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Setmanari d’informació local

El castellarenc Víctor Cózar va ser el guanyador de la primera edició de la cursa inclusiva, celebrada diumenge passat, dins de la Setmana pel Dia de la Diversitat Funcional, que es commemora el 3 de desembre. || Q. PASCUAL

Guanya la 
diversitat
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El CAC va organitzar la 
primera cursa inclusiva 
i el cros Vila de Castellar

El ple aprova el conveni 
amb l’Incasòl per fer 94 
pisos de lloguer a la Playtex

Diumenge obre 
la 71a Mostra 
de Pessebres
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empresa

La digitalització, el gran repte pendent
Castellar acull les jornades sobre la transformació digital de les ocupacions organitzades pel Consell Comarcal

Quins són els reptes que han d’afron-
tar les empreses vallesanes davant del 
nou repte de la digitalització? Aquest 
plantejament va ser el punt de parti-
da de la jornada Les competències di-
gitals de la nova indústria: Renovar-se 
i millorar que va organitzar el Consell 
Comarcal dijous passat dins de la se-
tena edició del cicle de Converses del 
Mercat de Treball. A tall d’exemple, 
els assistents a la jornada van poder 
comprovar el cas de quatre empre-
ses vallesanes, dues de les quals estan 
ubicades a Castellar, que ja estan fent 
la transformació i com està afectant 
aquest procés a les persones.

El primer ponent de la taula ro-
dona va ser Marc Corral, mànager ge-
neral de l’empresa Servo Motors Ad-
just, que està ubicada al polígon de 
Can Carner. L’empresa, creada fa tot 
just 15 anys, actualment compta amb 
14 treballadors i des del 2016 està en 
ple procés de digitalització. Es trac-
ta d’una companyia especialitzada 
en reparació i ajust de servomotors, 
motors especials d’altes revolucions 
tipus AC/DC, reparació de servo dri-
vers i manteniments industrials. Cor-
ral va ser clar durant la seva exposi-
ció: “La gent sap que les empreses 
s’adapten i que ells també ho han de 
fer. Si no corres i no t’actualitzes, no 
t’adaptes” . Corral fins i tot va contac-
tar amb una universitat nord-ameri-
cana per crear una fundació per tro-
bar estudiants amb aptituds, davant 
de la manca de professionals especi-
alitzats a casa nostra i, sobretot, ave-
sats als canvis.

  Jordi Rius

Jordi Huguet,  director de Finan-
ces i Recursos Humans de Circontrol, 
de Viladecavalls, va parlar del fet que 
“la digitalització és un fenomen so-
cial” i que, sobretot, implica “pensar 
en les persones” i que, per tant, “és 
més una actitud que una aptitud”. 
Quan l’empresa, que forma part del 
grup Circutor, va començar el procés 
de digitalització, “va posar el focus 
en la gestió de persones potenci-
ant tècnicament el departament 
TIC amb la visió de la dada única”. 
Justament Circontrol va impulsar el 
projecte BPTW (acrònim de les pa-
raules angleses Best Place to Work) 

Foto de família dels participants a la jornada a la terrassa d’El Mirador després d’una sessió de ‘networking’.  || CONSELL COMARCAL

per aconseguir retenir el talent  a 
l’empresa. En aquest procés de digi-
talització, també ajudat per la pan-
dèmia que ha impulsat el teletreball 
durant un temps, Circontrol ha im-
pulsat eines com invertir en ofimàti-
ca al núvol i  passar de processos de 
paper a digital. En definitiva, Huguet 
va donar la clau de tot el procés: “la 
capacitat d’adaptar-se a l’entorn”. 
L’empresa, que va néixer el 1997 vin-
culada al software d’eficiència energè-
tica, el 2018 va fer un canvi d’orienta-
ció i “d’oferir productes va passar 
a oferir serveis”. Actualment, l’em-
presa és líder en carregadors per a ve-

hicles elèctrics i ha anunciat que l’any 
que ve llançaran al mercat un carre-
gador ràpid que farà la càrrega com-
pleta només en tres minuts.

Salomé Soria, del Departament 
de Màrqueting i Medi Ambient de 
l’empresa castellarenca Moba, ubica-
da al polígon del Pla de la Bruguera i 
que es dedica a la gestió de residus a 
través de la generació de programari  
i aplicacions mòbils, va apuntar que el 
darrer departament de l’empresa que 
s’està digitalitzant és el centre tècnic, 
de manera que s’estalviarà l’emissió 
d’albarans i factures en paper. Soria 
va destacar que “la digitalització és 

útil si es converteix en una eina fa-
cilitadora”.

l’operari vigilat pel robot

El darrer ponent a prendre part a la 
taula rodona va ser el terrassenc Josep 
Riera, gerent de LOGiPlatform, crea-
da el 1995 però que des del 2016  ja ha 
començat a generar la seva pròpia pla-
taforma, la base del qual  és la comuni-
cació amb autòmates programables. 
“Hem d’estar constantment canvi-
ant i ens hem d’adaptar als canvis”,  
però va advertir del perill que “quan 
instal·lem un dels nostres sistemes a 
les plantes, l’operari se sent vigilat i 
controlat”. En aquest sentit, l’operari  
“manipula o fa el que sigui perquè 
la informació no arribi”.

A la jornada hi havia una fila zero 
formada per diversos empresaris com 
l’empresa Villarino, que fa poc ocupa 
un dels espais del Centre de Serveis o 
l’startup Quicktendr, que es van quei-
xar de la impossibilitat de retenir el ta-
lent o de trobar especialistes.

‘networking’ professional 
Després de la taula rodona, l’activitat 
es va traslladar a l’espai de fabricació 
digital  Lab Castellar, on els diferents 
assistents van poder intercanviar opi-
nions sobre la digitalització i com l’es-
tan afrontant les diferents empreses. 
Precisament, la idea de transforma-
ció que suposa el Lab Castellar va ser 
posat com a exemple pel president del 
Consell Comarcal i alcalde de Caste-
llar, Ignasi Giménez,  en la cloenda de 
les jornades. Giménez va encoratjar 
les empreses a entomar aquest pro-
cés de transformació digital per ser 
més competitives.
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economia

L’endarreriment en l’arribada de 
components com microxips està 
afectant diversos sectors de l’eco-
nomia. Els problemes de logística 
fan que sectors com el dels conces-
sionaris d’automòbils tinguin seri-
osos problemes per servir els cot-
xes nous. “Si algú ve a buscar un 
cotxe nou al nostre concessionari, 
el termini d’entrega és d’uns sis 
mesos, encara que els terminis 
no són segurs”, constata Pasqual 
Navarro, gerent del concessionari 
Motor Sport de Castellar.

L’opció de trobar un vehicle 
en estoc podria ser una alternati-
va, però el problema és que se n’ha 
augmentat el preu perquè “cotxes 
en molt bon estat  o en un estat im-
pecable i barats no se’n troben”. 
En aquests moments tots els con-
cessionaris “que arrossegàvem ve-
hicles de cortesia de KM0 o d’em-

Mesos d’espera per poder estrenar cotxe 
La falta de components electrònics afecta sectors clau com l’automoció o les joguines electròniques d’aquest Nadal

  Jordi Rius presa els estem revenent a preus 
més cars perquè no  en trobem”. 

Un altre exemple de com està 
la situació en el sector dels conces-
sionaris és el rènting. “Estaven 
contractats un Audi o un Nissan 
Qashqai per un any i passat aquest 
temps, el canviaven. Ara el que es 
fa és que si el client vol canviar de 
cotxe, pot canviar-lo, però el cotxe 
que es recupera, es neteja, se’n 
repassa l’interior i es torna a re-
llogar més car del que el tenien”.

A Motor Sport tenien un estoc 
de 50 vehicles, però ara mateix 
“tenim el que tenim a la botiga” i 
això que el concessionari castella-
renc “compra vehicles a França, 
Alemanya i Bèlgica des del 2012”. 
Navarro apunta que la situació no 
canviarà a mitjà termini i caldrà es-
perar “entre sis mesos i un any”. 
El problema també rau en la falta 
de components específics que “pot-
ser no es troben ni aquí ni tam-
poc a fora”.

i els jocs electrònics?
Un altre dels sectors afectats per la 
manca de components electrònics 
és el de les joguines, sobretot elec-
tròniques. El responsable de la boti-

El concessionari Motor Sport, situat al carrer Osona del polígon Pla de la Bruguera. || J.R.

ga Stop, Josep Casajuana, va confir-
mar al magazín La redacció de Ràdio 
Castellar que, de moment, “hi ha 
joguines, encara que pot ser que 
quan s’esgoti un article, llavors 

ja no n’hi hagi”. Casajuana ha afe-
git que a la botiga del carrer Major 
tenen  molt gènere i es nota que “els 
proveïdors volen servir el gènere 
i tenir-lo servit al més aviat possi-
ble pel que pugui passar”.

A l’Stop ja tenen les llistes de 
Reis molt avançades i poden apartar 
gènere per a les festes. Casajuana sí 
que constata que pot haver-hi pro-
blemes amb productes electrònics 
com videoconsoles “perquè potser 
aquí sí que es notarà la manca de 
components electrònics”.

  D’altra banda, el que sí que es 
notarà  a la campanya de Nadal és 
l’impacte de la vaga que el sector de 
transport de mercaderies per car-
retera ha convocat entre el 19 i el 
22 de desembre. Segons el Comitè 
Espanyol del Transport, el Govern 
central té abandonat el sector i es 
queixa de la prohibició que estudia 
el Govern espanyol que els conduc-
tors facin la càrrega i descàrrega 
dels camions.  

Les noves instal·lacions de Caixabank, a la carretera de Sentmenat, estan a punt d’obrir. || J. R.

EMPRESA | FALTA DE COMPONENTS

BANCA | STORE CASTELLAR

Caixabank 
tindrà una 
única oficina
Les oficines del carrer Major i Sala 
Boadella de CaixaBank s’integren 
a partir del 15 de desembre en una 
única oficina  per crear la nova Store 
Castellar del Vallès, que està ubicada 
en els baixos d’una nova promoció de 
la carretera de Sentmenat 14, de la 
mateixa població. Segons apunten 
fonts de la mateixa entitat bancà-
ria, la nova oficina es troba “en una 
ubicació equidistant a les altres 
dues oficines”.

La nova Store Castellar és una 
oficina més gran que les anteriors i 
disposa d’una superfície aproxima-
da de 403 metres quadrats. Tindrà 
13 empleats que són els mateixos 
que ja treballen a les dues oficines, 
l’equip de 7 persones de l’oficina de 
Sala Boadella i les 6 persones de la del 
carrer Major. Tot plegat, gestionarà 
una cartera de més d’11.500 clients.

la nova filosofia de l’store

El disseny de la nova oficina elimina les 
barreres físiques entre clients i emple-
ats i permet concertar cites persona-
litzades amb gestors experts.
L’oficina tindrà una obertura ininter-
rompuda matí i tarda (8.15 h- 18.30 h) 
de dilluns a dijous (els divendres, l’aten-
ció al client és fins a les 14.00 hores).

La nova oficina Store pretén 
donar resposta als comportaments 

i necessitats dels clients actuals i 
aproximar-se al món del comerç re-
tail, tot millorant l’experiència del 
client a l’oficina. 

En el nou model d’oficina Store 
es potencia l’atenció personal i la 
gestió de l’autoservei; s’acompanya 
i ajuda el client en l’ús dels caixers 
d’última generació situats a l’oficina 
perquè els empleats se centrin en la 
gestió de les operacions de valor. Els 
clients reben la benvinguda, a l’entra-
da de l’oficina, per part d’un emple-
at que els guia en funció de les seves 
necessitats.  Segons Caixabank, l’eli-
minació de les barreres físiques per-
met millorar la transparència en la 
relació client-empleat, Així mateix, 
pels clients de Banca Premier i Banca 
Privada, l’oficina Store disposa de 
zones diferenciades que permeten 
més privacitat.  ||  REDACCIÓ
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política ple municipal novembre

10,5 milions per als pisos de la Playtex
El conveni amb l’Incasòl per fer 90 pisos de lloguer públic i el procés participatiu per definir l’espai s’aproven per consens

Després del ple d’octubre que va apro-
var els pressupostos més expansius 
dels darrers anys, el de novembre 
d’aquest any també va incloure pro-
postes milionàries i, com van repetir 
diversos portaveus, de “transforma-
ció històrica” per a Castellar. Amb la 
unanimitat del ple, es va aprovar fer 
un conveni a tres bandes amb l’Inca-
sòl i l’Agència Catalana d’Habitatge 
per aixecar 90 pisos de lloguer pú-
blic que s’ubicaran al solar comprat 
i cedit per l’Ajuntament per als pro-
pers 75 anys, l’espai de l’antiga Playtex 
a Can Carner. 

El tinent d’alcalde, Pepe Gonzá-
lez, va detallar que “l’Incasòl s’en-
carrega de construir els habitat-
ges amb una inversió de 10,5 milions 
d’euros –1,5 milions més dels inici-
alment previstos–, que l’Agència 
d’Habitatge s’encarrega de la ges-
tió i que en col·laboració amb l’Ajun-
tament s’han de decidir els criteris 
per als aspirants a aquests lloguers 
socials”. González també va informar 
que 6 pisos estaran a disposició del 
consistori per “donar resposta a les 
necessitats urgents del municipi”. 
Els grups de l’oposició es van sumar 
a l’aprovació entenent que la propos-
ta pot ser una possible solució al pro-
blema estructural de l’accés a l’habi-
tatge per a determinats col·lectius 
com la gent jove, la gent gran, famíli-
es monoparentals, etc. Oriol Martori 
(ERC) va dir que “aquesta forta in-
versió demostra el compromís de 
la Generalitat en polítiques d’ac-
cés a l’habitatge, un dels pilars fo-
namentals de l’estat del benestar”. 
Per part de Junts, Esther Font va su-
bratllar “la importància de poder 
decidir els criteris d’adjudicació 
de forma conjunta amb l’Incasòl”. 

L’alcalde Ignasi Giménez va tan-
car el debat sobre el conveni desta-
cant que la parcel·la on es faran els 
pisos “comportarà una gran trans-
formació urbanística per a una de 

 J.G.

Imatge del ple de novembre a Ca l’Alberola. De moment, el consistori manté  les sessions presencials tot i que sense públic. || R. GÓMEZ

les portes d’entrada del municipi”. 
Giménez també va convidar la resta 
de grups a “mantenir, sempre que 
sigui possible, aquesta unanimitat”.

I, de fet, la unanimitat es va man-
tenir en la moció presentada conjun-
tament per ERC i Som de Castellar-
PSC per impulsar un procés obert 
de participació per decidir el des-
envolupament urbanístic de la zona 
de la Playtex. El ponent de la moció, 
Oriol Martori (ERC) va explicar que 
la proposta és iniciar en 6 mesos un 
procediment participatiu cercant 
l’ajut d’una empresa especialitzada 
i que la Taula Municipal d’Habitatge 
seria part també del procés: “Aquesta 
transformació urbana pot anar més 
enllà de la Playtex i cal fer una lec-
tura global com a municipi perquè 
també hi ha una important reser-
va de sòl per a desenvolupament en 
el futur d’habitatge i també d’equi-
paments”, va dir. El tinent d’alcalde 
Pepe González va dir que la moció és 

“la resposta a mesos de diàleg entre 
l’equip de Govern i ERC per tancar 
un acord al voltant d’una preocupa-
ció comuna que servirà per treure 
controvèrsia política”.

Tot i donar-hi suport, el portaveu 
de Junts, Pau Castellví, va mostrar 
certa disconformitat amb la moció 
més per la forma que pel fons. “Ens 
va sorprendre que la moció fos de 
dos grups si entenem que l’objectiu 
és incloure tots els grups munici-
pals”, va dir. També va subratllar la 
importància que ha de tenir “la Taula 
d’Habitatge perquè sigui element 
central d’aquest procés participa-
tiu”. La regidora de la CUP, Marga 
Oncins, va voler destacar el paper que 
poden tenir els veïns de Can Carner: 
“Ens agradaria que la participa-
ció fos de debò i que no es decidis-
sin les coses unilateralment”, va 
dir. Finalment, Matías de la Guardia 
(Cs) també va matisar que la moció 
contribueix a “apropar el projecte 

a la ciutadania”. 
L’ambient de concòrdia generat 

al voltant de la Playtex es va trencar 
amb la moció presentada per ERC 
“per una aposta decidida pel trans-
port públic i la mobilitat personal 
no motoritzada entre Castellar i Sa-
badell”. Tot i el títol genèric, la moció 
tenia com a rerefons la recent aprova-
ció de 6 milions dels fons Next Gene-
ration per fer una línia BRCAT entre 
Castellar i Sabadell i els interrogants 
que s’obren al voltant de la possible 
connexió amb una via ràpida tenint en 
compte l’escull que suposa el pont del 
Ripoll a la B-124. La moció, segons va 
llegir Martori (ERC), insta el Departa-
ment de Territori  a redactar un pro-
jecte executiu de BRCAT amb carrils 
bus i bicicleta independents i exclu-
sius entre Castellar i la plaça Espanya 
de Sabadell i a l’Estat a complemen-
tar els 6 milions que per a Martori 
són “clarament insuficients”. El ti-
nent d’alcalde Pepe González, va qua-

lificar la moció de “desconcertant” 
perquè “insta a fer coses que ja s’es-
tan fent”, un argument també esgri-
mit per Pau Castellví (Junts) a l’hora 
de defensar l’abstenció del seu grup. 

En les rèpliques, Martori va re-
iterar –com havien fet prèviament  
De la Guardia i Oncins– que el muni-
cipi arrossega una situació anòmala 
perquè “fa 60 anys que la carrete-
ra i les polítiques de mobilitat han 
estat inexistents”. Des d’ERC s’exi-
geix a l’alcalde que lideri una propos-
ta clara i consensuada en matèria de 
mobilitat que es pugui compartir amb 
Sabadell de cara a la interlocució amb 
les altres administracions. Ignasi Gi-
ménez va recordar que l’oportunitat 
del BRCAT sorgeix fruit del consens 
existent ja al Pla de Mobilitat dels Va-
llesos. “També volem la ronda Nord 
i el desdoblament i ara des del De-
partament de Territori són cons-
cients d’aquesta problemàtica”, 
va argumentar.

L’altra moció d’ERC sí va poder 
prosperar amb alguna esmena de 
l’equip de Govern que els va portar a 
l’abstenció per facilitar la seva apro-
vació amb els vots favorables de la 
resta de grups. La proposta aprova-
da demana aconseguir mesuradors 
fiables de la possible contaminació 
de l’aire que pugui tenir Castellar ja 
que, segons va dir Josep Maria Calaf 
(ERC), els indicadors actuals no per-
meten saber quina és la realitat del 
nostre terme.

Abans del debat pròpiament del 
ple, la regidora de Feminismes, Ànge-
la Bailén, va llegir el manifest consen-
suat per totes les administracions pel 
25-N i el regidor d’ERC, Rafa Homet, 
va fer una intervenció també consen-
suada de rebuig a la sentència del TS 
contra la llei d’immersió lingüística. 

El ple també va aprovar un re-
glament de teletreball per als emple-
ats municipals, necessari a causa de 
l’esclat de la pandèmia  i diverses mi-
llores salarials per a la plantilla de la 
policia local després de mesos de ne-
gociacions sindicals.  
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políticallengua

L’ús social del català preocupa 
més que la sentència del TS
Els castellarencs Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, 
i Pepe González, ponent de la primera llei de normalització, 
analitzen l’obligatorietat de fer servir un 25% de castellà a les aules 

El Tribunal Suprem ha refermat 
l’obligatorietat de fer el 25% de les 
classes en castellà  i rebutja així el 
recurs que la Generalitat havia fet 
a la sentència del TSJC sobre la 
immersió lingüística. Malgrat la 
sentència, el conseller d’Educació, 
Josep González-Cambray, d’ERC, 
ha assegurat que el model educatiu 
no canviarà i es continuarà aplicant 
el model d’immersió lingüística.

Davant aquesta situació, la 
castellarenca Núria Mora, secre-
tària de Transformació Educativa, 
ha assegurat que el resultat de la 
sentència els preocupa, però no els 
ocupa. “Ens ocupa perquè és un 
requeriment que es fa sobre el De-
partament d’Educació, però, per 
a nosaltres, l’important és saber 
com està l’ús real de la llengua 
catalana, que està clarament en 
retrocés, i és aquí on hem de fer 

un embat formatiu per al profes-
sorat, fer èmfasi en l’aprenentat-
ge i en la promoció de l’ús social 
de la llengua catalana”.

Mora ha defensat que les llen-
gües no s’aprenen per percentat-
ges: “Que algú dicti un percen-
tatge per l’ús de la llengua és 
surrealista. El que ens preocupa 
són les dades que ens ha fet arri-
bar el Consell Superior d’Avalu-
ació de Catalunya, que ens alerta 
del retrocés de l’ús del català, per 
part de l’alumnat, però també per 
part del professorat. Al gener co-
mençarem un pla pilot amb 200 
escoles. Farem una formació, 
acompanyarem als claustres per 
fer una diagnosi per saber quina 
és la seva situació lingüística”.

Coincideix en aquesta visió el 
tinent d’alcalde Pepe González, que 
va ser un dels ponents socialistes 
de la primera llei de normalització 
lingüística i de la llei de Consells Es-

Cristina Domene 

colars l’any 1983, quan era diputat. 
González no està preocupat per la 
sentència perquè afirma que aques-
tes resolucions acaben tenint molt 
poca incidència en la vida quotidi-
ana. El que sí que l’inquieta és com 
està disminuint l’ús del català als 
carrers, entre els adolescents i els 
joves: “Això està passant a casa 
nostra i no podem donar la culpa 
als de fora. En els darrers 10 anys 
l’ús del català està disminuint i 
això no és culpa dels tribunals, és 
perquè nosaltres no estem fent 
bé les coses”, afirma.

evolució històrica

Respecte si hi ha fórmules per im-
pulsar ara l’ús de la llengua com 
ja van fer fa 40 anys, no es mostra 
optimista: “Ara és més difícil. Fa 
40 anys hi havia una il·lusió, un 
mercat per conquerir. Fa 40 anys 
del model d’escola en català, però 
el que necessitem és el català als 

Núria Mora, d’Ensenyament, i Pepe González, ponent de la llei de normalització. || ARXIU

patis i al carrer. Cal que els joves 
facin barbarismes i modismes. Al 
català li falta vitalitat, s’ha tor-
nat massa formalista”.

La inquietud rau en el fet que 
aquests joves i adolescents que pre-
fereixen el castellà en les seves re-
lacions socials s’han escolaritzat i 
s’han educat en català: “Els mit-
jans de comunicació, TV3... van 
ser en el seu moment difusors de 
la llengua, però ara els joves fan 
servir altres plataformes, la mú-
sica que escolten, els videojocs... 
és difícil competir amb les grans 
llengües del món”. Una de les so-
lucions, per a González, seria crear 

un departament per fomentar el 
català als carrers, amb escriptors 
joves, batalles de rap... “Amb re-
ferents populars més que intel-
lectuals”, assegura.

La secretària de Transforma-
ció Educativa recorda que l’alumnat 
ha de sortir del sistema coneixent les 
dues llengües: “Per això s’ha posat 
en marxa un pla d’impuls i promo-
ció amb un estudi que ha encar-
regat el Departament d’Educa-
ció per la preocupació que tenim 
sobre aquest tema. No tant pel 
tema legislatiu i normatiu, com 
per l’ús real d’aquesta llengua 
en els centres”, conclou Mora.   
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Reprèn la marxa un dels òrgans par-
ticipatius municipals amb una trajec-
tòria més sòlida i consolidada: el Con-
sell d’Infants. Des de la seva creació, 
el curs 2009-2010, l’ens ha evolucio-
nat fins a transformar-se en una eina 
més per copsar les necessitats reals 
d’un col·lectiu que té molt a dir. I això 
ho demostra la seva implicació en els 
pressupostos participatius, que han 
guanyat en diverses edicions, en què 
sempre presenten projectes per mi-
llorar la vida comunitària. Des del 
2019 la vila també compta amb un 
Consell d’Adolescents. Són dos es-
pais de trobada que funcionen de 
manera independent però que tre-
ballen en xarxa. 

Enguany, el tercer curs de la pan-
dèmia, els dos consells comencen a ca-
minar amb empenta i sobretot pro-
postes, tal com va quedar palès en la 
constitució dels dos òrgans participa-
tius que va tenir lloc dijous passat, a 
la Sala d’Actes d’El Mirador. L’acte va 
comptar amb la presència de l’alcalde, 
Ignasi Giménez, el regidor de Cicles 
de Vida, Dani Pérez, i la regidora de 
Responsabilitat Social, Carol Gómez.

La sessió va començar amb la 

Els infants i els joves prenen la paraula
  Rocío Gómez 

presentació dels 21 infants de 5è i 6è 
de primària i dels 21 adolescents de 1r 
a 4t d’ESO que formen part d’aquests 
òrgans de participació. En aquesta 
ocasió, els infants no tindran un encàr-
rec concret sinó que canalitzaran les 
propostes que detectin als seus cen-
tres escolars però també al seu entorn 
més directe per esdevenir altaveus 
dels suggeriments i peticions, i trans-

metre-les als representants polítics. 
De fet, durant la presentació 

van anunciar algunes de les qüesti-
ons que més preocupen el col·lectiu. 
Des del Consell d’Infants van parlar 
dels usos de la biblioteca i dels equi-
paments esportius, la neteja de gra-
fits i la generació d’espais on se’n pu-
guin pintar. En el d’adolescents van 
exposar qüestions com la generació 

de zones confortables a l’espai públic, 
la millora del camp de futbol, la segu-
retat i la il·luminació a la nit, les acti-
vitats d’oci per a la seva franja d’edat 
i els horaris de busos a les hores d’en-
trada i sortida dels instituts. 

Entre les novetats del curs, els 
dos consells estrenen compte d’Ins-
tagram, @consells10_16, i punt de 
trobada al nou espai de La Fàbrica.  

Constitució del Consell d’Infants i d’Adolescents, dijous passat, a la Sala d’Actes d’El Mirador. || R. GÓMEZ 

SUCCESSOS | POLICIA

Els Mossos i la Policia Nacional 
han detingut cinc persones com 
a presumptes membres d’una or-
ganització criminal internacional 
que havia estat desarticulada el 
juliol passat, quan es van detenir 
més de 100 persones en 51 regis-
tres en naus industrials en col-
laboració amb cossos policials 
d’Alemanya i Albània. Segons in-
forma la policia en un comunicat, 
una part de l’organització havia 
continuat produint i traficant amb 
marihuana en altres noves naus 
industrials del Vallès Occidental.

En aquesta segona fase s’han 
realitzat cinc entrades i escor-
colls, una d’elles a Castellar del 
Vallès, i a Barcelona, Sant Llo-
renç Savall, Ripollet i Polinyà. En 
total es van comissar més de 1.500 
plantes de marihuana. Els detin-
guts –4 de nacionalitat albanesa 
i un d’espanyola– vivien a l’interi-
or de les naus. A tots se’ls impu-
ta tràfic de drogues i pertànyer a 
banda criminal. Van passar a dis-
posició judicial al jutjat d’instruc-
ció 3 de Reus.  || REDACCIÓ

Desmantellen 
5 plantacions 
de marihuana, 
una a Castellar

PARTICIPACIÓ | CONSELL D’INFANTS I D’ADOLESCENTS
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Jornades d’infància,
adolescència i 
educació per parlar 
de l’ús de les pantalles

Les escoles són un reflex de la socie-
tat. Estem en una societat hipercon-
nectada amb les noves tecnologies i 
les aules no estan exemptes d’aques-
ta realitat. Tant és així que les terce-
res jornades d’infància, adolescència 
i educació, que s’han celebrat aques-
ta setmana, s’han centraten el fet de 
viure entre pantalles.

El regidor de Cicles de Vida, 
Dani Pérez, va indicar que el tema 
de les jornades va sorgir de la Co-
missió de polítiques d’infància “per-
què es va detectar, sobretot des-
prés del confinament, que hi havia 
hagut un sobreús de les pantalles 
evidentment condicionat per la 
Covid i volíem posar de manifest 
de quina manera des de l’admi-
nistració podem incidir a ajudar 
les famílies, però també a infants 
i joves a tenir un ús raonable de 
les pantalles”.

Les jornades, que s’han fet du-

Una barrera digital 
que va més enllà

rant un dia i mig, ha tingut en comp-
te tres vessants: una mirada a la 
salut, social i una altra educativa. 
“Teníem clar que l’ús i l’abús de 
les pantalles pot influir en el nos-
tre cervell, la nostra postura, que 
hi ha una bretxa digital i que s’ha 
de tenir en compte a l’hora de dis-
senyar polítiques i que les panta-
lles han tingut un paper molt clar 
en la transformació educativa que 
hem patit”, subratlla el regidor de 
Cicles de Vida.

La tècnica de recerca de la Fun-
dació Francesc Ferrer i Guàrdia, 
Sandra Gómez, va abordar a la ses-
sió matinal d’ahir el fenomen de la 
bretxa digital que “hauria de ser 
més aviat la desigualtat sociodi-
gital, no centrar-nos únicament 
amb la idea o no si tenim accés als 
dispositius”, va advertir. Per tant, 
més enllà de poder accedir, “hi ha 
un seguit de desigualtats que es 
generen en l’àmbit de l’ús, és a dir 
tenir les competències i les habi-
litats per poder utilitzar aquelles 
tecnologies”. També es comença a 
veure ara que “hi ha tota una di-
mensió que es basa en la qualitat 
de l’ús i quin profit podem extreure 

La tècnica de recerca de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Sandra Gómez, durant la sessió matinal d’ahir de les jornades.  || J. RIUS

dels usos digitals que fem”. La tèc-
nica de la Fundació Francesc Ferrer i 
Guàrdia també va apuntar que hi ha 
aspectes que interseccionen “com 
els capitals social i cultural, la di-
ferenciació per gènere o l’accés a la 
feina i la relació que hi ha entre l’on 
line i l’off line, que no són dos mons 
diferenciats”.

La sessió matinal de dijous va 
continuar amb l’estudi Persones on, 

persones off sobre la bretxa digital en les 
persones ateses per entitats socials a càr-
rec d’Adrià Cuenca, coordinador de 
m4Social a la Taula d’entitats socials.

 La regidora d’Innovació i de 
Responsabilitat Social, Carol Gómez, 
va parlar del Pla d’inclusió digital de 
Castellar del Vallès. En aquest sentit, 
després que l’Ajuntament cobrís les 
primeres necessitats de les escoles 
amb portàtils i connexions wifi als es-

tudiants que no tenien dispositius a 
les seves cases  en ple confinament, 
vam veure “la necessitat de fer un 
estudi sobre l’escletxa digital a 
l’abril, que va ser el punt de parti-
da per saber  la realitat al nostre 
municipi”. Amb diferents àrees mu-
nicipals, es va treballar unes càpsu-
les formatives. De moment, ja s’ha 
fet amb l’Escola d’Adults, Ocupació 
i Diversitat Funcional.   || JORDI RIUS
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Avui, 3 de desembre, 
es commemora el 
Dia Internacional de 
les persones amb 
Diversitat Funcional

Avui divendres, 3 de desembre, se ce-
lebra arreu del món el Dia Interna-
cional de les Persones amb Diversi-
tat Funcional. Tot i ser avui el dia en 
qüestió, durant tota la setmana s’han 
realitzat diverses activitats relaciona-
des, actes que han tingut molt bona 
resposta de participació. El taller de 
defensa personal per a dones amb di-
versitat funcional de dissabte va ser 
tot un èxit: “Va agradar molt i el re-
petirem, ja que elles van quedar 
encantades  i vam aprendre coses, 
sobretot consells, que no sabíem”, 
va detallar la regidora de Diversitat 
Funcional, Anna Margalef. 

El primer Cros Inclusiu va ser 
també espectacular i molt emotiu. 
“M’agradaria eliminar la parau-
la ‘inclusiu’, perquè per si sol, si 
es fa per tothom, ja ho és d’inclu-

Les habilitats que 
cal visibilitzar

DIVERSITAT FUNCIONAL | ACTIVITATS

siu. 13 atletes amb diversitat fun-
cional, membres bàsicament del 
TEB i de Suport Castellar, van cór-
rer al costat d’un atleta voluntari, 
del CAC, als quals vull agrair el seu 
acompanyament. Segur que el pro-
fit va ser mutu. Van adaptar el re-
corregut per a cada participant en 
funció de les seves capacitats”, va 
aclarir la regidora. 

L’activitat de l’Associació Am-
putats Sant Jordi, adreçada a l’alum-
nat i titulada, Joves davant la discapa-
citat: consciència social i solidaritat 
va conscienciar alumnes de 6è de 
primària: “Nois i noies de Caste-
llar han provat de caminar amb 
un bastó d’orientació i amb cadi-
res de rodes i han completat el ta-
ller amb una xerrada on s’ha parlat 
de diferents pròtesis i de la Diversi-
tat Funcional en general. Ha sigut 
una jornada, molt interessant, com 
cada any, a on, a més, l’alumnat ha 
pogut preguntar tots els dubtes”.

25 persones es van interessar 
pel taller de l’AVAN ‘Gestió emocio-
nal davant una malaltia neurològica’, 
i també dimecres a la tarda es va fer 
la presentació del Còmic Escac i Mat, 

Alumnes de 6è de primària durant l’activitat de conscienciació de l’Associació Amputats Sant Jordi.  || CEDIDA

del Raül, membre de Suport Caste-
llar, que explica la seva història i la 
d’una companya, l’Ester, davant una 
quarantena de visitants. “Amb un 
material espectacular, que es pot 
visitar fins al dia 9 a l’Espai Sales 
del Mirador, juntament amb tre-
balls manuals d’Arc de Sant Martí 
i de macramé de la prescripció so-
cial, el més bonic és la feina que hi 
ha al darrere, quan aquestes per-

sones ens expliquen la seva histò-
ria, perquè no es repeteixi”. L’ex-
posició es pot visitar encara fins al 
dia 9 de desembre.

La sensibilització envers aquest 
col·lectiu és molt important. Darre-
rament, s’han fet passes endavant. 
Una mostra és com ha evolucionat 
el llenguatge relacionat. “Ara, hi ha 
gent que fa servir l’expressió ‘per-
sones amb diversitat funcional’ i 

altres que prefereixen ‘persones 
amb discapacitat’, el que hem de 
desterrar és la paraula minusvà-
lid. La fórmula adequada, per a no 
ofendre, és posar sempre la parau-
la ‘persona’ al davant és dir ‘perso-
na amb una discapacitat’, perquè 
poden tenir una discapacitat con-
creta, però en cap cas, són discapa-
citats en tots els àmbits”, va aclarir. 
Margalef.  || CRISTINA DOMENE

El PP demana més il·luminació a la pl. Europa

El periodista Eduard Sanjuán, dimarts passat, a l’Auditori d’El Mirador || R.GÓMEZ 

El PP de Castellar, a través de la seva presidenta local, Alicia García, ha re-
clamat en un comunicat de premsa “millorar la il·luminació a la plaça 
Europa”. Per al PP,  “es tracta de corregir una situació per millorar 
la qualitat de l’espai de la plaça i els seus voltants incrementant els 
punts de llum per millorar la qualitat a la zona i garantir la segure-
tat dels veïns”. La presidenta local del PP ha recordat que aquesta peti-
ció ja va ser presentada pel partit els anys 2014 i 2019 per la qual cosa ha 
lamentat que “fins ara no hem rebut resposta per l’equip de Govern”. 
Segons Garcia, “no és concebible que una plaça de gran dimensió i amb 
zona infantil per als nens estigui tan poc il·luminada”. García ha ex-
plicat que “els veïns i comerços de la plaça han expressat la seva pre-
ocupació davant la manca d’il·luminació, que provoca un descens de 
clients, especialment ara que es fa fosc més aviat, i un increment de 
la sensació d’inseguretat a la zona”. El PP ha explicat que “hem propo-
sat la instal·lació de diversos fanals a l’altura de la façana de les cafe-
teries  tot millorant la il·luminació i no perjudicar els veïns que viuen 
a la plaça”.  || REDACCIÓ

POLÍTICA | TERRITORI

Eduard Sanjuán, llicenciat en cièn-
cies de la informació i periodista es-
pecialitzat en assumptes internacio-
nals de TV3, va cobrir la caiguda del 
mur de Berlín i ens en va parlar en 
la conferència de dimarts 30 de no-
vembre a l’Aula de Castellar. De fet, 
aquest esdeveniment històric marca 
de forma material la fi d’un període 
d’aïllament de l’Alemanya Oriental 
i el principi del que acabaria sent la 
unió de les dues Alemanyes. 

El periodista, que ha estat di-
rector i presentador del progra-
ma 30 minuts, de TV3, va viure, en 
primera línia, l’enderrocament del 
mur, que va començar com un movi-
ment popular el dia 9 de novembre 
de 1989, posteriorment, amb mit-
jans industrials, i de forma oficial, 
el 10 de novembre de 1989. Aquest 
fet va suposar l’explosió de la demo-
cràcia, de la llibertat d’expressió i 
la gran esperança per a les socie-
tats de l’est d’Europa de l’anome-
nat teló d’acer; una esperança que, 
en alguns casos, es va frustrar i de 
la qual encara som fills.

Si l’any 1989, quan queia el mur 

El mur que va separar els berlinesos
El periodista Eduard Sanjuán protagonitza l’última sessió de L’Aula

de formigó que separava la ciutat de 
Berlín, al món n’hi havia 15, l’any 2021 
s’alcen desenes de nous murs fron-
terers (Israel, Síria, Mèxic, Irlanda, 
Ceuta, Melilla, Hongria, Turquia, 
Iraq, Xipre, Corea...) que continu-
en sent la vergonya de la humanitat. 

Aquests murs fronterers s’aixe-
quen per raons diverses: polítiques, 
econòmiques, socials i, sobretot, per 
detenir els fluxos migratoris d’un món 
globalitzat.

FORMACIÓ  | INTERNACIONAL

  L’Aula

l’agenda de l’aula

Les properes conferències, que clou-
ran el trimestre, seran dimarts que 
ve Jazz: la música negra que canvia el 
món, amb el músic Pau Fuster i Bau-
sili, i L’aigua és vida: biodiversitat als 
nostres rius i el seu paper indicador, 
amb la biòloga i doctora en ciències 
ambientals Sònia Sànchez Mateo, 
el 14 de desembre. L’acte de cloen-
da serà el 21 de desembre amb l’es-
pectacle Allegro de Cor de Teatre.   

Reformes a la coberta de la piscina

La setmana que ve l’Ajuntament té previst iniciar la primera fase d’arran-
jament de la coberta de la piscina. La intervenció començarà el dimarts 7 
de desembre amb la intenció que s’acabi entre l’11 i el 12 de desembre. Per 
tant, el recinte de la piscina estarà tancat entre els dies 9 i 12 de desembre 
i quedaran suspesos els cursos de natació i les activitats aquàtiques. Si els 
usuaris de Sige Sport Castellar són abonats, durant aquests dies que la 
piscina estigui tancada, podran gaudir d’accés gratuït a la piscina de PAS 
Polinyà identificant-se com a abonats de Sige. La direcció del centre es-
portiu ha comunicat als cursetistes que al llarg d’aquesta setmana propo-
saran el calendari de recuperació de la classe que ha quedat afectada per 
les obres d’arranjament de la coberta.  || REDACCIÓ

SIGE SPORT CASTELLAR | OBRES
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Una hora abans que arrenqués a l’Au-
ditori l’espectacle flamenc d’home-
natge a Víctor Nuño Salvador, mort 
ara fa un any d’un accident laboral al 
polígon del Pla de la Bruguera, el pú-
blic ja feia cua. Tothom que va voler 
ser present aquest dissabte al festival 
sabia perfectament la lloable causa 
que hi havia al darrere: a través de 
taquilla inversa, l’homenatge també 

havia de servir per tirar endavant 
l’Associació Víctor Nuño Salvador, 
entitat promoguda per Noelia Sal-
vador, mare del Víctor, i que pretén 
incidir entre el jovent en una qüestió 
tan complexa com són els riscos labo-
rals. Però, no ens enganyem, també 
tothom sabia que malgrat que ja hagi 
passat un any de la pèrdua del Víctor 
s’estava donant tot l’escalf possible a 

Un amor de mare
L’homenatge a Víctor Nuño Salvador permet arrencar una entitat per prevenir riscos laborals

ta manera tan personal i a la vegada 
poètica va encomanar totes les actu-
acions dels grups de ball així com la 
intervenció del cantaor Rafa Bueno. 
El mateix Bueno va haver d’adme-
tre al públic que mai s’havia trobat 
una actuació amb “tanta emoció a 
flor de pell”. I així es va arribar al 
colofó de la nit, quan Rafa Bueno va 
cridar a l’escenari els pares i la ger-
mana petita del Víctor per interpre-
tar una versió estremida de “Gloria 
a ti”, de Rosario Flores, una balada 
flamenca que conté versos com “Y 
yo subiré/ A las estrellas cuando 
tú me llames/ Y ahí te esperaré/ 
Toda la vida hasta mi muerte/ Y 
yo te veré/ Serás mi gloria, mi des-
tino y mi amanecer”. 

Corprenedor final que, a més, 
va comptar amb unes paraules fi-
nals d’agraïment de Noelia Salvador 
a la seva professora de ball –la Lore-
na– per ajudar-la “a iniciar aquesta 
aventura”. “Tant de bo això sigui el 
principi d’una cosa gran. Lluitaré 
per l’associació i pel meu fill”, va dir 
ja sense contenir l’emoció. 

L’associació Víctor Nuño Sal-
vador que tot just arrenca perse-
gueix evitar riscos laborals entre 
la població jove, perquè com va ex-
plicar abans de l’espectacle un por-
taveu de la família, es puguin evitar 
casos com el que va patir el Víctor. 
De fet, ja va anunciar que aquest 
gener s’iniciarà una primera for-
mació en riscos laborals per a car-
retoners i per a feines elevades. Els 
assistents van poder col·laborar eco-
nòmicament a través de taquilla in-
versa però també es pot enviar un 
Bizum al telèfon 629 952 610. 

Víctor va morir en accident 
laboral en una empresa del ram del 
metall ubicada al polígon del Pla de 
la Bruguera, Ferros Sabadell, quan 
només feia 12 dies que hi treballava. 
Hi ha en marxa un procés judicial 
per dirimir responsabilitats sobre 
el cas.   || J. G.

la seva família. Per això, s’havien fet 
diverses pancartes amb el lema “No 
muere quien no se olvida”.

Així va quedar palès, pocs mi-
nuts després de les 6, quan amb el 
cor encongit les 300 persones que 
omplien l’Auditori van aclamar els 
primers passos de ball protagonit-
zats per la mare del Víctor, integra-
da en el grup de ball de la Casa d’An-

dalusia de Castellar, entitat que va 
ajudar en l’organització de l’esdeve-
niment. Poques vegades s’ha pogut 
viure  a l’Auditori de Castellar un mo-
ment tan emotiu, ple d’amor mater-
nal, com quan la Noelia va dipositar 
la seva mantellina sobre el seient 
de la moto del seu fill, instal·lada a 
l’escenari en la primera part de l’es-
pectacle. Exorcitzar el dol d’aques-

Noelia Salvador va poder ballar per al seu fill en un espectacle flamenc que va comptar amb la col·laboració  de la Casa d’Andalusia de Castellar. || Q. PASCUAL
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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.

L’últim dilluns de novembre va ser un 
dia trist per als que admirem l’Almu-
dena Grandes. Però, tot repassant el 
darrer setmanari de L’Actual, he des-
cobert que sempre n’hi haurà, d’Al-
mudenes, perquè individualment o 
en grups d’interessos diversos, a Cas-
tellar també hi ha bona gent que fa 
que la vida ciutadana es desenvolupi 
en positiu. Aquesta bona gent, pot-

L’Almudena i la bona gent

 Josep Manel Martí S.

  Rat Cucurull*

 Núria Raspall

l passat dia 25 de no-
vembre va ser el Dia 
Internacional per a 
l’Eliminacio de les Vi-
olències envers les 
Dones i, és a elles a 

les qui vull dedicar aquest article
La COVID-19 ha afectat i segueix 
afectant a tota la població mun-
dial. Tots lluitem contra aquest 
virus seguint la normativa sani-
tària i respectant les restricci-
ons. Doncs bé, les violències mas-
clistes no deixen de ser també una 
pandèmia que, malauradament, 
fa segles que dura i és latent. No 
només afecta a les dones que, dia 
a dia, batallen contra aquesta si-
tuació, sinó que també afecta a la 
resta de la societat. La repressió 
constant de la perspectiva, veu i 
talent de milions de dones ha li-
mitat i limita fortament el nostre 
potencial com a societat. Lamen-
tablement, avui en dia encara som 
una societat masclista.
Cada dia, seguim sentint comenta-
ris com  “la dona és el gènere més 
feble“ o “ la dona és la víctima“. 
Afirmacions que desqualifiquen 
a persones dotades per naturale-

ue Caldes ens passa la 
mà per la cara és un fet 
cada vegada més evi-
dent. De fet, a casa, so-
vint fem la broma que 

podria postular-se com a capital de la 
comarca sense cap mena de complex 
i és que potser, que hi governi ERC 
des de fa més de 12 anys, hi té alguna 
cosa a veure.
I per què ho dic? Doncs perquè més 
enllà de ser vila termal i de tenir un cen-
tre comercial ordenat i potent, Caldes 
va inaugurar, l’any 2019, un projecte in-

E

Q

Dones lluitadores

Caldes.. el nostre mirall?

Hi ha moltes paraules relacionades 
amb les festes de finals de desembre 
(Nadal, Cap d’Any) i també unes ex-
pressions pròpies de felicitació com 
Bon Nadal, Bones festes, Bon any, 
Bon Nadal i feliç any nou. Paraules 
del món de l’ornamentació com cinta 
de Nadal (i no *espumilló), cotilló, gal-
zeran, grèvol (o boix grèvol), vesc...
Noms de celebracions i de personat-
ges propis d’aquestes festes com la 
cavalcada (i no *cabalgata), el dinar 
de Nadal o el sopar de la nit de Cap 
d’Any, els Reis Mags (o també Reis 
d’Orient), el Pare Noel.
I no ens oblidem de les menges típi-
ques d’aquests dies: torrons (amb 
o i no *turrons), les neules, el tor-
tell de Reis.

Podeu consultar més termes a 
https://esadir.cat/Nomspropis/fitxa/
node/vocabularifestesnadal

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

Cavalcada i cotilló

continua a la pàgina 11

El popular meteoròleg i comunicador Alfred Rodríguez Picó va ser el convi-
dat de l’Associació d’Apicultors de Barcelona de la xerrada que van organit-
zar dissabte passat en col·laboració amb l’Ajuntament de Castellar. Davant 
d’un nombrós públic, Rodríguez Picó va parlar sobre l’adaptació al canvi cli-
màtic i l’afectació a les abelles. Amb el seu característic bon to divulgatiu, el 
meteoròleg va destacar alguns exemples que van incloure Castellar del Va-
llès, com l’episodi de pluges i nevades del 1962.
D’altra banda, l’entitat va celebrar a mitjans de novembre, també a la Sala 
d’Actes de l’Edifici d’El Mirador, l’assemblea anual de l’ASAB i una xerrada 
amb el veterinari membre de l’associació Lluís Palomer. D’aquesta manera, 
l’entitat que des del 1982 integra els apicultors en l’àmbit de la província de 
Barcelona amb seu a Castellar ha tornat a reactivar-se amb actes públics.  
|| FOTO: AJ. CASTELLAR

Rodríguez Picó: el canvi climàtic en les abelles

LA FOTO

ser uns centenars de persones, ani-
men, organitzen, aporten idees, cri-
tiquen, valoren els fets, col·laboren 
on i com poden vetllant pel bé de la 
majoria en general. És a dir: apor-
ten esperança.
L’Almudena ens ha deixat un bon 
exemple amb la seva vida i per això 
li desitjo retre un senzill homenatge, 
per la seva lluita a favor dels valors 
humans i socials i pel seu testimoni 
d’una integritat perseverant. Una 
gran dona. I aprofito també per feli-
citar l’esforç de tots aquests castella-
rencs que a la seva manera fan que el 
poble no deixi de ser un lloc agrada-
ble per viure-hi. Tot el que feu potser 
no es notarà gaire a les xarxes soci-
als, però deixarà rastre i record en 
tots els que ho hagin sabut apreciar. 
No us desanimeu mai!

sa de la capacitat de crear altres 
vides, capaces de fer-se un lloc en 
el món laboral malgrat l’adversi-
tat, capaces de dirigir grans pro-
jectes amb èxit i sovint a través 
de noves formes de lideratge, ca-
paces de liderar grans col·lectius i 
capaces de sobreviure a la violèn-
cia masclista erigint grans exem-
ples de lluita i superació.  Aques-
tes persones són les dones, capaces 
de tot això i més. 
No som víctimes, no som febles. 
Som el gènere lluitador que no es 
deixa vèncer malgrat les adversi-
tats. Infants, joves, i grans, totes 
som dones, totes som lluitadores.

*Responsable de comunicació 

de Junts per Castellar

tercooperatiu en què les cooperatives 
Apindep Ronçana i Cooperativa 70 
s’unien per crear un nou projecte d’in-
tercooperació a la comarca. Es tractava 
de L’Àgora d’Apindep. Resultat? Que la 
cafeteria de Coop70, situada al carrer 
Font i Boet, 7, passava a ser gestiona-
da per Apindep i contractava els seus 
usuaris (tots ells amb diversitat fun-
cional) per treballar-hi acompanyats 
d’una educadora experta en reboste-
ria. Nosaltres, sempre que anem a Cal-
des, hi passem a fer el cafè i aprofitem 
per tastar algun dels seus pastissos o 
cupcakes. Seguiu-los a Instagram i els 
apindèmics no us deixaran indiferents!
Però als calderins també els podríem 
copiar la capacitat de fer pisos d’habi-
tatge públic. Cert que nosaltres ara tin-
drem els que es construiran al solar de 
la Playtex, però quants anys ens hem 
hagut d’esperar? A Caldes no esperen 
que ningú vingui a fer-los una oferta, 
ells tenen valentia i les idees clares, es 
mouen i, si cal, compren solars o fan 
permutes per poder disposar d’espais 
on construir. Des de l’any passat que 
estan desenvolupant una estratègia 
en matèria d’habitatge basada en els 
conceptes de dret a l’habitatge i accés a 
l’habitatge. Aquesta estratègia els farà 
augmentar el seu parc d’habitatges 
públics amb molts menys recursos 
que els que té el nostre Ajuntament i 
és que, actualment, estan treballant 
en tres projectes: 5 habitatges provi-
nents de la reforma de la sala poliva-
lent del seu centre cívic, que està en 
desús i que es destinaran a habitatge 
social i d’emergència; 16 habitatges 
cooperatius que es crearan amb la 
cessió d’ús del solar situat davant la 
plaça de l’Onze de Setembre; i 8 ha-
bitatges per a joves que es faran al 
solar situat davant del parc de Romà 
Martí. Això sí que és iniciativa.
Però espereu, que encara n’hi ha més. 
Han creat un projecte local per im-
pulsar la transició energètica i per 
empoderar les persones consumi-
dores, és a dir, tota la ciutadania, a 
través d’un nou model de generació i 
consum, en què l’energia es produeix 
localment i, per tant, es guanya inde-
pendència respecte a les grans plan-
tes de generació. Han creat una Co-
munitat Energètica Local (la CEL), 
que servirà per impulsar la transició 
energètica amb els següents objectius: 
afavorir l’ús d’energies renovables en-
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opinió

l dissabte 27 de no-
vembre ens deixava 
la magnífica escrip-
tora Almudena Gran-
des. Ens quedàvem 

orfes aquells i aquelles que esti-
mem la gran literatura. Aquells 
que estimem la cultura en la llen-
gua que sigui i que estimem i ens 
apassiona la llengua castellana in-
dependentment de moltes contro-
vèrsies i pensaments diversos que 
puguem tenir. Una lluitadora que 
va aferrar-se a la bona literatura 
allunyant-se sempre d’aquest boom 
d’escriptores ensucrades super-
vendes que alguns trios de senyo-
ros escriptors han sabut aprofitar.
En Almudena Grandes confluei-
xen la modernitat i la tradició  i 
va saber com ningú donar veu al 
poble. Va donar-li la volta a la figu-
ra de l’heroi espanyol de El cantar 
del mio Cid provinent de l’heroi de 
la literatura clàssica i dotat de l’es-
panyolitat conqueridora que en-
cara avui perduren totalment de-
gradades en figures com Santiago 
Abascal i Bertín Osborne. Va ator-
gar veu i protagonisme a l’autèntic 
heroi del poble, que treballa i llui-
ta cada dia per sobreviure entre 
trampes capitalistes, arrossegant 
els  traumes de la postguerra i sa-
bent que tot és una gran manipu-
lació. Els protagonistes dels llibres 
de l’Almudena són com els nostres 
pares i avis. Ella va ser la necessà-

  Almudena. || JOAN MUNDET

Adeu a Almudena Grandes, 
la gran escriptora del 
Madrid de les persones

E PLAÇA MAJOR

JOANA ZOYO
Filòloga

 Anna Margalef*

quest divendres, 3 de 
desembre, celebrem 
el Dia Internacional 
de les Persones amb 
Diversitat Funcional. 

Aquesta data ens permet aprofitar 
l’avinentesa per poder parlar-ne i 
fer molta pedagogia, però no hem 
d’oblidar que les persones amb di-
versitat funcional i els seus fami-
liars convivim amb aquesta reali-
tat 24 hores al dia, 365 dies l’any. 

A

Treballem per eliminar 
barreres i garantir 
l’accessibilitat

Cal recordar la situació que patei-
xen les persones amb diversitat 
funcional en els diferents sectors 
de la societat, i que els dificulta 
la possibilitat de dur a terme una 
vida totalment normalitzada, a 
causa de les barreres arquitectò-
niques i també mentals d’aquesta. 
La lluita per la igualtat de drets 
és una de les nostres prioritats. 
És per això que la Regidoria de 
Diversitat Funcional, juntament 
amb la resta d’unitats de l’Ajun-
tament, duem a terme dia a dia 
actuacions per poder eliminar 
aquestes barreres i treballem 
per garantir l’accessibilitat físi-
ca, cognitiva i sensorial als equi-
paments i serveis públics mu-
nicipals.
En aquesta línia, i només a tall 
d’exemple, s’ha finalitzat la cor-
recta instal·lació d’avisadors acús-
tics als semàfors, de tal manera 
que hem pogut arribar al 100% 
d’aquests; recentment hem ad-
quirit dues Joëlette (cadira de 
rodes per a fer muntanya i sen-
derisme) que ens permetran que 
els nostres castellarencs i caste-
llarenques puguin gaudir del nos-
tre entorn natural, en cas que hi 
hagi algun problema de mobili-
tat; estem treballant per senya-

Almudena Grandes 

va saber com ningú 

donar veu al poble 

amb les seves 

novel·les
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litzar els passos de vianants princi-
pals amb uns pictogrames que ens 
alertin a l’hora de creuar el carrer; 
hem dotat d’un sistema de bucle 
magnètic portàtil l’Auditori i Sala 
d’Actes, així com el Servei d’Aten-
ció al Ciutadà i Atenció Social, per 
a aquelles persones amb alguna 
discapacitat auditiva, i s’han re-
alitzat diferents cursos de forma-
ció i tallers oberts a tota la ciuta-
dania, entre d’altres.
Us animo a mirar atentament el 
programa d’activitats, que enca-
ra es duran a terme fins el dia 20 
d’aquest mes, i us convido a par-
ticipar-hi. 
Finalment, voldria agrair la feina 
que fan les entitats del nostre poble  
així com tots els professionals i 
també tècnics municipals que tre-
ballen amb i per les persones amb 
diversitat funcional. 
Feu una gran tasca, i en un moment 
de pandèmia com el que estem vi-
vint, heu hagut d’intensificar al 
màxim els vostres esforços per-
què ara ha estat quan, sobretot 
pel que fa a la salut mental, més us 
hem necessitat. 
Seguim, perquè el 3 de desembre 
és cada dia! 

* Regidora de Diversitat Funcional

ria retratista de l’èpica dels per-
dedors de la guerra.  Deia que era 
mentida que de la guerra civil i la 
postguerra ja se sabia tot, que sabí-
em quatre coses que, a força de re-
petir-les, se’ns havien fet pesades i 
que hi havien moltíssimes històries 
d’herois de “l’altre bàndol” (el nos-
tre) que calia treure a la llum per 
ser recordades com calia.
Autèntics valents i valentes amb 
històries de lluita diària i supervi-
vència. Allò fàcil era ser al bàndol 
guanyador, no ser assenyalat, afu-
sellat ni perseguit; tenir cognoms 
compostos i heretar una empre-
sa familiar.
Grandes demostra a la seva obra 

que és aquella escriptora que, com 
deia ella, aspira a crear mons com-
plets. En aquest sentit s’emmiralla 
en els grans novel·listes del segle 
XIX com Tolstoi, Flaubert i el seu 
admirat Galdós. Almudena té al seu 
ADN l’esperit de l’escriptor deci-
monònic que escriu grans novel-
les. Retratistes de la realitat so-
cial que amb artesania minuciosa 
ens endinsen en els ambients dels 
seus llibres i ens fan llegir les histò-
ries en primera persona del plural.
Per acabar m’agradaria reivindicar 
amb entusiasme i esperança la li-
túrgia d’aixecar un munt de llibres 
com a signe de dol i reconeixement. 
Un magnífic i simbòlic comiat que 

posa en relleu la importància dels 
llibres i de la cultura. Així ha sigut 
amb els llibres de l’Almudena i així 
va ser amb els de Saramago i vull 
que aquesta tradició continuï  per-
què no ens marxi aquest petit bri 
de llum enmig de la foscor de la ig-
norància que impera; que ens va 
portar a un país gris fruit de l’al-
lèrgia a la democràcia, que encara 
es perpetua i regalima sobretot el 
que ens envolta. Es tracta d’aquesta 
ignorància i grisor que fan que un 
alcalde mediocre i una presidenta 
encara més inculta i mediocre no 
es presentin al comiat de l’escripto-
ra madrilenya i espanyola més gran 
de les darreres dècades.

front dels combustibles fòssils; contri-
buir a complir els objectius de reducció 
d’emissions de CO

2
; fomentar la parti-

cipació ciutadana en la transició ener-
gètica; establir mecanismes per lluitar 
contra la pobresa energètica i rebaixar 
la factura elèctrica dels calderins i les 
calderines.
A més del guany ambiental, la CEL de 
Caldes els oferirà beneficis a nivell eco-
nòmic i social ja que generarà ingressos 
locals derivats de la seva construcció, 
operació i manteniment. I, el més im-
portant, la ciutadania podrà participar 
en aquesta comunitat sense canviar 
d’empresa comercialitzadora i a tra-
vés de dues modalitats: o bé compar-
tint l’energia de plaques instal·lades en 
equipaments municipals (previ concurs 
públic) o bé fomentant la generació 
d’energia fotovoltaica en instal·lacions 
privades. En el primer cas, pensat per 
a persones que tinguin dificultats per 
fer-se una instal·lació FV (per exem-
ple, habitatges de lloguer en blocs plu-
rifamiliars), l’Ajuntament posarà a dis-
posició de la ciutadania la cessió d’una 
part de les plaques fotovoltaiques dels 
equipaments públics (1 kWp per famí-
lia). El segon dels casos es basa en el fo-
ment de la generació privada d’energia 
fotovoltaica i s’adreça a la ciutadania i 
empreses que ja disposin o vulguin dis-
posar d’instal·lacions per a la captació 

d’energia solar. No cal dir que, en amb-
dues situacions, hi ha un estalvi ener-
gètic anual.
Ens calen més governs com el de Cal-
des, amb empenta i amb ganes de trans-
formar. Que sàpiguen assumir riscos i 
que siguin valents per no fer el de sem-
pre, per innovar i ser diferents. Us he 
dit que hi governa ERC?

*Regidora d’ERC
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actualitat 25N

La lluita contra la violència 
masclista continua cada dia 
Entitats esportives, 
educatives i culturals 
se sumen a la 
reivindicació del 25N

“La lluita per una vida lliure de 
violències és cada dia.” Aquesta 
era una de les contundents frases 
amb què començava el manifest uni-
tari del Dia Internacional contra la 
Violència envers les Dones, que es 
va llegir el 25N a l’Ateneu. Sense 
cap mena de dubte per combatre 
totes les violències masclistes, i el 
masclisme estructural, una flor no 
fa estiu. Les propostes pedagògi-
ques, culturals, de suport i sensi-
bilització, han de ser continuades, 
integrar-se en l’agenda de les polí-
tiques municipals i de les entitats. 
És per això què, des de centres com 
l’Escola Municipal d’Adults, han 
posat en marxa un projecte trans-
versal que ha culminat en l’expo-
sició Trencades, en què es reflexi-

ona sobre aquesta qüestió amb el 
cos com a punt de partida. Des de 
l’Escola d’Adults també han elabo-
rat un vídeo de sensibilització i re-
flexió conjunta amb motiu del 25N. 
De fet, els estudiants del centre van 
ser els encarregats de fer la segona 
lectura del manifest de la jornada, 
en aquest cas abans de l’espectacle 
Lectures contra la violència masclista 
que va organitzar la Biblioteca Mu-
nicipal Antoni Tort. L’equipament 
es va omplir de gom a fom per es-
coltar les actrius Àngels Castro, Bet 
Tena i Mònica Mimó, que van posar 
veu a textos de Maria Aurèlia Cap-
many, Montserrat Roig, Maite Car-
ranza i Roddy Doyle. 

D’altra banda, L’Escuderia T3 
i la Regidoria de Feminisme van or-
ganitzar diumenge passat la rodada 
en contra de la violència masclista 
al terreny del carrer del Berguedà, 
cruïlla amb el d’Osona. L’activitat 
pretenia donar visibilitat a aquest 
esport i alhora obrir-lo a tota la 
ciutadania per fomentar la crea-
ció d’una nova fornada de dones 
pilot per trencar el sostre de vidre 
i els prejudicis que encara es colen Els estudiants de l’Escola d’Adults i les actrius de l’espectacle a la Biblioteca. || R. G.

Vídeo amb motiu 

del 25N que han 

elaborat des de 

l’Escola d’Adults. 

  Rocío Gomez

25N | ENTITATS

per alguna escletxa en l’àmbit de 
l’esport.

Un altre dels plats forts encara 
ha d’arribar. El col·lectiu Les Car-
nera i l’Ajuntament organitzaran 
la presentació del llibre La niña y 
el lobo, d’Amparo Sánchez, cantant 
d’Amparanoia, el 10 de desembre a 
les 20 hores a la Sala de Petit Forat 
de l’Ateneu. L’acte inclourà una 
actuació acústica. Les entrades es 
poden reservar a auditoricastellar.
cat i són gratuïtes.

Finalment, la programació 
d’activitats també ha inclòs tallers 
de defensa personal, activitats es-
portives com una caminada popu-
lar o una sessió de marxa nòrdica 
des del CAP, cinema amb la projec-
ció de Buda explotó por vergüenza 
per part del CCCV o un cafè-tertú-
lia feminista sobre la sèrie Maid a 
La Fàbrica.

Rodada contra la violència masclista a càrrec de l’Escuderia T3.  || Q. PASCUAL
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esports

Marta Romance i Jaume 
Leiva, vencedors absoluts 
del Cros de Castellar

La tornada del  43è cros Vila de Cas-
tellar-32è Memorial Pere Hernández 
va deixar com a guanyadors absoluts 

Marta Romance (17:00,20), de la 
Joventut Atlètica Sabadell, i Jaume 
Leiva (21:25,30) de l’Irunwithleiva. 
La jornada atlètica va deixar un total 
de 460 inscrits, la participació d’un 
total de 30 clubs catalans i 120 atle-
tes del CA Castellar, que van obtenir 

diferents èxits, com les victòries dels 
locals Paula Pi, Laia Romero, Montse 
Rodríguez i Jan Casamada, a més de la 
del també castellarenc Martí Bertran 
(JAS). Com ja és tradició, les germa-
nes Manuela i Maria Hernández van 
efectuar l’entrega de premis.

Tretze herois en el primer cros inclusiu del CAC

Foto de família d’alguns participants en la cursa per a atletes amb diversitat funcional envoltats de familiars i voluntaris a les pistes d’atletisme. || Q. PASCUAL

Tretze atletes, tretze herois i heroïnes que 
van completar la primera edició del cros in-
clusiu, emmarcat en la ja tradicional prova 
del CA Castellar. Aquesta ha estat la nove-
tat principal en la 43a edició del cros caste-
llarenc, que ha obert les portes a la inclusió 
social dels atletes amb diversitat funcional. 
Paquita Valle, Manoli de la Torre, Maite Ve-
lasco, Gemma Pérez, Mercè Martín, Víctor 
Cozar –el guanyador–, Biel Arbós, David 

  Albert San Andrés Cano, Oriol Vilanova, David Bertrán, Oriol 
Rodríguez, Xavi Grau, Gemma Serra, Edgar 
López i Leo Claveria són els noms d’aquests 
herois amb edats compreses entre els qua-
tre i els 53 anys.

“Durant tota la temporada espor-
tiva es fan entrenaments en què cada 
esportista té el seu espai. Els de menys 
edat entrenen juntament amb nens de 
la seva edat, però sempre respectant les 
necessitats, amb entrenadors de suport 
formats en diversitat funcional i el su-
port visual per avançar que fem a través 

La novetat principal d’aquesta edició del cros de Castellar ha estat la cursa per a atletes amb diversitat funcional 

de pictogrames o l’eina necessària. En el 
cas dels més grans, entrenen tots junts, 
ja que competeixen en la Federació Cata-
lana d’esports per a gent amb diversitat 
funcional (ACELL) i fan proves adapta-
des, com curses assistides verbalment, 
llançament de softbol, etc. I per últim, el 
grup de Suport Castellar, en què adapten 
cada entrenament a les necessitats del dia 
emocionalment i físicament”, explica Laia 
Valera, responsable del projecte.  Aquests at-
letes van poder posar-se a prova en els 960 
metres del recorregut, acompanyats per at-

letes del CAC, en una jornada festiva en què 
la inclusió i la diversitat ha pogut estar pre-
sent en l’esport de competició. 

“Ha costat molt portar l’adapta-
ció a Castellar, ja que hem de sortir de la 
zona de confort i per als clubs és difícil, 
però nosaltres hem tingut el suport del 
CAC sempre i hem pogut treballar ple-
gats perquè tots els atletes del CAC par-
ticipin en la diversitat dels altres”, explica 
Valera, que sentencia afirmant que “encara 
tenim molta feina per fer, però hi estem 
treballant per aconseguir-ho”.  

van estrenar 
el primer cros 

inclusiu del CAC

ATLETES
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Tot i el fred que diumenge al matí 
va fer al Joan Cortiella, unes 300 
persones van congregar-se a l’esta-
di per presenciar l’homenatge que 
el club blanc-i-vermell va fer a Víc-
tor Nuño, jugador del club que tot 
just fa un any va morir en un acci-
dent laboral.

La Unió Esportiva, club on va 
jugar Nuño, va voler sumar-se als 
actes d’homenatge que es van fer 
a la vila durant el cap de setmana. 
Per aquest motiu, el club va disposar 
una pancarta on es veia la samar-
reta amb el número 7 que va por-
tar i la llegenda “la UE Castellar no 
t’oblida” que s’enllaça amb el lema 
de l’Asociación Víctor Nuño Salva-
dor, “No muere quien no se olvida”.

Víctor Nuño, en el record 
blanc-i-vermell per sempre 

La UE Castellar va rendir homenatge a Víctor Nuño i penjarà la pancarta al camp en record a l’exjugador. || A. SAN ANDRÉS

La UE s’uneix als actes d’homenatge en l’aniversari de la seva mort

L’acte va consistir en un sen-
tit minut de silenci abans del partit 
que havia d’enfrontar el Castellar B 
de Nakor Bueno amb el Badia B de 
Quarta Catalana, ja que el primer 
equip tenia jornada a Calaf.

El president del club, Miquel 
Vilanova, va fer entrega d’un ram 
a Noèlia Salvador, mare del juga-
dor, i va anunciar que la pancarta 
es penjarà a l’estadi Cortiella en el 
seu record. Rodejats de familiars 
i amics, també es va fer la sacada 
d’honor del partit.

“Des de la Unió Esportiva 
Castellar volem donar suport i 
visibilitat a aquesta iniciativa 
per poder evitar més accidents 
d’aquest tipus, que no han de tenir 

FUTBOL | HOMENATGE

cabuda en la nostra societat”, va 
explicar després de l’acte el màxim 
mandatari del club.

Mort amb només 18 anys per 
presumpta negligència –el cas es 
troba als tribunals– en un accident 
laboral el 27 de novembre del 2020, 
la família de Nuño ha creat l’associ-
ació del mateix nom per conscien-
ciar en matèria de seguretat i salut 
laboral i tractar d’evitar que es re-
peteixin aquest tipus d’incidents.

El partit posterior entre els 
dos filials, corresponent a la nove-
na jornada de Lliga, va acabar amb 
empat a zero. El filial blanc-i-vermell 
ocupa la vuitena posició amb un par-
tit menys i ja suma tres jornades se-
guides puntuant.  || A. SAN ANDRÉS

L’empresa castellarenca Nova Fin-
ques serà el nou espònsor principal 
de la UE Castellar per a aquesta tem-
porada, ja que serà la marca que llu-
iran el primer equip masculí, el juve-
nil i l’infantil-cadet femení. Exmolper 
serà el patrocinador del segon equip.

Després de set temporades 
amb Castellarplast a la samarreta, 
la immobiliària recull el testimoni de 
l’empresa de manipulacions. Des de 
l’entitat, el president Miquel Vilano-
va ha volgut agrair tots aquests anys 
de dedicació al club: “Des de la UE 

Castellar estem molt contents amb 
aquesta llarga col·laboració i li de-
sitgem molts èxits pel futur”.

Nova Finques compta amb set 
delegacions de venda i serà junta-
ment amb Gapsa, Exmolper, Ne-
mara, SBD Constru-Amics i Laura 
Camacho els nous patrocinadors del 
club. “Esperem engegar una rela-
ció molt fructífera amb Nova Fin-
ques i que puguem gaudir de molts 
èxits amb els nostres equips, com 
ja es va fer amb el patrocini anteri-
or”, ha afegit el president.  || A.S.A.

Nova Finques, nou 
patrocinador del club

FUTBOL | UE CASTELLAR

El primer equip va exhibir-se  contra la UE Calaf i suma tres punts que 
li serveixen per pujar fins a la tercera plaça de la taula. Els de Juan An-
tonio Roldán i Santy Fernández van ser molt superiors al rival i enca-
denen la tercera victòria consecutiva en Lliga.

Amb un partit rodó, Marc Estrada va oblidar la sequera golejado-
ra obrint el marcador al minut 19. Carlos Ortiz feia marxar al descans 
el seu equip amb un golàs des de fora de l’àrea al 38 i ja en la segona, Es-
trada va signar el doblet al 58’ i Jan Marc va arrodonir-ho al 63’.  La cai-
guda del Sabadell B per 2-1 contra la Pirinaica i la victòria del Ripollet 
per 2-0 contra el Joanenc permeten als blanc-i-vermells empatar en la 
segona plaça amb aquest últim, a només quatre punts de l’equip arle-
quinat.  || A. SAN ANDRÉS

Golejada al Calaf (0-4) per ser tercers

FUTBOL | 2A CATALANA
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El CB Castellar va sumar la tercera 
victòria de la temporada en superar 
la Pia Sabadell per 70-69. Tot i no fer 
una bona primera part, l’equip va tre-
ballar de valent en la segona, per cap-
girar un marcador advers de fins a 19 
punts i acabar amb un final d’infart, 
en què els visitants van tenir en la seva 
mà la victòria.

El derbi vallesà contra la Pia era 
un dels partits marcats en el calendari 
del CB Castellar. Necessitats de victò-
ries, aquest enfrontament era un dels 
més favorables de cara a sumar una 
nova victòria, ja que els escolapis també 
arribaven al partit una ratxa molt ne-
gativa, havent sumat només una vic-
tòria en vuit partits. A banda, si fem 
cas a l’estadística d’aquesta tempora-
da, el Castellar, aconsegueix una vic-
tòria cada tres partits jugats i aquest 
era el tercer.

Els de Quim P. Alarcón van co-
mençar molt forts, amb tres triples 
consecutius de Carlos Montero, però 
del 9-4 inicial es va passar a un 9-14 que 
va desestabilitzar l’atac local. Però al 
Castellar, tot i aguantar el pols i aca-
bar el quart 18 a 20, les sensacions no 
eren bones. Unes sensacions que es van 
fer realitat en el segon període, en què 
l’equip va col·lapsar per complet. Ni de-
fensa ni atac: només 7 punts a favor i 19 
en contra en 10 minuts. El rival només 
es va limitar a assegurar el tir davant 
de la inoperància dels groc-i-negres, 
que no entenien gaire de què anava la 
pel·lícula. Al descans, un contundent 
25 a 39, que no feia preveure res de bo.

Però al descans, l’equip va saber 
reaccionar. Pas a pas i sense creure-

Final d’infart (70-69)

El castellarenc Marc Figueras va ser el millor del partit amb 28 punts. || A. SAN ANDRÉS

El CB Castellar suma la tercera victòria després de remuntar a la Pia

BÀSQUET | COPA CATALUNYA FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

L’FS Castellar no deixa d’acapa-
rar titulars setmana rere setmana 
i és que l’estat de gràcia del primer 
equip així ho requereix. Si la jorna-
da passada van ser capaços de gole-
jar el Parets, aquesta han fet el ma-
teix amb el Ciutat de Mataró (3-6), 
líder de la categoria.

Ja ho va avisar el tècnic Darío 
Martínez a Ràdio Castellar la set-
mana passada, dient allò de “potser 
no donem cap sorpresa i guanyem”, 
una predicció que es va complir al 
peu de la lletra, amb una exhibició 
davant del teòric millor equip de la 
Lliga. Els taronges van arribar i van 
vèncer: sortint a totes, Marc Mas va 
fer el primer a l’11’ i Guillem Rami-
ro va refer l’equip al 19’ després de 
l’empat local.

Amb 1-2, la segona va ser una 
tempesta taronja. Tot i l’empat al 

minut 5, Mas es va erigir en l’heroi 
de l’equip anotant tres gols més, amb 
Ramiro sumant el doblet i torçant la 
voluntat dels locals, que només van 
poder retallar diferències a segons 
del final. Un 3-6 en la pista del líder 
que serveix per a advertir a la resta 
d’equips de la competició del poten-
cial del Castellar.

“Es va fer un partit molt 
complet en totes les fases del 
joc. Coneixíem la importància 
d’aquest partit, ja que el Mataró 
és un rival molt sòlid i que sabem 
que perdrà pocs punts aquesta 
temporada. Per això era un par-
tit vital per a nosaltres”, va expli-
car Martínez.

Aquesta és la cinquena victò-
ria consecutiva, que permet l’equip 
pujar fins a la tercera posició de la 
taula.  || A. SAN ANDRÉS

Marc Mas, amb quatre gols, va ser primordial per a la victòria. || A. SAN ANDRÉS

Victòria d’honor al 
camp del líder (3-6)

s’ho gaire, els castellarencs eren ca-
paços de reduir la diferència a només 
set punts al final del quart (52-59). El 
més difícil ja estava mig fet, però calia 
refermar-ho.

L’últim quart va ser el del miracle, 
amb cert domini del joc i amb la Pia in-
operant. Es van canviar els papers per 
complet i els del Puigverd eren capa-
ços de remuntar a base de tirs lliures 
–8 dels 18 punts van ser així–, però els 
sabadellencs els van impedir marxar al 
marcador i van arribar a 1,7 segons del 
final un punt per sota. Amb dos tirs lliu-
res per a l’escolapi Víctor de Haro amb 
70-69, a aquest li va tremolar el pols i els 
va fallar, el rebot va anar a parar a mans 
castellarenques, esgotant el temps per 

sumar una nova victòria.
“Hem vist dos equips totalment 

diferents. Un fins al minut 25 i l’al-
tre del 25 al 40. L’equip ha sortit fort 
amb tres triples, però no hem sortit 
bé. No podem dependre només dels 
triples, hem de jugar a bàsquet i no 
ho estàvem fent bé. Però l’equip té 
orgull i hem fet el que es demana: 
lluitar a la pista. S’ha vist un equip 
compromès, il·lusionat i amb acti-
tud, que ha aconseguit reduir una 
diferència molt àmplia”, va explicar 
Pérez-Alarcón.

Amb la victòria, el Castellar se-
gueix en novena posició, empatat a tres 
victòries amb el Sant Gervasi i deixa a 
dues el descens directe.  || A.S.A.
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Ripollet - HC Castellar 6-4
Congrés - Palau 5-5
Mollet - Santa Perpètua 2-2
Cerdanyola Descansa

Gironella - Sallent 1-0
Avià - Natació Terrassa 0-0
Cerdanyola B Descansa
Pirinaica - Sabadell B 2-1
Ripollet - Joanenc 2-0
Can Rull RT - Berga 2-1
Can Trias - Tibidabo TR 3-3
Calaf - UE Castellar 0-4

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J09 2A CATALANA · GRUP I-A · J08

CE Sabadell B 21 9 7 0 2
FC Pirinaica 17 8 5 2 1
UE Castellar 17 8 5 2 1
FC Joanenc 15 8 4 3 1
CF At. Gironella 15 8 5 0 3
CF Ripollet 14 9 4 2 3
CFU Can Rull RT 14 9 4 2 3
UD Tibidabo TR 11 9 2 5 2
FC Cerdanyola B 10 8 3 1 4
UD Can Trias 9 8 2 3 3
UD Calaf 9 9 3 0 6
CE Berga 8 8 2 2 4
Natació Terrassa 6 8 1 3 4
CE Sallent 4 9 1 1 7
UE Avià 4 8 0 4 4

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 16 7 5 1 1
Mollet HC 13 6 4 1 1
CH Ripollet 10 7 3 2 2
Cerdanyola CH 9 5 2 3 0
HC Palau  8 7 2 2 3
CP Congrés 5 7 1 2 4
CH Santa Perpètua 1 7 0 1 6
 

Sant Cugat - Badalona 8-4
Manlleu - Lloret 5-5
Sant Julià - Girona 2-3
Santa Coloma Descansa
Mataró - FS Castellar 3-6
Pineda - Ripollet B 9-3
Parets - Vacarisses 0-5
Vilamajor - Montornès 9-3

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J09

CFS C. Mataró 21 9 7 0 2
Vilamajor CFS 21 9 7 0 2
FS Castellar 18 8 6 0 2
CE Vacarisses 16 8 5 1 2
Ràpid Santa Coloma 16 7 5 1 1
Parets FS 13 9 4 1 4
Sant Cugat FS 13 9 4 1 4
CEFS Manlleu 13 9 4 1 4
AE Montornés  11 8 3 2 3
Sant Julià R. FS 10 8 3 1 4
Girona EFS 7 8 2 1 5
FS Pineda de Mar 7 8 2 1 5
CF Badalona Futsal 5 8 1 2 5
CFS Lloret 4 8 1 1 6 
Ripollet FS B 4 8 1 1 6

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Círcol - Sant Josep 68-58
Granollers - Lliçà 79-47
Sant Adrià - Mataró 95-66
Santa Coloma - Montgat 59-55
CB Castellar - Pia 70-69
Sant Gervasi - El Masnou 81-75

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP III · J09

CB Santa Coloma   9 8 1
UE Montgat   9 8 1
UB Sant Adrià   9 7 2
CB Granollers   9 6 3
CB Sant Josep   9 4 5
UE Mataró   9 4 5
Círcol Cotonifici Badalona 8 5 3
El Masnou Bàsquetbol  9 4 5
CB Castellar   9 3 6 
Sant Gervasi   9 3 6
Basquet Pia Sabadell   9 1 8
CB Lliçà d’Amunt   8 0 8

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

VÒLEI
2A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J09

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Rubí 18 6 6 0 0 
CN Sabadell 15 6 4 2 1
FS Castellar 11 5 3 1 2
Igualada VC 9 5 3 0 3
CV Andorra 4 6 1 1 4
AE Sandor B 0 6 0 0 7

3A CATALANA FEMENÍ · GRUP A · J09

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CH Bordils B 24 9 8 0 1
FS Castellar 21 9 7 0 2
Llars Mundet B 17 9 5 1 3
AE Sandor  15 9 4 2 3
Institut Montserrat 12 8 3 2 3
CV Martorell 7 9 2 1 6
CEV L’Hospitalet 5 8 1 1 6
Vòlei Girona 1 7 0 1 6

Moianès B - Castellar A 0-4
Castellar B - Tona B 2-2
Ateneo Colón E - Castellar C 4-0
Castellar D - Ateneo Colón F 0,5-3,5
Castellar E - Llinars C 2-2
Rubinenca S12 - Castellar S12 1-3

ESCACS
CAMPIONAT INTERCLUBS · J07

El sènior masculí no va tenir sort en el partit contra l’Igualada. || A. SAN ANDRÉS

El primer equip grana va cedir els primers tres punts de la temporada a Ripollet. || A. SAN ANDRÉS

VÒLEI | FS CASTELLAR

HOQUEI PATINS | 2A CATALANA

Sort desigual 
per als sèniors 

L’HC Castellar perd el primer 
partit de la temporada (6-4)

Jornada amb diferent sort per als sèniors de vòlei 
de l’FS Castellar. Mentre que el masculí va sumar 
una contundent derrota després de dues jorna-
des de descans, el femení va tornar a la senda de 
la victòria.

Sembla que les dues setmanes sense jugar de 
l’equip masculí han passat factura a l’estat com-
petitiu, amb una derrota per 3-1 (23-25/25-23/25-
20/26-24) contra l’Igualada Vòlei Club, un equip 
de la part mitjana de la taula. El conjunt de Rafa 
Corts va començar imposant-se per la mínima al 
primer set, però els igualadins van empatar amb 

Han fet falta un total de vuit jornades de 
Lliga perquè un equip pugui superar l’HC 
Castellar. I aquest va ser el CH Ripollet, 
que va aconseguir imposar-se per 6-4 als 
granes en una jornada negativa per als de 
Ramon Bassols.

En un principi la visita a Ripollet, un 
dels galls de la categoria, era un rival que ja 
havien superat per 3-1 i pres la mida en el pri-
mer partit de la temporada, però en la pràc-
tica la idea inicial es va capgirar i el guió del 
partit va ser diferent del que es podia esperar.

L’equip no es va poder sobreposar al 
rival dissabte a la tarda, que va perdre els pri-
mers tres punts de la temporada, van ser in-

suficients els dos gols aconseguits per Ferran 
Garcia i els d’Armand Plans i Gerard Tantiñá.

Tot i la derrota, l’equip segueix líder 
de la categoria amb 16 punts, tres més que 
el Mollet HC. Els molletencs, però, tenen un 
partit menys per la suspensió del partit con-
tra el Cerdanyola de la jornada anterior i que 
pot empatar a punts, però que amb l’avera-
ge en contra, el lideratge seguiria sent dels 
castellarencs.

A falta de sis jornades –cinc amb la de 
descans– els granes encara depenen d’ells 
mateixos per entrar en la segona fase com 
a campions, i al Dani Pedrosa no han caigut 
els ànims per aconseguir-ho.  ||  A. S. A.

idèntic resultat en el segon i ja no van donar cap 
més opció als castellarencs, que amb la derro-
ta s’allunyen a set punts del líder de la categoria, 
ostentat pel CV Rubí, i es distancien a quatre el 
CN Sabadell.

Pel que fa al femení, l’equip no va fallar des-
prés de la desfeta contra el Bordils B de la jorna-
da passada i va superar per 0-3 (21-25/16-25/16-
25) l’AE Sandor, sense cap mena d’opció per a les 
de Cornellà.

Gràcies a aquesta nova victòria, les taron-
ges segueixen mantenint el pols amb el Bordils 
B, que segueix a quatre punts, però es distanci-
en del Llars Mundet B en quatre, ja que va per-
dre amb les líders.

Pel que fa al segon equip femení, segueix la 
dinàmica negativa i ja són nou les derrotes con-
secutives. El conjunt va perdre per 3-0 (25-13 /25-
12 /25-18) contra l’Escola Orlandai de Sarrià i se-
gueixen en l’última posició sense haver sumat cap 
punt aquesta temporada.  || A.S.A.
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· Els mitjans parlen prou del canvi 
climàtic? Creus que se n’hauria 
de parlar més?
Per als mitjans, el canvi climàtic és 

 “El canvi climàtic és un tema incòmode”

  La Redacció / M. Antúnez

És periodista de TV3 i divulgadora 
científica, especialitzada en el canvi 
climàtic. Està convidada pel Grup 
Pessebrista el dia de la inauguració

ENTREVISTA

CORI CALERO
Periodista

un tema incòmode. Només se’n parla 
si hi ha, per exemple, una cimera de 
Glasgow o algun fet puntual. Se’n 
va parlar més a partir del 2019 quan 
va néixer el moviment Fridays for 
Future. És molt recent. Per als mit-
jans generalistes és un tema poc po-
pular, perquè és un problema molt 
greu, que no ens interessa perquè 
són coses complicades de resoldre. 

· Els comunicadors no hi feu prou 
èmfasi, en el canvi climàtic?
Tenim una gran responsabilitat, i els 
científics també. Hi ha moltes vega-
des que em sento com si em repetís 
constantment.

· L’Agenda 2030 que es va mar-
car a l’Assemblea General de Na-
cions Unides amb els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible 
es podrà complir?
La ciència està tenint molt clar que 
no s’està fent el que es demana que 
hem de fer. Si seguim fent el que 
estem fent ara haurem arribat a 
un grau i mig més de temperatu-
ra el 2030. 

· Com a individus, hi podem fer 
més del que fem?
I tant, els ciutadans hi podem fer molt  
més. Per exemple, podem veure si 
casa nostra està ben aïllada perquè 
moltes no són sostenibles. No és tan 
car condicionar-la i buscar l’eficièn-
cia energètica. També cal pregun-
tar-se: necessito utilitzar el cotxe de 
combustió? I aquest consumisme –el 
Black Friday, per exemple– és neces-
sari? Tampoc necessitem menjar una La periodista Cori Calero. ||  TWITTER

fruita superexòtica que ve de l’altra 
punta del món. I adonar-nos que els 
pagesos de proximitat estan desapa-
reixent. No som autosuficients. Ens 
pot sorprendre l’efecte que tindria 
un canvi per part nostra. 

· Què vols aportar amb el llibre ‘Si 
el cel es tornés vermell’?
Feia molt temps que intentava co-
municar aquest tema a través de 
la televisió, però en un informatiu 
d’un minut i mig és molt difícil. És 
un llibre molt humà, fet des del cor, 
un llibre molt íntim en què parlo de 
la meva vida. Crec que el més bonic 
és arribar al cor de les persones. El 
canvi climàtic és un problema geo-
polític però també molt humà. Si hi 
hagués més empatia no hi hauria 
canvi climàtic. 

Aquest dissabte,  dia 4 de desembre, 
en un acte obert només a pessebris-
tes, familiars i autoritats per qüesti-
ons d’aforament, s’inaugura oficial-
ment la 71a Exposició de Pessebres 
del Grup Pessebrista de Castellar, 
enguany dedicada al canvi climàtic, 
com a tema afegit al bíblic. A partir 
del dia 5, a les 11 h, els pessebres ja 
seran oberts per a tothom qui vul-
gui gaudir-los, al local del Grup Pes-
sebrista de Castellar.

Es podran veure 15 diorames i 
dues vitrines, elaborades per uns 60 
pessebristes. “Estem contents per-
què hem arribat a la paritat, les úl-
times incorporacions són dones i 
ara  som meitat i meitat”, diu Joan 
Juni, president del Grup Pessebris-
ta de Castellar del Vallès. 

L’acte inaugural tindrà lloc, en-
guany, a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont perquè a causa de la Covid s’ha 
considerat un espai més convenient. 
“Tindrem més espai perquè al local 
sempre estem estrets, podrem con-
vidar més gent relacionada amb els 
pessebristes”, diu Juni. 

L’acte comptarà amb la presèn-
cia de la periodista de TV3 Cori Cale-
ro, especialista en qüestions de canvi 
climàtic i autora del llibre Si el cel es 
tornés vermell. El canvi climàtic. Co-
nèixer-lo per combatre’l. També s’ha 

previst l’actuació del Cor Sant Es-
teve. En aquest sentit, el cor de pe-
tits interpretarà quatre peces nada-
lenques, mentre que el Kor Ítsia en 
cantarà sis. 

D’altra banda, “també s’entre-
garà un reconeixement a quatre 
pessebristes que enguany fa 25 
anys que fan pessebres”, afegeix 
Juni. Com que a l’Auditori no és pos-
sible la tradicional encesa dels pes-
sebres, el Grup Pessebrista ha pre-
parat “un vídeo d’imatges en què 
es pot veure l’evolució de cada pes-
sebre, des de l’inici fins al final, un 
cop acabat”. 
L’exposició es podrà veure fins al 6 
de febrer, “per la Candelera, com és 
tradició”. La vindran a veure, també, 
un total de 800 alumnes de les escoles 

Els pessebres i el canvi climàtic
El Grup Pessebrista 
de Castellar del 
Vallès inaugura 
dissabte i obre 
diumenge la 71a 
exposició

  Marina Antúnez

que es va iniciar l’any passat amb 
pessebres als comerços, aquest 2021 
també n’hi haurà d’exposats. “No en 
podran ser tants perquè ara també 
estem molt enfeinats amb l’exposi-
ció del local”. Aquesta vegada, s’han 
posat d’acord amb Comerç Castellar 
per establir els comerços que volen 
tenir exposats pessebres del Grup 
Pessebrista de Castellar.

canvi climàtic 
El tema d’enguany ha estat molt ben 
rebut, “la gent ens ha felicitat”. Cada 
pessebrista, segons les seves capaci-
tats, ha escollit un tema o un altre. Es 
podran contemplar pessebres inspi-
rats en la sequera, les inundacions, els 
aiguats, les riuades, la desforestació, 
les ciutats sostenibles, l’equilibri eco-
lògic, l’explotació intensiva al camp, el 
desgel, l’impacte de la humanitat a la 
Terra, el carbó, el ferro i l’impacte en 
la natura, la pujada del nivell del mar i 
l’abocament d’aigües residuals, entre 
d’altres. “Hem procurat no repetir 
temes”, comenta Juni.

També hi ha pessebres que 
s’inspiren en un dels 17 objectius que 
l’any 2015 es van firmar a la ONU amb 
els països de tot el món. “Ens hem 
fixat en el que ha desenvolupat la 
Diputació sobre aquest tema”, co-
menta Juni. 

Aquesta exposició s’havia triat 
el gener del 2020 i s’hauria d’haver 
vist el Nadal passat, però a causa de 
la pandèmia va quedar aturat. “Mal-
grat tot, alguns pessebristes ja vam 
començar-hi a treballar a casa”. El 
resultat ha estat una exposició molt 
pensada, “i volem aportar el nos-
tre granet de sorra per reflexionar 
sobre el canvi climàtic i les seves 
conseqüències”.  L’exposició té un 
llistó alt, perquè l’exposició anterior 
dedicada al cinema va tenir una gran 
rebuda. “Tornarem a sorprendre”, 
assegura Juni. 

públiques i concertades de Castellar, 
a través de les visites que han concer-
tat amb la guia didàctica, i  també els 
usuaris de la Ludoteca Municipal. 
“Hi ha infants que venen durant 
el procés de construcció i la gran 
majoria, quan ja estan acabats”, 
apunta Juni.

A més, les residències de Cas-
tellar també dediquen un dia a la vi-
sita dels pessebres, a més de dues 
més de Sant Llorenç i de Sant Quir-
ze. A més dels pessebres del local a 
Castellar, també s’ha portat un pes-
sebre del Grup Pessebrista a Sant 
Llorenç, “és un dels diorames que 
vam exposar l’any 2019 i, com que 
col·laborem amb els pessebres de 
Sant Llorenç, l’aportem”.  

D’altra banda, seguint la línia 

Els usuaris de la Ludoteca Municipal van visitar els pessebres en la seva fase final abans de la inauguració. || M. ANTÚNEZ

Inclou 15 diorames 
i dues vitrines que 

reflexionen sobre el 
canvi climàtic

EXPOSICIÓ

71a
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Emocions a 
‘La motxilla 
de l’Ada’
L’Auditori Municipal va acollir, diu-
menge passat, l’espectacle La motxi-
lla de l’Ada, de la companyia Teatre al 
Detall, que tornava a Castellar amb 
el trio La Tresca i la Verdesca, con-
vertits per aquest muntatge en Les 

Tietes. En aquesta ocasió tracten el 
tema de la identitat de gènere. 

L’obra se situa en un teatre. El 
pare i la mare d’una nena que es diu 
Ada volen explicar al públic la histò-
ria de la seva filla, que ara té 9 anys. 
La seva filla va néixer com a Adam. 
Aleshores, era un nen i com a tal el 
tractaven. Ja abans de néixer, a totes 
les persones ens posen una motxilla  
en funció del nostre sexe. I aquesta 
motxilla va creixent, amb experiènci-
es que ens ajuden a créixer, però amb 
d’altres que ens impedeixen ser qui 
som. Teatre al Detall transita, a tra-
vés de la paraula, del gest i la música. 

 Com a espectadors, ens ado-
nem dels entrebancs que la socie-
tat, sense sovint adonar-nos de res, 
pot arribar a posar perquè un indi-
vidu pugui expressar-se plenament 
en tots els sentits, emocionals, soci-
als, comunicatius. 

A  La motxilla de l’Ada hi ha amor. 
Aquest sentiment serà el que perme-
trà que l’Ada pugui ser feliç, final-
ment. En acabar la funció, el públic 
també s’ha enamorat i s’aixeca de la 
cadira aplaudint efusivament, de-
mostrant que Teatre al Detall ha fet 
aflorar les emocions i més d’alguna 
llàgrima.  ||   MARINA ANTÚNEZ Xavi Idàñez i Txell Botey, de Teatre al Detall, van passar diumenge per la vila. || CEDIDA

Que a Castellar hi ha talent és inne-
gable. I que aquest talent, quan es 
comparteix i es mostra, sorprèn les 
persones que tenen el plaer de gau-
dir-ne, és un fet que també dissabte 
es va constatar. El Centre d’Estudis 
de Castellar - Arxiu d’Història inau-
gurava l’exposició Com a casa de Na-
dryv, un col·lectiu castellarenc que 
demostra talent, valentia i risc quan 
s’uneix i exposa les seves obres. En 
aquesta ocasió, Marta López, Laia 
Capdevila, Sara Bosch i  Viena Boedo 
van ser les artistes que van idear 
un projecte que parteix de la casa 
com a eix, un concepte que elles en-
tenen en un sentit ampli. “Hem fet 
una recopilació d’obres en què 
hem volgut anar més enllà de les 
quatre parets i expressar què és 
per a nosaltres una casa:  pot ser 

una persona, un sentiment, un 
moment, una cançó o un espai”, 
explica Viena Boedo. 

L’acte inaugural va comptar 
amb un nombrós públic, que a més 
de veure l’exposició també va poder 

L’art que creix a prop de casa nostra
El col·lectiu Nadryv 
va presentar 
dissabte la mostra 
‘Com a casa’ al 
Centre d’Estudis

 Redacció

donar a conèixer els artistes que 
tenim a casa, i va explicar que el pro-
jecte es va iniciar  “gràcies a l’amis-
tat que teníem amb alguna d’elles, 
ens hi vam posar en contacte per 
oferir-los l’espai i suport i de segui-
da s’hi van engrescar; el resultat 
ha estat meravellós”. 

A la mostra Com a casa es poden 
contemplar una desena d’obres cre-
ades a partir de diverses tècniques 
com el fang, l’acrílic, el carbonet, l’oli, 
el ferro, vídeo, fotografies, etc. S’hi 
suma una part interactiva en què 
l’espectador també pot expressar, en 
petites notes que s’enganxaran a la 
paret, què és per a cada persona una 
casa. Hi ha altres obres que parlen 
del desnonament, d’altres que inten-
ten expressar la figura materna, tor-
nar al lloc on has estat feliç, la quo-
tidianitat, el record d’aquells éssers 
que et transmeten felicitat o bé, fins 
i tot, “la connexió amb un mateix, 
casa com a creixement personal: 
quan et sents casa, quan et trobes 
a gust amb tu mateix, tu mateix 
com a refugi”, deia Laia Capdevila.

L’exposició del col·lectiu Na-
dryv seguirà oberta fins al 19 de de-
sembre en els horaris següents: di-
vendres i dissabtes, d’11 a 14 h i de 
17 a 20 h; i els diumenges, d’11 a 13 h 
i de 17 a 19 h. 

gaudir d’una actuació en acústic 
del grup castellarenc Lòxias i d’un 
berenar amb beguda. L’acte va re-
unir, aquell dia, una assistència 
molt transversal, des de gent molt 
jove fins a persones grans. En ge-

neral, tothom va quedar molt sor-
près i admirat per les creacions de 
les artistes.

 A la presentació, la junta del 
Centre d’Estudis va destacar que 
l’exposició neix amb la voluntat de 

 D’esquerra a dreta, Marta López, Sara Bosch, Laia Capdevila i Viena Boedo, del col·lectiu Nadryv. || Q. PASCUAL

cultura
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Finalitza la setmana dedicada a la pedra seca

A Castellar del Vallès, del 19 al 28 
de novembre es va commemorar la 
Setmana de la Pedra Seca, una efe-
mèride que se celebra des que, l’any 
2018, la Unesco va declarar-la patri-
moni cultural immaterial de la hu-
manitat. No només a Castellar, sinó 
també a diverses poblacions dels 
Països Catalans, reivindiquen el pa-
trimoni de la pedra seca, el seu ofici 
i la seva tècnica constructiva orga-
nitzant activitats al seu entorn per 
posar-la en valor.

Dissabte, dia 27, va tenir lloc una 
conferència del Grup de Recerca de la 
Pedra Seca del Centre Excursionista 
de Castellar, impulsor de la recupe-
ració, restauració i difusió d’aques-
ta tècnica ancestral. 

Diumenge 28, com s’havia anun-
ciat, es va fer la sortida per conèixer 
la pedra seca que tenim a l’entorn. Els 

guies del grup, d’unes 40 persones, 
van mostrar la geologia que tenim 
a casa nostra amb les parets que es 
poden contemplar des del terme. 
La comitiva va seguir, a peu, cap a 
Pla de Palau. Allí, van explicar al-
gunes anècdotes.

El Grup de Recerca de la Pedra 
Seca va demostrar, durant l’itinerari, 
que la pedra seca no és només a les 
barraques, sinó que també hi ha es-
cales de marge, coves, parets, forns 
de calç o basses.

La caminada va culminar al 
menhir, que es va inaugurar amb tots 
els honors. El pedrasequer Jaume 
Gual va ser l’encarregat de llegir un 
poema de Jesús Gómez que s’ha col-
locat al frontis de la gran pedra. 

Un cop inaugurat, el grup de ca-
minants es va dividir en dos. N’hi va 
haver un que va resseguir un itinerari 
més llarg i l’altre va escurçar la tor-
nada per no haver de caminar tant. 

  Marina Antúnez

COMMEMORACIÓ | INAUGURACIÓ

Jaume Gual, llegint el poema que s’ha col·locat a la part frontal del menhir, diumenge passat.  || CEC

Els Capgirats, dissabte passat. || CEDIDA

El dia 1, en el marc del Dia de la 
Diversitat Funcional, i juntament 
amb l’Arc de Sant Martí, Suport 
Castellar va inaugurar una expo-
sició sobre la història de vida del 
Raúl i l’Ester, dues persones del 
club social que han patit un pro-
blema de salut mental. Ells ma-
teixos van explicar què ha signi-
ficat aquesta experiència.

A l’exposició, es pot veure 

Nova exposició de 
Suport Castellar

L’entitat mostra 
una història de 
vida, obres de cerà-
mica i manualitats

PESSEBRES | SANT FELIU DEL RACÓ

l’art de la ceràmica, amb peces fetes 
per Emili Rodríguez, i les manuali-
tats de l’Arc de Sant Martí. L’expo-
sició estarà oberta fins al dia 9 de 
desembre. 

D’altra banda, el 18 i 19 de de-
sembre, de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h, 
es pintarà un mural col·laboratiu 
al mur exterior del Pavelló Dani 
Pedrosa. “La idea és que hi par-
ticipi molta gent, pintant i amb 
els seus donatius, per aconse-
guir recaptar diners per a la Ma-
rató”, diuen a Suport Castellar. El 
disseny és obra d’un grup d’artis-
tes de Castellar,  “amb les aporta-
cions i les idees dels nostres usu-
aris”.  ||  REDACCIÓ

Els Castellers de Castellar encaren 
el final d’una temporada més curta 
de l’habitual i atípica a causa de la 
pandèmia. Van començar assajos al 
mes de maig, amb grups petits. Des 
del mes d’octubre fins al novembre, 
han pogut assajar tots junts, tot i que 
també seguint les mesures de segu-
retat recomanades. Dissabte van ce-
lebrar el final de temporada amb un 
sopar a El Cim Esdeveniments, una 
trobada que va servir per recupe-
rar la part més social de fer castells.

Diumenge, els Capgirats van 
trepitjar la plaça d’El Mirador per 

Curta temporada castellera
Els Castellers de Castellar van oferir actuació de castells dissabte

fer un pilar de quatre en un acte or-
ganitzat per Suport Castellar amb 
motiu de La Marató de TV3. Gràcies 
a això, l’entitat va poder tornar a po-
sar-se  la camisa un any i nou mesos 
després de l’última actuació.

La colla castellera acabarà de 
rematar la temporada amb tres actes 
més: el 4 de desembre faran un taller 
de castells per a joves a l’Espai Tolrà, 
de 17 a 21 h, en un acte organitzat per 
Creu Roja Sentmenat. 

El 19 de desembre tornaran a 
ser a la plaça d’El Mirador amb motiu 
de La Marató, amb una paradeta i un 
altre taller adreçat a totes les edats. 
El 2 de gener a la tarda recupera-
ran el tradicional quinto de Nadal. 

ENTITAT | CAPGIRATS

  Redacció
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Gloria Conde publica 
‘De patitas en la 
calle’, un recull de 
6 contes escrits en 
el confinament

Gloria Conde és l’autora del llibre De 
patitas en la calle,  aventuras de anima-
les en la ciudad., un volum que vol “A 
mi m’encanten els animals”, diu la 
Glòria. Durant el confinament, es a 
adonar que les persones, també els 
familiars, penjaven coses a la xarxa 
per entretenir. Per exemple, la seva 
mare pujava peces per a piano.  “Jo 
volia escriure alguna cosa per als 
nens, perquè els ho poguessin lle-
gir durant el confinament”. 

Així van sorgir sis contes, de 10 
pàgines cada conte. En un apareix un 
cérvol que es passeja pels camps Eli-
sis de París; en un altre,  sobre unes 
oques andaluses que se’n van al Mer-
cadona; set senglars que es fiquen a 
dins del Corte Inglés de Sabadell, etc.
“Hi ha un moment del llibre que diu 
que se sent la promoció del super-
mercat”.  L’autora ha preferit no dir 
noms perquè si es llegeix a sud Amè-
rica també es pugui entendre,  allà no 
hi ha Mercadona. per exemple.

Un llibre d’animals i ple d’aventures
Conde ha viscut 8 anys a Mèxic i per 
això té moltes amistats. També apa-
reix un os, que vol anar a la platja as-
turiana. També hi ha un conte sobre 
els dofins a Venècia, que acaben ju-
gant a futbol amb els nens.

Conde és periodista però actual-
ment no exerceix la professió. Aquest 
és el quart llibre que li publiquen. “A 
mi m’encanta escriure i m’agrada-
ria escriure molt més”. Ara es dedi-
ca al tèxtil i no té gaire temps.

Ella té un gos a casa, que es diu 
Tarzán i que ja el coneixen pel poble. 
Castellar m’agrada molt. Quan va 
arribar a Castellar va fer un màster 
de coaching. En una de les activitats 
havia de definir el lloc ideal on viure. 
“El cas és que vaig descriure Caste-
llar del Vallès”. Quan va conèixer la 
seva parella actual, va veure que era 
aquí on volia viure.

Gloria Conde no descarta altres 
llibres similars. Ja ha escrit també un 
llibre de reportatges sobre zones po-
bres del planeta. “En aquell moment 
vaig adonar-me que els ossos pere-
sosos són molt lents”. 

Al llibre, hi ha animals que estan 
més humanitzats, i d’altres, tractats 
més com animals. “A mi m’encanta 
personificar animals”. El volum 
també inclou algunes il·lustracions, 
fetes per Almudena Suárez. El llibre 
està publicat a Amazon. 

Gloria Conde és periodista i l’autora de ‘De patitas en la calle’.  || LA REDACCIÓ

Per l’autora, els llibres infantils i juve-
nils poden ser molt interessants per 
a tothom. “Per exemple, a mi m’en-
canta Harry Potter”.

De patitas en la calle és un home-
natge als nens, també, “que es van 
portar com uns campions durant 
el confinament”. 

Aquests contes són, eminentment, 
molt divertits. A través de les peri-
pècies d’aquests animals que Conde 
descriu als seus contes obrim les por-
tes a la imaginació. “A mi m’agrada 
molt veure dibuixos animats per 
connectar molt amb els infants”. 

 ||  LA REDACCIÓ / M. A.

CASA ANDALUCÍA | BALL

Diversos cors 
rocieros actuen 
dissabte a la vila

Dissabte, 11 de desembre, s’ha pre-
vist una ‘zambomba navideña’ a 
la plaça Major de Castellar, or-
ganitzada per la Casa de Anda-
lucía de Castellar. En aquest sen-
tit, s’ha previst una actuació amb 
el Coro Alba Rociera de Sentme-
nat, el Coro Rociero Ballesteros de 
Sabadell, el Coro Rociero Almas 
Marismeñas, el Coro Rociero de 
Sant Julán, el Coro Rociero Raí-
ces de lSur i el Coro Aires Rocie-
ros Castellarencs. 

L’acte tindrà lloc a les 17.30 
h i és obert a tota l’assistència, si 
bé cal trucar al telèfon 937148739 
o al mòbil 669770954 per a fer la 
reserva.   ||  REDACCIÓ

Aires Rocieros Castellarencs. || Q. P.
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 3 al 12 de desembre 2021

DIVENDRES 3
De 10 a 14 h – TALLER
Taller de contenció no violenta
Adreçat a familiars i cuidadors 
professionals de persones amb 
diversitat funcional. Inscripcions 
a l’a/e diversitatfuncional@
castellarvalles.cat 
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: Ajuntament

De 17 a 19 h – TALLER
Taller de risoteràpia
Inscripcions a l’a/e 
diversitatfuncional@castellarvalles.
cat o al tel. 937144040
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Ajuntament

17.30 h - PROPOSTA
L’Hora del conte infantil: 
Marama o la flor de l’esperança
Amb la companyia Bufanúvols i el 
percussionista Toni Lledó
Pati de Les 3 Moreres
Organització: Associació 
Afrocatalana d’Acció Solidària, 
Cantem Àfrica, Main Fundació, 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres i 
Biblioteca Municipal Antoni Tort

A partir 19.30 h – PROPOSTA
Encesa dels llums de Nadal
Inclou actuacions musicals i 
parlaments
Pl. del Mercat
Organització: Comerç Castellar i 
Ajuntament

20 h  - CINEMA
First Cow
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

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

DISSABTE 4
11 h – PROPOSTA
Passeig pel Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt
Laboratori d’herbes remeieres a 
càrrec de la Biblioteca i del Vergel de 
las Hadas. 
Per a infants de 6 a 13 anys
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

19 h - PROPOSTA
Inauguració de la 71a Exposició de 
Pessebres de Castellar del Vallès: 
‘Pessebres i el canvi climàtic’
Amb inscripció prèvia
Auditori Municipal
Organització: Grup Pessebrista de 
Castellar del Vallès

21 h -  MÚSICA
Concert en format acústic amb 
Nothing Re
Taverna del Gall
Taquilla inversa
Organització: Fun Music Club

DIUMENGE 5
11 h-  PROPOSTA
Obertura de la 71a Exposició de 
Pessebres de Castellar del Vallès: 
‘Pessebres i el canvi climàtic’
Carrer Doctor Pujol, 26
Organització: Grup Pessebrista de 
Castellar del Vallès

11.30 h - PROPOSTA
Caça tió
Castellar Vell
Organització: Associació de Veïns de 
Can Font – Ca n’Avellaneda

18 h – BALL
Ball a càrrec d’Almas Gemelas
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19 h – CINEMA
El último duelo
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIJOUS 9 

De 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h 
– PROPOSTA
Donació de sang
Reserva d’hora a www.donarsang.
gencat.cat
Local del Centre Excursionista de 
Castellar
Organització: Banc de Sang i Teixits

De 18 a 20 h - PROPOSTA
Capacitacions: Modelat 3D
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/inscripcionslabcastellar 
LAB Castellar
Organització: LAB Castellar

22 h – PROPOSTA
Espectacle de 
Comandante Lara & Cía
Entrades a https://www.
comelvallesnohihares.cat 
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Plataforma Com el 
Vallès no hi ha res

DIVENDRES 10 

De 17.30 a 18.30 h i de 18.30 a 19.30 h 
– TALLER
Taller familiar de farmaciola 
natural
Inscripció gratuïta al tel. 937159289 
o a l’a/e ludoteca@castellarvalles.cat
Pati de Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres

20 h – PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes: Mothers
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV i L’Aula

20 h - PROPOSTA
Presentació del llibre La niña y el 
lobo, a càrrec d’Amparo Sánchez, i 
actuació acústica
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Les Carnera i 
Ajuntament

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

DISSABTE 11
De 10 a 13 h – PROPOSTA
Troba el teu tió al Palau Tolrà
Entrades a www.comercastellar.cat
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Comerç Castellar

Matí i tarda - PROPOSTA
Escape Room
Entrades a www.castellarvalles.cat/
inscripcionslafabrica
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

De 17.30 a 21 h – MÚSICA
Zambombada
Pl. d’El Mirador
Organització: Casa de Andalucía de 
Castellar del Vallès

20 h - MÚSICA
Concert: Bye Bye 2021
Entrades a www.castellarvalles.cat/
inscripcionslafabrica
Hora: a partir de les 20 h
Lloc: La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

21 h -  MÚSICA
Concert en format acústic 
Taverna del Gall
Taquilla inversa
Organització: Fun Music Club

DIUMENGE 12
De 10 a 13 h – PROPOSTA
Troba el teu tió al Palau Tolrà
Entrades a www.comercastellar.cat
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Comerç Castellar

18 h – PROPOSTA
Encesa de llums i xocolatada 
popular a benefici de La Marató de 
TV3
Davant de l’església de Sant Esteve
Organització: AV El Pujalet

18 h - BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19 h – CINEMA
El poder del perro
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Concert en format acústic amb 
Nothing Re
Dissabte 3 · Taverna del Gall · 21 h

Aquest dissabte s’inicia un cicle 
de concerts en format acústic a la 
Taverna del Gall. A partir de les 21 
h, i per començar el cicle, el grup 
Nothing Re format per Òscar Tortosa 
i Diego López oferiran una actuació 
musical. Cada dissabte hi haurà l’ac-
tuació d’un grup diferent. El concert 
funcionarà amb el  sistema de taqui-
lla inversa i no serà necessari sopar 
al restaurant, sinó que s’hi pot anar, 
també, a gaudir només de la música. 

71a Exposició de Pessebres de Castellar del Vallès
‘Pessebres i el canvi climàtic’ · Carrer Doctor Pujol, 26 · Del 5 de desembre de 2021 al 6 de febrer de 2022
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h; laborables del 20 de desembre al 7 de gener, obert a 
la tarda · Organització: Grup Pessebrista de Castellar
L’avet dels desitjos
Fins al 5 de desembre, en horari d’obertura de la Biblioteca · Biblioteca Municipal
Organització: Biblioteca Municipal
Recull bibliogràfic relacionat amb la diversitat funcional
Fins al 18 de desembre, en horari d’obertura de la Biblioteca · Biblioteca Municipal 
Organització: Biblioteca Municipal
Espai d’art
Fins al 18 de desembre, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i de dimarts a dijous de 9.30 a 19 h
Espai Sales d’El Mirador · Organització: Suport Castellar, Grup de Prescripció Social i Arc de Sant Martí
Exposició ‘Com a casa’
Obres de Marta López, Viena Boedo, Sara Bosch i Laia Capdevila · Fins al 19 de desembre
Divendres, dissabte i diumenge, d’11 a 13 h i de 17 a 20 h · Centre d’Estudis Castellar – Arxiu d’Història

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 03 ROS 
DISSABTE 04 FENOY 
DIUMENGE 05 YANGÜELA 
DILLUNS 06 CASTELLAR 
DIMARTS 07 PERMANYER 
DIMECRES 08 YANGÜELA 
DIJOUS 09 CATALUNYA 
DIVENDRES 10 FENOY 
DISSABTE 11 EUROPA 
DIUMENGE 12 CASTELLAR 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“No admeto estancaments perquè a mi  el que m’agrada és conèixer i això no s’acaba mai.”
Antonio Escohotado

@ebcolobrers @edunardu @josepmariag
Amb la foscor, s’il·luminen els llums La Mola i el Puig de la Creu Pèsols amb carxofes i ou ferrat

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

A la fotografia podem veure una cantada de caramelles als anys 1930, al carrer de Sant Llorenç 
de Castellar del Vallès. Encara s’hi poden observar els dipòsits d’aigua (1926). Les  Caramelles 
són una festa pasqual en què una colla de cantaires visiten cases i masies de les poblacions da-
vant les quals canten cançons  que  la tradició ha batejat també amb aquest nom de caramelles. 
||AUTOR: DESCONEGUT || FONS: CECV-AH

Cantada de caramelles durant els anys 30

penúltima

25/11/21    
Miguel Sanchez Navarro · 66 anys
26/11/21         
Carmen Angeles Zoyo Garrido · 67 anys
28/11/21       
 Resurrección  Pastor León  · 90 anys

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

Anna Vilà

Tothom que es pugui 
vacunar, ha de fer-ho. I 
si els nens poden, també

Metgessa jubilada i membre de L’Aula
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Va penjar la bata de doctora la primavera passada, i ara 
és una de les sòcies més actives de L’Aula a la comissió 
pedagògica de l’entitat. L’Anna és una apassionada 
dels viatges i del paisatge de Castellar del Vallès.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Resilient
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Un descobriment científic?
Les vacunes
Quin plat t’agrada més?
El marisc
Un grup?
Els Beatles
Una sèrie?
‘Borgen’
Un llibre?
‘El Petit Príncep’
Una ciutat?
Colmar
Un viatge per fer?
Nova Zelanda
Un racó de Castellar?
Els Tres Pins
Un desig?
Que es gaudeixi de la cultura de la pau

”

“

· Quina era la teva especialitat?
Vaig estudiar infermeria i després 
medicina a la Universitat Autònoma, 
amb l’especialitat de medicina inter-
na a l’Hospital de Sant Pau. El 1996 
també vaig fer geriatria perquè em 
vaig adonar que la població s’estava 
envellint. He treballat sempre d’inter-
nista i de geriatra, a l’Hospital Sant 
Pau i l’Hospital de Barcelona.   

· Quin ha estat el millor moment 
de la teva carrera?
Els últims deu anys, tret de la pandè-
mia, que per a mi va ser molt dura. En 
aquests últims anys vaig poder tirar 
endavant un projecte en què havia 
treballat moltíssim i m’interessava 
molt. Finalment va arrencar i vaig 
poder tirar-lo endavant el 2011. Ha 
estat el projecte de la meva vida. És 
com el meu fill.

· En què consisteix?
És el PAPPA, el Programa d’Aten-
ció a Pacients Pluripatològics. És un 
programa circular, que porta l’hospi-
tal a casa. S’adreça a persones amb 
malalties cròniques i gent gran. Són 
persones que venen habitualment a 
l’hospital, a qui s’ingressa molt so-
vint. Abans de posar-lo en marxa vaig 
analitzar tots els programes mèdics 
quant a aquest àmbit de Catalunya, 
però també d’arreu del món. Amb 
aquest programa, quan necessitem 
hospitalització la fem al domicili, i a 
més el seguiment sempre es fa per 
part del mateix equip de metges i d’in-
fermeres. Tot el que és necessari, els 
tractaments, es fan a casa, fins i tot 
quan arriba el final de la seva vida a 
casa, que es fa amb mesures de con-
fort. Si en algun moment ha d’ingres-
sar a l’hospital, el mateix equip en tin-
drà cura. Intentem que s’estigui po-
ques hores o pocs dies a l’hospital. La 
gent gran, amb malalties cròniques, 

quan ingressen perden funcionali-
tat, poden patir infeccions i molts 
altres problemes. Sempre és millor 
que no ingressin. D’aquesta manera 
vam veure en un estudi que la super-
vivència d’aquests pacients era molt 
més alta respecte d’un grup control 
que vam fer.  També millora la seva 
qualitat de vida. Les famílies estan 
molt contentes de tenir un punt de 
referència, un telèfon a què trucar. 
A més, intentem ser proactius i co-
municar-nos per fer un seguiment. 

· I el pitjor moment de la teva car-
rera ha estat la pandèmia?
Teníem 400 pacients d’atenció domi-
ciliària, però durant la pandèmia ens 
vam emportar molts pacients que es-
taven ingressats i no eren del PAPPA 
per continuar els tractaments al do-
micili i evitar que s’infectessin. Els 
pacients d’urgències que els dona-
ven l’alta però necessitaven atenci-
ons com oxigen, també els seguíem 

al domicili. També fèiem seguiment 
telefònic d’altres pacients. La pandè-
mia va ser molt dura.  Estic contenta 
perquè dels nostres malalts pluripa-
tològics se’n van infectar poquíssims. 

· T’has recuperat d’aquest esgo-
tament i esforç emocional?
No ho vaig viure com un problema, 
sempre vaig pensar que ens havíem 
d’arromangar. A alguns companys sí 
que els va afectar moltíssim, i era nor-
mal. El primer metge que va morir de 
Covid-19 a Barcelona va ser un metge 
del meu programa, amb 63 anys. Va 
ser molt dramàtic, era una persona 
molt propera, però pensava que haví-
em de tirar endavant com fos.

· Tot i això, hi ha persones que en-
cara dubten a vacunar-se.
Vivim un repunt de contagis. Hi ha 
gent vacunada que s’infecta, però ha-
bitualment no ingressen. El proble-
ma és la gent que no s’ha vacunat. 

Tothom qui es pugui vacunar, ha de 
fer-ho. I si els nens es poden vacunar, 
també. Serà com la grip, i ens hau-
rem de tornar a vacunar i aprendre 
a conviure-hi.

· Quan vas penjar la bata?
L’octubre de l’any passat, però em van 
trucar el gener passat per donar un 
cop de mà durant la tercera onada, 
que va ser molt dura.

· I ara, t’has bolcat en L’Aula.
Passar de 100 a 0 em va costar, i va ser 
una mica xocant. Volia fer alguna cosa 
de voluntariat, vaig plantejar-me fer 
un màster de micologia. Em van pre-
guntar si volia entrar a L’Aula i em va 
semblar molt interessant, amb gent 
molt diferent del meu àmbit, allunya-
da del món mèdic. Això em sembla un 
valor afegit perquè aprens molt, es-
coltes altres opinions i socialitzes. Soc 
a la comissió pedagògica, a la junta. 
L’Aula m’omple molt. 

 Rocío Gómez


