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El 14 de 
setembre 
començarà un 
curs excepcional 
marcat per la 
pandèmia de la 
Covid-19

+37,5º

Es garantirà l’accés a gel 
hidroalcòholic i/o sabons 
allà on sigui necessari.

A partir dels 6 anys s’ha 
d’entrar al centre amb la 
mascareta ben posada.

Cada classe es considera 
grup estable de convivèn-
cia (alumnes + professor).

No poden seure junts 
els alumnes de diferents 
grups estables.

S’ha d’estar amb el grup 
estable de convivència.

No es poden compartir 
estris, joguines, ni menjar.

Distància d’1,5 m entre  do-
cents que treballin en diver-
ses classes i els alumnes.

No es poden compartir 
estris ni menjar.

Altres sípmtomes
Covid-19

No es pot accedir
al centre si:

Menjador PatiUn cop al centre:

Algunes mesures per evitar els brots a les escoles

es de fa uns mesos que l’1 
de setembre ha estat una 
de les dates més assenya-
lades arran l’esclat de la 
pandèmia de la Covid-19. 

Milers de docents d’arreu de Catalunya 
enfilaven un inici de curs absolutament 
excepcional i incert, amb el gran repte 
al davant de garantir l’escolarització 
de milers d’estudiants en un context 
greument amenaçat per la ràpida pro-
pagació del coronavirus. Aquest desa-
fiament no és una tasca fàcil: com ga-
rantir la prevenció i la seguretat en un 
espai que és socialitzador, físicament 
limitat i on conviuen diàriament cen-
tenars de persones? 

Els departaments d’Educació i 
Salut de la Generalitat de Catalunya 
han ideat un seguit de procediments 
d’actuació dirigits als centres educatius 
i a les famílies dels alumnes per orien-
tar-los en la detecció precoç de casos i 
així poder mantenir –en el màxim dels 
possibles- entorns segurs on poder as-
solir els objectius educatius de cada 
centre. No obstant això, i a causa de 
l’evolució de la pandèmia al llarg de les 
darreres setmanes, les directrius han 
requerit noves mesures addicionals que 
van ser establertes el passat 25 d’agost. 
La consellera de Salut, Alba Vergés, va 
remarcar aquell mateix dia que “no 
hem descansat ni descansarem per-
què els infants puguin exercir el seu 
dret educatiu i pedagògic amb segu-
retat”, malgrat la complexitat de l’epi-
dèmia, i va reiterar la crida a la socie-
tat a mantenir l’esforç per començar el 
curs de la millor manera possible, que 
això és a través de les mesures bàsiques 
–distància, mans i mascareta- i reduir 
la interacció social. 

Al marge, però, de les bones inten-
cions del Govern català, en moltes ocasi-

Els centres educatius de Caldes     afronten un curs ‘fora de sèrie’

ons la teoria es veu superada per la seva 
posada en pràctica, i front la situació de 
brots de la Covid-19 en plena campanya 
de tornada de les vacances d’estiu, molts 
i moltes es pregunten si aquestes mesu-
res de prevenció i seguretat estaran a 
l’altura de les circumstàncies. 

Jaume Balart, director de l’Insti-
tut Manolo Hugué de Caldes de Mont-
bui, no posa en dubte l’arrencada del 
curs 2020-2021, que a la vila tindrà lloc 

EDUCACIÓ | INICI DE CURS 2020-2021

personal docent i directiu de les escoles i instituts calderins, coordinats amb l’ajuntament i el cap de referència,                       treballen diàriament per implementar les noves directrius marcades per la Generalitat i crear entorns lliures de covid

Ivette Hijano

D

Mestres d’educació primària de l’Escola El Calderí treballen presencialment en el centre, mantenint les distàncies i preparant el nou curs a l’espera de l’arribada                                       dels alumnes el dia 14. > q. pascual

el dilluns 14 de setembre: “Hauria d’ha-
ver-hi un terratrèmol perquè el curs 
no comenci, ja que així s’ho ha pro-
posat el departament d’Educació”. 
Però en aquest inici que ja és imminent, 
Balart explica que “tots els protocols 
d’obertura que havíem plantejat al ju-
liol han quedat obsolets” i alguns cen-
tres educatius denuncien no comptar 
amb els recursos necessaris –i que se’ls 
havia promès amb anterioritat des de 

la Generalitat- per complir amb totes 
les mesures sense fissures. Sense anar 
més lluny, a l’INS Manolo Hugué “de-
manàvem un increment de professo-
rat d’entre un 8 i un 10%, és a dir, entre 
6 i 8 professors, per tal de poder for-
mar els grups estables amb ràtios no 
superiors als 20 alumnes. La prime-
ra resposta del departament ha estat 
la de no assignar-nos-en cap. Després 
de molt insistir, comptem només amb 
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Mestres d’educació primària de l’Escola El Calderí treballen presencialment en el centre, mantenint les distàncies i preparant el nou curs a l’espera de l’arribada                                       dels alumnes el dia 14. > q. pascual

la distància, la presa de la tempe-
ratura, el gel hidroalcohòlic o els 
dosificadors per netejar els mobles 
i el material, una de les mesures 
que més s’ha sentit a dir en el de-
curs d’aquests dies és la de crear 
grups estables de convivència, po-
pularment anomenats grups bom-
bolla. La mesura implica l’aïllament 
d’un nombre limitat de persones 
(la classe) els quals duguin a terme 
totes les activitats conjuntament, 
restringint el contacte amb altres 
membres d’altres grups. Aquesta 
és la peça fonamental de la nova 
organització dels centres educa-
tius per aquest curs, proposada 
per la Generalitat, i que permetrà 
–segons el Govern- una més ràpida 
actuació de contenció front l’apari-
ció de nous contagis. 

La darrera actualització amb 
les noves directrius estableix l’obli-
gatorietat dels grups estables a 
partir dels alumnes de 2n cicle 
d’educació infantil i primària, amb 
ràtios no superiors als 20 alumnes, 
mentre que a secundària es redui-
ran sempre que sigui possible. En 
aquest sentit, el conseller d’Educa-
ció, Josep Bargalló, va remarcar a 
finals d’agost que es mirarà de re-
duir els grups al màxim possible 
en funció de les característiques 
del centre i va recordar que a Ca-
talunya la ràtio és d’un mestre per 
cada 16 alumnes: “El context, el 
territori, l’organització, el tipus 
d’ensenyament o el tipus d’edifi-
ci acaben explicant el paràmetre 
marc de 20 alumnes a infantil i 
primària”. Pel que fa a la secundà-
ria, va explicar que “hi intervenen 
aspectes com les optatives, espe-
cialitats, tallers..., que marquen 
una diversitat més gran”.

D’altra banda, una de les me-
sures que també s’ha vist darrera-

un professor de reforç i amb això 
comencem el curs” segueix el di-
rector del centre. En aquestes cir-
cumstàncies es fa difícil el desdobla-
ment de grups, però Balart explica 
que “internament, hem fet tot el 
possible per reduir-los una mica”. 

LA NOVETAT DELS ‘GRUPS 
ESTABLES DE CONVIVÈNCIA’
A banda de l’ús de les mascaretes, 

ment afectada ha estat l’ús obligat 
(o no) de la mascareta en l’àmbit 
educatiu. Finalment, s’ha conside-
rat determinar-ne el seu ús dins de 
l’aula de manera obligatòria només 
a partir dels 12 anys, a educació 
secundària, batxillerat, formació 
professional i centres de formació 
d’adults. Pel que fa a l’educació pri-
mària (o a partir dels 6 anys) l’ús 
obligat de la mascareta queda re-

duït en el moment d’accés al cen-
tre, als passadissos i quan ho de-
termini la situació epidemiològica. 

En relació amb el control de 
símptomes, es recomana als cen-
tres educatius que realitzin un con-
trol diari de la temperatura dels 
alumnes, tot i que cada centre de-
cidirà com ho farà en funció de les 
seves característiques.

LA INVERSIÓ MUNICIPAL EN 
MESURES DE PROTECCIÓ
En previsió a l’excepcionalitat del 
nou curs escolar, l’Ajuntament de 
Caldes ha incrementat els treballs 
de manteniment i millora que cada 
any es duen a terme a les escoles 
durant l’estiu. Així, la brigada mu-
nicipal ha realitzat treballs d’ade-
quació i pintura, de senyalització 
i de col·locació de nous materials 

com mampares, mascaretes, paper 
industrial, desinfectant de super-
fícies, dosificadors, senyalització 
adhesiva, etc. que s’afegeixen a les 
feines habituals que es realitzen en 
els centres educatius a l’inici de 
curs. Segons ha informat el consis-
tori calderí, “de moment la inver-
sió municipal és de més 22.000 
euros”, quedant encara pendents 
tasques per ultimar –i comptabi-
litzar- aquesta setmana a l’Escola 
Montbui i a l’Escola Pia. 

D’altra banda, i sota el pro-
pòsit de garantir la ràtio marca-
da per la Generalitat de Catalunya, 
també s’ha fet necessària la cessió 
de certs espais municipals com és el 
cas de l’Espai de Can Rius a l’Esco-
la El Calderí. El centre requereix un 
espai addicional per acollir 4 grups 
de 13 alumnes corresponents als 
cursos de cicle superior de primà-
ria, i aquesta possible solució es farà 
definitivament efectiva quan així ho 
determini Serveis Territorials d’En-
senyament de la Generalitat. 

I SI HI HA UN CAS DE COVID-
19 A L’ENTORN ESCOLAR?

Els departaments de Salut i 
d’Educació han establert el pro-
tocol que determina com ha de 
ser la gestió dels possibles casos 
de Covid-19 que es puguin produ-
ir en els centres educatius durant 
aquest curs. En cas que un alum-
ne o membre del personal presen-
ti símptomes compatibles amb la 
Covid-19, les pautes estan ben mar-
cades: adreçar a la persona en un 
espai separat i ventilat, col·locar-li 
la mascareta i en cas de símpto-
mes de gravetat, trucar al 061.

El document també estableix, 
de forma orientativa, els elements 
de decisió per establir quarante-
nes, tancaments totals o tanca-

ments parcials. Així, si es pro-
dueix un cas positiu, tot el grup 
estable de convivència haurà de 
fer aïllament preventiu a casa du-
rant 14 dies. Això suposarà la in-
terrupció de l’activitat lectiva pre-
sencial del grup i a tots se’ls farà 
una prova PCR al més aviat pos-
sible. Segons el Govern, i a par-
tir d’aquest protocol d’actuació, 
“el resultat negatiu en aquesta 
prova als membres del grup no 
eximeix la necessitat de mante-
nir l’aïllament domiciliari du-
rant 14 dies, atès que és un perío-
de màxim d’incubació del virus”. 

D’altra banda, en cas que dos 
membres de dos grups diferents 
que comparteixen un mateix espai 
(com l’edifici, un torn, el menja-
dor...) tinguin un resultat positiu de 
la PCR, el Servei de Vigilància Epi-
demiològica serà l’òrgan responsa-
ble de fer-ne la valoració i “podria 
recomanar l’aïllament domicili-
ari dels grups d’aquell espai du-
rant 14 dies”. 

Pel que fa al retorn al centre 
educatiu d’un cas confirmat de 
Covid-19, només es procedirà un 
cop passin “com a mínim 72 hores 
des de la resolució dels símpto-
mes”, i sempre i quan la persona 
no hagi requerit ingrés hospitalari, 
l’hagi atès l’atenció primària i hagi 
estat aïllada al domicili durant al-
menys 10 dies. Per tornar al cen-
tre no serà necessària la realitza-
ció d’una PCR de control.

En qualsevol cas, en el supò-
sit que la situació epidemiològi-
ca obligui a aturar l’activitat lecti-
va presencial en el centre educatiu, 
el departament d’Educació ha as-
segurat que “la formació es con-
tinuarà impartint via no presen-
cial, garantint la continuïtat del 
curs escolar”. 

“Hauria d’haver-hi un 
terratrèmol perquè el 
curs no comenci, ja que 
així s’ho ha proposat el 
departament d’Educació”

Jaume Balart
Director Institut Manolo Hugué
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Tornem de les vacances 
d’estiu i la situació en 
nombre de contagis sem-
bla no haver minvat, sinó 
tot el contrari. En l’actua-

lització diària de les dades referents als 
contagis de SARS-CoV-2 arreu de Ca-
talunya, el departament de Salut de la 
Generalitat registrava 247 casos posi-
tius i 1.445 casos sospitosos acumulats 
a Caldes de Montbui, el passat 2 de se-
tembre. Les xifres han ascendit a 259 
positius i 1.522 sospitosos en la darre-
ra actualització d’ahir. Aquestes dades 
signifiquen el nombre total de perso-
nes que han donat positiu en alguna 
prova diagnòstica o han estat confir-
mats per un epidemiòleg o una epide-
miòloga com a cas positiu. En els casos 
sospitosos es fa referència al total acu-
mulat de calderins i calderines que en 
algun moment han presentat símpto-
mes i un o una professional de la salut 
els ha classificat com a possible cas, 
sense resultat de prova diagnòstica.
El recompte de contagis confirmats a 
la vila de Caldes durant el passat mes 
d’agost revela més de 40 nous positius 
al municipi des del 30 de juliol, dia en 
què la xifra acumulada era de 204. En 
l’anàlisi corresponent de les dades ac-
tualitzades, Caldes ha registrat una 
tendència creixent en nous casos po-
sitius aquest mes. De fet, en només els 
31 dies d’agost s’ha comptabilitzat un 
nombre de positius molt similar a la 
xifra d’acumulats des del mes de maig 
fins al juliol del 2020, tres mesos en el 
transcurs dels quals es van diagnosti-

Caldes suma més de 40 nous casos positius a l’agost

car només 45 contagis de coronavirus 
a la vila termal.
 
CATALUNYA SEGUEIX SUMANT 
NOUS CASOS POSITIUS
L’augment de casos de Covid-19 a Caldes 
va en paral·lel al que està succeint a la 
resta de Catalunya i de l’estat espanyol, 
molt probablement a causa de les mi-
gracions -que en temps de confinament 
han estat impossibles- durant aquestes 
vacances d’estiu. En el territori català 
s’han diagnosticat 138.345 casos confir-
mats acumulats des de l’1 de març fins 
al 5 de setembre d’aquest any, dels quals 

sALUT | ACTUALITzACIó DE LA PANDèMIA 

En 31 dies, el municipi termal ha registrat un nombre similar de contagis a l’acumulat durant els tres mesos anteriors

Ivette Hijano

T

Del 20 de juliol al 30 d’agost s’han dut a terme 278 controls de covid i s’ha informat a més de 2.600 persones

sEgUrETAT CIUTADAnA | CONTROLS COvID-19

La policia de Caldes realitza 93 denúncies aquest estiu

Els constants canvis de la situ-
ació epidemiològica han fet mo-
dificar les diferents normatives 
de seguretat per intentar conte-
nir la propagació del virus de la 
Covid-19, però el relaxament ge-
neralitzat de la població a precipi-
tat un augment de contagis abans 
del que estava previst. Per aquest 
motiu, les mesures decretades per 
les autoritats s’han endurit i les 
reunions de persones poden con-
centrar, com a màxim, deu perso-
nes, tant en l’àmbit públic con en 
el privat. Per intentar minimit-
zar els riscos de propagació del 
coronavirus, aquest estiu la Poli-
cia Local de Caldes ha intensificat 
els controls per garantir el com-
pliment de les noves mesures de 
seguretat i sanitàries de la pobla-

ció calderina i el resultat  de l’in-
forme policial de l’última setmana 
del mes d’agost ha estat la imposi-
ció de 93 sancions, i 278 controls i 
també s’indica que s’ha informat o 
interpel·lat a més de 2.600 perso-
nes. D’altra banda, la Policia Mu-
nicipal de Caldes també constata 
que els controls realitzats a bars i 
restaurants per fer complir el nou 
horari de tancament, que segons 
la Resolució SLT/2073/2020, de 17 
d’agost, s’ha limitat fins a la una 
de la matinada, no s’ha notificat ni 
detectat cap infracció ni cap inci-
dent al respecte.

L’APARCAMENT DE LES
CREMADES SEGUIRÀ TANCAT
Coincidint amb les noves mesures 
comunicades per la Generalitat de 

Catalunya que limiten les reuni-
ons a grups de 10 persones tant en 
espais públics i privats,  l’Ajunta-
ment de Caldes per evitar concen-
tracions de gent i el consum d’al-
cohol a la via pública, va decidir 
tancar l’aparcament de Les Cre-
mades. Aquesta mesura afecta a 
l’aparcament de l’equipament els 
divendres i dissabtes de les dotze 
de la nit a les sis del matí. Aques-
ta mesura també va acompanya-
da de control d’accés de persones 
a la zona i es mantindrà vigent 
fins  a nou avís. Durant el primer 
cap de setmana de la nova mesura 
de tancament, els dies 28, 29 i 30 
d’agost, a l’aparcament i la zona 
de Les Cremades no s’hi va detec-
tar cap incidència ni cap infracció 
segons fonts oficials.

NOVES MESURES PER CONTENIR 
ELS BROTS DE COVID-19
Ús obligat de la mascareta a partir 
dels 6 anys, mantenir la distància 
interpersonal i rentat de mans amb 
freqüència. Les principals recomana-
cions per evitar el contagi de coro-
navirus no canvien a Catalunya, però 
arran els nous casos durant el mes 
d’agost el Govern ha adoptat noves 
mesures extraordinàries amb el pro-
pòsit d’aturar la transmissió del virus 
de la Covid-19. D’entre aquestes me-
sures destaca la prohibició de cele-
brar trobades o reunions de més de 10 
persones tant en l’àmbit públic com 
en l’àmbit privat. En restaurants, 
bars i terrasses la limitació s’imposa 
a 10 persones per taula, mantenint la 
distància mínima entre taules. També 
els bars i restaurants han de tancar, 
com a màxim, a la 1 de la matinada, 
sense poder admetre a nous clients 
a partir de les 00 hores. Pel que fa al 
consum de tabac a la via pública, no 
està permès fumar -a la via pública o 
a l’aire lliure- si no hi ha una distàn-
cia mínima de 2 metres. Aquesta últi-
ma limitació és aplicable també per a 
l’ús de qualsevol altre dispositiu d’in-
halació de tabac, pipes d’aigua, cat-
ximbes o similars.
Aviat farà mig any que les mascare-
tes són un element indispensable en 
la nostra vida diària, i tot i així Salut 
encara ha d’insistir en com fer-ne un 
bon ús. Tant és així que les estadís-
tiques revelen que la probabilitat de 
transmissió del virus d’una persona 
portadora a una persona sana queda 
reduïda a 1,5%.  

115.464 han estat confirmats a través de 
proves PCR. Fins a finals d’agost, a Ca-
talunya consten més  d’1.300.000 proves 
PCR realitzades, de les quals n’han resul-
tat positives un 8,66%. Des del 29 d’abril, 
el departament de Salut també fa el se-
guiment de la quantitat d’ingressos hos-
pitalaris amb motiu de la Covid-19 que 
a data de primers de setembre la xifra 
oscil·la els més de 7.000 pacients. Actu-
alment són prop de 700  les persones in-
gressades en hospitals d’arreu de Cata-
lunya a causa del contagi de coronavirus, 
123 de les quals es troben ara com ara a la 
Unitat de Cures Intensives (UCI).

259 contagis 
acumulats al 
municipi calderí 
des de l’inici de la 
pandèmia

40 casos nous 
diagnosticats 
només durant el 
mes d’agost
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Evolució dels casos positius per COVID-19 a Caldes de Montbui des del 6 d’abril fins a principis de setembre. > calDERÍ

Les patrulles de vigilància han evitat el consum d’alcohol en la via pública. > aJ. calDEs
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Ja ho va dir el secretari de Salut Pública de 
Catalunya, Josep Maria Argimon, a mitjans 
d’agost: les residències de gent gran són en-
torns on no es pot fallar. La vulnerabilitat de 
les persones de més avançada edat front l’im-
pacte d’un possible contagi de la Covid-19 ha 
mantingut en alerta a les residències d’arreu 
de Catalunya, on sis mesos després de l’esclat 
de la pandèmia segueixen amb mesures de 
prevenció restrictives. De fet, “quasi totes les 
persones residents de la Fundació d’Acolli-
da Santa Susanna fa sis mesos que seguei-
xen confinats” expliquen des de la institu-
ció calderina. Molt poc va durar el permís per 
sortir a l’exterior i gaudir de l’aire lliure que es 
va concedir a les persones usuàries de les resi-
dències geriàtriques abans de l’estiu, ja que en 
mig de l’incipient escenari de brots durant el 
juliol, la Generalitat va retrocedir en aquests 
permisos i va tornar a limitar la mobilitat de 
les persones grans. “En el nostre cas, van ser 
molt pocs els que van sortir de la Fundació 
donades les nombroses mesures que calia 
prendre”, segueixen explicant. Ara, després 
de tant temps en un entorn on se senten se-
gurs, “hi ha residents que no tenen la neces-
sitat de sortir per por al possible contagi”.   
Passat el mes de major moviment amb sorti-
des i arribades arran les vacances, a la Funda-
ció d’Acollida Santa Susanna s’ha mantingut 
la calma i la normalitat. “Hem mantingut les 
activitats aïllades per a cada planta, amb 
els seus respectius grups estables, i també 
les visites de familiars un cop per setmana 
de màxim 30 minuts, sempre amb cita prè-
via”, narren des de la Fundació. 
Tot i això, el setembre sembla que tot torna a 
agafar embranzida -les escoles, l’activitat la-
boral...- “i en canvi aquí segueix tot parat” 
apunten des de la institució. I és que la possi-
bilitat d’aixecar certes mesures restrictives de 
mobilitat en residències de gent gran queda, 
a hores d’ara, encara massa lluny. 

Prop de sis mesos sense sortir de la residència   

Una treballadora, una familiar, un voluntari i una persona usuària, abans de la pandèmia. > cEDIDa

gEnT grAn | FUNDACIó SANTA SUSANNA 

Tot i l’inconvenient del confinament obligat, la Fundació d’acollida santa susanna segueix lliure de la covid-19

Argimon, en roda de premsa de fa dues set-
manes, explicava la situació epidemiològica a 
les residències dient que des de finals de maig 
hi ha una línia plana en la taxa de confirmats 
per PCR que s’ha anat mantenint força bé: 
“La corba no ha pujat i per això li hem de 
posar el focus”, va dir. Les limitacions en les 
visites dels familiars en els centres residenci-
als es mantenen igual de restrictives i davant 
d’un possible cas confirmat de Covid-19 dins 

del recinte s’atorgarà el tractament de brot, 
amb totes les immediates conseqüències en 
termes de mesures de prevenció i seguretat 
per a la resta de persones usuàries i treballa-
dores: aïllament fins que transcorrin tres dies 
des de la resolució completa dels símptomes 
i del quadre clínic amb un mínim de 10 dies 
des de l’inici dels símptomes; més la inevita-
ble quarantena de 14 dies i realització de pro-
ves PCR als contactes més estrets. 

Una diada trista, marcada 
pel record dels difunts

Cada 11 d’agost la institució calderina celebra 
la diada de Santa Susanna, una jornada festiva 
on hi participa tota la comunitat així com 
veïns i veïnes de Caldes que se sumen als 
diferents actes. Enguany la celebració ha estat 
ben diferent, limitada per les restriccions de 
mobilitat dels residents i usuaris sociosani-
taris, que es troben encara a hores d’ara en 
situació de confinament. En lloc d’activitats 
conjuntes, còctel d’inauguració i el gran sopar 
de germanor al jardí, en aquest cas la festivitat 
s’ha reduït a actes interns a cada planta amb 
la presència del Mn. Xavier Blanco, l’eucaristia 
a la Parròquia de Santa Maria i, en acabar, 
un acte especial en record de les persones 
que han mort durant l’estat d’alarma i que 
no van poder ser acomiadades com s’hagués 
desitjat. Les famílies que han patit la pèrdua 
dels seus éssers estimats també van parti-
cipar en aquest sentit homenatge, així com 
professionals i voluntaris de les fundacions. 
Les persones assistents van poder expressar 
els seus sentiments en unes cintes de colors 
exposades a l’entrada del carrer Sentmenat.

Entitats locals sumen forces per respondre a la necessitat social

rECAPTE D’ALImEnTs | REBOST SOLIDARI

Quilos i quilos de solidaritat

Aquest estiu es preveia complicat. 
L’esclat de la pandèmia i el seu sub-
seqüent confinament va dificultar 
el recapte habitual que acostuma a 
dur-se a terme des del Rebost Soli-
dari, a Caldes. La tardor també es 
preveia complicada arran la manca 
d’expectativa de millora: pocs re-
cursos disponibles per fer front a 
un augment en la demanda del ser-
vei. De fet, l’Ajuntament explicava el 
5 d’agost que les persones usuàries 
del Rebost “s’han més que dupli-
cat a causa de la crisi econòmica 
generada per la Covid-19”.
En el marc d’aquest context, ara 
més que mai es fa imprescindible 
respondre amb immediatesa a la 
crida a la solidaritat. Així van en-
tendre-ho entitats com Rotary Club 
i la secció esportiva d’El Centre, el Moment del lliurament de la donació de Rotary Club al Rebost Solidari.> aJ.calDEs

Rugby & Touch Caldes, els quals 
van contribuir a l’augment d’estoc 
del Rebost Solidari per fer front a 
la necessitat social, abans de les va-
cances d’estiu.
Rotary Club, d’una banda, va fer en-
trega de 80 kg de tonyina a l’entitat. 
L’acte d’entrega -que va tenir lloc el 
4 d’agost- va comptar amb la pre-
sència del president de Rotary Club 
de Caldes, Josep Maria Pou; el regi-
dor de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment, Pep Busquets; el president de 
Creu Roja Caldes, Palau i Sant Feliu 
de Codines i el voluntari de Càritas 
Caldes, Josep Puigdomènech.
També abans de l’estiu va finalit-
zar la campanya de recapte d’ali-
ments organitzada pel Rugby & 
Touch Caldes, entitat esportiva 
local que va recollir més de 300 kg 

d’aliments -que en la seva majoria 
van ser brics de llet i conserves de 
peix- lliurats íntegrament a la Creu 
Roja de Caldes per a la seva gestió a 
través del Rebost Solidari. Després 
d’un mes de campanya, que com-
plia amb el propòsit d’ajudar a pal-
liar els efectes de la crisi econòmi-
ca arran la pandèmia, el resultat es 
va valorar “de manera molt positi-
va” per part de l’entitat organitza-
dora: “Era molt necessària”, van 
dir els de la flama taronja, els quals 
seguien explicant que “a causa de 
les mesures imposades per Salut, 
era totalment impossible fer un 
gran recapte d’estiu, i per tant, 
calia cooperar per evitar que l’es-
cletxa oberta amb la crisi fes en-
cara més vulnerable als sectors 
socials més debilitats”.
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NOTÍCIES BrEUs

S’activa el període de sol·licituds

COOPErACIÓ | RECONEIXEMENT

Joan Serra és un dels deu catalans 
premiats enguany per l’IPECC 

Joan Serra Montagut, jove cooperant calderí, resident a Yucatán i 
president del Casal Català de la Península de Yucatán (Mèxic) -amb 
implicació en l’associació des de fa 10 anys-, va rebre el passat 27 de 
juliol el Premi Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga 
Trullols 2020 per la seva tasca de promoció de Catalunya a l’exterior.
L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), amb 
seu a Barcelona, atorga aquest reconeixement de manera anual a 10 
catalans/es i catalanòfils/es (estrangers que promouen la cultura ca-
talana als seus llocs d’origen), i en la seva 32na edició el cooperant cal-
derí ha format part del llistat de catalans premiats.
L’entrega oficial del reconeixement es preveu celebrar-se a la tardor, 
probablement durant el mes de novembre del 2020, depenent de l’evo-
lució de la pandèmia sanitària.

DEsEnVOLUPAmEnT ECOnÒmIC | aJuTs

Fins al 15 de setembre és obert el període de presentació de sol·licituds 
per optar a qualsevol de les cinc línies de subvencions extraordinàri-
es Covid-19 que ha impulsat l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb 
motiu de la crisi sanitària. Els ajuts van adreçats “a les activitats 
econòmiques locals per tal de fer front a la crisi econòmica deri-
vada de la pandèmia” explica el consistori calderí.
Aquestes actuacions sumen una aportació de 433.000 euros, pràcti-
cament la meitat del pressupost pensat pel Pla de Xoc Econòmic que 
va dissenyar el govern local amb el propòsit de pal·liar els efectes de-
vastadors de la pandèmia en l’economia local.  
L’Ajuntament de la vila demana prioritzar la tramitació electrònica  a 
través del seu web, atès el volum previst de sol·licituds. 

El passat 23 de juliol saltava la no-
tícia que Jordi Solé, ex-eurodiputat 
d’Esquerra Republicana i alcalde de 
Caldes de Montbui del 2007 al 2019, 
prendria la possessió com a eurodi-
putat en substitució a Oriol Junque-
ras, arran la pèrdua del seu escó en 
el Parlament Europeu.
Solé, qui fins ara complia amb el 
càrrec de secretari de política inter-
nacional d’Esquerra Republicana i 
tercer a la llista d’ERC a les elecci-
ons -encapçalades per Junqueras i 
Diana Riba-, finalment torna al Par-

Jordi Solé, de nou eurodiputat 
per Esquerra Republicana 

L’ex-batlle de Caldes de Montbui, Jordi Solé, durant l’entrevista cedida al Calderí el passat mes de juny.> J. sERRa

lament, aquesta vegada en substitu-
ció al líder dels republicans. 
L’ex-alcalde de la vila calderina va 
compartir la notícia a través de les 
xarxes socials, on va explicar que 
assumeix l’assignació de l’escó de 
Junqueras fins que el líder d’Es-
querra no el recupera per exercir 
el càrrec en plenes funcions: “Estic 
segur que es farà justícia i que 
Oriol Junqueras serà eurodipu-
tat. Mentrestant, i a partir que el 
Parlament Europeu ha fet el pas 
d’assignar-me l’escó, treballaré 

de valent per representar plena-
ment als 1.257.484 electors que 
ens van fer confiança”, va piular 
Jordi Solé a Twitter dijous 23 de ju-
liol, al matí. 
Oriol Junqueras, d’altra banda, 
també va utilitzar la mateixa xarxa 
social per pronunciar-se al respec-
te, on va dir que confia “que la jus-
tícia europea aviat em tornarà la 
raó i l’escó” i animava al calderí en 
aquesta nova etapa tot reconeixent 
que “ens representarà molt bé al 
Parlament Europeu”.

POLÍTICA | ERC

l’ex-alcalde torna al parlament en substitució a Oriol Junqueras

l’edició 2020 comptàva amb 36.000 euros

 > J. sERRa

L’import de l’Escaldàrium 
es destina a Benestar Social 

ECOnOmIA | PLA DE XOC L’Escaldàrium, així com la resta 
d’activitats col·lectives programa-
des per aquest estiu, no va poder 
celebrar-se sota les característi-
ques que li són habituals. Arran la 
suspensió d’aquesta edició en for-
mat presencial, el darrer ple muni-
cipal del 23 de juliol va aprovar per 
unanimitat la modificació de crèdit 
de la partida corresponent a l’Es-
caldàrium 2020 per poder cobrir 
part de les necessitats generades 
precisament arran la pandèmia.
Així, els 36.000 € que el pressu-
post municipal d’aquest any pre-
veia destinar a la Festa del Foc i 
de l’Aigua han passat, mitjançant 
transferència de crèdit, a cobrir al-
gunes necessitats detectades per 
la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Caldes. 
Segons el consistori calderí, l’im-
port dels 36.000 euros s’han divi-
dit de la següent manera: 18.000 
euros destinats al Fons local con-
tra l’exclusió social, 15.000 euros 
destinats a l’atenció social i 2.500 
euros dedicats a augmentar l’im-
port del conveni anual de l’Ajunta-
ment de la vila amb l’entitat local 
Càritas Caldes. Un dels moments viscuts durant l’Escaldàrium de l’any passat. >J. sERRa
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a crisi sanitària de 
la covid-19 ha em-
pitjorat les condici-
ons de vida que ar-
rosseguem des de 

2008. La precarietat creix dia rere 
dia i les dades sobre rebrots ens 
generen una situació d’incertesa 
total. Els dubtes són molts: què 
serà de la nostra economia, que 
beu del turisme i l’especulació im-
mobiliària? Trobarem feina? Tin-
drem sous dignes? Podrem pagar 
el lloguer? Es mantindran obertes 
les escoles?
El 2008 ja ens van vendre que 
salvar els bancs era salvar-nos a 
totes, que salvar el sistema immo-
biliari era salvar-nos a totes. Sal-
var les empreses no és salvar-nos 
a totes; salvar el turisme no és 
salvar-nos a totes; salvar el sis-
tema sanitari privat, els propie-
taris d’habitatges i els interessos 
dels empresaris no és salvar-nos a 
totes, sinó a uns quants. Mantenir 
un règim i un poder que no procu-
ra salut a tothom és tot el contrari 
de salvar-nos a totes; és ofegar-nos 
en la misèria.
Les estructures polítiques, soci-
als i econòmiques que ens gover-
nen estan afrontant la crisi per 
sostenir el sistema, però si el que 
volem és sostenir la vida i la dig-
nitat, aquesta no és la solució. Cal 
canviar d’arrel el sistema; cal pas-
sar de la crítica a la proposta, per-
què hi ha una altra manera de fer 
front a la crisi. Una sortida a favor 
de la majoria social dels Països Ca-
talans és possible, però comporta 
una transformació econòmica i so-
cial, profunda i necessària.
N’estem convençudes: hi ha una 
altra manera de viure.
Amb serveis 100% públics i de qua-
litat, expropiant i posant sota con-
trol públic tots els recursos sanita-
ris privats.
Amb habitatge per a tothom, ex-
propiant grans tenidors, bancs i 
fons voltors, regulant els preus del 
lloguer i garantint espais segurs 
contra la violència masclista.
Amb una banca pública, amb el re-
torn del rescat bancari, no pagant el 
deute i cobrant majors impostos als 
més rics i als que més contaminen.
Amb el feminisme, amb un pla de 
xoc contra la violència masclista, 
cobrint de manera universal la de-
pendència, amb més atenció domi-
ciliària i amb més llars d’infants.
Aquesta altra manera de viure, 
amb moltes propostes més, és pos-
sible. Comptem amb tu?

CUP - Caldes

L
Hi ha una altra
manera de viure

i a cada «rentrée» 
es repetien els ma-
teixos titulars, les 
mateixes anècdotes 
o reivindicacions, 

aquest setembre del 2020 s’han 
trencat motlles i a més, l’inici del 
curs escolar està pintat del color 
de la Covid-19. Aquest nou color es 
tradueix en: mascaretes, neteja de 
mans, disminució de ràtios, distan-
ciament físic, més neteja, mampa-
res, marques a terra, protocols... i 
un llarg etcètera.
Centrant-nos en com tornar a les 
escoles el dia 14, a Caldes de Mont-
bui estem treballant des del govern 
municipal per concretar -centre a 
centre- les directrius genèriques de 
la Conselleria d’Educació de la Ge-
neralitat de Catalunya. Així doncs, 
des del Juliol, es porta treballant 
de manera participativa un pro-
tocol específic amb totes les par-
ticularitats de cada escola i insti-
tut. Igualment s’està finalitzant un 
protocol conjunt amb el CAP del 
poble  que s’activarà si es detecta 
un possible cas de Covid-19. També 
des de l’Ajuntament s’han garantit 
uns recorreguts segurs a la via pú-
blica per portar i recollir els infants 
a les escoles, s’han invertit més de 
22.000€ -de moment- en treballs 
i materials per a la prevenció del 
risc de contagi. 
Aquesta pandèmia que afecta tot 
el globus terraqüi, amb diferents 
graus, ha posat el focus ara en els 
sistemes educatius. Més enllà de 
com tornar a les escoles -que ja 
n’hem parlat- les societats també 
comencen a reflexionar en què s’es-
pera del sistema educatiu; quants 
recursos s’haurien de dedicar a 
l’educació dels futurs ciutadans; 
quin paper tenim en tot això les 
mares i pares o tutors/es legals; 
com és possible tenir una vida pro-
fessional, si es vol, i poder concili-
ar ,de veritat, apostant per la fle-
xibilitat i el treball per objectius 
que permetin la criança vista en 
positiu tant per les famílies, com 
les empreses, la societat; podríem 
parlar de la coresponsabilitat de la 
criança a nivell de gènere i famili-
ar... Però aquests ja serien uns al-
tres temes. 
Criem que l’educació és pilar, és 
base, és motor de tota societat i de 
la mateixa manera que ho hem fet 
amb el sistema sanitari, ara l’hem 
de vetllar entre tots/es. No baixem 
la guàrdia, ens en sortirem!

n un any atípic, la 
Diada de Catalunya 
també la celebrarem 
d’una forma diferent 
(es podrà seguir 

l’acte institucional pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament). Enguany 
és important que recordem que 
aquest dia, igual que altres dates 
importants als nostres calendaris, 
cal celebrar-la extremant 
precaució. Respectant totes les 
recomanacions de seguretat i 
evitant qualsevol risc de contagi 
de la COVID19. Un cop més, neteja 
de mans, distància i mascareta són 
claus pel bé de tots i totes.
2020 serà un any on cal que 
recordem sempre el poder que 
tenim com a poble i com units i 
unides estem lluitant per sortir-
nos tots plegats. Una crisi 
sanitària que ha recordat un cop 
més que les persones han estat, 
són i seran la nostra principal 
bandera. Per això volem aprofitar 
per agrair, un cop més, a tots els 
calderins i calderines els esforços 
i sacrificis que han fet, sempre 
mirant pel col·lectiu. Han estat 
moltes les mostres de solidaritat i 
de creativitat que hem pogut veure 
durant aquests mesos per tant de 
sortir-nos el millor possible com a 
poble d’aquesta pandèmia.
Encara queden mesos complicats 
al davant. Per això encoratgem a 
totes les forces polítiques a seguir 
posant la ciutadania al centre de 
l’acció política, més enllà de sigles 
o colors. És un moment d’acords, 
de consensos i de cooperació 
entre institucions, entre partits, 
entre persones. Només d’aquesta 
manera podrem fer front la 
COVID19 i no deixar ningú enrere.
No volem acabar aquest escrit 
sense desitjar a tot el sector 
educatiu, un bon inici de curs! 
Sabem que s’està fent un gran 
esforç per començar el curs amb 
tota la normalitat possible per 
part de la direcció dels centres 
calderins, del professorat, 
personal tècnic, famílies i per 
descomptat, l’alumnat.

es de el GM del 
PPC considerem 
que l’acord subscrit 
entre la Federació 
Española de Muni-

cipis i el Govern central  vulne-
ra greument l’autonomia finance-
ra dels ens locals, ja que dit acord 
suposa la confiscació dels superà-
vits municipals i provocant una si-
tuació de greuge comparatiu entre  
diferents municipis
La crisi generada per la pandèmia 
de la Covid-19 ha posat a prova  la 
capacitat de resposta de la nostra 
societat. La ciutadania, els sectors 
socials i econòmics, les entitats i 
també les institucions hem hagut 
d’afrontar situacions per les quals 
no estem preparats. Cal exigir la 
rectificació immediata de l’acord i 
que s’iniciïn unes noves negociaci-
ons per tal d’establir uns criteris de 
repartiment dels fons que estiguin 
basats en la igualtat i la solidaritat. 
A més, cal reclamar que els ajunta-
ments puguin disposar lliurement 
dels romanents acumulats durant 
els darrers anys per destinar-los 
a les polítiques que cada municipi 
consideri necessàries.
L’Estat no pot utilitzar els diners 
que són dels nostres veïns i que 
ara més que mai son necessaris 
per cobrir les seves mancances”. 
Cal demanar  que es canviï l’actu-
al decret per un nou decret exprés 
que permeti que els 5.000 milions 
que l’Estat vol retornar als ajunta-
ments que donin ara el seu supe-
ràvit, es reparteixin entre tots els 
ajuntaments insistim què el Govern 
central permeti utilitzar els diners 
del superàvit als ajuntaments per-
què puguin destinar-se a cobrir les 
necessitats de els nostres veïns, ja 
que ara més que mai necessitem 
recursos per fer front a una situ-
ació molt complicada i som la pri-
mera institució que pot vetllar i ha 
de vetllar pels veïns i veïnes .Per tal 
que els ens locals puguem afron-
tar amb garanties nous rebrots de 
la pròpia crisi sanitària però, a la 
vegada, també puguem aplicar les 
imprescindibles mesures efectives 
per la inclusió social i la reactiva-
ció econòmica, així com pel sobre 
esforç i la greu tensió que viuen les 
hisendes locals degut a la pandè-
mia, ens calen nous instruments 
legislatius i econòmics que ara no 
tenim. Eines per a fer front a la 
conjuntura inicial, però també es-
tructural que enforteixin les admi-
nistracions locals de cara al futur.

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui

S E D
Fem possible la 
tornada a l’escola

Les persones són la 
nostra bandera

No a la confiscació 
del superàvit

n dels indicadors 
més importants 
per avaluar l’estat 
epidemiològic de 
la pandèmia i, per 

tant, la transmissió comunitària, és 
el “risc de rebrot”. En aquest mo-
ment, l’àrea metropolitana nord té 
un risc de rebrot de 196,91 (dades-
covid.cat). Els valors entre 100 i 200 
es consideren de risc alt i a partir de 
200, el risc és molt alt. El nivell ac-
tual és similar al que teníem al mes 
d’abril i es va reduir a nivells baixos 
pel confinament. A finals de juliol 
i agost, aquest risc ha tornat a in-
crementar-se de forma molt preo-
cupant. Com a dada positiva, la taxa 
reproductiva efectiva (Rt) es manté 
a 1, es a dir, que cada persona positi-
va al virus només infecta a una altra 
persona, el que implica que el nom-
bre de nous casos positius es man-
tingui constant.
L’increment evident de l’activitat so-
cial de la població, juntament amb 
l’augment de l’activitat laboral i l’ini-
ci del nou curs escolar pot generar 
fàcilment rebrots. Les escoles s’es-
tan esforçant de valent per dispo-
sar d’espais segurs, amb grups bom-
bolla i ratios d’alumnes inferiors a 
les habituals. Cal extremar la pru-
dència i seguir en tot moment les 
directrius marcades per les esco-
les. A nivell laboral, cal estimular, 
sempre que es pugui, el teletreball 
i promoure la flexibilització de l’ho-
rari laboral. I a nivell social, és molt 
important reduir els contactes fora 
de la unitat familiar o gent propera, 
ser estrictes amb l’ús de la mascare-
ta i el gel hidroalcohòlic i mantenir 
la distància de 2 metres. I sobretot 
protegir els col·lectius més vulnera-
bles. Fins que no hi hagi una vacuna 
(que es preveu per finals d’any), cal-
drà ser molt prudents.
Recordar també que l’Ajuntament 
ha habilitat diverses línies d’ajut 
econòmic a particulars i a empre-
ses afectades pel COVID-19 i que 
es poden sol·licitar fins el 15 de 
Setembre. 
Per últim, desitjar una bona Diada 
a tothom! Evidentment, serà un 11 
de setembre diferent, però l’ANC ha 
organitzat diverses accions per tal 
de reivindicar el dret a ser indepen-
dents i el deure que tenim com a so-
cietat de construir un futur millor. 

Junts x Cat - Caldes de Montbui

U

Tornada a la 
rutina sota 
l’amenaça del 
COVID-19
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viure a cos de rei

Pandèmia a part un dels “hits” d’aquest estiu ha estat 
la marxa del Rei Emèrit a l’estranger. La fugida com 
l’han definida alguns mitjans de comunicació.
La seva “amant-amiga” Corina Larsen li ha fet un flac 
favor esbombant tota la morterada de milions que li 
ha donat, suposadament perquè no tingui problemes 
econòmics de per vida.

És evident que la figura del Rei Joan Carles, tant du-
rant la transició com després, ha jugat un paper im-
portant a nivell econòmic i de desenvolupament del 
país.
Però també és evident que no ho ha fet de franc i ha 
viscut sempre, tant ell com el seu entorn Corina in-
closa, amb uns estàndards de vida, que sincerament 
ofenen amb la que està caient.
Crec que ni els més monàrquics poden defensar el fet 
que hagi cobrat aquestes comissions milionàries per 
les seves gestions i els seus contactes.... i tot el que no 
sabem ni coneixerem mai.
Però no són només els diners sinó la vida que porta 
i que ha portat tant ell com els seus. Encara ens ho 
podem permetre?
Ara que hi ha més gent que mai que ho està passant 
malament i no sap com tirarà endavant perquè ha per-
dut la feina, s’ha arruïnat o no ha pogut fer el seu pro-
jecte no seria millor destinar els diners de la corona a 
qui li calen de debò?
És que no són només els milions amb els quals s’ha 
gratificat l’Emèrit i els seus durant dècades sinó de 
la manera com viuen i tot el que arrossega i mou el 
seu estatus.
Es va especular molt quan va marxar Joan Carles del 
país per saber on s’havia instal·lat, però el que va que-
dar clar és que no estava reclòs a cap refugi ni centre 
d’acollida, sinó en algun complex d’alt estànding en 
alguna punta glamorosa del planeta... això si a dispo-
sició de la justícia però que ningú dubti que continua 
vivint a cos de Rei.

ArTICLE D’OPInIÓ

mArIA núrIA rEVETLLE

PERIODISTA

Ràdio Caldes ha començat la nova temporada amb una grae-
lla plena de propostes informatives, divulgatives i d’entrete-
niment gràcies a les més de 50 persones que hi col·laboren. 
Els serveis informatius, mantindran l’horari habitual amb 
l’Infocaldes diari a 2/4 de 18h de la tarda i els butlletins ho-
raris, de dilluns a divendres. Es mantenen bona part dels 
programes de l’anterior temporada i programes ja consoli-
dats com: Males Cartes o Rellotge de Malta. Com a novetat, 
l’emissora incorpora sis programes nous: En rigorós direc-
te; Valientes emprendedores; Aperitiu amb coachdreamer.; 
La rotllana de Ràdio Caldes; Domèstica i Viatge electrònic. 
L’emissora també fa una crida a les persones interessades en 
formar part de Ràdio Caldes s’hi pot adreçar a través d’un 
correu a radiocaldes@caldesdemontbui.cat.

ràDIO | NOvETATS

L’emissora municipal 
estrena temporada
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la situació sanitària actual obliga al casino de caldes a prendre mesures de seguretat per la contenció del 
coronavirus i com a novetat alguns dels actes es podran seguir de forma virtual mitjançant la plataforma Zoom

Nova programació del Casino 
per aquesta atípica temporada

La nova proposta de Dàmaris Gelabert és un concert-espectacle participatiu per a famílies. > cEDIDa

PrOgrAmACIÓ CULTUrAL | TARDOR – HIvERN

l món de la cultura és, possi-
blement, un dels sectors més 
afectats per la pandèmia de la 
Covid-19, però amb l’arribada 
de l’anomenada “nova norma-

litat” i l’inici d’una nova temporada, el Ca-
sino de Caldes aposta per fer possible una 
programació d’actes mantenint totes les 
mesures de seguretat. La distància de se-
guretat, l’ús de mascareta dins a les sales, 
el control de la temperatura i el rentat de 
mans amb gel hidroalcohòlic  seran neces-
saris per poder gaudir d’una cultura segu-
ra a l’entitat calderina. Com a novetat, i per 
poder acostar la programació a tothom, el 
Casino també ofereix la possibilitat de se-
guir alguns dels seus actes en format vir-
tual gràcies a la plataforma Zoom, i també, 
per minimitzar riscos, la compra d’entrades 
es podrà realitzar escanejant un codi QR.

CICLE PARLEM D’ART
Aquesta temporada la programació del Ca-
sino ha començat amb el Cicle Parlem d’Art. 
El passat dia 5 de setembre, l’Espai d’Art del 
Casino,  va oferir la conferència “Art, bona 
o mala pregunta?” a càrrec de Hans Möller, 
artista, periodista i crític d’art i va ser la pri-
mera activitat que es va poder seguir virtu-
alment gràcies a la plataforma Zoom.  Dins 
el mateix cicle, el proper dia 24 d’octubre la 
pintora Marta Duran parlarà de MÀSCA-
RES, i el 21 de novembre l’escultor Joan Ar-
tigues Plana explicarà “El Mercat de l’Art”. 
Tot el Cicle Parlem d’Art està previst  que 
es realitzi a l’Espai d’Art del Casino i també 
es podrà seguir via Zoom.

COMPROMÍS AMB
LA CULTURA POPULAR
El 19 de setembre es reprendrà el cicle de 
conferències dedicat a la cultura popular. 
Els “Orígens i evolució de la colla de Basto-
ners de Caldes” inicien aquest cicle de confe-
rències per presentar la seva activitat. Amb 
aquest cicle, el Casino vol continuar oferint 
un espai a totes les entitats de cultura popu-
lar de Caldes per donar a conèixer les seves 
activitats. El 4 d’octubre es parlarà dels Orí-
gens i evolució de la Comissió de Corpus i 
durant el matí del mateix dia es confecci-
onarà una catifa de flors oberta a tothom i 
també s’inaugurarà l’exposició de fotografies 
“25 anys de catifes de flors a Caldes”.  Segui-
rà la conferència sobre els orígens i l’evolu-
ció de la coral Cantem Cantant i es tanca-
rà el cicle Parlem de Cultura Popular per 
aquest any 2020 parlant sobre els orígens i 
l’evolució de la Comissió de Reis.

XIII CICLE DE TEATRE DE TARDOR
El 27 de setembre s’inicia el 13è Cicle de Tar-

E
mireia Clapers Shaw i Ferenc Molnár El 22 de novembre la 

companyia Grup Deixalles 81, de Sant Feliu 
de Codines, representarà “No es pot viure 
així, de Josep Antón Sobrequés. El dia 29 
de novembre la companyia la Bambolina 
Negra de Sarrià interpretarà El Crèdit, es-
crita per Jordi Galceran, una gran comèdia 
sobre l’economia, la crisi, la desesperació i la 
fragilitat de les relacions humanes. Els Pas-
torets, de Josep M. Folch i Torres, tal com 
marca la tradició, tancarà el cicle els dies 25, 
26 i 27 de desembre.

PROPOSTES PER ALS MÉS PETITS
La nova temporada del Casino també té en 
compte al públic infantil i familiar. El 8 de 
novembre, dins la Sessió Rialles, la Dàma-
ris Gelabert presentarà a Caldes el seu nou 
espectacle Sóc Feliç, una nova i sorprenent 
proposta que va més enllà dels concerts de 
la Dàmaris per esdevenir un espectacle de 
teatre musical. Un homenatge a les arts es-
cèniques: música, circ, titelles, dansa… i la 
màgia del teatre, on tot és possible. Una pre-
ciosa història sobre allò que ens fa realment 
sentir-nos feliços, sobre l’amistat, l’entrega 
als altres, els camins equivocats que cal re-
dreçar i l’amor al teatre. El 12 de novembre, 
la companyia Titelles Vergés presentaran 
l’obra Els 3 porquets i el Nadal, un conte de 
putxinel·lis fresc i divertit on es treballen va-
lors de la feina ben feta, l’esforç personal, la 
solidaritat i l’amistat.

ES MANTÉ LA SORTIDA AL LICEU
El Casino manté l’acord de col·laboració amb 
Acció Cívica i el Gran Teatre del Liceu i si la 
situació epidemiològica ho permet, el 10 de 
desembre es farà la sortida al Gran Teatre 
del Liceu per poder veure i gaudir de La Tra-
viata, la gran òpera de Giuseppe Verdi, que 
tracta temes tant universals com són l’amor 
i la mort es va inspirar en l’obra de Dumas, 
La Dama de les Camèlies.

27/09 EL CAfè DE LA mArInA

11/10 LEs DOnEs sàVIEs

24/10 EL grAn sOmnI

 15/11 ALTA COmèDIA

 22/11 nO Es POT VIUrE AIxÍ

29/11 EL CrèDIT

25-26 I 27/12 ELs PAsTOrETs

EL CICLE DE TArDOr DE TEATrE

dor de Teatre a El Casino amb la represen-
tació d’uns dels clàssics del teatre català, el 
Cafè de la Marina, de Josep Maria de Segar-
ra, dirigida per F. Segarra i a càrrec del Grup 
Escènic Casino. El 25 d’octubre el Grup de 
Teatre Filagrasa de Molins de Rei represen-
tarà el musical “El Gran Somni, un espec-
tacle inspirat en la pel·lícula “The Greatest 
Showman”.  El 15 de novembre la compa-
nyia Quatre per Quatre de Granollers re-
presentarà “Alta Comèdia” dels autors del 
teatre de l’absurd J. Ponciela, G. Bernard 

El Casino treballa per complir 
amb totes les normes de seguretat 
i esperen que la gent segueixi la 
seva programació d’una manera 
còmoda i gaudeixi de la cultura
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la situació actual obliga a evitar 
concentracions de gent per 
evitar així el risc de contagis

Tal com ha passat arreu, els actes programats de l’Agrupa-
ció Sardanista Calderina es van haver de cancel·lar. La pro-
gramació fins a l’estiu va quedar totalment suspesa. Però 
des de l’ASC es va voler trobar altres opcions i es va poder 
presentar un “Taller de Sardanes en línia” que va tenir 
força èxit. De cara a la nova temporada, i veient com enti-
tats sardanistes d’altres poblacions han modificat els for-
mats, la junta està en contacte amb l’Ajuntament i alguna 
cobla per intentar programar algun possible concert. En 
cas que es pogués dur a terme, el primer seria per celebrar 
la Diada de Catalunya. Però cal tenir en compte que ningú 
sap com evolucionarà la pandèmia i per tant hem de tenir 
present que qualsevol activitat pot quedar anul·lada ràpi-
dament si així ho consideren les autoritats sanitàries.

Actualment l’entitat segueix amb la mateixa incertesa que 
durant el principi del confinament. La temporada vinent 
els Castellers de Caldes haurien de celebrar el 25è Ani-
versari i ja tenien un calendari d’actes programat des de 
fa mesos, però no està del tot clar que es puguin realitzar, 
però de ben segur, que s’hauran d’adaptar a les noves me-
sures sanitàries. De moment, és una incògnita saber quan 
es podran tornar a fer castells. La Coordinadora de Colles 
Castelleres està redactant un document per a la represa de 
les colles castelleres, que es va actualitzant a mesura que 
van sortint noves normatives o quan hi ha canvis en l’evolu-
ció de la pandèmia. Hi ha un pla de represa que consisteix 
a començar els assajos per grups de gent estables, però en 
cap cas, es podrà reunir tota la colla junta.

“Demanem que tothom entengui que 
qualsevol cosa que es faci s’anunciarà
amb poca antelació”

“Per la temporada 2021 tot apunta que no 
podrà iniciar-se amb normalitat”

AgrUPACIÓ sArDAnIsTA CALDErInA

CAsTELLErs DE CALDEs

La Universitat Popular, el concurs de teatre, diversos cur-
sos, reunions..., tota l’activitat del Centre, Ateneu Democrà-
tic i Progressista continua en stand by a causa de la situació 
actual derivada de la pandèmia del coronavirus. Actualment 
s’està treballant per tornar a convocar el Concurs de tea-
tre amateur TACA’M i s’està estudiant com realitzar l’entre-
ga de premis de l’edició anterior del concurs. D’altra banda, 
l’entitat s’està organitzant per poder convocar l’assem-
blea ordinària de socis, tot i que ja preveu que el seu format 
haurà de combinar el format presencial i telemàtic per man-
tenir les mesures de seguretat dictaminades per les autori-
tats sanitàries. L’entitat també treballa en un pla d’obres de 
rehabilitació de l’equipament, una primera fase podria co-
mençar ara i duraria fins que acabi l’any.

“Els temps són difícils
pel fet associatiu cultural”

EL CEnTrE

Acció Cívica Calderina ha preparat la programació de la 
nova temporada amb normalitat, afegint les activitats que 
tenien pendents pel confinament. Aquest any fa vint-i-cinc 
anys de la recuperació de les catifes de flors a Caldes. La 
voluntat de l’ACC era celebrar-ho pel Corpus, atès que no 
va poder ser, ara ho programen pels dies 17 i 18 d’octubre 
coincidint amb la Capvuitada i si no fos possible es tras-
lladaria els dies 5 i 6 de desembre. La Junta d’Acció Cívi-
ca veu necessari continuar la programació, si cal acomo-
dant-la a les mesures de prevenció. “Seria bo que d’una 
manera responsable comencéssim a sortir, anar al te-
atre, trobar-nos als actes culturals amb els espais ade-
quats, conviure presencialment o virtualment per com-
partir estones de lleure i coneixements.”

“Animem a tothom a comprovar que no és la cul-
tura la que contagia... Cal que un mateix es prote-
geixi i esculli espais segurs i els seus moviments”

ACCIÓ CÍVICA CALDErInA

EnTITATs CULTUrALs 
EL SECTOR CULTURAL DE LA vILA PREvEU UN FUTUR INCERT PER AQUESTA NOvA TEMPORADA

11 DE sETEmBrE | DIADA DE CATALUNyA

La celebració de 
la Diada Nacional 
està marcada per 
la crisi sanitària

Aquest any els actes per celebrar la Diada Nacional 
de Catalunya el dia 11 de setembre estaran molt mar-
cats per la situació que ha provocat la crisi sanitària 
esdevinguda de la Covid-19. Per mantenir les mesures 
de seguretat que han establert les autoritats sanitàri-
es no es poden fer convocatòries que promoguin con-
centracions de gent o situacions de ris de contagi. Per 
mantenir viu l’esperit de la Diada, l’Ajuntament de Cal-
des convida a les entitats calderines a adherir-se a una 
proclamació per la recuperació del país. Com a acte 
institucional, el consistori oferirà, el pròxim dia 11 de 
setembre, a les Termes Romanes, parlaments institu-
cionals, presidits per l’alcalde, Isidre Pineda, també hi 
participaran els portaveus de les diferents formacions 
amb representació a l’Ajuntament però no podrà assis-
tir-hi públic. L’Acte serà emès per Youtube a través del 
canal de l’Ajuntament. Alhora, per mantenir el vincle 
d’institucions i ciutadania que cada any es dóna amb 
motiu de la commemoració de l’Onze de Setembre, el 
consistori ha convidat a les entitats a subscriure una 
proclamació a favor de la recuperació del país amb el 
text: “Caldes de Montbui, per la Diada Nacional, es de-
clara municipi solidari amb les víctimes de la COVID-
19, actiu contra la pandèmia i compromès amb totes 
les propostes de futur que ens ajudin a refer el nostre 
país.” Des de l’Ajuntament de la vila també es demana 
a les entitats locals que, si fan les tradicionals ofrenes 
florals al mur de la plaça de l’Onze de Setembre, les 
portin durant la Diada evitant concentracions i tenint 
en compte totes les mesures de seguretat sanitària. 

ANC DE CALDES ES CONCENTRARÀ
A GRANOLLERS
A conseqüència de les mesures sanitàries imposades 
per les autoritats, l’ANC i Òmnium Cultural proposen 
per la diada d’aquest any unes mobilitzacions descen-
tralitzades que combinen les protestes físiques amb una 
part en format virtual. L’ANC de Caldes participarà en 
la concentració de Granollers, convocada a Av. Josep 
Tarradellas les 17 h i, fins dijous 10 de setembre, ven-
dran samarretes a les Cases dels Mestres de 18 h a 20 h.
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Els d’Eduard candami es planten a les semifinals de la lliga catalana i començaran la lliga amb forces renovades

El CH Caldes arrenca la
temporada amb embranzida

Xavi Rovira en una jugada enfront del Barça a semifinals. El CH Caldes ha estrenat la nova tercera equipació per aquesta temporada. > k. càTEDRa

HÒqUEI | INICI TEMPORADA

esprés de tancar una de 
les millors temporades 
de la història -covid-19 
inclosa-, el CH Caldes ha 
arrencat la 2020-21 arri-

bant a semifinals de la Lliga Catalana, 
on el FC Barcelona va posar fi a la par-
ticipació amb un contundent 0-4 que 
no va reflectir el joc vist al terratzo del 
Pavelló Olímpic de Vic.

Per segon any consecutiu, el Cal-
des d’Eduard Candami va topar amb el 
Barça en la Lliga Catalana, el torneig 
que dóna el tret de sortida a la tem-
porada d’hoquei patins. Si la tempora-
da passada va ser en la final (4-3 en la 
pròrroga), aquesta ha estat en semifi-
nals, on el d’Edu Castro han fet gala 
d’una efectivitat aclaparadora al da-
vant d’un Caldes que ha patit amb la 
nova normativa dels 35 segons de pos-
sessió en lloc dels 45 habituals.

El camí en la lliga però, va iniciar-se 
a Lloret, on els arlequinats van superar 
per 2-10 en l’anada i 5-3 en la tornada a la 
Torre Roja, que va veure reduït el seu afo-
rament a només 55 espectadors. 

Amb el bitllet per a la fase final de 
la competició, el Girona va ser el rival 
de vuitens, en un partit on l’equip cal-
derí va patir més del compte. Dos gols 
inicials de Sergi Miras -una de les no-
vetats de l’equip d’aquesta temporada, 
procedent del Porto- i un gran Gerard 
Camps sota pals, van garantir la superi-
oritat al marcador fins als dos últims mi-
nuts, quan el gironí Humberto Mendes 
aconseguia empatar el partit a dos, des-
prés d’un rebot dins de l’àrea i que Fer-
ran Rosa desviés una pilota. Sense gols 
en la pròrroga, Rosa aconseguia redi-
mir-se de l’error anotant l’única directa 
de la tanda final, que va servir per acon-
seguir la classificació per a semifinals.

Una vegada més era el FC Barce-
lona de Castro el rival a batre. Els bar-
celonins van eliminar al CH Mataró (2-8 
i 11-2) i al CP Taradell (5-2) per arribar 
a semifinals enfront dels de Candami. 

El partit però ja va començar ma-
lament pels de la Torre Roja, ja que 
Xavi Rovira veia una blava, propiciant 
el primer gol de Pau Bargalló pocs se-
gons després de començar. Tot i aguan-
tar el ritme imposat pels blaugranes, 
Pablo Álvarez feia el 2-0 abans del des-
cans amb una ràpida contra.

Mantenint la igualtat en la sego-
na, Bargalló va anotar el 3-0 de direc-
ta als tres minuts i Camps aturava una 
directa a Ignasi Alabart poc després. 
Els calderins però, també es van topar 
amb un esplèndid Aitor Egurrola, que 
va tancar la porta amb pany, evitant la 

D
Albert san Andrés

reacció rival. En els últims compassos 
de partit, Nil Roca va aprofitar una su-
perioritat per a establir el definitiu 4-0. 
Massa càstig per a un Caldes que no-
vament va tractar al Barça de tu a tu.

“Faig una valoració bona de la 
participació en la Lliga Catalana. Es 
va començar després de la segona 
setmana d’entrenaments i amb mol-
tes baixes. Els primers van ser par-
tits que no van exigir molt i que es 
van aprofitar per a millorar la condi-
ció física” va explicar a aquest mitjà el 
tècnic calderí. Candamí creu que a Vic 
“el canvi ha estat important, sobretot 
per la regla dels 35 segons on ens hem 
d’adaptar. El Barça és el Barça, però 
el resultat no va reflectir el partit que 
es va veure. Nosaltres vam perdonar 
molt i ells ens van matar ja a la prime-
ra part. En la segona va estar igualat, 
però no vam estar encertats”.

El tècnic calderí es mostra molt 
confiat en les possibilitats del seu equip, 
després d’una bona arrencada: “Tenim 
una tendència a l’alça, anem de 
menys a més i demostrant el que pot 
arribar a ser un equip que competeix 

“Tenim una 
tendència a l’alça, 
anem de menys a 
més i demostrant 
el que pot arribar 
a ser un equip que 
competeix i lluita 
amb tothom”.

Eduard Candami, 
entrenador
cH caldes

i lluita amb tothom. És el que espero 
per aquesta temporada, que serà un 
any amb molt nivell, ja que han retor-
nat jugadors de molta qualitat i serà 
complicat guanyar en molts camps. 
Potser el Barça estarà en una altra 
lliga i la resta ens haurem de matar 
entre nosaltres” afirma.

El Caldes, que d’ençà que està a l’OK 
Lliga s’ha anat superant pas a pas, espera 
aconseguir nous reptes i poder tornar a 
estar a la part alta de la taula: “Com cada 
any demano, hem de fer un pas més en-
davant. Tenim una molt bona plantilla 
que està amb moltes ganes”.

CANVI EN LA JUNTA DIRECTIVA
En el plànol no esportiu, el club va 
anunciar a finals d’agost la renúncia de 
set membres de la junta directiva co-
mandada per Jordi Aragay, havent de 
formar una junta interina dirigida pel 
soci més antic, Josep Comerma, soci 
fundador número 2 de l’entitat.

Jordi Aragay va parlar amb el Cal-
derí per explicar que “després de set 
anys col·laborant amb diferents jun-
tes i com a president, ha arribat el 

moment de deixar-ho. Es una decisió 
provocada per motius laborals i ar-
riba en el millor moment per al club, 
després d’una última temporada on 
s’ha aconseguit un bon balanç eco-
nòmic i esportiu”. El ja expresident 
va afegir que tot i la dificultat que té el 
presentar una dimissió, “s’han ajuntat 
tots els factors per a fer-ho i que l’im-
pacte pel club fos el menor possible”.

Aragay no ha volgut marxar sense 
agrair la participació dels seus com-
panys i col·laboradors durant aquests 
anys: “als expresidents Jordi Mas-
ponç i Pere Barrios i a tots els mem-
bres que han passat per la junta, 
que són una part molt important 
d’aquest club per la feina desinte-
ressada que realitzen, tot i no sortir 
gairebé mai a les fotos”.

La junta interina quedarà confor-
mada pels directius que no han presen-
tat la dimissió, amb noves incorporaci-
ons per a completar els càrrecs i amb 
Comerma de president. Unes posici-
ons que hauran de ser aprovades en la 
pròxima assemblea extraordinària que 
permeti acabar el mandat 2019-2023.
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De moment els de la flama taronja han pogut començar els 
entrenaments de la nova temporada tot i que han implemen-
tat els protocols de prevenció dictats per la Federació Catala-
na de Rugbi, els jugadors han de seguir les normes establer-
tes com el rentat de mans, presa de temperatura a l’accés a 
l’entrenament, desinfecció de tots els materials d’ús comú 
abans i després de l’entrenament, no fer ús dels vestuaris, 
que cada participant ha de portar la seva pròpia ampolla d’ai-
gua... L’equip del Touch de El Centre organitza per al pròxim 
dia 12 de setembre la segona edició del triangular de Touch 
“Onze de Setembre” , i, si res no canvia, la Lliga Catalana de 
Touch començarà el pròxim mes d’octubre. De moment, es 
respira tranquil·litat a l’entitat, s’apliquen els protocols i el 
sentit comú, per evitar possibles contagis.

Les diferents seccions esportives del CN Caldes ja han comen-
çat la nova temporada amb l’inici dels entrenaments i amb la 
incorporació de nous fitxatges en alguns dels seus equips. La 
temporada 2020/2021 ha arrencat marcada per la nova nor-
mativa del club per iniciar uns entrenaments segurs. Les nor-
mes establertes són de compliment obligatori per fer preval-
dre la salut de tots i totes. Com indiquen els nous protocols, 
per poder entrenar amb seguretat, els jugadors i jugadores 
hauran de fer l’entrada conjunta a la pista amb els entrena-
dors, l’ús de la mascareta no és obligat a la pràctica esportiva, 
però sí en els espais comuns i hi haurà un registre d’assistents. 
També hi haurà un control de temperatura, higiene de mans 
en les pauses pe hidratació, no es poden utilitzar les dutxes i 
els jugadors han d’arribar a les instal·lacions canviats de casa.

“La temporada es preveu diferent, 
segurament es modificaran alguns aspectes 
de la competició, com la durada de les jornades 
o el volum d’equips que hi participàvem”

“De moment som estrictes amb les mesures 
marcades per sanitat per tal de donar 
seguretat i tranquil·litat a les famílies dels 
nostres esportistes”

rUgBY&TOUCH CALDEs Cn CALDEs

El passat dia 31 d’agost els equips de futbol 11 van tornar als en-
trenaments i ahir dia 7 es van incorporar els equips de futbol 7, 
així doncs, l’inici de la temporada s’està desenvolupant amb certa 
normalitat. Els jugadors del CF Caldes també han de seguir la 
nova normativa sanitària per poder realitzar aquesta activitat 
esportiva. Els jugadors han de passar un control de temperatu-
ra i rentat de mans a l’entrada i a la sortida. Alhora, els jugadors 
més petits no es poden dutxar a les instal·lacions i la recomana-
ció de les autoritats és que els grans també ho facin a casa. Les 
restriccions també afecten els acompanyants que no poden ac-
cedir a les instal·lacions ni als entrenaments del club. Si tot va 
bé, el primer equip disputarà el primer partit de temporada el 
pròxim dia 3 d’octubre, i com marca la normativa, estarà obert al 
públic, que haurà de mantenir distància de seguretat a la grada.

“Hem de destacar la bona feina feta pels 
encarregats de gestionar el nostre campus 
d’estiu, amb unes mesures extraordinàries, 
amb més de 50 nens i nenes i cap cas de contagi”

Cf CALDEs

EnTITATs EsPOrTIVEs
EL  SECTOR ESPORTIU DE LA vILA PREvEU UNA TEMPORADA INCERTA

Tot i que no va poder aconse-
guir l’ascens a primera divisió, 
la gran fase d’ascens que va com-
pletar l’equip femení del CN Cal-
des, va posar la cirereta de la mi-
llor temporada que es recorda en 
la secció. Les noies de Xavi Reyes 
i Frida Mateu esperen poder repe-
tir l’èxit aquesta nova temporada.
La cancel·lació de la lliga per la 
covid-19 va agafar al CN Caldes 
en quarta posició de la taula de 
la segona nacional. Poc s’imagi-
naven llavors que formarien part 
dels tres equips que es disputari-
en l’ascens a la màxima categoria. 
Amb la Penya Esplugues B -pri-
mer classificat i filial de l’equip de 
primera- fora de la lluita, l’Inter 
Sala Promesas de Saragossa, la 
Joventut d’Elx i el Caldes eren els 
escollits per lluitar per la glòria.
Tot i no ser ni de lluny les favori-
tes i amb tots els partits fora, les 
del club nedador van ser capaces 
d’arribar al final de la sèrie amb 
una victòria al pavelló municipal 
de Peníscola per 1-2 enfront de 
l’Elx, donant la sorpresa enfront 
d’un equip que va golejar-les en la 
primera volta (6-0 en la jornada 
8), on les de Reyes van arribar en 
quadre. Dos gols d’Adriana Pérez 
-el segon al límit del temps regla-
mentari de la pròrroga- van man-
tenir viu el somni de l’ascens con-

Es tanca una temporada de somni pel 
CN Caldes de futsal femení

Les jugadores del CN Caldes que van jugar la promoció d’ascens. > s. akIMOVa

tra tot pronòstic, però Saragossa 
va ser un altre món.
Amb les saragossanes jugant a 
casa i amb el precedent d’un 2-2 a 
Caldes i un 2-0 en la visita a la ca-
pital aragonesa, les calderines ho 
van donar tot per aconseguir llui-
tar pel somni. Les locals però, van 
mostrar-se molt superiors durant 
tot el partit i prova va ser el 6-1 
que va reflectir el marcador en fi-
nalitzar el partit. Amb jugadores 
semiprofessionals en l’equip i més 
qualitat de fons d’armari que les 
nedadores, l’equip calderí es va en-
fonsar en la segona part on va ar-
ribar amb un 2-0 en contra. Adri-
ana Pérez va establir el 3-1 i amb 
això va renovar les ànsies del joc, 
però no va ser més que un mirat-
ge per un equip que ha completat 
una espectacular temporada. Inter 
Sala de Saragossa, Viaxes Amare-
lle de La Corunya, Teldeportivo de 
les Canàries i Torreblanca de Me-
lilla van ser els equips que final-

fUTsAL | 2A DIvISIó

l’equip de Xavi Reyes i Frida Mateu va quedar-se a les portes de l’ascens a primera divisió

ment van ascendir.
El CN Caldes femení va aconse-
guir l’ascens de categoria la tem-
porada passada, pujant des de la 
Divisió d’Honor del futbol sala ca-
talà. Tot i tenir com a objectiu 
mantenir la categoria, una bona 
arrencada amb quatre jornades 
consecutives sense perdre les va 
fer mantenir el ritme de la compe-
tició i estar en la part capdavante-
ra de la classificació. Un total de 
41 punts amb 12 victòries, cinc em-
pats i cinc derrotes van consolidar 
la quarta posició final al terme de 
les 22 jornades disputades, des-
prés de sumar quatre victòries i 
un empat consecutius en les que 
finalment van ser les últimes jor-
nades de lliga regular. Quan la 
covid-19 va obligar a l’aturada de 
la competició, l’equip es va que-
dar sense partits i amb dos mesos 
d’aturada, reprenent l’activitat al 
juny per a preparar els dos partits 
de promoció. 
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · c. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · c. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · pl. lluís companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · c. santa Teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
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).

 La xafarderia és la nova 
pornografia.

> Woody Allen (Manhattan)

La frase de la quinzena

Passatemps en català

Mira la imatge i completa la frase:  
“Aquest estiu posaré una  _____________ 
de fusta al jardí.”

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. 

Un cop de mà
Rumia i encerta-la!

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.

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.

www.calderi.cat
el portal digital de notícies

Vols ser punt de 
distribució del 
Calderí?

COnTACTA’ns!
hola@calderi.cat

Rebràs exemplars a cada edició.
(Només per a establiments comercials)

264.228
notícies llegides

84.172
sessions al web

53.122
usuaris únics

hola@calderi.cat
 t · 93 707 00 97

Anuncia’t!
Més de 3.000 lectors 
veuran aquest anunci.



Del 08 al 21 de setembre de 2020   calderí / #70 PUBLICITAT | 15



Del 08 al 21 de setembre de 2020   calderí / #7016 | CALDErIns

Curiositats

“La sardana té uns 
valors morals molts bàsics 
i està guiada pel respecte a 

les altres persones”

J.
 s

E
R

R
a

· Per què la sardana és la dansa més 
bella de totes les que es fan i es desfan?
Perquè té uns valors morals molt bàsics, 
que estan guiats pel respecte a les al-
tres persones perquè hi ha unes normes 
per entrar a ballar i sortir.  Ens agafem 
tots les mans i ballem les sardanes tots 
junts. Un sol no pot fer una sardana.

· Quan va néixer l’Agrupació Sarda-
nista Calderina?
Va ser el 1979, en dependència del Ca-
sino de Caldes. Anteriorment, però, 
entre els anys 28-30 hi havia hagut 
una altra entitat, Foment de la Sarda-
na, perquè hi ha factures que s’havi-
en fet aplecs. Aquesta entitat depenia 
d’una altra, però no hem trobat el què. 
El 2001 es va establir com a entitat in-
dependent amb estatuts propis.

· Què va prioritzar aleshores l’entitat, 
l’aprenentatge o crear alguna colla?
En aquell moment jo encara no hi era 
però els estatuts deixen molt clar que 
es tractava de fomentar la sardana a ni-
vell d’aprenentatge, de música i de co-
ples. Es van allargar els aplecs que ja 
hi havia, se’n van fer de nous, es va co-
mençar a fer alguna escola de monitors.

· Quan vas entrar es van començar 
a formar colles?
Quan vaig entrar a l’entitat va ser arran 
d’un curs de monitors que va organitzar 
Jordi Romeva, el pare de Raül Romeva, 

que va animar la junta que s’organit-
zés aquest grup. Es va posar en con-
tacte amb la Federació i van venir a 
fer el curs de monitors. Acabat el 
curs, com que ja havia ballat sar-
danes de jove, te n’adones que t’en-
ganxa. Em van dir de participar a la 
junta i vaig dir que sí.

· Va ser el moment del naixement 
de la colla Aqua Calidae...
Sí, va néixer el 2000. I cinc anys 
després, la colla Roure Gros, amb 
els balladors més joves.

· Es mantenen actualment?
No. Vam estar a punt de fer una 
d’adults, però no va quallar. Els de 
la colla jove es fan grans, les pare-
lles comencen a plegar, el que acos-
tuma a passar. L’escola es va allar-
gar una mica més, es va fer una 
temptativa fa uns quants anys, 
però eren quatre gats. El nostre ob-
jectiu ara és mantenir les ballades, 
informar els socis, fer-ne de nous...

· La irrupció del coronavirus us 
va agafar amb la temporada de 
ballades per començar?
Estava ja plantejada i organitzada. 
S’acabaven de fer els calendaris i 
ja va està.

· I a partir d’aquí, què us plan-
tegeu fer?
D’entrada, en el moment crític, et 
diuen que tot s’ha d’anul·lar. Ara 

ens estem plantejant de fer algun 
concert. El concert és una fórmula 
que aquest estiu alguna entitat ha 
fet. Sé que també s’han fet ballades 
en algun lloc, però jo m’atreveixo.

· Quin ressò ha tingut el taller 
virtual de sardanes que heu fet 
en plena pandèmia?
A través de videoconferències, 
vam acordar que havíem de fer al-
guna cosa.  Primer vam pensar en 
fer algun vídeo, però de vídeos ja 
se’n fan. Se’ns va acudir fer un ta-
ller. Llavors la membre de la junta 
i dansaire Anna Tantinyà es va 
oferir a fer-lo. Ha fet art i moltes 
coses, és molt moguda. Estem con-
tents de la resposta que ha tingut 
per la quantitat de visualitzacions 
que ha tingut a Instagram. Estem 
pensant ara de fer alguna cosa que 
lligui amb aquest taller. En aquests 
moments, aquesta aposta per les 
xarxes ens pot salvar una mica.

· Passat el coronavirus, les sar-
danes poden ser un al·licient per  
fer alguna activitat?
És una opció. La gent ara no està 
fent res i si potser té alguna cosa al 
seu abast, potser et vindran. Si no 
fan res enlloc i la gent té ganes de 
sortir, potser si fas un concert és 
possible que vinguin.

Pilar
Butjosa
Estrada

Vocal de l’Agrupació sardanista Calderina

Ja fa 25 anys que està a l’entitat i hi va entrar 
perquè li va agradar la dansa, que no es pot ballar 
si no és companyia d’algú. la sardana li ha portat 
conèixer la seva parella i admet que ara cal buscar 
noves maneres més imaginatives i atractives 
per fer arribar aquest món als més joves.

Jordi rius

>Podeu llegir l’entrevista completa a 
www.calderi.cat


