de Programes Anuals 
d’Actuacions per a les Àrees de Gestió 
Prioritària establertes en col·laboració 
amb els Bombers GRAF. L’alcalde de 
Castellar, Ignasi Giménez, va subrat-
llar que el conveni “és un canvi radi-

Vigilant qualsevol amenaça de columna de fum

Els informadors Anna Aulet i Este-
ve Llop, que formen part de la unitat 
de vigilància 76 de Pla d’Informació 
i Vigilància contra incendis fores-
tals (PVI), sufragat per la Diputació 
de Barcelona i amb la participació 
d’ajuntaments i ADF, recorren dià-
riament en diferents torns entre les 
12.30 i les 19.30 h des del 18 de juny 
i fins al 31 d’agost Castellar i Saba-
dell combinant dues facetes cruci-
als per a l’anticipació i la prevenció 
activa dels incendis forestals, la pe-
dagogia i la vigilància.

El PVI es va començar a im-
plantar el 1996. “Abans els ajunta-
ments posaven diners de la seva 
butxaca per pagar el combustible 
dels vehicles, ara ho paga tot la Di-
putació, però amb la col·laboració 
dels ajuntaments i els ADF de la 
zona per definir les rutes per on es 
fa la vigilància i la sensibilització”, 
apunta Jordi Romà, interlocutor de 
Formació i Comunicació de l’Ofici-
na Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals i Desenvolupa-
ment Agrari Àrea d’Infraestructu-
res i Espais Naturals de la Diputació. 

El Pla té tres objectius fonamen-
tals: “Reduir el número d’incendis, 
minimitzar-ne els efectes i ajudar 
els ajuntaments si ho necessiten”. 
Per reduir el número d’incendis i “te-
nint en compte que el 90% dels in-
cendis té origen humà, l’únic que 
pots fer és sensibilitzar la gent per-
què  sigui prudent, no faci negligèn-
cies i vigili tant com pugui”, explica 
Romà. “Anar a trobar la gent al bosc, 
explicar on es troben i demanar-los 
que tinguin prudència això no ho fa 
pràcticament ningú perquè és molt 
car”, assegura l’interlocutor de Forma-
ció i Comunicació de l’Oficina Tècnica.  
En aquests moments, la Diputació de 
Barcelona té desplegades 93 unitats a 
tota la província, amb un pressupost 
de 2,3 milions. 

A més d’informació i concienci-
ació, les unitats de controladors tenen 
la missió de dissuasió . “Si veus una 
persona que està amb un fogonet al 
mig del bosc fent foc en un lloc que 
no està permès, l’informador li diu 

  Jordi Rius

PVI | DIPUTACIÓ

ESPAI NATURAL | CONVENI

La informadora Anna Aulet parlant amb uns joves a prop del parc. || CEDIDA

cal en les polítiques de prevenció 
d’incendis forestals” i els darrers in-
cendis que hi hagut a Catalunya “han 
testimoniat que és necessari incen-
tivar que hi hagi una gestió forestal 
als nostres municipis”.

 En tot cas, des de l’Ajuntament 
de Castellar s’ha encetat “una via  
de col·laboració pública i privada 
perquè hi  hagi aquesta gestió”, ha 
subratllat l’alcalde. El president de 
la Federació Catalana d’Associaci-

d’apagar-lo i si no se’n surt avisa al 
112”. Afortunadament, des que va co-
mençar l’estiu no hi ha hagut cap acció 
de dissuassió a Castellar, encara que sí 
que ha hagut molta tasca de conscienci-
ació. De moment, a la campanya els dos 
informadors han hagut d’actuar més 
a Sabadell perquè és en aquell terme 
municipal on han detectat més colum-
nes de fum, possible origen d’incendis 
forestals, agrícoles o periurbans.

A més de la unitat 76, el PVI té 
al voltant de Castellar una altra uni-
tat que cobreix Gallifa i Sant Llorenç 
Savall, una altra que cobreix Sentme-
nat i Caldes de Montbui i una més que 
recorre Matadepera i Terrassa. Al 
terme municipal de Matadepera, hi 
ha dues torres de guaita, una a l’Obac 
i l’altra a La Mola, “que donen una 
bona visió de la comarca” consta-
ta Romà. Tant guaites com informa-
dors es coordinen des d’uns centres 
de control i comunicacions, que,  en 
el cas de Castellar, està situat a Lli-
nars del Vallès. Aquest centre té co-
municació prioritària amb el servei 
112, que de seguida activa els bom-
bers en cas  d’incendi. 

ons de Propietaris Forestals BOS-
CAT, Just Serra,  va suggerir que el 
conveni firmat a Castellar “s’hauria 
de replicar a altres pobles perquè 
és la primera pedra per ajuntar les 
sinergies des del món privat i pú-
blic per endreçar els nostres bos-
cos i que siguin molt més resilients 
davant dels incendis”. Al conjunt de 
la província de Barcelona, BOSCAT 
té subscrits altres convenis.

En aquest sentit, el conveni és 

“pioner” perquè “pot marcar un 
abans i un després perquè involu-
crem les empreses, l’educació a la 
joventut i és una cosa que farà el 
bé a tothom”, explicava el president 
de l’Associació de Propietaris  Fores-
tals de Castellar, Gallifa i Sant Llo-
renç Savall, Andreu Codina, entitat 
que aglutina 25 propietaris forestals. 

100.000 euros de subvenció inicial

Enguany, per impulsar l’arrencada 
del projecte, l’Ajuntament farà una 
primera aportació de 100.000 euros 
a l’Associació de Propietaris Fores-
tals de Castellar del Vallès, Gallifa i 
Sant Llorenç Savall, en concepte de 
subvenció, destinada a actuar a l’àm-
bit de Les Arenes, una de les Àrees 
de Gestió Prioritària.

D’altra banda, el conveni també 
preveu accions de comunicació, for-
mació i pedagogia ambiental incloses 
al projecte ‘Cuidem el bosc, el bosc 
ens cuida’. Aquestes accions aposten 
per la sensibilització de la població, 
les propostes formatives adreçades 
a professorat i alumnat, la creació 
d’ocupació i la captació de capital 
privat a través de la responsabilitat 
social corporativa de les empreses, 
entre d’altres. A la signatura també 
hi van assistir per part de BOSCAT 
el gerent, Jordi Tarradas, i l’enginyer 
tècnic forestal Joachim Englert, el re-
presentant de la Generalitat Joan Va-
llhonrat i Pere Moratonas, propieta-
ri forestal de Les Arenes.  
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La Chess World Champions o la Copa 
del Món de la FIDE 2021 s’està cele-
brant a Sotxi, Rússia, i va començar 
el 12 de juliol i s’acabarà el proper dia 
6 d’agost. L’esdeveniment marca el 
retorn dels escacs a la modalitat 
presencial després que la pandèmia 
forcés la cancel·lació de molts esde-
veniments esportius escaquístics. Ju-
gadors d’elit de tot el món, competi-
ran d’una banda del fons de premis de 
1.892.500 $, així com també per dues 
places per al Torneig de Candidats 
2022. Per primera vegada en la histò-
ria, la FIDE també està organitzant 
la Copa del Món Femenina. L’esde-
veniment comptarà amb la presèn-
cia de 103 de les millors jugadores del 
món, que competiran per un fons de 
676.250 dòlars. Cal recordar la frase 
de SG Tartakower que va dir: “Si ju-
gués bé l’Obertura Catalana no per-
dràs mai la partida”. El campió del 
món borda un excel·lent atac amb ne-
gres, però Wojtaszek està a l’altura 
i neutralitza el joc, amb a una bona 
defensa. Aquí teniu l’excel·lent par-
tida amb l’Obertura Catalana E06.

Magnus Carlsen no pot 
amb la catalana

 Salvador Juanpere

 Pau Castellví i Canet

 Núria Raspall*

l Sr. Ignasi Giménez, 
alcalde de Castellar, 
publicava a L’Actual 
de la setmana passada 
un article queixant-se 

del tancament del punt de vacuna-
ció massiva establert temporalment 
a la Pista d’Atletisme de Sabadell, 
titllant la mesura de “precipitada” 
i “incomprensible”. El seu article 
buscava captivar i indignar el lec-
tor contra una administració que 
el seu partit no governa, a través 
d’un tema tan delicat com la salut, 

stem a les portes 
d’unes noves vacan-
ces d’estiu i els que 
em coneixeu una 
mica ja us debeu ima-

ginar que estem enllestint els pre-
paratius per passar-les amb la fur-
goneta, fora de casa. Fa més de 10 
anys que viatgem d’aquesta mane-
ra, sabem què necessitem i què no, 
què ens funciona i què hem d’evi-
tar i, ja sigui fent turisme de pro-
ximitat o bé coneixent països di-
ferents del nostre, impera sempre 
un denominador comú: la natura 
i els espais oberts, entenent com 
a natura la muntanya i la fresca.
Per a nosaltres, que fugim de les 
zones concorregudes i ens tren-
quem les banyes per trobar llocs 
solitaris, el contacte amb la natura 
és vital, ja que aquesta ens dona lli-
bertat, ens posa al lloc que ens toca 
perquè ens fa adonar que petits i 
insignificants que som, ens dona 
felicitat i ens fa valorar les coses 
més simples de la vida, com poder 
veure mil i una estrelles qualsevol 
nit de l’any, deixar que ens desperti 
el cant dels ocells cada matinada, o 
sorprendre’ns tornant a veure cu-
ques de llum, molts anys després. 
Sense comoditats i buscant l’es-
sència de les coses, del contacte 
amb la natura, suposo que n’hem 
fet un mode de vida.
Aquesta estima per la natura és la 
que intentem transmetre a les nos-
tres filles, tal com en el seu moment 
van fer amb nosaltres els nostres 
pares. No volem que siguin grans 
alpinistes i que pugin tots els cims 
de Catalunya, sinó que valorin i res-
pectin l’entorn natural que tantes 
alegries ens ha donat. Que encara 
que el seu món siguin les tauletes, 
els ordinadors i les xarxes socials, 
les il·lusioni veure cabirols, collir 
maduixetes i banyar- se en un llac 
d’alta muntanya i que ho sàpiguen 
fer sense desvirtuar l’entorn. Que 
sàpiguen gaudir de la natura i inte-
ractuar-hi sense que es noti que hi 
han estat, deixant, sempre, la mí-
nima petjada possible.
Crec que com a societat, hem de 
fer un esforç col·letiu per vetllar 
pel benestar de la natura i dels en-
torns naturals que tenim i més, 
amb aquest boom que hi ha hagut 
arran de la crisi de la Covid. S’hi 
han de destinar més recursos i es-
forços perquè encara no ens em-
portem la brossa a casa i encara 
deixem peles de taronja o de plà-
tan ben a la vista per allò que “és 

E

E

Prou fer demagògia amb 
la salut, Sr. Alcalde

Vacances, valor i respecte

 Ignasi Giménez*

na comunitat avança-
da és aquella que és 
sensible amb la salut i 
el progrés de totes les 
persones que en for-

mem part. A casa nostra, com a totes 
les comunitats del nostre territo-
ri, per fer front a la pandèmia hem 
comptat amb l’esforç de tots els veïns 
i veïnes, de totes les entitats, de totes 
les administracions. I molt especial-
ment de dos col·lectiu nombrosíssims 
i  indispensables per entendre Cas-
tellar: les nostres comunitats socio-
sanitària i educativa.
La Medalla de la Vila 2020, doncs, va 
ser atorgada a l’Àrea Bàsica de Salut 
del nostre municipi, com a referència 
de tots i totes les professionals i enti-
tats de l’àmbit sanitari i sociosanita-
ri pel seu comportament heroic des 
de l’inici de la pandèmia; i malaura-
dament, aquesta mateix context va 
impedir que la poguéssim lliurar fí-
sicament llavors.
Esperem, doncs, poder-la entregar al 
primer acte de la Festa Major, junta-
ment amb la Medalla de la Vila 2021. 
Com vam aprovar al ple d’aquest ju-
liol, aquesta màxima distinció, en-
guany, serà lliurada al Consell Esco-
lar Municipal de Castellar del Vallès, 
a tots i totes les integrants de la co-
munitat educativa que represen-
tem els centres, els i les alumnes, 
els claustres, les famílies, els Ser-
veis Educatius, i la mateixa Regido-
ria d’Educació. 
D’aquesta manera, es produirà la 
quadratura del cercle: els dos pilars 
absoluts del nostre municipi rebran la 
màxima distinció per la feina magní-
fica, l’entrega, la constància i l’exem-
ple de desplegament de valors proso-
cials davant d’una situació tan dura.
El reconeixement màxim de la nos-
tra vila a tanta bona gent que està 
fent possible que ens n’anem sortint.
El dijous 9 de setembre, a les 19:00, 
iniciarem la Festa Major de la millor 
manera, reconeixent els nostres pi-
lars imprescindibles.
Salut i Educació!

*Alcalde

U
Medalles de la Vila 2020 i 
2021. Els pilars del nostre 
municipi

FOTO DE LA SETMANA
orgànic”. Algú ha de seguir expli-
cant que encara que sigui orgànic i 
es desfaci, no vol dir que s’hagi de 
llençar com si res. Es pot amagar, 
per allò que comentava abans de 
deixar la mínima petjada possible.
Regular l’accés al medi natural 
és bàsic. 
Així ho fan la immensa majoria de 
països i no passa res. Cal trobar la 
millor manera de fer-ho, però és 
necessari fer compatible el fet de 
sortir a la natura amb la preserva-
ció del medi, evitant massificaci-
ons i conductes incíviques, i això és 
cosa de tots i ens ho hem de creure 
d’una vegada per poder avançar.

*Regidora d’ERC

Un dron de la Policia reforça la vigilància del medi natural

La Policia Local ha estrenat en període de proves un dron que aquests dies 
servirà per reforçar la vigilància del medi natural.  Aquesta eina, que es va 
posar en marxa la setmana passada en un moment en què estava activat el 
Pla Alfa a nivell 3, disposa de càmera tèrmica que permet detectar les zones 
amb temperatures molt altes.  També compta amb altaveu per donar avisos 
a la població i per a tasques de recerca.  || TEXT I FOTO: REDACCIÓ

en plena cinquena onada de la pan-
dèmia, faltant a la veritat de mane-
ra barroera i deliberada.
Una primera veritat que el Sr. Al-
calde va escollir ignorar, malgrat 
conèixer-la sobradament, és que 
si el Departament de Salut no està 
administrant encara més vacunes 
és perquè no n’arriben més d’Euro-
pa. Donat l’actual ritme de recepció 
de vacunes comprades de manera 
centralitzada des de Brussel·les, la 
campanya de vacunació a la comar-
ca està garantida mitjançant dos al-
tres punts de vacunació a Sabadell, 
un altre a Barberà i per la proximi-
tat a 21 punts de vacunació a la Regió 
Metropolitana Nord. ¿De què serviria 
tenir més punts de vacunació oberts 
a una ciutat on ja n’hi ha dos de ben 
dotats, quan no hi ha més vacunes 
per a administrar ni més sanitaris 
disponibles? Tots voldríem ser vacu-
nats al costat de casa, però tenint en 
compte que tots els efectius (perso-
nal sanitari) estan desplegats, això 
no és factible a tot arreu; ni aquí ni 
a cap dels països del nostre entorn.
Una segona veritat que passa per 
alt és que, des del primer moment, 
el Departament de Salut i l’Ajunta-
ment de Sabadell, l’alcaldessa (PSC) 
del qual coneix prou bé, van pactar 
que el punt de vacunació massiva 
de la Pista d’Atletisme romandria 
obert només durant el mes de juny 
i potser s’allargaria part del mes de 
juliol, coincidint amb el període de 
màxima arribada de vacunes a Ca-
talunya. A això cal sumar-hi que han 
arribat menys vacunes de les pre-
vistes. Per tot això, la decisió no ha 
sigut precipitada i, considero, tam-
poc hauria de resultar massa difí-
cil de comprendre. Això és així fins 
el punt que l’establiment temporal 

d’aquest punt de vacunació va comp-
tar amb el consentiment de l’Ajun-
tament de Sabadell. Potser que el 
Sr. Alcalde li demani explicacions 
també a la seva companya de partit, 
alcaldessa de Sabadell, una de les co-
capitals representades pel Consell 
Comarcal que ell mateix presideix.
El punt àlgid de l’article és quan mos-
tra comprensió cap als joves de 16 a 
29 anys que sovint hem hagut de des-
plaçar-nos lluny del nostre municipi 
per aconseguir vacunar-nos. Miri, 
Sr. Alcalde, jo mateix (28 anys) vaig 
haver de desplaçar-me a Cornellà. 
Cregui’m quan li dic que si aquest és 
el cost de que les mans dels sanitaris
puguin estar on han d’estar, dona-
da la situació d’emergència sanità-
ria, agafaré els trens que calgui per 
vacunar-me i protegir així a la meva 
família, a la societat que m’envolta i 
a mi mateix. Hagués preferit vacu-
nar-me a Sabadell? Evidentment. 
M’hagués pogut esperar uns dies 
més per aconseguir cita a Sabadell? 
Sí, però vaig preferir anar a Corne-
llà per obtenir la primera dosi de la 
vacuna el més aviat possible. Com 
jo, molts altres joves.
En conclusió, les afirmacions que 
l’alcalde del nostre poble fa a l’arti-
cle de la setmana passada en aquest 
diari són impròpies d’un ex-perio-
dista (que va treballar a la ràdio a 
la seva joventut) i són encara més 
impròpies d’un alcalde i president 
del Consell Comarcal que sempre 
apel·la a la responsabilitat política 
respecte un tema tan delicat com la 
salut. Doncs bé, Sr. Alcalde: la res-
ponsabilitat política, sobretot en re-
lació a la salut, l’hem d’exercir tots 
els servidors públics, no només els 
que no militem al PSC. Crear en-
renou polític mobilitzant els senti-

ments de les persones en un tema 
tan delicat com la salut, faltant a la 
veritat, creant culpables d’una situ-
ació pactada seguint tots els crite-
ris tècnics i que respon a una arri-
bada de vacunes que no controla la 
administració de la que es queixa, és 
una actitud que no ens representa.

*Portaveu Junts per Castellar
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opinió

a majoria de nosaltres 
estem a punt de co-
mençar les vacances 
d’estiu, i aquest any 
seran unes vacances 

molt esperades després de més d’un 
any de pandèmia. Segurament molts 
marxarem de Castellar, però hi havia 
un temps que els estiuejants venien 
aquí, ja que la vila era un poble d’es-
tiueig. Després de descriure arxivís-
ticament les postals que s’enviaven 
des de Castellar des de principis del 
segle XX fins a finals de la dècada de 
1970 hem pogut anar desgranant les 
impressions d’aquests estiuejants. 
Majoritàriament els estiuejants de-
fineixen el poble amb l’adjectiu pin-
toresc, tot i que també comenten que 
és un “simpático pueblo” on passen 
unes “vacaciones deliciosas”. Cal 
recordar que a començaments del 
segle XX Sant Esteve de Castellar 
tenia una població de poc més de 
3.500 habitants i si pensem que el 
gruix d’estiuejants eren barcelo-
nins que deixaven la capital per 
venir a la vila per gaudir de l’ai-
re pur, de les millors condicions 
climàtiques i per fer excursions, 
el contrast havia de ser prou evi-
dent. Fins i tot a la postal marca-
ven la casa on estaven passant les 
vacances i assenyalaven les vis-
tes que tenien des de la finestra.
En una postal datada el 14 de ju-
liol de l’any 1925 un d’aquests es-
tiuejants escriu: “La estancia en 
este pueblo es muy agradable 
por lo pintoresco y fresco y hay 
muchos veraneantes”.
Castellar també va seguir sent 
destí d’estiueig durant la II Repú-

  Bones vacances. || JOAN MUNDET

Castellar, vila d’estiueig

L PLAÇA MAJOR

SÍLVIA SÀIZ
Arxivera Municipal

“La estancia en 

este pueblo es muy 

agradable por lo 

pintoresco y fresco, 

y hay muchos 

veraneantes”

blica i en una de les postals també 
es deixa constància de com eren 
les vacances a la vila en un campa-
ment: “Al matí anem al riu a posar 
els peus, que és molt divertit. A la 
tarda, amb la colla de la colònia, 
anem al riu a saltar d’una roca a 
una altra. Estem molt ‘morenos’ i 
tenim molta gana. Diumenge vin-
drà l’escolapi Wenceslao Ciuró a 
fer jocs de mans”. 
L’any 1958 una postal destaca que: 
“Nos hemos venido a San Feliu, 
que es muy bonito, de otra mane-
ra que San Lorenzo, pues hay más 
torres que casas de pueblo. Inclu-
so hay piscina”.
Ja en aquesta dècada dels anys 50 
del segle XX les vacances s’aprofita-
ven per venir a veure la família i per 

deixar que els més petits passessin 
les vacances amb els avis fora de les 
grans ciutats.
Potser un dels escrits d’aquestes pos-
tals que més crida l’atenció és una di-
rigida a un programa de ràdio con-
duït pel senyor Aladi; a la postal es 
pot veure una vista general de Cas-
tellar i el seu entorn natural i està da-
tada l’any 1964. El text, que enalteix 
les qualitats de la vila, diu així: “Sr. 
Aladi. Habrá usted visto muchos pu-
eblos, pero seguro que el nuestro no. 
Es precioso. Al fondo puede verse la 
Mola, o la montaña de San Lorenzo 
del Munt. Si alguna vez viene espero 
que nos lo haga ver igual como lo hace 
en la radio. Reciba pués muchos recu-
erdos de estos dos radioescuchas. Vi-
cente y Pedro. Programa: ‘El humor se 

escribe com A’”. 
Malauradament, a partir del moment 
en què el 600 es va popularitzar i va per-
metre una major mobilitat a una gran 
majoria de treballadors i les vacances 
van començar a passar-se a la platja, 
Castellar va deixar de ser un referent 
en aquesta vessant; pensem que fins i 
tot l’any 1972 es va canviar la data de la 
Festa Major que de celebrar-se al vo-
tant de la Mare de Déu d’Agost va pas-
sar al segon diumenge de setembre ja 
que l’agost s’aprofitava per marxar i 
passar uns dies lluny de la vila.
Malgrat el pas del temps i els canvis 
que s’han produït en la societat, el que 
és evident es que tots esperem les va-
cances per fugir de la rutina i fer allò 
que no podem fer habitualment. Així 
doncs, bones vacances!!! 
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El cantant i compositor Roger Padrós 
ha estat l’encarregat, junt amb l’artis-
ta Jan Aygua, de tancar l’espai musi-
cal que Ràdio Castellar està promo-
vent aquest juliol a ‘A la terrassa amb’.

L’últim concert d’aquesta pro-
posta va tenir lloc a la terrassa d’El 
Racó del Mercat. Acompanyats de 
les seves guitarres, Padrós i Aygua 

Roger Padrós tanca el cicle 
de concerts ‘A la terrassa amb’

Jan Aygua, a l’esquerra, i Roger Padrós durant el concert improvisat. || C. LECEGUI

Conrat Llauradó. || CEDIDA

van delectar els clients que estaven 
al bar amb tres cançons “Digue’m”, 
“Aire” i “Porque”, tocades de manera 
improvisada, una actuació que va sor-
prendre i complaure el públic. El pro-
jecte de Roger Padrós neix en solitari, 
amb temes que escriu Padrós a piano i 
veu. “Però volia anar una passa més 
enllà i vaig buscar músics que s’han 

anat incorporant en el camí. El pro-
jecte està creixent molt ràpid, amb 
una banda amb una producció en 
directe construïda”. L’artista, que 
ja té publicat l’àlbum Mil más actua 
en solitari properament, ahir ho va fer 
a Sitges i aquest divendres a Calafat. 
Respecte l’experiència de dilluns “és 
nou i és guai. La reacció del públic 
ha estat súper. Però al final, estem 
aquí per poder pujar a un escenari 
després. És la manera de donar-nos 
veu i donar oportunitats a la gent i 
compartir el que fan”.

El Jan Aygua es va incorporar 
al projecte com a guitarrista i, com 
a productor musical, ha acabat pro-
duint el directe juntament amb el 
Roger: “Ara estem intentant fer un 
àlbum”. Per a ell la música ho és tot: 
“És la meva banda sonora. Estic tot 
el dia pensant en música, fent mú-
sica, i també és teràpia”. Respec-
te l’experiència de cantar en l’espai 
musical de Ràdio Castellar, Aygua ha 
expressat que ha estat molt divertit: 
“No hi estem gens acostumats i fa 
molta comunitat, és més íntim que 
ser dalt de l’escenari”. 

RÀDIO CASTELLAR | MÚSICA

Dimarts 27 de juliol el castellarenc 
Conrad Llauradó es trobava a la 
piscina de l’hotel Ametlla de Mar 
de vacances amb el seu fill. En un 
moment donat, el també bomber 
voluntari va advertir com uns nens 
dins la piscina estaven esverats 
i arrossegaven un cos. Una nen, 
d’uns quatre anys, mostrava símp-
tomes d’ofegament. Llauradó, que 
estava fora de servei, va copsar que 
alguna cosa no anava bé, es va apro-
par a la piscina i de seguida va en-
tendre la situació. Va treure el nen 
de l’aigua i quan va veure que esta-
va cianòtic, sense dubtar, va comen-
çar les maniobres de suport vital 
bàsic. “Li vaig fer dues insuflaci-
ons i de seguida va treure molta 
aigua. Després vaig fer una mas-
satge de 30 segons i va obrir els 
ulls. Però després de posar-lo de 
costat va perdre la consciència 
de nou i el vaig haver de posar 
cap amunt i seguir amb el mas-
satge fins que va reaccionar i va 
començar a plorar”. Simultània-
ment el socorrista va anar a buscar 
el desfibril·lador, que finalment no 
va ser necessari, i va trucar al 112. 
Una ambulància medicalitzada del 

Salva la vida d’un nen 
a l’Ametlla de Mar

SUCCESSOS | CONRAD LLAURADÓ

SEM va traslladar l’infant a l’hospi-
tal i ja no val caldre l’helicòpter que 
s’estava adreçant al lloc dels fets. 
“L’infant està en observació. Ara 
ja estic més calmat perquè quan 
se’l van endur, estava intranquil 
per si el pronòstic seria desfavo-
rable”, expressa. Des de la direcció 
de l’hotel han agraït la seva tasca, 
però ell assegura que l’agraïment 
és que el nen estigui bé: “Vaig fer el 
que havia de fer, la meva feina. Si 
no ho hagués fet, sé que n’estaria 
penedit”. El castellarenc és bomber 
voluntari des de fa 21 anys, i gràcies a 
la formació rebuda dimarts va poder 
salvar la vida del menor.  || C. DOMENE
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“L’esport no hauria de tenir gènere”

Són les cinc de la tarda i els termòmetres 
voregen els 40 graus al Joan Cortiella, 
però a Ana Hernández i Chari Márquez 
sembla que no els afecti la temperatura 
i es mouen amb total llibertat pel camp 
que les ha vist néixer. Amb només vint 
anys, totes dues juguen a l’elit del futbol: 
l’Ana ha fitxat pel filial de l’Inter de Milà 
i la Chari jugarà al CE Seagull a Sego-
na Divisió. Es diu últimament que els 
èxits del primer equip femení del FC 
Barcelona ha provocat un boom en el 
futbol femení, un aspecte, però, que no 
ha fet més que incrementar la línia as-
cendent de les últimes temporades en 
un esport que encara ha de créixer molt 
per poder normalitzar la categoria en 
tots  els aspectes. La recerca per tro-
bar nous ingressos de la maquinària 
del futbol modern, amb l’aparició de 
les cases d’apostes i la incursió de pa-
trocinis potents en les grans lligues, ha 
aconseguit fer un gran salt qualitatiu a 
l’elit, amb l’arribada de diners extra a 
clubs i federacions. Malauradament, 
a la base encara se segueixen patint 
molts dels problemes i defectes d’anys 
enrere: falta d’efectius, infraestructu-
res adients, qualitat formativa i pes dins 
dels clubs. Històricament, el futbol fe-
mení no ha interessat els clubs locals i 
només ara, gràcies a l’arribada de sub-
vencions i a la possibilitat d’obtenir més 
ingressos amb les jugadores, fa que tots 
s’hi vulguin apuntar. Eren l’últim mico 
d’aquest esport, però ara se les comen-
ça a cuidar per motius econòmics, tot 
i que no sempre es reverteixen les aju-
des directament. Una mentalitat que 
hauria de canviar per fer efectiva una 

Ana Hernández i Chari Márquez al Joan Cortiella de Castellar, el camp que les va veure néixer esportivament. || A. SAN ANDRÉS

Les castellarenques Ana Hernández i Chari Márquez han arribat a l’elit del futbol femení i jugaran a l’Inter de Milà i al CE Seagull

màxima igualtat real i garantir el pro-
grés de la categoria femenina.

L’Ana, davantera, i la Chari, mig 
centre, han patit tot això d’ençà que 
van començar, amb quatre anys: “Vam 
jugar a la UE Castellar amb els equips 
dels nens fins als 12 anys. Ens va anar 
força bé perquè el nivell era superi-
or en el masculí que en el femení i ens 
va servir per aprendre més”, explica 
l’Ana, que aquesta setmana s’ha incor-
porat a la disciplina de l’Inter de Milà, 
després de cinc temporades jugant a 
l’RCD Espanyol, on ha arribat a debu-
tar al primer equip en la màxima cate-
goria i ha estat una peça clau en l’atac 
del filial a Segona.

“Abans, que una nena jugués 
a futbol no estava ben vist i et deien 
que eres un nen, quan realment és tot 
igual i no hi ha diferències”, explica 
Márquez, mentre afegeix que “ara se-
gueix passant però menys”.

“Avui se li dona més valor al fut-
bol femení i ha pujat el nivell. Abans 
et trobaves entrenadors sense cap 
idea ni experiència en el món del fut-
bol”, explica la mig centre, que creu 
que “mai s’arribarà a equiparar el 
futbol femení amb el masculí en res, 
ni en salaris ni en qualitat, ja que no 
s’hi destinen els mateixos recursos”. 
Hernández creu que “en homes hi ha 
molts més diners i aquest ‘boom’ del 
femení potser durarà uns anys més. 
S’ha de treballar per  poder equipa-
rar els dos gèneres”.

Totes dues van destacar a casa fins 
a fer el salt, quan van separar els seus 
camins. L’Ana va consolidar-se a l’Es-
panyol i la Chari al Levante Las Planas, 
on ha estat fins aquesta temporada. La 
nerazzurri afirma que “l’oferta va arri-

 Albert San Andrés

bar-me després del descens del pri-
mer equip i vaig valorar l’experiència 
que pot ser jugar a Itàlia”, mentre que 
la Chari va acceptar l’oferta del CE Se-
agull badaloní, un club completament 
femení que militarà a Segona.

“És difícil viure d’això. No tenim 
gaires perspectives de poder-ho fer. 
El futbol sempre és un complement 
en què tindran el nostre compromís, 
però no podem descuidar els nostres 
estudis”, coincideixen ambdues. L’Ana 

està preparant les oposicions per al cos 
dels Mossos d’Esquadra, mentre que la 
Chari estudia un grau superior d’admi-
nistració i finances.

“Viure del futbol femení no et 
dona per retirar-te. Podem viure fins 
als trenta, però després t’has d’espa-
vilar”, tornen a coincidir. Compaginar 
esport i estudis tampoc és fàcil, ja que 
juguen a escala nacional i han de viatjar 
constantment. Tot i això, l’Ana confes-
sa que “el futbol ho és tot per a mi. És 

entrar al camp i oblidar-me de tot”, i 
la Chari ho referma afegint que “fas el 
que t’agrada i és una manera de des-
fogar-te del dia”.

“El futbol és el que ens agrada 
des que som petites, i intentarem 
arribar el més amunt possible”, ad-
meten i animen totes les nenes a pro-
var-ho. “No creiem que l’esport tin-
gui gènere, l’ho hauria de tenir. Els 
esports són per a persones, no per a 
gèneres”, conclouen.  

Paula Pi i Jan Casamada, del CA 
Castellar, van participar en la fase final 
del campionat d’Espanya d’atletisme 
sub-18, amb bons resultats. Paula Pi 
va participar en els 2.000 obstacles, 
i va aconseguir la setena plaça amb 
un registre de 7:31,07 s, mentre que el 

seu company de club,  Jan Casamada, 
va aconseguir el vuitè lloc en els 1.500 
metres llisos amb 4:03,42 s, comple-
tant així una gran temporada per al 
club verd en categories de formació, 
en què diversos atletes han participat 
en els campionats nacionals.

Paula Pi i Jan Casamada, 
finalistes en el campionat 
d’Espanya sub-18
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· Com qualificaríeu aquesta 
temporada viscuda?
Molt bona, malgrat la situació tan com-
plicada que estem passant.

· En l’atletisme s’ha pogut salvar 
la temporada millor que en 
altres esports.
L’atletisme no és un esport de contac-
te i l’entrenament es fa a l’aire lliure i, 
aplicant totes les mesures necessàries 
i el sentit comú, s’ha pogut entrenar i 
competir. Cal dir, però, que ha suposat 
un gran esforç per a l’entitat.

· Com ha afectat la pandèmia el 
CA Castellar? Hi ha hagut molta 
davallada de socis i practicants?
Tot i que és un esport molt individual 
també es fa treball de grup i la pandè-
mia en aquest sentit ens ha perjudicat, 
hem hagut d’incrementar el nombre 
de monitors per complir les noves rà-
tios i resoldre substitucions per qua-
rantenes puntuals que han anat apa-
reixent. L’escola d’atletisme ha tingut 
un lleuger augment. Pel que fa a per-

sones sòcies,  hi ha estabilitat. També 
volem destacar que malgrat les dificul-
tats s’ha pogut consolidar la secció in-
clusiva, que també està augmentant.

· Què ha sigut el més difícil de ges-
tionar durant la pandèmia?
La manca de calendari de competici-
ons, sobretot els primers mesos. Va 
fer més difícil mantenir la motivació 
dels i de les atletes. Els entrenaments 
anuals es fan tenint en compte compe-
ticions importants i campionats, i aquí 
els entrenadors han tingut una feina 
afegida tant a l’hora de programar la 
temporada com de tenir els i les atle-
tes motivats i amb ganes d’anar a en-
trenar cada dia. Cal felicitar-los per la 
tasca que han fet i que estan fent. Els 
canvis constants i sovint confusos en 
les mesures de seguretat també han 
estat un hàndicap (aforament, ús de 
gimnàs, vestidors...). Pel que fa a l’or-
ganització de campionats, en aques-
ta situació s’han hagut d’aplicar me-
sures extraordinàries i hem hagut de 
disposar de més persones voluntàries.

· Tot i el panorama, els més joves 
han començat a aconseguir grans 
resultats i s’albira un gran futur.
S’està consolidant un grup nombrós 
de sub-16 a sub-20, per això aquest any 
s’ha pogut competir a la Lliga comp-
tant amb ells i elles. Aquest any hi ha 
hagut molta participació en els cam-
pionats de Catalunya i cinc han anat a 
campionats d’Espanya.

· I els veterans han mantingut el ni-
vell d’anteriors temporades.
No només han participat en les seves 
proves en campionats individuals i 
aconseguint pòdiums i grans fites, sinó 
que també ho han fet a la Lliga abso-

luta omplint moltes proves i al cam-
pionat de Catalunya de clubs màster 
en categoria masculina en què es van 
poder presentar com a equip.

· A més, el CA Castellar és l’enveja 
dels voltants per la infraestructura 
del club i les instal·lacions.
És cert que el fet que a Castellar dis-
posi d’un equipament com aquest és 
una sort, però no oblidem que és el fruit 
d’una gent que creia fermament en  l’at-
letisme i que va lluitar fort per aconse-
guir-lo. Cal dir, però, que l’equipament 
té mancances: manca il·luminació al 
circuit de cros, arranjar la corda i el 
sistema de drenatge de la pista, resol-
dre greus humitats de la part més an-
tiga, les plaques solars tèrmiques no 
funcionen, els banys necessiten algun 
repàs, cal una millor gestió dels resi-
dus i calen més espais d’ombra. Aquest 
equipament ofereix unes possibilitats 
d’enjardinament i paisatge que el farien 
molt més agradable i atractiu. En ge-
neral cal una millor gestió del mante-
niment. També esperem que quan es 
calmi tot plegat es pugui dur a terme 
la construcció d’un gimnàs més gran, 
ja que és una necessitat que fa temps 
que es reclama. 

· Com veieu l’estat de salut actual 
del club?
La salut social, força bona. En aquests 
moments, hi ha molt jovent amb mol-
tes ganes i il·lusió que s’impliquen al 
màxim com atletes, monitors, ajudant 
en les competicions. La categoria més 
petita de l’escola és força nombrosa, i 
participen en els entrenaments amb 
moltes ganes. També tenim un grup 
de màsters que han aconseguit grans 
èxits en aquesta temporada. Tot això 
és també fruit de la bona tasca que es 

du a terme per part dels entrenadors 
i tècnics. També gaudim d’una apa-
rent salut econòmica, però només per 
fer el que fem, si volem dur a terme 
nous projectes, adquirir nou materi-
al, remunerar millor als tècnics i moni-
tors/es, ens trobem totalment limitats. 
Creiem que les entitats sense ànim de 
lucre mereixen un reconeixement mi-
llor per part de l’administració. Des de 
les entitats esportives s’educa, es for-
men persones, es promou la salut, la 
inclusió i bons hàbits... des del 2011 les 
aportacions municipals s’han reduït 
més d’un 50% i la situació econòmica 
actual no facilita trobar empreses que 
vulguin esponsoritzar. Les entitats no 
podem augmentar constantment les 
quotes, cal que l’esport sigui accessible 
al màxim de gent possible, no som una 
empresa, som una entitat sense ànim 
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Els directius del CA Castellar fan un 
repàs de la temporada atlètica des-
prés dels èxits obtinguts per la base i 
els veterans

ENTREVISTA

JUNTA CA CASTELLAR

de lucre, els membres de la junta, lò-
gicament, no cobrem per gestionar-la.

· Quina ha de ser la direcció per 
seguir creixent?
Hi ha molta gent que corre pels carrers 
i entorns, potser desconeixen que en 
aquest equipament hi ha la possibili-
tat de disposar de persones tècniques 
que et poden ajudar a millorar la forma 
física, la salut i a fer millor aquest es-
port. Hem de treballar per apropar 
més l’entitat i l’atletisme a tothom i se-
guir treballant perquè els que formem 
part de l’entitat seguim creixent en va-
lors de superació, respecte i integra-
ció. També ens agradaria augmentar 
el nombre d’atletes de categoria màs-
ter (+35 anys), sobretot en categoria fe-
menina. Estem treballant perquè les 
pistes estiguin obertes matí i tarda.  

“S’està consolidant un grup nombrós”

esports

D’esquerra a dreta, Laia Valera, Xavi Arderius, Sònia Molina i Toni Ventura. || CEDIDA

atletisme
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El ‘Pujol Team’, tercer al mundial
Jordi Pujol puja al podi a l’Open de ‘car cross’ del World Rallycross de Catalunya, disputat al Circuit de Montmeló

Circuit de Barcelona-Catalunya, l’as-
falt a més de 50 graus i els nervis a flor 
de pell. Aquest és l’aspecte del pàdoc, 
on els cotxes del campionat del món de 
ral·licròs esperen el seu torn per sortir 
a pista. En un racó, els petits car cross 
ocupen el seu lloc amb un ambient de 
més distensió: mentre uns posen a punt 
els seus cotxes, els altres parlen i riuen 
davant la imminent expectativa de tre-
pitjar el traçat.

En els boxs improvisats –cinc car-
pes i dues piscines inflables per remu-
llar-se– no es palpa la mateixa tensió 
que a les carpes adjacents, on debuten 
en la primera prova del mundial i tot-
hom vol guanyar. Aquí tots són amics 
i l’únic objectiu és divertir-se... i bé, 
també guanyar.

Davant l’autocar d’assistència, 
de la marca Speed-Car, vells coneguts 
com els Lahoz, encarregats de la fabri-
cació d’aquests buguis i la resta de par-
ticipants, en què destaquen els Pujol, la 
família castellarenca ja mítica en aques-
ta disciplina, amb tres generacions de-
dicades a la benzina d’ençà que Josep 
Pujol –sí, l’inventor del pastisset Pante-
ra Rosa– comencés a fer gimcanes en 
moto als anys 50.

El Jordi i els seus fills, l’Aina i el Pol, 
s’afanyen amb el cotxe, on evidentment, 
no falta l’adhesiu de la Pink Panther en 
homenatge al precursor. El Pol, engi-
nyer mecànic de competició, tracta de 
rascar les dècimes possibles refredant 
les llandes del cotxe amb mètodes ru-
dimentaris, però efectius, mentre l’Ai-
na posa ordre en el guirigall d’abans de 

  Albert San Andrés la sortida. El Jordi es mira amb orgull 
la feina dels seus fills, abans de pujar al 
forn que és l’habitacle i sortir a pista.

El circuit, situat a la zona de l’es-
tadi, és un híbrid de 1.133 metres entre 
sorra i asfalt, pensat per als cotxes de 
ral·licròs –prototips d’entre 300 i 600 
cv– on els petits car cross, amb motor 
de moto de 600 cc i 120 cv, es defensen 
amb dignitat. Seran un total de quatre 
tandes, en què el millor de la lligueta serà 
el campió. Els joves Ares Lahoz i Joan 
Salichs són els qui es fiquen el campio-
nat a la butxaca divendres, després de 
dominar les dues primeres curses, però 
els veterans Pujol i Josep Maria Vilà en-
cara tenen molt a dir. Diumenge queda 
tot per decidir en la final, en què Pujol 
ha de superar Vilà per aconseguir el 
podi. La lleidatana Lahoz domina l’úl-
tima cursa i es proclamarà campiona 
per davant de Salichs, amb Vilà tercer i 
Pujol fora del podi, però tot canvia en un 
vist i no vist. En l’última volta, el motor 
de l’Speed-Car diu prou i s’atura al re-
volt de la jocker lap. Salichs és campió, 
amb Vilà segon i Pujol tercer, un desen-
llaç inesperat.

“Han estat dos dies molt macos. 
Les instal·lacions fantàstiques i l’or-
ganització, de 10”, va explicar el pilot, 
que amb aquesta ha participat en el total 
de les cinc edicions. “Sempre és espe-
cial venir aquí. Quan es va inaugurar 
el circuit, jo era aquí de controlador 
amb les banderes i cada vegada que 
vinc acabo recordant aquells anys. 
Espero tornar encara molts més!”, 
confessa Pujol, que marxa a casa amb 
la copa i havent pujat al mateix podi que 
les estrelles mundials d’un esport tan 
vibrant com el ral·licròs. 

A dalt, Pol, Aina i 

Jordi Pujol en el 

podi del Rallycross 

de Catalunya. A 

baix, el Jordi en el 

salt del circuit. 
|| A. SAN ANDRÉS

motor
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Els campus de tecnificació han estat 
les activitats esportives més deman-
dades d’aquest juliol i tanquen el mes 
amb un gran èxit i satisfacció entre 
assistents i organització. Bàsquet, ho-
quei, atletisme, vòlei, futsal i futbol 
han estat les tecnificacions més des-
tacades d’aquest estiu, després d’una 
temporada molt difícil amb diverses 
aturades, sense competició en alguns 
casos i amb la necessitat de continuï-
tat per part dels esportistes, motiu pel 
qual l’assistència als campus ha estat 
més alta que en temporades anteriors.

En el cas de l’hoquei patins, un 
dels esports més minoritaris del poble, 
la satisfacció ha estat absoluta. Ar-
mand Plans, responsable del campus 
de l’HC Castellar, explica que “el casal 
ha estat un èxit rotund pel que fa a 
participació i organització”, en què 
el club ha tingut una trentena de nens 
i joves que han participat en les activi-
tats, separades per franges: “les pri-
meres dues hores fèiem tecnificació, 
treballàvem diàriament un vessant 
diferent: patí, passada, control, fi-

Èxit dels campus castellarencs
Hoquei i bàsquet han estat els més destacats d’aquest estiu

nalització... després d’esmorzar es 
feia una activitat extra (jocs d’ai-
gua, una gimcana, campionats per 
equips, etc.)”, activitats per les quals 
han comptat amb dos entrenadors 
(Plans i Xavier Ramiro) i diferents ju-
venils del club com a voluntaris.

“Hem fet promoció de l’esport, 
també del club que necessita poder 
oferir i posicionar-se a l’altura d’al-
tres grans entitats durant els perí-
odes vacacionals i ajudar a fer créi-
xer el poble amb l’hoquei. S’han fet 
samarretes, sortejat estics i mar-
xandatge i productes del club”, i ex-
plica que la iniciativa ha estat tan bona 
que “es vol tornar a repetir a inicis 
de setembre”.

Pel que fa al casal del bàsquet, 
una seixantena de nens han passat 
durant les tres setmanes de duració, 
en què s’ha treballat la tècnica indivi-
dual, s’han fet jocs lúdics, guerres d’ai-
gua, partits entre monitors i jugadors, 
concursos de tir, de 3x3, de talents, 
etc. “Aquest any hem implementat 
un nou sistema de medalles que ha 
agradat molt. Els guanyadors de 
cada activitat, qui millor entrena-
va i qui millor comportament tenia, 

  Albert  San Andrés

CAMPUS D’ESTIU | CLUBS

eren premiats cada dia” explica Santi 
Cano, responsable del club groc-i-ne-
gre. Els que més medalles van acumu-
lar cada dia acabaven sortint a l’Insta-
gram del club.

El campus de l’FS Castellar ha 
estat doble, amb voleibol i futbol sala, 
que qualifiquen “d’èxit”. Amb més de 
100 inscripcions entre les dues secci-
ons, han superat el nombre de partici-
pants, un “indicador de la bona tasca 
que s’està fent en les categories de 
base del club i que els jugadors ex-
terns a l’entitat s’animen a partici-
par i ser part d’aquesta gran famí-
lia”. En el cas del voleibol, “la major 
part d’inscripcions són de practi-
cants que no pertanyen a la disci-
plina del club i volen començar al 
setembre”, expliquen.

L’únic cas negatiu ha estat la 
cancel·lació de l’última setmana del 
Campus Xavi Hernández de futbol. 
Aquesta tecnificació –la de preu més 
elevat de totes– va tenir problemes per 
baixa inscripció i des de la UE Caste-
llar, després d’esgotar els dos anys de 
contracte, ja s’ha anunciat que torna-
rà a fer el campus tradicional la tem-
porada que ve. A dalt, participants en el campus del CB Castellar. A baix, els de l’HC Castellar. ||CEDIDES

esports lleure
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Passar l’estiu amb un llibre a les mans

Stephen King, Imma Cabré, María Dueñas o Jo Nesbo són autors de novetats literàries per gaudir de la lectura durant les vacances. ||  CEDIDES

Les llibreries de Castellar del Vallès han 
fet, un estiu més, un recull de propostes 
literàries perquè la lectura també ens 
acompanyi aquestes vacances. Entre els 
títols que ens recomanen els llibreters 
locals, hi ha literatura d’adults, infantil 
i juvenil, perquè ningú es quedi sense 
idees de llibres per llegir. 

Per exemple, la papereria-llibreria 
Vallès ens recomana l’autora castella-
renca Natàlia Cerezo, que va publicar 
fa uns mesos la seva primera novel·la, 
titulada I van passar tants anys. També 
apunten com a interessant el llibre Vora 
el mar, una nova recopilació de contes 
amb alguns dels millors escriptors ca-
talans del moment: Roc Casagran, Ste-
fanie Kremser, Jordi Lara, Xavier Mas 
Craviotto, Empar Moliner, Jordi Nopca, 
Marta Orriols, Sergi Pàmies, Llucia 
Ramis, Carme Riera i Natàlia Romaní.

Fòrvid, d’Elena Bartomeu, és una 
altra de les recomanacions de la llibre-
ria Vallès, a més de La casa de foc, de 
Francesc Serés; El regne, de Jo Nesbo; 
La lladre de llibres, de Markus Kusak, i 
Amor i no, d’Alba Dalmau. 

Per a infants de 8 i 10 anys recoma-
nen El club dels cinc. En Tim resol un cas, 
d’Enid Blyton; La fada Ginesta i la pedra 
de la lluna, d’Anna Muro; Històries de la 
nostra era, de John Green, i Les extraor-
dinàries històries dels dinosaures, Arnaud 
Plumeri, una publicació d’Animallibres.

També infantils són els llibres Di-
gues on és Gegant: la ciutat, (ed. Cruïlla),  
de Thierry Laval i Yann Couvin;  ¡Son-
ríe! i Dibuja y sonríe, de Raina Telgemer-
ler; Mixifú i la llavor màgica (per a pri-
mers lectors), i  Els diaris de la Cirera, 
un còmic infantil pensat per a lectors a 
partir dels  7 anys. En l’apartat juvenil 

  Marina Antúnez

recomanen Caminant junts per la lluna, 
de Pep Puig. 

Enguany, la llibreria La Centrale-
ta vol fer una menció especial als autors 
locals, “gent que ha tingut la valentia 
d’escriure i editar un llibre, sobretot, 
en aquests temps”, apunta Carlos Hi-
gueras, el responsable de l’establiment. 
En aquest sentit, recomana els darrers 
llibres que li han arribat, dels castella-
rencs i castellarenques Margarita Mar-
tin, Míriam Aguado, Mónica Gómez, 
David Triviño, Domènec Triviño, Alba 
Amat i Lluís Flores, entre d’altres. 

A més, també apunta títols com 
Sira, de Maria Dueñas; Els angles morts, 
de Borja Bagunyà; Los crímenes de Saint 
Malo, de Jean-Luc Bannalec, El regne, de 
Jo Nesbo, Después, d’Stephen King; Sense 
por, de Rafael Santandreu, i El arte de 

Les llibreries locals fan 
recomanacions per 
a les vacances, tant 
per als adults com per 
als infants i joves

engañar al karma, d’Elisabet Benavent. 
Pel que fa als llibres infantils i juve-

nils, a La Centraleta recomanen la vui-
tena entrega de El mundo de Clodett i la 
cinquena de Los Compas. També molt 
demanada és la col·lecció Bitmax, de 
Jaume Copons; o la d’Amanda Black, de 
Juan Gómez Jurado. 

A la llibreria-papereria Espai Lec-
tor Nobel recomanen, d’una banda, les 
novel·les Impost de sang (30è Premi de 
Novel·la Òmnium Cultural del Vallès 
Oriental), d’Imma Cabré; Independèn-
cia, de Javier Cercas, i Els estels, de Jac-
ques Goldstyn. 

En el terreny de la literatura infan-
til i juvenil apunten la col·lecció d’Aman-
da Black, de Juan Gómez-Jurado, i Els 
nens de la senyora Zlatin, de Maria Llu-
ïsa Amorós.  Per a infants, la col·lecció d’Amanda Black és molt recomanada.  ||  CEDIDA

OPINIÓ

estiu, sempre que no tre-
balleu i tingueu la sort 
de fer vacances, és un 
bon moment per retro-
bar-se amb un mateix... i 

amb tots els llibres que hàgim deixat de 
banda durant la resta de l’any, o per de-
cidir-nos a descobrir alguna cosa nova.
Si us ve de gust una lectura amable i 
tendra, a Mientras pudimos, de Pablo 
Herrán de Viu, hi trobareu la relació 
entre una dramaturga, ja molt gran, i 
un jove guionista a Nova York. La nar-
ració és delicada i bella, però el que de 
veritat la fa enlairar-se són els cops d’hu-
mor amagats.
Aquest pot ser un moment genial per 
recuperar aquells clàssics gruixuts i ca-

NATÀLIA CEREZO. Escriptora

Una pila 
de llibres

nònics que de vegades fan mandra, però 
que us atraparan a les poques pàgines. 
Per a cors valents, la genial i hipnòtica 
Crim i càstig sempre és una bona opció. 
També podeu atrevir-vos amb clàssics 
una mica més moderns, com Virginia 
Woolf (ara La Temerària està traient 
unes edicions precioses, però també és 
molt recomanable la biografia que li va 
fer el seu nebot, Quentin Bell).
Per als que tinguin ganes de viatjar però 
aquest estiu no puguin passar de Llo-
ret, qualsevol de Bill Bryson us ho farà 
passar bomba. Especialment En las an-
típodas, en què explica un viatge a Aus-
tràlia espatarrant, amb caimans i me-
duses assassines. Si us venen de gust 
aventures, hi ha autors que no fallen 

mai. Ja sigui l’exploració subterrània 
de Viatge al centre de la Terra, els pira-
tes “de tota la vida” de L’illa del tresor o 
les desventures al Londres victorià de 
L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no 
podreu deixar de llegir-los.
Per als amants de la ciència-ficció, Ray 
Bradbury és un mestre. Ja sigui amb 
L’home il·lustrat o Les cròniques marci-
anes, Bradbury us farà sentir nostàl-
gia per un futur que encara no ha ar-
ribat. I pel que fa a la fantasia, l’estiu és 
el millor moment per rellegir El hòbbit: 
viatges, ponis i dracs, no es pot dema-
nar res més. Per als amants del llibre 
il·lustrat, qualsevol de la Taschen (ja 
sigui cine, art, fotografia...) us assegu-
ra una edició maquíssima i a bon preu. 

I una descoberta recent: Comercios de 
Tokio, de Mateusz Urbanowicz, recorre 
la ciutat buscant els comerços més tra-
dicionals per pintar-los a aquarel·la... i a 
sobre l’edició és bilingüe! Si voleu algu-
na cosa més moderna, Ali Smith no us 
decebrà. Punyent, clara i alhora experi-
mental, el seu quartet estacional deixa 
bocabadat de tan ben escrit que està. És 
simplement genial! I parlant de genis, 
no m’oblido del nostre estimat Josep 
Lluís Badal. Ara ha tret una joia que es 
diu Googol (amb unes il·lustracions pre-
cioses i un desplegable i tot), però real-
ment qualsevol cosa seva fa goig. Si us 
sentiu valents, proveu amb els seus po-
emaris (qualsevol), i si voleu un torrent 
desbordat, el Jan Plata o Els llibres d’A.

L’
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POESIA | TRADUCCIÓ 

Wilhelm Müller és l’autor que ha traduït Miquel Desclot. || CEDIDA

A mitjan d’aquest mes de juliol ha 
sortit publicat el llibre de poesies 
El viatge d’hivern, de Wilhelm Mü-
ller, traduït al català pel castellarenc 
Miquel Desclot. “És un cicle poè-
tic d’un poeta romàntic alemany, 
que va morir molt jove”, explica 
Desclot. Va morir amb 33 anys, dei-
xant, però, un extens volum d’obra. 
“Era un poeta més important del 
que sembla, admirat i reconegut 
pel gran Heinrich Heine, però la 

Wilhelm Müller en català
Miquel Desclot ha traduït ‘El viatge d’hivern’ del poeta romàntic alemany

  Marina Antúnez seva poesia és més coneguda per 
la música que hi va posar Franz 
Schubert que no pas per la ma-
teixa poesia”, afegeix el traduc-
tor i poeta. 

Fa uns quants anys, els respon-
sables del Festival de Música de Tor-
roella de Montgrí van demanar a Mi-
quel Desclot la traducció d’aquest 
cicle poètic perquè havien progra-
mat l’obra de Schubert al festival. 
“Perquè el públic tingués la lle-
tra en català em van demanar la 
traducció, i els la vaig fer”. Des-
clot va traduir 24 poesies, que són 

les que conformen el cicle.
Fa tres anys, per al Festival de 

Musica Schubertíada de Vilaber-
tran, li van demanar si podien fer 
servir aquelles traduccions “i ales-
hores em van demanar una confe-
rència sobre l’autor, i la vaig pre-
parar”. Desclot va pensar que seria 
una oportunitat publicar el llibre, 
amb les poesies i amb una introduc-
ció explicant qui era i quin interès 
tenia l’autor. “Va publicar moltes 
coses, era un defensor de les lli-
bertats del seu país, i va defensar 
també les llibertats d’altres paï-
sos oprimits, com la Grècia rebel-
lada contra l’imperi otomà”. Mü-
ller, que es va formar com a filòleg 
grec, va deixar una obra molt vari-
ada, amb diversos llibres de poesia 
en defensa dels grecs.

Fa dos anys, Desclot el va acabar. 
Finalment, l’editorial Ficta hi va apos-
tar. I el que s’ha publicat finalment és 
un llibre que conté una introducció a 
la vida i l’obra de Müller, una primera 
part en què hi ha “aquestes 24 poe-
sies tal com les va deixar el poeta”, 
i una segona part on hi ha les 24 po-
esies altre cop, “però tal com les va 
musicar Schubert, amb algun canvi 
de text i sobretot d’ordre”. 

El llibre, doncs, permet llegir 
les poesies tal com les va pensar 
l’autor, i alhora, permet seguir el 
cicle musical de Schubert, amb el 
text al davant. “És un llibre doble, 
amb la pretensió d’arribar al lec-
tor de poesia i a l’aficionat a la mú-
sica clàssica”. 

Amb aquesta publicació, a par-
tir d’ara ja es pot llegir la poesia en 
alemany i en català, “i a la segona 
part, pots seguir els ‘lieder’ en ale-
many i, al costat, tenir la traduc-
ció catalana”. 

És la primera traducció poètica 
que es publica en català de l’obra de 
Wilhelm Müller, el poeta que va ins-
pirar dues de les obres més extraor-
dinàries de Franz Schubert, La bella 
molinera i Viatge d’hivern.  

Fa unes setmanes, el castellarenc Josep Maria Sellarès Casas va presentar el 
seu darrer llibre El nuevo universo, editat per Amazon.es, a la Biblioteca Mu-
nicipal Antoni Tort. El relat parla de la ciència i de la ciència ficció. Sellarès 
és aficionat a l’astronomia des de petit, i des dels 15 anys que escriu sobre el 
tema. “He publicat uns 12 llibres i a diverses revistes nacionals”. També 
ha estat en contacte amb gent que treballa per a la NASA i ha format part de 
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell durant 10 anys. El seu darrer llibre és la 
segona part d’un altre, Un par de libros de ciencia ficción, que va publicar amb 
l’editorial Paisatges “i que tenia forma de narració”.  ||  M. A.

Josep Maria Sellarès va parlar del seu 
llibre ‘El nuevo universo’ a la Biblioteca

BREUS

La tercera edició del  Landscape Music Experience (LAM) ha estat tot un 
èxit. Els nois i noies han viscut una aventura de 10 dies de descoberta per 
l’entorn natural, compartint la música en llocs insòlits, amb el fil conductor 
“LAM, per un món millor”. La pandèmia ha fet reflexionar sobre moltes coses 
i mirar des d’una nova perspectiva, “per això hem agafat alçària i hem 
mirat l’horitzó des de diferents turons i puigs propers (Mont-rodon, 
Turó de les Arenes, Turó de la Malesa, Rocamur, Pedra d’Àliga, Puig 
de la Creu, Serrat del Vent, etc.), des d’on poder per poder pensar, ima-
ginar, i preparar un petit concert “evocant el món que voldríem”.  || AMC

Acció Musical Castellar finalitza un 
LAM harmonitzant natura i música
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Remullats en un mar tropical

El somriure de Guillem Roma és 
encomanadís. I més a dalt d’un es-
cenari, una nit d’estiu, per injectar 
una bona dosi de vitalisme. Aquest 
dissabte Roma va presentar a Cas-
tellar el seu darrer disc, Kiribati. És 
el nom del primer país que, segons 
explicava, quedarà submergit a sota 
del mar per culpa del canvi climàtic. 
Amb una actuació pròxima, alegre 
i optimista, el cantant osonenc va 
aconseguir enfonsar els espectadors 
en un mar de sensacions positives. 
Una remullada d’energia positiva.

Sap jugar amb el ritme. Així ho 
va demostrar, amb un vaivé de puja-
des i baixades d’eufòria. Combinant 
moments en què la música relaxa-
da bressolava el públic, amb ritmes 
pausats, i d’altres en què l’estimula-
va amb notes més trempades. Tot 
plegat, combinant sons caribenys i 
dosis poètiques que ofereix el nou 
àlbum, amb cançons com “No fer 
tant” o “Ya nunca lo sabrás”, temes 
que s’enganxen, per la lletra i l’ener-
gia que transmeten.  

La personalitat de Roma, en-
fundat en un elegant vestit d’estiu 
a conjunt amb els altres músics, és 

  Guillem Plans

CRÒNICA | NITS D’ESTIU

part de l’espectacle. A l’escenari, 
una planta tropical acompanyava 
l’actuació. Al seu equip, Didak Fer-
nandez (bateria, percussions, pro-
cessats i cors); Miquel Sospedra 
(baix i coros); Guillem Plana (guitar-
ra elèctrica, espanyola, i cors); i la 
seva germana, Marta Roma (violon-
cel, percussions i cors), amb qui va 
oferir una combinació memorable.
La complicitat entre els dos músics, 
que van tenir moments a soles a dalt 

El cantant Guillem 
Roma va presentar 
el seu darrer i 
alegre disc, ‘Kiribati’, 
dissabte passat a la 
plaça d’El Mirador

de l’escenari, es va fer totalment evi-
dent. També amb el públic, a qui va 
introduir el context d’alguna de les 
seves cançons, com per exemple 
“Serpiente trátame bien”: “La vaig 
compondre tornant de festa...”. 

lligats a les cadires

Al marge de les lletres, Roma també 
va saber cedir moments de prota-
gonisme als instruments. I així un 
fil de música alegre va desfilar des 

de El Mirador fins als carrers adja-
cents i una mica més enllà. Si la pan-
dèmia no ens lligués en una cadira 
de plàstic als concerts, més d’un es-
pectador hauria protagonitzat un 
ball memorable: malucs d’un cos-
tat a l’altre, mitges voltes i cap d’un 
costat a l’altre. I potser un combinat 
de rom a la mà. És l’únic que va fal-
tar aquest dissabte a la nit per aca-
bar de convertir Castellar en una 
vila totalment tropical.   

Guillem Roma va defensar amb elegància la seva música vitalista. || Q.PASCUAL

Divendres Marga Bargay, la cantant castellarenca coneguda artística-
ment com a M. Davis, va oferir un concert homenatge a Amy Winehou-
se, coincidint amb el desè aniversari de la mort de la cantant britànica, 
una llegenda del new soul. La plaça de la Fàbrica Nova va ser l’escenari 
de l’actuació, que va aconseguir exhaurir totes les localitats. A l’espec-
tacle, hi va haver escenes teatrals amb quatre actors que introduïen 
les cançons, que també van comptar amb l’actuació de l’especialista de 
dansa urbana Joshua d’Our Solution Site (Gimnàs Castellar). El mun-
tatge –que va començar a escriure fa vuit mesos Luis González, el marit 
de l’artista–, va repassar la tràgica vida de la darrera gran diva del pop 
de l’artista saltejada “amb estàndards del ‘jazz’, totes les cançons de 
l’artista i una darrera cançó que vaig comprondre jo en homenta-
ge a Amy”, subralla Davis. La cantant castellarenca explica que molta 
gent del públic seguia “les lletres de les cançons més famoses d’Amy”. 
M-Davis té la intensió de poder representar l’espectacle, que s’estrena-
va divendres, per altres poblacions de Catalunya aprofitant el ressò del 
10è aniversari de la mort de l’artista.   || J. RIUS

Un repàs als ‘hits’de la 
darrera diva del pop

M. Davis va fer l’homenatge a Amy Winehouse a la plaça de la Fàbrica Nova. || Q.PASCUAL

TRIBUT A AMY WINEHOUSE | PLAÇA FÀBRICA NOVA

La cantant castellarenca M.Davis va 
homenatjar Amy Winehouse, coincidint 
amb el desè aniversari de la seva mort

El darrer monòleg 
de la Nit del Riure 
s’ha suspès
S’ha suspès l’últim monòleg de la 
Nit del Riure previst per aquest 
divendres 30 de juliol, segons ha 
informat la Regidoria de Joven-
tut, encarregats d’organitzar l’ac-
te. Totes les persones que tenien 
l’entrada rebran una comunica-
ció de la suspensió per correu.  
La protagonista del mònoleg 
havia de ser Eva Cabezas, artis-
ta que ha experimentat amb tot 
tipus de disciplines al llarg de la 
seva carrera, com ara el clown, 
la improvisació o els monòlegs, 
fins que es va professionalitzar 
en la comèdia. També és guio-
nista i col·laboradora de progra-
mes de televisió i de ràdio. Caldrà 
esperar si es confirma una nova 
data properament.  || REDACCIÓ

NITS D’ESTIU | 
EVA CABEZAS

El finançament 
d’‘Un vas d’aigua 
per a l’Elio’ continua
El projecte per acabar la pel-
lícula documental Un vas d’ai-
gua per a l’Elio, de Pere Joan 
Ventura, ja ha superat els 17.000 
€ recaptats gràcies a 140 co-
finançadors. Encara queden 
dues setmanes per aconseguir 
l’objectiu i poder acabar el film. 
El micromecenatge continua 
obert a la plataforma Goteo.
org.  || REDACCIÓ

CINEMA | PROJECTE

nits d’estiu
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culturanits d’estiu

El retrat tendre dels Ginestà

Júlia i Pau Serrasolsas, cantants de Ginestà, en el concert a Castellar, punt i final del cicle de les Nits d’Estiu.  || Q. PASCUAL

Els germans Serrasolsas, Júlia i Pau, van banyar la plaça de El Mirador en un ambient íntim al seu concert de Nits d’Estiu

A cor obert i la tendresa per damunt de 
tot o amb el puny alçat i una consigna 
per bandera. Ginestà té molt clar quina 
forma i quin missatge vol transmetre 
a través de la seva música, adornada 
de paisatges costumistes, de missat-
ges enamoradissos i amb arestes de 
protesta idealista, per exigir un món 
una mica millor. I una de les virtuts del 
grup és saber-ho transmetre al públic. 

Així va quedar evidenciat aquest 
diumenge a la nit, en el concert que els 
germans Serrasolsas, el Pau i la Júlia, 
van oferir a Castellar, a la plaça de El 
Mirador. Les entrades, gratuïtes, es 
van esgotar, i només van quedar lliures 
les cadires dels brètols d’esperit –pocs, 
afortunadament– que en van reservar 
i no van aparèixer. La nit va quedar re-
servada al públic de totes edats, també 
a fora del recinte, on grupets van se-
guir l’actuació a peu dret i algun van 
demostrar amb el seu entusiasme que 
es mereixia ser-hi.

L’eclosió del grup de folk, que viu 
el seu millor moment dins del panora-
ma musical català, els ha portat a dalt 
d’escenaris d’arreu de Catalunya, en 
una gira hiperactiva. Però el cansa-

  Marina Antúnez
ment que pugui comportar anar atrafe-
gats va quedar maquillat per l’empen-
ta dels germans Serrasolsas. Abans 
del concert, la Júlia definia l’actuació 
com “una pujada i baixada d’emoci-
ons”. El tòpic de la muntanya russa es 
va complir: el disc, batejat amb el nom 
del grup, Ginestà, discorre per textures 
musicals força uniformes, però por-
tat al directe és entretingut i ben viu.

Les més esperades, es van fer 
esperar. “Estimar-te com la terra” i 
“L’Eva i la Jana”, tema que han avan-
çat del pròxim disc i que van dedicar 
al jove gallec assassinat per homo-
fòbia, van ser l’efervescència de l’ac-
tuació. Abans, altres reeixides, com 
“Kilòmetre 3” o “Hola, Sara”. Amb al-
guna broma entremig del Pau en re-
ferència a Pedrosa, sense gaire èxit –o 
el públic era poc aficionat al motor o 
va quedar evidenciat que l’idil·li entre 
el pilot i Castellar fa temps que no es-
purneja–. I amb temes emocionants, 
com la molt poètica “A la iaia”, que va 
evocar escenes quotidianes i amara-
des de tendresa. 

La mare dels germans, que era 
entre el públic, és probable que emmar-
qui el retrat de la nit. Perquè va ser me-
morable, per a ella i per a Castellar.   
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Fins el 3 de setembre podeu seguir l’actualitat de la vila a 

www.lactual.cat

Bones vacances! 

agenda

DIVENDRES 30

21.30 h  - ESPECTACLE
Monòlegs amb Eva Cabezas
ACTIVITAT SUSPESA

 

DEL 3 AL 23 

Horari Biblioteca – 
EXPOSICIÓ
“La carbassa, la poma i el 
pèsol... tres vegetals... molt 
femenins!”
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca 
Municipal Antoni Tort

 

DIJOUS 5

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h  - 
PROPOSTA
Donació de sang
Demana hora a 
https://donarsang.gencat.cat
Local del Centre 
Excursionista de Castellar
Organització: Banc de Sang i 
Teixits

DESTAQUEM

Festa Major de Can Font - 
Ca n’Avellaneda
Del 27 al 29 d’agost

Després d’ajornar la seva Festa 
Major programada pels dies 16 i 18 
de juliol a causa de l’increment de 
casos de Covid-19, l’Associació de 
Veïns de Can Font - Ca n’Avellane-
da ha decidit celebrar la seva festa 
gran entre els dies 27 i 29 d’agost 
si les dades epidemiològiques ho 
permeten. L’inici tindrà lloc a les 
20 hores, divendres 27, a la Penya 
Arlequinada amb el ‘chupinazo’ i el 
pregó, a les 21.30 hores, a càrrec 
de Montse Beltran, a les pistes de 
tennis de la Penya Arlequinada. La 
nit s’acabarà amb l’aclamada gala 

El Centre Excursionista de 
Castellar acull dues jornades 
de donació de sang
Dijous 5 d’agost i dijous 9 de 
setembre de 10 a 14 hores i de 
17 a 21 hores

Castellar del Vallès acull dues 
campanyes de  de donació de 
sang en horari de 10 a 14 i de  17 a 
21 hores al Centre Excursionista. 
Dijous 5 d’agost i dijous 
9 de setembre. 
El Banc de Sang demana que 
tothom qui pugui s’acosti a donar 
sang. Amb el lema “Viu i fes viure” 
recorden que, tot i les vacances, 
els pacients continuen necessitant 
donacions de sang per als seus 

de Playback  “Tu vecino me suena” 
que arriba enguany a la 6a edició i 
la sessió remember a càrrec de DJ 
Humberto. La festa continua dis-
sabte amb set propostes més que 
combinen el ball, l’esport o la gas-
tronomia, entre altres actes com la 
Festa Holi.  Diumenge 29, l’últim dia 
de festa major, s’arrencarà la jor-
nada amb una xocolatada amb xur-
ros. Durant tot el dia s’organitza-
ran activitats diverses com inflable 
d’aigua, classe de ioga, concurs de 
petanca, dinar de Festa Major o pin-
tacares. La traca de fi de festes po-
sarà el punt i final, a les 20 hores, a 
la terrassa de la Penya Arlequinada.  
Moltes de les activitats tindran con-
trol d’accés. 

tractaments. I encara es preveu 
més activitat que estius anteriors, 
a causa de la cinquena onada 
d’expansió de la Covid-19.
Es calcula que entre juliol i agost 
caldran 40.000 donacions 
de sang per poder atendre 
els malalts als hospitals.  Les 
transfusions han pujat un 10% 
respecte a l’estiu del 2019 i per 
això calen més donacions per 
garantir els tractaments.  A més, 
a l’estiu, les donacions de sang 
baixen un 30%, ja que alterem les 
rutines i no hi pensem. 
Per donar sang, es recomana 
reservar hora a través de www.
donarsang.gencat.cat per evitar 
acumulació i respectar distàncies. 
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 30 CATALUNYA 
DISSABTE 31 CATALUNYA 
DIUMENGE 01 YANGÜELA 
DILLUNS 02 EUROPA 
DIMARTS 03 BONAVISTA 
DIMECRES 04 CASANOVAS 
DIJOUS 05 CATALUNYA 
DIVENDRES 06 EUROPA 
DISSABTE 07 CASTELLAR 
DIUMENGE 08 CASTELLAR 

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

“Tarda d’estiu: per a mi  aquestes han estat sempre les dues paraules més maques de la meva llengua.”
Henry James

@elpicarol @jordi_novatek_urbex @montsepiote
Us trobem a faltar Camí i senderó Parc de Sant Llorenç 

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Sant Feliu del Racó va ser durant una època destinació vacacional. Moltes persones que venien 
de Sabadell o Barcelona tenia fixada aquí el que diem ara la segona residència i hi passaven tota 
la temporada d’estiu a la recerca de quietud i de la fresca. A la imatge podem veure el campanar 
de l’església parroquial de Sant Feliu del Racó, d’estil llombard,  al voltant de la qual va anar crei-
xent tot el poble. || FONS FOTOGRÀFIC ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLAR

Sant Feliu del Racó, anys 60

penúltima

23/07/2021
Juan José Mercado Fernández
80 anys
Joan Ventura Mas
92 anys
Pere Vivancos Asensio
92 anys

27/07/2021
Ignacia Rams Obiols
85 anys

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

Judit Sánchez

Ho continuem 
donant tot, però 
estem molt esgotats

Infermera a la Vall d’Hebron

J.
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És infermera de cures intensives a l’hospital de la 
Vall d’Hebron. La castellarenca, de 24 anys, alerta de 
la càrrega mental, emocional i física que pateixen 
els sanitaris durant aquesta pandèmia

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Empàtica
Un defecte que no pots dominar?
Soc massa perfeccionista
Una persona que admires?
El meu germà
Quin plat t’agrada més?
Croquetes
Una pel·lícula
‘American history X’ 
Un llibre
‘Marina’, de Carlos Ruiz Zafón
Una cançó?
‘La puerta violeta’, de Rozalén
Un racó de Castellar?
El jardí de casa dels meus pares
Un viatge pendent?
Filipines
Una cosa per fer aquestes vacances?
Descansar a prop del mar
Un somni
Viure en un altre continent una temporada 

”

“

· Mesos després de graduar-te, 
esclata la Covid. T’enganxa aca-
bada de sortir de la facultat.
La gent que feia anys que treballa-
va tampoc estava preparada, va ser 
molt fort. Pacients molt complicats, 
una càrrega de treball immensa, 
havies d’ensenyar i havies d’apren-
dre. Recordo que la meva primera 
impressió quan vaig entrar en una 
habitació aïllada va ser: “Déu meu, 
estic sola...”. La gent es moria, tot-
hom estava tancat a casa... Una ex-
periència complicada.

· Què ha suposat per a tu l’ex-
periència, a nivell professional?
He aprés moltíssim, avui treballo a 
l’UCI de l’edifici Garbí, en un hospi-
tal nou, només de Covid. Vam obrir-
lo al febrer per poder continuar fent 
operacions i transplantaments a la 

Vall d’Hebron, es va tancar al juny 
i ara s’ha hagut de tornar a obrir. 
Soc la més veterana d’allà, i només 
fa dos anys que treballo a l’hospital. 
I sí, he après molt, i m’agrada treba-
llar, però estem molt esgotats. Pot-
ser necessito parar. 

· Ha trontollat la vocació en 
algun moment?
Tinc la sensació que m’estic cre-
mant en la que se suposa que és la 
feina de la meva vida. Sembla que 
la situació no s’acabi mai, que no hi 
hagi fi, la gent fa el que vol al car-
rer. Es van apagant les ganes, tinc 
ganes d’agafar-me un any sabàtic.

· I a nivell personal, t’ha canviat?
Em noto cansada. Tant jo com la 
meva parella, que també és infer-
mer. Em noto desanimada, no tinc 
energia per sortir ni per fer res 
més que treballar. Per sort, el meu 
entorn ho fa més digerible, perquè 

ens donem suport, en pots parlar i 
seran allà.

· És una sensació generalitzada 
entre els sanitaris del teu voltant?
Ens han tret les festes per necessitat 
de servei, perquè no hi ha suficient 
personal. Sí, tothom està esgotat i 
necessitem fer un descans, perquè 
la situació no va a millor i ens passa 
factura, ens fa estar més crispats.

· Es fa pinya entre l’equip?
A l’edifici on soc, som tots joves. 
Hem fet pinya i ens hem ajudat, 
ens estimem i treballem en equip. 
El supervisor és company de l’UCI i 
ens cuida i ens ajuda amb tot el que 
pot. L’ambient entre l’equip, això sí, 
és magnífic.

· Ets optimista, en el sentit de 
creure que hem après alguna 
cosa com a societat?
Sí que hi ha gent que ajuda i hem 

après alguna cosa els uns dels altres. 
Però s’està veient que no aprenem 
com a conjunt. Continuem igual. En 
qualsevol cas, hem de poder gaudir 
tots de les vacances, que són molt 
merescudes per tothom, però sem-
pre amb consciència i responsabi-
litat social.

· El pitjor ja ha passat?
No ho tinc gaire clar, la veritat. No 
crec que torni a ser com al principi, 
perquè les vacunes han ajudat. Però 
s’està allargant molt. El virus conti-
nuarà mutant, com hem vist en l’úl-
tima onada, que ha vingut per una 
nova variant. Abans ingressaven 
gent amb patologies prèvies, però 
ara hi ha gent molt jove, de 16, 20, 
25 o 30 anys. Hi ha molta incertesa.

· Un cop han passat els aplau-
diments, les infermeres us sen-
tiu valorades?
Al final, sempre ha sigut una pro-

fessió que no ha estat gens valo-
rada. I això no ha canviat, tot i els 
aplaudiments. Al principi érem he-
rois, però avui no sentim que hi hagi 
preocupació per les infermeres, els 
auxiliars, els metges, els zeladors ni 
per tot el personal sanitari en gene-
ral. S’ha oblidat. Hi havia molta hi-
pocresia perquè la gent tenia por. 
Però no se’ns valora. Qui ens cuida 
a nosaltres? 

· El suport ha d’arribar des de les 
instàncies superiors?
Hi ha d’haver més inversió i més 
coneixement de la nostra situació. 
Recorren molt a nosaltres i conti-
nuem donant-ho tot. Es necessita 
més personal i que se’ns valori, que 
no se’ns tracti malament, perquè 
acabarem explotant. Hi ha con-
tractacions amb condicions hor-
ribles, sense vacances ni festes. 
Hi ha professionals que han optat 
per acabar marxant. 

 Guillem Plans


