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“Gràcies a la vacuna,
la variant Delta no ha
estat devastadora”

La solidaritat
de la vila ja va
cap a Ucraïna

CULTURA | P 20 I 21

El BRAM! del
‘no a la guerra’
2.300 espectadors han assistit a una 14a
Mostra de Cinema de Castellar impregnada
per les consignes contra la guerra a Ucraïna

PROFETA A LA SEVA TERRA || Per fi, l’organització del BRAM! va poder fer realitat un somni acaronat durant anys: comptar amb la presència d’una de les més importants muntadores del
cinema espanyol, la castellarenca Teresa Font. Acompanyada del director Óscar Aibar, Font va presentar el film ‘El sustituto’ al públic castellarenc, que va omplir l’Auditori. || FOTO: Q. PASCUAL
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“La primera onada ens va agafar a contrapeu”
en així. L’òmicron es comporta com una grip
amb una certa intensitat, amb un alt grau de
contagi. Hem d’aprendre a conviure-hi. La incògnita de tot plegat és si ens trobarem amb
una nova variant que recuperi aquesta agressivitat. Aquest és el risc, perquè el virus ha demostrat que té una gran capacitat de mutació.

ENTREVISTA
JOAN MARTÍ
Director del Parc Taulí

· Viurem una setena onada?

Fa dos anys que vam viure el primer confinament,
el tret de sortida d’una pandèmia que ha posat contra les cordes els hospitals i els centres d’atenció
primària, i els seus professionals. L’ACTUAL fa
balanç amb el castellarenc Joan Martí, director
del Parc Taulí, hospital de referència per a la vila.

Espero que no arribi. Si no apareix una variant
diferenciada, no crec que es produeixi una setena onada. Però això és una opinió personal. Crec
que es produiran repunts d’òmicron. Això entraria en el concepte de gripalització, quan els
casos augmenten però no tenen conseqüències greus per a la població ni per al sistema sanitari. Arribarà un moment que no ens farem
proves per saber si és Covid-19 com tampoc ho
fem amb la grip o els refredats comuns, que
són altres virus, i fins i tot altres coronavirus.

Rocío Gómez

· Com recordes el març del 2020?

Va ser aclaparador. De cop i volta tot va quedar
trasbalsat. El dia a dia, els nostres projectes, van
canviar de manera radical davant d’una situació
excepcional. Comentàvem el que passava a Itàlia, però pensàvem que aquí no arribaria amb
tota aquesta cruesa. Era impensable! També
recordo la gran capacitat que va tenir la gent
d’aquesta casa de transformar la seva manera
de funcionar. En aquell moment, tothom es va
posar a disposició per tot allò que fes falta. Gràcies a això vam poder atendre de la millor manera possible el volum extraordinari de malalts
que van arribar.

“Des del març del
2020 hem atès prop
de 5.500 pacients
per Covid-19, una
xifra extraordinària”

· Això ha passat factura als sanitaris.

És evident que funcionar dos anys de manera
anòmala té un impacte. Van atendre molts més
malalts del que és habitual, amb una sensació
d’impotència i de desconeixement de la malaltia, sense mitjans, sense equips d’autoprotecció. En la primera onada vam haver de termosegellar bosses de plàstic per fer bates perquè
al mercat no n’hi havia. També fèiem servir les
mascaretes durant una setmana… Els sanitaris, a banda de viure els problemes propis de
la seva feina, directament relacionada amb la
Covid-19, també es van enfrontar al confinament, a l’aïllament i tot el que ha comportat la
pandèmia, com la resta de la societat. No en
som immunes. Tot això ha passat factura i s’ha
traduït en un increment de l’absentisme. Hi ha
gent emocionalment tocada. Tinc la sensació
que comencem a remuntar, però en queden
seqüeles, claríssimament.
· La sisena onada ha estat la pitjor després
de la primera?

Emocionalment sí, sense dubte. Quant al nombre de pacients, l’estiu passat i el gener del 2021
van ser molt intensos. La sisena ens va agafar
amb una situació de cansament i donar-hi resposta ha costat una mica més.
· Quants pacients amb Covid-19 heu atès?

Aproximadament uns 5.500. El 2020 a l’Hospital Taulí van ingressar 347 persones a l’UCI
arran de la Covid-19 i 2.347 a planta. La primera
onada ens va agafar a contrapeu, però el nombre de llits d’UCI s’ha incrementat. Per exemple, el 2021 vam atendre 537 pacients per coronavirus a l’UCI i 1.559 a planta, mentre que el
2022, amb la combinació de les variants delta
i òmicron, han passat per l’UCI 126 persones,
622 a planta. Més de cinc mil persones en dos
anys és moltíssima gent.
· L’hospital ha recuperat la normalitat o
encara hi ha espais Covid-19?

Gairebé hem assolit la normalitat en el dia a dia
de l’hospital. A partir de la primera onada es van
crear unitats Covid, amb pacients amb corona-

“La vacuna ha estat
transcendental. Si
no fos per això, la
variant delta hauria
estat devastadora”
El castellarenc, Joan Martí, director de l’Hospital Parc Taulí, al seu despatx després de l’entrevista || Q. PASCUAL

virus. De fet, al març vam començar amb mitja
novena planta per a pacients Covid-19 pensant
que amb això en tindríem prou. Quinze dies després havíem ocupat les nou plantes del Taulí: teníem 700 malalts amb Covid-19 i 200 que no en
tenien. Actualment, encara tenim mitja planta
específicament per a pacients Covid-19 que ingressen amb dificultats respiratòries. La resta
de plantes funciona amb normalitat, però acullen malalts amb coronavirus que no van ingressar a l’hospital a causa d’aquesta malaltia. Han
vingut per altres malalties, per parts o per altres tractaments, i hem detectat que el tenien
després d’una prova. En el seu entorn, a la planta, estan aïllats però no hi ha espais Covid-19 a
l’hospital a banda d’aquesta mitja planta dedicada als pacients Covid-19.
· A causa del volum de pacients, es va habilitar el Frontal de la Gran Via.

Amb el Frontal de la Gran Via vam ampliar els
llits i encara està funcionant, però amb malalts
que provenen d’urgències, de curta estada, que
s’hi estan pocs dies. Actualment, estem preparant el nou edifici Ripoll. Els treballs de construcció estan molt avançats i preveiem que hagin finalitzat a l’abril. Després només quedarà instal·
lar-hi tots els equipaments. Seran 92 llits més i
això permetrà traslladar-hi la trentena de llits

del Frontal de la Gran Via i tancar-lo, perquè
no era un espai amb les condicions òptimes.
L’edifici Ripoll tindrà vistes al riu i estarà situat al costat del talús, darrere de l’edifici principal de l’hospital. A hores d’ara, el Taulí està en
una fase molt bona quant a la posada en marxa
de nous projectes. Això és engrescador. La nostra vocació és atendre la població de referència.
· Quina importància ha tingut la vacuna per
poder surfejar amb èxit la sisena onada?

Ha estat transcendental. Amb la variant delta el
nombre de malalts d’alta complexitat, amb patologia greu i que requerien UCI, va començar
a baixar de manera important. Els malalts que
ara tenim a l’UCI, a causa de la Covid-19, són malalts que van ingressar en el període que la variant delta era activa. La majoria són persones
que fa molts dies que són a l’UCI i tenien patologies associades. Gràcies a la vacuna les persones sense patologies prèvies no han ingressat
pràcticament a l’UCI. Ho vam començar a veure
amb la variant delta, però amb l’òmicron, que
és menys agressiva, encara ho hem notat més.
Si no fos per la vacuna, la variant delta hauria
estat devastadora.
· Ets partidari de la gripalització?

Això un dia o altre passarà si les coses continu-

·Quina és la situació dels pacients amb
Covid-19 persistent?

Hi ha diverses patologies residuals, però en
molts casos quant a la pèrdua de gust i d’olfacte,
els pacients s’han recuperat. Les seqüeles cardíaques són més persistents. Les persones que
tenen seqüeles arran de la Covid-19 són poques,
però ho passen malament. Per part de l’hospital se’ls fa un seguiment amb un equip multidisciplinar. No només són pacients amb malalties
cròniques o col·lectius vulnerables, com persones en un procés de càncer, sinó que també
hi ha persones joves i sense patologies prèvies.
· El col·lapse dels hospitals ha endarrerit la
diagnosi i el tractament d’altres malalties?

Des de la tardor passada, a excepció de moment
puntuals, els equipaments de diagnosi o les visites es fan amb total normalitat. És veritat que
alguns moments s’han produït endarreriments
en els tractaments, sobretot quan hem tancat
quiròfans. Ara hem recuperat l’activitat i totes
les cirurgies de pacients de càncer i altres patologies complexes. Ara bé, el que hem pogut
constatar és que s’ha produït un endarreriment
dels diagnòstics a partir del març del 2020. L’accessibilitat a l’atenció primària era limitada, els
hospitals tenien menys capacitat de resposta…
Però afortunadament ens estem recuperant.
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2 anys de pandèmia a la vila en 4 claus
Dilluns 14 es van complir dos anys del decret d’alarma per la Covid-19, que ja ha costat 69 vides i 8.000 contagis al municipi
J.G.

Justament dos anys després de declarar-se la situació de pandèmia i
l’estat d’alarma, Castellar supera els
8.000 casos confirmats acumulats de
la Covid-19 i s’han comptabilitzat 69
defuncions al llarg d’aquest temps. La
primera onada va capgirar totes les
experiències prèvies que es podrien
tenir sobre l’impacte d’una pandèmia, situació que encara s’està paint
en l’àmbit sanitari (veure entrevista al director del Taulí Joan Martí a
la pàgina 2) i també en l’àmbit socioeconòmic, on ara Europa es veu colpejada per la guerra d’Ucraïna amb
milers de morts ja i centenars de milers de refugiats, una nova catàstrofe humana, en aquesta ocasió sense
la intervenció de la natura. Aquestes
són les claus dels dos anys de pandèmia a Castellar del Vallès.
sistema sanitari en risc de col·lapse

Com es repetia sovint les primeres
setmanes de l’explosió del virus, la
primera línia de combat es va situar a
l’àmbit sanitari. Mentre l’hospital de
referència de Castellar, el Taulí, vivia
una situació extrema per desconeixement i manca de mitjans sumant
moltes morts diàries, el CAP Castellar vivia un procés de metamorfosi
provocat per una realitat impossible
de gestionar amb les maneres de fer
prèvies a la pandèmia. En concret, va
ser entre la segona i la tercera onada
que el CAP va començar a prendre el
pols a la nova situació tot i que amb
grans limitacions i amb grans problemes per absorbir les peticions de la
ciutadania. Algunes dades posen de
manifest les dificultats per mantenir
dempeus l’atenció primària: el gener
passat, per exemple, el CAP va superar les 10.000 visites presencials i les
8.000 no presencials i es van arribar
a fer 500 baixes en un dia per culpa
de la variant òmicron. El mes passat,
justament el ple va aprovar per unanimitat una moció en què es demana
reforçar el CAP i recuperar els ser-

Personal del
CAP de Castellar
durant una de
les darreres
jornades de
vacunació.
|| Q. PASCUAL

veis eliminats durant les retallades,
com les urgències 24 hores.
la vacuna, el tallafoc

Quan a finals de desembre del mateix 2020 es va començar a vacunar
la població de risc i la gent gran de
les residències, el sentiment d’alleujament es van estendre a Castellar
del Vallès. De seguida, moltes veïnes
i veïns van optar decididament per
punxar-se una de les vacunes més
ràpides a desenvolupar-se de la història. Ja són més de 20.400 persones
les que tenen pauta completa (82% de
la població) i unes 10.500 les que han
rebut la 3a dosi o de record (47% de
la població). Uns números que estan

en la mitjana catalana. En aquests
moments, el CAP insisteix en la possibilitat de continuar vacunant amb
cita prèvia al mateix municipi. Per a
la història local quedarà el paper que
va jugar la castellarenca Dolors Alcaraz, infermera que va administrar la
primera dosi a la regió sanitària (va
ser a Marina Benavent, de 84 anys,
resident a Sabadell Gran).

inversions revitalitzadores–. El ple
municipal va adoptar una posició de
consens per aprovar amb celeritat
un pla de reactivació que ja el 18 de
març –quatre dies després de decretar l’estat d’alarma– es començava a
desplegar. Els col·lectius en risc i el
comerç van ser els destinataris principals dels ajuts directes però també
de supressió de taxes o impostos.

impacte socioeconòmic

i ara què

L’excepcionalitat del moment viscut
va requerir un esforç també extraordinari per part de les administracions
–de fet aquests dies s’està confirmant
l’arribada a Castellar dels fons Next
Generation sorgits a Europa com a

Dos anys després i tot just en un moment en què s’ha sortit d’una duríssima sisena onada per culpa de la variant òmicron, encara no s’ha pogut
assolir la normalitat. La mascareta
continua ben present a espais interi-

ors i, de fet, en els darrers dies la davallada de contagis s’està alentint.
Tot i això, la incidència a 7 dies ha
baixat per sota dels 300 casos per
100.000 habitants. Les autoritats
sanitàries estan valorant suprimir
l’obligatorietat de portar mascareta a les aules després de Setmana
Santa. En aquest escenari actual, el
regidor de Salut, Joan Creus, apunta que “és obligatori no abaixar la
guàrdia per si arribés una setena
onada”. El regidor també avança
que l’Ajuntament acompanyarà la
setmana vinent al Parlament la plataforma per una salut digna “per demanar més recursos per a l’atenció primària”.
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SOLIDARITAT | BOLQUERS PER A NADONS

Sant Feliu i Sant
Llorenç uneixen
forces per Ucraïna
L’Anna i la Carme, mares adoptives
de fills i filles ucraïnesos, enceten una
iniciativa per enviar bolquers a Ucraïna
Cristina Domene

La Carme i l’Anna tenen moltes coses
en comú. Són dones alegres, amb empenta i molta energia. Són molt estimades pel seu veïnat a Sant Feliu
i Sant Llorenç. També són mares
adoptives de filles i fills nascuts a
Ucraïna. Tres cadascuna. I des de
fa uns dies, tenen una altra cosa en
comú: comparteixen una causa.
Tot va començar quan Anna
Maria Valls va anar a visitar una coneguda ucraïnesa nouvinguda. De
la conversa que van tenir, a l’Anna
la va impactar el relat de com arribaven els nadons a la frontera: “Em
va dir que després de dies de viatge, els infants arriben amb els
bolquers sense canviar, de dies,
amb la pell irritada i, quan ho vaig
escoltar em va esfereir tant que
vaig pensar que havíem de fer alguna cosa”, detalla l’Anna. Així va
ser com va pensar a recollir tots els
bolquers possibles per enviar-los
cap a Ucraïna. Carme Montoya es
va afegir de seguida a la iniciativa:
“I llavors vam pensar que podíem anar més enllà i també recollir bolquers per a la gent gran,
compreses per a les dones, tovalloletes i cremes”.

El seu dinamisme es contagiós. Han aconseguit implicar familiars, amics, companyes de feina, però
també veïns i veïnes de Sant Feliu, de
Sant Llorenç i de Castellar. També
els ajuntaments. Paquet a paquet han
anat omplint furgonetes: “La nostra
idea era emplenar un palet, però ho
hem superat amb escreix”.
El Centre Feliuenc ha estat un
dels llocs de recapte del material.
El seu responsable, el Joan Carles
Segovia, manifesta que la resposta
ha sigut magnífica: “Aquí, sempre
estem en disposició d’ajudar. En
dos dies, veïns i clients van aportar
moltíssims paquets de bolquers.
Això és només el principi”.
implicació emocional

“Nosaltres tenim el nostre cor dividit. Catalunya és Catalunya, però
és que Ucraïna és la nostra meitat,
perquè els nostres fills són d’allà”.
La primera acollida que va fer
l’Anna va ser el 2004. Les seves filles
venien d’Ucraïna, al principi, a fer
unes estades. Primer a l’estiu, després van decidir que vinguessin a l’hivern per poder fer l’escolarització:
“Amb el temps ja vam decidir que
es quedessin aquí definitivament i
vam fer el procés d’adopció. Ja són
tres joves, germanes entre elles, de

D’esquerra a dreta, Anna Valls, Carme Montoya i Joan Carles Segovia amb alguns dels bolquers al Centre Feliuenc. || C. DÍAZ

25, 22 i 19 anys. Tenen part de la família allà i la situació és molt complicada, ens trenca el cor”.
La Carme detalla que els seus
tres fills –dos nois de 22 i 19 i una jove
de 25 anys–, també germans entre
ells, formen part de la seva família
des de fa 14 anys. “El nostre procés
va ser diferent. Nosaltres estàvem
en un programa per fer acollida de
0 a 3 anys al Nepal. Però un Nadal
vam veure al diari que es necessitaven famílies per fer acollides
a nens d’Ucraïna. Van venir dos
dels que són ara els meus fills. Després de veure’ls la cara ja no podia
allunyar-me d’ells. Tan bon punt
ells van marxar, vam començar la
paperassa. Vaig anar a Ucraïna a
buscar-los. I quan estava allà, vaig
conèixer al petit dels germans. No
el podíem deixar allà, així que vam
marxar dos i vam tornar cinc”. Els
fills de la Carme també són germans
entre ells, provenen d’un orfenat de

Níkopol. “Si la situació pels infants
ja era complicada fa 14 anys, no vull
pensar com ha de ser ara, amb la
guerra”, es lamenta la Carme.
Les dues dones asseguren que
estan aquí per ajudar. “El món està
ple de bondat. Aquestes coses surten del cor”, diu la Carme, emocionada. Ara faran un primer enviament, coordinat a través dels
ajuntaments de Sant Llorenç Savall
i Castellar del Vallès, però seguiran
recaptant material. Hi ha gent que
els pregunten si estan segures que el
material arribarà, si saben on és el
punt d’arribada. “Doncs no, no ho
sabem. Esperem que obrin corredors humanitaris i pugui arribar
a més gent més enllà de les fronteres. Però el que no ens surt a
nosaltres es quedar-nos davant
de la tele sense fer res. Ens toca
molt de prop”, afirmen les dues
mares, que conclouen la conversa
amb una abraçada.

+ UCRAÏNA

Comencen a arribar
els primers refugiats
Municipis del Vallès Occidental ja
han començat a acollir persones
refugiades que arriben des d’Ucraïna.
A Castellar també està arribant alguna
família, sobretot mares amb els fills,
per establir-se a llars de la vila. Són
moltes les persones que han obert
les portes de casa seva. L’Anna i la
Carme ofereixen la seva ajuda pel que
calgui. El fet de tenir fills ucraïnesos
que parlen la llengua, fins i tot alguns
el rus, pot jugar un paper clau a l’hora
de la integració. El Joan Carles ja està
condicionat una casa que té buida
per allotjar-hi dues famílies. “Queden
alguns tràmits perquè el procés cal ferho amb rigorositat, seguint els passos
que ens indiquen les administracions”.

SOLIDARITAT | AJUT A UCRAÏNA

Comitè d’emergència per coordinar l’ajut als ucraïnesos
L’Ajuntament de Castellar ha constituït un comitè d’emergència format per diverses regidories i serveis municipals per coordinar l’ajut
a la població ucraïnesa que s’està
desplegant al municipi des que va
començar la invasió russa. Es demana a la població que canalitzi la
seva solidaritat a través de donatius econòmics a les ONGs catalanes i els organismes multilaterals
que donen resposta a la crisi humanitària a Ucraïna, com ara el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, ACNUR, la Creu Roja,
Metges sense Fronteres, etc.
L’Ajuntament tancarà diumenge que ve, 20 de març, la recollida agregada de material per
enviar a la població ucraïnesa. Es
demana que no s’aporti roba i que es

facin servir exclusivament els punts
de recollida establerts en diferents
establiments, com el cas de la botiga Stop del carrer Major. El Consolat d’Ucraïna ha actualitzat la llista de material que es pot aportar:
mantes, medicaments nous i sense
obrir, alimentació en pols per a infants, alimentació en llauna per a
adults (no envasos de vidre ni llet
líquida), biberons i xumets, productes d’higiene personal per encetar
(sabó, pasta de dents i raspalls de
dents). D’altra banda, el registre
de voluntariat que va obrir l’Ajuntament s’ha tancat provisionalment
atès l’alt nombre de persones que
s’hi ha inscrit els últims dies.
El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha aprovat un
circuit d’urgència per a l’acolliment

familiar de nens i adolescents ucraïnesos que arriben sols a Catalunya
i no tenen tutors legals al país. Les
persones interessades a ser família d’acollida d’infants i adolescents
d’Ucraïna han de contactar amb la
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), a
través del telèfon 116111 o del correu electrònic dgaia.dso@gencat.
cat. El comitè municipal d’emergència demana que si alguna persona d’origen ucraïnès arriba a Castellar del Vallès es posi en contacte
amb el Servei d’Acollida de l’Ajuntament, presencialment al carrer
Portugal, 2 (Espai Tolrà), trucant
al telèfon 93 714 40 40 o contactant
a través del correu electrònic serveiacollida@castellarvalles.cat.
Recollida de material solidari a la botiga Stop del carrer Major. || M.A.

|| REDACCIÓ
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Transport: quan no surten els números
Una part del sector
fa vaga per protestar
per la pujada del preu
dels carburants i dels
ports dels viatges
Cristina Domene

L’aturada de camioners convocada
per la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport no
ha tingut el seguiment que s’esperava. Aquesta plataforma representa
les petites i mitjanes empreses dedicades al transport i també els autònoms. Dilluns van decidir engegar una vaga indefinida, però sense
el suport de les patronals que tenen
representació en l’òrgan de diàleg
amb l’administració.
Camioners autònoms que no
formen part de grans empreses, com
els castellarencs David Segarra i
Juan Ramón Moreno, denuncien que
aquestes grans patronals i sindicats,
que són normalment les que negocien
amb els governs, no tenen en compte les reivindicacions dels petits empresaris i els autònoms. “El sector
el maneguen les grans operadores
del transport, les grans empreses,
que normalment no tenen camions.
Aquestes subcontracten altres
empreses més petites, que tenen
100 camions, o 50, i si aquests no
donen l’abast amb els seus vehicles, subcontracten uns altres i així
els preus es van reduint. D’un viatge que potser val 1.200 euros, qui
l’acaba fent, l’autònom, l’acabem
realitzant per 500 euros. Es per-

Els castellarencs David Segarra, a l’esquerra, i Juan Ramón Moreno, davant dels seus camions aturats amb motiu de la vaga. || C. DÍAZ

den 700 euros pel camí. I aquestes
empreses grans són precisament
les que es poden reunir amb el Govern per demanar pujades, ajuts...
Ells són els que es beneficien, però
a nosaltres, als petits, no ens arriba
res”, detalla Moreno, que afegeix que
a més, a aquestes grans empreses no
els està afectant la pujada dels carburants pel fet de no tenir una flota
pròpia de vehicles.
La situació comença a ser insostenible per a aquests treballadors.
“La setmana passada vaig posar
gasoil a Alfajarín, a Saragossa.
999 litres que em van costar 1.521
euros”, detalla Segarra. El com-

pany explica que un camió similar
al que porten ells pot gastar al mes
4.000 litres aproximadament. Però
les reivindicacions no només estan
relacionades amb la pujada del preu
dels carburants. També denuncien
les inadmissibles condicions laborals al sector. “Estem cobrant els
viatges, el que anomenem ‘ports’,
al mateix preu que fa 15 anys”, denuncia Segarra.
Els dos companys es troben a
la nau. No sortiran, però engeguen
els motors perquè fa dies que no els
han posat en marxa. Junts revisen
els tiquets dels últims mesos i fan
comptes. Els números no surten:

“Un camió gasta uns 4.000 litres
cada mes, més o menys. Estem parlant que si el paguem a 1,80 €, com
aquesta setmana, ens n’anem als
7.200 euros”, declara Moreno. Segarra fa l’operació: “Un camió com
el nostre pot facturar al mes 12.000
euros. Si descomptem 8.000 € de
gasoil, 1.800 de lletra del camió,
600 del remolc, l’assegurança, que
costa 4.000 l’any, l’impost d’autònoms, el manteniment del vehicle
i algun imprevist que pugui sortir
com punxar una roda... què porto
jo a casa meva? Preferim tenir el
camió aturat i com a mínim no gastem”, asseguren resignats.

SALUT | PLATAFORMA

Signatures
per millorar
la sanitat
La Plataforma Lluita per una
Sanitat Digna continua endavant amb les seves reivindicacions per revertir les retallades
que va partir el centre d’atenció
primària de Castellar el 2011 i
aconseguir més recursos i serveis que millorin l’atenció dels
castellarencs i castellarenques.
Des de fa dies estan recollint signatures en diferents llocs de la
vila. Així, demà dissabte, entre
les 10 i les 13.30 hores s’instal·
laran davant del BBVA perquè
tothom que vulgui s’adhereixi
a la causa. El col·lectiu recorda que aquestes signatures es
portaran divendres dia 25 de
març al Parlament de Catalunya i que també es faran arribar a CatSalut. Per qui no pugui
passar presencialment dissabte, la plataforma ofereix l’opció
de la signatura virtual a través
de la campanya que han engegat
a Changer.org. El títol de la petició és ‘Restablecer el médico
de guardia (noche) y mejorar la
atención en nuestro ambulatorio’, i ja porten més de 270 signatures virtuals. Físicament,
n’han recollit més de 3.200. La
plataforma anima tothom a col·
laborar-hi: “Com més signatures, més força tindrem. També
ens agradaria que els partits
de l’oposició anessin plegats
en aquest tema, però ens han
ignorat”. || REDACCIÓ
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El 83% de l’espai comercial té activitat
Segons el darrer informe del Grup Impulsor de Comerç del Vallès, hi ha 264 activitats comercials obertes a Castellar
lloc del rànquing comarcal, per darrere de Sabadell i Barberà, amb un
24,4% en atracció comercial.

J.G.

El Vallès Occidental té una estructura comercial força sòlida, integrada
i repartida en el territori. Aquesta
és una de les conclusions de l’estudi
elaborat pel Consell Comarcal Mapa
del comerç del Vallès Occidental 2021.
Estructura comercial i indicadors de
salut comercial. Aquest estudi s’ha
encarregat arran de la posada en
marxa de diferents actuacions encaminades a reactivar i dinamitzar
el comerç i la restauració, tal com
contempla el Pla de Reconstrucció
del Vallès Occidental –aprovat el
juny del 2020– i el Pla de Reactivació Socioeconòmica del Vallès Occidental 2022-24, en procés d’elaboració. Aquestes s’articulen a través del
Grup Impulsor de Comerç i Restauració que es va reunir dijous a Rubí,
amb la participació d’una vintena de
representants institucionals, també
castellarencs.
Segons aquest informe, Castellar disposa de 264 actius comercials, és a dir, el nombre actual de
locals que permeten un ús comercia l’interior. El municipi, però, disposa de fins a 53 locals més que en
aquests moments estan tancats o
buits d’activitat. És a dir, hi ha més
d’un 83% d’ocupació de taca comercial del total de locals comercials
disponibles al municipi, un dels millors percentatges existents a la comarca. La composició comercial de
Castellar s’estructura de la forma
següent, si dividim els locals per
tipologia d’activitat: 43 d’equipa-

valoració política

Establiment comercial entre el Passeig i el carrer Sala Boadella. || ARXIU

ment personal, 8 d’equipament de
la llar, 47 de venda de productes
d’alimentació, 40 d’hostaleria i restauració, 83 de serveis comercials,
23 de serveis per al vehicle privat,
13 de cultura i lleure i 7 catalogats
com a altres comerços.
Els establiments castellarencs
mostren un dels índexs més elevats de la comarca quant a atracció
(índex que el percentatge d’establiments pertanyents a les categories d’equipaments per a la persona,
equipaments per a la llar i cultura i
lleure, sobre el total d’establiments
actius). Castellar se situa en tercer

+COMERÇ

Un sector que genera
més de 9.500 llocs de
treball a la comarca
En clau vallesana, l’informe reflecteix
la importància cabdal del comerç
per al Vallès Occidental, el qual
genera 5.188 milions d’euros de
riquesa per a tota la comarca,
dels quals el 27% correspon al
sector serveis, que aporta 9.586

llocs de treball i 7.900 empreses.
Al Vallès Occidental s’han identificat
20.189 establiments que tenen una
activitat econòmica, dels quals 19.579
són comerços o serveis comercials.
La resta, 615, es destinen a altres
usos administratius, industrials o
d’equipaments. L’informe també
destaca que existeixen 4.364 locals
en planta baixa, amb un ús potencialment comercial que es troben
actualment buits en venda o lloguer,
és a dir, que es consideren establiments inactius i es poden reactivar.

El primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de Castellar, Joan Creus, va
participar en la trobada del Grup
Impulsor de Comerç i Restauració
de la comarca, reunió que va servir
per “valorar amb els ajuntaments
del nostre àmbit i amb els agents
socials que donen capil·laritat al
comerç el diagnòstic realitzat en
el darrers anys amb el mapatge
del comerç i la restauració”. La
conclusió principal és que és “necessari seguir desenvolupant
actuacions de dinamització per
mantenir i potenciar les capacitats del nostre comerç tenint en
compte que són una part essencial dels nostres municipis i de la
vertebració dels nostres espais”.
El Grup Impulsor, segons
Creus, manté “la voluntat de seguir aprofundint en projectes que
compartim, com són les àrees de
promoció econòmica urbanes, els
mercats sostenibles o el projecte del Kit Digital (posar eines telemàtiques a disposició dels comerços dels nostres municipis”.
En aquest sentit, el tinent d’alcalde
expressa que per assolir els objectius cal “seguir treballant braç a
braç amb les associacions pròpies
com Comerç Castellar i tenir un
full de ruta conjunt per als propers anys que són cabdals en el
sosteniment i millora dels nostres municipis”.

NOVA OBERTURA | CARRER ESGLÉSIA

Pizzes innovadores en ple centre de la vila
Neix Dona Pizza amb
pizzes amb forma de
dònut al carrer Església

De dreta a esquerra, Martín Palladini i Judit Macías al costat de Jennifer Montolio i Cristóbal Palladini, els creadors de Dona Pizza. || ARXIU

Tot va sorgir a l’Argentina, quan un cuiner, cosí de Cristóbal Palladini, va decidir presentar-se a un concurs de cuina
ràpida i va optar per fusionar la pizza i el
dònut. Aquest va ser l’origen de la dona
pizza. Cristóbal Palladini i la seva parella, Jennifer Montolio, que viuen a Barcelona, decideixen importar la idea del
cosí argentí i obren el seu primer local
de menjar per emportar al barri de Vallcarca. Quatre mesos després, el germà
del Cristòbal, el Martín, i la seva parella, Judit Macías, decideixen sumar-se
al projecte i es plantegen obrir un restaurant Dona Pizza a Castellar, lloc on

viuen tots dos. “Les masses de pizza i
les ‘dones’ es produeixen a Vallcarca,
nosaltres anem a buscar-les cada dia i
els ‘nuggets’ de pollastre, els ‘fingers’
de mozzarella i les salses les fem aquí
a Castellar”, constata Macías.
L’establiment de Castellar, ubicat
al carrer Església, 2, es va obrir el 8 de
març i la iniciativa dels dos emprenedors
castellarencs es pot dir que ha estat tot
un èxit. De fet, Macías, que té una llarga
trajectòria en restaurants del poble, es va
adonar que a Castellar “no hi ha pràcticament locals per asseure’t i menjar
una pizza, les pizzeries que hi ha aquí
són ‘take away’”. Els clients de l’establiment “ja ens diuen que faltava una
cosa així i la veritat és que aquests primers dies ha estat un ‘boom’”. La pizzeria està oberta de dilluns a diumenge,
tret dels dimecres d’11 a 16.30 h i de les 19

fins a les 23.30 h. “Els dijous, divendres
i cap de setmana és una bogeria i fins
i tot hem fet doble torn el cap de setmana”, explica la Judit. Ella i el Martín
són a la cuina i han agafat una persona
per atendre les taules.
Les ‘dona pizza’ són diferents quant
a ingredients a les pizzes i n’hi ha de
set tipus. “Nosaltres fem la massa, hi
incorporem el farcit, fem la rosca i
després ho tanquem tot. Hi ha molta
mozzarella a dins i és recomanable
menjar-la amb les mans”, explica l’encarregada de Dona Pizza Castellar.
També hi ha la possibilitat de tastar-les
demanant un menú individual o per a dos.
A la carta també hi ha un menú específic
de pizzes, totes artesanes de massa fina
i cruixent de 33 centímetres. Les hamburgueses també tenen molta sortida.
|| JORDI RIUS
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Un cap de setmana dedicat a Sant Josep
Dissabte es reserva
a activitats culturals
i diumenge tindrà lloc
la fira d’aliments
Jordi Rius

Tot un cap de setmana dedicat a sant
Josep. Així celebrarà Castellar la festivitat local amb un complet programa farcit d’activitats. “Aprofitant
que Sant Josep s’escau en cap de
setmana, hem volgut donar més
contingut a la festa”, assegura la
regidora de Cultura, Joana Borrego.
La novetat principal respecte a altres
edicions és que enguany la tradicional
fira d’aliments artesanals es trasllada al diumenge 20. D’aquesta manera, l’activitat comercial a la plaça d’El
Mirador tindrà continuïtat tot el cap
de setmana, dissabte amb el mercat
no sedentari i el mercat municipal
obert tot i ser festiu, i diumenge amb
la Fira de Sant Josep.
Aquest any, la fira es tornarà a
celebrar en un format més reduït que
abans de l’inici de la pandèmia de la
Covid-19, de manera que s’hi podran
trobar un total de 26 parades que
entre les 10 i les 20 hores que oferi-

Una imatge de la fira alimentària celebrada l’any passat. || ARXIU

ran els seus productes a la ciutadania,
entre els quals no faltaran, com és habitual, els embotits, els formatges, el
pa i les coques, els vins, caves i licors,
les llaminadures o el bacallà, entre
d’altres. A més, diverses entitats del
municipi també hi instal·laran parada.
“Hem hagut de recórrer a aquest
format, ja que quan estàvem preparant les bases de la fira, al mes de
gener, la pandèmia estava creixent
i vam dissenyar la fira pensant en

el fet que hi haurien restriccions”,
apunta Borrego. Per tot això, “molts
expositors han hagut de quedar fora
de la fira”, remarca la regidora de Cultura. Després que l’any passat no es
poguessin dur a terme, enguany es
recuperen els repartiments de coca,
a les 10.30 hores, i de crema catalana,
a les 17.30 hores.
6a edició de petits concerts

Les propostes el cap de setmana

de Sant Josep es completaran amb
la música de la 6a edició dels Petits
Concerts de Sant Josep, una proposta d’Acció Musical Castellar que arribarà tant el dia 19 com en dia 20.
Així, dissabte, el parc de Canyelles
en serà l’escenari, amb les propostes
“Música Mestre!”, de les Orquestres
Infantil i Juvenil (11.30 h); “Cantem i
Dansem”, del Cor Petits Músics (12
h); i “Fem Cercavila!”, del Grup de
Percussió, el Cor Petits Músics i la
Xaranga. També hi haurà una col·
laboració sorpresa i xocolatada infantil a les 11.30 h. La segona sessió
dels Petits Concerts de Sant Josep
tindrà lloc diumenge, 20 de març, al
passeig de la plaça Major, d’11.30 a
13.30 hores, i consistirà en un concert
de combos moderns, amb els Combos
per Sant Josep i el Grup de Violins.
D’altra banda, el 19 de març
també tindrà lloc la tradicional audició de sardanes que cada any organitzen l’Ajuntament i l’Agrupació
Sardanista Amics de Castellar, que
anirà a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell i que es farà a la plaça
del Mercat a les 17.30 hores.
El mateix dissabte, a partir de
les 20 h, també s’inclou en la programació de Sant Josep l’espectacle Jaleiu, amb Guillem Albà & La
Marabunta [més informació a la
pàgina 19] .

LES 26 PARADES DE
LA FIRA DE SANT JOSEP
EMBOTITS
Can Gaburra, Arjant Embotits de Vic,
Embotits Gori, Embotits Casolans de
Planoles, Bosch i Casals
FORMATGES
Formatges Montbrú, Antje Bokxem,
Cal Verdaguer, Catí Formatges, Mas
Glosset
PRODUCTES AMB D.O.
Idiazabal Etxebarria, Soratge de
Menorca, Marqués de Santa Inés
PA/COQUES
Nagual Family, Forn de Cabrianes
PASTISSERIA
Dolç Estil
LLAMINADURES
La Casa de l’Avi
GARRAPINYADES
Garrapinyades Artesanes Font
OLIVES
Olivas Casamonte
VINS/CAVES/LICORS
Celler Can Pereclara
HERBES/TES/CAFÈS/INFUSIONS
Ona Mare Terra
COSMÈTICA NATURAL
Associació Aloe Vera
DIVERSOS
Montse l’Artesana, Las Delicias,
Xuixo de Girona
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Relleu al parc de Bombers Voluntaris de Castellar
El veterà Cisco Altarriba deixa de ser cap de parc després de vuit anys, càrrec que a partir d’ara ocuparà Oriol García
Rocío Gómez

A punt de celebrar la Festa del Patró
dels Bombers, aquest diumenge, Oriol
García pren el relleu de Cisco Altarriba, i a partir d’ara serà el nou cap del
parc de bombers voluntaris. García
presideix l’associació de protecció
dels boscos de Castellar SERNA i fa
vint anys que és bomber voluntari a la
vila. “El 13 d’abril em donaran la insígnia dels vint anys i a més a l’uniforme m’incorporaran els galons
de cap de parc”, explica.
El nou cap expressa obertament
el seu agraïment a Cisco Altarriba,
com a company de parc i per la seva
tasca “imprescindible per a la modernització” del servei i les instal·
lacions. Plegats, han viscut moments
molt bons “com quan rescates una
persona en risc”, i més difícils, com
l’incendi de Sant Llorenç o l’accident
d’un camió “en què vam perdre un
company”, coincideixen els dos caps
de parc. García subratlla que la feina
dels bombers travessa fronteres.
“Hem anat a apagar focs per tot el
Vallès, però també a Girona o les
Terres de l’Ebre”, diu. El nou cap fa
una menció especial a les tasques de
protecció civil que es van desenvolupar durant la pandèmia, per exemple,
amb construcció de l’hospital de campanya a les pistes d’atletisme de Sabadell. “Imagina’t quan van veure
arribar lampistes, fusters i electricistes. L’exèrcit va al·lucinar!
Als bombers hi ha una mica de tot.
La meva feina és d’electricista, però
quan reps un missatge d’un servei al
parc...”, explica. “El parc és la nostra
vida i els bombers som una família.

És una feina vocacional”, reconeix.
Un dels objectius del nou cap és “millorar els equips d’excarceració, de
rescat, els equips d’aire, i si pot ser
els camions”.
Quant a Cisco Altarriba, és un
dels puntals del parc de bombers voluntaris de Castellar. Hi forma part des
de la seva fundació, el 1985. Fa trentaset anys que és bomber, gairebé quatre dècades de servei a la comunitat.
Els últims vuit anys ha estat el cap del
parc. “Sabia que només estaria dos
mandats, perquè així ho vaig decidir quan vaig acceptar el càrrec.
El més sa per al parc és que hi hagi
una rotació, per avançar i no estancar-nos”, explica Altarriba.
El balanç per al bomber “és positiu” i marxa satisfet amb les millores que s’han introduït al parc, com
la renovació del parc mòbil, l’aposta
ferma per l’actualització de la formació dels bombers, o la incorporació de
les càmeres de videovigilància a l’entorn natural que envolta Castellar.
Un altre dels aspectes en què Altarriba ha volgut incidir en aquests vuit
anys és en obrir el parc a la ciutadania i també integrar-se al teixit d’entitats. “També hem volgut canviar
el concepte que es tenia de nosaltres per passar de ser bombers de
poble a ser bombers del poble. Som
bombers de la Generalitat, tècnics,
i per definició el nostre àmbit d’actuació és tota Catalunya, però som
els bombers de Castellar”, afegeix.
Tanmateix, lamenta no haver dut
a terme “més treball de prevenció”.
“És cert que hem anat a les escoles
a fer xerrades i també han vingut
al parc, entre altres accions, però

Oriol García, el nou cap dels Bombers Voluntaris de la vila (esq.), amb Cisco Altarriba, al parc de Castellar. || BOMBERS CASTELLAR

quant a prevenció sempre es pot
fer més”. En aquesta línia, també voldria deixar el càrrec amb una plantilla
més gran de bombers. A hores d’ara
en són una vintena en actiu, però, segons Altarriba, n’haurien de ser una
trentena. “Fem una mitjana de 400
serveis a l’any, més del doble que altres parcs de bombers voluntaris”,
justifica. Un dels consells per al seu relleu és fer equip, “que els cuidi, perquè el personal és l’únic valor propi
que tenim, el material va i ve”.
Altarriba continuarà al parc de
Castellar però se centrarà en projectes de formació i d’assessorament, i
pujarà al camió “sempre que la salut
ho permeti”.

+ FIRA DE SANT JOSEP

Bombers amb Ucraïna
Els Bombers Voluntaris de Castellar
i el SERNA sumen esforços per
donar suport a la iniciativa Bombers
per Ucraïna. Aquest diumenge
s’instal·laran a la plaça d’El
Mirador durant tota la jornada per
recollir diners, i també organitzaran
activitats per a tota la família, en el
marc de la celebració de Sant Josep
i la festa del patró dels bombers.
Per exemple, a la plaça d’El Mirador

els més menuts podran pujar als
camions de bombers antics i nous
i baixar pels tubs, i també fer-se
un carnet de bomber voluntari.
Quant a l’ajuda humanitària,
Bombers per Ucraïna ha concretat
que la setmana que ve enviaran
diverses furgonetes i, si és possible,
algun autocar, per recollir refugiats
i traslladar-los a Catalunya. És per
això que a banda del suport econòmic per llogar vehicles, demanen
l’ajuda d’ajuntaments, institucions
i d’entitats per coordinar l’acollida
dels refugiats ucraïnesos que puguin recollir a la frontera de Polònia.
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LABORAL | MOBILITZACIONS

Una vaga amb un seguiment desigual
S’ha notat més en algunes escoles pel que fa als docents, però no tant en l’afluència d’alumnes

Alumnes del cicle superior de l’Emili Carles fent activitats en una classe. || J. RIUS

Jordi Rius

La primera tanda de tres dels cinc
dies de vaga de docents a Castellar
s’ha saldat amb un seguiment irregular pel que fa als centres. S’ha notat
més en els instituts, on hi hagut més
d’un 50% d’incidència de la vaga, que
a les escoles . El Departament d’Educació va afirmar que , en el primer dia
de vaga, dimarts passat, el seguiment
era del 31, 3% als centres públics, segons les dades comunicades pel 87,5%
d’escoles i instituts. Als concertats, el
seguiment de la vaga va ser del 8,7%,
segons la comunicació del 69,7% dels
centres. Els sindicats, en canvi, en van
fer una altra valoració. A secundària

van xifrar el seguiment en més del
75% i, des d’USTEC, afirmaven que
era del 60%.
A Castellar el seguiment de la
vaga va ser molt irregular, depenent
de cada centre. Per exemple, el primer dia de vaga a l’Escola El Sol i la
Lluna van faltar 40 alumnes però
només cinc professors van secundar la mobilització. A l’Emili CarlesTolrà el seguiment va ser més important. Hi van faltar la meitat dels 200
alumnes que té el centre i es van fer
serveis mínims.
A l’Escola Joan Blanquer, la secretària del centre, Montse Martí, informava que en aquest primer dia de
vaga 38 alumnes d’infantil van anar
a classe i 45 de primària. El claustre

Les classes es van fer dimarts gairebé amb normalitat a l’Escola El Sol i la Lluna. || J. RIUS

de professors del Joan Blanquer va
decidir fer vaga només dimarts “perquè justament dimecres l’escola
comença colònies i com que ja estaven programades hem preferit
mantenir-les”, encara que el desig
majoritari del claustre era “continuar amb el seguiment” .
Als instituts el seguiment és desigual, encara que hi havia molts professors en vaga, sobretot en el primer dia
de convocatòria. Al Puig de la Creu, un
55% del professorat no va venir dimarts
i “de vegades ha costat cobrir en alguns moments amb serveis mínims
totes les classes i hem hagut d’ajuntar alguns grups”, explica el director
del centre, Francesc Xavier Martín.
El director del Puig de la Creu

considera que “la intenció dels professors era portar la protesta el
primer dia per manifestar el seu
malestar amb el Departament
d’Educació”, però que el seguiment
de la convocatòria la resta de dies de
la setmana seria inferior. En canvi, a
Les Garberes es van fer classes amb
normalitat. La directora del centre,
Berta Tàsias, va indicar que “els dies
abans hi va haver molt debat entre
els professors, però al final la convocatòria no s’ha seguit”.
Molts professors i equips directius dels centres van anar a a la gran
manifestació convocada a Barcelona.
A la protesta, a més de milers de docents, també hi van assistir famílies
amb infants.

TRIBUNALS |
CASTELLÀ A LES AULES

Escuela
de Todos
recull firmes
a Castellar
Aquest divendres la Plataforma
Escuela de Todos - Escola de Tothom passarà per Castellar del
Vallès. En concret, segons han
avançat a través d’un comunicat,
instal·laran una carpa informativa entre les 10 i les 13 hores al
carrer Sala Boadella. L’objectiu
d’aquesta visita al municipi és
recollir signatures i adhesions
per a la seva causa: pretenen
tirar endavant una demanda col·
lectiva per exigir el compliment
de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que marcava un mínim
del 25% d’hores d’ensenyament
en llengua castellana a les aules.
Escola de Tothom vol representar les famílies que vulguin
sol·licitar l’execució de la sentència “i denunciar el seu incompliment de manera conjunta”,
expliquen. Segons apunten, en
aquests moments compten amb
14 associacions catalanes unides
“per aconseguir que tots els
centres educatius imparteixin un mínim de 25% d’hores
en castellà”. Aquesta mobilització s’ha produït, segons assenyalen, “davant l’anunciada
desobediència de la Generalitat i la inacció del govern d’Espanya”. “Només els ciutadans
podrem aconseguir la fi de la
immersió lingüística”, asseguren des d’Escola de Tothom.
|| REDACCIÓ
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opinió
Cercle de Col·leccionistes

Propera trobada de
col·leccionistes de
plaques de cava de
Castellar del Vallès
Castellar del Vallès acollirà una
nova trobada d’intercanvi de plaques de cava, taps corona i altres
col·leccionismes. S’hi espera la participació de professionals, aficionats
i de tothom que es vulgui apropar a
aquest esdeveniment. En aquest esdeveniment col·labora l’ajuntament
de la vila cedint l’espai públic i el mobiliari, a qui estem molt agraïts, així
com a la nostra regidora de Cultura. Aquest esdeveniment es farà si
Déu vol al passeig de la plaça Major,
al costat del nostre sortidor, diumenge, dia 20 de març. L’horari previst
és de 9.00 h a 13.00 h. Tindrem productes artesans i ampolles de cava
del Celler Vell a bon preu. En cas de
mal temps porteu el paraigua. Us esperem a tots.

Veïnes i veïns de Sant Feliu del Racó i
Sant Llorenç Savall

Sou molt bona gent!!!!
Dues dones, en majúscules, una de
Sant Llorenç i l’altra de Sant Feliu,
que coneixen molt bé Ucraïna, van fer
una crida per WhatsApp per recollir
bolquers, tovalloletes i cosetes per a
nadons, la resposta ha estat acollida
immediatament.
Agraïm a aquestes dues dones i a
la població la tasca i la gran resposta rebuda.
Gràcies, Anna, gràcies, Carme!
GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES!!!! #NoACapGuerra #SolidaritatUcraïna

Claustre de professors/es dels
instituts Castellar i Puig de la Creu

Carta a les famílies
Benvolgudes famílies,
Des del claustre de professors/es de
l’Institut Castellar i Puig de la Creu
volem fer sentir la nostra veu. L’opinió
pública és molt atrevida i tota la polèmica dels canvis en l’àmbit de l’ensenyament ha vingut servida amb una
cortina de fum en forma d’avançament de curs.
Si bé és cert que aquesta imposició
sense consens ens ha vingut de nou
i ens sobta, no és el que més ens preocupa de totes les modificacions que
s’han presentat.
No són les vacances dels mestres el
que està en joc, és el futur dels nostres
nens, dels nostres adolescents i, per
conseqüència, de la nostra societat.
Que a primer i segon d’ESO el nostre
alumnat no pugui gaudir i aprofitar-se
de tenir dins l’aula als especialistes de
cada matèria, vol dir que s’està limitant la presència de professorat espe-

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

cialista, que és qui millor pot guiar
els alumnes en la seva descoberta,
aprenentatge i estima en un ensenyament secundari. Amb la proposta del nou currículum, s’imposa l’ensenyament per àmbits a secundària,
es crea un nou perfil de professor/a
més generalista. Això també limitarà el nombre de professors que impartirà classes en els primers anys
de la secundària. La qual cosa significa dedicar menys recursos a la formació dels nostres alumnes. Amb el
nou currículum la qualitat de l’ensenyament ni es manté, ni s’augmenta el pressupost dedicat a educació.
Que s’eliminin assignatures tan
constructives i formadores com la
filosofia, que es modifiqui de nou la
manera d’avaluar els alumnes... són
només una mostra dels canvis que,
aquests sí, ens fan indignar i ens fan
posar el crit al cel.
Nosaltres som els que entrem a les
aules, els que interactuem amb els
nostres alumnes, els que veiem les
necessitats que tenen, els que escoltem les seves inquietuds i els que, en
definitiva, sabem quines estratègies
donen més fruit a la llarga.
Volem formar persones lliures, amb
opinió crítica i amb un discurs de coherència i correcció. Volem que els que
són ara els nostres alumnes, puguin
arribar a ser allò que es proposin a
la vida i amb aquests canvis imposats i no consensuats amb els professors i mestres que piquem pedra
dia a dia, dubtem que arribin mai a
tenir les eines per aconseguir aquesta felicitat.
No és una utopia, és una realitat i
veure com tot el que hem construït
pot ensorrar-se per un simple canvi
de llei del conseller i el seu equip ens
dol, i ens dol molt.
No volem un canvi de currículum, no
volem que se’ns imposin canvis que
no hem demanat mai. Volem treballar a l’aula fent la feina que més ens
agrada i precisament per això, si
cal avançar el curs, no hi posarem
cap entrebanc. Abans, però, i seguint el camí que ensenyem als nostres alumnes, voldríem parlar-ne i
que se’ns demani opinió, voldríem
poder-la defensar i, si no és demanar massa, que més enllà del “teniu
moltes vacances” se’ns valori per la
feina que fem, que ens agrada i n’estem orgullosos.

AFA Colobrers i AFA El Coral

Per una escola bressol
digna, baixem ràtios ja!
La preinscripció escolar per al nou
curs 2022-2023 ha arribat acompanyada del titular de baixada de ràtios progressiva a primària i secundària. El conseller d’Educació Josep
González-Cambray anuncia aules
de fins a 20 alumnes a I3 a la majoria d’escoles públiques i concertades
del territori. Una notícia que a priori sembla positiva ens fa replantejar
el paradigma de la primera infància.
Som els grans oblidats?
A les famílies amb infants de 0-3 anys
i familiaritzades amb les ràtios d’escola bressol ens ha consternat que el

primer cicle d’educació infantil quedi
exclòs d’aquest progrés tan reclamat
per tota la comunitat educativa. Actualment, la ràtio per adult és de 8 lactants (0 a 1 any), 13 infants d’1 a 2 anys
i 20 infants de 2 a 3 anys. Les recomanacions elaborades per la Unió Europea són de 4 lactants, 6 infants d’1 a 2
anys i 8 de 2 a 3 anys. Poc a veure amb
la nostra realitat.
Unes ràtios tan elevades no garanteixen qualitat, tot i el sobreesforç que
puguin fer les educadores. El model
actual no és compatible amb l’atenció
individualitzada que requereixen els
infants en aquesta etapa, cosa que fa
que les necessitats bàsiques es cobreixin quan i com es puguin. Com
a conseqüència augmenten els conflictes entre iguals a l’aula per la falta
d’espai vital i la sensació d’abandonament derivada de l’espera en aquesta
atenció. Cal afegir la dificultat per detectar les necessitats educatives especials sense oblidar la importància
cabdal de l’acompanyament emocional durant la primera infància.
Si ens fixem en el procés de familiarització, sota aquestes condicions genera ansietat, a causa que la creació
del vincle afectiu amb la figura adulta és molt més complicat.
Unes ràtios molt per sobre de les recomanades augmenten l’estrès tant dels
infants com de les educadores. Aquest
estrès altera el patró de connexions
neuronals, en molts casos de forma
permanent. Si no es formen aquestes connexions quan toca, el cervell
esdevé més inestable i afecta en la
capacitat de gestionar les emocions,
en la memòria i en la presa de decisions futures. Per no parlar de la facilitat de propagació de malalties infeccioses en espais reduïts o dels perills
que suposa la incapacitat de prevenir
accidents quan el grup és nombrós.
Dit això, només ens queda preguntar-nos: i la petita infància, quan? El
primer cicle de l’educació infantil existeix. Ha arribat l’hora de reconèixer-lo
i escoltar-lo.
Com a famílies no entenem que els
nostres infants de 2-3 anys hagin de
conviure amb 19 companys/es més
i una sola mestra referent. Francament, no ho entenem. Un infant de
2-3 anys és igual d’autònom que un de
3-4 anys? Com acompanya una sola
mestra els seus 20 infants en el procés de control d’esfínters amb tot el
que això comporta? Què fa una educadora quan dos o tres infants estan
tristos i necessiten acompanyament?
Com s’ho fa quan tot això passa a la
vegada? I el més important, els nostres infants, com s’ho fan?
Garantir el benestar físic, emocional i
social de l’infant és un dret fonamental que com a societat hem de defensar, especialment en aquesta etapa
imprescindible de desenvolupament.
Per això, des de l’associació de famílies d’ambdues Escoles Bressol Municipals (El Coral i Colobrers) i dels representants de les famílies al consell
escolar dels respectius centres hem
demanat un replantejament urgent
del projecte educatiu a l’Ajuntament
de Castellar del Vallès, també en relació amb la primera infància. Proposem potenciar l’ensenyament públic
del municipi, especialment ara que
s’iniciarà la gratuïtat de B2, assolint
ràtios dignes i augmentant l’oferta de
grups d’aula (donat que l’espai exis-

teix) per evitar disminuir l’oferta pública total de places. Estem convençudes que la baixada de ràtios milloraria
la qualitat de l’ensenyament i ens equipararia amb el model europeu, i que a
Catalunya seríem pioners en l’atenció
individualitzada dels nostres infants.
Obrim el diàleg a tota la comunitat
educativa (famílies, escola i institucions) per treballar conjuntament cap
a una nova societat més justa, igualitària i equitativa que vetlli pels interessos reals dels infants sense tenir
en compte únicament el factor econòmic. Fem-ho possible!

Antoni Comas

Una part de l’educació
és, als problemes, saber
trobar les solucions
A la vida se’ns presenten sovint problemes.
Convé, llavors, parar l’activitat, fer
un stop i amb la ment en calma presentar-se clarament el problema per
trobar raonant la solució o solucions.
Si inicialment la solució no es presenta convé repetir l’operació buscant
l’origen del problema i pensant una
altra vegada per altres camins mentals per veure la causa del problema
fent un garbuix i veure’m si se nos il·
lumina el cervell.

Fe d’errades
A la pàgina 12 de l’Actual 650 s’informava que la Plataforma Lluita per una
Sanitat Digna seria a la carpa del PP
recollint signatures. La plataforma vol
aclarir que el PP els està ajudant a recollir signatures, però que ells “no formen part del PP ni de cap altre partit”.

Pau Castellví*

2 anys des de la declaració
de l’estat d’alarma

S

ón 24 mesos. 462 milions d’infectats diagnosticats a tot el món,
2.384.192 dels quals a
Catalunya. 6 milions
de víctimes mortals, d’entre les quals
26.769 a Catalunya (el que vindria a
ser gairebé la població de Castellar).
12 milions de vacunes i 13 milions de
tests PCR administrats per l’Institut Català de la Salut.
La pandèmia ha deixat una petjada
profunda a la nostra societat. El món
del 2022 no és el mateix que el del
2019. Tots hem perdut, en el que va
de pandèmia, algun familiar, alguna
amistat o conegut a mans del virus.
Massa sovint han sigut pèrdues fredes, protagonitzades per la descarnada soledat exigida per les restriccions pandèmiques. Tant a l’empresa
com a l’administració, l’entorn laboral s’ha vist fortament alterat. El teletreball és una realitat molt

present . Milers d’empreses s’han vist
obligades a tancar. La higiene s’ha revaloritzat i, sovint, les precaucions
que ens hem vist obligats a prendre
han influït en com interactuem amb
les persones que ens estimem. Especialment amb la gent gran i les persones que formen part d’un col·lectiu de
risc. Moltes famílies han patit dificultats econòmiques greus pels ERTO i
els retards de l’administració, o per
situacions d’atur prolongat.
Davant de tot això, qui més qui menys
el desànim ens ha invadit en algun
moment. És especialment en aquests
moments en els que ha marcat la diferència tenir algú al costat per acompanyar-nos, o ajudar-nos a mirar endavant. Des de Junts per Castellar
hem vetllat en tot moment perquè
l’Ajuntament estigui al costat dels
ciutadans amb accions concretes
per paliar les conseqüències de la
COVID i la crisi que se’n deriva. A
aquest efecte, vam contribuir a instituir i a mantenir l’anomenada “taula
de crisi”; un espai que ha facilitat una
dinàmica de treball conjunta a l’Ajuntament, entre tots els partits amb
representació, amb independència de les nostres diferències i hem
pogut fer, a través d’aquest espai,
més d’una quarantena de propostes per paliar els efectes de l’actual crisi. També vam posar totes les
cartes sobre la taula fent 41 propostes en el marc de la negociació dels
pressupostos municipals del 2022,
defugint qualsevol tipus de partidisme. Això ha permès que l’equip
de govern impulsi millors polítiques
públiques, prioritzant a iniciativa
de Junts el manteniment de places
i carrers, la neteja o la creació de
100 noves places d’aparcament (posant punt i final a l’eliminació constant de places d’aparcament que ha
estat impulsant), d’entre d’altres. I
això després d’una fase inicial (fins
l’estiu del 2020) en la que els membres de Junts vam posar diners de la
nostra butxaca per facilitar més de
1.000 mascaretes a comerços i treballadors de serveis essencials, o en
el que vam crear un portal web que
va facilitar centenars de compres
a domicili a comerços locals en ple
estat d’alarma (a través de més de
1.400 visites directes als detalls de
contacte per comandes a domicili).
La pandèmia ha tret a la llum el
pitjor i el millor de la condició humana: l’egoïsme més ignorant de
persones que, en plena onada de
contagi, exposaven a altres persones a la malaltia per imprudència, i
la col•laboració més admirable entre
el veïnat, amics i coneguts. Des de
Junts hem fet el possible per contribuir a un govern municipal sòlid
que atengués a la ciutadania adequadament i amb plenes garanties. Ho
hem fet a través de propostes concretes, una actitud proactiva (sortint al carrer nosaltres mateixos i no
esperant que ho fes l’administració,
quan ha sigut necessari) i des d’un
enfocament constructiu. Davant les
pèrdues sofertes, cal que prevalgui
no el record del patiment, sinó que
també allò que ha fer que com a societat col•laboréssim per sortir més
forts de la pandèmia.
*Regidor portaveu de Junts per
Castellar
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opinió

Aromes de Castellar

H

avia entrat a la web
de l’ATC per fer el pagament del nou impost sobre les emissions de CO2 emeses
pels vehicles, i ja de pas ordenar-ne
la domiciliació dels rebuts per als
anys següents tot seguint les instruccions rebudes i, com sempre,
per pagar tot van ser flors i violes.
Seguidament, em vaig disposar a
envernissar una pintura acrílica
que uns dies abans havia donat per
acabada. Cal evitar respirar massa
directament els vapors d’aquests
productes i vaig decidir obrir les
finestres de l’estudi per afavorir-ne
la ventilació, tot i l’acusat fred que
feia a fora. Moments abans m’havia
cridat l’atenció que la meva dona
ja estigués recollint la roba que
precisament acabava d’estendre.
En obrir les finestres vaig endevinar-ne el motiu. Quina ferum!, un
fum espès procedent de la crema
autoritzada de restes de collita
s’estava apoderant de tot el veïnat
i feia camí cap a la resta del poble.
Abans de fer l’acció ràpida de tancar la finestra vaig poder copsar
un enrenou típic de la canalla quan
juga. Era l’hora del pati d’un col·legi
proper i l’alumnat es desfogava cridant i corrent, però inhalant innocentment i sense alternativa tota
aquella toxicitat. El fum no té escrúpols, però tampoc en té la culpa.
Algú el provoca.

Josep Maria Calaf*

Dir no a la guerra no és
suficient

É

s una obvietat dir que,
en ple segle XXI, els estats juguen un paper
determinant en la geopolítica mundial tot
configurant una teranyina força complexa d’interessos i poders sovint inconfessables i canviants. Justament
per aquest motiu l’absència de conflictes entre ells és pràcticament impossible. De fet els mateixos estatsnació (nascuts principalment en el
segle XVIII) ja parteixen de greus
dèficits en la seva naturalesa conceptual: en teoria un estat nació es
constitueix per elements identitaris
comuns dels seus habitants. La realitat, però, és que la majoria d’estats
són plurinacionals, pluriculturals
i plurilingüístics per motius imperialistes, demogràfics, econòmics,
històrics o bèl·lics. Aquesta evidència no fa més que complicar l’entesa
i l’harmonia en el si dels mateixos
estats i entre els diferents estats. A
Europa i al món els conflictes entre
estats sovint s’han vehiculat per la
via de la guerra. Però semblava que
les guerres mundials del segle passat havien significat la lliçó suficient
per fer-nos entendre que el diàleg, la

PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

Fums. || JOAN MUNDET

“El fum no té
escrúpols, però
tampoc en té
la culpa, algú el
provoca”

diplomàcia i la negociació eren millors vies de resolució de conflictes
que la imposició, la mort i les guerres. De fet l’ONU i la mateixa UE són
dos exemples d’organismes creats
després de la Segona Guerra Mundial que tenen el propòsit d’utilitzar
les paraules en lloc de les mans i les
armes per dirimir diferències.
Tota aquesta explicació prèvia és
per fer-nos evident el difícil equilibri
entre estats en un marc en què la llengua, la religió i l’ètnia s’utilitzen com
a amenaces que cal eliminar, l’economia, els recursos naturals i el poder
com a elements que cal conquerir i
la mentida, la difamació i l’odi com a
eines que cal emprar per aconseguir
els objectius anteriors.
El “no a la guerra” ha de ser el crit
unànime abans que la guerra esclati,
però quan la guerra ja ha esclatat no
és suficient. Per tant, instal·lats ja en
una guerra cruenta en què la població civil ucraïnesa pateix en forma
de mort i de dolor les conseqüències
immediates del conflicte, ja no serveixen per a res les possibles raons
(compartides o imaginades) que podrien assistir a Rússia en la seva decisió d’iniciar el conflicte. Aquelles decisions que posen en risc no només la
qualitat de vida sinó simplement la
mateixa vida de la població no poden
tenir cap justificació ideològica, històrica, política o territorial suficient.
Qui inicia la guerra i mata perd totes
les raons que el podien assistir en el

Els vianants, els qui s’esperen a la
parada de l’autobús mentre aquest
arriba, la quitxalla en temps d’esbarjo, els avis que surten a gaudir
de l’aire lliure, patis i terrats plens
de roba estesa que es disposa a
rebre un aire fresc i la llum del sol
que participarien en la seva higiene, tot i tothom es veu desagradablement aromatitzat per aquesta
boira artificial que, durant mesos,
de forma intermitent ens envolta i
que entra de forma fàcil i inevitable a les cases i edificis del poble.
Personalment, no estic en contra

de contribuir amb nous impostos
a la lluita contra el canvi climàtic,
encara que la butxaca se’n pugui
ressentir una mica, però se’m revolta l’esperit cada vegada que
em piquen els ulls i acabo tossint
pels efectes d’aquests mals fums
autoritzats.
El tema és tan recurrent com el
de les caquetes i les “cacasses” incontrolades dels gossos. Aquestes
fumasses es reprodueixen durant
diversos períodes un any rere l’altre i sembla que ho fan tot seguint
la normativa municipal redacta-

da a aquests efectes quant a condicions, horaris i calendari. Molt
bé. Però no ens podem estalviar la
crema d’aquestes restes organitzant-ne una recollida centrada en
uns contenidors i amb destí final a
la deixalleria? Això ens ho preguntem un munt de veïns que no acostumem a gastar-nos gaires diners
en perfums després de les dutxades pertinents, però resulta que
quan anem a Sabadell tot aquell que
se’ns acosta ens pregunta: “Vosaltres sou de Castellar, oi?” Aromes
de Castellar!

seu argumentari.
I és en aquest sentit que cal aclarir
el sentit del crit unànime del “no a la
guerra” de molts ciutadans. És lògic
defensar que, humanitàriament, les
guerres no acaben sent bones per a
ningú, ni per als guanyadors ni per
als perdedors. Tampoc donen solució als problemes que suposadament
la invoquen. Al contrari, els conflictes bèl·lics creen nous problemes
que cal afegir als ja existents i que
poden sortir de forma immediata o
futura. En aquest sentit el “no a la
guerra” conté tota la lògica i la sensatesa que la ciutadania pretén expressar. Però aquest “no a la guerra”
no pot equiparar l’agressor i l’agredit, el potent i el dèbil, l’atacant i
l’atacat. Això seria tant com admetre que les dues parts tenen la mateixa culpa i la mateixa responsabilitat. Seria tant com afirmar que la
Guerra Civil espanyola es va iniciar,
a parts iguals, amb la responsabilitat del govern legítim i de l’aixecament militar. Que la Segona Guerra
Mundial equipara la culpa entre el
nazisme i la resta del món. El “no a
la guerra” és plenament assumible
com a eslògan mentre un bàndol no
iniciï unilateralment la guerra. Quan
algú comença a matar població perd
tota la legitimitat en les raons que el
podrien assistir abans de la guerra.
Pretendre que l’observador se situï
en un pla de neutralitat absoluta
entre botxins i víctimes és profun-

dament injust i irracional.
Per tot això, segons el meu parer, el
“no a la guerra” no és suficient. Cal
estar al costat dels dèbils, dels reprimits, dels que pateixen i dels indefensos. Seria molt mala cosa que
davant del patiment, l’horror i la violència només ens limitéssim a dir
un “no a la guerra”. Cal condemnar
l’agressor amb la mateixa proporció amb què cal ajudar l’agredit. I,
de la mateixa manera, cal denunciar l’atacant alhora que ajudem qui
es defensa.

ventall de productes: embotits, formatges, pa i coques, vins, caves i licors, les llaminadures o el bacallà,
entre d’altres. També muntaran parada diferents entitats del municipi.
Tot i que enguany la fira mantindrà el format lleugerament reduït la
festa torna a poc a poc a la normalitat. Entre altres qüestions, es recuperen els repartiments de coca i de
crema catalana.
Dissabte farem gana amb la tradicional audició de sardanes que organitzen conjuntament l’Ajuntament
i l’Agrupació Sardanista Amics de
Castellar, i que anirà a càrrec de la
Cobla Jovenívola de Sabadell a la
plaça del Mercat a partir de les 17.30
hores. També dissabte podreu gaudir
de l’espectacle Jaleiu, amb Guillem
Albà & La Marabunta, a l’Auditori.
Les propostes el cap de setmana
de Sant Josep es completaran amb
la música de la 6a edició dels Petits
Concerts de Sant Josep, una proposta d’Acció Musical Castellar que arribarà tant el dia 19 com en dia 20 i
que tindrà lloc a diferents indrets de
la nostra vila.
Us animo que participeu en totes les
activitats que s’han preparat per celebrar Sant Josep. I aprofito per agrair el seu esforç a totes les persones i
entitats que han col·laborat en l’organització de les diferents activitats.
Fem poble, fem Castellar.

* Regidor d’ERC

Joana Borrego*

Un Sant Josep farcit
d’activitats
quest cap de setmana, festivitat de Sant
Josep, es presenta farcit d’activitats per a
tots el públics i amb
importants novetats.
La principal és que la tradicional
fira de productes artesanals de Sant
Josep, que se celebra des de mitjans
dels anys 80 –i que té una gran acollida entre els castellarencs i castellarenques– es farà diumenge. Hi participaran 26 parades amb un ampli

A

* Regidora de Cultura
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MITJANS | FORMACIÓ

comunicació

MITJANS | TROBADA

Ràdio Castellar i L’ACTUAL participen
en la jornada ‘Diàlegs de comunicació’

Alumnes de 3r d’ESO del Sant Esteve van participar en directe en la programació de la ràdio. || C. D.

Tornen les visites escolars a Ràdio Castellar
Dos anys després de l’esclat de la pandèmia per culpa de la Covid-19, Ràdio Castellar ha pogut reprendre les visites escolars a les seves instal·lacions, un recurs pedagògic que té força èxit entre les escoles i instituts del municipi. En concret, dijous i divendres passat els dos grups de tercer d’ESO de l’Institut Escola Sant Esteve van poder
aprendre in situ el funcionament d’una emissora i les claus per fer ràdio. Els alumnes del Sant Esteve estan treballant l’elaboració de pòdcast de temàtica diversa en un taller que tindrà com a colofó un programa especial de
Ràdio Castellar que es farà en directe el pròxim 25 de març a la mateixa escola, dins de la nova sala polivalent que
s’ha fet amb les obres d’ampliació del centre. D’altra banda, la ràdio en aquests moments també té engegats projectes de col·laboració amb FEDAC Castellar i amb l’Institut Castellar fent tallers audiovisuals també a alumnes
d’ESO d’aquests centres. || REDACCIÓ

El futur dels mitjans de proximitat exigeix aprofitar les possibilitats que
ofereix la tecnologia per produir i distribuir continguts, prioritzar la informació de qualitat enfront la quantitat, invertir en la formació contínua del
personal i potenciar la marca com a referent comunicatiu. Aquestes van
ser les principals conclusions de la jornada Diàlegs de comunicació. Com es
transformen els mitjans de proximitat? organitzada per Montcada Comunicació a l’espai cultural Kursaal dissabte passat, 12 de març. A la matinal van
participar Agustí Danés, director editorial d’El 9 Nou; Òscar Sánchez, director dels mitjans públics de l’Hospitalet de Llobregat; Mònica Lablanca,
directora de Cugat Media; Julià Guerrero, director dels mitjans públics de
Castellar del Vallès, i Pilar Abián, gerent de Montcada Comunicació. Tot i
reconèixer que la digitalització ha fet canviar els hàbits de consum de continguts informatius i que mitjans com la ràdio i la premsa escrita han perdut el protagonisme previ a la irrupció d’internet, els participants en la jornada van reivindicar la força que encara tenen i el fet que la premsa escrita
i les emissores locals continuen sent un referent informatiu i comunicatiu
que ajuda a mitigar la bretxa digital. “No tothom té accés a internet i no
podem deixar aquest públic de banda, a Castellar hi ha un percentatge
elevat de la ciutadania que s’informa del que passa a través dels mitjans tradicionals”, va assenyalar Julià Guerrero. || REDACCIÓ
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motor

Carmelo Morales: l’adeu del rei
El pilot castellarenc es retira com el pilot amb més campionats d’Europa de la història i un total de 14 títols

Albert San Andrés

Un dia després de provar l’Honda del
Team LaGlisse, Carmelo Morales es va
acomiadar de tothom amb una foto al
podi de la Copa Cagiva (1997) i un emotiu missatge a Instagram anunciant la
seva retirada: “Ha estat una llarguíssima aventura, en què he gaudit molt,
amb uns inicis al·lucinants, que haurien estat impossibles sense la força
de la família i dels Larry’s. Em sento
molt afortunat d’haver trobat grans
amistats pel camí”.
Els que hem tingut la sort de tractar-lo de prop només podem tenir per a
ell paraules d’elogi. Ha estat un dels millors pilots de la història del motociclisme nacional i continental. Un d’aquells
pilots que deixen empremta.
Carmelo Morales baixa de la moto
als 43 anys, i traçar un paral·lelisme
amb Valentino Rossi és inevitable: pilots longeus, amb una llarga llista de títols i un carisma inigualable. Figures
difícils de reemplaçar i sense les quals
els respectius campionats es queden
orfes dels seus fills pròdigs.
I és que Carmelito (Castellar,
1978) és un dels millors pilots de la història del motociclisme nacional, només
superat en títols nacionals per noms
com els d’Ángel Nieto, Jorge Martínez
Aspar, Benjamí Grau o Ricardo Tormo,
entre d’altres. Amb sis, és l’únic pilot de
l’era moderna que ha aconseguit un palmarès d’aquesta mena i per descomptat, el millor del segle XXI. Però on ha
destacat per sobre de tothom ha estat
en el Campionat d’Europa de motociclisme, en què amb sis és el millor pilot
de la història.
Sense cap referència ni padrí,
va començar en el món de les motos a
una edat impensable avui dia. Amb 18
anys i després d’un greu accident contra un camió al polígon, la família va decidir comprar-li una moto per evitar
que es tornés a fer mal. El seu pare i el
seu tiet no volien que s’acabés matant
al carrer, com han explicat en alguna

Carmelo Morales en una sessió de fotos per a ‘L’Actual’ al circuit de Xest el 2016, després de proclamar-se campió. || A. SAN ANDRÉS

ocasió, i li van buscar un equip en una
de les copes de promoció més importants de finals dels 90. Amb una 125 cc
va arrencar la seva carrera en la Copa
Cagiva del 1996, campionat en què es va
imposar un any després per fer el salt
a la Copa Aprilia de 250 cc, de la qual
també, després d’un any d’adaptació,
va ser campió el 1999.
Amb el canvi de dígit va iniciar el seu idil·li amb el campionat que
més tard el veuria triomfar, però els
inicis no van ser gaire encoratjadors.
Sis temporades en terra de ningú van
desaprofitar el talent del Larry’s que
va aconseguir dos sisens llocs finals el
2003 i el 2005 sobre una Suzuki. Però
va ser llavors quan el Team LaGlisse
es va fixar en ell i Jaime Fernández-

Avilés li va donar un seient a l’equip filial de l’equip mundialista. I va arrencar la llegenda.
Després de dos campionats seguits en què va acabar subcampió pel
darrere del murcià David de Gea, Morales era tricampió d’Espanya entre el
2008 i el 2010, amb l’afegit que aquest
últim ho feia en la categoria intermèdia de Moto2, de creació recent, marcant el seu nom en lletres d’or com a
primer campió en aquesta categoria.
En paral·lel, també va aconseguir
imposar-se en l’europeu (2008, 2009,
2010) i va debutar com a wild card al
mundial de Superbikes (2007, 2008),
sent capaç d’entrar als punts en la primera de les curses i amb una moto força
inferior a la resta.

La infraestructura de l’equip madrileny li va garantir un bon material
que ell va fer campió i va ser el 2010
quan Sito Pons va pensar en ell per reemplaçar el lesionat Axel Pons en el
mundial. Però el seu debut no va poder
ser pitjor i el 31 ens deixava gravades a
la ment unes esfereïdores imatges en
la recta del circuit de Montmeló, on un
toc a l’arribada amb Kenny Noyes el
feia caure a la recta quan lluitaven per
la setena posició. Tres mesos després
de fracturar-se una vèrtebra, i quan
tothom dubtava de la seva recuperació, es va imposar de nou en l’europeu,
i va tornar al mundial per disputar les
dues últimes proves de l’any a Portugal i València, amb la Suter del Racing
Team Deutschland. El 2011 era l’any en

què havia d’explotar el mundial, però no
va ser fins a la cursa de Catalunya quan
el Desguaces La Torre li donava el seient de Moriwaki-Suter en substitució
del japonès Kazuki Watanabe, equip en
què va completar set curses abans de
retornar al CEV, on va ser segon.
L’edat el va allunyar del mundial,
no obstant, el 2012 va repetir doblet a
Espanya i Europa i va ser segon els dos
anys següents amb una Kawasaki. El
retorn de Yamaha amb el LaGlisse li va
proporcionar els dos últims campionats
d’Europa, en què la cita única d’Albacete va convertir-se en el FIM CEV Repsol, amb rang d’europeu en Superbike
i Moto2, i de mundial júnior a Moto3.
Carmelito no va donar opcions als
rivals i va sumar dos consecutius el 2015
i 2016, celebrant l’aniversari de la marca
Yamaha en l’última cursa a Xest, vestida amb els mítics colors groc-i-negre
popularitzats a finals dels 70 per Kenny
Roberts. Allà, en la mateixa recta del
Circuit Ricardo Tormo, va protagonitzar una exclusiva sessió de fotos per a
L’Actual, on va deixar unes simpàtiques
instantànies que reflectien el gran carisma d’un pilot que sempre s’ha identificat amb Castellar.
La desaparició de la categoria
gran del FIM CEV l’any següent el va
fer tornar al nacional sota la batuta de
l’EasyRace d’Eduardo Salvador, cosa
que el va separar de la trajectòria del
LaGlisse onze temporades després.
Amb la BMW va guanyar el 2017 i el
2018, passant un any en blanc el 2019,
en què després de 13 temporades no
aconseguia guanyar cap cursa.
El 2020 va fitxar pel Cardoso Racing i quan arribava a l’última cursa de
Jerez amb opcions, el finalment guanyador Román Ramos el va fer caure
a terra i es va proclamar campió. L’any
passat va reaparèixer amb un doblet a
Navarra després d’una sanció, però una
lesió el va fer perdre les dues últimes
cites, de manera que no podia tornar
a ser campió, el tancament agredolç
d’una de les trajectòries més brillants
de la història del motociclisme, amb un
total de 14 títols.
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FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

HOQUEI | 2A CATALANA

Toca aixecar-se (1-2)
L’HC Castellar perd el segon partit i es complica l’ascens de categoria

L’FS Castellar manté
el pols en el lideratge (3-2)
L’FS Castellar segueix el seu camí
triomfal en Lliga, amb una nova victòria contra el Sant Cugat per 3-2.
Els de Darío Martínez no afluixen
el ritme i segueixen amb cinc punts
d’avantatge respecte del segon classificat, que ara és el Parets.
L’equip taronja va voler sentenciar en la primera part, i va marxar per 2-0 al descans amb gols de
Quim Juncosa i Guillem Ramiro,
va aconseguir el 3-0 a l’inici de la
segona amb gol de Marc Mas, que

semblava deixar sentenciat el partit. Però els rivals es van despertar i
es va apropar amb dos gols que van
fer demanar l’hora als de Martínez.
Aquesta és la sisena victòria
consecutiva d’un equip que no sap
què és perdre des del mes de gener,
quan va caure en un partit ajornat
amb el Vacarisses. Amb 10 jornades encara pendents, els de Martínez són els màxims favorits per
emportar-se el títol i l’ascens de categoria. || A. SAN ANDRÉS

ATLETISME | CA CASTELLAR

L’HC Castellar va tenir una tarda complicada contra el Cubelles i està obligat a no fallar en el que queda. || A. SAN ANDRÉS

El Cubelles es va emportar els tres
punts del Dani Pedrosa, després de
ser més efectiu que l’HC Castellar
en un partit en què els locals van dominar sense gaire punteria. Els de
Pep Mateo es compliquen les opcions d’ascens i els tocarà aixecar-se
per continuar lluitant.
Un partit igualat entre el tercer i quart classificat va deixar una
bona tarda d’hoquei al Dani Pedrosa
dissabte passat, tot i que el resultat
no va ser satisfactori per al quadre
local. Amb una victòria, el Castellar
hauria aconseguit superar el Cubelles a la taula i s’hauria situat en lloc
de promoció d’ascens, però la derrota els ha deixat a quatre punts dels

llocs de privilegi, a cinc partits d’acabar la Lliga.
El visitant Àlex Raventós va
avançar els seus en la primera part,
en què les forces van estar igualades en les dues bandes. Tot i això,
els de Mateo no van ser capaços
d’igualar el marcador, i tenien opcions contra un porter visitant que
ho va aturar tot.
La segona va canviar el guió
amb els locals dominant per complet
totes les facetes del joc, iniciant un
setge sobre la porteria contrària que
la defensa no va poder aturar. Jan
Canudas va igualar el marcador, en
un moment en què va semblar que
els de Mateo podien emportar-se

els tres punts sense gaire problema.
La punteria, però, no va ser la
millor i no es van aprofitar les múltiples ocasions, mentre que el Cubelles no va perdonar en la primera
contra clara que va tenir, i va capgirar de nou el marcador amb gol de
Joel Ruiz, que poc després els serviria per a una important victòria i
que deixa el Castellar en una situació complicada de cara a l’ascens.
Amb aquesta segona derrota
en la segona fase de la Lliga, els granes cauen a la cinquena posició de la
taula, superats pel Mollet –tercer en
la primera fase en el grup dels castellarencs– que va guanyar 3-1 el Sentmenat. || A. SAN ANDRÉS

Sònia Cerdán, campiona de Catalunya
L’atleta Sònia Cerdán del CA Castellar s’ha proclamat campiona de
Catalunya M35-40 en els campionats d’hivern de llançament, disputats a la Pista Municipal d’Atletisme
Antonio Amorós de Santa Coloma
de Gramenet. Cerdán va aconseguir un llançament de 17,41 que li

va permetre imposar-se en javelina.
A Antequera (Màlaga), el
també atleta verd Jan Casamada
(4:10,85) va acabar novè en la tercera sèrie dels 1.500 en la fase final
del Campionat d’Espanya sub-20,
de manera que va quedar fora de
la final. || REDACCIÓ
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BÀSQUET | COPA CATALUNYA

MOTOR | C. CATALUNYA DE MUNTANYA

El CB Castellar trenca
la mala ratxa (69-60)

Quart lloc per a De la Vega
en la Pujada a Alcover

Els groc-i-negres superen el cuer i cauen a Granollers (100-74)

La pujada a Alcover va donar el tret de sortida al Campionat de Catalunya de muntanya,
en què el castellarenc Xavier de la Vega va
aconseguir un meritori quart lloc en el seu
debut en la màxima categoria de turismes
amb el seu nou Seat León.
Amb una jornada de pluja canviant, el
pilot va muntar rodes de sec en la primera
passada, quan la resta de rivals ho van fer amb
rodes de mullat. Un encert, ja que van adaptar
les rodes a l’asfalt i en la segona passada en
van poder esprémer al màxim l’adherència.
Mentre que la primera cursa no va deixar cap incident en mullat, va ser en la segona en què es van veure diversos accidents, en
la qual el pilot de Castellar va demostrar la
seva progressió en l’adaptació al cotxe en la
segona cursa, en què va aconseguir un tercer
lloc per darrere dels Porsche de Jordi Gaig

i Joan Salvans, superant vehicles superiors
com el Ford de Gerard de la Casa o el Mitsubishi EvoX d’Iván Morales i el Porsche de
David Espasa, entre d’altres.
Aquest resultat li va permetre acabar
en el quart lloc final en la categoria de turismes, un resultat excel·lent per a la primera
cursa amb el nou cotxe, amb el qual encara
ha pogut rodar pocs quilòmetres. Gaig, De la
Casa i Salvans van copar el podi dels turismes, amb Gaig com a vencedor absolut pel
davant de les barquetes de Miquel Raventós
i Edgar Montellà.
El bon resultat va fer oblidar al pilot les
múltiples reclamacions dels pilots per “la
falta de professionalitat dels organitzadors
i responsables”, que per citar un exemple
van canviar de la categoria 2 a la 3 al pilot de
Castellar. || A. SAN ANDRÉS

El CB Castellar ha trencat una mala ratxa que ha durat des de finals de l’any passat. || A. SAN ANDRÉS

Per fi ha arribat la victòria, després que el CB
Castellar superés el Lliçà d’Amunt per 69 a 60,
en un partit ajornat de la jornada 14. Aquest cap
de setmana els groc-i-negres van disputar dos
partits, dissabte van perdre a la pista del Granollers per 100 a 74 i diumenge van guanyar contra
el Lliçà, un equip que no coneix la victòria en les
19 jornades disputades de Lliga i contra el qual
el Castellar no podia badar
Tot i les estadístiques, els visitants van
començar més forts i van superar els de Quim
P. Alarcón per 17 a 22 en el primer quart. En el
segon, els locals van ser millors, i van marxar al
descans només un punt per sota, 33 a 34. En el
tercer, una pluja de triples dels groc-i-negres va
capgirar el marcador, diferència que ja no van
poder salvar els visitants en els últims 10 minuts.

Els triples van ser la clau del partit, ja que el Castellar va anotar un total de 14 llançaments des del
perímetre. De fet en el primer quart, només hi va
haver una cistella de dos punts i en el tercer, dues.
Pel que fa al partit contra el Granollers del
dia anterior, el Castellar també es va fer valer
des del perímetre en el primer quart i va donar
la sorpresa amb un 21-25 inicial. Els del Vallès
Oriental, però, van destrossar el Castellar en el
segon amb un total de 30 punts que va capgirar
la dinàmica del partit. En el tercer van sentenciar per arribar amb 26 punts de diferència al final
i el 100 a 74 definitiu.
Amb la victòria contra el Lliçà, l’equip aconsegueix un 4-12, amb dues victòries més que la
Pia de Sabadell, pròxim rival en Lliga per als de
Pérez-Alarcón. || A. SAN ANDRÉS

Xavi de la Vega durant la primera de les pujades al traçat d’Alcover. || CEDIDA

16

DEL 18 AL 24 DE MARÇ DE 2022

esports

classificacions

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J20

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J20

C. CATALUNYA · GRUP III · J19

2A CATALANA · GRUP 1-1 · J03

2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J06

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

Badalona - Santa Coloma Suspés
Lloret - Montornés
7-1
Vacarisses - Vilamajor
5-7
FS Castellar - Sant Cugat
3-2
Pineda de Mar - San Julià R.
5-5
Mataró - Parets
3-4
Girona
Descansa
Ripollet B - Manlleu
4-2

Lliçà - Mataró
69-78
Granollers - CB Castellar 100-74
Santa Coloma - El Masnou 65-71
Sant Adrià - Montgat
76-87
Cotonifici - Pia
87-61
Sant Gervasi - Sant Josep
79-78

Cerdanyola - Barberà
Ripollet - Olesa
HC Castellar - Cubelles
Mollet - Sentmenat

CLASSIFICACIÓ

CE Sabadell B
FC Pirinaica
FC Joanenc
FC Cerdanyola B
UE Castellar
CF At. Gironella
CE Berga
CFU Can Rull RT
CF Ripollet
UE Avià
Natació Terrassa
UD Tibidabo TR
UD Can Trias
CE Sallent
UD Calaf

PT PJ PG PE PP

49
40
31
29
28
28
25
23
22
21
20
20
17
16
15

19 16
19 11
19 8
19 9
18 8
19 8
18 7
19 7
19 6
18 4
18 4
19 4
18 4
19 4
19 4

1 2
7 1
7 4
2 8
4 6
4 7
4 7
2 10
4 9
9 5
8 6
8 7
5 9
4 11
3 12

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
45
Parets FS
40
R. Santa Coloma 37
CFS C. Mataró
36
CE Vacarisses
34
Vilamajor CFS
33
Sant Julià R. FS
28
CFS Lloret
27
CEFS Manlleu
27
Sant Cugat FS
26
AE Montornés CFS 17
Girona EFS
15
CF Badalona Futsal 13
FS Pineda de Mar 12
Ripollet FS B
11

18 15
19 13
18 11
19 12
18 11
19 11
19 8
19 8
19 8
19 8
19 5
18 4
18 3
18 3
18 3

0 3
1 5
4 3
0 7
1 6
0 8
4 7
3 8
3 8
2 9
2 12
3 11
4 11
3 12
2 13

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

UB Sant Adrià			19 15 4
Círcol Cotonifici			19 15 4
UE Montgat			 18 15 3
CB Santa Coloma			19 13 6
CB Granollers			 18 13 5
UE Mataró			 19 10 9
El Masnou Bàsquetbol		17 9 8
CB Sant Josep			18 7 11
Sant Gervasi			18 6 12
Basquet Pia Sabadell			19 2 17
CB Castellar			16 4 12
CB Lliçà d’Amunt			18 0 18

5-0
2-9
1-2
3-1

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

Cerdanyola CH
UEH Barberà
CP Cubelles
Mollet HC
HC Castellar
Club Olesa Patí
CH Ripollet
HC Sentmenat

18
17
15
14
11
11
8
7

9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
5
4
3
2
2
2

3 1
2 2
0 4
2 3
2 4
2 5
2 5
1 6

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
CV Roquetes
Panteres Grogues
CEV L’Hospitalet
CV Martorell
CV Rubí
AVA Ametlla Verd
Pia Calella

17
15
13
9
7
4
3
0

6
6
6
6
6
5
6
5

5
5
4
3
2
1
1
0

1 0
0 1
1 1
0 3
1 3
1 3
0 5
0 5

3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J06
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Barberà B
13
Panteres Grogues 12
CV Terrassa 2013 11
FS Castellar
10
Escola Orlandai
9
CVAA Llars Mundet 8
La Salle Bonanova 5
Igualada VC
4

6
6
6
6
6
6
6
6

2
1
2
1
2
1
1
0

4 0
5 0
4 0
4 1
2 2
3 2
2 3
4 2

4A CATALANA FEMENÍ · CLASS. 2 · J06

ESCACS

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Gavà B
E. Pia Calella
CV Els Arcs
CV Viladecans
CV Blanes
CV Sant Adrià Lila
CV Vilanova Blau
FS Castellar B

14
14
12
9
8
3
2
0

LLIGA CATALANA · J07

Castellar - Castellbisbal
3-1
Llinars D - Castellar B
1-3
Castellar C - Caldes C 2,5-1,5
Castellar D - Vacant
4-0
Peona i Peó s12 - Castellar s12 4-0
Peona i Peó s12 B - Castellar s12 B 4-0
Castellar s12 C - Vilafranca s12 B 0-4

6
6
6
5
5
5
4
5

5
4
4
3
2
1
0
0

0
1
0
0
1
0
2
0

1
1
2
2
2
4
2
5

DEL 18 AL 24 DE MARÇ DE 2022

17

publicitat

18

DEL 18 AL 24 DE MARÇ DE 2022

cultura

Nelu Rovira actua aquest divendres a La Tahona
El restaurant La Tahona (carrer de
Barcelona, 40) acull, aquest divendres 18, a les 21 hores, un concert de
música en directe amb Nelu Rovira.

Trobada de Col·leccionistes,
aquest diumenge

Com ja és habitual, el músic castellarenc oferirà un repertori de música rock amb temes clàssics i populars de Los Rebeldes, Ronaldo,
etcètera. L’actuació compta amb
una reserva prèvia de localitats al
telèfon 635 37 05 82.

Castellar acollirà, dg. dia 20, una
nova trobada d’intercanvi de plaques de cava, taps corona i altres col·
leccionismes a la plaça Major, de 9 a 13

h. En cas de pluja, es farà igualment, a
l’entrada de l’Auditori. S’espera la participació de professionals, aficionats i
particulars.S’hipodrantrobarproductes artesans i ampolles de cava del Celler Vell a molt bon preu. Hi col·labora la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament.

PINTORS LOCALS | NOVETAT

Un museu virtual per a Raimon Roca
El seu net, Pere Roca, ha creat un portal en què es recull la vida i algunes obres del pintor castellarenc
Marina Antúnez

A Castellar del Vallès s’ha creat una
pàgina web que permetrà fer més visible l’obra i vida del pintor Raimon
Roca, que va morir ara fa 8 anys. El
seu net, Pere Roca, amb el suport
de la família i l’empresa de disseny
que gestiona, littlemamut.com, han
estat els impulsors del portal www.
raimon-roca.cat.
La família de Roca es va adonar
que tenia molta obra de l’artista castellarenc emmagatzemada i va decidir fer-hi alguna cosa, i d’alguna manera posar ordre a l’obra que havia
deixat a l’estudi el seu avi quan va
morir. “A mi em feia il·lusió fer alguna cosa per donar-lo a conèixer
i que quedés testimoni de l’obra”,
explica Pere Roca.
Abans no s’acabi dispersant, la
idea era donar a conèixer l’obra de la
qual no s’havia perdut la pista, “la
que encara queda a casa”.
En total, s’hi han inventariat
més de 350 quadres de Roca. “També
hi ha carpetes de dibuixos on encara no hem entrat”, afegeix Roca.
Les obres s’han fotografiat i documentat amb un estudi fet per Berta
Rubio, una sabadellenca i apassionada de l’art que hi va col·laborar
comentant les pintures. “Hi havia
molts quadres que ja tenien títol,
però la Berta els va posar en context del pintor, va donar una mica
d’idea de la composició i de la tècnica”, apunta Roca.

Al web es pot trobar un apunt
biogràfic de Raimon Roca i també les
obres, classificades per categories,
tècniques, temàtiques i ubicació geogràfica. “Així, tu pots buscar els olis,
o l’obra feta al Vallès, o a Begur, o
buscar les obres per mides”.
Les pintures es difonen tant al
mateix web com a les xarxes socials
Instagram o Facebook, canals oberts
recentment per mostrar l’obra del
pintor castellarenc. En tots tres espais les obres es poden comprar, per
això, s’hi indica el preu de cadascuna.
En una segona fase, el net Roca
comenta que “m’agradaria fer una
exposició de tot això”. En aquest
sentit, ja ha mantingut contactes
amb el poble de Begur, amb què
Raimon Roca estava molt vinculat,
per exposar les marines que havia
fet en aquest indret de l’Empordà.
“Havia pintat l’església de Begur
, per exemple”.
De moment, tota l’obra és a casa
dels pares de Pere Roca. “Hi ha molts
quadres de cavallet de paisatges de
Castellar, Sentmenat i Begur, alguna cosa de la Cerdanya i un quadre
de Polinyà”. Sobretot, és paisatge
vallesà i marines.
Un altre element interessant del
pintor Raimon Roca, segons apunta
el seu net, és que al seu estudi hi ha
molts experiments, peces menys comercials, moltes proves, estudis de
llum, peces inacabades, “que són
molt interessants per entendre
una mica més el procés que feia
l’avi, de com començava plante-

Captura del portal d’internet www.raimon-roca.cat, creat per Pere Roca, net del pintor castellarenc. ||CEDIDA

jant un quadre”.
La família no sap del cert si, a
aquests treballs, Raimon Roca els
donava valor, “però el que és cert
és que estan signats, potser això
vol dir alguna cosa”. Raimon Roca
era una persona molt ordenada, tot i
que no va ser un bon comerciant. Era
un pintor que havia pogut viure sempre de la pintura, “però ell deia que

hauria d’haver fet coses que no va
fer, i al revés”.
Artísticament, era un pintor
molt exigent amb ell mateix. Segurament va haver de fer moltes concessions perquè, justament, la pintura
era el seu modus vivendi. “Hi havia
un tipus de pintura que es venia bé
i que potser no era el que ell hauria
fet”. Pere Roca creu sincerament que

hauria pogut ser més conegut, però
que no era un pintor hàbil per moure’s en els cercles de relació on hauria pogut promocionar-se.
Ara, amb aquest web, es pretén
que la seva obra quedi per sempre.
“Fins i tot, que es permeti créixer,
si algú té obres a casa, no per vendre, però sí com a documentació”,
diu Pere Roca.
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espectacles

AUDITORI MUNICIPAL | SANT JOSEP

TEATRE | ESTRENA

Guillem Albà i La Marabunta fan ‘Jaleiu’

‘Un plat
de crema’
del Casal
Catalunya

Marina Antúnez

Dissabte, a les 20 h, s’ha programat
l’espectacle Jaleiu, amb Guillem Albà
i La Marabunta a l’Auditori Municipal Miquel Pont. “És un espectacle
per riure, d’humor, amb música en
directe”, apunta el mateix Guillem
Albà. El clown vindrà acompanyat
d’una banda de sis músics: Edgar
Gómez, Àlvar Monfort, Albert Comaleras, Martí Soler, Luisma Villegas i Irene Garcés, units sota el nom
de La Marabunta.
Amb aquesta proposta, Albà demostra ser un dels millors pallassos
del moment al nostre país, omple els
escenaris i fa riure tothom. En aquest
sentit, Jaleiu està pensat com un espectacle per al públic familiar. “De
fet, m’agrada que vinguin diferents
generacions al teatre, els nens sovint entenen força més coses que
els adults”, afegeix Albà.
El treball que mostrarà Albà és
provocador, optimista, divertit, parla
de tot i de res, és a dir, “m’agrada reivindicar el riure per riure, crec que
és necessari que el cap s’oxigeni”.

L’espectacle beu molt de la improvisació, tot i que l’artista afirma que “no tot és improvisat, sinó
que assagem perquè sembli que
ho estem improvisant però no és
així”. En tot cas, cada representació és diferent, perquè en cada ocasió “venim a donar-ho tot, i a celebrar la vida, amb ganes de jugar”.
El muntatge intenta desengreixar la duresa de la vida, en aquests
temps convulsos, i també tracta d’alguns temes que ens seran familiars.
Albà es reivindica com a clown,
no com els “clàssics pallassos que
ens podríem imaginar”, sinó com
una persona que fa de l’humor el seu
modus vivendi.
També combina la feina als escenaris amb la televisió i la ràdio. Actualment, col·labora al programa Islàndia d’Albert Om, a RAC1; ha dirigit
diferents espectacles de teatre, dansa
i circ; ha presentat a TV3 els programes El Llenguado i Celebrem! i ha estat
guardonat amb el Premi del Públic de
Fira Tàrrega, el Premi del Públic de
Mostra Igualada o el Premi del Públic a la Fira de Titelles de Lleida.

‘Jaleiu’, amb Guillem Albà i La Marabunta. || CEDIDA

El grup de teatre del Casal Catalunya estrena l’obra Un plat de
crema per Sant Josep, al mateix
Casal del carrer Prat de la Riba.
La proposta tindrà lloc a les 17.30
h i es podrà tornar a veure el dia 8
d’abril a la mateixa hora.
Es tracta d’una comèdia senzilla, fent honor a Sant Josep, que
succeeix en una casa on se celebra el sant de l’amo, i on entren i
surten les visites per felicitar-lo i
on passa de tot.
Els intèrprets són Francisco
Espinosa, Joan Clot, Isabel Ciuró,
Lolita López, Montserrat Sidón,
Maite Boluda, Micaela Egea, Xavier Garcia, Angel Sánchez, Ana
Moya, Rosario Pérez, Ángeles
Valenzuela i Margarita Sallent.
La direcció va a càrrec de Carles
Gutés, amb la subdirecció de Marina Segarra. || M. A.

SALA DE PETIT FORMAT | CRÒNICA

La vida de Colette emociona
L’obra de TIC Escènic ha atret més de 200 persones en 4 funcions
Guillem Plans

Més de 200 persones s’han endinsat
en la vida de l’escriptora francesa Sidonie-Gabrielle Colette, gràcies a la
representació de TIC Escènic Plaer o
felicitat? La vida de Colette sense censura. Dirigit pel dramaturg castellarenc
Jeroni Oller i traduït i interpretat per
Anna Cabeza, el monòleg teatralitzat
s’ha pogut veure quatre dies diferents

de la Sala de Petit Format de l’ETC.
“Estem molt feliços d’haver
aconseguit, poc o molt, emocionar
els espectadors i transportar-los a
la vida d’una dona com Colette”, expressa Oller. El dramaturg elogia la
feina d’Anna Cabezas en l’espectacle:
“S’ha pogut descobrir com la gran
actriu que és i que estic segur que
creixerà cada vegada més”.
L’obra Plaer o felicitat? La vida
de Colette sense censura ha aconseguit esdevenir un trajecte biogrà-

fic ple d’emocions, “un viatge que
ha mantingut la tensió emocional
tota l’estona, com una muntanya
russa”, descriu. Al final de les quatre
representacions, la platea ha reaccionat aplaudint dempeus, amb entusiasme. “La resposta del públic no té
preu, així no podrem deixar de fer
teatre”, bromeja Oller. La proposta s’ha emmarcat en els dos caps de
setmana pròxims al 8 de març, com
la reivindicació d’una gran dona en el
camp literari.

Anna Cabeza protagonitza ‘Felicitat o plaer? La vida de Colette sense censura’. || C.
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bram!

Un BRAM! marcat per la guerra
van poder ampliar tant els recursos
com l’àmbit d’actuació gràcies a una
xarxa de voluntaris i de col·laboradors.
Si primer es concentraven en el salvament a peu de platja, després van
arribar els vaixells medicalitzats de
rescat. Sovint les estratègies geopolítiques entre els països de la Unió Europea han jugat en contra de l’entitat
amb episodis com el segrest del vaixell per part d’Itàlia, orquestrat pel
ministre d’Interior Matteo Salvini, o
la negativa de diversos països a obrir
el port per al buc humanitari. Durant
la sessió, el cooperant va anunciar que
l’ONG ha activat una nova línia d’acció
per a la població ucraïnesa tant amb
l’enviament d’ajuda humanitària com
amb l’acollida de refugiats.

‘Mediterráneo’ i
‘El sustituto’, amb la
presència de Teresa
Font i Óscar Aibar,
clouen el festival
R. Gómez / G. Plans

Gairebé 2.300 espectadors han assistit a les projeccions incloses al programa de la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès. La catorzena edició
del BRAM!, que ha tingut lloc entre
el 4 i el 13 de març, recuperant així les
dates habituals d’abans de l’esclat de
la pandèmia, s’ha tancat amb una mitjana d’assistència de 150 espectadors
per sessió i una valoració mitjana per
part del públic de les pel·lícules projectades de 8 punts sobre 10. La pel·
lícula amb millor puntuació ha estat
Mediterráneo.
A les xifres d’assistència dels últims 10 dies cal afegir els 3.560 alumnes dels centres docents de Castellar
que entre el 7 de febrer i el 5 d’abril han
vist alguna proposta cinematogràfica
dins la secció del BRAM! Escolar, coorganitzada pel Club Cinema Castellar
Vallès i la Guia Didàctica de l’Ajuntament. Per tant, el BRAM! haurà sumat
5.900 espectadors en aquesta edició.
open arms

El BRAM! va enfilar la recta final de
la 14a edició amb una de les pel·lícules
guardonades a la darrera edició dels
Premis Gaudí, Mediterráneo, que es va
emportar el Premi Especial del Públic
a la millor pel·lícula, i també la millor
puntuació del públic del BRAM! És
una cinta que dirigeix Marcel Barrena i
que compta amb actors de renom com
Àlex Monner, Anna Castillo, Eduard
Fernández i Dani Rovira. Justament,
aquests dos últims són els encarregats
d’interpretar Òscar Camps i Gerard
Canals, els dos socorristes de Badalona que van fundar l’ONG de salvament
marítim Proactiva Open Arms. Barre-

el sustituto

El director de la pel·lícula ’El sustituto’, Òscar Aibar, durant la presentació del film dissabte passat. || Q. PASCUAL

na fila prim per explicar una història
que tant de bo no fos real: la de tantes
persones que fugint del seu país, de la
guerra, de la pobresa, de foc amic, per
buscar una nova vida, la perden al mar.
Per presentar la pel·lícula i per
donar a conèixer el projecte Proactiva Open Arms, el cofundador de l’entitat, Gerard Canals, va participar a
través de la plataforma Zoom en una
conversa oberta a l’Auditori Miquel
Pont. “Proactiva Open Arms no comença amb la voluntat de ser una
ONG sinó una empresa de socorrisme. Fins el 2015 no ens vam constituir oficialment com a ONG. Aquell
estiu, en veure fotografies d’infants
com l’Aylan, que morien ofegats a
les costes de Grècia i de Turquia...
això ens interpel·lava”, va explicar
Gerard Canals.
L’activista va reconèixer que no
s’imaginaven que el projecte rebria
tant de suport i repercussió als mitjans de comunicació, i que a poc a poc

Les voluntàries d’Open Arms durant la presentació de ‘Mediterráneo’. || Q. PASCUAL

Darrere del film El sustituto, hi ha un
amor a primera vista cinematogràfic
i professional entre el director, Óscar
Aibar, i la muntadora castellarenca,
Teresa Font, els convidats d’honor
a la projecció de la pel·lícula dissabte passat. La sintonia entre tots dos,
un primer amor cinematogràfic més
que evident en la presentació prèvia a
la projecció, és probablement un dels
factors d’èxit del film.
El sustituto és un thriller policíac
ubicat l’any 1982 en un poble de mar
de la Costa Blanca. Un inspector hi
és traslladat a la recerca de tranquil·
litat, però es veu implicat en la investigació de l’assassinat de l’agent a qui
ha precedit. El guió va agradar a Font
des de l’inici: “És un ‘thriller’ polític
amb una molt bona part psicològica. La corba de l’evolució dels personatges és molt interessant, sense
palla ni adorns”.
Tot i tenir un altre projecte entre
mans, Font va acceptar la proposta
d’Aibar després d’una trobada en què
el cineasta es va posar una samarreta
del director Bigas Luna, amb qui la castellarenca va treballar en la pel·lícula
Jamón, Jamón. Tots dos van connectar.
“El muntador són els ulls de l’espectador que veurà la pel·lícula, hi ha
d’haver diàleg amb el director”, tot
lloant la feina feta per Font.
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El públic torna a omplir la sala de BRAM! al 100%

Es presenta la ‘Plaça Vella’ #62, dedicada al cinema

Aquest mes de març, la 14a edició del BRAM! ha pogut tornar a oferir un aforament del 100%
de la seva capacitat. Això ha fet possible que, algunes de les projeccions programades hagin
omplert el total de cadires disponibles a la projecció. || TEXT: M. A. / FOTO: Q. P.

Dijous 10, el Club Cinema Castellar Vallès i el Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història van
presentar al BRAM! el darrer número de la revista de recerca Plaça Vella, 62, aquesta vegada
dedicada en bona part a la història del cinema a Castellar. || TEXT: M. A. / FOTO: CECV-AH

Neus Ballús, la gran aposta del 14è BRAM!

El BRAM! Escolar visita un any més l’Auditori

La directora de Sis dies corrents, Neus Ballús, va obrir la Mostra de Cinema BRAM! d’aquest
2022 el divendres 4 de març. Dos dies després, el dia 6, Ballús i el seu equip rebrien 5 premis
Gaudí, inclosos millor pel·lícula i direcció. || TEXT: M. A. / FOTO: Q. P.

El 9è BRAM! Escolar ha comptat amb la participació de 3.698 alumnes, de P3 fins a segon de batxillerat, dels centres educatius. Des del 7 de febrer i fins al 5 d’abril han vist o veuran una pel·lícula. Enguany,
s’han programat 29 projeccions a l’Auditori Municipal durant set setmanes. || TEXT: M. A. / FOTO: CCCV
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Joan Pinyot | Cal Metge

EXPOSICIONS I ALTRES

En Joan recorda els pantalons curts de la seva
infància i la pluja als vidres de quan anava a
escola. Els versos de Machado (l’Antonio) i de
Pere Quart li van fer despertar la seva pròpia
poesia. Repassa amb nostàlgia la història de
Forja, que durant molts anys va informar la
vila de tot el que hi passava.
La medicina ha estat i és la seva passió.
També li agrada col·leccionar obres d’art,
sobretot d’artistes locals.
Reconeix que és un goig veure créixer la seva
família. Dorm poc.

Exposició “Pel rodal”. Mostra Artística de Maria Moncal
Carrer de la Mina, 9 · Fins al 14 d’abril. Dj. i ds., de 18 a 21 h; dv., de 17 a 20 h
Organització: Centre d’Estudis Castellar – Arxiu d’Història

Exposició:
“La història d’en Capablanca o els defensors de la muntanya”
Fins al 26 de març, en horari d’obertura de la Biblioteca · Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal Antoni Tort

Exposició de pintures “Arquitectura bàsica”,
de Domènec Triviño

Fins al 30 de març, de dl. a dv. de 8.30 a 20 h · Espai Sales d’El Mirador
Organització: Domènec Triviño

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

Exposició: “Rostres”, de Josep Masaguer

Fins al 27 de març, dv. de 18 a 20 h; ds. d’11 a 14 h i de 18 a 20 h; dg. d’11 a 14 h
L’Alcavot Espai Cultural · Organització: L’Alcavot Espai Cultural

1ers Premis Científics i Festa Literària Associació Cultural
Cal Meima

Límit de presentació de treballs originals fins el 15 d’abril de 2022. Més informació:
Associació cultural Cal Meima (c. del Centre, 31) o a L’Alcavot (ctra. de Sentmenat, 58)

agenda

del 18 al 25 de març 2022

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

DIVENDRES 18
De 10 a 11 h - TALLER
Tallers +60: Ioga
Inscripcions al tel. 689 69 49 82
Casal Catalunya
Organització: Ajuntament
De 15.15 a 16.15 h - TALLER
Tallers +60: Hipopressius + Core
Inscripcions al tel. 689 69 49 82
Casal Catalunya
Organització: Ajuntament
21 h – PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes:
Curvy Crew
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV i L’Aula
21 h – TEATRE
Trens
Reserves a l’a/e lalcavot.teatre@gmail.
com o per WhatsApp al tel. 616 43 9985
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Organització: Fun Music Club, Acció
Musical Castellar i Cal Gorina
21 h – MÚSICA
Nelu Rovira en concert
Carrer de Barcelona, 40
Organització: Restaurant La Tahona

DISSABTE 19

17.30 h - MÚSICA
Sardanes amb la Cobla Jovenívola de
Sabadell
Pl. del Mercat
Organització: Ajuntament
Hi col·labora: ASAC
20 h - TEATRE
Jaleiu
Guillem Albà & La Marabunta
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
21 h – TEATRE
Trens
Reserves a l’a/e lalcavot.teatre@gmail.
com per WhatsApp al tel. 616 43 99 85
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

DIUMENGE 20
De 9 a 13 h – PROPOSTA
Trobada d’intercanvi de plaques de cava
Plaça Major
Organització: Cercle de Col·leccionistes
de Castellar
De 10 a 20 h – PROPOSTA
Fira de Sant Josep
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament
De 10 a 14h - PROPOSTA
Bombers per Ucraïna
Activitats pels més petits
Plaça d’El Mirador
Organització: Bombers Voluntaris de
Castellar del Vallès

A partir 11.30 h - MÚSICA
6a edició dels Petits Concerts de
Sant Josep
Parc de Canyelles
Organització: Acció Musical Castellar

A partir 11.30 h - MÚSICA
6a edició dels Petits Concerts de
Sant Josep
Concert combos moderns
Passeig pl. Major
Organització: Acció Musical Castellar

17 h - BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

12 h i 16.30 h – CINEMA
Ainbo: La guerrera de l’Amazones
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

17.30 h – TEATRE
Un plat de crema
Casal Catalunya
Organització: Grup de Teatre del Casal
Catalunya

12 h – ESPECTACLE
Espectacle familiar:
Muacs, petons de pallasso
A càrrec d’Alcavot Teatre
Reserves a l’a/e lalcavot.teatre@gmail.
com o per WhatsApp al tel. 616439985
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

18 h - BALL
Ball a càrrec de Marian Buet
Sala Blava de l’Espai Tolrà
OrganitAmics del Ball de Saló
18.30 h – TEATRE
Trens
Reserves a l’a/e lalcavot.teatre@gmail.
com o per WhatsApp al tel. 616 43 9985
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
19 h – CINEMA
Muerte en el Nilo
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIMECRES 23
09.30 h - SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Centre d’Atenció Primària
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea Bàsica
de Salut

DIJOUS 24
17.30 h - PROPOSTA
Trobada del club de lectura juvenil
“Prem Like”
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
De 18 a 20 h – TALLER
“Benvinguda a la vida cíclica. La regla.
Aprèn, juga i crea amb el teu cicle”
Per a nois i noies de 12 a 29 anys
Inscripcions a l’a/e lafabrica@
castellarvalles.cat
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

DIVENDRES 25
16.45 h - PROPOSTA
Cafè feminista
La Fàbrica - Equipament juvenil
Organització: La Fàbrica
21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Organització: Fun Music Club, Acció
Musical Castellar i Cal Gorina

21 h – CINEFÒRUM
Those Who Reminded
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

DISSABTE 26
11.30 h - CONTES
L’Hora del conte infantil: “Un dia amb
en Punxetes”
A càrrec d’Aïda Puig
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
18 h i 20.30 h - MÀGIA
Màgia bandarra
Entrades a Llullu Cakes i a Disscopi
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: BNT Màgia
20 h - TEATRE
Les irresponsables
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIUMENGE 27
10 h - PROPOSTA
‘Un tomb per la història’:
modernisme i altres estils
arquitectònics
A càrrec de Llorenç Genescà
*Inscripcions: http://
centreestudiscastellar.cat/
Organització: Centre Estudis Castellar
– Arxiu d’Història
12 h - TEATRE
Angirú
L’Alcavot Espai Cultural (ctra. de
Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
18 h - TEATRE
Marató de tastets de teatre
L’Alcavot Espai Cultural (ctra. de
Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
18 h - CINEMA
Uncharted
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec d’Ostres Ostres
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
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“

”

penúltima

Les persones canvien i generalment s’obliden de comunicar-ho a la resta.
Lilliam Hellman

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 18
DISSABTE 19
DIUMENGE 20
DILLUNS 21
DIMARTS 22
DIMECRES 23
DIJOUS 24
DIVENDRES 25
DISSABTE 26
DIUMENGE 27

POSTALS DE CASTELLAR

BONAVISTA
CASTELLAR
YANGÜELA
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
CASANOVAS
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

Benzinera Truyols, anys 60
FrancescTruyols es va instal·lar la benzinera Truyols l’any 1910, amb un sortidor de gasolina, a la
cantonada del carrer del Molí amb la carretera de Sabadell. Als anys 20, va comprar els terrenys
entre la carretera i el que després serien les escoles públiques per convertir-los, el 1926, en estació de servei. La imatge correspon als anys seixanta. || AUTOR: DESCONEGUT || FONS: CECV-AH
|| TEXTOS: ‘CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT’

Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

DEFUNCIONS
10/03/22
Marta Pardo Fortaner · 54 anys
11/03/22
Francesc Xavier Vilà Espada · 52 anys
12/03/22
Juana López Torres · 99 anys
12/03/22
Ramon Cierco Castells · 77 anys

INSTAGRAM · @lactual
@jonasribo
Besalú

@lidiavidal_florista
Fira de nuvis

@dr.nectus
Talamanca
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la contra
CEDIDA

Ramon Companyó
Castellarenc i comercial de Formatges Montbrú

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Emprenedor
Un defecte que no pots dominar?
Impulsiu
Una persona que admires?
La meva mare
La teva paraula preferida?
Ai, mare meva
Quin plat t’agrada més?
La paella
Un color
Blau
Un formatge?
Qualsevol de Montbrú
Un animal?
L’ovella
Una cançó?
Qualsevol de Pink Floyd
Un lloc de Castellar?
Puig de la Creu
Una fira?
La Fira de Sant Josep

”Venim sempre a

Castellar perquè hi
tenim moltes vendes

“

Fa 12 anys que aquest castellarenc treballa com a
comercial a l’empresa moianesa Formatges Montbrú i va
de fira en fira representant els seus formatges. Aquest
diumenge serà en una parada a la Fira de Sant Josep
Jordi Rius

fires importants hi acostumem a ser.
· Porteu molt producte a la fira?

· Quina feina fas a Montbrú?

Faig de comercial en tot el tema de
fires. Tant puc anar a Girona com a
la Vall d’Aran, on vaig tots els estius a
treballar-hi durant tres mesos.
· Cada parada és igual a cada fira?

No, va en funció de l’espai i del poble
on siguis. Cada fira té la seva forma
de treballar.
· Aquest diumenge seràs a Castellar. Formatges Montbrú sempre hi ha estat?

Que jo sàpiga, fa molts anys que ve.
De fet, ja hi venia abans que jo entrés
a l’empresa, ara fa uns 12 anys. Cada
any venim a Castellar perquè hi tenim
moltes vendes. Normalment anem als
llocs on venem. Si una fira no funciona, ni hi anem. Aquí ens funciona
i ens coneix molta gent. A totes les

Portem bastant estoc. Fem una previsió de productes en funció del que
venem. Pels números que vam fer
l’any passat, anem fent.
· L’any passat teníem moltes més
restriccions que ara pel que fa a
la pandèmia, però la fira es va fer.
Com va anar?

La gent va respondre molt. Hi havia
control d’accés i un recorregut que
havies de fer. Però hi havia ganes de
fira i va anar molt bé. Vaig agrair molt
a l’equip de la Regidoria de Cultura
l’esforç de muntar la fira tot i les restriccions que hi havia.
· Com atreus la gent a la parada?

Normalment, soc a la parada i crido
la gent i la convido a provar el producte, cosa que a la botiga no pots
fer. Aquesta és la manera d’atreure-

la, i sent també una mica insistent
amb els visitants. Nosaltres, com a
empresa, ens gastem els diners en
oferir el nostre producte als clients,
no en anuncis de televisió.
· Ara fa dos anys estàvem en
ple estat d’alarma i confinats
a casa. Com va afectar la teva
feina la pandèmia?

Vaig estar pràcticament tres mesos
sense sortir i llavors vam començar
a anar als mercats setmanals d’alimentació, que es van començar a
obrir. Vam patir un mica, però afortunadament vam poder passar-ho.
· Què podrem trobar al vostre estand de formatges?

Hem fet algunes novetats com el Cheesefuet XXL o els lleugerets, però
el nostre abanderat és el farcell de
cabra, que és el que va obtenir el
premi al millor formatge de pell florida del món ara fa dos anys.

· Us coneixeu amb la resta de firaires de formatges?

· A casa només menges formatge de cabra?

Sí, és clar que ens coneixem. Saps
quins formatges tenen i quins no. Coincidim molt a les fires i la competència t’ajuda a millorar.

No, a casa en consumeixo de tota
mena perquè també m’agrada provar les altres coses. Per exemple,
soc un abonat dels formatges francesos. A França en saben molt,
de fer-ne. A la Fira de Sant Josep
també portarem algun formatge d’importació. Per exemple, a
Montbrú no fem formatge de vaca
però portem formatges gruyère
suïssos o francesos. De vegades
portem parmesans.

· Què tenen de peculiar els vostres formatges?

El que ens fa diferents és que sempre som iguals. Tu tastes un formatge Montbrú avui i el tastes d’aquí dos
anys i és igual. Qui els fa és el fill de
la família propietària i en sap molt,
d’elaborar formatges. Fem formatge de cabra i de búfala.
· Tot i que hi hagi molta feina automatitzada, el procés d’elaboració del formatge continua sent
molt artesanal...

Home, sí. Tingues en compte que el
sarró i el farcell del formatge de cabra
s’ha de lligar a mà, no es pot fer d’una
altra manera.

· Com és el teu dia a dia?

Es pot dir que estic pràcticament
bolcat en les fires i treballem de dijous a diumenge. A Castellar vinc a
dormir, però de vegades soc a més
de 200 quilòmetres i llavors em
quedo en un hotel. Ara no, però fa
dos anys era a totes les fires ecològiques d’Espanya en què participava l’empresa.

