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Sabacaucho i MOBA 
exposen les darreres 
novetats sobre 
solucions per a la 
gestió municipal

Les empreses castellarenques Saba-
caucho i MOBA han exposat aquests 
dies les seves novetats a Municipàlia, 
una fira biennal que se celebra a Llei-
da i que suposa el punt de trobada in-
dispensable per conèixer les propos-
tes més innovadores i eficients amb 
una gran àrea d’exposició de les em-
preses líders del sector i amb espais 
per compartir experiències, reptes ac-
tuals i coneixements en conferències, 
jornades i missions internacionals. 

Gràcies a aquest intercanvi, es 
genera un impuls per transformar els 
temes que preocupen els gestors muni-
cipals en solucions i una millor presa de 
decisions, creant ciutats més eficients, 
intel·ligents, segures, sostenibles i hu-

Presència castellarenca 
a la fira Municipàlia de Lleida

FIRA | GESTIÓ MUNICIPAL

SUBMINISTRAMENT | CLIMA EMPRESARIAL

manes per millorar la qualitat de vida 
de la ciutadania.

L’empresa MOBA ha presentat les 
seves noves solucions per a l’automatit-
zació mòbil i gestió dels serveis urbans, 
amb la millora de control d’accés als con-
tenidors mitjançant la tecnologia Blue-
tooth i tecnologia per a la recollida porta 
a porta. “Una de les novetats que hem 
presentat ha estat l’ordinador Mini 
Operand del qual, gràcies a un pro-
jecte europeu, hem pogut fer-ne una 
versió mòbil que es pot extreure dels 
camions”, ha subratllat la cap de màr-
queting de l’empresa, Salomé Soria. 
MOBA sempre ha estat present a la fira, 
que va tancar dijous de la setmana pas-
sada les portes al recinte firal de Lleida. 
L’edició d’enguany “ha estat espectacu-
lar, hi ha hagut gran afluència de pú-
blic i hem pogut fer molts contactes”.

una pilona amb forma de llapis

L’empresa castellarenca Sabacaucho, 
que elabora tota mena de peces de caut-
xú i de poliuretà, ha presentat com a no-
vetat un pilar costumitzat amb forma Representants de Sabacaucho i MOBA als respectius estands de Municipàlia. || CEDIDES

de llapis anomenat PENCIL. “Va ser 
un projecte que ens van encarregar 
a Irlanda i de mica en mica hem anat 
venent”, apunta la cap de vendes de 
l’empresa, Georgina López. És adequada 
per als entorns escolars, està feta amb 
material elastomèric i pintada amb tres 
colors. També han presentat la novetat 
d’una pilona roscada. López destaca que 
la fira Municipàlia “és l’única on man-
tenim una presència fixa, juntament 
amb una que se celebra a Amster-
dam”. López ha afegit que “enguany 
s’ha notat que ha costat bastant ar-
rencar, venim d’una pandèmia, però 
tot i així hem pogut fer bastants con-
tactes entre els que ens han vingut a 
veure a l’estand”.

 Els estands de les dues empreses 
castellarenques van rebre dimecres de 
la setmana passada la visita d’una de-
legació de l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès, encapçalada per l’alcalde de 
Castellar del Vallès, Ignasi Giménez; la 
regidora de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Yolanda Rivera, i el regidor d’Espai Pú-
blic, Pepe Leiva.  || JORDI RIUS

“Estem molt preocupats perquè la 
situació empitjora cada dia més.” 
Aquesta és la sensació que té Gabriel 
Torras, director general del Centre 
Metal·lúrgic i assessor d’ASEMCA –
patronal castellarenca– enfront del 
que molts analistes comencen a ano-
menar col·lapse mundial. I és que 
aquesta situació ha arribat a totes 
les esferes: “En l’àmbit agroalimen-
tari, per exemple , en temes com la 
colza s’ha passat dels 300 euros que 
val la tona als 700”. En l’apartat  de 
matèries primeres per a la indústria,  
“hi ha, d’una banda, un augment 
de preus desmesurat i, de l’altra, 
dificultats de subministrament”, 
constata Torras.

A més, hi ha el problema de l’en-
cariment de l’energia fins al punt que 
“hi ha indústries que paren la pro-
ducció fins que no baixi el preu de 
l’energia”. Això afecta, per exemple,  
les foneries o la construcció, que pre-
fereixen aturar-se fins que no baixin 
els preus del subministrament i el de 

les matèries primeres.
L’origen de tota aquesta tempes-

ta perfecta rau en el fet que “l’econo-
mia es va aturar de cop per culpa 
de la pandèmia i això va fer que es 
buidessin els magatzems” i des-
prés, “tothom va arrencar al ma-
teix temps”. Llavors, segons Torras, 
s’ha creat un efecte bombolla. “Un 
industrial ha de comprar un quilo 

Alarma per la falta de matèria primera
La pandèmia, la crisi 
energètica i la falta 
de xips ha alentit 
la productivitat 
de les empreses

  Jordi Rius

solucions tecnològiques per a de-
terminats problemes que van acom-
panyades d’un dispositiu electrònic 
que no deixen de ser unes plaques 
amb components electrònics  que 
no es troben en el mercat”, explica 
el conseller delegat, Jordi Casamada. 
La pandèmia “ha canviat la deman-
da, un primer entrebanc que hem 
pogut superar bastant bé, però el 
segon obstacle és que no podem 
servir les comandes que es fan, al-
menys al preu que haurien de ser”.  

Moltes empreses  tecnològiques 
el que han fet és comprar i acumu-
lar estoc. “Una mica és el que va 
passar amb el paper de vàter al 
principi de la pandèmia, ara és el 
que jo acostumo a dir el ‘corrali-
to’ dels components electrònics, 
una mica intentant comprar al 
màxim quan teníem el model de 
‘just in time’ i ara comprem a un 
any vista”. Aquest nou model de 
producció, que ha alterat l’oferta i la 
demanda, també ha provocat modi-
ficacions en els preus dels productes. 
“Amb alguns clients hi ha preu tan-
cat, però amb d’altres s’està rene-
gociant”, admet Casamada.

En tota la cadena de producció 
del microxip, el col·lapse es produeix 
en les foses que produeixen el silici 
per fer els microxips. El conseller de-
legat d’Accent Systems considera que 
la situació d’especulació de preus no 
s’arreglarà fins ben entrat el 2022. 

de ferro però no sap segur si el seu 
proveïdor  habitual li servirà i ales-
hores fa la comanda a tres proveï-
dors més i el primer que li servei-
xi se’l quedarà”. Amb aquest gest, 
“està triplicant la demanda i amb 
la por de no tenir matèria primera 
compra més del compte” .

Hi ha qui aprofita la situació da-
vant de l’escassetat de matèria pri-

mera i “vol fer negoci apujant els 
preus”, assegura Torras.

falta de microxips

L’empresa tecnològica Accent 
Systems, ubicada al carrer Terra 
Alta de Castellar, és una de les per-
judicades per aquesta falta de mi-
croxips. “Som una empresa de fa-
bricació electrònica que oferim 

Les tecnològiques estan patint aquests dies el col·lapse en les foses que produeixen el silici per muntar els microxips. || ACC. SYSTEMS
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1 NOVEMBRE | ACTESTOTS SANTS | GASTRONOMIA

Meditació 
per Zoom i 
el Puig de la 
Creu obre 
la capella

Ja ho diu la dita: “Per Tots Sants, cas-
tanyes i panellets!”. Aquest diumen-
ge arriba la Castanyada i un dolç que 
no pot faltar a les taules és el pane-
llet. Aquesta delicatessen, que tant 
podem optar per comprar en una 
pastisseria o fer a casa amb tots els 
ingredients necessaris, està bàsi-
cament fet de massapà. L’ametlla, 
la base sobre la qual es fa el massa-
pà, ha pujat el preu “sobretot per la 
demanda, afortunadament no ha 
arribat al preu dels pinyons, que 
estan intocables”, admet el pastis-
ser Marc Andreví.

Si el panellet és l’estrella gastro-
nòmica de Tots Sants, el de pinyons 
és l’autèntic protagonista. “Encara 
que sigui car, el pinyó és el favo-
rit. La gent ja sap que el pinyó és 
car perquè ho veu al súper, però 
no per això renuncia al panellet 
de pinyons”, apunta el mestre pas-
tisser Joan Muntada. Com que les 
condicions per fer trobades famili-
ars i d’amics han millorat molt –de fet 
no hi ha límit del nombre de comen-
sals– “passarem del petit comitè 
de l’any passat a fer celebracions 
més grans”, constata Andreví. Mun-
tada coincideix en el fet que “la gent 
té ganes de celebrar coses i, de fet, 
la tendència dels darrers mesos és 
de fer pastissos més grans”. 

Júlia Lluelles, la propietària de 
Llullu Cakes, celebrarà la seva prime-
ra castanyada des que l’establiment 
és obert. En aquest cas, optarà per 
fer “els panellets tradicionals de pi-
nyons, coco, ametlla, cafè, llimona 
i taronja”. A la pastisseria Muntada, 
on, després del de pinyons, el pane-

La castellarenca Gemma Calaf  
farà una meditació gratuïta a tra-
vés de Zoom aquest dilluns 1 de 
novembre per honrar totes les 
persones que han deixat el seu 
cos durant la pandèmia. “Hem 
suspès en humanitat per la ma-
nera com hem tractat la mort 
durant aquesta pandèmia. En 
molts casos no se’ns ha permès 
ser presencialment en el comi-
at del nostre ésser estimat, ni 
tampoc en els rituals posteriors. 
Això ha generat molt de trauma 
enquistat al cos, molts dols mal 
fets i pendents de tancar”, expli-
ca Calaf. Si una persona no ha vis-
cut la mort en aquesta pandèmia 
però igualment vol participar en  
aquesta sessió, pot ser-li d’inte-
rès perquè li servirà com a entre-
nament per a aquest procés que 
tard o d’hora viurem tots. Per se-
guir la meditació, cal apuntar-se 
al web www.castellarvalles.cat. 

D’altra banda, el recinte de la 
capella del Puig de la Creu obrirà l’1 
de novembre entre 9 i les 13 h com 
un espai de silenci i a la memòria 
dels nostres difunts per compartir 
vivències i fer ofrena de llantions, 
disponibles a la capella.

llet més venut és el de codony i el de 
coco, tenen una gamma de set pane-
llets de diferents cobertures de xo-
colata. D’aquesta gamma, hi ha tres 
novetats: “el de nous pacanes; el de 
iuzu, el cítric japonès que resulta 
molt àcid en contrast amb el mas-
sapà, i  el de gerds cobert de xoco-
lata de gerds”. A més, n’han fet un 
altre “que és molt antic, de sucre 
candi de coco confitat i rovell d’ou 
ensucrat, que té molts fans”. 

A la pastisseria Andreví també 
han pensat en un pastís per a aquells 
a qui no agraden els panellets. “Hem 
fet unes postres individuals, bar-
reja de Halloween i castanyada, 
amb forma de carbassa, que a l’in-
terior té crema de castanya i vai-
nilla”, assegura Andreví. A Llullu 
Cakes també faran pastissos i piru-
letes relacionats amb Halloween. 

Quan el panellet és l’estrella
Els pastissers 
esperen vendre més 
ara que hi ha poques 
restriccions i es 
poden fer reunions

  Jordi Rius

El panellet de pinyó continua sent el més demanat, tot i l’elevat preu dels pinyons. || ARXIU

Gemma Calaf. || CEDIDA

+ TOTS SANTS

Reordenació especial 
de trànsit al cementiri

La policia local reordenarà la 
circulació de vehicles a la zona 
d’accés al cementiri municipal dilluns 
que ve, 1 de novembre. Així, durant 
tot el dia, el carrer del Serrat del Vent 
serà de sentit únic, amb accés limitat 
en sentit ascendent. Per tornar a la 
rotonda de la Dona Acollidora, els 
vehicles hauran de baixar pels carrers 
de l’Olleta, del Reiet i dels Fruiters. 
Per aquest motiu, la Regidoria d’Espai 
Públic i Manteniment ha desbrossat 
els vorals de tot aquest circuit i ha 
condicionat el camí de sortida.

D’altra banda, el cementiri municipal 
obrirà de 9 a 19 hores fins a l’1 de 
novembre inclòs, mentre que l’oficina 
de gestió de l’equipament obrirà els 
dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre 
de 9 a 14 h. Val a dir que a partir del 
dimarts dia 2 el cementiri iniciarà 
l’horari d’hivern, és a dir, obrirà de 
dilluns a dissabte de 9 a 18 hores i 
diumenges i festius de 9 a 14 hores.
D’altra banda, l’empresa conces-
sionària de la instal·lació, Gestió 
Integral de Cementiris (GIS), ha 
dut a terme diverses actuacions de 
manteniment, com pintar algunes 
façanes d’agrupacions de nínxols i 
millores d’enjardinament a les portes 
d’entrada. També s’han construït 
nous nínxols a la part nova i un nou 
bloc de columbaris a la part vella.
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actualitat nou equipament

Obre La Fàbrica, un espai per al jovent
El nou equipament, ubicat a l’Espai Tolrà, va ser inaugurat aquest dissabte passat amb tallers i concerts

No hi sonarà el soroll eixordador 
dels telers, sinó melodies d’instru-
ments assajant. En lloc de maqui-
nària tèxtil, hi trobarem consoles i 
videojocs. Els adolescents s’hi tro-
baran per estudiar i formar-se o 
per gaudir d’activitats culturals, 
com concerts o teatre, en comptes 
d’anar-hi treballar precoçment. 
L’Espai Tolrà es torna a conver-
tir en una fàbrica. Però no tèxtil, 
sinó juvenil, on la matèria prime-
ra seran les idees. 

La Fàbrica és com s’ha ba-
tejat el nou equipament destinat 
als joves castellarencs de més de 
12 anys, que aquest dissabte a la 
tarda es va inaugurar a l’Espai 
Tolrà, amb activitats i actuacions 
musicals. Està ubicat al carrer de 
Portugal, en una de les parts de 
l’emblemàtica antiga fàbrica de la 
vila. Per primera vegada, s’hi van 
poder veure el vestíbul Sala Cab-
dell, que serà la zona de treball; 
la Sala Telers, que serà un espai 
polivalent; la Sala de les Bobines, 
que acollirà els tallers juvenils; i 
els dos bucs d’assaig, dotats d’ins-
truments i equipaments electrò-
nics i oberts gratuïtament a tots 
els grups de música de Castellar. 
Rebran el nom del Molí d’en Bus-
quets i Can Barba.

Tal com va explicar en una 
visita guiada el regidor de Cicles 
de Vida, Dani Pérez, s’han buscat 
noms que estableixin un paral-
lelisme entre l’antiga fàbrica i el 
nou equipament juvenil. “Volíem 
que l’equipament mantingués 
un simbolisme, ja que la Fàbri-
ca Nova va donar una gran opor-
tunitat als joves que van anar-hi 
a treballar”. El nou espai també 
podrà ser utilitzat per fer treballs 
en grup; com a aula d’estudi noc-
turn, en determinats dies des de 
les 20 hores fins a la mitjanit; per-
què s’hi reuneixin associacions; o 
per a desenvolupar-hi les activitats 
que els mateixos joves proposin. 
Precisament, aquest és l’esperit 
de la Fàbrica: “L’espai dona opor-
tunitats als joves perquè desen-
volupin les seves idees. És a la 
seva disposició i a la de les asso-
ciacions”, apuntava Pérez durant 
la tarda de dissabte. 

visita institucional

A la inauguració de dissabte, va 
ser-hi el director general de Jo-
ventut de la Generalitat, Àlex Sas-
tre, que va felicitar Castellar per 
l’equipament: “Sortim d’una pan-
dèmia que, precisament, s’ha 
acarnissat amb la població jove 
del país, que més que mai ens 
demana atenció i espais de re-
lació, on puguin desenvolupar 
les seves activitats”, va expres-
sar. “La gràcia és que l’espai té 

  Guillem Plans

un vessant que empodera els 
joves, que els dota de llibertat”, 
va afegir. 

També va ser-hi el diputat de 
Joventut de la Diputació de Bar-
celona i alcalde de Polinyà, Javi 
Silva, que va destacar que la Fà-
brica pugui esdevenir “un espai 
polivalent de referència on els 
joves es puguin trobar, i dife-
renciat i amb facilitats perquè 
se’l facin seu”. 

vida al carrer portugal

El tret de sortida de l’equipament 
va estar marcat per les activitats 
que s’hi van desenvolupar durant 
tot dissabte. El carrer de Portugal 
es va omplir de joves fent parkour 
i d’adolescents dibuixant al taller 
Drink and Draw. També es van re-
partir jerseis i gots amb el logotip 
de la Fàbrica. Allà hi havia Noe-
lia García, coordinadora de pro-
grames i projectes pedagògics: 
“Les activitats que programa-
rem seran per als joves, però 
sobretot les coordinarem amb 
els joves. Volem que la nostra 
funció sigui acompanyar-los”, 
va explicar. Fernando González i 
Manu González, dos dels joves que 
formen part del Fòrum Jove, Tau-
lacció i Cogestió, a més, van recal-
car la importància de “fer veure 
que al poble els joves existim”.

tancament musical

Els concerts musicals de la nit van 
acabar de posar la cirereta a la jor-

Els components d’El Pony Pisador animen a participar els assistents durant la seva actuació en el marc de la inauguració de La Fàbrica. || Q. PASCUAL

nada. Primer van ser el grup cas-
tellarenc Lòxias, amb Opció 37 de 
teloners. A continuació, va ser el 
torn d’El Pony Pisador, un concert 
que es va haver d’ajornar durant 
la Festa Major a causa de proble-
mes tècnics provocats per la tem-
pesta que es va patir el divendres 
10 de setembre. 

Dilluns passat, la violinis-
ta de Lòxias, Núria Tarruell, va 

fer una molt bona valoració del 
concert d’inauguració de La Fà-
brica en declaracions al magazín 
del matí de Ràdio Castellar, La 
Redacció. “Tot el grup vam gau-
dir molt, l’espai és molt xulo i el 
públic estava molt animat. Feia 
temps que no tocaven tanta esto-
na i això s’agraeix molt perquè 
es gaudeix molt sobre l’escena-
ri”, va dir.  

És l’edat a partir 
de la qual es pot 

fer activitat a 
La Fàbrica

ANYS

12

Representants dels grups municipals acompanyats del director de Joventut i el diputat de Joventut de la Diputació. || Q. PASCUAL
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Cop dur al finançament de les admi-
nistracions locals. El controvertit im-
post de plusvàlua, que ingressen els 
ajuntaments per les vendes o trans-
missions d’immobles ha quedat sen-
tenciat pel Tribunal Constitucional 
(TC), que ha anul·lat la fórmula uti-
litzada per calcular-lo. Per tant, ara 
l’aplicació se’n fa inviable. Sí ha que-
dat clar que la sentència del TC no té 
efectes retroactius, fet que, almenys, 
simplifica la situació.

Segons el tribunal, es conside-
ren inconstitucionals alguns apar-
tats de la llei reguladora d’hisendes 
locals perquè considera que la base 
imposable de l’impost sempre puja 
amb independència que hagi exis-
tit aquest increment en l’operació 
de venda. 

La plusvàlua és un dels impos-
tos importants que ajuden a finançar 
els ajuntaments, que pot arribar a ser 
un 10% del total dels ingressos fiscals. 
Per darrere de l’IBI, és l’impost més 

El TC anul·la l’impost de plusvàlua 
recaptat pels ajuntaments

Pis en venda al carrer Major. || ARXIU

El pressupost municipal preveu ingressar 1 milió d’€ per aquest tribut

rellevant pel que fa a la recaptació. 
El Ministeri d’Hisenda ja ha fet 

públic que revisarà l’impost per ga-
rantir-ne la constitucionalitat i també 
el finançament dels ajuntaments. El 
govern central, a l’espera de la publi-

 Redacció

TRIBUNALS | FINANÇAMENT

cació íntegra de la sentència, prepara 
un esborrany legal per “oferir segu-
retat jurídica tant als contribuents 
com a les entitats locals”.

impacte a castellar

A Castellar, el pressupost munici-
pal per al 2022, aprovat la setmana 
passada, té previst ingressar al vol-
tant d’1 milió d’euros en concepte de 
plusvàlues, el que pot suposar sobre 
el paper un forat “d’aproxidament 
el 5% del total del pressupost”, de-
talla la tinent d’alcalde d’Economia 
Yolanda Rivera. “És evident que té 
un impacte sobre les finances però 
en el nostre cas no serà un dalta-
baix”, diu. En tot cas, però, la regi-
dora destaca que els consistoris ara 
estan a l’expectativa de quina alter-
nativa es planteja per part de l’Es-
tat i confia que “abans del gener 
es pugui aclarir”. Rivera també 
recorda que des del 2017, l’Ajunta-
ment estudia cada cas de liquidació 
de plusvàlua i si l’operació ha com-
portat pèrdues per al contribuent no 
s’aplicava o s’adaptava.   

Si aquests dies passegeu pel carrer 
de Sant Feliu podreu veure que s’es-
tan fent obres al Club Tennis Caste-
llar. En una setmana, la quarta pista 
de pàdel que té el club tindrà un as-
pecte totalment renovat.  L’entitat 
ha invertit uns 20.000 euros en el 
tancament amb vidre templat de 
la pista, la més visible des del car-
rer Sant Feliu. 

Segons el president de l’enti-
tat, Mario Simón, “aquesta pista 
ens donarà més visibilitat i do-
narà un aire més adequat a les 
instal·lacions”. El club té actual-

El Club de Tennis Castellar 
fa la quarta pista de pàdel

EQUIPAMENTS ESPORTIUS | OBRES

ment 380 socis, una xifra conside-
rable que “s’ha disparat sobretot 
arran de la Covid-19, quan molta 
gent va voler sortir a l’aire lliure i 
fer esport”.  Molts dels socis de l’en-
titat venen a practicar pàdel i els que 
fan tennis, amb una quota  mensu-
al més elevada, també poden prac-
ticar pàdel.

El club  compleix una gran fun-
ció social ja que col·labora amb TEB 
i Suport Castellar. El cap de setma-
na passat va recaptar 641 euros per 
a aquestes entitats [veure pàgina 8] 
.  || J. RIUS

Treballs en la quarta pista de pàdel dimecres d’aquesta setmana. || J. RIUS
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salut

Comença la campanya de vacunació de la grip

Fins a finals de novembre el Casal 
Catalunya serà el punt neuràlgic de 
la campanya de vacunació de la grip 
a Castellar del Vallès. Des de dilluns 
passat, el casal d’avis ha habilitat un 
espai per administrar-la en horari de 
dilluns a divendres de 9 h a 19.45 h de 
manera ininterrompuda. Voluntaris 
de la Creu Roja i professionals del CAP 
participen en el dispositiu per garan-
tir-ne un bon funcionament i seguir el 
protocol de prevenció de la  Covid-19. 
L’accés per vacunar-se és pel carrer 
de l’Alguer, a la part posterior de l’equi-
pament. Com és habitual, la campa-
nya s’adreça a persones de 60 anys o 
més, persones que pateixen una ma-
laltia crònica, embarassades i profes-
sionals de la salut i serveis essencials.

 Enguany, les persones que van 
rebre la segona dosi de la vacuna con-
tra la Covid-19 fa més de sis mesos i que 

tinguin més de 70 anys podran rebre 
alhora la vacuna de la grip i la dosi de 
reforç contra el coronavirus. “Amb la 
doble vacunació, es pretén protegir 
al màxim els col·lectius més vulne-
rables davant una possible coinfec-
ció”, expliquen des de l’Institut Cata-
là de la Salut a la Metropolitana Nord, 
del qual forma part l’ABS de Castellar. 
“Si cada any hem insistit en la im-
portància de vacunar-se, enguany 
que continuem convivint amb el 
virus de la Covid-19 s’incrementa 
aquesta necessitat d’estar vacu-
nat correctament”, remarca Isabel 
Martínez, directora del CAP de Cas-
tellar. “Està demostrat que l’efecte 
sinèrgic que fan les dues malalties 
duplica el risc de mortalitat en cas 
d’infecció d’aquestes malalties”, 
apunta Martínez.

La tercera dosi de reforç contra 
la Covid-19, fins ara només s’havia dis-
pensat a les persones que viuen a les 

  Rocío Gómez

PUNT DE VACUNACIÓ | CASAL CATALUNYA

Pere Rifa, de 77 anys, es va vacunar al Casal Catalunya dimarts passat. || R. GÓMEZ

Evolució històrica del risc de rebrot a Castellar del Vallès. || SALUT

El Departament de Salut de la Ge-
neralitat ha informat d’un cas po-
sitiu per Covid-19 el 14 d’octubre 
a Castellar del Vallès, fet que per-
met mantenir la pandèmia a rat-
lla. A l’octubre només s’havien 
produït dos casos més a principis 
de mes, fet que ha dut la pandèmia 
als nivells més baixos des del juliol 
del 2020, tot just després del gran 
confinament. Cal tenir en comp-
te que durant aquest mes ja s’han 
fet prop d’un miler de proves PCR 
i test d’antígens.

La pandèmia es manté molt baixa

Els majors de 70 anys també podran rebre alhora la 3a vacuna de la Covid si ja fa sis mesos de la vacunació anterior

La situació a hores d’ara és 
força estable, amb el risc de re-
brot en nivell molt baixos amb una 
incidència acumulada de 0 casos 
per 100.000 habitants. En concret, 
des del 7 d’octubre la velocitat de 
reproducció de la malaltia està si-
tuada en el 0 en no haver-hi conta-
gis confirmats.

en marxa la tercera dosi

D’altra banda, ja s’ha iniciat la va-
cunació de la tercera dosi entre les 
persones que viuen a les residències 
de gent gran i els col·lectius de risc. 
En concret, ja hi ha 309 persones 
a Castellar que han rebut aquesta 

COVID-19 | BALANÇ

 Redacció

residències de gent gran i a les per-
sones immunodeprimides. A partir 
d’ara, també s’administrarà al conjunt 
de la població de més 70 anys.

En el cas de Castellar del Vallès, 
Yasmina Martínez i Marian Sillero, 
dues de les infermeres del CAP que 
participen en la campanya de vacuna-
ció del Casal Catalunya, expliquen que 
es nota més afluència de gent que l’any 
passat, i que de moment poques perso-
nes estan fallant a la cita amb l’agulla. 
“L’any passat vam vacunar un 58% 
de la població que estava cridada a 
vacunar-se, és a dir, prop de 5.000 
persones”, concreta la directora del 
CAP. Els col·lectius de risc poden de-
manar cita a través del web de progra-
mació de visites (citasalut.gencat.cat) 
o a través d’aplicació La Meva Salut,  i 
del telèfon de programació  93 728 44 
44. També es pot gestionar a través del 
CAP o en una visita de control amb el 
metge de capçalera. 

tercera dosi.
La vacunació avança a poc a 

poc, amb un percentatge d’habi-
tants amb la pauta completa d’un 
77,7% –19.149, en total–. Si es mira 
el percentatge de vacunats majors 
de 12 anys, edat a partir de la qual 
la població es pot vacunar, s’enfi-
la al 87,1%.  

Des de fa setmanes, la velo-
citat de vacunació ha baixat subs-
tancialment i està costant arribar 
al 90% dels majors de 12 anys amb 
pauta completa. Ara mateix, justa-
ment les persones de 30 a 34 anys 
són les que tenen la pauta comple-
ta més baixa: en concret, del 71,2%.
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Els bombers van poder rescatar una 
jove que s’havia precipitat per un 
barranc d’uns 25 metres a la zona 
de Castellar Vell. Segons van infor-
mar tant els Bombers de la Genera-
litat com els Bombers Voluntaris de 
Castellar, els fets van passar dissabte 
a la nit i van comportar un descens 
en ràpel per accedir al punt on havia 
caigut la persona, que va manifestar 
dolors lumbars. Segons va trascendir, 
la noia estava celebrant un aniversari 
amb un grup d’amics quan es va pro-
duir l’accident. Val a dir que l’indret 
on es va produir la caiguda és una 
nova on aparquen cotxes però dona 
a la riba del riu. De fet, abans de l’ar-
ribada dels bombers els amics havi-
en intentat rescatar-la però el pen-
dent ho feia molt complicat.

Durant el rescat, els bombers 
van haver de muntar una instal·lació 
per poder treure la noia ferida amb 
llitera i van comptar amb el grup de 
rescat dels escaladors, experts en 
aquest tipus de situacions. Un cop 
rescatada, la persona va poder ser 
traslladada en ambulància medica-
litzada a l’Hospital Parc Taulí de Sa-
badell.   || REDACCIÓ

Rescat a Castellar Vell

Moment de rescat de la noia accidentada. || BOMBERS

Una jove va caure dissabte per un barranc de 25 metres d’alçària

BOMBERS | SUCCESSOS DECRET | HORARI D’HIVERN

La nit del 30 al 31 d’octubre, a les 3 de la matinada, s’haurà d’endar-
rerir el rellotge una hora a causa del canvi d’horari d’hivern, fet que 
permetrà aquella nit dormir una hora més. Així ho estableix el reial 
decret publicat al BOE, que marca que el període d’horari d’estiu 
acaba l’últim diumenge del mes d’octubre de cada any, a les tres de 
la matinada, moment en què l’hora oficial espanyola s’endarrerirà 
seixanta minuts. Per tant, aquest dia tindrà una durada de 25 hores. 
D’aquesta manera, Espanya segueix la pauta de la Comissió Euro-
pea, que ja ho va publicar al Diari Oficial de les Comunitats Euro-
pees.  || REDACCIÓ

La matinada de dissabte a diumenge a les 3 seran les 2, horari d’hivern. || DISSENY

entrada en vigor de 
l’horari d’hivern

Els rellotges s’han 
d’endarrerir una hora

2h

3h

actualitat
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solidaritat

La Fundació CIPO ha aconseguit re-
captar al voltant de dotze mil euros en 
el seu tradicional outlet. Els diners es 
destinaran a l’adequació de les noves 
naus ubicades a Castellar del Vallès, les 
quals acolliran el nou projecte de CIPO: 
s’hi traslladarà el Servei de Gestió de 
residus del Centre Especial de Treball 
amb l’objectiu de fer-lo créixer i poder 
crear noves oportunitats laborals per 
a persones amb especials dificultats.

De divendres a diumenge, el Mer-
cat de Sant Joan de Sabadell va aco-
llir la dotzena edició d’aquesta activi-
tat, la qual es va reprendre després 
de tres edicions cancel·lades per la 
pandèmia. Joan Madaula, president 
de l’entitat, fa una valoració molt po-
sitiva d’aquesta edició: “Ha estat tot 
un èxit. Tot i que teníem menys gè-
nere que altres anys, unes tres mil 
peces de roba, proporcionalment, 
hem batut un rècord”. S’han venut 
1.637 peces de 14 marques diferents, 
cosa que suposa un màxim històric 
de peces venudes en nombre absolut 
i també en relació amb les peces rebu-
des, de les quals s’han venut el 54,6%. 
Divendres va ser el dia amb més aflu-
ència de públic, quan es va aconseguir 

més de la meitat de la recaptació. “La 
ciutat s’ha bolcat en l’‘outlet’ i s’ha 
notat molt amb el degoteig constant 
de públic durant tot el cap de setma-
na”, diu Madaula.

“A més de les vendes, per a mi 
també té molt valor el retrobament 
amb la gent. Amb algunes persones 
feia dos anys que no ens vèiem”. En 
aquest sentit, a l’equip de voluntari-
at, aquest any, s’hi han sumat noves 
incorporacions, i han arribat a les 
vint-i-cinc persones. “Sense la seva 

CIPO recapta 12.000 euros

col·laboració, l’‘outlet’ no seria pos-
sible”, comenta Madaula. Els volun-
taris i voluntàries no només s’encar-
reguen d’atendre el públic durant els 
dies de l’outlet sinó que, prèviament, 
s’encarreguen de classificar, ordenar 
i etiquetar tota la roba que reben dels 
fabricants. Posteriorment, desmun-
ten i organitzen totes les peces que no 
s’han venut per retornar-les a les mar-
ques. Si la situació sanitària no canvia, 
la pròxima edició de l’outlet se celebra-
rà la primavera del 2022.  || REDACCIÓ

Assistents a l’‘outlet’ de CIPO, el cap de setmana passat. || CEDIDA

Recapten 640 euros per 
a Suport Castellar i TEB
Dissabte passat, el Club Tennis Castellar va celebrar un torneig be-
nèfic molt especial amb usuaris de TEB Vallès, que compta al pla 
de la Bruguera amb un centre especial de treball, un servei de te-
ràpia ocupacional (STO) i d’inserció (SOI) per a persones amb di-
versitat funcional, i Suport Castellar, una associació sense ànim de 
lucre que es va crear amb l’objectiu de treballar activament per a 
la salut mental de les persones. La jornada es va tancar amb la re-
captació de 641 euros destinats a la compra de material per a cada 
una de les entitats.   || TEXT: JORDI RIUS FOTO: CLUB TENNIS CASTELLAR

CLUB TENNIS CASTELLAR | PÀDEL SOLIDARIENTITAT | ‘OUTLET’ SOLIDARI

Els diners seran per al trasllat d’una de les seves activitats a Castellar
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‘El juego del calamar’ 
irromp als patis 
de les escoles 
arran de l’èxit a la 
plataforma Netflix

Netflix va anunciar fa uns dies que El 
juego del calamar és, de moment, la 
sèrie més vista de la plataforma, amb 
111 milions de visionats en les primeres 
dues setmanes disponible. La produc-
ció coreana recrea jocs infantils però 
protagonitzats per adults. Com en mol-
tes altres sèries i pel·lícules hi abun-
da la violència, el sang i fetge i la part 
més animal d’uns personatges deses-
perats, sense futur i de vegades sense 
escrúpols. La seva popularitat entre 
els adults i el bombardeig als mitjans 
de comunicació ha fet que la sèrie salti 
de la pantalla als patis de les escoles. 
Alguns docents han explicat com els 
infants recreen les partides i algunes 
escenes, i que sorprenentment molts 
nens i nenes de primària asseguren ha-
ver-la vist a casa sense supervisió. “El 
context multipantalla afavoreix que 

Orfes digitals: sols 
davant la pantalla

els infants tinguin una quota d’inde-
pendència, i és difícil de controlar. 
Amb l’arribada del primer mòbil és 
quan els adults ho tenen més difícil ”, 
reconeix Gerard Vilanova, responsable 
del projecte pedagògic TIC Activa.  És 
per això que Vilanova recomana que 
des de la infància els adults comencin 
a cultivar l’acompanyament dels més 
menuts quant al consum de contin-
guts audiovisuals. “Hem d’acompa-
nyar-los primer amb contingut in-
fantil, perquè quan tinguin accés a 
altres continguts amb violència o 
sexe, l’hàbit estigui consolidat. Això 
vol dir que l’adult haurà de renun-
ciar a part del seu temps de lleure, 
l’acompanyament no pot comen-
çar quan tinguin 16 anys”, remarca. 

En aquest sentit, l’expert apun-
ta que aquest acompanyament pot 
coexistir amb altres recursos com les 
eines de control parental. “Si es fa bé 
l’acompanyament, és possible que 
no sigui necessari aquest control 
suplementari. Els pares i mares 
han de controlar el temps, els con-
tinguts i l’espai. Un infant sol consu-
mint aquest tipus de contingut  és un 
error. Malauradament hi ha molts 

Imatge promocional de la sèrie ‘El juego del calamar’, l’últim gran èxit de Netflix.  || CEDIDA

orfes digitals, molts nens abando-
nats davant la pantalla”, assevera. 

Ara bé, Vilanova assegura que la 
curiositat per la sèrie en els infants és 
“per la saturació informativa, per 
ser un fenomen mediàtic, però no 
pas perquè els interessi el contin-
gut”. Una de les pautes que proposa 
l’expert és acompanyar els infants en 
el visionat d’un capítol –que prèvia-
ment hagi supervisat l’adult– per obrir 
la porta del debat. 

D’altra banda, Maria Ángels Ga-
llardo, psicòloga de Psicovallès, alerta 
que es pot arribar a caure en la “bana-
lització de la violència, i les bromes a 
l’escola poden passar de ser lleuge-
res a pesades. Els infants poden de-
senvolupar conductes perilloses per 

l’efecte acumulatiu de veure aquest 
tipus de contingut”. A la consulta ha 
detectat infants de 10 anys que han vist 
la sèrie. “Estan en la fase d’imitació 
i hi juguen al pati”, explica. Aquest 
tipus de contingut si els infants no estan 
preparats per veure’l, també pot tra-
duir-se en problemes d’insomni o de-
senvolupar “moltes més pors de les 
que ja tenien”. La psicòloga coinci-
deix a promoure el debat sobre aques-
tes i altres qüestions des de la infante-
sa. “Ells tenen el dret a no accedir a 
aquest tipus de contingut, i la nos-
tra feina és garantir aquest dret, si 
cal a través del control parental de 
les pantalles. Ells no posaran els lí-
mits, els hem de posar nosaltres”, 
conclou.   || ROCÍO GÓMEZ 

‘El juego del 
calamar’ a 
Mito Sushi
Una de les coses que més crida 
l’atenció dels fans d’El juego del 
calamar són les galetes Dalgo-
na, un dolç coreà que va viure 
la seva major època d’esplen-
dor en els anys 70 i 80 i encara 
es menja als seus carrers. Milers 
de persones al voltant del món 
han intentat recrear la recepta, 
representant un dels majors rep-
tes d’Internet de l’any.
El restaurant japonès Mito 
Sushi, situat al carrer de l’Hospi-
tal, 46 de Castellar del Vallès, de-
safiarà als seus clients, a partir 
d’aquest divendres i amb motiu 
de la festa de Halloween, a jugar 
a una de les proves que apareix 
a la sèrie.
La prova consisteix a retallar la 
forma de la figura d’una galeta 
sense trencar-la. Tothom que ho 
provi, participarà en un sopar 
per a dues persones al mateix 
restaurant valorat en 50 €. Amb 
aquesta proposta el restaurant 
MitoSushi pretén oferir una ex-
periència gastronòmica als seus 
clients.  || REDACCIÓ

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

En l’edició del passat 15 d’octubre 
de L’ACTUAL,  a l’article titulat “En 
record de Lluís Companys” es par-
lava de l’actuació del ballarí Quim 
Gibert, però en realitat el seu nom 
és  Tim Gibert.

Fe d’errates

 Pau Castellví*

astellar torna a tenir 
un espai que servirà de 
base per a l’associaci-
onisme juvenil: el nou 
espai “La Fàbrica”, ubi-

cat a l’Espai Tolrà. Un espai de cogestió 
amb dos bucs d’assaig insonoritzats i 
diverses sales que podran acollir diver-
ses activitats artístiques, musicals i per 
a l’estudi, així com dinàmiques de joc i 
actuacions, sempre amb l’acompanya-
ment dels tècnics municipals. Aquesta 
fita és fruit d’una llarga història de rei-
vindicació de molts dels joves del nos-
tre poble, d’entre els quals els que hem 
passat per la Joventut Nacionalista de 
Catalunya (JNC) al llarg d’anys en la 
nostra participació als plans locals de 
joventut, i d’un important treball tèc-
nic a través dels anys per part dels tre-
balladors de la regidoria de joventut.
Un dels errors sovint comesos per 
l’equip de govern del PSC en els més 
de 14 anys que porta governant, ha 
estat l’excessiu interès en controlar 
els recursos dels diversos col·lectius 
o entitats del municipi, o bé d’incidir 
en el seu funcionament intern. La llis-
ta d’exemples és llarga. Firart, la fira 
de l’artesania que es va estar celebrant 
a Castellar durant molts anys, atreia 
a milers de visitants d’arreu de la co-
marca i del país (4.000 el 2004); tradi-
cionalment organitzada per iniciativa 
dels propis artesans castellarencs, va 
deixar de celebrar-se quan va comen-
çar a dependre de manera molt impor-
tant de l’estructura de l’Ajuntament i, 
al arribar temps de crisi, l’Ajuntament 
va retallar-ne la partida, fent-la invia-
ble. El mateix es pot dir de la fira del 

C
Un casal de joves, una 
reivindicació juvenil 
històrica

El confinament i el postconfinament 
ha fet que molts castellarencs i cas-
tellarenques hagin descobert l’en-
torn més proper. Hagin colonitzat 
places i carrers com mai ho havi-
en fet, i també hagin fet de l’entorn 
natural més proper al nucli urbà 
un espai de passeig habitual. Fins 
aquí bé.
Els problemes comencen quan hom 
no respecta els espais que compar-
tim i fa un ús irresponsable i incívic 
de l’espai urbà públic i de l’espai na-
tural, generalment, privat. Deixa-
lles, residus de tota mena, llaunes, 
mascaretes i sobretot caques de gos. 
Caques de gos per tot arreu. A les 
voreres, a les zones enjardinades, 
als camins forestals, als corriols...
Determinats propietaris de gossos 
creuen que un cop s’acaba l’asfalt, 
tot s’hi val i que ja no cal recollir els 
excrements de les seves mascotes. 
Si hom camina per qualsevol camí o 
corriol que surt del nucli urbà, el pri-
mer centenar de metres acostuma a 
ser un autèntic camp de mines. Ha 
d’anar esquivant tifes de tota mena, 
deixades impunement per part de 
propietaris despreocupats i mar-
rans. A més a més, i per si no n’hi 
hagués prou, darrerament es pro-
dueix un fenomen digne d’estudi. A 
part de les cagarades ja habituals, 
el terra s’ha omplert de petites bos-
ses de plàstic plenes d’excrements 
de gossos. És un fenomen que em té 
meravellada. Quin humà amb dos 
dits de cervell fa l’esforç d’ajupir-se 
per recollir els excrements del seu 
gos amb una bossa de plàstic, i quan 
ja té el més difícil fet, llença aquella 
bossa a terra? Com diria un famós 
torero en dues paraules: im presio-
nante! Propietaris i propietàries de 
gossos, feu el favor de recollir els ex-
crements dels vostres animals dels 
espais que utilitzem tots, i en cas que 
no sigueu capaços de complir amb 
aquests mínims de civisme, com a 
mínim, no ompliu places, carrers i 
camins de petites bosses farcides 
de cagarades. 
Per si no ho sabíeu, la matèria or-
gànica es descompon molt abans 
que el plàstic i és menys nociva per 
al medi natural. 

Cagarades envasades

 Clara Capdevila Candell

Parlis la llengua que parlis, no 
t’omplis la boca dient que esti-
mes la teva llengua si no t’esfor-
ces a parlar-la i escriure-la amb 
la millor correcció possible. Esti-
mar implica atenció i dedicació, 
en qualsevol cas, i molta. 
Crec que qui estima una llengua 
sense altres interessos que cui-
dar-la perquè tingui una sana per-
vivència, acaba estimant-les totes. 
És el que passa, perquè sap que 
les llengües són el mitjà clau d’ex-
pressió i transmissió d’una herèn-
cia cultural. 
Ara bé, si el català és la teva o l’has 
feta teva i l’uses generalment per 
comunicar-te, li has de dedicar 

Estimar el català, només?

 Josep Manel Martí S.

Dimarts, 26 d’octubre, la castellarenca Ester Come-
llas, doctora i especialista en traumatologia i cirurgia 
ortopèdica, ens va oferir, a les sessions setmanals de 
L’Aula, una conferència sobre la temàtica de les prò-
tesis articulars. Com ella mateixa va comentar, l’aug-
ment de l’esperança de vida fa més probable la neces-
sitat de canviar alguna junta del nostre cos pel desgast. 
Aquestes juntes noves que s’implanten són les pròtesis 
articulars. Vam tenir l’oportunitat de saber com estan 

fetes i què ens permeten realitzar aquestes pròtesis, 
quines articulacions del nostre cos són reemplaçables 
actualment, les complicacions i la durabilitat que com-
porten i, no menys important, com podem endarrerir 
la necessitat d’una artroplàstia. A partir d’explicaci-
ons força entenedores i divulgatives, sense menyste-
nir l’amenitat, vam poder ampliar el coneixement d’un 
àmbit de la medicina que ha fet grans avenços en els 
últims temps. || TEXT: L’AULA FOTO: FRANCESC VILACLARA

Parlant de pròtesis amb la doctora Ester Comellas

FOTO DE LA SETMANA

més atenció, evitant castellanis-
mes, anglicismes de moda, in-
necessaris i esnobs, que no tot-
hom entén, així com altres mots 
forans, i procurant escriure els 
teus missatges i textos amb la 
millor correcció possible. Així 
sí que ajudes els del teu cercle a 
millorar-la, demostrant que l’es-
times i respectes. 
I no cal violentar els qui tenen di-
ficultats per entrendre-la o par-
lar-la si disposes d’una segona 
llengua amb què et pots comuni-
car fàcilment. Ni cal pagar quo-
tes de suport, ni extres, a pla-
taformes que diuen defensar la 
llengua però que usen bona part 
de les teves aportacions per a in-
teressos polítics partidistes que 
condueixen poc o molt a fanatis-
mes i feixismes. Ho vaig descobrir 
tard, quan s’estava preparant la 
bombolla independentista, i em 
vaig donar de baixa. És vergo-
nyós que, utilitzant l’esquer de 
les emocions, enredin la gent de 
bona fe. Si estimes la teva llengua, 
la que sigui, parla-la i escriu-la 
amb respecte. 
Conservaràs i transmetràs mi-
llor la cultura. 
No costa diners, només amor ex-
pressat en temps d’atenció.

pallasso. La Forja, un diari històric i 
independent, finançat pels seus subs-
criptors i per la venda d’exemplars, va 
haver de deixar d’existir quan l’equip 
de govern va apostar per L’Actual, de 
propietat municipal, seguint un model 
d’entrega gratuïta (pagat pel contribu-
ent, evidentment), passant a contro-
lar en pocs anys l’únic diari en paper 
de la vila. La treballadora de l’associ-
ació de comerciants de Castellar (Co-
merç Castellar), la posa l’Ajuntament 
(i, permeteu-me dir que em consta que 
fa molt bona feina). La web d’ASEM-
CA (l’associació d’empresaris de Cas-
tellar) la gestiona l’Ajuntament. Als 
casals de la gent gran de Castellar, les 
activitats sempre les havien organit-
zat voluntaris sota la batuta de l’As-
sociació de Jubilats i Pensionistes de 
Castellar —amb un èxit excel·lent—. 
Ja fa temps, tanmateix, que l’Ajunta-
ment opta per contractar empreses i 
fundacions finançades amb fons muni-
cipals, mentre a l’associació se l’apar-
ta d’aquest rol (amb això, se n’intenta 
potser disminuir la importància?). I 
podria citar més exemples.
L’efecte d’aquest “excessiu interès” en 
posar el peu a tot arreu, no té per què 
ser sempre negatiu; entitats amb pocs 
recursos poden funcionar millor a ve-
gades gràcies a l’ajuda municipal. Però 
sí que deixa clar, objectivament, que 
l’equip de govern s’ha entestat en as-
segurar-se que l’Ajuntament tingui el 
peu a tot arreu i gairebé res pugui fun-
cionar sense el seu vist-i-plau o suport; 
amb el risc que suposa la dependència 
de l’administració per a alguns projec-
tes o entitats. En el cas del jovent, és fo-
namental optar per un model d’auto-
gestió, amb un acompanyament tècnic 
sòlid però no invasiu, lluny del model 
“xiquiparc” que massa sovint s’ha pro-
mogut quan des de l’administració s’ha 
intentat controlar el plantejament, els 
recursos, l’activitat, el paper dels joves i 
l’abast de les polítiques juvenils. A més 
de ser un plantejament erroni, aquest 
seria un plantejament infantilitzador 
incompatible amb les demandes del 
jovent en ple s. XXI.
En conclusió, el pas que hem aconse-
guit com a municipi amb la creació 
del nou equipament municipal juvenil 
“La Fàbrica” a l’Espai Tolrà és decisiu, 
però encara més decisiva serà la ges-
tió que en faci l’Ajuntament. Cal recu-
perar l’assemblea local de joves com a 
plataforma base pel diàleg i l’organit-
zació associativa i juvenil; com a pa-
raigües independent de l’Ajuntament, 
coordinat amb l’àrea de joventut, que 
inclogui altres òrgans de participació 
actualment existents. La “cogestió”, 
el model que es defensa des de la regi-
doria, permet un marge per a la inter-
pretació generós que cal concretar en 
aquesta línia. 
Aquest enfocament atrevit que instem 
a l’equip de govern a adoptar, neces-
sita, a més, de mesures valentes que 
incloguin el jovent no només en la di-
nàmica associativa i social del poble, 
sinó que també en la dinàmica econò-
mica i en l’àmbit de l’habitatge. Aques-
ta, doncs, pot ser la primera pedra del 
canvi de les polítiques juvenils de Cas-
tellar i és important aprofitar-la i cons-
truir consensos tècnics i polítics sobre 
com han de ser les polítiques orienta-
des a la joventut.

*Regidor portaveu de Junts per Castellar
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opinió

 Núria Raspall*

s possible que hàgiu 
notat que qualsevol 
producte que com-
preu sota comanda 
(o que vulgueu repa-
rar) tarda molt més 

del que era habitual fins ara. 
Els temps d’espera s’han disparat 
després que les fàbriques hagin 
estat aturades molts mesos a 
causa de la Covid, fent que aques-
ta premissa sigui vàlida tant si 
vols fer reformes a casa, com si 
t’has de canviar les ulleres, se t’ha 
espatllat el mòbil o et vols com-
prar un vehicle. 
De fet, aquest cap de setmana 
passat, ha finalitzat el Saló Inter-
nacional del Caravaning i moltes 
de les marques participants no 
s’han atrevit a vendre vehicles 
que no tinguessin ja en estoc, i no 
pas per manca de compradors ja 
que aquest és un sector que, ac-
tualment, està ben a l’alça.
La reactivació postpandèmia ha 
sigut tan forta que el preu de les 

É

El desabastiment 
després de la Covid i la 
crisi dels xips

quest 2021 s’ha con-
vertit en l’any del 
camí cap a la llum al 
final del túnel. Anem 
cap a la que diuen una 

nova normalitat que se’ns presen-
ta digitalitzada i alienadora. Però 
a l’ésser humà li cal allò social, el 
contacte, l’abraçada, el somriu-
re i l’escalfor d’una mà estima-
da per saber que no tot està per-
dut. I d’això tracta aquest proper 
BRAM! i la imatge escollida per 
representar-lo. 
Després de mesos de solitud i de 
veure pel·lis en pijama tornem a 
l’experiència enriquidora d’anar 
al cinema com a acte social. 
A trobar-nos, xerrar, comentar 
i compartir. I potser, per això, el 
tretze serà un dels BRAM!s més 
recordats. No obstant, per tot el 
que ha passat, poc s’ha parlat del 
fet que el Club Cinema Castellar 
ha fet deu anys. Es diu ràpidament, 
però han sigut anys de molta feina, 
reflexions, dubtes, penes i alegri-
es, per no parlar de decisions, molt 
meditades, que han anat engran-
dint el projecte. Un Club Cinema 
que va néixer a la llum del BRAM!. 
Calia que algú es fes càrrec 
d’aquell somni que anava pre-
nent forma. I, enmig de tot, una 
pandèmia. 
Hi ha hagut dies de tota mena, tris-
tos i desganats, però hi ha hagut 
espai per a l’esperança. Tornem 

  Bram 12 més 1. || JOAN MUNDET

Deu anys del Club Cinema 
Castellar: cap al tretzè 
BRAM! 

A PLAÇA MAJOR

JOANA ZOYO
Vocal de CCCV 

 Dani Pérez*

E
23-O. La Fàbrica. Un espai 
ple d’oportunitats

l passat dissabte vam 
inaugurar el nou equi-
pament juvenil La Fà-
brica. Per celebrar-ho 
vam fer una festa gros-

sa amb la participació de més de 400 
persones que van poder gaudir d’ac-
tivitats al carrer com Parkour, Drink 
and Draw, d’activitats dintre de l’equi-
pament com la tarda retro gamer (or-
ganitzada per un grup motor de joves) 
i com a plat fort els concerts de Lòxi-
as i del Pony Pisador a la Sala Blava.
Des d’aquí volem agrair a totes les perso-
nes que han col·laborat i ho han fet pos-
sible, als tècnics municipals de totes les 
àrees, gràcies per la vostra implicació 
a totes i a tots, sense vosaltres no hau-
ria estat possible, a Vilabarrakes, que 
no van dubtar en ajudar-nos en la or-
ganització dels concerts i el servei de 
bar, a Lòxias, per el magnífic concert 
que ens van oferir i per la sorpresa que 
vam tenir amb la participació de Opció 
37, ens heu demostrat que tenim molt 
talent a Castellar, al Pony Pisador que 
ens van obligar a ballar i recordar que 
tot i que siguin temps estranys, sempre 
ha d’haver temps per divertir-nos, a la 

setembre per generació espontà-
nia. Els bolets neixen entre les ar-
rels sòlides d’un arbre majestuós 
que els alimenta. I aquest ha sigut 
el cas d’una mostra en què hi ha més 
preestrenes que mai. A cap sala de 
cinema comercial es podrà veure, 
per exemple, la pel·lícula guanya-
dora a Venècia El acontecimiento 
fins l’any que ve si no ve el dia 7 al 
BRAM!. Es preestrenen també Li-
bertad de Clara Roquet, que va in-
augurar dissabte passat la Seminci 
de Valladolid, i 15 horas, de Judith 
Colell, film que es va presentar al 
Festival de Màlaga.  
Tindrem l’honor de comptar amb 

la directora de la cinta i presiden-
ta de l’Acadèmia de Cinema Cata-
là per poder parlar del present i 
futur del cinema a casa nostra. Un 
futur que, tant en l’àmbit del setè 
art com en la societat, es presen-
ta ple de dones amb talent i sen-
sibilitat. I així és també aquest 
BRAM!, una tretzena mostra amb 
moltíssima presència femenina, 
tant de directores com de temà-
tiques diverses que no només se 
centren en les dones. 
Es tracta d’un camí cap a l’edu-
cació i la responsabilitat de tots.  
Madres paralelas i Maixabel ens 
mostren com la força i determi-

nació de les dones cap un món mi-
llor és imprescindible.  
I, per descomptat, endinsar-nos en 
un tema que urgeix revisar arreu 
del món, com és la immigració. A 
este lado del mundo, de David Tru-
eba, aproparà el protagonista a 
aquesta realitat i, també a nosal-
tres. El mateix director serà l’en-
carregat d’inaugurar la mostra. 
Guanyador del premi del públic 
del BRAM! amb Vivir es fácil con 
los ojos cerrados, del 2013, aquest 
cop recollirà les mongetes direc-
tament a Castellar del Vallès. I, 
qui sap, potser el tretze no és tan 
mal número. 

primeres matèries s’ha disparat 
amb molta força i, amb els estocs 
baixos, quan de sobte a tothom li 
ha augmentat l’activitat, els preus 
han patit un augment molt gran. 
La gran paradoxa és que davant 
d’aquesta reactivació, que hauria 
de ser positiva, ens trobem que 
ens falten les matèries primeres 
indispensables i que tal reactiva-
ció no acaba d’arrencar. 
A Europa, per exemple, no tenim 
fàbriques de xips i semiconduc-
tors, per tant, la Seat i altres fa-
bricants han hagut d’allargar els 
ERTOs i tancar torns perquè no 
podien produir tot el que tenien 
previst produir, i és que si bé hi ha 
molta demanda, falten productes 
bàsics que trenquen la cadena de 
subministrament. 
Això li passa a la indústria de l’au-
tomoció, però també a la construc-
tora, que entre l’increment dels 
costos accelerat de matèries com 
l’acer i la fusta i la manca de ma-
terials, fa que no puguin complir 
els contractes en curs. 
O a l’alimentària, on alerten que 
un dels preus que més s’han dis-
parat en els últims mesos per la 
falta d’abastiment és el dels mate-
rials que s’utilitzen per empaque-
tar, com són el metall, el paper, la 
fusta, el plàstic i, sobretot, el car-
tró, fet que s’ha vist repercutit en 

la factura dels consumidors.
Què ens diu tot això? Com diu 
Alicia Valero, professora d’engi-
nyeria mecànica a la Universitat 
de Saragossa, que "el consum de 
materials actual no és sostenible 
en un planeta finit. 
O bé canviem el model a les bones, 
o l’escassetat ens el farà canviar 
a les males i ens haurem d’acos-
tumar que no hi hagi videoconso-
les per a tothom, o que qualsevol 
tipus d’artefacte que sigui molt 
demandat i que estigui fabricat 
amb recursos escassos sigui im-
possible de trobar". 
Només una dada, des que va co-
mençar el segle XXI, hem consu-
mit tant coure com en tota la his-
tòria de la humanitat. La crisi dels 
xips n'és només un símptoma, la 
punta de l’iceberg i com diu Va-
lero, "si seguim a aquest ritme, la 
transició ecològica i digital esta-
rà en risc".
Allargar la vida dels productes, 
apostar i potenciar l’economia 
circular, no comerciar amb la pro-
pietat dels aparells, de les coses 
en general, sinó amb els serveis 
que aquests ofereixen, són me-
sures a aplicar ja. Serem capa-
ços de fer-ho?

*Regidora d’ERC

Bakana que ens va oferir un gran assor-
tit d’hamburgueses, als equips de nete-
ja i de seguretat, que ens ho van fer molt 
fàcil, a les dinamitzadores del Punt Lila, 
gràcies per ajudar-nos a explicar que 
ens ho podem passar bé sense cap tipus 
d’agressió i que el més important és atu-
rar-les i denunciar-les, perquè volem es-
pais d’oci i lleure lliures d’agressions.  Per-
meteu-me que faci un agraïment especial 
a l’equip tècnic de la regidoria de joven-
tut, qui des d’un bon inici van creure en 
el projecte, se’l van fer seu i van treballar 
de valent per  aconseguir implicar a més 
d’una cinquantena de joves en la definició 
del que avui és La Fàbrica, gràcies! Però 
les gràcies més grans van a tots els i les 
joves que vau participar en la inaugura-
ció d’una manera o una altre i especial-
ment a Taulacció i Fòrum Jove per ser-
hi sempre, sense vosaltres segur que no 
hauríem arribat fins aquí. Ja ho tenim!!! 
Tenim La Fàbrica un equipament ple de 
múltiples possibilitats per a la gent jove 
del municipi, un espai pensat pel jovent 
tenint en compte les seves necessitats i 
demandes. Un espai pensat per donar 
oportunitats als joves en el desenvolupa-
ment de les seves idees i respostes a les 
seves inquietuds.  Esperem que La Fà-
brica sigui aquest espai que volem, un 
espai per tots els i les joves de Castellar.
Us hi esperem!!

* Regidor de Joventut

amb un BRAM! endarrerit, que 
és i serà el de la llum. Com diu el 
nostre estimat Pere Joan Ventura 
“el tretzè, el BRAM! d’impàs cap 
una tornada a la mostra habitu-
al de febrer”. Aquest mes solen 
haver festivals de cinema, glamur 
i premis, però Castellar també hi 
és, cada cop més marcat, a l’agen-
da d’arreu. 
I, sobretot, a l’agenda dels bramers 
fidels que, any rere any, no es per-
den la cita i esperen amb il·lusió 
notícies de la propera trobada. 
De totes maneres no trobo que 
aquest BRAM! de tardor hagi sigut 
un bolet nascut de la humitat de 
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actualitat

Les xarxes socials cada vegada tenen 
més pes en la vida de les persones. 
No només per compartir moments 
i opinions, també com a canal infor-
matiu i com a lligam amb la comuni-
tat on es viu. Així ho demostren les 
xarxes socials de Ràdio Castellar i 
L’ACTUAL, cada vegada més pre-
sents com a mitjà informatiu, adap-
tant els seus continguts a les noves 
demandes de la societat. En aquest 
sentit, i per celebrar que el canal 
d’Instagram @lactual havia superat 
els 6.000 seguidors, divendres pas-
sat es va realitzar un petit sorteig que 
va comptar amb més de 100 partici-
pants per regalar dues tote bags amb 
lots de productes amb la imatge cor-
porativa Fem Castellar. 

El sorteig es va fer en directe 
tant per Ràdio Castellar com pel 
canal live d’Instagram dins del ma-
gazín de matí La Redacció. Les per-
sones guanyadores van ser Marti-
na Vaquer i Jordina Vidal, que van 
passar dimarts passat per la redac-
ció de L’ACTUAL i Ràdio Castellar 
a recollir els regals. 

Guanyadores al sorteig d’Instagram

Les dues guanyadores del sorteig: a dalt, Martina Vaquer, Jordina Vidal a baix. || L’ACTUAL

L’ACTUAL regala lots de Fem Castellar en arribar als  6.000 seguidors

  Redacció

COMUNICACIÓ | XARXES SOCIALS

Acte 
de Fem 
Pedagogia

El 4 de novembre el cicle Edu-
quem en família acollirà la xer-
rada/taller “Les intel·ligències 
múltiples: coneix les fortaleses 
del teu fill/a”, a càrrec de Fem 
Pedagogia. L’orientadora Alba 
Muñoz ha apuntat que l’objec-
tiu de la xerrada és “identi-
ficar les intel·ligències més 
desenvolupades dels vostres 
fills, i es compartiran estra-
tègies per desenvolupar-les 
encara més”. Segons Muñoz, 
“la informació que aconse-
guim servirà per millorar 
l’autoestima i motivació dels 
nostres fills” i orientar-los en 
els seus estudis i futura carre-
ra professional.

La sessió, adreçada a fa-
mílies amb fills i filles d’entre 
11 i 18 anys, es farà en línia a 
partir de les 19 h. Per partici-
par, cal inscriure’s en aques-
ta adreça: www.castellarva-
lles.cat/eduquemenfamilia.  

|| REDACCIÓ

ED. EN FAMÍLIA | 4 NOV

Concurs 
de ratafia 
casolana
El Centre Excursionista de Castellar, 
La Pedra Fina i Cal Gorina organitzen 
a partir d’aquest divendres 29 d’octu-
bre i fins al divendres 12 de novembre 
el tercer concurs de ratafies casola-
nes. Cada concursant podrà presen-
tar una única ratafia casolana en un 
format d’un petricó (un quart de litre 
aproximadament)  i feta en un envàs 
de vidre amb tap de suro. Cada ratafia 
ha d’incloure nou verda com a ingre-
dient indispensable i ha d’estar elabo-
rada amb base d’aiguardent –també 
s’accepten cremes anisades–. Cada 
ampolla de ratafia presentada s’hau-
rà d’acompanyar amb un sobre tan-
cat que contingui el nom i cognoms, 
adreça, telèfon i correu electrònic 
del concursant.

El jurat triarà dues ratafies de 
totes les presentades al concurs, ca-
dascun dels guanyadors obtindrà 
l’Estevet d’Or i un lot de productes 
de comerços locals (1r premi) o l’Es-
tevet de Plata i un lot de productes de 
comerços locals (2n premi). El jurat, 
format per cinc persones, selecciona-
rà el divendres 12 a les 21 h les dues 
ratafies guanyadores en un acte pú-
blic celebrat al local del Centre Ex-
cursionista de Castellar.  || REDACCIÓ

3A EDICIÓ | L’ESTEVET



DEL 29 D’OCTUBRE AL 4 DE NOVEMBRE DE 2021 13

esports

Èxtasi a Berga al minut 94 (1-2)
Un gol de Carles Peñalver fa sumar els tres punts en el temps de descompte, després d’una bona primera part 

La UE Castellar va avançar les 
festes de la Patum esclatant en el 
temps de descompte i sumant els 
tres punts en el minut 94 amb un 
gol de Carles Peñalver. En un final 
de partit boig, els blanc-i-vermells 
van sumar la segona victòria de la 
temporada i acumulen quatre jor-
nades sense conèixer la derrota.

Berga sempre és un despla-
çament complicat. Més que com-
plicat, molest. El més llunyà de la 
temporada, per trobar un rival 
incòmode i sovint tornar amb les 
butxaques buides i cap punt en el 
caseller. Aquesta vegada, però, ha 
estat diferent, tot i que per poc re-
peteix històries anteriors. L’inici 
del Berga en aquest curs està sent 
atípic, i després de tres partits en-
cara no ha sumat cap punt, contra 
una Unió Esportiva que necessi-
tava sumar tots tres per afron-
tar la jornada de descans en una 
bona posició.

El matiner gol de Marc Estra-
da (2’) va encarrilar un partit que 
semblava que cauria del costat cas-
tellarenc per golejada. Els dubtes 
de la defensa local i els atacs visi-
tants així ho insinuaven, tot i que 
va ser un miratge, lluny de la re-
alitat. Sobre el terreny de joc, el 
Castellar va manar en la prime-
ra part, amb diverses arribades i 
sense patir gaires problemes de-
fensius, però sense gol.

El fred en la segona va calar en 
el joc i els dos rivals es van ensopir 
durant els 43 primers minuts, tot i 

 Albert San Andrés

Marc Estrada va obrir el marcador a Berga al minut 2. || A. SAN ANDRÉS

El copilot castellarenc Arnau 
Parera va aconseguir la 14a posició 
final en el RallySprint de Sant Julià, 
a la dreta del Renault Clio Sport 
del pilot local Jordi Tió. Parera va 
substituir el sentmenatenc Xevi 
Tort, habitual amb Tió. El Sant Julià 

és una de les proves clàssiques, 
en què la parella va aconseguir un 
meritori 8è escratx en el tram SS3, 
lluitant entre cotxes de categoria 
superior, com els Skoda Fabia R2 
dels guanyadors Orriols-Pujolar i 
el de Soler-Ribolleda, 2ns.

Arnau Parera, 14è al 
RallySprint de Sant Julià

que Marc Ruano estavellava dues 
pilotes al travesser i el Berga ho 
intentava sense sort ni remats. El 
centre del camp desapareixia i els 
blanc-i-vermells trobaven a faltar 
a homes determinants com Víctor 
León i David López, a banda de l’ab-
sència de Rodri, que es va quedar 
a la banqueta al descans.

Els locals ho seguien inten-
tant, i al 88’ Ramon Artigas feia 
emmudir els castellarencs, que es 
recordaven de les ocasions errades. 
1-1 i un nou empat –el que havia de 
ser el tercer consecutiu– abans de 
la jornada de descans. Però l’equip 
va seguir creient, i de les botes de 
Jan Marc Roldán naixia la jugada 
de la victòria. Una centrada des de 
l’esquerra, dins d’una àrea amb 20 
dels 22 jugadors, culminava amb 
un toc de Carles Peñalver, que ar-
rossegava la pilota dins de la por-
teria defensada per Daniel Peral-
ta al minut 94. I després, l’èxtasi.

Es feia justícia i el Castellar va 
sumar tres importants punts per 
seguir en la part alta de la taula i 
aquesta temporada encara no co-
neix la derrota.

“És una victòria merescuda. 
Hem marcat en la primera ocasió 
i en la primera hem dominat i ar-
ribat a porteria i ells no han tin-
gut gaires ocasions. En la segona 
el joc s’ha enrarit i hem perdut 
el centre del camp, ens han con-
tagiat del seu joc i quan tot sem-
blava sentenciat, un malentès 
defensiu els ha propiciat el gol 
de l’empat, un resultat que crec 
que no era just. La sort ha estat 
de cara perquè en el descompte 

hem aconseguit el gol de la vic-
tòria que ha fet justícia amb el 
nostre joc”, ha explicat el tècnic 
Santy Fernández sobre la gespa 
del municipal de Berga. 

D’altra banda, Pep Torres, 
tècnic local, ha elogiat el joc cas-
tellarenc i ha parlat sobre l’arren-
cada del seu equip aquesta tem-
porada: “Són dinàmiques i amb 
dues derrotes en les primeres 
jornades no ens ha anat gens bé. 
Davant d’un equip com el Cas-
tellar, hem competit molt bé i és 
una llàstima no haver guanyat un 
primer punt, hauria estat un re-
forç moral. Però així és el futbol, 
i contra això no podem fer res. 
Has d’anar, tornar, aixecar-te i 
tornar a anar”.

Amb dues victòries i dos em-
pats, els de Juan Antonio Roldán 
i Santy Fernández ocupen el ter-
cer lloc de la taula, per darrere de 
la Pirinaica i del CE Sabadell B. 

El filial de recent creació entrenat per 
Nakor Bueno va aconseguir la primera 
victòria de la temporada, ja que va su-
perar per 1 a 2 l’EFB Ripollet. L’equip, 
que milita al grup 12 de 4a Catalana, 
suma una victòria, un empat i dues 
derrotes i és setè a la taula.

El B suma la 
primera victòria 
de la temporada

+ UE
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És complicat explicar que un equip juga 
bé, però que sempre acaba perdent. 
Aquesta és la dinàmica de l’FS Caste-
llar, un equip amb un joc vistós, ofensiu 
i entretingut, però que sempre acaba 
pagant el mínim error defensiu. Errors 
de joventut d’un equip que s’està veient 
castigat tot i practicar un bon futsal.

Aquesta vegada ha estat el CFS 
Vilamajor qui ha aconseguit pescar al 
Joaquim Blume. Igual que va passar 
fa dues setmanes amb el Montornès 
(1-6), els de Darío Martínez han pagat 
cars els errors en defensa contra un 
rival que ha estat mort per estones, 
però que ha sabut treure rendiment 
de la paciència. Un 5-6 que torna a ser 
irreal del que s’ha vist a la pista i que 
fa volar de nou els tres punts de casa.

El guió de la primera part ha estat 
digne de les millors pel·lícules d’Alfred 
Hitchcock, amb un suspens i una ten-
sió que han acabat amb un 2-2. Si el 
Castellar hagués fet un 4-0, no hauria 

Errors de joventut 
de l’FS Castellar (5-6)

L’FS Castellar va repetir els mateixos errors i encara no ha sumat al Blume. || A.S.A.

Repetició del partit de fa dues setmanes i nova caiguda al Blume

estat estrany, ja que el domini mostrat 
sobre el parquet així ho reflectia, però 
les errades defensives eren suficients 
per condemnar el joc local. Immedia-
tament després d’obrir el marcador 
amb un gol de Javi Hervás (7’), els visi-
tants neutralitzaven la distància, feien 
el mateix amb el segon del mateix juga-
dor (9’) i arribaven al descans amb 2-2.

L’arrencada en la segona va es-
vair dubtes i dos gols de Txec Tarru-
ell (25’) i Marc Mas (26’) haurien d’ha-
ver sentenciat el partit. Amb el 4-2 i el 
domini del joc, Martínez demanava 
calma als seus, que tot i veure porta, 
no tenien en la punteria la seva millor 
arma. El rival passava els pitjors mi-
nuts, sense entendre’s entre ells i tan-
cat al seu camp. Movent-se com cinc 
autòmats per la pista, els de Sant An-
toni de Vilamajor capejaven el tempo-
ral, a l’espera d’una oportunitat que no 
trigaria a arribar.

Un tres contra un (31’) era el mo-

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

ment per revifar i retallar diferènci-
es, per empatar a quatre un minut 
després. El guió tornava a canviar al 
Blume i ara la víctima era el Castellar. 
Marc Fígols arrodonia la seva actua-
ció amb un hat-trick al 33’ i capgirava 
el marcador per als seus. Tres minuts 
i dos errors defensius eren suficients 
per al conjunt de Marc Caballeria. 4-5 
i els taronges forçats a jugar de cinc els 
últims quatre minuts.

Però les desgràcies no es van aca-
bar. Un error defensiu de Sergi Bracons 
va suposar una pilota al pal i a tres del 
final feien el sisè a porta buida. Els de 
Martínez seguien atacant i Guillem Ra-
miro feia el cinquè amb 2:41 pel davant, 
tot i que l’equip no era capaç d’igualar 
el marcador i el 5-6 era el resultat final.

Una setmana més, el joc ofensiu 
era destacable i es portava la iniciati-
va al marcador, però els errors i l’em-
penta de la joventut condemnaven un 
equip que ho està pagant car a casa, on 
encara no ha sumat cap punt.

“Pel que fa a les ocasions hem 
estat perfectes. Hem sabut llegir 
la defensa i atacar-la, i hem gene-
rat moltes oportunitats en tots els 
aspectes. No crec que sigui culpa 
de la capacitat ofensiva de l’equip, 
ja que amb cinc gols podríem gua-
nyar molts partits, però no podem 
concedir tants errors”, va explicar 
el tècnic castellarenc. “Ja vam perdre 
igual en la jornada dos, i quan es perd 
dues vegades potser no podem par-
lar d’accident, ja que quan es repe-
teix dues vegades en quatre partits 
és una tònica comuna i és un proble-
ma que s’ha de resoldre. La mitjana 
d’edat és molt baixa i això és bo per 
a moltes facetes, però resta en d’al-
tres”, conclou.

L’equip es manté en setena posi-
ció amb sis punts en quatre partits i a 
només tres del lideratge. La setmana 
que ve s’enfrontarà al Sant Cugat (dis-
sabte 18.30 h).  || A. SAN ANDRÉS

Després de tres jornades consecu-
tives guanyant, l’HC Castellar va 
perdre els primers dos punts, des-
prés d’arrencar un empat a u a la 
pista del Cerdanyola CH.

Un gol de Ferran Garcia ser-
veix per seguir amb la ratxa del 
conjunt grana en Lliga, que enca-
ra no sap què és perdre aquesta 
temporada. El Castellar va arren-
car un empat contra el filial verd 
que serveix per seguir al capda-
vant de la taula, amb un marge de 

tres punts amb l’HC Palau, que va 
superar el Santa Perpètua per 4-7, 
i va aconseguir la segona victòria 
de la temporada. El Mollet, princi-
pal perseguidor, va ajornar el par-
tit contra el CH Ripollet i queda a 
quatre punts.

L’equip descansarà aquesta 
setmana per reprendre la Lliga  
el 6 de novembre al Dani Pedro-
sa, contra el cuer Santa Perpètua, 
que encara no sap què és puntuar. 

 || A. SAN ANDRÉS

S’escapen els 
primers dos punts

Ferran Garcia, autor de l’únic gol de l’HC Castellar a Cerdanyola. || A. SAN ANDRÉS

HOQUEI | 2A CATALANA

El CB Castellar cau contra el Santa Coloma després d’un últim quart en què 
els locals van aconseguir un parcial de 12-0 per decantar la balança i arribar 
al 84-73 final. Els groc-i-negres van plantar cara davant del segon classificat 
durant els tres primers quarts, en què, tot i anar a remolc, la diferència només 
va ser de dos punts en els dos primers (22-20 i 37-35) i només un en el tercer 
(57-56). El parcial final va deixar sense reacció els castellarencs, que ho van 
intentar amb dos triples d’Albert Germà i Albert Cadafalch –que va sumar 
nou punts en els últims 10 minuts, d’un total de 16–, però que no van ser sufi-
cients per superar els colomencs. Amb un balanç d’1/4, l’equip és vuitè, fora 
de les posicions de promoció de descens i s’enfrontarà al Sant Gervasi en 
dues setmanes per intentar seguir fora de la zona perillosa.  || A. SAN ANDRÉS

Últim quart decisiu (84-73)
BÀSQUET | COPA CATALUNYA
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El cap de setmana ha deixat bons re-
sultats per als atletes del CA Castellar, 
que han aconseguit diferents èxits en 
les competicions de cros, milla i mara-
tons en què han participat.

El nou soci del club, Karim Kabeo, 
va resultar vencedor dels 12k de la Ma-
rató de Muntanya de Sant Llorenç Sa-
vall, sobre un circuit pels voltants de 
Sant Llorenç, amb pujada a la Mola. 
Amb un temps de 53,11 s, Kabeo va 
encapçalar la classificació. En l’altra 
distància, dos fondistes del club verd 
també van obtenir bons registres: Iván 
Castellanos era 10è en sènior (4:09,08) 
i Albert Cerezo, 14è en Màster (5:13,42).

En la categoria de milla urbana, 
Canet va ser la seu del 12è Campio-
nat de Catalunya, en què les categori-
es màster van ser les més importants 
per als castellarencs, amb Antonio 
Bono repetint com a campió per segon 
any consecutiu, a qui l’esprint final va 
donar la victòria. Mohamed el Haddad 
va ser sisè, i Enric Vallmitjana, onzè. 
En la prova màster femenina, Mont-
se Rodríguez va ser subcampiona i en 
M40, Dani Castellanos va ser cinquè i 
Oriol Rico 11è.

Pel que fa al cros, Santa Susanna 

Bons resultats per a l’atletisme

Antonio Bono ha tornat a proclamar-se campió de Catalunya de la milla. || CEDIDA

Bono, campió de Catalunya, i Kabao guanya la marató de Sant Llorenç

ATLETISME | CA CASTELLAR ATLETISME | JORDI TORRENTS

L’atleta castellarenc Jordi Torrents (CA Playas de Castellón) va tornar 
a la competició tres anys i quatre mesos després de l’última vegada, des-
prés d’haver superat els problemes físics que l’han tingut lluny del tartan. 
En aquesta reaparició, va completar els 10 quilòmetres de la Cursa dels 
Bombers de Barcelona amb un temps de 30,09 s, va acabar en 10a posició. 
La cursa la va guanyar Abdesamad Oukhelfen, amb un temps de 28,19.

Amb aquest top 10, el fondista deixa enrere l’infern que l’ha tingut 
lluny de la competició en els últims anys i reprèn l’activitat esportiva per 
intentar recuperar el gran nivell que el va convertir en un dels atletes 
amb més projecció d’Espanya.  || REDACCIÓ

L’atleta Jordi Torrents va reaparèixer en la Cursa dels Bombers. || CEDIDA

Torna Jordi Torrents, 
tres anys després

(Maresme) va ser un altre dels llocs on 
els atletes castellarencs van destacar. 
Ivet Ortuño va aconseguir la victòria en 
sub-14, acompanyada per Mar Franch 
en 11a plaça, Marta Alba en 13a, Irati 
Hernández en 20a, Cristina Félix 30a 
i Núria Blasco en 32a. En sub-8, Noa 
Arias ha estat tercera, igual que Pau 
Muntada, amb Mario Rodríguez 5è.

Pel que fa a la secció inclusiva, 
Granollers va ser el lloc escollit pel 

Campionat de Catalunya d’atletisme 
amb diversitat funcional de l’11 d’oc-
tubre, en què Xavi Grau va ser 1r en 
llançament de softball i en els 60 m 
amb assistència verbal. Víctor Cózar 
va ser 2n als 200 m i David Bertran, 2n 
en els 100  m. Maite Velasco va ser 2a 
en els 60 m amb assistència verbal i 3a 
en llançament de softball, i Oriol Vila-
nova va acabar 3r en llançament de 4 
kg.   || REDACCIÓ
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Max Sánchez durant la cursa de València del CEV. || CEDIDA

Entrega dels premis a l’Auditori Miquel Pont. || CEDIDA

MOTOCICLISME | C. ESPANYA

MUNTANYA | MARXA INFANTIL

Max Sánchez 
millora, Carmelo 
Morales lesionat 

Es lliuren els premis de la 60a 
edició de la Marxa Infantil

La penúltima cita del Campionat d’Espanya de Ve-
locitat (CEV) va deixar sensacions diferents per 
als dos pilots castellarencs: Morales no va poder 
disputar cap de les curses a València, mentre que 
Max Sánchez ha pogut fer per fi un pas endavant 
en SBK Junior.

Tot i arrencar el cap de setmana en bones 
condicions, Carmelito va patir una forta caiguda 
a la primera volta de la sessió classificatòria de 
dissabte i va ser declarat no apte per participar 
en les dues curses de la penúltima cita del CEV al 

L’auditori de Castellar va ser l’espai que va aco-
llir el lliurament de premis de la 60a Marxa 
Infantil de Regularitat del Centre Excursio-
nista de Castellar, que va disputar-se a prin-
cipis de mes.

L’acte d’entrega va reunir els últims ven-
cedors amb els primers de fa sis dècades, que 
van compartir amb tothom les experiències en 
la prova. Albert Antonell, primer impulsor de 
la marxa, Jaume Torrens i Josep Manel Martí, 
membres de les anteriors comissions van tenir 
veu per explicar alguns detalls de la prepara-
ció de la competició anys enrere, i que va posar 
la nota emotiva a l’acte.

Seguidament, els organitzadors actuals 

van valorar aquesta emocionant edició del 60è 
aniversari amb paraules de l’alcalde de la vila, 
Ignasi Giménez, abans de procedir a l’entrega 
de copes i medalles als participants.

Els guanyadors absoluts van ser les  pa-
relles  formades pels  germans  Ivo  i  Ezequiel  
Abad Edo, que van rebre el premi de mans de 
Daniel Rocavert i Vicenç Portell, guanyadors de 
la 1a edició, mentre que en mixtes els vencedors 
van ser Ezequiel Abad Reyes i Sanç Abad Edo.

El pròxim acte del club serà la 2a Marxa 
Nòrdica de Castellar del Vallès del dia 7 de no-
vembre, amb sortida i arribada al parc de Co-
lobrers. Les inscripcions ja poden fer-se a tra-
vés del web del CEC.  ||  REDACCIÓ

circuit Ricardo Tormo de València. El castellarenc 
es va fracturar la clavícula dreta i es va trencar el 
canell esquerre, motiu pel qual es perdrà l’última 
cita de la temporada i perd l’opció del podi final 
en el campionat.

Pel que fa a Superbike Junior, el jove pilot 
Max Sánchez va poder progressar a Xest, on va 
tenir un dels millors caps de setmana des que va 
començar la temporada.

Amb un 19è temps en els lliures de diven-
dres, el pilot va sobreposar el seu pilotatge a les 
carències de la moto i es va aconseguir classificar 
en quarta fila i 11è lloc, la millor posició de tota la 
temporada. En cursa va poder rodar amb el grup 
capdavanter després de molt temps, va millorar 
els registres i va acabar en 9a posició, també la mi-
llor de la temporada.

En la segona cursa, ja diumenge, el pilot va 
seguir amb la progressió del cap de setmana, però 
una penalització de sis segons a final de cursa el va 
fer caure del top 10, per acabar en 13a posició, ja que 

Santa Perpètua - Palau 4-7
Cerdanyola - HC Castellar 1-1
Mollet - Ripollet Ajornat

Natació Terrassa - Joanenc 1-2
Gironella - Avià 5-0
Sallent - Ripolelt 1-2
Sabadell B - Calaf 7-0
Berga - UE Castellar 1-2
Can Trias Descansa
Pirinaica - Can Rull 3-0
Tibidabo - Cerdanyola B 1-2

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J04 2A CATALANA · GRUP I-A · J04

FC Pirinaica 10 4 3 1 0
CE Sabadell B 9 4 3 0 1
UE Castellar 8 4 2 2 0
FC Joanenc 8 4 2 2 0
FC Cerdanyola B 7 4 2 1 1
CF At. Gironella 6 4 2 0 2
CF Ripollet 6 4 2 0 2
UD Tibidabo TR 5 4 1 2 1
UD Can Trias 4 3 1 1 1
Natació Terrassa 4 3 1 1 1
CFU Can Rull RT 4 4 1 1 2
UD Calaf 3 4 1 0 3
UE Avià 2 3 0 2 1
CE Sallent 1 4 0 1 3
CE Berga 0 3 0 0 3

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 10 4 3 1 0
HC Palau  7 4 2 1 1
Mollet HC 6 3 2 0 1
Cerdanyola CH 5 3 1 2 0
CH Ripollet 1 2 0 1 1
CP Congrés 1 3 0 1 2
CH Santa Perpètua 0 3 0 0 3
 

Lloret - Badalona 8-0
Vacarisses - Sant Joan Ajornat
Parets - Santa Coloma 6-6
Pineda de Mar - Manlleu 2-7
Mataró - Sant Julià 2-3
Ripollet B - Sant Cugat 0-7
FS Castellar - Vilamajor 5-6
Girona - Montornès 3-3

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J04

CFS C. Mataró 9 4 3 0 1
Sant Julià R. FS 9 3 3 0 0
AE Montornés  7 4 2 1 1
Parets FS 7 4 2 1 1
Ràpid Santa Coloma 7 3 2 1 0
CE Vacarisses 7 3 2 1 0
FS Castellar 6 4 2 0 2
Vilamajor CFS 6 4 2 0 2
Girona EFS 4 4 1 1 2
FS Pineda de Mar 4 4 1 1 2
Sant Cugat FS 4 4 1 1 2
CF Badalona Futsal 4 4 1 1 2
CFS Lloret 3 4 1 0 3
Sant Joan CA 3 3 1 0 2
CEFS Manlleu 3 4 1 0 3
Ripollet FS B 3 4 1 0 3

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Granollers - Montgat 65-69
Sant Adrià - Pia 103-61
S. Coloma - CB Castellar 84-73
Mataró - El Masnou 83-92
Lliçà - Sant Josep 66-89
Sant Gervasi - Cotonifici 59-81

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP III · J05

UE Montgat   5 5 0
CB Santa Coloma   5 4 1
UB Sant Adrià   5 4 1
CB Sant Josep   5 3 2
El Masnou Bàsquetbol  5 3 2
CB Granollers   5 3 2
UE Mataró B   5 3 2
CB Castellar   5 1 4 
Sant Gervasi   5 1 4
Basquet Pia Sabadell   5 1 4
Círcol Cotonifici Badalona 4 1 3
CB Lliçà d’Amunt   4 0 4

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

VÒLEI
2A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J05

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Rubí 9 3 3 0 0 
FS Castellar 9 4 3 0 1
Igualada VC 6 3 2 0 1
CN Sabadell 5 3 1 1 1
CV Andorra 1 3 0 1 2
AE Sandor B 0 4 0 0 4

3A CATALANA FEMENÍ · GRUP A · J05

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CH Bordils B 15 5 5 0 0
FS Castellar 12 5 4 0 1
AE Sandor  10 5 3 1 1
Llars Mundet 8 5 2 1 2
Institut Montserrat 6 5 2 0 3
CV Martorell 3 5 1 0 4
CEV L’Hospitalet 3 4 1 0 3
Vòlei Girona 0 4 0 0 4

Castellar - Barad     4-0  
Sant Cugat D  - Castellar B 1,5-2,5
Congrés D - Castellar C 2-2
Castellar D - L’Hospitalet D 3-1
Castellar E - Lira F 0-4
Llinars - Sub12 Castellar 3-1

ESCACS
CAMPIONAT INTERCLUBS · J03

no va poder realitzar una doble long lap.
“Estic molt orgullós d’haver 

pogut tornar a tenir confiança. Estic 
més a gust i ha estat molt divertit 
poder rodar en el grup capdavan-
ter”, va explicar el pilot després de la 
cursa. “La penalització ha sigut una 
llàstima, ja que he caigut a la 13a 
plaça. He d’agrair la feina de l’equip 
ETG Racing, que una vegada més 
ha demostrat la seva professionali-
tat”, ha afegit.

Després de puntuar en les dues 
curses per primera vegada aquest any, 
Sánchez és 20è en el campionat que po-
sarà el punt final aquesta setmana al cir-
cuit Ángel Nieto de Jerez de la Fronte-
ra, on es disputarà l’última doble cita 
de la temporada i on Sánchez espera 
sorprendre amb un altre bon resultat.  

 || A. SAN ANDRÉS
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Pel·lícula documental per 
divendres, a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont

Dv., a l’Auditori Municipal es projecta 
‘El agente topo’, a les 20 h, una produc-
ció entre Xile, Alemanya, Espanya, els 

Països Baixos i els Estats Units dirigida 
per Maite Alberdi i protagonitzada per 
Sergio Chamy, Rómulo Aitken i Marta 
Olivares, entre d’altres, que s’enqua-
dra en el gènere documental. Prota-
gonitzada pel personatge del Sergio, 
que és un espia xilè.

Nous cursos de ‘lindy-hop’ i 
‘jazz steps’ amb SonaSwing

L’entitat SonaSwing ofereix cursos de 
‘lindy-hop’ i ‘jazz steps’ cada dilluns: de 
18.30 h a 19.30 h, ‘jazz steps’ de nivell 
obert; de 20.30 h i de 21.30 h, ‘lindy-

hop’ intermedi, i a les 22.30 h, ‘lindy-
hop’  inicial. Per a més informació i ins-
cripcions cal contactar amb l’entitat a 
través de sonaswingcastellar@gmail.
com i als telèfons 625 12 09 90 i 680 
65 21 28. Totes les classes es duran a 
terme a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. 

El 2021, any d’autors de capçalera 
Sobretot, la biblioteca celebra l’aniversari de Montserrat Roig, una escriptora que podem trobar al fons del servei

Patricia Highsmith, Margueri-
te Duras, Montserrat Roig, Mar-
cel Proust, Carmen Laforet, Dante 
Alighieri o Dostoievski són noms 
destacats durant el 2021. 

Per exemple, la Biblioteca Mu-
nicipal Antoni Tort ha previst un ho-
menatge a Montserrat Roig per ce-
lebrar els 75 anys del seu naixement 
i els 30 anys de la seva mort. L’acte  
tindrà lloc el dia 10 de novembre, a 
les 20 h. Sota el títol Digues que m’es-
times... Tastets de Montserrat Roig, 
les actrius Lídia Caballé, Margari-
da Gubern, Montse Gatell, Mònica 
Mimó, Júlia Ribes i Marta Zambu-
dio llegiran fragments d’obres cab-
dals de l’escriptora catalana. 

Montserrat Roig (Barcelona, 13 
de juny del 1946 - 10 de novembre del 
1991) va ser una escriptora en català 
de novel·la, contes, assaig, reportat-
ges i articles periodístics. Va presen-
tar i dirigir diversos programes de 
televisió, on va destacar com entre-
vistadora a escriptors de generaci-
ons anteriors a la seva. A la bibliote-
ca es poden trobar les seves obres 
L’Agulla daurada (1993), El cant de la 
joventut (1997), Els catalans als camps 
nazis (1992), Digues que m’estimes en-
cara que sigui mentida: sobre el paper 
solitari d’escriure i el vici compartit de 
llegir (1993), L’hora violeta (2020), Un 
pensament de sal, un pessic de pebre: 
dietari obert 1900-1991 (1992), Retrats 
paral·lels: una antologia (2019), Som 
una ganga: textos feministes (2020), 
El temps de les cireres (2001) i La veu 
melodiosa (1998).

També aquest 2021 es comme-

moren els 100 anys del naixement de 
Felícia Fuster (Barcelona, 7 de gener 
del 1921 - París, 4 de març del 2012), 
poeta, pintora i traductora catalana. 
Arreu del país s’han fet i s’han previst 
diversos homenatges. A la Bibliote-
ca Municipal es conserven les seves 
obres Aquelles cordes del vent (1987) i 
Una cançó per a ningú i trenta diàlegs 
inútils (1984).

De Patricia Highsmith (Texas, 
19 de gener del 1921 - Suïssa, 4 de fe-
brer del 1995) se celebra el centena-
ri del naixement. Va ser una escrip-
tora molt coneguda en el gènere de 
la novel·la negra i els thrillers psico-
lògics. A la biblioteca trobarem les 
obres A pleno sol (1983), Una afició pe-
rillosa (2003), Carol (2016), La fossa 

 Marina Antúnez

Enguany es commemora el 75è aniversari del naixement de l’escriptora i periodista Montserrat Roig. || CEDIDA

de Ripley (2013), El noi que va seguir 
Ripley (1996), Ocells a punt de volar: 
contes 1938-1949 (2002), Petits contes 
misògins (1984), Ripley enterrat (1995), 
Small g: un idil·li d’estiu (1995), El ta-
lento de Mr. Ripley (2000) i Tremolor 
de l’engany (1985).

Marguerite Duras (Margueri-
te Germaine Marie Donnadieu), nas-
cuda a Saigon el 4 d’abril del 1914  i 
morta a París el  3 de març del 1996, 
és un altre dels noms que enguany 
sona per a la celebració dels 25 anys 
del seu naixement. Va ser novel·lista, 
dramaturga, guionista i directora 
de cinema francesa. Al servei mu-
nicipal podem llegir L’amant (2002), 
Una tarde de M. Andesmas (1985), El 
dolor (2019), Los ojos azules pelo negro 

(1987), Las diez y media de una noche 
de verano (1985) i Yann Andréa Stei-
ner (1993).

Enguany, fa 150 anys del nai-
xement de Marcel Proust (Valen-
tin Louis Georges Eugène Marcel 
Proust, de nom real). Nascut i mort 
a París (10 de juliol del 1871 - 18 de no-
vembre del 1922), va ser un impor-
tant escriptor francès. Els llibres 
que se’n poden consultar a la bibli-
oteca són Pel cantó de Swann (2019), 
A l’ombra de les noies en flor (2019), El 
costat de Guermantes (2019), Alberti-
ne desapareguda (2020), La presone-
ra (2018 - 2019), El remitente misteri-
oso y otros relatos inéditos (2021) i El 
temps retrobat (2005).

Fa 100 anys del naixement de 

Carmen Laforet (Barcelona, 6 de se-
tembre del 1921 - Majadahonda, 28 de 
febrer del 2004). Va ser una escripto-
ra catalana en llengua castellana de 
la qual es conserven, al servei muni-
cipal, les obres La isla y los demonios 
(1991), Nada (2008) i Puntos de vista 
de una mujer (2021). 

Aquest 2021 també es comme-
mora el centenari de Dante Alighieri 
(Florència, juny del 1265 - Ravenna, 
14 de setembre del 1321). A Caste-
llar en conservem La divina comèdia 
(2004), Divina comedia: una adapta-
ción para todas las edades (2007) i 
Vida nova (1991). 

Fa 200 anys del naixement de 
Fiódor Mikhàilovitx Dostoievski 
(Moscou, 11 de novembre del 1821 - 
Sant Petersburg, 9 de febrer del 1881). 
Va ser un dels principals escriptors 
de la Rússia tsarista. A la bibliote-
ca se’n conserven els exemplars de 
L’Adolescent (1998), Apunts del subsol 
(2021), Crim i càstig (2021), Los demo-
nios: novela en tres partes (2016), El ju-
gador (2006), Stepàntxikovo i els seus 
habitants (2020) i El petit heroi (1984).  

També es commemoren els 200 
anys del naixement de Charles Bau-
delaire (París , 9 d’abril del 1821 - 31 
d’agost del 1867), poeta, assagista, 
crític d’art i traductor francès cone-
gut per obres tan famoses com Les 
flors del mal, una obra cabdal de la li-
teratura universal.

Gustave Flaubert també va néi-
xer fa 200 anys a Rouen, el 12 de de-
sembre del 1821 i va morir a Crois-
set, a Canteleu (Sena Marítim), el 8 
de maig del 1880. Va ser un escrip-
tor francès de gran influència cone-
gut, sobretot, per l’obra Madame Bo-
vary (1857).   



DEL 29 D’OCTUBRE AL 4 DE NOVEMBRE DE 2021 19

cultura

Cap de setmana de castanyes terrorífiques 
 A Castellar del Vallès, s’han programat activitats relacionades amb la festivitat de la Castanyada i de Halloween

La castanyada i Halloween tenen, a 
la nostra vila, una celebració força 
barrejada. És per aquest motiu que 
aquests propers dies i durant el cap 
de setmana s’han previst diverses 
activitats de celebració. 

L’Escola d’Adults ha previst 
una lectura de contes de terror de 
l’alumnat del centre. “En una edi-
ció anterior, havíem llegit contes 
que vam buscar a Internet”, diu la 
directora de l’Escola d’Adults, An-
tònia Pérez. “Aquest any, en canvi, 
els autors són els mateixos alum-
nes”. Els relats són de nois i noies de 
mínim 16 anys i sense límit d’edat, 
d’un màxim de 50 paraules cada un. 

En total, s’han rebut més de 75 
contes, “o sigui que farem una tria 
per llegir-los, entre uns quants”. 
A totes les persones assistents se’ls 
oferirà esmorzar al matí, a les 11.30 
hores, i un berenar a les 18 h. L’acte 
és obert a tota la població.  

D’altra banda, a La Fàbrica, el 
nou espai juvenil de Castellar del 
Vallès situat a l’Espai Tolrà, s’ha 

  Marina Antúnez previst un túnel del terror per a di-
vendres 29, de 18 h a 24 h inspirat 
en la sèrie El juego del calamar. Les 
entrades són gratuïtes però cal fer 
la reserva a www.castellarvalles.
cat/inscripcionslafabrica. L’edat 
mínima per poder-hi participar és 
de 12 anys.

A més, diumenge  31 d’octubre 
també s’ha programat un Gran Ball 
de Castanyada amb música en viu 
amb Duo Al&Ma, a la Sala Blava 
de l’Espai Tolrà. Els organitzadors 
són Pas de Ball i Tot Ballant. Les 
reserves es poden fer als telèfons 
661 35 66 93 (Núria) i 696 74 66 60 
(Encarna). 

També els dies 29, 30 i 31 
s’instal·larà una parada de venda 
de castanyes i productes de tardor 
a la plaça de Catalunya, a la canto-
nada dels carrers Prat de la Riba 
amb Balmes. Aquesta és una acció 
solidària organitzada per Suport 
Castellar.

Al Restaurant Stewart també 
s’ha previst una celebració de la cas-
tanyada amb un concert, el 31 d’oc-
tubre, a les 21 hores, amb el grup 
castellarenc Petit & Comité. El túnel del terror d’una edició passada, al parc de Canyelles de Castellar del Vallès. || Q. PASCUAL

TRADICIONS | ACTIVITATS

Nova mostra 
a la Taverna 
del Gall

Aquest divendres 29 d’octubre, a 
les 20 hores, s’inaugura una expo-
sició d’escultures de fusta titulada 
Sinuositats, de l’artista castellarenc 
Josep Llinares Gibernau.

La mostra es podrà veure 
del 29 d’octubre al 27 de no-

vembre a la Taverna del Gall, 
al carrer del Centre, 39, de di-
marts a dissabte de 18 h a 00 h. 
En aquesta ocasió, Llinares expo-
sa algunes de les seves escultures  
de fusta, en concret, 25 obres de di-
ferents tipus de fusta: d’olivera, pi, 
xiprer, boix, cedre, bruc, etc., obres 
que tenen títol propi i un tipus de 
fusta diferent. 

Deu de les peces són les que 
s’exposen habitualment a l’ermi-
ta de Sant Pere d’Ullastre i la resta 
s’han recuperat del seu fons. No es 
tracta d’una exposició retrospecti-
va ni de la presentació d’obres inè-
dites o creades expressament per a 
la mostra.  ||  M. A. Una part de la mostra de les escultures de Josep Llinares exposades a la Taverna del Gall. ||  N. ROIG

EXPOSICIÓ | ESCULTURA
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Una de les grans activitats de Su-
port Castellar per a aquest novem-
bre, i que clou els actes de comme-
moració del Dia Mundial de la Salut 
Mental, serà SOM salut mental, un 
espectacle previst per a dissabte 
dia 30 a l’Auditori Municipal. “En un 
inici es deia ‘SOM’ i  volia unir so i 
ment, però ara ho hem derivat en 
‘SOM salut mental’, perquè som 
això mateix”, diu Míriam Movilla, 
de Suport Castellar.  

Aquest serà el cinquè any que es 
fa aquest espectacle, “hem de tenir 
en compte, però, que vam fer pa-
rada el 2020”. Per tant, la propos-
ta va néixer l’any 2016, amb l’objec-
tiu de relacionar la música, la dansa 
i el cant amb la salut mental. 

“Enguany més que mai som 
conscients com a societat que la 
cura de la salut mental ha d’estar 
present a les nostres vides”. I és 
que les experiències que la pandèmia 
ha generat, han posat a prova la ca-
pacitat d’adaptació de les persones.   

A SOM salut mental participa 
Salut Mental Sabadell amb el grup 
de música Krek’n’tu; la Coral Pas a 
Pas amb els grups de Suport Caste-
llar i Àdips; l’entitat SonaSwing amb 
el programa Swingxtothom; el grup 
de teatre Arc de Sant Martí, “i un 
artista convidat, que enguany és 
Miquel Humbert”, afegeix Movilla. 
La presentació i conducció de l’ac-
te anirà a càrrec de Mònica Mimó. 

De cara a l’any que ve, la idea 

Tothom ‘SOM salut mental’

Espectacle ‘SOM’ a l’Auditori Municipal, l’any 2019. || Q. PASCUAL

‘De Paquita a Francesca’, novetat editorial de Francesca Clusellas. || Q. PASCUAL

Suport Castellar organitza un espectacle que clou la commemoració

és convidar un altre grup extern, 
“perquè volem que el missatge 
que som salut mental arribi a un 
públic molt ampli”. 

L’acte inclou diverses arts es-
cèniques, com el cant coral, el ball 
swing, el teatre, música moderna 
i música de l’artista convidat. Està 
pensat per al públic familiar, els 
adults podran fer un donatiu de 5 
euros mentre que per als infants 
menors de 10 anys, l’espectacle 

  Marina Antúnez

ENTITAT  | AUDITORI MUNICIPAL

serà gratuït. 
Segons afegeixen des de Su-

port Castellar, “el Festival SOM 
2021 l’hem preparat amb uns in-
gredients especials perquè arribi 
al vostre cor un polsim màgic de 
salut mental”. 

Les reserves per a  l’espectacle 
ja es poden fer al web www.auditori-
castellar.cat. Com que l’aforament ja 
és del 100%, no hi haurà assignació 
de cadires numerades. 

El club de lectura de llengua catalana Faci’l fàcil, amb Elena Valls, es 
podrà seguir per al nivell iniciar el dimarts dia 30 de novembre. El ni-
vell avançat tindrà lloc dimecres 24 de novembre i 1 de desembre. Les 
places són limitades i la inscripció es pot fer a la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort i al Servei Local de Català de 10 a 11 hores. 

D’aquesta manera, el Servei Local de Català i la biblioteca uneixen 
esforços per donar veu i altaveu a persones nouvingudes amb ganes de 
llegir en català. En aquest sentit, cada 15 dies s’anima els inscrits a lle-
gir en veu alta. 

La biblioteca també segueix endavant amb altres clubs de lectura, 
com En to poètic, el club de lectura en anglès, el club de lectura de novel-
la i el club de filosofia per entendre el món. També segueix obert el certa-
men del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil que es concreten en el 
26è Premi de Literatura Protagonista Jove, obert a joves de 13 a 16 anys. 
Es pot consultar més informació a la biblioteca.  || M. A.

BIBLIOTECA MUNICIPAL | CURSOS

NOVETAT | PRESENTACIÓ

Club de lectura ‘Fàci’l fàcil’

La castellarenca Francesca Clusellas presenta les seves memòries, De 
Paquita a Francesca, dimarts dia 2 de novembre, a les 19.30 hores, a la Bi-
blioteca Municipal. L’obra repassa la trajectòria personal i professional 
de Clusellas, dentista de professió i propietària del Ranxo, a Castellar 
del Vallès. Vicenç Villatoro, actual director del Memorial Democràtic, 
i que va ajudar la castellarenca en la confecció de la seva autobiografia, 
l’acompanyarà.   || M. A.

Nova presentació ‘De Paquita a Francesca’

BREUS
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Marco Mezquida va 
oferir un concert en 
la primera sessió de 
les Audicions Íntimes 
del curs de L’Aula

No sempre és freqüent, però de vega-
des el virtuosisme artístic defuig de 
pompa i d’artifici. És senzill, directe 
i fa fàcil el que per a qualsevol altra 
persona és impensable, inabastable. 
Aquest és el cas del pianista Marco 
Mezquida, que va protagonitzar di-
jous passat la primera sessió del curs 
del cicle Audicions Íntimes de L’Au-
la. Com és habitual, Xavier Chavarría 
Talarn va ser el mestre de cerimònies, 
l’encarregat d’acompanyar el músic i 
els espectadors en una tarda embri-
agadora a l’Auditori Miquel Pont d’El 
Mirador. Ho va avançar el presenta-
dor, que Mezquida “vola” i fa volar 
qui l’escolta quan toca el piano. I les 
expectatives van fer curt en les gai-
rebé dues hores que el menorquí va 
compartir música i conversa amb els 
socis de L’Aula. 

Una tarda
embriagadora 

Marco Mezquida té, amb només 
34 anys, una trajectòria impecable. 
Una cinquantena de discos –en soli-
tari però també acompanyant grans 
professionals com Sílvia Pérez Cruz–, 
gires arreu del món, Premi Ciutat de 
Barcelona el 2019 pel treball No hay 
dos sin tres, amb Chicuelo o Premi 
Enderrock de la Crítica pel disc Ta-
lismán. En resum, una immillorable 
carta de presentació.

Així, durant l’audició Mezquida 
i Chavarria van reflexionar al voltant 
dels clixés de la música clàssica, del 
valor afegit de la improvisació o de la 
gran capacitat d’interpretació que ofe-
reix el piano per a un músic. “M’agra-
da interpretar però també crear o 
improvisar. Tot està lligat amb el 
coneixement de la música. Impro-
visar és la part lúdica del coneixe-
ment. Molts músics toquen molt 
bé, però no saben de què està feta la 
música, i no saben tocar sense una 
partitura. La improvisació és crear 
a temps real, i has de mantenir una 
lògica, coherència”, va explicar el me-
norquí. “El piano és un instrument 
molt complet, una orquestra en si 
mateix. Volia ser cantant de rock 

El pianista Marco Mezquida va actuar dijous passat a l’Auditori Municipal Miquel Pont. ||  ROCÍO GÓMEZ

però després de 27 anys, canto a tra-
vés del piano”, va remarcar.

El pianista va assegurar que se 
sent còmode en diversos gèneres in-
terpretant i reinterpretant autors 
clàssics com Ravel, en les melodies 
de Broadway de George Gershwin, 
amb el flamenc contemporani, cre-
ant noves composicions o fins i tot en 
la cançó popular. De fet, La Balanguera 
va ser la primera cançó que va sonar 
a l’Auditori, una melodia que Mezqui-
da va fer i desfer amb una improvisa-
ció filada en directe. Va seguir teixint 
el repertori tot revisitant Beethoven, 

l’estàndard de jazz Fly me to the moon 
–del qual va fer dues versions, una a 
l’estil d’un crooner i l’altra com una 
balada–, creacions pròpies dels seus 
discos com Dama de nit i d’altres fetes 
en directe fent servir totes les sonori-
tats possibles del piano. Va percudir, 
pinçar i silenciar les cordes de l’arpa 
de l’instrument, per deixar sense pa-
raules un públic emmudit davant d’un 
talent a voltes elegant, a voltes passi-
onal i melancòlic.

Mezquida també va voler com-
plaure els assistents amb diversos 
discos sol·licitats. Va revisitar Libre 

de Nino Bravo; Let it be de The Beat-
les; Night and Day de Cole Porter, i va 
oferir una versió condensada de l’es-
pectacle Rhapsody in Blue que va in-
terpretar fa uns dies amb l’Orques-
tra Simfònica del Vallès. 

Tot plegat, per demostrar, tal 
com va reivindicar, que les melodies 
que perduren i que inspiren, la bona 
música, més enllà de gèneres o autors, 
tenen en comú la combinació d’uns 
bons ingredients que cada intèrpret 
i creador cuina i condimenta des del 
coneixement, l’experiència o la geni-
alitat.  || ROCÍO GÓMEZ 



DIVENDRES 29 

11.30 h i 18 h - PROPOSTA
Lectura de contes de l’alumnat de 
l’Escola Municipal d’Adults
Inclou esmorzar / berenar 
fantasmagòric
Escola Municipal d’Adults
Organització: Escola Municipal 
d’Adults

De 18 a 00 h – PROPOSTA
Túnel del terror
Entrades gratuïtes a 
www.castellarvalles.cat/
inscripcionslafabrica. 
Mínim 12 anys
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

20 h - CINEMA
El agente topo
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

20 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició 
‘Sinuositats’, de Josep Llinares
La Taverna del Gall
Organització: La Taverna del Gall

De 21 a 23.30 h -  MÚSICA
Jam session al Calissó
Cal Calissó
Organització: Cal Gorina, Fun Músic 
club i Acció musical Castellar

DISSABTE 30
De 10 a 22 h – PROPOSTA
Parada de venda de castanyes i 
productes de tardor
Pl. de Catalunya (cantonada Prat de 
la Riba i Balmes)
Organització: Suport Castellar

19 h – PROPOSTA
SOM Salut Mental. 
Espectacle artístic
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Suport Castellar
Amb la col·laboració de SonaSwing, 
Coral Pas a Pas, Krek’n’tu – SM 
Sbd– i Teatre Arc de Sant Martí

DIUMENGE 31
De 10 a 22 h – PROPOSTA
Parada de venda de castanyes i 
productes de tardor
Pl. de Catalunya (cantonada Prat de 
la Riba i Balmes)
Organització: Suport Castellar

21 h – MÚSICA
Concert de Petit & Comité
Bar Stewart
Organització: Stewart Restaurant - 
Braseria

23 h – BALL
Gran Ball de Castanyada: música 
en viu amb el Duet Al&Ma
Reserves als tels. 661356693 
(Núria) i 696746660 (Encarna)
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: 
Pas de Ball i Tot Ballant

DILLUNS 1
De 9 a 13 h – PROPOSTA
Portes obertes a la memòria dels 
nostres difunts
Ermita del Puig de la Creu
Organització: 
Amics del Puig de la Creu

De 10 a 22 h – PROPOSTA
Parada de venda de castanyes i 
productes de tardor
Pl. de Catalunya (cantonada Prat de 
la Riba i Balmes)
Organització: Suport Castellar

DIMARTS 2
19.30 h – PROPOSTA
Presentació del llibre De Paquita a 
Francesca, de Francesca Clusellas
A càrrec de l’autora i de Vicenç 
Villatoro, escriptor i periodista
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

DIJOUS 4
19 h – XERRADA
Eduquem en família: 
“Les intel·ligències múltiples: 
coneix les fortaleses del teu fill/a”

A càrrec de Fem Pedagogia
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/eduquemenfamilia
Sessió en línia
Organització: Ajuntament i PEC

DIVENDRES 5
20.30 h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: ETC

20.30 h – BRAM!
Inauguració: 
A este lado del mundo
Amb l’assistència del director, 
David Trueba
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Comissió BRAM!

De 21 a 23.30 h -  MÚSICA
Jam sessions  al Calissó
Cal Calissó
Organització: Cal Gorina, Fun Músic 
club i Acció musical Castellar

DISSABTE 6
20.30 h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: ETC

11.30 h – CONTES
Once Upon a Time
A càrrec d’Idiomes Castellar
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres i Idiomes Castellar

De 17.30 a 21.30 h – SARDANES
Diada Sardanista
Amb les cobles Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona i Jovenívola de Sabadell
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: ASAC

18.30 h  - XERRADA
‘Un viatge pel sistema solar’ a 
càrrec de Montse Ribell
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Castellar per les 
Llibertats

20 h – MÚSICA
Concert Paradiso
Amb Carles Cases Strings Band i 
Àlex Gorina
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIUMENGE 7
8 h – PROPOSTA
2a Marxa Nòrdica
Sortida: Parc de Colobrers
Organització: Centre Excursionista 
de Castellar

12 h – CINEMA
BRAM! Infantil: 
Chomón per a la mainada
Reserva d’entrades gratuïtes a 
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Comissió BRAM!

18 h – CINEMA
BRAM!: El acontecimiento
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Comissió BRAM!

18 h – BALL
Ball a càrrec del Grup Cristal
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19 h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: ETC

21 h – CINEMA
BRAM!: Madres paralelas
Amb l’assistència de Teresa Font, 
muntadora
Entrades a 
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Comissió BRAM!
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

l’1 al 10 d’octubre de 2021

Concurs de ratafia casolana 
L’Estevet. 3a edició
Del 29 d’octubre 
al 12 de novembre 

Aquest divendres s’obre el termi-
ni per a presentar-se al 3r Concurs 
de ratafia casolana organitzat pel 
Centre Excursionista de Castellar, 
La Pedra Fina i Cal Gorina. Aquest 
concurs vol fomentar l’elabora-
ció de ratafia casolana oi destacar 
aquelles que siguin considerades 
les millors, segons un jurat format 
per cinc persones. Cada aspirant 
podrà presentar una única rata-
fia casolana. El termini finalitzarà el 
dia 12 de novembre.  S’han de pre-
sentar a qualsevol de les entitats 
organitzadores. 

Exposició ‘Sinuositats’, de Josep Llinares
Escultures de fusta · Del 29 d’octubre al 27 de novembre. De dimarts a dissabte de les 18h a les 24h.
La Taverna del Gall
Concurs de ratafia casolana L’Estevet. 3a edició
Del 29 d’octubre al 12 de novembre, a les 14 h · Bases al cecastellar.cat ·Organitzat per: CEC, La Pedra Fina i Cal Gorina
Curs d’introducció a la fabricació digital
Del 3 al 29 de novembre, dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9.30 a 13.30 h · LAB Castellar (El Mirador)
Organització: Ajuntament
Formació inicial de marxa nòrdica
Dies 6 i 7 de novembre, de 9.30 a 16.30 h · Dia 6, Sala d’Actes d’El Mirador i pl. de Catalunya; dia 7, pl. de Catalunya
Inscripcions a l’a/e marxanordicavalles@gmail.com o als tels. 660871152 i 618796010 · Organització: Club MNV Marxa 
Nòrdica Vallès
Classes de country
Cada dimecres, de 19 a 20 h (1r nivell) i de 20 a 21.30 h (2n nivell), i cada dijous, de 20 a 21.30 h (3r nivell)
Sala Blava de l’Espai Tolrà · Organització: Amics del Ball de Saló
Cursos de Lindy Hop i Jazzteps
Tots els dilluns: de 18.30 a 19.30 h Jazzteps nivell obert; de 20.30 a 21.30 h Lindy Hop intermig; de 21.30 a 22.30 h Lindy Hop 
inicial ·Inscripcions i més informació a l’a/e sonaswingcastellar@gmail.com i als tels. 625120990 i 680652128
Sala Blava de l’Espai Tolrà · Organització: SonaSwing
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 29 ROS 
DISSABTE 30 CASANOVAS 
DIUMENGE 31 CASTELLAR 
DILLUNS 01 YANGÜELA 
DIMARTS 02 PERMANYER 
DIMECRES 03 CATALUNYA 
DIJOUS 04 FENOY 
DIVENDRES 05 EUROPA 
DISSABTE 06 ROS 
DIUMENGE 07 YANGÜELA 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEFUNCIONS 

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

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

“Amb el nostre culte a la satisfacció immediata, molts de nosaltres hem perdut la capacitat d’esperar.”
Zygmunt Bauman

@tsegui @annamestres @arnaucabeza
La lluna enmig d’un cel enteranyinat Puig de la Creu Parc de les Glòries

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Primera sortida del Foment d’Estudis de l’Ateneu, al Castell de Castellar, l’any 1956. A terra, co-
mençant per l’esquerra, R. Tàpies, F. Ordeig, el pintor Alfons Gubern (el cinquè), el senyor Mas, 
J. Mañosa, R. Ribera, R. Rocabert, M. Porqueres, R. Rocabert amb el ram, i ajupides, Margarida 
Gubern, M. R. Gubern i R. M. Rocabert. A l’escala, J. Tordera, E. Batet, A. Parcerisa, G. López, M. 
C. Farell i J. Garròs, entre d’altres. || AUTOR: DESCONEGUT ||FONS: MARGARIDA GUBERN

Castell de Clasquerí, 1956

penúltima

21/10/21       
Joan Fusté Badal · 90 anys
26/10/21     
Salvadora Cortés Mercado · 84 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

Recoma-
nació

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat 1

www.farmaciayanguela.com

Els polls, els arxienemics

Les pitjors sospites s’encenen quan veus el 
teu fill/a gratar-se el cap com si s’acabés el 
món. Segurament, tinguis raó: tenen polls. 
Per saber si realment els tenen, has d’exami-
nar-los detingudament els cabells amb l’aju-
da d’una llemenera, parant especial atenció 
a la zona de darrere de les orelles i el clatell.
Pot ser que ho confonguis amb caspa, perquè 
els ous també són de color blanquinós, però 
la diferència és que la caspa cau fàcilment, 
mentre que les llémenes es mantenen fixes 
en els cabells, fins i tot en tocar-les amb força.
Fet el diagnòstic, la següent pregunta és: I 
ara, què fem? Existeixen diverses substànci-
es formulades per combatre’ls. Les més fre-
qüents i innòcues són la permetrina 1,5% (que 
bloqueja el sistema nerviós del poll) i les di-
meticones (silicones que immobilitzen i asfi-
xien el poll). També podem optar per remeis 
naturals. Alguns dels més eficaços són el vi-
nagre calent amb l’aplicació d’oli de coco; oli 
d’arbre de te, i rentar el cap amb una barre-
ja de xampú i olis essencials, sobretot de lli-
mona i eucaliptus.
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Júlia Carbonell

Treballar amb nens 
és relativament fàcil, 
són molt més sincers

Pediatra a l’Hospital Trueta de Girona

C
E

D
ID

A
Li agrada viatjar, i compartir taula i conversa amb la colla 
tota la vida. No tenia gaire clar si volia dedicar-s’hi, però 
la Júlia (27 anys) ha cuinat la seva vocació per la medicina 
a foc lent, tot reprenent el desig dels seus dos avis.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
La ironia 
Un defecte que no pots dominar?
Soc perfeccionista
Una persona que admires?
La meva germana Cèlia
Quin plat t’agrada més?
Les costelletes de xai
Un llibre?
Una bona novel·la negra
Una sèrie?
‘House’
Un grup de música?
Obrint Pas
Un viatge per fer?
Palestina
Una ciutat?
Girona
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu
Un desig?
Tornar a una mínima normalitat 

”

“

· Amb la pandèmia a ratlla, quines 
són les principals consultes sobre 
pediatria aquests dies?
En pediatria estem tenint molt volum 
de feina perquè estan tornant les ma-
lalties que habitualment vèiem du-
rant l’hivern. És típic que a pediatria 
augmenti molt la feina a l’hivern en 
comparació amb l’estiu. Venen per 
bronquitis, per virus respiratoris. 
L’any passat vam tenir una treva per-
què la Covid-19 va acaparar la resta 
de virus, però aquest any sí que ho 
estem notant. A més, als mesos d’abril, 
maig i juny es va produir un pic previ 
d’aquest tipus de malaltia.

· Com recordes els mesos més 
complicats de la Covid-19 a l’hos-
pital Trueta?
La pandèmia la vaig viure a pedia-
tria. Al principi vam continuar tre-

ballant igual al servei, però va arri-
bar un moment en què la situació es-
tava tan malament que l’hospital va 
decidir que calia utilitzar algunes de 
les plantes per a l’hospitalització de 
pacients amb Covid-19. La planta de 
pediatria és una de les poques plan-
tes on totes les habitacions tenen sor-
tida d’oxigen, i per tant els interessa-
va especialment. Les urgències i les 
hospitalitzacions de pediatria es van 
moure a l’Hospital Santa Caterina de 
Salt. Tota la pediatria de Girona es va 
concentrar allà durant tres mesos. 

· Un any després, els sanitaris us 
heu recuperat de l’esgotament 
físic i emocional?
En l’àmbit de la pediatria no podem  
parlar que hem fet un sobreesforç 
en aquest sentit. Vam patir les res-
triccions com la resta de la població, 
i si se’ns va requerir a alguns de nos-
altres, vam donar un cop de mà a al-
tres serveis. No puc parlar en nom 

de la gent que sí que ha fet un esforç 
molt diferent.

· Ets metgessa per vocació?
No. Sempre m’han agradat molt les ci-
ències, la biologia em cridava l’atenció. 
Però no ho vaig tenir clar fins a l’ho-
ra de triar, però crec ho he encertat. 
També em va passar amb l’especia-
litat de pediatria. Hi ha moltes espe-
cialitats que m’haurien agradat, però 
la pediatria té aquest punt diferent de 
treballar amb nens.

· Els pediatres estan fets d’una 
altra pasta?
La veritat és que una mica sí. Treba-
llar amb un nen és relativament fàcil, 
perquè són molt més sincers i el tracte 
és molt més senzill. Ara bé, de vegades 
és difícil valorar què els passa, enten-
dre què els passa. Un adult s’explica 
millor. D’altra banda, també tractes 
amb els pares i cal tenir en compte 
que són els seus nens. 

· Vens de família de metges?
Soc la primera. Ni tiets, ni avis, ni 
pares. Ningú. Sé que els meus dos avis 
volien ser metges i van començar els 
estudis, però els van haver de deixar 
per situacions personals. 

· D’alguna manera vas acabar el 
que ells van començar. Quants 
anys fa que ets metgessa?
Fa tres anys que estic fent la residèn-
cia, i quatre que vaig fer el MIR. Per 
tant, fa quatre anys que soc doctora.

· En tota la teva trajectòria quin ha 
estat el moment més dur?
Treballar en pediatria és molt bonic 
perquè quan cures el nen o marxa a 
casa millor de com ha arribat, la satis-
facció és molt gran, però també tens 
una part molt negativa. Hi ha nens 
que estan molt malalts, nens que no 
se’n surten. Això són espines clavades,  
són situacions dures de passar.  El que 
sempre marca més és el primer. Feia 

sis mesos que estava en la residència 
i va ser un any especialment dolorós.

· Confesses que admires la teva 
germana Cèlia. Per què?
És una persona que trobo molt a fal-
tar i tinc una admiració molt gran 
per ella. La Cèlia és a Beirut fent un 
màster de drets humans. És un país 
que està en una situació molt com-
plicada i crec que ella és molt valen-
ta. Ens vam veure l’estiu passat, però 
en aquest context, la comunicació és 
una mica més difícil.

· Una de les teves grans aficions és 
viatjar. Quin és l’últim que has fet?
La setmana passada vaig ser a Noru-
ega. És un país molt gran i poc mas-
sificat, amb molta natura. Hi trobes 
tranquil·litat absoluta. M’agrada co-
nèixer altres cultures i perdre’m al 
país, improvisar però també organit-
zar el viatge. També vaig gaudir molt 
a Irlanda i moltes capitals europees. 

 Rocío Gómez


