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Comença el debat
virtual del projecte
d’habitatge jove
>P06

Parlem de política,
racisme i pandèmia
amb Joan Duran
>P11

Escaldàrium especial
per mantenir l’esperit
en temps del Covid-19
>P12

Vuitanta minuts
separen el futsal femení
de l’ascens a 1a divisió
>P04 i 14

Mantenint
les distàncies

Ha començat la prova pilot a les escoles
que marcarà les pautes per al setembre
>P02-03

Dos infants calderins, alumnes de l’Escola Pia de Caldes, jugant al pati del centre educatiu, mantenint les distàncies de seguretat i fent ús de la corresponent mascareta.. > Q. pascual
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DESESCALADA | FASE 2

Reobren les escoles, les cuines i
Caldes segueix una setmana més en la segona fase, protagonitzada pel retrobament d’estudiants a les aules, retrobar

Els estudiants de 2n de batxillerat són els únics alumnes que assisteixen diàriament al centre educatiu i fan repàs de la matèria per preparar les PAU. > Q. Pascual

Ivette Hijano

D

illuns 8 de juny Caldes
de Montbui entrava en
la fase 2 del Pla per a
la transició cap a una
nova normalitat. En
aquesta nova etapa de
la desescalada, la ciutadania ha gaudit
de passejades en família -ara sí, amb tot
el nucli familiar- sense franges horàries
específiques ni restriccions de distància
i temps durant el recorregut.
Però la flexibilització en les restriccions
ha anat més enllà en aquesta segona
fase, reobrint les portes de nous
equipaments, així com l’interior dels
bars i restaurants, amb un aforament
màxim del 40%. Ara bé, si la data era
assenyala per a algun sector en especial,
sense dubte ha estat el de l’educació,
ja que, tal com va avançar fa unes
setmanes Josep Bargalló, conseller
d’Ensenyament de la Generalitat,
“tots aquells centres educatius dels
territoris que es trobin en fase 2 a

Tanta estona
i vegades com
es vulgui.
Les sortides ja
no compten amb
franges horàries

L’ocupació
del 40%

és la restricció
d’aforament dels
restaurants

Fins al 15
de juliol

obren les escoles
bressol municipals

partir del mes de juny podran reobrir
les instal·lacions”.
Isidre Pineda, alcalde de Caldes, també
assenyalava la reobertura dels centres
educatius com una de les mesures
més rellevants en aquest període del
desconfinament esglaonat, en roda
de premsa celebrada el 4 de juny. Tot
i que les escoles públiques, segons va
dir, no entren dins de les competències
municipals, “hem col·laborat amb
els centres calderins”, en el marc
del seu retorn voluntari adreçat a
l’acompanyament dels alumnes que
faran el salt a un cicle d’ensenyament
superior el pròxim curs.
Des dwe fa setmanes que els equips
directius dels centres educatius han
estat treballant per adequar els espais,
organitzant tasques de manteniment,
neteja i desinfecció, a més d’establir
plans o normatives específiques per guiar
aquesta reobertura tot seguint les pautes
marcades pel Departament d’Educació.

Des del consistori, “hem estat més
centrats en les escoles bressol
municipals, la reobertura de les quals
tindrà lloc a partir del 15 de juny fins
al 15 de juliol”, explicava Pineda. El
servei d’acollida dels infants – d’1 i 2
anys, amb l’excepció dels nadons de 0 a
12 mesos- a l’Escola Bressol La Lluna i
El Gegant del Pi és “un servei gratuït
i en horari especial, de 9 a 13 hores”,
amb entrades i sortides esglaonades i
en grups estables de màxim 5 infants.
Aquest primer mes de funcionament
abans de les vacances d’estiu “servirà
per fer-ne una valoració i encarar la
reobertura amb totes les garanties
de cara al pròxim curs. Creiem que és
important impulsar aquesta mesura
pensant en la conciliació de la vida
laboral i familiar de totes aquelles
famílies que requereixen aquest
servei” afegia l’alcalde, en un moment en
el qual es fa difícil la guarda dels infants.
En el cas de l’Escola Pia de Caldes,

l’equip directiu ha hagut de gestionar
l’acollida d’infants i joves que cursen
des de l’educació infantil fins a 2n de
batxillerat. En la primera setmana
de reobertura, el centre va acollir a
17 alumnes d’infantil, un centenar
d’alumnes de primària, una quarantena
d’alumnes de 4t d’ESO i uns cinquanta
més de 2n de batxillerat, “els quals
són els que assisteixen en un major
nombre i cada dia per preparar les
proves de la Selectivitat”, explica el
director de l’escola, Gregori Martínez.
La setmana anterior va transcórrer
amb tranquil·litat a les aules. De
fet, “ha suposat més enrenou el
muntatge previ del que després ha
estat l’activitat com a tal”, segueix
Martínez. Les circumstàncies actuals
han obligat a un seguit de mesures
que han fet diferent l’experiència a
l’escola: “Vam fer una enquesta a les
famílies per calcular els alumnes que
vindrien i amb aquestes dades vam
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els entrenaments
la gastronomia local i també la tornada de l’esport amateur
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separar les taules tot respectant les
distàncies de seguretat i les ràtios
per aula. També vam demanar
a tot l’alumnat les declaracions
responsables; hem fet controls de
temperatura i rentat de mans a
l’entrada, i tots els alumnes majors
de 6 anys han de fer ús obligat de la
mascareta”, matisa el director.
TORNA EL SERVEI DE SALA DELS
RESTAURANTS LOCALS
Molts restaurants de la vila han tornat
a les cuines per oferir, ara ja sí, un
servei complet a l’interior dels seus
establiments, tot i amb un aforament
màxim de fins al 40% de la seva
capacitat. El fet de no comptar amb
terrassa a l’aire lliure ha obligat a
molts establiments a una aturada més
dilatada: “Tota la nostra activitat
és d’interior, pel que hem hagut
d’esperar a obrir a la fase 2”, explica
Alicia Montero, gerent d’Alis Caldes.

“Hem demanat les
declaracions responsables i
fem controls de temperatura a
l’entrada dels alumnes”
Aquest últim temps d’inactivitat
obligada s’ha viscut “amb foça tensió
i sensació d’inutilitat” relaten la
Marta i en Vincenzo, gerents del
restaurant Na Madrona. En el seu cas,
“hem hagut de posar en ERTE a tot
el personal, i per poder començar
amb tots ells hem decidit oferir
servei tota la setmana, migdia i
vespre, organitzant torns”, segueixen
explicant. També a Alis Caldes s’ha
viscut una situació complicada, molt
accentuada tractant-se “d’un negoci
familiar que no ha facturat res en
els darrers tres mesos”. L’ERTE
els ha permès “intentar suportar
la pressió econòmica”, però encara
tenen a una treballadora afectada.
Ara, els establiments gastronòmics
afronten una nova etapa on el suport
de la clientela es fa més imprescindible
que mai: “Estem molt satisfets amb la
reacció dels clients. Això ens anima
molt!”, diuen des de Na Madrona.

Els restaurants i instal·lacions esportives han reobert en el la Fase 2. > Q. Pascual / AJ. CALDES

NOVETATS EN L’ESPORT
L’esport no professional va reprendre
l’activitat la setmana passada. L’Ajun-

tament de Caldes va reobrir les
instal·lacions esportives municipals,
seguint les instruccions fetes
públiques pel Ministeri de Sanitat.
De moment, i seguint aquestes
mesures, “només s’han cedit les
instal·lacions esportives als equips
sèniors de les entitats calderines,
als equips federats i, en el cas
d’esports individuals federats, al
grup d’esportistes que romanen
en la màxima categoria possible”
detalla el consistori. Aquesta és una
primera presa de contacte pel que
s’han organitzat torns d’horaris, fora
dels quals no es pot romandre a la
instal·lació, i l’aforament es limita al
30% en cada espai, sota concertació de
cita prèvia. Paral·lelament a aquests
espais de titularitat municipal, el
Complex Esportiu Municipal (CEM)
Les Cremades -el gestor del qual n’és
el Club Natació Caldes- ha reobert
les portes una setmana després,
aquest dilluns 15 de juny. Centenars
d’abonats i abonades desitjaven poder
tornar a aquestes instal·lacions, les
quals acullen les piscines, les sales
d’activitats dirigides i el gimnàs. Per
fer-ne un ús adequat a les necessitats
requerides, el club calderí ha elaborat
un document en format guia on
s’informa els usuaris i usuàries de
quines són les noves mesures d’obligat
compliment: només hi poden accedir
els socis en unes franges horàries,
amb restriccions d’aforament pel qual
cal fer reserva prèvia, control de la
temperatura a l’entrada, desinfecció
del calçat, ús obligat de mascareta pels
espais comuns, distància de seguretat,
desinfecció del material individual a
cada ús, etc.
LA REOBERTURA D’ALTRES
EQUIPAMENTS I SERVEIS
Després de quasi tres mesos, el
Cementiri Municipal ha reobert
les portes al públic en el seu horari
habitual. “Som conscients que en
els darrers mesos moltes persones
no han pogut acomiadar-se dels
seus éssers estimats per culpa de la
Covid-19 i, per tant, és especialment
rellevant la reobertura del
cementiri”, explicava Pineda.
L’equipament és accessible des del
dimarts 9 de juny, on ja s’hi poden
celebrar enterraments amb certes
restriccions: hi poden assistir un
màxim de 25 famílies i amics, més la
persona que oficia el sepeli.
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Albert San Andrés
El CN Caldes està a només un pas
de tocar el sostre del futbol sala
nacional, ja que a mitjans del mes
de juliol disputarà la fase d’ascens
a primera divisió nacional, tot un
repte per a un equip que va aconseguir l’ascens a segona divisió la
temporada passada.
Aquesta fita es dóna després de
molts anys de feina a l’estructura
del club, potenciant l’esport femení des de la base, on actualment,
quatre jugadores formen part del
planter del primer equip. Natalia
Cepeda és amb només 19 anys la
capitana d’aquest equip, una calderina que coneix a la perfecció el
club i que espera liderar l’equip en
la fase final exprés que es farà a
Saragossa el pròxim mes de juliol. El CN Caldes accedeix gràcies
a la quarta posició aconseguida a
segona divisió en el moment de la
cancel·lació de la lliga.
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INSTAGRAM LIVE | futsal femení

Natalia Cepeda: “Seran dos
partits on haurem de donar-ho
tot, física i mentalment”
El CN Caldes de futsal femení és a només 80 minuts d’aconseguir l’ascens a la categoria reina

sala Promises, un empat (2-2) i
una derrota (2-0)
El problema del primer partit de
l’Elx va ser que només érem quatre o cinc jugadores del primer
equip i la resta juvenils. Va ser el
pitjor partit de la temporada. No

“Quan vam tornar a la
pista fa poc en camp de
futbol 11 va costar, però
teníem moltes ganes”

“ Des de ben petita volia
jugar a futbol. Vaig
començar a fer patinatge,
però als cinc anys vaig
canviar al futbol”

Més de 80 dies sense futbol pel
confinament. Com has viscut
aquesta situació?
Al principi no t’ho esperes. Eren
només 15 dies. Vaig optar per a fer
esport a casa pel meu compte. Es
nota molt fer esport així i ara hem
de recuperar la forma per afrontar
els play-offs d’ascens de Saragossa.

sabrem com ens trobarem davant
d’elles, ja que no hem jugat encara com l’equip que som realment.
La següent jornada que ja no es va
jugar era contra elles. Potser esperen l’equip que van veure i no
és així. D’altra banda, el Saragossa crec que és més factible, però
només jugarem si guanyem a l’Elx.

De fet teniu poc més d’un mes
per a fer-ho. Com han estat les
sensacions?
El preparador físic, el Jaime Hernàndez, ens va enviar una rutina
individual i va costar molt tornar a
començar. No era gaire dura, però
de no fer res a canviar la rutina
sempre costa. Quan vam tornar
a la pista fa poc en camp de futbol 11 va costar, però teníem moltes ganes.
Teniu un molt bon preparador
físic. Aquesta preparació de mini
pretemporada pot fer decantar la
balança per lluitar per l’ascens.
Entrenar només la tècnica a l’hora
de jugar contra els equips que haurem de jugar és complicat, ja que
físicament estan preparades d’ençà que van néixer. Tenen un físic
increïble i nosaltres fem tot el que
podem. Amb el Jaime es nota moltíssim. Ens fot molta canya!
4t lloc en la lliga en una temporada curta però intensa i en el
primer any. Quin balanç fas de
la temporada?
Aquest ha estat un equip nou
d’aquesta temporada, amb quatre jugadores de Caldes, on hem
sabut fer pinya i això compta molt.
D’altres anys, el nivell tàctic potser era més alt però com a equip
no érem el mateix. Això ha ajudat
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Esteu a 80 minuts de tocar el cel...
Es diu molt ràpid! Seran dos partits on haurem de donar-ho tot, física i mentalment. Ens hem d’animar entre nosaltres, una fórmula
que ens ha funcionat molt bé en altres partits.
Sou un equip molt jove, però amb
molta experiència.
La mitjana d’edat a segona nacional és de les més baixes. Això
va bé, ja que potser tenim menys
força, però molta resistència!

“Hem sabut fer pinya
i això compta molt.
D’altres anys, el nivell
tàctic potser era més
alt però com a equip no
érem el mateix.”

molt a fer equip i ens ha sorprès
molt el que hem aconseguit perquè som un equip nou, no ho teníem gaire previst. Estem quartes i
en procés d’ascens.
Us esperàveu jugar l’ascens de
categoria en el primer any a segona divisió?
No! La intenció era fer-ho bé i competir. Ens va agafar el virus pel
mig i hem acabat quartes. Mai sabrem que hauria passat si la lliga
s’hagués acabat.
Quines expectatives teniu de
pujar? Amb l’Elx vau perdre 6-0
en la primera volta i amb l’Inter-

Arribes de la pedrera del club,
on sempre has jugat, passant per
totes les categories i sent seleccionada per la catalana. Un currículum envejable!
Vaig començar en futbol 7 i amb
vuit anys al Rosario Sánchez van
oferir-me venir al CN Caldes. Ho
vaig declinar inicialment, però després vaig accedir. Des de ben petita volia jugar a futbol. Vaig començar a fer patinatge, però als cinc
anys vaig canviar al futbol. El meu
germà gran jugava i al final ell es va
cansar aviat i jo porto tota la vida.
Què significa per tu el CN Caldes?
Hi ha hagut molts canvis de jugadores i entrenadors. Coses que han
anat molt bé i d’altres no tant. El

fet d’anar pujant i que d’altres no
ho fessin ha creat a vegades mal
ambient en alguns moments. Al
final, si treballes tens recompensa. El Javi Reyes li he d’agrair molt.
L’he tingut d’entrenador des de fa
molts anys. Al principi jugava al B
i pujava al primer equip només a
mirar. Amb 15 anys vaig començar
al primer equip, on viatjava fins i
tot a Canàries per a jugar només
dos minuts i no era gaire agradable
en aquell moment. Ara ho penses
i veus que ha servit. M’han arribat algunes ofertes d’altres equips,
però de moment aquí estic bé.
Com és l’entrenador Javi Reyes
a la banqueta?
És una persona molt competitiva.
A vegades a nivells impensables.
Ens anima molt i ens dóna molta
confiança. Potser algunes temporades hi ha hagut alguns problemes pels caràcters de la plantilla, però juntament amb la Frida
Mateu, que és completament diferent d’ell, es compenetren molt bé
i fan un molt bon equip. Aquest any
ha estat el millor any de tots.

“A Catalunya no cobrem
res en el femení, fora sí que
poden viure del futbol, però
nosaltres no tenim aquesta
sort. Ens tracten com a
professionals però no rebem
recompensa com a tal. Ho
fem perquè ens agrada”

El futbol femení està en expansió, però malauradament encara li falta molt per equiparar-se
al masculí en tot. Sobretot a l’hora de pagar salaris...
Generalment, físicament els nois
són superiors per ciència, però
és el mateix esport amb jocs diferents. El joc és diferent i potser és
això el que ens col·loca més avall.
A Catalunya no cobrem res en el
femení, fora sí que poden viure
del futbol, però nosaltres no tenim
aquesta sort. Ens tracten com a
professionals però no rebem recompensa com a tal. Ho fem perquè ens agrada.
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HABITATGE PÚBLIC | PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Comença el procés participatiu jove de co-disseny
L’Ajuntament de Caldes convida a la ciutadania a participar en unes sessions de debat virtual per definir de
manera col·lectiva l’edifici d’habitatges adreçat a joves que es construirà pròximament a l’avinguda Fontcoberta

Vuit habitatges públics i un espai
polivalent que aposta per l’emancipació del jovent, l’apoderament
ciutadà i la innovació en sistemes
constructius més ràpids, econòmics
i sostenibles. Aquest és el projecte de construcció d’un edifici dotacional per a joves que ha impulsat
l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
una experiència pilot de l’estratègia
ATRI -que es converteix en la segona d’aquest tipus a Catalunya- que
vol ser pionera en termes de construcció sostenible, redistribució
d’oportunitats, coproducció participativa i difusió en codi obert.
Una passa essencial en la posada en
marxa del projecte es donarà avui,
dimarts 16 de juny, a les 17:30 hores
de la tarda, des del portal web habitatgejovecaldes.cat, on se celebrarà
la primera sessió de debat virtual,
obert a la ciutadania, majors de 16
anys. Per a aquesta primera sessió
s’hi han inscrit 16 persones d’entre
18 i 32 anys, 9 dones i 7 homes. Segons el consistori calderí, “aquest
grup pot fer aportacions de gran
interès al procés, perquè representa una forquilla d’edat que
recull les aportacions del jove
que comença a buscar habitatge
i d’aquell que ja coneix l’experiència de l’emancipació”. La trobada serà la primera de dues més

Simulació de l’edifici, un projecte de construcció sostenible amb mòduls prefabricats. > AJ. CALDES

que li seguiran, programades pel 30
de juny i 7 de juliol, on es reflexionarà sobre aspectes claus d’aquest
edifici, que serà construït al centre
del municipi.
En el marc d’aquestes trobades de
diàleg i debat, no només s’acabaran de definir les característiques

de l’equipament habitacional com a
edifici, sinó que també es decidiran
qüestions fonamentals en l’àmbit de
gestió, com ara qui tindrà prioritat
a l’hora d’aconseguir un habitatge
en ell o fins a quin punt els seus espais comuns estaran oberts al jovent de Caldes en general. “És un

SUBVENCIONS | PAGAMENT DEL LLOGUER

SALUT | EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

Estabilitat i calma en els casos positius
Caldes ja suma més de tres setmanes en què els casos positius diagnosticats de Covid-19 arran proves
diagnòstiques es mantenen força
estables, amb una diferència poc
significativa en el decurs dels dies.
El passat 21 de maig, el mapa interactiu per municipis que actualitza
periòdicament el Departament de
Salut mostrava 186 casos positius
de contagi de coronavirus a la vila
termal. Vint-i-quatre dies després
(segons les dades publicades el diumenge 14 de juny), Caldes suma 189
casos positius, només tres de nous
respecte a les darreres setmanes.
Sense dubte, la tendència és esperançadora, però en un exercici de
prudència i responsabilitat, cal no
perdre de vista els casos sospitosos
acumulats de contagi, que lluny de
seguir la tendència estable dels positius, les xifres han seguit augmentant de manera progressiva en els
darrers dies: mentre el 21 de maig
es comptabilitzaven 433 casos sospitosos, Salut actualitza la dada a 613.
Aquests nous casos corresponen a
aquelles persones, calderins i calde-
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exercici de democràcia i urbanisme participatiu que no es dóna
gaire sovint i que no s’hauria de
perdre cap persona interessada
en el dret i les possibilitats d’accés a l’habitatge”, s’apunta des del
portal web del projecte.
Tot i que la pandèmia de la Covid-

19 ha frenat o ha fet repensar molts
projectes que poguessin estar sobre
la taula, “a Caldes no hem parat de
treballar en aquells projectes que
crèiem importants i troncals en
aquesta legislatura, i aquest n’és
un. Les polítiques d’habitatge ho
són de manera clara. I volem fer
polítiques proactives d’habitatge
en el sentit que volem ampliar el
parc d’habitatge públic”, explicava
Isidre Pineda, alcalde de Caldes de
Montbui, qui afegia que “és un dels
projectes més singulars d’aquest
mandat, un projecte d’habitatge
social i per a joves, que serà construït en el centre urbà”. Pineda matisava l’adjectiu de “singular” atenent “la manera com estarà fet: un
projecte molt jove, dissenyat pels
mateixos joves, participatiu, sostenible, construït amb material reciclat i contenidors marítims”.
Segons Pineda, les administracions
-en termes generals- cauen en l’error d’excloure a la població jove de
les polítiques públiques d’habitatge,
fet que provoca “un envelliment de
la societat i aquesta és una qüestió que ens preocupa molt a Caldes de Montbui, no volem que els
joves marxin del nostre poble”.
Per això, diu l’alcalde, es presenta
aquest projecte: “per garantir-los
espais d’habitatge públic”.
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Evolució dels casos positius per COVID-19 a Caldes de Montbui. > calderí

rines, que presenten una simptomatologia relacionada amb la malaltia
i que un professional sanitari els ha
classificat com a possible cas sense
disposar d’una prova diagnòstica
PCR o test ràpid amb resultat positiu. Tots ells són casos activats pel
servei de vigilància epidemiològica.

LES XIFRES A CATALUNYA
Salut ha informat que fins ara hi ha
hagut un total de 69.565 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2
a Catalunya (a dia 14 de juny). Des
de l’inici de la pandèmia, un total de
4.111 persones han estat ingressades
de gravetat; actualment en són 82.

Davant l’alt nombre de sol·licituds d’ajuts específics per a pagar el
lloguer de famílies amb dificultats sobrevingudes com a conseqüència de la Covid-19, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt suspendre l’entrada de noves sol·licituds. L’ordre de suspensió
va entrar en vigor el 4 de juny.
La decisió s’ha pres per poder valorar les 14.395 sol·licituds que s’han
rebut des que es va obrir la línia d’ajuts el passat 19 de maig, que ja
es troben en tràmit. Aquests ajuts es concedeixen en estricte ordre
d’entrada a les persones que compleixin els requisits, fins exhaurir
el pressupost. Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat ha considerat suspendre - a partir d’aquesta data- l’acceptació de noves sol·
licituds i així determinar si amb les presentades actualment s’exhaureix el pressupost disponible.
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Jaume Mauri avança novetats sobre el
Parc de Can Rius a la xerrada #MésAprop
Durant el confinament provocat
per l’actual crisi sanitària la secció local d’Esquerra Republicana,
mitjançant la plataforma d’Instagram Live, ha engegat un cicle de
converses, el #MésAprop. El passat dimecres 10 de juny la trobada virtual portava per títol “Mobilitat.... Caldes de Montbui segueix
bullint” a càrrec de Jaume Mauri,
regidor d’Espais Públics i Mobilitat, i de Planejament Territorial i de
Carme Germà Vila, regidora de Turisme i Termalisme, i de Patrimoni i Memòria local. Un dels temes
principals que es va tractar va ser
el nou pla de mobilitat, que es va
aprovar l’any 2017, i que ha avançat
la seva execució arran de la crisi sanitària per la Covid-19. Aquest nou
pla de mobilitat respon a la demanda urgent de poder tenir una mobilitat més sostenible per disminuir
l’escalfament global i la contaminació de l’aire en l’àmbit municipal.
Mauri va explicar com s’ha implementat aquest pla per donar resposta a les mesures de seguretat a
l’espai públic i fer front a la “nova
normalitat” d’ençà que s’han iniciat
les fases de desescalada al municipi.
Les mesures principals que s’han
implementat amb aquest nou pla
de mobilitat són tapar els escocells
dels arbres per guanyar espai per
la mobilitat de les persones, les recomanacions horitzontals amb pintades a la calçada i la recomanació

de transitar per la dreta per evitar
contagis i encreuaments de les persones, la nova ubicació del mercat
setmanal a l’avinguda Pi i Margall i
reactivar la zona blava per afavorir
la rotació de l’aparcament a la zona
centre de la vila. El regidor Mauri
també va anunciar, com a novetat,
que “s’ha tancat el contracte d’adjudicació per millorar el Parc de
Can Rius per realitzar-hi la im-

plementació d’un parc juvenil
amb tirolina, eliminar els murs
i convertir-lo en un espai obert i
la realització d’un espai d’aparcament per a autocaravanes per
així afavorir aquest turisme.”
D’altra banda, la regidora de Turisme i Termalisme i de Patrimoni
i Memòria Local, Carme Germà, va
explicar que “aquest estiu es preveu l’arribada de turisme de proximitat” a causa de les restriccions de mobilitat a causa de la crisi
sanitària, però alhora reclamava la
“necessitat de potenciar els municipis amb patrimoni únic així
com potenciar el consum intern”.
Germà també va felicitar les tasques dels tècnics de les seves regidories per reinventar-se en aquest
temps de confinament i fer arribar
als calderins i calderines les iniciatives del Museu Thermàlia, com la
de Thermàlia des de casa, o l’acció
de Desperta amb Art, on el museu
compartia fotografies de l’artista calderí Manolo Hugué. L’Arxiu
Històric també ha aprofitat el confinament per difondre imatges històriques de Caldes i s’ha adherit a
la campanya “Arxivem la Covid-19”,
una iniciativa on poden participar
els calderins i calderines per documentar com s’ha viscut a Caldes la
pandèmia provocada pel coronavirus i així, per un futur, la ciutadania podrà veure com va repercutir
aquesta crisi al municipi.

Recupera el
teu negoci
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CIUTADANIA | CONSELL D’INFANTS

Sara García, consellera de l’Escola Pia durant la seva intervenció. > cedida

Als infants de Caldes també es
preocupen per la mobilitat de la vila
La iniciativa d’un nou model d’interacció virtual amb l’Ajuntament i el
Consell d’Infants ha fet possible donar a conèixer els dubtes i noves
propostes dels infants davant la nova normalitat. Les propostes que
ha fet arribar el Consell d’Infants a l’alcalde de la vila tenen a veure
amb idees que volen garantir les mesures de seguretat de les persones en el seu ús d’elements de l’espai públic, com els parquímetres, o
garantir la distància entre els vianants amb indicacions de circulació
preferent, i a peu, a la via pública, proposta que ja s’ha implementat
en molts carrers del municipi mentre que les bicicletes i els patinets
circulin per la calçada. També han fet arribar propostes que els puguin garantir el retrobament amb els amics i les persones estimades,
la reserva d’espais de jocs amb un nombre limitat de persones i sempre guardant les normes de seguretat o la instal·lació, de nou, de les
barbacoes al parc de Can Rius. Cada consellera i conseller ha rebut
la resposta de l’alcalde Isidre Pineda, que també els ha recordat la
necessitat d’acostumar-nos a unes noves normes, com l’ús de la mascareta, de la importància d’escoltar a les persones expertes i de parlar-ho a casa amb la família.

*
PUBLICITAT
GRATUÏTA!

Tornar a creure en el
seu potencial i fes-lo
créixer. Fes-lo visible!
re-Anuncia’t!
Ara més que mai
* Reserva un anunci (de format mitjà) i et regalem el segon!
(Vàlid fins al 30 de juny del 2020)

t · 93 707 00 97

hola@calderi.cat
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ERC Caldes de Montbui

Ets jove i vols
emancipar-te?
És el moment,
participa!

A

PSC Caldes de Montbui

Més de 3.400.000
de prestacions
aprovades

E

Caldes de Montbui
l SEPE ha reconegut més
construirem un bloc
del 98% de totes les presd’habitatges públics
tacions dels Expedients
destinats a la gent
de Regulació Temporal
d’Ocupació (ER.T.O.) prejove que busca habitatge propi en règim de lloguer. sentats des de l’inici de la pandèmia fins al
Des del govern local estem desen- dia d’avui i ja estan abonades als treballavolupant una estratègia en matè- dors i treballadores afectades. El ritme de
ria d’habitatge centrada en dos reconeixement actual al S.E.P.E. ha recuconceptes: El dret a l’habitatge, perat la normalitat, pràcticament no hi ha
amb els serveis d’assessorament prestacions pendents de reconèixer més
i tramitació d’ajudes de l’Oficina enllà de les que s’estan esmenant per erd’Habitatge; i l’accés a l’habitatge, rors detectats en les seves dades i les que
augmentant el parc d’habitatges han entrat diàriament de noves, i que s’espúblics. Actualment estem posant tan reconeixent.
en marxa 29 habitatges: 5 socials, Els errors detectats són aliens al propi
S.E.P.E. i es tracta, habitualment, de fa16 cooperatius i 8 per a joves.
Els habitatges per a joves es faran llades en els números de document d’idenal solar situat a l’Av. de Josep Font- tificació dels treballadors o en altres dades
cuberta, davant de la Plaça de de la informació relativa als mateixos treRomà Martí i els vectors princi- balladors i treballadores incloses als
pals que dirigiran aquest projecte E.R.T.O. A més gràcies a l’acord assolit
són la sostenibilitat, la singularitat amb les entitats financeres, les prestacions pendents ja estan sent abonades al
constructiva i la participació.
L’ecologia i la sostenibilitat són mes de maig, atès que el reconeixement
una prioritat pel govern de Caldes és diari. Amb aquesta iniciativa, les persoi l’edifici es pensa amb l’objectiu nes en que la prestació pendent hagi estat
d’apropar-se el màxim possible al reconeguda pel S.E.P.E., no hauran d’esbalanç de consum zero. L’estudi de perar fins al dia 10 de juny per cobrar la
la radiació solar i la ventilació na- prestació, com es venia fent històricament
tural, sumats a tot un seguit de mi- en el S.EP.E. i es realitza una actualització
llores, han de fer que es consumei- diària amb les entitats bancàries. Aquest
xi molt poca energia a l’edifici per conveni, signat amb les entitats financeres i publicat al mes de maig al B.O.E., se
mantenir el confort tèrmic.
El bloc es pensa amb sistema cons- suma a l’acord ja assolit a l’abril per avantructiu propi del segle XXI, amb çar a principis de mes el pagament habituun model mixt de contenidors de al de la prestació. Per últim l’Acord Social
transport marítim i panells de aconseguit amb els agents socials supofusta contralaminada. Això supo- sa la pròrroga dels E.R.T.O. fins al 30 de
sarà una innovació que aportarà juny. A partir d’aquesta data, la Comisun estalvi de temps de construc- sió tripartida que s’ha creat gràcies a la
ció i alhora tancarà el cercle d’ús iniciativa del Govern socialista de l’Estat
dels materials, reutilitzant-los i re- adoptarà les mesures necessàries en cada
moment. El manteniment de l’ocupació
ciclant-los.
La participació té l’objectiu de és una prioritat pel Govern de l’Estat en
posar a debat els valors, els usos, aquesta crisi sanitària. I, queda palès com
els espais i la gestió. Parlarem de es demostra amb les condicions que les
temes com la pluralitat, la convi- empreses han d’acceptar per poder aplivència, les zones comunes, la fun- car E.R.T.O. Les empeses s’han de comcionalitat, la flexibilitat, les col· prometre a mantenir els llocs de treball
laboracions, el manteniment, la durant sis mesos un cop tornin a l’activitransparència...
tat , hauran de ser un exemple de responLa fase inicial d’aquest procés es sabilitat i transparència fiscal (no poden
va desenvolupar el passat mes de estar domiciliades en paradisos fiscals) i
maig amb els representants de les no podran repartir dividends als seus acassociacions de joves per definir-ne cionistes. Així el Govern Socialista defenels paràmetres. Aquest mes es rea- sa continuar amb els E.R.T.O. com a inslitzaran les sessions obertes a tots trument per a la reconstrucció, ampliar la
els joves amb l’objectiu de tenir un cobertura per desocupació i aprofundir en
retorn dels resultats al mes de ju- el treball a distància i la corresponsabilitliol. Tot el procés disposarà d’un zació. Sempre en el marc del Diàleg Social
espai web que servirà de guia, de i en connexió permanent amb Europa. A
receptacle, de bitàcola d’aquest diferència de la crisi de 2008, estem apostant per destinar recursos públics per a la
procediment:
protecció laboral. Les polítiques d’austehabitatgejovecaldes.cat
Els habitatges públics han de ser ritat i retallades ens condemnarien a una
els millors habitatges: en eficièn- generació perduda.
cia, però també en disseny i quali- * Aquest és l’escrit corresponent al Caltat. I l’edifici que estem dissenyant derí del 02 de juny, perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició
a Caldes, ho serà.

CUP - Caldes

Per l’alliberament
LGTBIQ+, ni un
pas enrere

H

istòricament el col·
lectiu LGTBIQ+ ha
patit, al llarg de la
història recent del
nostre país, un
llarg nombre de discriminacions i
dèficits de reconeixement. Des de
la Ley de Vagos y Maleantes d’agost
de 1933, fins al veto a la creació
d’una llei estatal d’acompanyament
a les persones trans, o el famós pin
parental a diferents comunitats autònomes de l’estat espanyol.
La darrera mostra la tenim a la
sentència del Tribunal Supremo
arrel de la qual s’anul·la un acord
del ple de l’ajuntament de Santa
Cruz de Tenerife sobre la hissada
de la bandera nacionalista canària.
Aquesta sentència, a banda d’afectar la bandera estelada, afecta directament la representació d’un
col·lectiu altament castigat com és
el col·lectiu LGTBIQ+.
La sentència diu:
“No cabe aceptar de ningún modo
que la colocación de las banderas
partidistas [...] en edificios y lugares públicos constituya un acto de
‘obligado’ cumplimiento que se impone a los alcaldes por cuanto obedece a la decisión ‘democrática’ de
un pleno municipal adoptada con
el voto de concejales democráticamente elegidos”.
Cal remarcar que el col·lectiu
LGTBIQ+ és un moviment social
que representa multitud d’ideologies polítiques, i en cap cas és partidista. El 28 de juny és una jornada
de reivindicació per tal d’apropiar-nos de tots aquells drets que a
dia d’avui encara ens son negats i
també per recordar a totes aquelles persones que ens han precedit
en la lluita històrica per l’alliberament sexual i de gènere.
Per tot això, des de la CUP Caldes considerem que tant el proper
28 de juny, Dia de l’Alliberament
LGTBI+, com altres dates reivindicades pel mateix col·lectiu, cal que
utilitzem l’eina de la desobediència.
Proposem que, de l’edifici del consistori municipal així com d’altres
edificis públics, pengi de manera
ben visible la bandera LGTBIQ+ o
d’altres banderes dels col·lectius
que la conformen, com poden ser
la bandera trans o la bisexual.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

Processos
Participatius a
l’estil del govern
municipal

X

La Generalitat defineix els processos
participatius com
experiències de
participació política promogudes des d’una institució pública i que, combinant l’autoritat dels representants polítics
amb les contribucions d’una deliberació ciutadana, tenen com a objectiu incidir en la definició d’una
política pública específica. La clau
d’aquests processos rau en la deliberació i la presa de decisions
entre tots.
Recentment, el govern municipal
ha convocat un nou procés participatiu d’un projecte d’habitatges
públics per a joves. Vagi per endavant que estem d’acord en promoure l’habitatge públic, ja que fa
quasi 30 anys que no se n’ha construït cap al nostre municipi i sembla que la promoció del Molí d’en
Ral tampoc es realitzarà.
Centrant-nos en aquest nou projecte, el procés participatiu s’inicia
amb la localització, el nombre d’habitatges i el tipus constructiu ja establert. Aquí és on sorgeixen els
dubtes: Què falta decidir d’aquest
projecte? Per què aquesta ubicació? Per què 8 habitatges? Satisfà
la demanda d’habitatge de protecció oficial per a aquesta franja de
edat? Per nosaltres un procés participatiu hauria d’iniciar-se plantejant una problemàtica i buscant
solucions des del principi entre els
diferents actors. Aquest enfoc ja es
va donar amb els processos participatius de la Plaça de la font del
Lleó, del parc termal i del parc de
Can Rius, on els projectes ja venien predefinits. El govern imposa un
projecte previ totalment concretat en espai, forma i pressupost i
la ciutadania només pot fer aportacions accessòries. És una forma
subtil de validar un projecte evitant el debat polític de la seva necessitat preferent.
Tenim molt clar que cal abordar la
problemàtica d’habitatge a Caldes,
però és necessari fer-ho de forma
valenta explorant els espais que
hi ha disponibles en els diferents
plans parcials no desenvolupats.
Parlem dels polígons d’actuació
del Puigdomí sud o de Sant Salvador, on l’ajuntament podria reclamar l’espai públic pertinent per desenvolupar habitatge de protecció
oficial de forma decidida.

PPC Caldes de Montbui

L’Ingrés
Mínim
Vital...

T

ristament, la pèrdua de
vides humanes és ja irreparable però les administracions públiques, cadascuna en el seu àmbit
competencial, hem de treballar per evitar que els milions d’afectats per ERTES
no perdin la seva feina, els aturats tinguin oportunitats de trobar una feina i
per donar suport a aquells ciutadans que
estan en risc d’exclusió i cobrir les seves
necessitats bàsiques. La legislació laboral és una competència estatal i des de
les entitats locals i autonòmiques només
podem defensar la vigència d’aquells instruments que s’han demostrat eficaços
per crear ocupació, fins i tot durant les
crisis més dures, com és el cas de la reforma laboral aprovada el 2012 que va crear
2,5 milions de llocs de treball. Pel que fa
a evitar l’exclusió i cobrir les necessitats
bàsiques d’aquells que, a hores d’ara, no
tenen ingressos o els que tenen són insuficients, tant les entitats locals com les
autonòmiques tenen vigents, des de fa
molts anys, diferents instruments per a
això. Unes necessitats que, des del principi de la pandèmia, s’han incrementat.
Davant aquesta situació el govern d’Espanya ha posat en marxa l’Ingrés Mínim
Vital, una nova prestació de la Seguretat Social que tindrà caràcter permanent
i que, segons el propi govern, té com a
principals objectius la redistribució de
la renda, amb la intenció d’eradicar la pobresa extrema, i la inclusió social. Però
el govern d’Espanya no ha consensuat
aquesta mesura amb les CA ni amb les
entitats locals ni ha comptat amb l’opinió
d’aquestes administracions durant el procés d’elaboració de la norma que regula
l’Ingrés Mínim Vital. Això pot donar lloc
a duplicitats i ineficiències en la gestió a
més de generar incertesa i inseguretat jurídica. El que si sabem les entitats locals
és que, “tot i que la competència per al reconeixement i el control de la prestació
econòmica no contributiva de la Seguretat Social correspon a l’Institut Nacional
de la Seguretat Social”, els ajuntaments
podran iniciar l’expedient administratiu
quan subscriguin amb l’INSS l’oportú
conveni que els habiliti per a això, I que si
el subscriuen, les despeses extra derivades d’aquesta gestió han de afrontar-les
els ajuntaments “exclusivament amb càrrec als ingressos corrents que prevegin
obtenir en el mateix exercici en què s’iniciï el procediment, cal crear un nou fons
que permeti als ajuntaments. que assumeixin la gestió d’aquesta nova prestació,
a través de convenis amb l’INSS, atendre aquesta gestió de manera adequada i sense posar en risc la tramitació de
les ajudes socials ja existents en les mateixes. Sense aquests fons addicionals,
serà inviable pels ajuntaments gestionar
aquesta nova prestació estatal i per tant,
serà inviable la signatura d’aquests convenis de col·laboració.
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màxim de 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. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

La caritat ajuda en les
enquestes

gastronomia | dia internacional de la tapa

> Arnau Vilà Ujaldón

El nou concurs de Tapes Amateur proposat per l’entitat Projecte Mexcla’t

Aquestes setmanes de por vírica i trontoll de crisi,
els dirigents polítics s’han centrat a rebutjar les
retallades que tanta mala fama guarden. Ara fan
anuncis com el de la Generalitat, que obre una nova
línia d’ajudes per pagar el lloguer. No és que vulgui
oposar-me a una ajuda tan necessària, és que els
escassos quinze milions que s’hi destinen no són
més que un pedaç, són pa per avui i gana per demà.
La mesura està limitada a 6 mesos...
Quan hi ha un problema, si es vol solucionar, s’ataca la causa, no només les conseqüències. Els diners
de la mesura no aniran a les famílies sinó als propietaris dels habitatges. És sobradament conegut
que la banca i els grans tenidors seran els qui rebran aquests lloguers. Llavors, estem salvant famílies vulnerables, o estem evitant pèrdues als bancs
i especuladors de l’habitatge? No és la situació prou
greu com per fer polítiques mínimament valentes?
A Catalunya hi ha més d’un milió i mig de persones
en risc d’exclusió social.
Si no volem que la classe treballadora depengui de
l’amabilitat del govern de torn a l’hora de repartir
caritat, s’ha d’atacar el problema de base. Regulant els preus del lloguer perquè l’habitatge deixi
de ser un negoci i passi a ser un DRET. No fer-ho
equival a protegir els banquers i especuladors que
juguen amb nosaltres una cruel partida de Monopoly. Prou de tirar pilotes en fora donant llargues
o culpant Madrid. O s’expropien els immobles de
les entitats financeres rescatades amb diner públic o es regulen els preus prohibint l’acumulació
per despossessió.
No ens vengueu més la caritat liberal.

Arriba DESTAPA’T CALDES
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus l’edició
d’aquest 2020 de la Via del Pintxo
va quedar suspesa. El projecte Mexcla’t, l’entitat que organitza el concurs de tapes calderines va engegar
una nova iniciativa per commemorar el Dia Internacional de la Tapa
arreu del món. La nova proposta,
anomenada DESTAPA’T CALDES,
és un concurs de tapes amateur
per a tots els públics. Per participar-hi s’han establert tres categories, la categoria A va destinada a
menors de setze anys, supervisada
per una persona adulta, la categoria B és per a persones majors de
disset anys i a la categoria C la tapa
proposada ha d’estar feta amb producte de proximitat i s’ha d’explicar
el motiu pel qual es proposa. Entre
totes les propostes que s’han rebut
un jurat escollirà la tapa guanyadora de la 1a edició del Destapa’t Caldes. Els premis que poden optar els
participants són: per la categoria A
i B un sopar per a dues persones en
un establiment participant de la Via
del Pintxo 2019, i el premi guanyador de la categoria C serà un lot de
productes de proximitat.

Imatge promocional de la nova proposta gastronòmica Destapa’t Caldes. > cedida
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Caldestiu, la nova oferta municipal per enguany
L’Ajuntament de Caldes ha dissenyat un nou programa d’activitats de lleure per gaudir de l’estiu, tot i la pandèmia
Després de tantes setmanes i
mesos en què els infants han estat
tancats a casa, complint amb les
mesures de confinament arran la
pandèmia del coronavirus, era el
torn del consistori i la seva oferta municipal de lleure per aquest
estiu 2020.
“Ha estat una de les decisions
més valentes i que més reflexions ens ha generat aquests darrers dies per tot el que implica,
però volíem programar un estiu
el més enriquit possible”, va dir
l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, dijous 4 de juny en la
darrera roda de premsa telemàtica. “L’hem anomenat ‘Caldestiu’. No volíem dir-li ‘casal d’estiu’ perquè el casal, tal com el
recordem, no el podrem fer enguany, donades les circumstàncies. Per aquest motiu, presentem una proposta diferent”, ha
matisava l’alcalde.
Sigui com sigui, la bona notícia és
que els infants i joves empadronats a Caldes de Montbui, que han
cursat els estudis de 1r de primària a 2n d’ESO, comptaran amb
una oferta municipal de lleure per
gaudir aquest estiu d’activitats lú-

El període per tramitar les inscripcions ha finalitzat aquest diumenge 14 de juny. > UNSPALSH

diques i esportives amb altres infants i joves de la vila. Una oferta que , com no podia ser d’altra
manera, és especialment pensada
i adaptada a les circumstàncies actuals de pandèmia: “Es garantiran les necessitats emocionals,
de seguretat i d’higiene”.
El Caldestiu 2020 és diferent perquè es presenta en tres franges
quinzenals a les quals els infants i
joves poden inscriure’s: del 6 al 17
de juliol; del 20 al 31 de juliol, i del
3 al 14 d’agost (sent aquesta última
una novetat important en l’oferta
d’aquest any). Un total de 240 places que es distribuiran en diferents
grups i se situaran en quatre seus
diferents: l’Escola El Calderí, l’Escola Montbui, l’Escola El Farell i
l’Institut Manolo Hugué. Els horaris per als infants que cursen l’educació primària serà de dilluns a
divendres, de 9 a 13 hores; i pels
alumnes de secundària, de dilluns
a divendres, de 9:30 a 13:30 hores.
El període per tramitar les inscripcions ja ha finalitzat, tant telemàtica com presencialment. El darrer
dia per fer-ho va ser el 14 de juny, a
través del web municipal o des de
l’Espai Jove El Toc.

ESCOLA MONTBUI | MEDIACIÓ

OFERTA D’ESTIU | PISCINA DESCOBERTA

En els cursos anteriors, escola i Ajuntament han celebrat presencialment l’acomiadament del curs. > AJ. CALDES

Famílies gaudint de la piscina de Caldes l’estiu passat. > Q. pascual

L’arreveure dels mediadors de pati

Reobertura dels equipaments esportius

Enguany, la trobada de cloenda s’ha celebrat de manera virtual
Els patis de l’Escola Montbui han
estat buits des del passat 13 de
març en què els infants van deixar d’anar a l’escola a causa de la
crisi sanitària i del posterior estat
d’alarma. No obstant això, l’alumnat de cicle mitjà i superior del
centre que enguany ha estat mediador de pati s’ha retrobat de forma
virtual per tancar el curs.
En aquesta sessió, que va comptar amb la col·laboració de l’acal-

de i regidors, a més de professorat
de l’escola i la mediadora municipal
Eva Sala, els joves mediadors van
explicar que amb el confinament
han après a valorar més l’amistat i
la família, i que han aplicat a casa
algunes de les tècniques de mediació que han après al llarg del curs.
El programa per la resolució de
conflictes, impulsat per l’escola
amb la col·laboració del servei de
mediació del consistori, compleix

cinc anys de funcionament. Al llarg
d’aquests anys, s’ha observat com
el programa ha ajudat a proporcionar les eines necessàries a l’alumnat, capacitant-los per resoldre els
conflictes per ells mateixos. També
ha ajudat a utilitzar el diàleg com a
alternativa a respostes menys constructives, com la violència, utilitzant un llenguatge positiu i constructiu, tot millorant la convivència
en el centre.

Després del tancament forçós de tots els equipaments esportius i l’aturada de qualsevol activitat esportiva regulada, amb el canvi de fases de
la desescalada es van alliberant les restriccions per anar recuperant,
de mica en mica, totes les activitats esportives calderines. Ja a la fase
2 els pavellons municipals Les Cremades, Torre Roja i Bugarai han iniciat l’activitat amb restriccions per seguir les mesures dictades pel Ministeri de Sanitat. Les Cremades també, des d’ahir dilluns, és obert als
usuaris i usuàries tot i que s’ha elaborat un protocol per mantenir les
mesures higiènic-sanitàries per garantir la salut dels socis, usuaris i treballadors del club. El retorn a l’activitat es farà de manera progressiva
i les mesures adoptades s’aniran modificant en funció del canvi de fase
en la desescalada. La piscina també es podrà utilitzar per la pràctica
esportiva i recreativa tot i que s’haurà de complir amb el nou protocol i,
si l’evolució cap a la “nova normalitat” ho permet, la piscina descoberta
iniciarà la temporada d’estiu, com cada any, la setmana de Sant Joan.
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“Vivim la xenofòbia de manera
quotidiana als nostres carrers”
coles, anirem avançant, encara que tinguem molta feina a fer per normalitzar
la diversitat.
El pes i centralitat que estan guanyant
les mobilitzacions socials ens ha d’animar a reivindicar de manera més contundent els nostres drets.
Creus que existeixen els mateixos nivells de discriminació racial en altres
països rics, com les principals potències europees?
Probablement no hi ha tanta polaritat
en la desigualtat, i aquesta discriminació no sigui tan evident en determinades ocasions, però a Europa tenim la
fossa comuna més gran del món, el mar
Mediterrani, i no s’està fent pràcticament res per aturar aquesta matança.
Tenim sistemes massa similars, i sincerament, crec que podem sentir vergonya de nosaltres mateixos.
En quines polítiques podem trobar la
clau d’aquest problema de fons que es
viu als EUA? És casualitat que Donald Trump i la seva ideologia presideixi el país després d’Obama?
Els nivells de despesa en educació, salut
i assistència social no són acceptables
als EUA, i això fa que se’n ressenti tot el
sistema, i el respecte a la diversitat no
n’és una excepció. A vegades es va enrere, però després es torna a avançar, i els
que són defensors dels drets humans
més bàsics, ara el que els hi toca és resistir i organitzar-se bé per fer evident
que d’aquí a uns mesos la millor opció
no serà la de Trump.
George Floyd era un músic estatunidenc que va morir el
25 de maig en mans d’un agent de policia de Minneapolis
mentre era arrestat per lliurar, presumptament, un bitllet
fals de 20 dòlars. Del seu assassinat han sorgit multitud de
manifestacions i protestes en contra de l’ús excessiu de les
forces de la policia i de la discriminació racial que, davant
l’evidència, segueix molt latent als EUA.
El món se n’ha fet ressò; un món què segueix lluitant contra
un virus jove i incansable, responsable de més de 7 milions
de contagis i prop del mig milió de defuncions.
Floyd, EUA, racisme, política, Europa i pandèmia. En parlem amb el politòleg calderí Joan Duran, qui també ha cursat el Màster “Pensar i Governar les Societats Complexes”.

Ivette Hijano
En el marc d’una pandèmia mundial
s’han organitzat manifestacions arreu
del món arran la mort de Floyd. Què
està passant als EUA?
Qualsevol injustícia en un món globalitzat, i la mort de George Floyd n’és una
de rellevant, fa que la gent s’indigni i es
comprometi a seguir fins a aconseguir
un mínim canvi. Seria sorprenent que a
hores d’ara la indiferència també s’apoderés d’un problema així. I si a EUA li
sumem més de 100.000 morts per la
Covid-19, i un president que viu a base

“La indignació és
bona i necessària
per trencar
pacíficament, per
suposat, aquestes
estructures
degeneratives”
Joan Duran,
politòleg

de tuits incendiaris, doncs ja tenim suficients ingredients per fer aflorar una
revolta allà, i que tot el món occidental
americanitzat, mostri també el seu rebuig davant d’aquest assassinat.
Com un acte concret ha transcendit
d’aquesta manera, convertint-se en un
moviment d’abast mundial?
La immediatesa que ens ofereixen les
tecnologies actuals n’és un factor clau.
Estem parlant d’un assassinat gravat en
directe i vist des de diferents perspectives. El que no pot ser és que qui t’ha de
protegir és qui t’acabi matant pel sol fet
de ser negre i d’haver estafat un establiment amb un bitllet fals de 20 dòlars.
La indignació és bona i necessària per
trencar pacíficament, per suposat,
aquestes estructures degeneratives i
apostar per una política de desenvolupament més ètica i sostenible.
Podíem pensar que el racisme estava
superat a països que són icones del
primer món?
Creure-ho era un error. Implícitament
la xenofòbia la vivim de manera quotidiana als nostres carrers. Tot i això, val
la pena ser també optimistes i valorar la
presa de consciència de la nostra societat en relació amb aquests temes. Des de
la base, des de l’educació a casa i a les es-

La transcendència del moviment
“Black Lives Matters” és inqüestionable. La societat s’ha bolcat en
el rebuig a les actituds i comportaments racials, però també ha aflorat
el debat sobre l’autoritat policial: la
policia és un servei a la comunitat
o representa la força del poder que
s’utilitza contra la ciutadania?
La policia ha de ser el servei, el suport
que garanteix la teva llibertat, no la força
que faci just el contrari. El que caldria
ara és aprofitar aquesta embranzida per
regular de millor manera com controlar
aquestes extralimitacions.
Per què ens afecta tant el comportament racista dels EUA i en canvi no
ens mobilitzem quan aquí també hi ha
casos racistes com, per exemple, amb
els temporers de Lleida? Som una societat hipòcrita?
Els temporers a Lleida, que una família
sol·licitant d’asil es trobi amb moltes dificultats per llogar un habitatge, o que
no et vulguin contractar perquè el teu
nom no és d’aquí; podríem posar infinitat
d’exemples. No sé si som una societat hipòcrita o no, però el que sí que queda clar
és que a vegades pensem que ja tenim
prou problemes com per pensar en els
dels altres, i mirem cap a un altre costat; i hem de ser conscients que podem
fer gestos, per petits que siguin, que aju-

daran a revertir gradualment el racisme.
La inclusió social li convé a tothom.
Parlem ara de política i pandèmia.
Com avalues la gestió política espanyola i europea d’aquesta crisi?
És innegable que mai ens haguéssim imaginat viure una situació com la dels darrers mesos, i els nostres polítics tampoc,
però això no els eximeix de res. Haver de
sentir durant dies i dies en l’àmbit espanyol que el virus no entenia de territoris,
ja queda tot dit... I sinó que ens expliquin
quin sentit té limitar el moviment de persones entre regions sanitàries i permetre a la vegada que t’arribin milers de turistes alemanys a les Illes Balears. És un
autèntic contrasentit.
Per què els països membres de la UE,
davant de la pandèmia de la Covid-19,
han actuat seguint criteris diferents?
Tothom té els seus interessos, i els vols
defensar. És una evidència. Tanmateix,
m’agradaria pensar que no tot es redueix a motius econòmics i financers, perquè és evident que havent estat més prudents inicialment, ara mateix la situació
podria ser com a mínim lleugerament millor, també econòmicament parlant.
Pot ser que la gestió de la pandèmia
hagi posat a prova l’essència de la UE?
L’essència de la Unió Europea, si més
no la idea inicial dels que la van fundar,
basada en la unitat, la pau i la prosperitat, fa temps que està en dubte. Pensant
en aquests valors o objectius, podem
veure clarament que la gestió d’aquesta emergència global no és res més que
una nova gran crisi que torna a posar al
límit els fonaments d’aquesta organització supraestatal. I si el got ja no està
vessant, poc li falta.
Vivim en una Europa dels estats i quan
aquests tenen interessos contraposats,
realitats ben diverses i a sobre estem
enmig d’una gran crisi, tot es torna
molt més difícil.
La crispació i la confrontació és l’única política que poden oferir els nostres polítics?
Ha afectat l’àmbit polític certament, però
el principal problema el tenim i el tindrem en l’àmbit social. Això va per llarg.
I tot i que era inevitable que l’àmbit social se’n veiés afectat, amb una estructura
socioeconòmica sòlida i no feta amb fonaments de fang, segurament no hi hauria tanta gent en risc d’exclusió social.
La complexitat de la gestió actual segur
que és immensa, tothom viu lligat de
mans i peus a infinitat de coses. Ningú
se n’escapa. I potser és una bona excusa
escurar-se en dir que l’altre sempre ho
fa pitjor que tu, o buscar captar l’atenció dels mitjans de comunicació amb
una frase ben aconseguida, però el que
és obvi és que no cal mirar tant lluny per
buscar respostes, i apostar més pel que
tenim al nostre poble, i al nostre entorn
més immediat. I si no hi creiem nosaltres
mateixos, qui ho farà?
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L’Esperit de l’Escaldàrium
El segon dissabte de juliol hi haurà alguns actes per conmemorar i recordar la festa de foc i aigua des de casa

Pep Busquets estrena regidoria d’Escaldàrium

Godra rebent el caliu de la multitud a la plaça durant la celebració de l’any passat. > j. serra

Mireia Clapers

E

l 13 de maig es va
fer oficial la suspensió de la festa per
excel·lència de Caldes. Aquest any, per
culpa de la crisi sanitària que ha
portat la Covid-19, tots els actes
multitudinaris han quedat suspesos per garantir la seguretat de
les persones.
L’Escaldàrium és una festa que demana molta dedicació, una festa
viva que cada any des del Ball de
Diables de Caldes de Montbui,
l’Associació de Bombers Voluntaris i la Forca i totes les entitats
que hi participen preparen durant
molts mesos per “fer-la créixer
amb molt d’amor i cremar amb
tot el caliu de la plaça i acabar la
nit xops d’aigua” asseguren des
de la coordinadora. Totes les entitats que formen part de l’Escaldàrium coincideixen en el fet que suspendre l’edició d’enguany ha estat
encertada però “ha estat una decisió difícil i trista, però donades les circumstàncies, per responsabilitat, no hi havia opció”
assegura Jordi Soler, membre de
l’Associació de Bombers Voluntaris de Caldes. Aquest any l’Associació La Forca ha vist com els efectes de la pandèmica ha frenat una
iniciativa que just ara començava a connectar amb la vila de Caldes. Amb la suspensió de l’Escaldàrium “ha quedat congelat tot
un projecte de millora i creixement de l’espectacle de l’Execució” l’estrena prevista per l’edició
d’enguany haurà d’esperar fins a

l’any vinent. Des de la coordinadora de l’Escaldàrium asseguren
mantenir les ganes de millorar la
festa, incorporant novetats que satisfacin les necessitats o que millorin la qualitat de l’espectacle. Per
celebrar els XXV anys de l’Escaldàrium es va presentar una nova
bèstia d’aigua, l’Hidra, i aquest
any també hi havia previst incorporar algun canvi, però a causa
de les circumstàncies, “ens guardem la feina feta i seguirem treballant per portar-les a la plaça
l’any que ve” apunta la coordina-

“Volem que l’esperit
de l’Escaldàrium sigui
present i que cascú el
pugui recordar i celebrar
des de casa”
Gemma Casamayor,
Coordinadora de l’Escaldàrium

dora. Davant la pregunta de si s’estan preparant activitats no presencials per mantenir viu l’esperit de
l’Escaldàrium, des de la coordinació de la festa apunten que hi
estan treballant, ja que “ens sabria molt greu passar el segon
dissabte de juliol com qualsevol altre” però també reconeixen que “l’Escaldàrium per nosaltres perd el sentit si no hi ha
el poble a la plaça cantant i saltant al nostre costat”. És per això
que “no volem oferir una festa alternativa aigualida que ens deixi

un mal regust a la boca, hem decidit no oferir cap acte alternatiu ni substitutori” assenyalen.
L’Associació de Bombers Voluntaris també tenia previst presentar
alguna novetat a l’edició d’aquest
2020, però prefereixen ser prudents i treballar-hi de cara a l’edició de l’any 2021 “va ser el primer
que es va descartar, a l’inici de la
crisi, manteníem l’esperança de
poder celebrar l’Escaldàrium
però amb pocs assajos no ens podíem arriscar amb les novetats”
tot i que confirmen que l’aparició de l’Hidra es mantenia igual.
A diferència de les edicions anteriors, aquest any l’Ajuntament
disposa d’una regidoria pròpia
d’Escaldàrium que, tot i que les
circumstàncies excepcionals que
estem vivint, des de l’organització
valoren positivament “el fet de
conèixer en persona el regidor i
que conegui la Colla del Ball de
Diables facilita la comunicació
en els dos sentits.” Malauradament just quan començava a arrencar el ritme de reunions per a preparar l’edició d’aquest any el món
es va frenar i les qüestions sobre
l’Escaldàrium van quedar congelades. A causa de la pandèmia les
prioritats i disposició de recursos
del consistori van haver de canviar però “tan bon punt les coses es
van anar calmant, i des de l’organització vam tenir més clar què
volíem fer, l’Ajuntament ens va
donar suport” reconeixen des de
la coordinadora de l’Escaldàrium.
Tanmateix esperen poder seguir
treballant conjuntament en el futur
per acabar d’establir les bases per
un bon funcionament bidireccional.

Una de les novetats dins el programa
electoral de la secció local d’ERC en
les últimes eleccions era la creació
d’una regidoria específica d’Escaldàrium, Pep Busquets, qui va ser coordinador de la festa, va ser anomenat per estar al capdavant d’aquesta
regidoria dins el consistori, a banda,
també és regidor d’Educació i Formació Permanent, i Serveis Socials.
· Ara ha fet un any del teu nomenament com a regidor d’Escaldàrium, pots valorar com ha estat
la relació de l’Ajuntament amb
les entitats que l’organitzen?
Quan es viu i s’estima l’Escaldàrium, la relació és molt fàcil. I en
aquest sentit, tant les entitats organitzadores (Ball de Diables,
Bombers Voluntaris i La Forca)
com la regidoria d’Escaldàrium,
vivim i ens estimem molt la festa.
En tot moment ens coordinem a
l’hora de treballar i en la presa de
decisions. Tant les entitats com
jo ens coneixem i coneixem molt
bé la festa, i aquesta bona entesa s’agraeix a l’hora de treballar. Tenim una molt bona relació
· Has estat una persona molt vinculada a la festa, ha canviat la
teva perspectiva ara que estàs
dins la institució?
Durant 5 anys he estat coordinador de la festa, i ara en sóc regidor. L’experiència com a coordinador, viure en primera persona
la festa, m’ha ajudat a entendre
molt més la festa des de diferents
perspectives. Aquesta experiència m’ha fet canviar la perspectiva d’alguns aspectes a l’hora de
tractar-los com a regidor, i segurament també, de transmetreho a les entitats organitzadores.
· Com ajuda a l’organització de
la festa el fet de tenir una regidoria pròpia de l’Escaldàrium?

La creació de la regidoria és una
declaració d’intencions i un reconeixement a la festa més gran del
nostre poble. Bàsicament, estem
dient a tothom que l’Ajuntament
creu fermament en el potencial de
l’Escaldàrium, i que la festa és tan
important per a Caldes que es mereix una regidoria pròpia. En primer lloc, volem potenciar la festa.
Volem que l’Escaldàrium sigui més
gran, més captivador, que atregui
la curiositat d’aquells qui encara no la coneixen i vinguin a viure-la. Volem que sigui una festa
de referència als països catalans i que sigui coneguda arreu.
En segon lloc, i no menys important, volem respectar els seus orígens i la seva essència i per això
no ens podem oblidar de les entitats que han aconseguit que
l’Escaldàrium sigui el que és
ara. Hem de mantenir la participació d’aquestes entitats i el
seu protagonisme indiscutible.
· La crisi de la Covid-19 ha obligat la suspensió de l’edició d’enguany, pots dir-me si hi haurà
actes relacionats aquest estiu?
Estem en moments complicats, on
s’han de prendre decisions complicades. Tenint en compte la situació d’excepcionalitat per la pandèmia, les mesures de restriccions
dels ens supramunicipals, aplicant el sentit comú, i per responsabilitat social i ètica, des de la regidoria d’Escaldàrium creiem que
la decisió de suspendre l’Escaldàrium d’enguany ha estat encertada.
En aquests moments, estem treballant amb les entitats organitzadores per tal de concretar quines
activitats podem fer per recrear un cert ambient Escaldàrium,
durant la setmana i el mateix dia
d’Escaldàrium (enguany, dissabte 11 de juliol), sempre respectant
les mesures de confinament. Quan
tinguem tancats els actes, ho posarem en coneixement de tothom.
· S’ha comunicat que la gran
part del pressupost es destinarà a ajudes per fer front a la crisi
del coronavirus, pots concretar
on es destinaran?
Amb els organitzadors de la festa
vam acordar que l’estalvi generat
per la suspensió de l’Escaldàrium
d’enguany, vagi destinat a les mesures d’acció social i de reactivació
de l’economia local. Concretament,
la partida pressupostària de l’Escaldàrium la destinarem al Fons
d’Exclusió Social, d’on surten programes com el Rebost d’aliments.
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‘Presos Polítics a l’Espanya contemporània’
Ja es pot visitar la mostra que s’havia d’haver inaugurat el passat mes de març just a l’inici del confinament
Coincidint amb el Mercat de l’Olla
d’enguany el museu Thermalia tenia
previst inaugurar l’exposició “Presos Polítics a l’Espanya contemporània” de Santiago Sierra, però l’escalat de la pandèmia de la Covid-19
i el confinament total de la població va aturar l’exhibició de la controvertida mostra. Amb l’entrada
a la fase 2 de desescalada el museu
calderí reobre les portes i ja es pot
visitar de forma presencial aquesta exposició fins al dia 25 de juny.
L’acte d’inauguració va tenir lloc el
divendres dia 5 de juny en un format virtual on hi van participar
l’alcalde Isidre Pineda, la regidora
de Turisme i Termalisme Carme
Germà, la directora del Museu Anna
Monleón, el senador d’ERC Bernat
Picornell i Jaume Maspons en representació del Grup de Suport a
Raül Romeva, entitat que juntament amb Free Romeva han portat l’exposició a Caldes de Montbui.
Amb la reobertura, el Museu Thermalia, a pres mesures per adaptar-se
a la “nova normalitat” i per fer possible que les visites presencials siguin segures, ha de mantenir un aforament màxim de 10 persones i els
visitants hauranportar mascareta i
mantenir la distància de seguretat.

UNA EXPOSICIÓ
PROHIBIDA A ARCO 2018
“Presos Polítics a l’Espanya contemporània” de l’artista Santiago Sierra
(Madrid, 1966) presenta 24 fotografies en blanc i negre de rostres pixelats
que fan referència a 74 presos polítics de posicions molt diferents, artistes, sindicalistes, polítics i independentistes de l’àmbit català com Oriol
Junqueres, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez Aquesta mostra es va instal·lar
a la Fira Arco de Madrid el febrer de
2018 però de seguida va estar prohibida i retirada per les pressions que
va rebre la galerista que va portar
l’exposició. L’obra pretén fer visible
l’existència de presos polítics a l’Estat Espanyol que, avui dia, han estat
condemnats a causa de les seves ideologies, especialment d’esquerres.
L’artista madrileny, amb aquesta
mostra, reflexiona sobre l’efecte de
la tradició franquista i la prolongació dels conflictes nacionalistes
després de la Transició que han generat que algunes activitats poden
ser considerades de “terrorisme”.
Santiago Sierra ha exposat arreu
del món i és especialment conegut
dins el món de l’art polític pel seu
treball de denúncia del capitalisme,
l’explotació o el mercat laboral.

El museu calderí reobre les portes seguint les mesures de seguretat establertes per a les visites presencials. > CEDIDA

art floral | tòQUIo 2020

FI DE CURS | EMM JOAN VALLS

Imatge promocional de l’acte virtual que tindrà lloc el 19 de juny.. > CEDIDA

Acció Cívica Calderina va presentar una catifa on es representen els jardins del Santuari Kamedo Justin. > cedida

Presència virtual de catifes florals a Tòquio
La Federació Catalana de Catifaires ha participat en el Projecte VIRTUAL INTERNATIONAL
EPHEMERAL ART, TOKIO 2020,
organitzat per la COORDINADORA INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE ARTE EFÍMERO, amb
26 delegacions que han confeccionat les seves catifes florals. Aquest
projecte és únic per aquesta ocasió
i ha estat ideat per la Comissió de
Projectes de la Coordinadora, especialment pels dies que s’havia de

celebrar el Congrés d’Art Efímer a
Tòquio, que va quedar suspès per
la crisi de la Covid-19. La catifa que
ha presentat la delegació catalana
és un espai dels jardins del Santuari Kamedo Justin on es troben moltes glicines. A causa de la manca
de mobilitat per fer la catifa s’ha
dividit en tres tossos, un l’han fet
els Catifaires d’Arbúcies, l’altre els
catifaires del Casal de Mollet i l’altre els Catifaires d’ACC de Caldes
de Montbui. El disseny gràfic de

Joaquim Dasquens, els materials
emprats fins a 35 colors i textures
diferents: serradures i encenalls tenyits, flors boscanes, fulles de diferents plantes i arbres de 14 espècies diferents, tuia, molsa, canyes de
bambú, suro tenyit, terra de jardí,
sal tenyida, cals, etc. i a necessitat
la participació de 26 catifaires amb
150 hores de feina. Amb el lema:
Somiant Tòquio les catifes, de manera virtual, estaran presents a la
ciutat i exposades al món.

Comiat amb concert virtual
L’Escola de Música Municipal Joan Valls ja es prepara per l’adéu a un
curs acadèmic que, en el seu tram final, ha suposat una reconversió
absoluta en seguiment i metodologies. Com en qualsevol altre àmbit
educatiu en temps de confinament, el professorat del centre ha hagut
de fer un curs accelerat de noves tecnologies i adaptar-se a les noves
circumstàncies d’aïllament. No obstant això, “des de l’EMM valorem molt positivament aquest període i el veiem com una experiència per a tothom”.
Ara, equip docent i alumnes posaran la cirereta a aquest curs amb
un concert que, seguint la tònica d’aquest darrer trimestre, s’oferirà de manera virtual el pròxim divendres 19 de juny, a les 19 hores.
Es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Amb aquesta proposta, “es vol mostrar el ventall d’instruments i nivells diferents que acull l’EMM Joan Valls, però sobretot el resultat
de la bona feina que tant el professorat com l’alumnat ha fet des del
confinament” informa el consistori, atenent la titularitat municipal
de l’equipament.

14 | ESPORTS

calderí / #67

Del 16 de juny al 06 de juliol de 2020

ATLETISME | SOLIDARITAT

L’OnCodines Trail s’emplaça al novembre

TOUCH | FLAMA TARONJA

El repte esportiu solidari amb la lluita contra el càncer ajorna la seva primera edició
Només quedaven 10 dies per l’estrena de l’OnCodines Trail, el repte
esportiu solidari contra el càncer,
quan va esclatar la pandèmia del
coronavirus i van suspendre’s totes
les activitats col·lectives programades per als següents dies, i mesos.
L’equip organitzador ha comunicat recentment la nova data per
celebrar la seva primera edició: el
pròxim 21 de novembre de 2020.
Després de setmanes complicades
de confinament i “havent parlat
amb alcaldes, regidors i tècnics
dels 11 municipis implicats en la
organització del repte”, explica
l’organització, s’ha decidit reprogramar la jornada de l’OnCodines
Trail per a la tardor. En aquesta dificultosa tasca de prendre una decisió consensuada sobre una nova
data, s’han valorat diversos aspectes. D’una banda, s’ha considerat que “és una data prudent pel
que fa als nivells de desconfinament ja que permet poder adaptar amb temps tots els aspectes
organitzatius per implementar
els canvis, protocols i mesures
sanitàries que requereixi el moment i que les autoritats exigeixen en una prova d’aquest tipus”.
A més, segons senyala l’equip organitzador, reprogramar la prova
a 6 mesos vista, permet als equips
tenir marge per tornar a entrenar
uns mesos i agafar el to i el nivell
per completar els 70 km corrent o
els 55 km caminant. “És voluntat
de l’equip organitzador tornar
a repetir els entrenaments conjunts amb les mesures de seguretat oportunes, quan les direc-

Tornen les sessions
d’entrenament

En cas que les condicions sanitàries impedissin la celebració del repte, s’emplaçaria de nou al març del 2021. > CEDIDA

trius sanitàries ho permetin”.
En qualsevol cas, era important
celebrar aquesta primnera edició
abans d’acabar l’any. D’aquesta
manera, s’assegura que “Oncovallès pugui disposar dels diners
del donatiu en la seva totalitat,
precisament en aquest moment
complicat per tots i també per
aquesta Fundació, que ha vist
molt minvada la seva activitat
tradicional de carrer i les seves
fonts d’ingressos”.
Amb tot, tant l’organització com

els 11 ajuntaments implicats han
reservat també la data del 20 de
març de 2021 per si les condicions sanitàries impedissin la celebració del repte el proper mes
de novembre.
ÈXIT DE CONVOCATÒRIA
El repte solidari compta amb 112
equips inscrits, fet que suposa 655
participants. Si la nova data genera problemes d’incompatibilitat a alguns membres de l’equip,
l’organització de l’OnCondies Trail

adverteix als participants inscrits
que es poden fer canvis sense problemes, sempre que se’ls hi ho comuniqui amb temps suficient.
Fins al moment del seu ajornament, l’OnCodines havia registrat
gairebé 80.000 euros en donatius
i comptava amb 350 voluntaris.
Les inscripcions a la prova es van
ampliar fins a un sostre de 120
equips, de tal manera que fins al
novembre es poden inscriure els
8 equips que falten per arribar a
aquesta xifra.

Hicil mi, id et eaquatem santiis voluptas rentem rest, consernat incto
vollaudio quas repro dolore pario
voluptatem reruptatem dolupta
tiistii sciam, oditi nihitiis restiae
ipienis core comnis et faceperspid
maiori utemos alibus quodipsum
quiatemque delecat ibusapis plati
cum ra porenda dis et ut facil idundam reptas aut fugia doluptia vellita conem. Et eumet aut mi, core,
cus ius eroria suntis quas int rerum
eatem sit, ut eate sollaborit reptae
mi, quidelles re inustis quisquod qui
tem voles nullest volestis et volecta quoditas rentotaessin estiis as
quam esti ut re alis repti re parum
ium as et rerume pe simporro eosa
ped mincides digendanda sae perit
endigni alita cullant ibusdaepro veriosam earum ea prorio in con pratur aliquam is cument accum quossit lacessit volenem verum quibus
autas velestia porrum et re volor
ra solest, consedi conse lanis accus
renihil mil minctate veliqui nonsed
que quam quo beatque.

FUTBOL SALA | CN CALDES

Les noies de Caldes lluitaran per l’acens a 1a
Després de la declaració de l’estat
d’alarma, totes les competicions esportives d’aquesta temporada –així
com la resta d’activitats col·lectivesvan quedar absolutament aturades.
Tot just fa uns dies que l’esport està
tornant a reprendre el fil.
El 27 de maig va ser una data senyalada, quan la junta directiva de
la Federació Catalana de Futbol
va decidir, per unanimitat, resoldre les competicions territorials
sense descensos.
Per a les noies del Sènior A de Futbol
Sala de Caldes, la notícia ha significat l’esperança de d’aconseguir l’ascens a Primera Divisió Nacional Femenina, la màxima categoria de lliga.
Abans, però, hauran de resultar victorioses dels play-off que es disputaran a la ciutat de Saragossa: el primer partit, contra el Joventut d’Elx,
previst pel 18 de juliol, i el segon –en
cas de guanyar l’anterior-, pel 25 de

BÀSQUET | CN CALDES
El conjunt femení calderí que jugarà els play-off a Saragossa.> CEDIDA

juliol contra l’Intersala de Saragossa. Les jugadores del conjunt calderí ja han començat els entrenaments
“després de passar totes elles el test
Covid-19”, segons informa el club.
Però no només amb les femenines
acaben les bones notícies en el fut-

bol sala del CN Caldes. L’equip Sènior B masculí puja a Segona Divisió Catalana de cara a la següent
temporada, i el l’equip juvenil A
masculí ha aconseguit també l’ascens, en el seu cas, a la categoria de
Divisió d’Honor Nacional.

Primeres novetats en els equips Sènior
Arran la pandèmia de la Covid-19, la lliga catalana de bàsquet es va
donar per acabada sense saber com es rependria la competició en el
nivell Sènior. A inicis de juny comencen a donar-se les primeres notícies al respecte: el Sènior B masculí del CN Caldes ascendeix a 3a
Catalana, i els Sènior A –masculí i femení- resten en llista d’espera
per cobrir vacants i ascendir a 1a Catalana.
Mentrestant, tots els Sèniors han reprès els entrenaments, inclòs el
nou conjunt Sènior B femení que s’estrenarà la pròxima temporada.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

DEFUNCIONS

Farmàcia Brunat

14 de juny · 90 anys
JOSE SOLER DUOCASTELLA

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

Farmàcia La Rotonda

12 de juny · 92 anys
EUGÈNIA VILADIRCH SALLÉS

Passatemps en català

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!

93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

10 de juny · 65 anys
ISABEL ANTON ANTON

Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano

7 de juny · 69 anys
MANUEL DURAN FRANCISCO

93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

4 de juny · 59 anys
BLANCA ROSA MOLINA
RODRÍGUEZ
29 de maig · 75 anys
MANUEL ALFREDO MARTÍNEZ
MILMANDA
28 de maig · 70 anys
JOSE GARCIA GUERRERO
25 de maig · 73 anys
ANTONIO FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ

Vols ser punt de
distribució del
Calderí?
Rebràs exemplars a cada edició.
(Només per a establiments comercials)

El qüestionari lingüístic que et posa a prova cada mes, perquè puguis comprovar
com tens l’ortografia, la sintaxi i el lèxic en llengua catalana.

És adequada aquesta frase?
“Aquest perfum que portes olora molt bé.”
Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la!
d'aquest mes escanejant el codi QR.
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica
“Envia”. A la pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats”
per veure'n les solucions i saber si has respost correctament.
Trobaràs el qüestionari al
i al
de l’Oficina de Català de Caldes.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

263.273
notícies llegides
84.056
sessions al web
52.782
usuaris únics

CONTACTA’NS!
hola@calderi.cat

Sí

www.calderi.cat
el portal digital de notícies
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Curiositats

Secretari de política internacional d’ERC

Jordi
Solé
Ferrando

Alcalde de Caldes entre 2007 i 2019, té una dilatada
experiència política a Catalunya i Europa, on va ser
eurodiputat. Ara, amb la pandèmia, fa tres mesos
que no viatja i creu que la crisi sanitària és una bona
oportunitat per repensar les ciutats. Ara, deslliurat de
les seves obligacions municipals, viu més el poble.

Jordi Rius

j. serra

· Com està reaccionant la Unió Europea respecte a la crisi del coronavirus?
Primer va haver una primera etapa
molt decebedora perquè va haver-hi
molta descoordinació, els estats membres prenien decisions sense consultar-les i consensuar-les amb els altres.
Semblava que no hi hagués Unió Europea (UE) en aquell moment. Aquesta
crisi va posar de relleu les pròpies limitacions de la UE en el sentit que és una
Unió que per a la seva efectivitat encara
depèn molt del que facin els estats. Més
endavant, la resposta en aquest cas liderada per la Comissió Europea, va millorar i va fer propostes bastant ambicioses que s’haurà de veure on porten.

“Aquesta crisi ha posat
en evidència les disfuncionalitats i la ineficàcia
de l’estat espanyol”

Del 16 de juny al 06 de juliol de 2020

· Com valores aquest pla de recuperació europeu?
El que tenim sobre la taula és aquest
pla de recuperació europeu que va
presentar la presidenta, Ursula von
der Leyen, a la Unió Europea i ara tots
els 27 estats membres han de donar
el seu vistiplau a part del propi Parlament. És un pas endavant el fet que la
Comissió Europea, en nom de la UE,
s’endeuti per poder finançar la gran
majoria d’aquest pla de recuperació
que en bona part seran inversions.
· Com analitzaries les respostes del
govern espanyol i alemany?
Aquesta crisi ha posat en evidència les
disfuncionalitats i la ineficàcia de l’estat

espanyol. El primer que fa el govern
espanyol davant d’aquesta crisi enorme és centralitzar, posar en marxa
un ministre i un ministeri que estava
buit de competències per fer la gestió
d’una crisi sanitària enorme, declarar l’estat d’alarma i posar militars a
les rodes de premsa. Alemanya ha fet
absolutament el contrari i al ser un
estat federal de veritat ha deixat que
els länder es coordinessin entre ells i
no treure’ls competències.
· Com a persona que ha patit el coronavirus, com creus que ha estat
la resposta de la sanitat catalana?
Vaig agafar el virus molt al principi de
tota la crisi. Jo l’he passat a casa, no
he hagut de necessitar hospitalització
però quan va haver tot el boom era
difícil contactar amb professionals de
la salut pública. Passats aquests primers dies, m’han pogut fer seguiment
des del CAP per telèfon i també he
anat alguna vegada. Exceptuant els
primers dies que van ser caòtics, crec
que he tingut un seguiment correcte,
almenys en el meu cas.
· En els 12 anys que vas ser alcalde recordes algun moment de
crisi i de saber com actuar?
No és comparable amb la intensitat
del xoc que hem viscut. Vaig començar l’alcaldia el 2007 i el 2008 ja va
venir la crisi immobiliària iq eu va
durar molt. De fet, crec que encara
no n’hem sortit del tot. Es va haver

de gestionar des dels ajuntaments
aquella crisi, sobretot les conseqüències socials a nivell d’atur i de
necessitats bàsiques de la població.
· Gaudeixes més de Caldes ara?
Tret d’aquests darrers tres mesos
que he sortit molt poc de casa, crec
que gaudeixo del poble d’una manera diferent. Abans el gaudia des
de la perspectiva de l’alcaldia i la
implicació de la política municipal.
Ara agafant la distància necessària, veus i gaudeixes el poble d’una
altra manera sense la pressió i la
responsabilitat del càrrec, com un
ciutadà normal i corrent.
· És difícil mantenir l’equidistància respecte a l’Ajuntament?
És molt difícil quan has estat 12
anys al peu del canó, al capdavant
de l’Ajuntament. Sempre et queda
aquell cuc de ganes, de fer coses de
política municipal. Sempre estàs
pensant: com hagués solucionat jo
aquesta crisi si hagués estat alcalde? O quins projectes faria jo durant
aquest mandat? Però has de saber
recuperar el teu lloc com a ciutadà
normal però això no és fàcil. Fins i
tot en el meu cas que va ser una decisió voluntària i meditada. Teòricament m’havia preparat per a aquell
moment, però tot i això és difícil.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

