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víctimes de la Covid
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Aules
buides
El curs de la Covid es
cobra els primers grups
estables confinats
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Fins a 88 alumnes de Caldes es troben ara mateix en quarantena arran de casos positius. A la imatge, una aula de l’Escola El Calderí, abans de l’esclat de la pandèmia, sense estudiants. > J. Serra

02 | ACTUALITAT | FESTA MAJOR 2020

calderí / #72

Del 06 al 19 d’octubre de 2020

Caldes no bullirà per Festa
covid-19 | TRADICIONS

Des de l’esclat de la pandèmia el passat mes de març, Caldes ha patit la suspensió d’actes tan emblemàtics com

Mireia Clapers

C

om ha marcat la
tradició fins ara, el
segon cap de setmana del mes d’octubre la vila termal celebrava la seva Festa Major, però
enguany, del 10 al 13 d’octubre no
hi haurà cap acte lúdic ni festiu, tal
com va anunciar el consistori, per
protegir a la població de qualsevol
situació de risc que afavoreixi el
contagi i la propagació de la Covid19. La crisi sanitària provocada pel
coronavirus ha afectat el desenvolupament de qualsevol sector de la
nostra societat, des del seu inici el
passat mes de març, ha forçat l’aturada de qualsevol manifestació festiva i cultural. A finals de setembre,
en roda de premsa, l’alcalde, Isidre Pineda, va confirmar que “tot
i estar en un moment diferent del
de l’inici de la pandèmia hem de
ser prudents i evitar qualsevol
risc i per això hem de suspendre
la nostra Festa Major”.
En aquests moments, la situació de la pandèmia a Caldes està
amb un risc alt, per això, des del
govern local s’ha optat per la responsabilitat, ja que les normes de
distanciament social impedeixen desenvolupar les festes amb una mínima normalitat i que, davant d’una
situació tan excepcional i greu com
l’actual, la millor opció és suspendre
els actes festius. D’altra banda, i com
ja va succeir amb l’Escaldàrium, la
suspensió dels actes de Festa Major,
permetrà que part del pressupost
que s’hi havia de destinar, pugui
dedicar-se a les mesures econòmiques que l’Ajuntament està portant
a terme per combatre la crisi social
i econòmica que ha provocat el coronavirus a la vila calderina.
La Festa Major de Caldes sempre ha estat possible gràcies a la implicació de les diverses entitats de
la vila que amb la seva participació han nodrit d’actes i activitats
diverses el municipi termal durant
els dies de la seva Festa Major. Activitats per a totes les edats, diferents
propostes per a viure i gaudir en família i, fins i tot, com a reclam per a
gent de fora de la vila. Enguany, la
Colla de Diables de Caldes no donarà la tronada inicial que dóna el tret
de sortida a la Festa Major, tampoc
escoltarem la seva visió de l’actualitat durant la lectura dels Versots
ni podrem seguir les espurnes durant l’esperat Correfoc. No es viuran
els concerts a l’Envelat, ni el Correbars i les diferents entitats esportives no podran fer les seves exhibicions, ni tampoc gaudirem amb
espectacles de carrer destinats al
públic familiar. Trobarem a faltar

Imatge de la Festa Major de l’any passat on s’hi pot veure la tradicional cercavila gegantera que omplia de gent els carrers de Caldes. > j. serra

“Tot i estar en un
moment diferent
del de l’inici de la
pandèmia hem de
ser prudents i evitar
qualsevol risc”
Isidre Pineda
Alcalde de Caldes

les plantades, cercaviles i ballades
dels gegants i capgrossos que segueixen grans i petits, les ballades
de sardanes, els bastoners i també
trobarem a faltar els pilars dels castellers. La plaça de l’U d’octubre, la
plaça de la Font del Lleó i el Parc
de l’Estació no seran, aquest cap de
setmana, testimonis de l’ambient
festiu i familiar que s’hi concentra
a Caldes durant la seva Festa Major.
Enguany, la fi de festa amb la Capvuitada tampoc serà possible i els
actes de l’Aplec del Remei tampoc
tancaran un mes d’octubre ple de
tradicions populars. Els efectes de la
pandèmia han provocat que les concentracions de gent no siguin possibles mentre no hi hagi una mesura
definitiva per combatre la Covid19, i amb les noves restriccions imposades per les autoritats, és difícil
pensar que a mitjà termini torna-

rem a viure un Aplec com el coneixem. Així que, de moment, només
podem resignar-nos i esperar que
durant els mesos vinents la situació es pugui normalitzar el màxim
possible i que, de mica en mica, es
puguin reprendre totes les activitats que les entitats calderines s’han
vist forçades a aturar durant aquesta crisi sanitària.
Potser si les dades epidemiològiques fossin més favorables i hi
hagués un recolzament institucional més ferm, amb la col·laboració
de les diferents entitats de Caldes,
es podria haver replantejat una
Festa Major diferent, reconvertint-la amb actes de petit format,
amb un aforament limitat, amb entrada prèvia, mantenint la distància de seguretat i amb emplaçaments a l’aire lliure. Potser així, les
diverses entitats de cultura popu-

lar que són ben vives i actives a Caldes haurien disposat de l’oportunitat per mantenir una activitat que
ja fa mesos que està aturada. Però
és evident, que la situació actual
demana una dosis extremadament
alta de prudència per fer prevaldre
la salut dels calderins i calderines.
PROGRAMACIÓ
CULTURAL ESTABLE
Tot i això, el consistori aposta per
construir una programació cultural estable estesa en el temps
que afavoreixi a revifar el sector
cultural de la vila. La regidora de
cultura, Laia Cuscó, va confirmar
que aquesta programació estable
de cultura “serà diversa, per a
tots els públics, i comptarà amb
la participació de les entitats
de cultura popular de Caldes i
també amb els professionals del
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Major aquest cap de setmana
el Mercat de l’Olla i la Caldera, l’Escaldàrium, i ara també la Festa Major i la Capvuitada
acte | reconeixement

sector de la cultura recollits en
el cens que ha elaborat la regidoria”. La programació estable de
cultura prevista per aquesta tardor-hivern permetrà el retorn de
les manifestacions culturals, tradicionals i de lleure però haurà de
ser flexible per adaptar-se a les mesures sanitàries que vagin sorgint.

“La cultura és
essencial per la
societat i seguim
tots els protocols i
mesures de seguretat
establerts per les
autoritats sanitàries”
Casino de Caldes

TEATRE DE FESTA MAJOR
AL CASINO DE CALDES
Per diumenge 11 d’octubre el que sí
que es podrà veure és el teatre de
Festa Major que cada any programa
El Casino de Caldes. La proposta per
aquest any és la comèdia “Les dones
Sàvies” de Molière, amb la dramatúrgia i interpretació per part de
Ricard Farré, Lluís Hansen i Enric
Cambray. Amb l’inici d’aquesta nova
temporada El Casino aposta per oferir una programació cultural segura
en temps de coronavirus, ja que “la
cultura és essencial per la societat
i seguim tots els protocols i mesures de seguretat establerts per les
autoritats sanitàries”.

Les entitats valoren la
cancel·lació de la Festa Major
Bastoners de Caldes

Des de bastoners lamentem que
s’hagi suspès la festa major i creiem
que hi ha actes que haurien estat
possibles, tot i que entenem que la
situació actual és excepcional.
De tota manera, ens complau que per
part de les entitats i de l’ajuntament
ens hàgim unit per no deixar orfe de
cultura el nostre poble. La cultura
segura és possible.
Casino de Caldes

«És evident que com les altres festes
de l’any tampoc es podrà fer festa la
Festa Major per la Covid–19, per tant
l’Ajuntament no podrà programar
de la mateixa manera... Els espais no
són adequats a les mesures, nosaltres
sí que tenim un espai amb totes les
possibilitats, però no passa el mateix
amb els actes de carrer o de molta
gent. Hem de sortir de casa, protegits
i preparats tenint en compte les
distàncies i mirar de fer el possible
per mantenir els actes culturals.»
Agrupació Sardanista

« Nosaltres lamentem de debò que
s’hagi pres aquesta decisió des del
nostre consistori. Teníem clar que no
podríem fer les ballades que teníem
programades per la Festa Major i per
la Capvuitada però havíem pensat
fer-ne alguna modificació i com a
mínimorganitzarunconcert,sempre
prenent les mesures higièniques
exigibles al moment. Havíem parlat
amb la Cobla Bisbal Jove i ens havien
fet una proposta prou engrescadora.
Tenim la confiança, però, de poder
portar aquesta programació en una
altra ocasió, ja que l’Ajuntament
obre les portes a fer actes de cultura
popular més endavant. »

“Record”, acte d’homenatge
a les víctimes de la Covid-19
El divendres 9 d’octubre el consistori realitzarà
l’homenatge a les víctimes de la pandèmia locals
Tot i que la pandèmia no s’ha acabat,
l’Ajuntament dedica el que seria el primer dia de la Festa Major de Caldes
a rendir homenatge a les víctimes del
coronavirus i un acte d’agraïment als
professionals i col·lectius que, avui dia,
encara treballen per superar aquesta crisi sanitària. Aquest acte és “un
deute pendent amb els calderins i calderines” assenyala l’alcalde de la vila, i
també reconeix que “és un bon moment
per tenir un record cap a les persones
que ens han deixat i homenatjar als
col·lectius implicats en aquesta pandèmia i que encara ho estan”. Amb
aquest acte, l’Ajuntament, també vol
enviar un missatge de solidaritat a les
famílies que han perdut a un ésser estimat i fer un reconeixement públic als
professionals que han estat treballant
a primera línia durant la pandèmia.
El nom de l’acte, “Record”, ha estat escollit perquè defineix l’esperit amb què
s’ha organitzat, serà un record per les
persones que ens han deixat durant
aquesta pandèmia, perquè record vol
dir gravar i això ens farà guardar l’experiència per sortir-ne més forts i també,
perquè professionals i col·lectius han
batut rècords de dedicació per superar aquesta crisi sanitària i social. En
aquest acte també s’hi podrà veure un
tastet de tres disciplines artístiques,
que tal com explica la regidora de cultura, Laia Cuscó, “serà el tret de sortida de la programació estable de
cultura que podrem veure al llarg

de l’any”. La regidora també ha confirmat la participació de la companyia
de dansa Silver Drops, amb la calderina
Anna Macau, el grup de música Terra,
amb el calderí Marçal Pàmies i l’artista
calderina Esther Tenedor que realitzarà una obra en directe. Durant l’homenatge també és podran escoltar els testimonis de l’àmbit sanitari i la vessant
residencial que explicaran què ha suposat viure l’experiència del coronavirus a
Caldes. L’acte es portarà a terme a les
19 h a la plaça Molí de l’Esclop, amb un
aforament limitat, totes les mesures de
seguretat i es podrà seguir en directe
per al canal de Youtube de l’Ajuntament
i també per VOTV.
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EDUCACIÓ | CURS DE LA COVID

Quatre escoles tenen grups d’alumnes confinats
Fins a 96 persones es troben fent quarantena arran de casos positius en els grups que conviuen dins de les aules
Segons la darrera actualització
d’ahir, dilluns 5 d’octubre, a l’entrada de la quarta setmana del nou
curs escolar 2020-2021, quatre escoles de Caldes de Montbui compten amb grups d’alumnes confinats
a partir del diagnòstic de casos positius dins de l’aula. Els centres educatius afectats són l’Escola Montbui, El Farell, El Calderí i l’Escola
Pia, amb un total de 6 grups de convivència i 96 persones en quarantena arran de la detecció de 8 casos
positius de la Covid-19 en el context escolar. Així ho especifica la
nova web que ha habilitat el departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, des d’on es faciliten
les dades actualitzades referents a
la situació epidemiològica en què es
troben tots els centres educatius del
territori català.
A l’Escola Montbui, centre des del
qual es va confirmar el primer cas
de confinament d’un grup d’alumnes a Caldes, hi ha set estudiants
confinats a partir d’un cas positiu.
A l’Escola El Farell, d’altra banda,
són dos els grups d’alumnes confinats que ha afectat 37 persones de
la comunitat del centre (33 alumnes, 3 docents i 1 persona externa a l’escola). En el cas de l’Escola
El Calderí, en confinament des del
dissabte 26 de setembre, el grup
en quarantena està format per 15
persones, d’entre les quals hi ha
13 alumnes, un docent i un personal extern. L’últim centre educatiu afectat per la propagació de la
pandèmia a Caldes ha estat l’Escola Pia, que actualment comp-

representa el 0,06% del total d’escoles i instituts de Catalunya. Dins
la comarca, al Vallès Oriental consten 282 centres escolars, dels quals
cap d’ells es troba completament
en situació de confinament.
La xifra augmenta quan parlem de
grups de convivència estables confinats arreu de Catalunya. Ahir, dilluns 5 d’octubre del 2020, ascendien a 1.302, amb 31.054 persones en
quarantena. D’aquest total de persones confinades, 29.128 són alumnes, 1.651 són docents i 275 corresponen a personal extern. En termes
de casos positius, motiu pel qual es
confina el grup de convivència en el
context escolar, actualment consten
3.360 casos acumulats, dels quals
3.000 corresponen a alumnes, 340 a
docents i 20 a personal extern.

A Caldes, totes les escoles segueixen funcionant tret dels 6 grups en quarantena. > GENCAT

88 estudiants

de Caldes es troben
actualment sense
poder anar a l’escola

te amb dos grups d’alumnes confinats a casa a partir de 4 casos
positius acumulats, afectant un
volum total de 37 persones (35
alumnes i 2 docents).
Més enllà d’aquests sis grups bombolla ben delimitats, la resta de grups i
de centres educatius de la vila es troben exempts de casos de la Covid-19
i, tal com també especifica el depar-

tament d’Educació, Caldes de Montbui manté tots els centres educatius
en ple funcionament presencial.
LA COVID I LES ESCOLES EN
EL CONTEXT DE CATALUNYA
Dels més de 5.000 centres educatius dins del territori català, ara
per ara només 3 estan confinats a
causa de la Covid-19. Aquesta dada

EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA
MÉS ENLLÀ DE LES AULES
La situació epidemiològica a Catalunya ha obligat recentment a aplicar la nova prohibició de trobades i
reunions de més de 6 persones tant
en l’àmbit públic o privat. En un
context de canvi de temps i brots
d’altres virus amb els que convivim
cada tardor, les xifres de positius de
la Covid-19 a Caldes de Montbui se
situen actualment en 310 diagnosticats i 2.087 casos sospitosos. Aquestes xifres signifiquen un lleu increment de 14 nous positius respecte a
fa 12 dies. D’altra banda, Caldes continua en risc alt de rebrot amb un
índex d’iEPG 245,93. A Catalunya,
la xifra acumulada de positius ascendeix a 172.887 persones.

ACTIVITATS DEL LLEURE | INFANTS

S’amplien les zones de joc per a infants al parc municipal de Can Rius
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha habilitat tres noves àrees de joc en l’espai natural, mentre PROCICAT
considera necessari recordar a les famílies fer un ús responsable i prudent d’aquestes instal·lacions
El parc municipal de Can Rius ja
llueix tres noves zones de joc infantils amb nous elements. Les tasques d’instal·lació van començar la
setmana passada intervenint en la
zona de pícnic de la banda oest del
parc i a les 2 feixes de passeig de
la banda oest, a tocar del torrent.
Els nous elements –fabricats amb
fusta de robinia- consten d’una
estructura multijocs adreçada a
nens i nenes de 6 a 12 anys, un joc
d’equilibri de 8 pilars orientat a
nens i nenes de 3 a 12 anys i una
tirolina de 30 metres de llargada
per a infants de 5 a 15 anys. Amb
aquesta actuació, s’incrementa un
total de 570 m2 les zones de jocs
del parc calderí.

XXXXXXX.> ?

Imatge durant la instal·lació dels nous jocs infantils a Can Rius. > HAPPYLUDIC

ES MANTENEN OBERTS ELS
PARCS INFANTILS
Aquesta darrera ampliació del parc
de Can Rius s’efectua en un moment en què es posa en dubte la
decisió de PROCICAT de mantenir oberts els parcs infantils –segons la darrera actualització del
23 de setembre-. D’una banda, l’òrgan interdepartamental reconeix
que l’ús dels parcs infantils suposa un risc de contagi de la Covid19, però al mateix temps els considera espais d’esbarjo beneficiosos
per als infants.
Enfront de la disjuntiva, s’ha considerat necessari reforçar les pautes
per fer-ne un bon ús, adreçat especialment a les famílies. En aquest

sentit, PROCICAT ha recordat que
cal fer un ús racional dels parcs infantils i evitar les aglomeracions,
de manera que no s’hi accedeixi si
ja hi ha un nombre important d’infants en aquell moment. També
ha proposat limitar el temps d’ús
a un període inferior a l’habitual
i buscar activitats i jocs d’esbarjo
alternatius a l’ús dels gronxadors
o tobogans. Com sempre, cal que
els infants practiquin la higiene de
mans abans d’accedir-hi i també de
forma freqüent mentre en fan ús.
A més, és convenient mantenir la
distància de seguretat interpersonal, no només entre els infants sinó
també entre els adults a càrrec dels
nens i nenes.
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SALUT | OBRES I SERVEIS

SALUT SEXUAL | JOVES

Visita de les autoritats, amb l’alcalde de la vila Isidre Pineda, a les obres del CAP, dilluns 28 de setembre. > AJ. CALDES

Una sanitària atenent a una persona usuària en el CAP de Caldes. > Q. PASCUAL

Nou calendari de fi de les obres del CAP

La Tarda Jove incorpora el Whatsapp

Es preveu inaugurar el nou edifici calderí el mes de març del 2021

Des de juny, les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
(ASSIR) de la Metropolitana Nord han incorporat el Whatsapp a les
seves ‘Tardes Joves’, servei adreçat a adolescents i joves menors de
25 anys que s’ofereix en diversos CAP del territori. El centre d’atenció primària Joan Mirambell i Folch, de Caldes de Montbui, és un dels
equipaments des d’on s’ofereix el nou servei, el qual és ara “encara
més proper, immediat i atractiu”, diu l’Institut Català de la Salut, a
més d’incentivar “la seva utilització entre el jovent”, afegeix.
L’atenció que s’ofereix via Whatsapp és el mateix que es proporciona
a les sessions presencials. Una llevadora rep els missatges dels usuaris i, segons el tipus de consulta i necessitat, dona resposta a través
de la mateixa aplicació o mitjançant una trucada telefònica. I, si cal,
el pot citar per una cita presencial o programar una visita amb ginecologia per a consultes sobre patologia. L’objectiu d’aquestes sessions és oferir-los un espai confidencial i gratuït on poder informar-se
i demanar ajuda en qualsevol aspecte relacionat amb la salut sexual i
reproductiva. Aquestes consultes obertes són ateses inicialment per
una llevadora, però també disposen de professionals d’altres camps.

Dilluns 28 de setembre, al matí,
va tenir lloc la visita de les autoritats locals i de representants
del govern català al CAP de Caldes “amb motiu de conèixer
l’evolució de les obres del Centre d’Atenció Primària Joan Mirambell i Folch”, explica l’Ajuntament. Durant la visita, l’equip
responsable de l’obra va traslladar a les autoritats el nou calendari de previsió de finalització
del projecte d’ampliació i remodelació de l’equipament calderí.

En aquest sentit, es va fer extensiu que la primera fase de la intervenció -la qual permetria una
primera ampliació de les sales de
consulta- estarà acabada a finals
d’any, i la previsió de posada en
funcionament de l’edifici -amb
tota l’obra acabada- se situa ara
al març de 2021.
La direcció de l’obra també va
traslladar a les autoritats l’endarreriment que ha assumit el
projecte a causa de la paralització de les activitats durant el con-

finament obligat, així com per les
dificultats que tenen moltes empreses del sector per seguir prestant els serveis. Tanmateix, la direcció considera encaminada de
nou l’obra i amb un cronograma
ferm que permetria a la població calderina disposar del CAP a
ple rendiment a la primavera de
l’any vinent. La comitiva va emplaçar-se a una nova trobada en
un mes i mig amb el propòsit, segons diu el consistori, de “seguir
l’evolució del projecte”.
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Petites grans passes per
tornar a fer vida ‘normal’
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TURISME | CAMPANYA D’ESTIU

Caldes esdevé destí
turístic de proximitat

Mentre les residències de gent gran recuperen les sortides a
l’exterior, Caldes reprèn el programa municipal Gent Gran Activa

Persones usuàries de Sta. Susanna gaudint de les primeres sortides a l’exterior del centre. > @FUNDACIOSTASUSANNA

Dijous passat 1 d’octubre, es va
donar el tret de sortida al nou programa municipal d’activitats socioeducatives Gent Gran Activa, realitzades per la Fundació Santa
Susanna, que enguany incorpora una oferta adaptada a la situació actual. Ateses les circumstàncies tan excepcionals del curs, la
nova oferta inclou activitats que es
realitzaran a Les Cases dels Mestres, però també d’altres que s’ubicaran en espais oberts, com ara en
els parcs municipals. En la realització de totes les activitats es tindrà
en compte –segons explica l’Ajuntament de Caldes- les mesures de seguretat que garanteixen “una activitat segura i saludable”.

Així doncs, les prop de seixanta persones usuàries que s’han inscrit enguany poden optar a activitats de
pagament com són les classes de
gimnàstica, ioga, balls i danses i
taller de memòria; i a les de tipus
gratuït (que són novetat d’enguany)
com són les passejades pels entorns
de Caldes i l’’Activa’t als parcs’, sessions d’activitat que es duen a terme
a l’aire lliure.
La represa de les activitats que impulsa Gent Gran Activa pretén continuar amb la línia de promoure activitats saludables amb una visió
holística de la salut, tot considerant que l’activitat és fonamental
per mantenir un bon to físic i psicològic.

LIMITACIONS
MÉS FLEXIBLES
Des de la declaració de l’estat d’alerta el mes de març, moltes de les persones usuàries de les residències de
gent gran han estat confinades, sense
poder sortir a l’exterior i amb fortes
restriccions en les visites dels seus
éssers estimats. A mitjans de la setmana passada van flexibilitzar-se les
restriccions i alguns dels residents,
per exemple, de la Fundació Santa
Susanna han començat a gaudir de
les sortides fora del centre. L’entitat
calderina ha especificat que es tracta de “sortides en petits grups de
convivència, acompanyats de professionals que s’alternen amb les
sortides al pati interior”.

Un dels nous tòtems informatius que faciliten la visita a peu. > AJ.CALDES

La Taula de Turisme de Caldes es va reunir el passat 30 de juny per readaptar
els esdeveniments turístics habituals a la nova situació arran la pandèmia de
la Covid-19, i així potenciar el turisme de proximitat i de natura, les visites guiades i les activitats amb aforament limitat.
Així mateix, i en el marc d’un estiu totalment atípic, la vila s’ha adaptat ràpidament als nous canvis i ha potenciat activitats que van en sintonia amb les
mesures recomanades. Una d’elles, per exemple, ha estat la creació d’un Punt
de Trobada BTT al parc de Can Rius, amb la instal·lació d’una cartellera amb
rutes BTT professionals i rutes més familiars. També s’han instal·lat tòtems
als aparcaments de la vila amb plànols turístics per facilitar la visita a les persones que circulaven a peu. Seguint aquest mateix fil, també s’han editat plànols desplegables de rutes de cicloturisme i senderisme en 4 idiomes, els quals
es poden trobar a l’oficina de turisme, als establiments turístics i a la pàgina
web visiteucaldes.cat.
Pel que fa a les campanyes en mitjans de comunicació, aquest estiu s’han recuperat les falques que no es van poder emetre en el marc del Mercat de l’Olla, i
també els espots televisius de TV3 i Club Súper 3, així com els anuncis publicitaris a revistes i webs com ‘Cuines’, ‘El Punt Avui’ i ‘Descobrir Catalunya’.

COOPERACIÓ | PROJECTES SOLIDARIS

L’Ajuntament continuarà destinant el 0,7% a cooperació
El consistori reafirma el compromís municipal amb els projectes solidaris en la darrera Taula de Cooperació
La 21a trobada de la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans, que va celebrar-se telemàticament el dimarts passat 29 de
setembre, va servir per posar de
manifest que en aquests moments de
crisi sanitària i econòmica, “la cooperació té més sentit que mai” i així
ho va expressar la regidora de Cooperació i Solidaritat, Àngeles Llive,
qui juntament amb l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, va presidir la trobada. En aquesta hi van participar
els cooperants calderins Josep Artigas, des del Senegal, i Joan Serra,
des de Mèxic.
La sessió la va obrir Isidre Pineda
que va felicitar la Taula per la feina
feta i els va expressar el compromís
municipal de continuar amb el 0,7%

en matèria de cooperació. Tot seguit, els participants va escoltar els
dos projectes de l’entitat local, Caldes Solidària, que opten a la convocatòria d’aquest any 2020 i que són,
un de continuista al Senegal de la mà
de Josep Artigas i un altre de nou al
Nepal, que va presentar la responsable del projecte, Mònica Sans.
Al torn obert del final de la sessió es
va generar un dels millors moments
de la Taula de Caldes, ja que els tres
cooperants assistents -Josep Artigas, Mònica Sans i Joan Serra- es
van intercanviar els contactes amb
ganes de compartir i idear noves formes de cooperació.
A l’acte hi van participar cooperants calderins residents fora del país .> AJ.CALDES

L’ALCALDE VIATJARÀ A
MÒRIA AMB EL FONS CATALÀ

Isidre Pineda, qui presideix el Fons
Català de Cooperació, va explicar a
la Taula de Cooperació que pròximament viatjarà, juntament amb l’equip
tècnic del Fons, a Mòria (Lesbos).
L’indret significa el camp de refugiats més gran d’Europa i a principis
de setembre va quedar arrasat per
un incendi deixant prop de 13.000
persones al ras i sense accés a aliments bàsics. Per tal de donar una
resposta efectiva, el Fons Català
està desenvolupant projectes a l’illa
de Lesbos de la mà de diverses entitats en el marc de les campanyes
Món Local Refugi i Món local Covid19. També s’està fent una identificació de necessitats segons el context
actual per tal de detectar propostes
adaptades a la nova conjuntura.

COMMEMORACIÓ | 1-O

Unes 150 persones van assistir a l’acte del 3r aniversari de l’1-O. > aSSEMBLEA caldes

Se celebren tres anys de
l’històric 1 d’octubre del 2017
Un any més s’ha commemorat a Caldes de Montbui l’1-O. El Grup d’Entitats Calderines per la Independència
va organitzar l’acte que va tenir lloc l’1
d’octubre a les 20 h, a la plaça que rep
el nom precisament dels fets d’aquella
jornada històrica del 2017, la plaça de
l’U d’Octubre. Aquest espai, així com la
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plaça de l’Àngel o Canaletes, són llocs
emblemàtics de la lluita per les llibertats a Caldes. Bon nombre de calderins
i calderines van acudir a la cita, que va
aplegar més de 150 persones.
A l’acte hi van participar amb parlaments les entitats convocants: Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cul-

tural, Grup de Suport a Raül Romeva
i Caldes Groga. Les entitats van recordar els represaliats del procés i van exhortar els polítics a assumir la seva responsabilitat. També es van renovar els
llaços grocs ubicats a la plaça i Caldes
Groga va substituir la bufanda que l’engalanava, ja força malmesa, per una de
nova (la qual és nova però també part
de la bufanda groga de 2,5 quilòmetres
que Caldes va teixir el 2018).
La cloenda de l’acte va anar a càrrec
del grup musical The Onions Bros
Band, que va tocar diverses cançons
corejades pel públic. Va ser especialment celebrada la peça “Som aquí per
fer història”, creada per Marc Xalabarder, cantant del grup.
Els organitzadors van garantir el respecte a les mesures sanitàries recomanades. Es van disposar cadires
separades i es va demanar als assistents higiene de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir al recinte,
que estava delimitat. Es va recordar en tot moment que es mantingués distància personal, i en acabat hi
havia tres punts de sortida per evitar
aglomeracions.
L’acte es va acomiadar amb “Els Segadors”. Alguns assistents van expressar
la seva satisfacció per haver pogut celebrar la trobada en moments com els
actuals i la seva determinació per continuar reivindicant llibertat i justícia.

JUSTÍCIA | SENTÈNCIA DEL SUPREM

NOTÍCIES BREUS

policia local | detenció

Agents de Caldes detenen nou
persones en dos robatoris
El passat mes de setembre, la Policia Local va detenir nou
persones, totes elles acusades de robatori amb força dins
d’empresa. Les tres primeres detencions es van produir el
5 de setembre, després que a les 18h saltés l’alarma d’una
empresa del Polígon La Borda i una patrulla de la Policia
Local es desplacés al lloc dels fets. En aquesta intervenció,
la Policia va detenir a dos homes que intentaven carregar
en una furgoneta material divers. Un tercer home va fugir,
però finalment va ser detingut també per la patrulla policial al torrent. D’altra banda, el 12 de setembre, una patrulla policial va aturar una furgoneta sospitosa a la C-59 que
contenia palets robats d’una empresa del polígon El Pinatar.

Concentració ciutadana en suport al president Quim Torra
La ‘nova’ situació arran la pandèmia de la
Covid-19 no va ser cap obstacle per tal que Caldes mostrés el seu suport al president Quim
Torra. El clam ‘Davant la repressió, mobilització’ es va fer efectiu a la vila quan més d’un centenar de persones es va concentrar a la plaça de
la Font del Lleó, dimarts passat, a les 19 hores.
L’acte, en el qual els assistents van mantenir la
distància de seguretat interpersonal, va servir
per mostrar el rebuig a la inhabilitació del president, la qual es va saber el dilluns passat. El
Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs que va
presentar Torra contra la sentència que el condemnava a un any i mig d’inhabilitació per desobediència a la Junta Electoral Central, quan
se’l va demanar retirar els llaços grocs i la pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics
durant la campanya electoral de l’abril del 2019.

Anuncia’t!
Més de 3.000
lectors veuran
aquest anunci.
t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat

POLÍTICA | DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La vila termal rep una dotació
d’1.112.853 euros de la Diputació

La mobilització de Caldes contra la sentència del Suprem. > G. PERMANYER

El Govern de la Diputació, liderat pel PSC, destinarà
1.112.853 euros a la vila de Caldes a partir del nou pla d’inversions aprovat per aquest mandat del 2020-2023. Aquesta xifra significa un 20,21% més de pressupost respecte
l’anterior mandat, del 2016-2019. Segons el PSC de Caldes,
“aquestes inversions del Pla General d’Inversions són
un instrument idoni per a gestionar el compromís de
la Diputació amb la reactivació econòmica i social dels
municipis de la província de Barcelona”. Els ajuntaments
podran disposar d’un 20% dels recursos assignats a despesa inversora no condicionada. El 80% restant s’assignarà a projectes de manteniment i reposició d’infraestructures i equipaments municipals o a nova inversió sostenible.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

Reinventem la
Un poble
cultura que bull en sense cultura
temps de pandèmia és un poble mort

A

profitem aquestes línies per aprofundir
en una altre decisió
molt difícil que hem
hagut de prendre en
temps de la Covid-19. La suspensió de la festa major és una decisió presa des de la responsabilitat
i la prudència. Si valorem la Festa
major com a punt de trobada o com
a espai d’oci, ara mateix, la pandèmia mundial no ens ho permet fer,
però si valorem la com a tradició
i cultura, tant artística com popular, doncs hi serà, però d’una manera diferent.
La proposta de l’Ajuntament és fer
una programació estable i esponjada en el temps per tal de no crear
aglomeracions innecessàries i perilloses. Volem fomentar la cultura segura, per això estem tancant
una programació amb artistes locals (seleccionats del cens cultural
Calderí) i d’arreu amb propostes
de totes les disciplines artístiques i
populars. Entomem el repte com a
una oportunitat ja que des de la regidoria de Cultura tenim molt clar
que la cultura és un bé essencial.
Durant tot aquest procés hem tingut converses amb les entitats organitzadores i de la mateixa manera que nosaltres han adoptat
la decisió amb tristesa però amb
convicció. Tenen moltes ganes de
fer activitats i estem treballant
colze a colze per reinventar-nos
i presentar propostes creatives i
segures que compleixin els protocols. Estem treballant per reactivar les colles i que realment puguin tornar a compartir i gaudir
de la seva passió. Tenim un teixit
cultural fantàstic, l’intentem cuidar, acompanyar i ajudar perquè
és el patrimoni cultural de la nostra vila i n’estem molt orgullosos.
Pel que fa a la programació es durà
a terme en espais oberts i tancats,
escollint el millor escenari per a
cada actuació. El tret de sortida
serà l’acte del 9 d’octubre “Record”
amb pinzellades d’artistes que havien d’actuar per festa major, continuarà amb activitats de cultura
popular el següent cap de setmana
i fins a finals de juliol del 2021 gaudirem de concerts, titelles, màgia,
dansa, circ, teatre per a tots els públics i gustos. Totes les propostes
es podran consultar a un nou lloc
web “caldes cultura”, un punt de
trobada d’informació de les entitats, espais i activitats culturals
de Caldes de Montbui.

E

ls sectors de la cultura, els esdeveniments i l’oci són ara
mateix alguns dels
sectors més afectats
per aquesta crisi sanitària. Sectors que han demostrat una titànica capacitat d’adaptació, de reinvenció i creativitat per oferir-nos,
tot i la situació actual, total seguretat en els seus esdeveniments.
La cultura és segura i així ho ha
demostrat durant aquests mesos
de forma reiterada arreu del país.
I diem arreu del país perquè al
nostre poble no hem pogut gaudir de cap esdeveniment cultural
fa mesos. Fent que calderins i calderines hagin de marxar a consumir cultura a altres poblacions on
sí han adaptat la seva agenda de
forma segura.
La falta d’una planificació i direcció real de la regidoria de cultura de l’Ajuntament fa que quan no
es permet a les entitats organitzar
esdeveniments, l’agenda municipal queda buida. Seguim tenint un
museu actiu i una sala d’exposicions que s’ha reobert però seguim
sense música, poesia, dansa, teatre, arts gràfiques, audiovisuals,
cultura popular... i tantes d’altres!
Fa més de vuit anys que hem reclamat que es convoqui el Consell
Local de Cultura, un espai participatiu que ha de ser clau per involucrar les entitats, persones de la
nostra vila interessades en la cultura, el sector cultural de Caldes
i diferents membres de l’actual
consistori. Un òrgan perfecte per
crear un pla real de cultura per
implementar al nostre poble, on
l’Ajuntament fos un agent clau de
la programació municipal i punt
de suport per totes les persones
amb inquietuds per fer i promoure la cultura. Però que desgraciadament s’ha deixat abandonat pel
govern d’ERC des de fa més de dos
mandats tot i les diverses vegades
que s’ha reclamat.
Ara ens cancel·len la Festa Major
en comptes de reinventar-la i oferir activitats segures i promoure
la cultura i entitats locals. A canvi
diuen que es promouran activitats
culturals dispersades en el temps. I
nosaltres ens preguntem, aquestes
activitats durant tot l’any no són les
que hauria de promoure la regidoria de cultura de forma natural i no
una carta de bescanvi per cancel·
lar la Festa Major d’enguany?

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

La cultura
és segura

Manifest 01
d’octubre 2020

Perquè Caldes
s’ho mereix

F

a només unes setmanes, des de l’Ajuntament es feia ressò
de la iniciativa d’il·
luminar espais emblemàtics per reivindicar la recuperació del sector cultural, que a
Caldes va recaure en les termes romanes. De fet, en més d’una ocasió,
com en el cas de la notícia de suspensió de la Festa Major d’enguany,
s’ha apel·lat al foment de la #CulturaSegura com a reivindicació que
el nostre Ajuntament es fa pròpia.
Tanmateix, sembla que els fets no
corresponen les paraules. Totes
som conscients de la necessitat de
ser curoses i estrictes amb les mesures sanitàries que ens garanteixen el control dels contagis, aplicables a molts àmbits ben diferents
entre els quals trobem la cultura
però també l’educació, el món laboral, el comerç… Així doncs, permetre que es duguin a terme unes
activitats o altres es redueix a la
voluntat política de dotar-les de recursos i desenvolupar mesures de
seguretat que preservin la salut de
la població.
Durant el confinament, des de la
CUP vam publicar i presentar a
l’equip de govern un Pla de xoc
local davant la crisi sanitària i econòmica de la COVID-19. Entre les
10 propostes bàsiques que aquest
incloïa, hi havia la celebració d’una
tardor cultural, reprogramant les
activitats suspeses durant el confinament, treballant-hi amb les entitats del municipi i apostant per artistes locals.
La proposta pretenia així, no
només permetre la celebració de
la Festa Major, sinó programar
durant diversos mesos activitats
que permetessin generar llocs de
feina dins el sector cultural, així
com oferir a la població espectacles diversos d’accés gratuït, ja que
no tothom pot permetre’s en la situació actual consumir la cultura
que ofereix el sector privat. Així
mateix, la proposta contemplava
que les entitats culturals participessin en la programació d’aquesta
tardor, aportant idees i treballant
per trobar maneres alternatives de
desenvolupar les seves actuacions.
Finalment, però, ens hem quedat
sense la Festa Major que altres
municipis sí que han celebrat,
adaptant-se a la situació de pandèmia tot i comptar amb menys
temps que nosaltres per a plantejar programacions i formats alternatius. El sector cultural no pot esperar més; reivindiquem de nou la
#CulturaSegura.

N

ovament ha tornat a ser 1 d’octubre. Tres anys
després d’aquesta
data, que va marcar un abans i un després de la nostra història, des de Junts per Catalunya seguim lluitant per constituir
la República Catalana, seguint el
mandat de les més de 2 milions de
persones que van dir SÍ a un estat
en forma de república.
La lliçó de l’1-O és que l’estat
només respon amb repressió i judicialització a les demandes del
poble català. No té cap intenció de
fer política, negociar, o dialogar.
Només presó, exili i persecució judicial a més de 2850 persones per
defensar la democràcia.
Nosaltres no oblidem. Les greus
ferides de l’1-O es perpetuen en el
temps. La repressió no cessa i l’Estat Espanyol continua la seva lluita
antidemocràtica després d’aquell
atac amarat de violència per impedir que votessim. Ningú ha demanat perdó. Ningú ha esclarit qui va
donar les ordres per actuar violentament contra els ciutadans pacífics que només volíem votar. Ara,
que alguns s’omplen la boca parlant
de “desescalar el conflicte” potser
ja seria hora que demanessin perdó
als ferits, als detinguts, als empresonats i als exiliats per aquella violació flagrant dels drets humans.
I l’embat continúa. En un context
de crisi sanitària i econòmica sense
precedents, s’inhabilita al president Torra per penjar una pancarta que defensava la democràcia i
la llibertat d’expressió. Arribarem
on faci falta per denunciar aquesta agressió a les nostres institucions, però necessitem una confrontació intel·ligent. I per això calen
dues coses: Primer, hem de superar la barrera del 50% a les properes eleccions, per aconseguir que
el mandat popular de l’1-O tingui
efectes reals.
I segon, és importantíssim que
totes les forces polítiques independentistes consensuem un
front comú, que treballem conjuntament, per tenir una àmplia majoria. Cal revalidar el resultat del
referèndum d’autodeterminació. I
ho farem Junts, ja que aquesta és la
única manera d’aconseguir el nostre objectiu. La independencia!
Visca Catalunya!

F

a uns dies que el govern local va fer públic que ha decidit,
suspendre la Festa
Major 2020, un cop
mes una decisió presa sense tenir
en compte la resta de grups polítics
amb representació en el consistori,
fet que lamentem des del grup municipal del PPC.
És cert aquest any tot és diferent,
la pandèmia de la COVID-19 ens ha
deixat petjada, ens ha fet canviar el
concepte de les activitats culturals i
també ens ha canviat la vida.
Hem après que som vulnerables,
que no ho podem controlar tot i que
hem de conviure amb aquest virus,
vigilant amb responsabilitat com
ens comportem, tant per nosaltres
com pels nostres familiars, amics i
companys de feina, tot plegat, segur
que ens ha fet més solidaris.
Però també cal en aquests moments apostar més que mai per
promoure la cultura i l’esport,
estem convençuts que conjuntament amb les entitats calderines es
poden realitzar actes i espectacles,
seguint sempre amb els protocols
de les mesures recomanades, amb
aforaments limitats, amb actes telemàtics ... Sempre prioritzant la
seguretat de tots els calderins, tal
com s ha fet en actes celebrats en el
poble, els últims dies, l’1 d’octubre
a la plaça del mateix nom, i el dia
5 amb una concentració davant de
l’ajuntament organitzada per ANC.
No voldríem pensar que no hi ha els
mateixos criteris per la organitzacio d’actes per totes les entitats i
associacions del municipi.
Aquest any Caldes podria tenir
una Festa Major diferent, una
festa austera i limitada però amb
el cor ple d’il·lusió, sabent que
junts podrem amb aquesta pandèmia, que junts superarem els mals
moments i les pèrdues.
Perquè Caldes s’ho mereix.

Del 06 al 19 d’octubre de 2020

Manifest de
“Caldes Groga”
per L’ú-O
> Caldes groga
Benvolgudes, benvolguts,
Un altre 1 d’Octubre, i ja en van tres des
que aquesta data va irrompre a les nostres vides personals i col·lectives. Per
sempre quedarà gravada a la memòria aquell acte de dignitat col·lectiva i
de desobediència civil, massiva i no violenta, segurament la més important
en molts anys al sud d’Europa. Aquí seguim, i aquí seguim malgrat els cops de
porra indiscriminats, malgrat les desenes de persones ferides i contusionades,
malgrat les més de 2850 represaliades
per un estat corrupte que ja no té ni vergonya d’ofegar-se en la merda putrefacte d’unes institucions que fan fallida per
tot arreu. Seguim, malgrat també a la
política de partits que tot ho fien al simbolisme i a la confrontació supèrflua en
unes institucions cada vegada més debilitades i cada vegada menys nostres.
Malgrat això, aquí seguim; dempeus, dignes i determinades com les nostres àvies
i avis de l’Ú d’octubre del 2017. Dempeus
i determinats com les nostres joves tot
just farà un any a Urquinaona. Dempeus
i amb ganes de seguir amb l’embat contra
l’actual estat de coses. El president Torra
ens demana que empenyem, i nosaltres li
diem: Què hem fet fins ara, president, sino
empènyer? I li preguntem: I què heu fet
vosaltres, bona part dels representants
polítics, a part de cobrar dietes astronò-
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miques i sous vitalicis? Perquè aquí rau
bona part del problema.
Desobediència, sí, sempre que calgui, i ara
cal potser més que mai; però amb tot allò
que considerem injust. I diem: és injusta
la inhabilitació per no retirar a temps una
pancarta del balcó del Palau de la Generalitat que demanava la llibertat dels presos
polítics. Evidentment que és injust, però
també ho és desnonar gent d’allà on viu
sense alternativa habitacional, tenir els
lloguers desorbitats i que el nostre jovent
no es pugui emancipar; per no parlar de
la precarietat laboral imperant, qüestions
totes elles ben cabdals i amb prou competències a casa nostra, a la Generalitat,
com per desobeir igual que es va fer amb
la pancarta, i que generaria canvis substancials tant en el benestar de la nostra
gent com en el gruix de la que se sumaria a la causa independentista.
Perquè és per això que volem la independència! Per un futur millor i per una vida
digna de ser viscuda! Per un país lliure de
privilegis concedits a persones i entitats,
lliure de les extorsions i tripijocs, entre
d’altres, de la banca. Seguirem desobeint,
seguirem empenyent, però no ens demaneu mai més un xec en blanc, ni confiança cega en la vostra manera de ser i fer.
Ja n’hi ha prou de posar nosaltres els
cossos per rebre cops de porra i les butxaques per pagar multes, prou de citacions judicials i repressió. S’ha acabat!
Que aquest 1 d’octubre serveixi per capgirar la truita.
Una abraçada gran a les preses, a les exiliades, als exiliats, a la nostra Xènia i a totes
i cadascuna de les represaliades. Seguirem, per elles, per ells, i per les nostres
filles i néts. No tenim res a perdre; i en
canvi, ho tenim tot per guanyar!
VISCA CATALUNYA LLIURE !!!!!

artIcle d’opinió

Tot fàcil

maria núria revetllE
periodista
No ens hem d’oblidar la mascareta cada cop que
sortim al carrer, i no ens la podem treure durant
tota l’estona que duri el nostre trajecte fins a la
feina ni tampoc al lloc de treball. Cal guardar
unes distàncies de seguretat que a partir del
metre i mig convingut pels epidemiòlegs se’n fa
de més i de menys. Hi ha botigues per exemple
que no accepten més d’un o dos compradors a
dins, bancs i caixes consenten llargues cues al
carrer per preservar els seus treballadors, en
canvi al metro i a l’autobus no hi ha problema,
diguessin que escoltant la gravació on es recorda que no cal anar a piles és suficient.
Ara,molt més que abans, cal fer cua per a tot i
durant molta més estona, sovint al carrer on la
gent gran no pot asseure’s enlloc.
Segons a on es pot comprar però no es pot tocar

el producte, en altres llocs, especialment als
grans magatzems tothom remena com vol; això
sí a l’entrada l’agent de seguretat controla que
tohom es posi el gel hidroalcohòlic, amb això i
circuïts dibuixats a terra i anul.ant algun lavabo ja s’ha complert amb les mesures anti-covid.
Obviament cal demanar cita prèvia per a gairebé tot, per poder repartir la gent, mentre
que si mires les terrasses dels bars les persones no estan gens escampada.
La feina ja és un món apart, una cursa d’obstacles tant impressionant que encara no entenc
com surten les coses. Tasques que abans feies
amb una sola operació o un pas ara te’n calen
tres i de més complicats.
I com que portem una existència tan lúdica i
senzilla ara la darrera amenaça ja apunta a les
festes de Nadal, la de moment recomació però
que potser acabarà essent una prohibició, de
màxim sis persones per àpat familiar.
Estem tots d’acord que hem de prendre prevencions i mesures per evitar més rebrots i un
descontrol total de la covid. És cert que ens enfrontem a un virus desconegut, ara bé la ciutadania viu atònica i desconcertada els canvis de
protocol que fan les autoritats i les mesures tan
arbitràries que a un lloc impliquen una cosa i al
del costat una altra.
La pandèmia està passant factura a la gent
gran, els nostres avis que viuen com una crueltat no poder abraçar els seus, si ara a més
no poden ni fer l’àpat de Nadal amb tota la família segur que no moriran per la covid però
potser se’ls acabaran les ganes de viure i moriran de pena.
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Mireia Clapers
- Ets químic i actor, és una estranya combinació, oi?
Sembla estranya perquè requereix
d’entrenaments a priori diferents,
però realment no hi ha res d’estrany
i hauríem de començar a deixar de
banda les categories simplistes per
posar en valor la interrelació existent entre els camps de coneixement.
En tot hi ha poesia. Primer vaig fer
una aposta científica buscant conèixer el món que ens envolta, però a la
facultat no hi vaig saber trobar l’espai on es fomentés ni la curiositat ni
la creativitat. Per tant, un cop acabat el grau, vaig decidir apostar per
la meva gran passió i vaig entrar a
l’Institut del Teatre de Barcelona per
conèixer-me més a mi dins d’aquest
món, gaudint i patint alhora que
aprenia l’ofici d’actor. Els dos tipus
de coneixement, científic i artístic, es
complementen per oferir-me una mirada polièdrica que defineix el meu
estil i forma.
L’art de la ciència.
La ciència de l’art.
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Ferran Devesa: “ Fer cultura
en aquests moments és un acte
revolucionari i d’amor”
L’actual gestor cultural del Casino de Caldes de només 27 anys és graduat en Química per
la Universitat de Barcelona i estudiant d’Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona
cions, reflexió, valors, pensament crític, agermanament. És un ritual que
reuneix a les persones per confrontar-se a elles mateixes i et posa en
risc per poder ser millor. És una llàstima i una vergonya que la Generalitat de Catalunya li destini menys d’un
1% del pressupost, dels més baixos a
nivell europeu. Vist això, hauríem de
dir que la cultura no està segura.

- A què dediques el teu temps?
Principalment a intentar ser més honest amb mi mateix, no autosabotejar-me, i cuidar les persones que estimo, que són la meva llar. Alhora
estic acabant el grau en art dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona, formant-me com a tenor amb
Josep Pieres a l’EMM Joan Valls i en
dansa contemporània amb Esther
Sabaté a l’Escola de Dansa Ramon
Solé. També sóc professor en classes
extraescolars de teatre i dansa i dono
classes de repàs i de preparació per

- Com valores la proposta de l’Ajuntament de fer un cens cultural?
Tota proposta que vingui del sector
públic per fer una xarxa amb artistes
professionals locals és benvinguda.
Només generant sinergies podrem
avançar com a poble en polítiques
culturals. Veníem d’uns anys on, des
del consistori, només es potenciava el
turisme cultural i es perpetuaven quatre festivitats arrelades al calendari.
D’una responsabilitat pública n’espero propostes coherents i intel·ligents
del sector que representa. La regidora actual, Laia Cuscó, que coneix les
particularitats de l’univers cultural,
malgrat les greus dificultats derivades de la pandèmia, sembla que està
marcant direccions amb bon criteri.

“Aporto el meu granet
de sorra a potenciar
les manifestacions
culturals al poble”

a proves acadèmiques. Sempre que
puc estic amb els meus amics, que
me’ls estimo molt i els veig menys del
que m’agradaria, vaig a veure exposicions, teatre, concerts, nedar, ballar, córrer pels entorns de Caldes,
veure pel·lícules, llegir assaig i poesia, sentir-me despert i viu... Finalment, intentant explorar diferents
vies per desenvolupar-me i fer el
meu propi camí en l’àmbit cultural
per dedicar-m’hi professionalment i
de forma digne.
- Quines són les teves funcions
com a gestor cultural del Casino ?
Des de l’any passat formo part de
l’equip de programació del Casino de Caldes, intento assessorar
el màxim de bé que sé i puc i treballem per tal de tenir una programació valenta i variada durant tot
l’any. També gestiono els comptes d’Instagram @casinodecaldes
i de Twitter @caldescasino. Aporto el meu granet de sorra a potenciar les manifestacions culturals al
poble. Aprofito per agrair a l’equip
del Casino de Caldes que comptin
amb mi i em valorin com ho fan.
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- És difícil, en els temps actuals,
poder programar espectacles
mantenint les mesures ?
Tot és voluntat i ganes de treballar.
Si hi són, adaptar i programar espectacles a les mesures de seguretat actuals és factible. Ara bé, la rendibilitat ja és més problemàtica i per tant
el risc de sortir-hi perdent és més
elevat. És moment de fer resistència
i supervivència. Per exemple, aquest
diumenge de Festa Major a les 18:30h
hi ha l’obra de teatre “Les dones sàvies” de Molière amb Enric Cambray
i Ricard Farré al Casino de Caldes i
amb totes les mesures de seguretat.
Convido a tothom a assistir-hi i a passar una estona ben divertida.
- Com vius el moment actual del
sector cultural?
El moment actual és molt dur, però
no sóc catastrofista. Les ganes de
fer han de vèncer a la por. Fer cultura en aquests moments és un acte
revolucionari i d’amor. Hi haurà qui
malauradament no podrà continuar, però s’ha de lluitar i perseverar.
El panorama ha canviat i cal adaptar-se, és selecció natural. Personalment m’afecta per la incertesa que

em genera el fet d’acabar la meva
formació i que l’oferta de feina s’hagi reduït dràsticament, però tot i ser
temps de guaret, m’ha donat la opció
de començar diferents projectes personals i amb col·lectius que n’espero
recollir bons fruits.
- En aquests moments, com a actor,
participes en algun projecte?
El projecte més destacat actualment com a actor és amb la Cia.
Desinf=ACTION amb l’espectacle
“COm la VIDa” que vam estrenar
el passat 12 de setembre a Granyena de Segarra. És un espectacle de
circ i música en directe per a tota la
família que parla sobre com estem
vivint la COVID-19. El més interessant és que la companyia es va generar en temps de confinament gràcies
a l’empenta que té la trapezista Mari-Cel Borràs. És un espectacle que ja
compta amb algun bolo programat i
que havia de venir per la Festa Major
de Caldes però que ara ha de trobar
data per fer-se durant l’any.
- La cultura és segura?
La cultura no és segura. Perquè la
cultura és un virus que contagia emo-

- Creus que el format que es va utilitzar per commemorar l’aniversari de l’1 d’octubre podria haver
estat vàlid per a fer una programació de Festa Major?
Segurament, però programar una
Festa Major té una complexitat tècnica i logística que va més enllà d’un
acte i no jugaré a fer ni de regidor
de cultura ni d’epidemiòleg. Celebro
que es faci un acte així pel simbolisme que comporta i per evidenciar
que es poden dur a terme activitats
culturals amb mesures de seguretat, sigui en espais oberts com tancats. Feia tant temps que no es feien
actes culturals al poble que bull, que
de tan calenta que la tenim, semblava que s’hagués evaporat tota l’aigua
de la caldera.
- Pots explicar-nos breument què
és Catàstrofes?
Catàstrofes és un podcast sobre divulgació científica i artística que
es pot veure per Youtube i escoltar
per Ivoox i Spotify. Té dues seccions: “Podria Ser Pitjor” on exposo
coneixement científic i artístic relatiu a una catàstrofe històrica i fins i
tot m’hi aproximo a través de l’element químic característic; i “Fentla Petar”, on converso amb persones entre 20 i 35 anys que combinen

l’interès per a les dues disciplines. El
més fàcil és que el busqueu i jutgeu
per vosaltres mateixos.
- Com sorgeix aquest projecte?
En ple confinament quan vaig percebre en la societat l’augment de
l’interès pel coneixement i el debat
científic arran de la COVID-19, fet
absolutament necessari. Però alhora
em preguntava com es modificaria
la forma d’entendre i fer art al vol-

“En ple confinament vaig
percebre en la societat
l’augment de l’interès
pel coneixement i el
debat científic ”
tant d’aquesta pandemia. Dario Fo
diu en una entrevista que recorda
una cita de Brecht: “Què cantarem
en els temps obscurs? Cantarem
sobre els temps obscurs.” Davant la
crisi actual decideixo no quedar-me
aturat i emprendre aquest projecte personal que busca respostes a
la pregunta que em vaig fer.
- Per què el nom de Catàstrofes?
Bé, amb el que he explicat, és un nom
que ja es veu que no m’hi vaig trencar massa el cap. Buscava un nom
cridaner i m’agradava la sonoritat.
- Sobre què t’agrada “fer-la petar”?
Sobre tot i res. Sóc molt de divagar
i anar canviant de temes, però especialment m’agrada especular sobre
hipòtesis futuribles, sobre projectes
teatrals i sobretot empapar-me d’informació quan estic davant d’alguna persona interessant. Per exemple, fa poc amb els meus avis Eli i
Quim la vam fer petar abastament
arrel del llibre fotogràfic Caldes de
Montbui desapareguda, on em van
explicar les seves vivències i la de la
gent del poble seguint el recorregut
de les fotografies de l’època, alliberant la seva memòria. Va ser emocionant i molt enriquidor.
- A qui t’agradaria entrevistar?
Més que entrevistar m’agrada conversar, conèixer històries, perquè
tots i totes tenim històries. Des de
fa un temps m’agradaria conversar
amb Nick Miglentchev, l’Elvis tribut
del metro de Barcelona.
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Mor Rafel Sala, guitarrista i professor
jubilat de l’EMM Joan Valls
Caldes lamenta la mort del guitarrista Rafel Sala que va ser professor de l’Escola
Municipal de Música de Caldes de Montbui des del 1981 i fins que es va jubilar, l’any 2018
Rafel Sala, guitarrista i professor
de l’Escola Municipal de Música de
Caldes, va morir el 27 de setembre a causa d’un accident vascular.
Durant la seva estada a l’EMM
Joan Valls –des del 1.981 fins que es
va jubilar, l’any 2018- va ensenyar
a tocar la guitarra a més d’una generació, va dirigir l’orquestra, i va
encomanar a tothom el seu amor
per la música.
L’EMM Joan Valls el recorda com
un “gran professor, gran persona, gran amic i gran company”,
així com un gran professional que
“cuidava ela alumnes com si fossin els seus fills”. El darrer concert de Sala va celebrar-se al juny
del 2018 amb motiu de la seva jubilació, un sentit homenatge a un
honorable professor que va omplir
la Sala Noble de Can Rius.
REEIXIDA CARRERA MUSICAL
Nascut a Granollers l’any 1955,

Rafel Sala va començar els seus
estudis musicals amb Josep M.
Ruera. Després va continuar els
estudis a Barcelona amb Fernando
Quiroga (guitarra), Phillipe Vallet
(música de cambra al CDMBR) i
Àngel Soler. L’any 1982 va conèixer
al mestre José Luís González amb
qui va seguir els estudis de guitarra a Alcoi (Alacant). Interessat en
la interpretació amb instruments
antics, va rebre classes de Manuel
Morais, Robert Clancy i Hopkinson
Smith i va assistir a cursos amb
guitarristes com David Russel i
Yoshimi Otani.
L’any 1976 Rafel Sala va guanyar el
premi Joan Altisent d’interpretació.
Sala va enregistrar dos CD, Caprici i A piacere. Va tocar amb músics
com Claudi Arimany, Carles Riera,
Ruben Parejo i Jose I. González. A
més de professor de l’EMM Joan
Valls de Caldes de Montbui, Sala
també va ser docent de l’escola de

L’emblemàtic professor acompanyat amb la seva guitarra. > cedida

música de La Garriga. Va participar en diversos festivals per Espanya, França, Alemanya i Itàlia,
tant com a solista com formant

part de diferents grups de cambra, i va dirigir diverses corals,
entre elles la Coral Guisla de Caldes de Montbui.

covid-19 | biblioteca

Es reprenen alguns
serveis amb mesures
Des del passat dimecres , la Biblioteca municipal ha reprès alguns
serveis que s’havien aturat durant
el confinament. Ja és a disposició
dels usuaris el Punt TIC però per
utilitzar-lo s’ha de fer amb cita prèvia a través d’un formulari, enviant
un correu electrònic a b.caldesm@
diba.cat o trucant al telèfon 93 862
67 56. Com a novetat també podem
destacar que l’equipament recupera
el seu horari, i a partir d’ara la Biblioteca estarà oberta els dimecres de
10 h a 13. 30 h, els dissabtes de 10 h a
14 h i de dilluns a divendres de 15.30
h a 20. 30 h. Les persones usuàries
poden accedir lliurement al vestíbul,
a la sala infantil i a la sala d›adults,
com també a les seves prestatgeries per escollir les lectures, cinema i
música. Altres serveis que la Biblioteca ofereix són el servei de préstec, les sales d’estudi, la devolució de
llibres i documentació i el servei de
préstec interbibliotecari. Cal recordar que és obligatori l’ús de la mascareta per als usuaris a partir dels
6 anys. (Amb les excepcions establertes per les autoritats sanitàries), el rentat de mans amb hidrogel
i el manteniment de la distància de
seguretat d’1,5 metres. Per garantir les mesures de seguretat, l’aforament de l’equipament és limitat.

Llegeix-nos sense
moure't de casa!
A partir d'ara demana un exemplar
del Calderí amb la teva comanda
de distribució a domicili.

Rebràs la teva compra i també el teu exemplar per informar-te de
les darreres notícies sense sortir de casa.

Lliuraments realitzats en horari de tarda de 16 a 20 h.
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Messi, moció de censura i pandèmia:
la tempesta perfecta a Can Barça
Dos experts de la vila parlen del lideratge de Leo Messi i de com es presenta l’actualitat i el futur del FC Barcelona
Albert San Andrés

creu Coll, en un àmbit on “els canvis de
cicle han d’anar acompanyats d’una
reestructuració dels objectius de l’esportista i de l’equip on pertany. Si
l’staff és capaç de fer un bon plantejament d’objectius individuals i grupals, això afavorirà la fortalesa mental” afirma Valiente, que creu que “tot
esportista està constantment exposat a situacions que ell no pot controlar i que poden tenir efectes sobre el
seu estat psicològic”. El jugador però,
està demostrant no estar gaire afectat
pel convuls mes d’agost, rendint sobre
la gespa com fa sempre, un aspecte que
no sorprèn Valiente, ja que segons explica “tot esportista ha de treballar unes
capacitats i habilitats psicològiques
per rendir al màxim nivell i arribar a
ser un líder. Les capacitats psicològiques s’entrenen i no s’adquireixen amb
una vareta màgica. El treball mental
ha de ser constant i permanent durant
tota la carrera esportiva, tant a nivell
individual com a nivell d’equip i staff”.

M

olts han estat els
àmbits que han quedat marcats per la
pandèmia que estem
vivint. L’esport no ha
estat aliè a aquest factor i en alguns
casos com en el del FC Barcelona, la
tempesta durant l’estiu ha estat perfecta: la marxa de Leo Messi i la posterior moció de censura que aquests
dies s’està portant a terme. És per això
que al diari Calderí hem parlat amb
dos experts en els respectius temes
per donar llum a l’ombra després d’un
període estival fosc pels blaugranes.
El 2-8 dels quarts de final de
la Champions League va precipitar
moltes coses a Can Barça: un evident
canvi de cicle esportiu amb la notícia
bomba de la possible marxa de Leo
Messi, el baluard de l’equip en els últims anys i un dels millors jugadors de
la història del futbol. El resultat europeu va fer mal, però la marxa del líder
indiscutible de l’equip va propiciar una
moció de censura contra l’actual directiva presidia per Josep Maria Bartomeu. El president de la Penya Blaugrana Calderina, Jaume Coll Ventura,
manté que “en cap moment vaig pensar en un adéu de Messi d’aquesta
manera, sense un comiat a socis i
simpatitzants. Va deixar una porta
oberta, com així ha estat”. No tothom
però, va confiar en la continuïtat del
crack, el que ha creat el dubte sobre
el futur del seu rendiment.
El ‘10’, líder indiscutible de l’equip
els últims 15 anys, va dir prou. Ja ho
venia avisant durant els últims anys:
vol seguir guanyant i la desfeta amb el
Bayern va ser el detonant per a fer el
pas endavant i voler marxar, una opció
que només es pot entendre des de la
vessant més psicològica de l’esport.
“Messi és líder pel seu talent esportiu. El talent, les capacitats esportives, la visió de joc i la predisposició a
ser sempre el millor l’han convertit
en un jugador únic. Segueix sent el
líder, perquè el talent no l’ha perdut
ni el perdrà mai mentre s’entreni al
màxim nivell i mentre es plantegi objectius esportius que el motivin a seguir entrenant per ser el millor i assolir els objectius personals o d’equip”
explica Lourdes Valiente Barros, doctora en psicologia i màster en psicologia
de l’esport. Una explicació per entendre
el principal motiu de l’argentí per sortir
del club: seguir guanyant.
Amb la tempesta perfecta en
marxa, molts seguidors van dubtar inicialment del compromís de l’argentí durant la que sembla serà l’última temporada de blaugrana. Quina implicació i
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“Messi és líder pel seu
talent esportiu. El talent,
les capacitats esportives, la
visió de joc i la predisposició
a ser sempre el millor l’han
convertit en un jugador únic”
Lourdes Valiente Barros,
doctora en psicologia i
màster en psicologia
de l’esport

rendiment pot tenir un jugador que
ha estat més fora que dins durant la
pretemporada? Valiente explica que
“el rendiment mental s’entrena
igual que el rendiment físic, tàctic
i tècnic. Com tots els esportistes
que competeixen a alt rendiment
està entrenat mentalment per psicòlegs”, mentre que des de la vessant més esportiva i sentimental, Coll
creu que “ha demostrat sempre ser
un gran professional i farà tot el
que sigui possible per seguir gua-

nyant, ja que el seu cor és culer”.
La revolució per seguir guanyant després del període amb més
èxits esportius de la història del
club, ha estat la baixa d’alguns dels
pilars del vestidor com Luís Suárez,
Ivan Rakitic o Arturo Vidal, sumat
al fitxatge de nous talents, on el jove
Ansu Fati és al pal de paller d’entre
els joves. “Sempre és difícil prendre
aquestes decisions, però d’altra
banda, és molt positiu incorporar
talent jove i amb gana a l’equip”

MOCIÓ I MESURES CÒVID
En l’àmbit dels despatxos, amb 11.503
signatures validades de les 12.864 revisades fins aquest dissabte -es van presentar 20.687 i es necessiten 16.521 perquè sigui vàlida-, sembla que la moció
pot tirar endavant. “Crec que arriba
en un mal moment, durant la planificació de la temporada i en un període on ja sabíem que hi haurà eleccions aviat -el mandat acaba el 30 de
juny de 2021-, però aquesta junta ha
fet moltes coses malament i la moció
és una via molt útil” manifesta el president de la penya, que també reconeix
que la imposició dels partits sense públic al futbol, està fent “passar-ho malament als socis de la penya, ja que
tampoc ens podem reunir al local”. I
és que la covid-19 ha canviat per complet la manera de gaudir del futbol i
tot plegat també ha afectat als mateixos jugadors: “amb una aturada d’entrenaments i de competició, cal reestructurar de manera urgent els
objectius individuals i d’equip. Els
objectius que cada esportista i cada
equip tenien abans de la covid-19
ja no serveixen i cal plantejar nous
per seguir motivats i continuar endavant” remarca la psicòloga.
Sigui com sigui, la vida continua
a Can Barça amb Messi com a líder indiscutible d’un nou projecte, on ha arribat sang nova per intentar continuar
fent que la pilota entri en la porteria
contrària. Perquè ja sabem que després de la tempesta arriba la calma i
en aquest cas, els gols de l’astre argentí han de liderar una recuperació per
a fer oblidar la crisi dels despatxos, el
maleït virus i, perquè no, veure la renovació més somiada a Can Barça.

Els calderins van haver de suar per
emportar-se els tres punts després
d’una primera meitat on els de Varias van ser superiors però l’encert vallesà va ser clau en el segon temps. El
duel va començar amb domini dels
locals. Els tarragonins van gaudit de
bones arribades però Camps, un cop
i un altre, va lluir un estat de forma
superlatiu. Els de Candami van patir
per controlar el joc i en el primer
temps, poques vegades van provar
al meta rival. La millor oportunitat
va arribar amb una bona assistència
d’Alexandre Acsensi que no va poder
completar Rodríguez.
En el segon temps va canviar completament el rumb del partit. En
menys de vuit minuts, els calderins
van sentenciar el duel. Primer, Giménez amb un fort xut va avançar als
arlequinats. Un minut després, Rovira va anotar una falta directa per
blava a Pelizzari. Arnau Xaus, des de
la directa per la 10a falta del Caldes,
va poder retallar distàncies, però novament Camps va brillar. Giménez,
amb un xut creguat, va fer el 0 a 3 i
dos minuts després, Rovira va definir
a la perfecció un 1 vs 1 per fer el 0 a
4. A falta de dos minuts, Giménez va
tancar el partit amb el 0 a 5 completant el seu hat-trick personal.
Fantàstica victòria del Recam Làser
Caldes en el primer desplaçament
de la temporada. La segona part va
decidir la balança per els vallesans
que sumen 6 punts en els dos primers duels de la lliga. Ara, els calderins es preparen per el partit del proper dissabte a la pista del Club Patí
Vic. > PREMSA CH CALDES

ESPORTS | 13

calderí / #72

Del 06 al 19 d’octubre de 2020

Hòquei | ok lliga

Això fa bona pinta (0-5)

tir amb arc | podis

Plata i bronze per
dos arquers locals

El Recam Làser Caldes va sumar un valuós triomf a la pista del
Club Patí Calafell per 0 a 5 en la segona jornada de l’OK Lliga.

Calderins amb medalla. > cedida

Valuosa victòria dels de Candami en el primer desplaçament de la temporada.. > m. càtedra

Els dies 26 i 27 de setembre va celebrar-se a Àvila la quarta tirada de
la Lliga Nacional de Camp i el Campionat Nacional de Camp. El club
de Tir amb Arc de Caldes de Montbui va ser-hi present amb la participació dels tiradors d’arc nu David
Garcia, Xavi Ribatallada i Luz Javier; i en la modalitat d’arc instintiu, Felix Sánchez i Francisco Javier Sánchez.
L’esdeveniment esportiu no podia
acabar de millor manera. Caldes va
fer podi, enduent-se a la vila termal dos grans triomfs: la medalla
de plata en arc nu per David Garcia, i la medalla de bronze a arc instintiu per l’arquer Francisco Javier.

futbol | inici competició

Debut amb victòria per 4 a 2
El C.F. Caldes començava una temporada 2020/21 atípica,
davant L’Unió Esportiva Gurb amb molts gols i dues expulsions
Bon inici del C.F. Caldes, ja que
als tres minuts de joc Aitor faria
el primer gol, després d’una gran
passada de Pol Anaya.
Al minut 17” empataria el Gurb
en una jugada desgraciada, a on
Cabot, es faria el gol en pròpia
porta. No li ha durat gaire l’alegria al conjunt visitant, ja que
Jordi Camí a passada d’Aitor faria

el 2-1. El C.F. Caldes continuava jugant be i al minut 35” Marc Angelet faria un autèntic gol clavant
la pilota a l’escaire de la porteria.
Amb 3-1 acabaria la primera part a
la qual el Caldes acabaria amb un
home menys per l’expulsió d’Oriol Gayola.
Ja a la segona part, el Gurb reduiria distàncies ràpidament, al

minut 46, 3-2. El C.F. Caldes no
va defallir i obtindria el premi
del gol al minut 63” amb una falta
llençada magistralment per Albert
Camí, en aquesta mateixa jugada
l’equip visitant també es quedaria
amb un home menys.
Cal destacar la lluita fins al final
del Gurb que mai va donar el partit, per perdut. > T. gutiérrez

Aitor fent el primer gol del C.F. Caldes. > Toni Gutiérrez

KARTING | CAMPIONAT D’ESPANYA

Arnau Cervera es posiciona líder absolut

Arnau Cervera després de la gran actuació del cap de setmana. > cedida

El jove pilot calderí, Arnau Cervera,
s’ha classificat –provisionalmentlíder absolut en la categoria KZ2 i
en 2a posició en la categoria KZ, en
el marc del Campionat d’Espanya
de Karting, el qual va celebrar-se
la setmana passada en el Circuit Internacional de Campillos (Màlaga).
Aquesta temporada, Cervera participa en dues categories alhora, la
KZ i KZ2. A banda d’aquest fet, la

competició d’aquesta edició 2020
presenta un nou format, en què
se celebren dues curses diferents
(que en aquest cas ha estat una el
dissabte i l’altra el diumenge) i on
cada cursa puntua de manera individual en el campionat.
En la primera cursa del cap de setmana, Cervera va finalitzar inicialment en 3a posició, però la desqualificació del 2n classificat va

fer que el pilot calderí pugés un
esglaó més, acabant en 2a posició
en la categoria KZ, i en la 1a posició dins la categoria KZ2. Un dia
després, en la cursa del diumenge,
Cervera va finalitzar en 5a posició de KZ i 3r en KZ2. El recompte final l’ha situat, de manera provisional, en primera posició dins
de la categoria KZ2, i per sota del
líder en la categoria KZ.
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DIMARTS 6
Exposicions
‘25 anys de catifes i flors
a Caldes’
A partir del 4 d’octubre
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: Acció Cívica
Calderina
Col·labora: Comissió de Corpus
‘15 anys d’internacionalització de les nostres catifes, de
Catalunya a la Unesco’
A partir del 17 d’octubre
Lloc i org.: Espai d’Art Casino
Col·labora: Federació Catalana
d’Entitats Catifaires

8 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Aparcament del carrer de
les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
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ta l’aforament. Més informació
www.caldesdemontbui.cat/
record
Lloc: plaça del Molí de l’Esclop
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIUMNEGE 11

DIVENDRES 9
19 H · RECORD, L’ACTE
D’HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE LA COVID-19
Acte d’homenatge, agraïment
i esperança en el mar de la
Covid19, també de reconeixement a la tasca dels col·lectius
que treballen incansablement
per fer-hi front. Per garantir les
mesures de seguretat, es limi-

18:30 h · TEATRE DE FESTA
MAJOR
‘Les dones sàvies’, de Ricard Molière. Dramatúrgia i interpretació de Ricard Farré, Lluís Hansen i Enric Cambray. Venda
d’entrades el dijous i diumenge a
la taquilla del Casino de 17 a 19 h,
i al web. Preu: 12-15 €
Lloc i org.: Casino de Caldes

Del 06 al 19 d’octubre de 2020

DISSABTE 17
19 h · INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ
Exposició de fotografies
“15 anys d’internacionalització
de les nostres catifes, de Catalunya a la Unesco”.
Lloc i org.: Espai d’Art Casino
Col·labora: Federació Catalana
d’Entitats Catifaires

DIUMENGE 18
20 h · ACTUACIÓ DANSAIRE
L’Esbart de Rubí amb l’espectacle ‘Quadres d’abans i d’ara’.
Treballs d’Albert Sans, Salvador
Melo i Jordi Rubio. Venda d’entrades el dijous i diumenge a la

taquilla del Casino de 17 a 19 h, i
al web. Preu: 12-15 €
Lloc i org.: Casino de Caldes

DILLUNS 19
9 H · SERVEI
D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Les dones que vulguin fer consultes, han de demanar hora
trucant al telèfon 93 865 54 20.
L’atenció és telefònica per garantir les mesures de prevenció i seguretat necessàries per
la Covid-19.
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46
55 · Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de
Caldes: 93 865 14 51 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 Serveis
funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

“No es pot retallar en cultura:
és part de la salut mental de la
vila, com l’ensenyament “.

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).

Passatemps en català

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!

> Viggo Mortensen
DEFUNCIONS
30 de setembre · 82 anys
JUAN GALEY PADILLA
30 de setembre · 55 anys
SERGIO SANZ BLANCH
22 de setembre · 84 anys
JAIME SALA TORRAS
22 de setembre · 85 anys
ANDRÉS VILAMAJO MARTI
19 de setembre · 59 anys
COVADONGA BASILIA VEGA NORIENGA
18 de setembre · 93 anys
EMILIA CIJES LUMBRERAS
11 de setembre · 74 anys
MANUEL SERRANO HERRERO
6 de setembre · 73 anys
MANUEL FERNÁNDEZ ROMO
4 de setembre · 85 anys
CELIA HORNOS GARCÍA

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.

“Tens ______ gana?” // “Ha arribat ______ tard, en Joan?”
“Si convidem ______ gent no hi cabrem, perquè la casa no és ______ gran.”
“Hem decidit que no ens vendrem la casa, perquè no en trauríem ______ res
massa		

gaire			

molt

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.

Del 06 al 19 d’octubre de 2020
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Curiositats

Directora de l’Escola El Calderí

Marta
Mas
Tarradas

Porta vinculada a l’escola des que va néixer ara fa 15
anys. El Calderí està concebut com una comunitat
d’aprenentatge, on els pares s’impliquen en la seva
gestió. Emprenedora, s’interessa ara per aprendre en els
processos d’acompanyament emocional. Ara ha de fer
front al primer confinament d’un grup pel coronavirus.
Jordi Rius

j. serra

· Heu intentat des dels inicis que les
famílies siguin part de la comunitat?
Sí. I tant. És del tot imprescindible
perquè aquesta escola va néixer amb
aquest projecte de comunitat d’aprenentatge. Es tracta d’un projecte participatiu, que contempla la participació de les famílies, el voluntariat, la
relació amb els agents més propers
de l’escola, el barri, el poble, etcètera.

“Sota el paraigües de la
comunitat d’aprenentatge,
oferim que la família
intervingui en la vida escolar”

Del 06 al 19 d’octubre de 2020

· No teniu cap AFA?
Està constituïda només a nivell burocràtic perquè aquest projecte afecta
l’organització del centre i això fa que
estiguem organitzats de manera diferent de la majoria d’escoles d’aquest
país. Tenim una sèrie de comissions
mixtes on treballem de manera conjunta famílies i mestres. Cada comissió té un representant, que es reuneix cada mes i mig o dos mesos amb
una altra comissió, la comissió gestora. Aquí gestionem i vehiculem el que
passa a cadascuna de les comissions.
· Les famílies si han implicat?
Moltíssim. El que ofereix l’escola amb
el paraigües d’aquest projecte és la
possibilitat que intervinguin en la vida
escolar de moltes maneres. Una forma
de participar és formar part d’una de
les comissions mixtes. Però en certa
manera també s’obren les portes a la
família perquè vingui a treballar en horari lectiu i ens acompanyin en activitats puntuals.

· Us va caldre formació per tirar
endavant el projecte?
Per ser comunitat, el primer any
de vida de l’escola vam haver de fer
una formació on veníem els dissabtes tota la plantilla docent i totes les
famílies de la mà del Fòrum Idea, un
grup de recerca de la UAB. Vam fer
tota una formació a un any vista on
es va decidir a final de curs que érem
una comunitat. Com vam començar a treballar? Fent una celebració
que anomenem Festa del Somni. En
aquests 15 anys, hem fet aquesta feta
tres vegades. L’última edició de la
festa la vam fer una setmana abans
del confinament. En el de curs de la
festa es recullen els somnis de nens,
pares i mares, voluntaris, equip docent, no docent. Es llegeixen i s’organitzen per temàtiques concretes.
Aquests somnis donen peu a les comissions. Ara estem en procés de revisió d’aquestes comissions.
· Com ha estat l’inici d’aquest curs
marcat per les mesures de prevenció per fer front al coronavirus?
Et diria que ha estat força positiu.
I estic molt contenta de poder fer
aquesta valoració. Des del 24 d’agost
hem passat unes setmanes molt intenses plenes de complexitat, amb
una pila de gestions, intentant llegir,
valorar, considerar i rellegir totes les
orientacions que rebíem tant des de
Salut com d’Educació. Teníem moltíssimes ganes d’obrir l’escola ja que
feia més de sis mesos que no veiem

els alumnes trepitjar el centre. Tot el
que són entrades, sortides esglaonades, els diferents torns de pati, totes
les mesures higièniques i de prevenció crec que podem valorar de forma
positiva. Tenim clar que treballem
per aconseguir dos objectius i que
no ens hem cansat de repetir-ho a
les famílies: minimitzar els riscos de
salut i vetllar per la qualitat educativa, que és el que dóna sentit a l’escola. Malgrat que des del dia 26 de
setembre vam saber que teníem un
alumne que va donar positiu amb la
prova PCR i que posteriorment vam
haver de confinar la classe de 6è, ens
estem sortint prou bé.
· Amb aquest grup de sisè que s’ha
confinat, automàticament ha començat la formació ‘on line’?
A les 15 h del primer dia que es van
confinar, dilluns de la setmana passada, vam fer la seva primera trobada virtual amb la seva tutora, la qual
també està confinada. Els alumnes
ja estan informats de tot el que
farem aquests dies que no poden
venir per garantir que continuen
amb el seu procés d’aprenentatge
des de casa. Sí que és veritat que
hi ha materials que encara tenen a
classe. Quan els convoquin per fer
les proves PCR a l’escola, es podran
endur els dossiers i el material que
l’equip docent ja tenia preparat.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

