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Caldes ret homenatge
a les víctimes de la
Covid-19 amb ‘Record’
>P02-03

El total de positius
augmenta amb un
índex de rebrot molt alt
>P06

S’incrementa un 5%
Aturada de 15 dies
el volum d’ajudes
de les competicions
tramitades per al lloguer esportives amateurs
>P07

>P12

La unió
fa la força

Les entitats s’organitzen per fer
un acte públic a l’aire lliure
>P10
L’Agrupació Sardanista Calderina va mostrar, juntament amb el Ball de Diables, els Bastoners, els Escaldats i la colla de Geganters, que la cultura segura és possible. > C. M. C.

02 | ACTUALITAT | COVID-19

calderí / #73

Del 20 d’oct al 02 de nov de 2020

acte d’homenatge | ‘record’

El ‘record’ estarà per sempre en
La vila de Caldes s’atura per retre homenatge a les víctimes de la Covid-19 en una emotiva cerimònia que va

E

Ivette Hijano

l divendres 9 d’octubre
havia de tenir lloc l’inici
de la Festa Major a Caldes
de Montbui, la qual va ser
suspensa “per prudència
i responsabilitat” arran la situació de
pandèmia d’àmbit mundial. En el seu
lloc, i amb motiu d’aquesta data assenyalada, l’Ajuntament de Caldes va voler dedicar el dia a totes aquelles persones que
han patit importants pèrdues a causa de
la malaltia, i també agrair la lluita incansable de tots aquells col·lectius que encara avui dia segueixen a primera fila,
treballant per fer front a la pandèmia.
‘Record’, el sentit acte d’homenatge, d’agraïment i d’esperança dels calderins i calderines es va celebrar a la
plaça del Molí de l’Esclop sota l’atenta
mirada d’una setantena de persones,
les quals van poder assistir-hi de manera presencial (atenent la condició de
l’aforament limitat arran les mesures
de prevenció). En aquest, Caldes va dibuixar el relat de què ha estat l’impacte
de la Covid-19 al municipi a través de diversos testimonis, els quals van narrar
les seves experiències personals durant
la pandèmia, i a través de diferents disciplines artístiques, que es van anar intercalant amb les intervencions.
La primera intervenció va anar a
càrrec de la regidora de Cultura, Laia
Cuscó, qui en condicions ‘normals’ hagués donat la benvinguda a la Festa
Major. En el seu torn, la regidora va
explicar el propòsit de l’acte: “Volem
mantenir en el record totes aquelles persones que ens han deixat
per culpa de la malaltia de la Covid19. Ells sempre estaran presents i
no els podem oblidar perquè, com
diuen, una persona realment mor
quan es deixa de recordar”. També
en la seva intervenció, Cuscó va reiterar la decisió del consistori de suspendre la Festa Major donades les circumstàncies: “Avui hem de deixar a
un costat l’oci, les aglomeracions i
les trobades típiques i tan esperades
de la nostra festa, tot per responsabilitat i per prudència”. No obstant
això, “Caldes és un poble molt ric i
molt viu que s’ha apagat durant un
temps, però ara hem de tornar a fer
bullir la cultura, perquè és un bé essencial” va dir la regidora, tot donant
el tret de sortida a una nova programació cultural estable que aviat farà públic
el seu calendari.
Donant veu als ciutadans i ciutadanes de carrer de Caldes, van pujar
a dalt de l’escenari Ferran Rodríguez,
jove vinculat a la vida jove calderina
pel seu activisme associatiu i vocació
professional; M. Àngela Barriel, mare,
àvia i membre activa de la comunitat
associativa de Caldes, i Daniel López,
professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i investigador del grup
de recerca de Biologia Computacio-

Mª Àngela Barriel, un dels testimonis vivencials que, davant dels assistents, va explicar la seva experiència personal arran del confinament. > J. SERRA
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nal i Sistemes Complexos. Joves, gent
d’edat i el col·lectiu científic van ser
representats per a aquests tres calderins que amb els ulls brillants i les paraules plenes d’emoció van fer vibrar
al públic assistent.
Rodríguez, per la seva banda, va
definir aquests temps passats com “un
cúmul d’emocions” on el contacte –tot
i que telemàtic- amb els seus amics i
amigues va ser crucial per sobreviure
al confinament. No va dubtar, en canvi,
en reservar el vessant més lamentable
de la pandèmia a la pèrdua de la seva
àvia, una de les tantes víctimes que s’ha
cobrat la malaltia, especialment d’entre
el sector de la població més vulnerable:
la nostra gent gran.
Barriel, al seu torn, va narrar de
manera cronològica com va viure la malaltia que no li va ser diagnosticada per
cap prova mèdica, però que la simptomatologia evidenciava un cas més de
Covid en els primers temps de la pandèmia: “Em despertava a les nits. M’ofegava. Aleshores no dormia per por a
deixar de respirar”.
Finalment, el professor i investigador Daniel López –qui també és mem-

bre de Caldes Solidària- posava el toc
científic d’entre els testimonis vivencials. El calderí posava el focus en la lluita que es perllongarà durant un temps
indeterminat, a la qual, diu, “ens hem
d’armar de paciència i energia per
minimitzar els danys que la pandèmia està provocant”: “El virus segueix present, no ha canviat, però
sí que ha canviat el nostre coneixement. Al març-abril la gent moria
quasi abandonats, ara la mortalitat
ha disminuït notablement. Però, això
continua. La tardor està avançant,
el fred s’acosta, la gent fa activitats
en espais tancats i ja comença a veure’s la incidència de tot plegat”. En la
lluita contra la Covid, López ho té clar:
“Cal la col·laboració de la població,
evitar comportaments de risc perquè
el cost és molt dur i difícil d’assumir”.
L’última de les intervencions va
anar a càrrec de l’alcalde de la vila, Isidre Pineda. En la seva intervenció, Pineda va aprofitar l’ocasió per manifestar
el seu condol a totes aquelles persones
que durant la pandèmia han patit la dolorosa pèrdua d’un ésser estimat: “Rendim homenatge als calderins i calde-

rins que ens han deixat, un deure que
tenim amb tots ells i elles, i amb les
seves famílies”. Segons l’alcalde, l’acte
d’homenatge també va ser “un moment
per aturar-nos i prendre consciència
d’on som, de què ens ha passat i què
ens està passant”. I és que, malauradament, el repte de superar la Covid-19 és
encara per assolir, una lluita que estem
mantenint tots i totes “sense perspectiva històrica” i on és important trobar
aquell motor personal que ens impulsi a
seguir ferms en la lluita, “a seguir creixent com a poble, com a persones i com
a comunitat cohesionada i solidària”.
A banda dels diferents testimonis, l’acte ‘Record’ va tenir un marcat
component cultural amb la participació de diferents modalitats artístiques
que van aportar altres interpretacions, més abstractes però igual de sensibles i emotives.
El grup calderí Terra, format per
Marçal Pàmies i Rubén Caneiro, va ser
el responsable d’amenitzar l’acte amb
la seva música d’estil intimista, mentre
l’artista local Esther Tenedor va pintar en directe una obra inspirada en la
situació excepcional que estem vivint.
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CELEBRACIÓ | MESURES SANITÀRIES

celebrar-se el divendres passat 9 d’octubre

La seva pintura commemorativa,
la qual és ara exposada a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, està inspirada en una interpretació personal
d’El Petit Príncep, on s’hi veu representat el virus que amenaça la
pau i tranquil·litat de la nostra societat, així com l’esperança de despertar d’aquest malson. “Era un
quadre difícil i amb molta càrrega emocional”, va explicar Tenedor en acabar l’obra davant del públic assistent.
Junt amb la música i la pintura, la dansa va ser la tercera expressió artística que va acompanyar l’acte. La companyia de dansa
Silver Drops dirigida per la coreògrafa calderina Anna Macau, va
presentar una peça del seu espectacle “Silver Drops”.
NOU ESPAI PER ALS AGRAÏMENTS DE LA CIUTADANIA
En el marc de l’acte ‘Record’ del
divendres 9 d’octubre, l’Ajuntament de Caldes ha habilitat un
espai on traslladar els agraïments
de la ciutadania calderina a perso-

nes o entitats que contribueixen
a la superació de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19. Aquest espai
es mantindrà actiu fins al 12 de
març. S’hi pot participar a través
d’un formulari habilitat al web del
consistori calderí per a tal efecte o
enviant imatges (dibuixos, fotografies, etc) a comunicació@caldesdemontbui.cat, indicant sempre:
inicials de nom i cognoms, edat,
adreça de correu electrònic i a qui
s’envia l’agraïment.
L’Ajuntament de Caldes de
Montbui farà un recull d’imatges i missatges recollits a través
d’aquest espai que posarà a disposició de la ciutadania. D’altra
banda, el consistori es reserva el
dret de retirar tots els comentaris i
aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que
siguin discriminatoris, xenòfobs,
racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública
o que, al seu parer, no resultessin
adequats per ala seva publicació.

L’artista local Esther Tenedor pintant en directe durant l’acte. > J. SERRA

El cementiri municipal de Caldes amplia el seu horari habitual amb motiu de Tots Sants . > Q. pascual

Torna el caliu de celebrar la
festivitat deTots Sants en família
PROCICAT estableix unes recomanacions per fer-ho amb seguretat
Ni el nord-americà ‘truc o tracte’ ni els passatges del
terror tan típics de la festa de Halloween. Aquest any,
la Covid-19 obliga a recuperar les velles tradicions i
celebrar la festivitat de Tots Sants amb els membres
més propers del nucli familiar. I és que davant la proximitat de les dates tan assenyalades, Protecció Civil
de la Generalitat ha presentat les principals recomanacions per tal de celebrar la Castanyada i la diada
de Tots Sants, els dies 31 d’octubre i 1 de novembre,
amb seguretat i complint amb totes les mesures i restriccions per evitar la propagació del virus en el marc
d’aquesta segona onada de la pandèmia.
LA CASTANYADA MÉS TRADICIONAL
Els panellets, moniatos i castanyes tornaran a ser els
grans protagonistes de la tradicional festivitat, que
enguany, se celebrarà més en família que mai. Queden prohibides activitats celebrades al carrer com el
‘truc o tracte’ que tant agrada als petits de casa, així
com els passatges del terror esporàdics, que només
poden organitzar-se amb els grups estables de convivència. Pels qui no renuncien a la festa de Halloween, PROCICAT recorda que “una màscara de disfressa no substitueix una màscara de protecció”.
No obstant això, la pandèmia ens permetrà mantenir

les clàssiques parades de venda al carrer de castanyes
i panellets, les quals tenen l’aprovació de l’organisme
sempre que compleixin totes les mesures de seguretat.
1 DE NOVEMBRE, DIA DE TOTS SANTS
Per al tradicional culte als difunts l’1 de novembre, dia
de Tots Sants, PROCICAT també ha establert un seguit
de recomanacions per evitar, especialment, les situacions amb aglomeracions en els cementiris municipals.
En aquesta línia, caldrà aplicar un control d’aforament
en aquests equipaments de manera que l’ocupació respecti sempre el màxim d’una persona per cada 2,5 m2.
També seran necessàries entrades i sortides diferenciades sempre que sigui possible, i a poder ser, limitar
l’estada en el recinte així com l’ús de bancs i seients que
puguin haver-hi. En qualsevol cas, les persones podran
acostar-se a dipositar flors en els nínxols, però mantenint les mesures d’higiene i respectant la distància interpersonal entre les persones no convivents.
Seguint les recomanacions de PROCICAT, l’Ajuntament de Caldes ha ampliat els horaris d’obertura. Així
doncs, l’equipament municipal restarà obert al públic de dilluns 26 d’octubre a 2 de novembre, de 8 a
18 hores; i la resta de la setmana, en l’horari habitual
(de dm. a dv., de 8 h a 18 h i els ds. i dg. de 9 h a 14 h).
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Ivette Hijano
Les eleccions presidencials dels
EUA de 2020 tindran lloc el pròxim 3 de novembre. A dues setmanes dels nous comicis, Donald
Trump – el candidat del bàndol
republicà- es juga la revalidació
a la presidència, aquesta vegada
sota l’amenaça de la crisi sanitària mundial i esquivant les conseqüències del seu contagi de coronavirus durant la campanya.
A l’altra banda del ring, en Joe
Biden, l’aposta del partit demòcrata, qui sembla ser un rival a tenir
en compte per l’actual president.
En parlem amb el politòleg calderí Joan Duran i Poble, qui també
ha cursat el Màster “Pensar i Governar les Societats Complexes”.
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“La influència del contagi de
pel·lícula de Trump no acabarà
sent determinant en els comicis”
El politòleg calderí Joan Duran i Poble interpreta l’escenari polític actual que viu els EUA
a només dues setmanes de celebrar-se les noves eleccions presidencials d’aquest any
perillen encara més, un sistema sanitari que de per si ja és desigual, i
certs drets i llibertats que quedarien més en dubte.

- Què pretén Trump menyspreant
els efectes de la Covid-19?
És evident que ni Trump ni ningú
altre pot resoldre amb immediatesa la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19. És
un tsunami que ho supera tot, i amb
les eleccions presidencials cada cop
més a prop, el president nord-americà té el problema sobre la taula, i
no li queda cap altra opció que intentar contrarestar d’alguna manera aquesta desesperació.
La prepotència mostrada no deixa
de ser un signe de la mateixa debilitat davant d’un virus que ens ha

- Com creus que pot influir l’episodi de contagi de Trump en les eleccions dels EUA?
Considero que la influència d’aquest
contagi de pel·lícula no acabarà sent
determinant. Qui ja pretenia votar
a Trump sentirà més empatia cap a
ell, i els seus detractors més rebuig
en considerar que no sap controlar
el seu propi espai enfront del virus.
Tot és incert, els escenaris són cada
cop més canviants, i malauradament
la memòria de les persones és força
limitada en innombrables ocasions,
però tampoc podem descartar que
el primer dimarts de novembre no hi
hagi cap altre fet que vulgui o pugui
influir en els resultats finals.

La prepotència mostrada
(per Trump) no deixa de
ser un signe de debilitat
davant d’un virus que
ens ha paralitzat
> UNSPLASH

paralitzat, i segurament seria més
senzill mostrar certa humilitat i demanar unir esforços per superar plegats aquest gran embat, encara que
aquest no és el tarannà que precisament el caracteritza...
El problema són les greus conseqüències d’aquest posicionament.
-Ell mateix ha viscut en primera
persona la malaltia, i així i tot es
resisteix a mostrar cap signe de
debilitat. Per què?
Perquè dóna a entendre que l’home és superior a la natura, i això no
ens hauria de sorprendre tenint en
compte el conservadorisme nordamericà que representa.
Desconeixem què hi ha al darrere
d’aquesta estratègia, però s’intueix certa inquietud per part del seu
equip en veure com els sondejos els
hi són força desfavorables poques
setmanes abans de les eleccions.
D’alguna manera, vindria a ser un:
“no n’hi ha per tant amb aquest
virus. Ho veieu com jo no us enganyava?”. La qüestió, menystenir la
Covid-19 al preu que sigui, però no
tot es pot dir amb paraules, i és per
això que aquí la comunicació no verbal li ha jugat en més d’una ocasió
una mala passada amb petits ges-

tos, on s’ha vist que ha tingut certa
dificultat per respirar.
- L’arribada en helicòpter a La
Casa Blanca després de l’ingrés
hospitalari semblava el final
d’una pel·lícula de superherois...
Hi ha espai per l’espontaneïtat en
les seves aparicions públiques o
estan absolutament guionitzades
amb algun propòsit?
Exactament és això: l’heroi que salvarà Amèrica... Segur que és una
acció ben calculada, tot i que el seu
retorn amb una posada en escena
com aquesta no té per què donar-li
el rendiment que voldria.
Tanmateix, en Trump no deixa de
ser un personatge que va per lliure, i vol mostrar-se com una persona que decideix el que considera
més oportú. Es podria fer un llistat de tots els assessors que han
desistit, renunciant al seu càrrec,
o els que s’han quadrat i han acabat sent acomiadats.
- Sembla que Trump té l’habilitat
especial de treure profit de cada
situació... Ara ha dit que contagiar-se de la Covid ha estat una ‘benedicció’ perquè gràcies a això ha

trobat la ‘cura’ a la malaltia...
És un despropòsit que davant d’una
pandèmia amb milers de morts al
darrere, hi hagi qui consideri que
passar la Covid-19 ha estat una benedicció, pel sol fet de buscar cert
equilibri amb els “negacionistes”
del virus, i per intentar-ne treure
un rèdit electoral sigui com sigui.
I tot l’equip sanitari, de neteja, i de
tants altres sectors que s’estan ju-

“Trump compte amb
un gran i sòlid grup de
votants, que passi el que
passi l’acabarà votant. La
pregunta és si amb aquest
bloc en tornarà a tenir
prou per guanyar i liderar
el país un segon mandat”

gant la vida diàriament? Els obvia
constantment i ara mateix són la
part més imprescindible de les nostres societats.

- Evidentment, no ha estat un pacient qualsevol i ha rebut un tractament mèdic exclusiu per combatre els efectes de la Covid...
Aquests privilegis l’allunyen dels
seus votants?
Caldria analitzar a fons si als votants
indecisos aquest fet els podria ajudar a decantar-se per l’opció demòcrata, encara que si alguna cosa té
Trump és un gran grup, i sòlid de votants, que passi el que passi l’acabarà votant. La pregunta seria si amb
aquest bloc en tornarà a tenir prou
per guanyar i liderar el país un segon
mandat. Semblaria que no.
- Biden o Trump? Per quin candidat et decantes?
Sense cap mena d’entusiasme votaria a Biden. És un candidat de 77
anys, que dubto que pugui ser un
gran revulsiu de res, però que compta al seu darrere amb la candidata a
vicepresidenta, Kamala Harris, qui
potser pot fer de contrapès a tot el
que s’ha dit del candidat demòcrata.
Espero que la situació actual no
provoqui que aquesta poca afecció
faci desistir a un nombre important
d’electors a inscriure’s per votar,
perquè amb la reelecció de Trump

- El primer debat televisat entre
Trump i Biden va ser titllat per
molts com “el pitjor debat de la
història”. To agressiu, menyspreus, faltes de respecte... És
aquest el model de política que
compra actualment l’espectador?
El to, la gesticulació excessiva,
la manca de propostes... És trist
que aquest sigui el panorama. I no
deixa de ser en part sorprenent
que Biden vulgui jugar al mateix
joc. Les seves raons tindrà. Quan el
que importa són els titulars als mitjans de comunicació i els caràcters
d’un tuit, i no el contingut de cada
programa, ens estem allunyant del
que seria desitjable.
El que realment és necessari, i
més en èpoques de greu crisi com
l’actual, és que es facin propostes
constructives.
- En l’anterior victòria de Trump
es va atribuir un paper fonamental a les xarxes socials. Quin paper
creus que jugaran aquesta vegada? Li tornaran a ser favorables?
Per favorables que li puguin ser per
ell, és probable que ja no siguin tan
determinants. Trump ja no compta amb l’efecte sorpresa dels comicis anteriors. Ja no és l’outsider de
fa quatre anys, quan es va presentar ansiós per tombar l’statu quo,
ni pot vendre’s de forma tan clarivident com una alternativa allunyada
de l’establishment. A més, l’encertada estratègia digital de ben segur
que els demòcrates estan intentant
contrarestar-la.
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Les noves mesures alerten d’una segona onada de contagis
El qualificatiu de ‘segona onada’ de
la pandèmia sembla que cada vegada va prenent més força. Així ho considera part de la comunitat científica
que, davant l’increment de casos positius diaris acumulats des de l’estiu,
alerten d’un segon episodi significatiu, sostingut per un alt índex de brot
arreu del territori català. Tot i que,
com diuen, difícilment s’arribi al col·
lapse hospitalari i l’índex de mortalitat que es va patir el mes de març, la
situació epidemiològica actual a Catalunya ha requerit una segona tanda
de mesures dràstiques per frenar la
propagació de la Covid.19.
TANQUEN BARS,
RESTAURANTS I
CENTRES DE BELLESA
Sense dubte, un dels sectors d’activitat més afectat arran les noves
mesures és el sector de la restauració arran l’obligatorietat de tancar
la seva activitat al llarg dels pròxims 15 dies (com a mínim). Bars
i restaurants d’arreu del territori
s’han vist obligats a abaixar la persiana o bé a reinventar-se per complir amb l’única alternativa que els
és permesa: el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb
cita prèvia. Així doncs, tornaran
a passar dies fins que s’omplin de

nou les terrasses, així com els seus
interiors (tot i que les limitacions
en les distàncies interpersonals o
les ocupacions màximes per taula).
Un segon sector d’activitat comercial que s’han vist significativament
afectat per les noves mesures aprovades per la Generalitat és el de l’estètica i bellesa, obligat al tancament
durant aquests dies. En aquest sentit, el govern català ha prohibit l’activitat de tots aquells serveis que impliquin contacte físic amb els clients,
excepte els de perruqueria, que de
moment continuen permesos.
En termes generals, s’obliga a tots
els establiments o locals comercials minoristes a una reducció del
seu aforament, amb una ocupació
màxima del 30%. En cas de no ser
possible, només s’hi permet l’accés
d’un sol client.
ALTRES RESTRICCIONS
L’esport també s’ha vist alterat
arran la recent normativa: s’ajornen
les competicions esportives, excepte
les oficials i professionals; i les instal·
lacions i equipaments esportius de
caràcter lúdic només poden funcionar amb cita prèvia i amb un aforament màxim del 50%.
També al 50% queda limitada l’assistència als actes religiosos i cerimòni-

Restaurants com Na Madrona s’han vist obligats a tancar les portes. > Q. pascual

es civils, així com les activitats culturals, celebrades tant en espais oberts
com tancats. En el cas de la cultura,
a més, es requereix una preassignació de seients, registres d’assistència
i tancament obligat a les 23 h.
ACTIVITATS QUE ES MANTENEN EN PLE RENDIMENT
Al marge de l’entrada en vigor

d’aquestes restriccions des de la
matinada del divendres passat, altres àmbits com el de l’educació o
les activitats de lleure infantil i juvenil continuen funcionant, amb
l’aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials
aprovats pel PROCICAT. Només
en el cas de les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.

D’altra banda, el transport públic
manté la seva oferta al 100%, encara que hi hagi una disminució de
passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn. Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la
mascareta, com menjar, i les estacions en espais tancats han d’oferir
dispensadors de gel hidroalcohòlic.

COVID-19 | XIFRES a caldes

Creixement exponencial del risc de brot en els darrers 6 dies
A dilluns 19 d’octubre, Caldes de
Montbui suma un total de 372
casos positius acumulats i de
2.449 casos sospitosos de contagi
de la Covid-19. Aquestes dades
signifiquen un ascens en 45 nous
casos diagnosticats de la malaltia
respecte al 13 d’octubre, 6 dies
enrere. Aleshores, la situació
epidemiològica de la vila termal
es resumia en 327 casos positius i
2.276 sospitosos. En aquella data,
l’augment de nous positius es

quantificava en 17 persones més
respecte a la setmana anterior.
Sense dubte, doncs, la corba
-també a Caldes- segueix creixent i
els positius s’acumulen en aquesta
‘segona onada’ de contagis.
D’altra banda, l’índex de risc de
rebrot -molt alt en pràcticament
totes les comarques de Catalunya- a
Caldes ha experimentat un augment
més que considerable en una
setmana: del 205,17 del 13 d’octubre
al 601,28 d’ahir, dilluns 19 d’octubre.

t · 93 707 00 97
e · publicitat@calderi.cat

Paral·lelament a la situació
epidemiològica actual del municipi,
les escoles de la vila es mantenen
lliures de Covid-19. A 19 d’octubre,
i des de fa més d’una setmana, cap
centre educatiu de la vila compte
amb grups d’alumnes confinats,
veient-se superat, per tant, el
període anterior en què quatre
escoles s’hi van veure afectades.
En termes generals, a Catalunya, i
en el context escolar, hi ha més de
40.000 persones confinades.

Mapa de Catalunya que mostra l’iEPG de Caldes, el 19 d’octubre. > GENCAT

anuncia’t
des de 25 €
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HABITATGE | SUBVENCIONS

Es tramiten més de 450 ajuts
per al pagament del lloguer

NOTÍCIES BREUS

L’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Caldes ha tramitat 454
ajuts per a la prestació de lloguer en el marc del Dret a l’Habitatge

GESTIÓ DE RESIDUS | DEIXALLES

Es tramiten fins a 43 expedients
sancionadors a causa d’abocaments

El regidor d’Habitatge i Urbanisme, Jordi Martín, en roda de premsa, el dijous 8 d’octubre. > AJ. CALDES

Al llarg dels 9 mesos d’aquest any,
l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha
tramitat 454 ajuts per al lloguer.
D’aquesta xifra, 285 corresponen
a ajuts pel lloguer just (ajuts a fons
perdut per fer front al pagament del
lloguer de les unitats de convivència
que tinguin ingressos baixos o moderats), 64 corresponen a ajuts destinats a persones majors de 65 anys,
63 ajudes al pagament del lloguer a
causa de l’impacte econòmic i social de la Covid-19, 36 són prestacions
d’especial urgència i 6 corresponen
a la renovació d’ajuts i a ajuts a col·
lectius específics.

Jordi Martín, el regidor d’Habitatge i Urbanisme de Caldes, recalcava el 8 d’octubre, en roda de premsa, que enguany -a tres mesos per
acabar el 2020- “portem un increment aproximat d’un 5% respecte a l’any passat”, quan es van tramitar 428 ajudes al llarg del 2019.
Aquesta dada, segons va dir el regidor, revela una notícia agredolça:
“D’una banda, és bona notícia en
el sentit que des de l’Oficina d’Habitatge s’és al costat de les persones que pateixen, però al mateix
temps hi ha un petit increment de
gent que ha vingut a demanar ajudes per poder seguir tenint el seu

dret a l’habitatge”, explica Martín.
Aquesta total d’ajudes tramitades
“no vol dir concedides”, explica
Martín. No obstant això, des del
consistori “es treballa per tal que
totes les documentacions estiguin
impecables” i puguin ser finalment
concedides per l’òrgan responsable
de cada línia de subvenció.
En matèria d’habitatge social, el
passat 6 d’octubre es va iniciar la
licitació de les obres per construir
5 habitatges a la Sala Polivalent del
Centre Cívic, actualment sense ús.
El consistori calderí ha anunciat la
previsió de l’inici d’aquestes obres a
principis de l’any vinent.

sostenibilitat | PLA D’ACCIÓ CLIMÀTICA

S’inicia un nou procés participatiu
El consistori convida a la reflexió en la lluita contra el canvi climàtic
Aquesta setmana s’ha donat el tret de sortida al nou procés participatiu, organitzat per l’Ajuntament, en concepte d’Emergència Climàtica, amb el propòsit d’establir
les accions que es portaran a terme al municipi dins del
Pla d’Acció Climàtica. La redacció d’aquest Pla pretén
donar resposta al compromís de l’Ajuntament calderí recollit en la Declaració d’Emergència Climàtica del municipi, aprovada per unanimitat pel ple el desembre de
2019- d’elaborar un pla d’actuació que concreti propostes
per adaptar les diferents polítiques municipals als Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS 2030 de Nacions Unides, al marc del Pacte Verd Europeu (l’European
New Green Deal), al Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC) 2021-2030 i a la Llei 16/2017, del canvi
climàtic, de la Generalitat de Catalunya.
“Ara és el moment de treballar molt fort en aquest
aspecte, i obrim una nova plataforma on tots i totes
puguem participar, donant veu als ciutadans i ciutadanes perquè puguin aportar el seu gra de sorra en
aquest Pla d’Acció Climàtica”, explicava ahir, al matí,

el regidor de Sostenibilitat, Jordi Martín. La regidora de
Participació Ciutadana, M Ángeles Llive, explicava com
poder participar en aquest nou procés participatiu, a través del qual “generar una visió compartida en l’adaptació al canvi climàtic”: “Cal accedir a la nova plataforma digital, ‘Decidim’, registrar-s’hi amb un compte
de correu electrònic i clau d’usuari”. No obstant això,
Llive també va dir que són oberts altres canals de participació com el correu electrònic a la regidoria o bé presentant una instància a l’Ajuntament.
A banda de la declaració de l’Emergència Climàtica al
municipi, el consistori ha aprovat d’altres accions orientades a la lluita contra el canvi climàtic com l’eliminació
del mínim a la taxa d’obres per instal·lar plaques solars
i les bonificacions a l’impost d’obres per habitatges amb
certificacions d’eficiència per sobre de la mitjana.
També en aquest sentit, el consistori diu tenir previst la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en els edificis
i/o equipaments municipals, tant en les reformes com en
els edificis de nova construcció.

L’agent de Medi Ambient fa inspeccions de forma regular a les zones
de Caldes on detecten abocaments incontrolats i obre diligències per
deixar deixalles en llocs, horaris i condicions no permeses per l’administració, tipificat a les ordenances municipals de convivència ciutadana i via pública.
Des de principi d’any s’han tramitat més de 40 expedients sancionadors.
De fet, des de la fi del confinament domiciliari, l’Ajuntament va detectar
un increment de les infraccions ciutadanes relacionades amb la gestió de
residus i per aquest motiu des dels Serveis Territorials municipals es va
intensificar una campanya sancionadora per mirar de revertir la situació.
L’Ajuntament, d’altra banda, recorda la importància de fer la separació
de residus en els domicilis i de fer un ús adequat dels contenidors al carrer dipositant les deixalles ja separades en els contenidors corresponents.
En cap cas es poden deixar les deixalles a terra, ja que això ocasiona problemes d’higiene i salut pública com rates, males olors, infeccions, etc.

COMMEMORACIÓ | ERC CALDES

Recordant l’afusellament del president
del govern català, Lluís Companys
El dijous 15 d’octubre es complia el 80è aniversari de l’assassinat del
qui fou president de la Generalitat de Catalunya i d’Esquerra Republicana, Lluís Companys. Com cada any, una comitiva representant
de la secció local d’Esquerra a Caldes, va recordar i commemorar
l’aniversari amb una ofrena floral al monument dedicat a Companys.
Als seus 58 anys, Companys va ser afusellat al castell de Montjuïc,
esdevenint el primer president europeu escollit democràticament a
ser executat al llarg del segle XX. Segons ERC Caldes, “Companys
és una part molt significativa de la nostra història i com a tal cal
perseverar en el seu record. Passats 80 anys del seu assassinat,
el seu crim encara resta impune. França i Alemanya van demanar perdó, Espanya encara no ho ha fet i continua sense entendre el significat de les paraules ‘Veritat, Justícia i Reparació’”.

MOBILITAT | TRÀNSIT

Nou semàfor amb control de velocitat
Fruit del procés de transformació de la mobilitat del centre, aquest
mes d’octubre s’ha posat en funcionament el nou semàfor del carrer
Escoles Pies amb carrer Balmes.
El semàfor disposa de sensors que faran adaptar la velocitat de la via
als vehicles, 30 km/h. En el cas de detectar un vehicle a major velocitat de la recomanada, el semàfor es posa en vermell.
Aquesta mesura contribueix a l’objectiu de pacificar de cotxes el centre de Caldes reflectit en l’Estudi de Mobilitat Sostenible del municipi .
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

En temps de
«sindèmia», cal
solidaritat

La necessitat de
millorar l’aire que
es respira a les
nostres aules

Compromís anima- Ordenances
lista o màrqueting? fiscals 2021

E

stem en temps de
crisi i més que mai
necessitem molta
solidaritat. Sí, ser
solidaris els uns
amb els altres, mitjançant el nostre comportament, ens ajudarà a
poder superar i suportar millor
aquesta pandèmia, que ara ja en
diuen «sindèmia». L’altre dia explicaven que una «sindèmia» seria
la unió de més d’una pandèmia i la
Covid-19 conviu amb altres malalties greus com podria ser el càncer, la hipertensió i també amb
problemes no biològics com la desigualtat social, la pobresa, l’atur,
el canvi climàtic..., etc.
Deixant de banda els científics que
estan estudiant com trobar una vacuna, una cura, cada una de nosaltres des de la nostra petita parcel·
la, podem fer que amb les nostres
accions la Covid-19 i els seus efectes (econòmics, socials, salut) no
s’escampin. Podem fer donacions
al rebost solidari de Caldes, minimitzar les trobades, respectar els
grups bombolla, posar-nos la mascareta, mantenir la distància i rentar-nos les mans sovint...
Avui que llegiu aquest article
tenim un nou mercat no sedentari en marxa a Caldes. Una vegada més hem hagut d’adaptar els
protocols a la nova normativa. Des
del govern municipal posem de la
nostra part amb més recursos humans, econòmics, materials... Els
marxants també han de seguir
una normativa estricta que dicta
la Generalitat i que des de l’Ajuntament reforcem i ajudem pel seu
compliment, però també és l’hora
dels clients, de la gent.
Totes les persones que aneu a comprar, també teniu la responsabilitat
que puguem mantenir el mercat en
funcionament. Com? Complint les
normes, fent les cues ordenades
deixant distància de seguretat, no
quedar-nos a fer-la petar fent una
agrupació de persones quan acabem de comprar, respectant l’aforament de la zona de compra que pot
tenir cada parada, posant-nos els
guants, llençant-los a les escombraries al final, no aglutinar-nos i deixar sempre 1,5m de distància dins
la zona de compra...
Si es pot seguir fent el mercat setmanal amb seguretat, serà cosa de
tots. Si es poden fer petits actes culturals, serà cosa de tots. Si es poden
tornar a veure partits en equipaments esportius, serà cosa de tots.
Les xifres d’aquesta pandèmia
estan tornant a créixer de valent,
segons els experts. Ajudem-nos, siguem solidaris. Ens en sortirem!

I

magineu un espai
tancat, amb no més de
50m2 i una mitja de
20 persones, durant
unes 5 hores i mitja.
Mentre el temps acompanya
podem mantenir les finestres
obertes, l’aire es manté més o
menys renovat i la temperatura és
agradable. Però arriben els mesos
freds i plujosos, amb matins gelats
i on les temperatures exteriors
es mouen entre 1º i 14º, temps
de calefaccions. On abans era
agradable obrir les finestres és
ara molest i fer-ho durant tota
la jornada és complicat i fins i
tot poc recomanable. Si a més a
més qui ocupen aquests espais
són infants i adolescents, deixar
finestres obertes pot ser quelcom
encara més complex. Això mateix
és una aula als nostres centres
educatius. I a tot això l’hi sumem
una pandèmia com l’actual, amb
un virus com la COVID19 del que
cada dia aprenem alguna cosa
nova sobre el seu comportament,
la gestió de les aules es converteix
en un repte encara més gran.
A les mesures obligatòries i de
sobres conegudes: mascareta,
higiene de mans i distància
social, s’hi suma la recomanació
fonamental: una correcta
ventilació dels espais tancats.
La nostra educació està basada en
l’aula, quelcom que potser podem
repensar per un futur però no
per un present immediat. Amb
el temps i els recursos suficients,
es podria buscar la manera
de readaptar horaris, temaris
i espais de les aules a espais
exteriors i patis, aprofitant que
vivim en un clima relativament
temperat. Quelcom que es fa
inclús en països nòrdics, però
com dèiem, amb els recursos,
ràtios i temps suficient. Del que
manquem en aquest moment.
Per això els nostres centres s’han
hagut de reinventar utilitzant
zones comunes, menjadors, aules
especialitzades i qualsevol espai
possible per a crear noves aules
pels nous grups.
Com mencionen multitud de
publicacions científiques, cada
cop s’acredita més la transmissió
per via aèria de la COVID19,
especialment a través d’aerosols.
Publicacions que reforcen les
recomanacions ja realitzades
sobre la vital importància de la
ventilació en la lluita contra la
transmissió d’aquest virus...
>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat

C

oneixeu la Dumba?
És una elefanta que
des de fa molts anys
viu al nostre poble,
quan no està de gira
fent espectacles arreu. Darrerament, la Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha tornat a posar
sobre la taula la situació en què es
troba aquest animal, però no és el
primer com que sonen les alarmes.
De fet, fa uns anys ja va haver-hi
una inspecció en l’emplaçament on
es troba l’elefanta, amb la presència d’experts internacionals.
Segons declaracions de la FAADA,
a més de ser explotada per a l’obtenció d’un rèdit econòmic, la
Dumba viu en un tancat inadequat
per a un animal de les seves característiques, on li manquen espai
per desplaçar-se i accés a l’aigua
de manera contínua, entre d’altres
requisits necessaris per a una mínima qualitat de vida.
Davant aquest conflicte, caldria
que l’Ajuntament adoptés un paper
actiu per aturar d’immediat la situació, tant fent exercici de les seves
competències com exercint pressió sobre totes les parts implicades
capaces de posar fi al patiment de
la Dumba. Precisament al darrer
Ple, l’equip de govern va explicar
a demanda de la CUP que assumia
un paper de mediador entre les diferents postures entorn al problema de l’elefanta. Tanmateix, l’organització FAADA, que va reunir-se
amb l’Ajuntament durant l’estiu i
va aconseguir també aquest compromís per part seva, exposà públicament que no ha obtingut resposta a cap de les comunicacions
que ha intentat mantenir després
de l’esmentada reunió.
Actualment l’elefanta no resideix
a Caldes, però no es pot assegurar que la situació sigui definitiva,
ja que en altres ocasions se l’han
endut del poble davant repetides
denúncies públiques i han tornat a
portar-la quan s’ha refredat el conflicte. Així doncs, la preocupació
de l’Ajuntament era afrontar el cas
a favor dels drets de l’animal o esperar que el problema quedés fora
del seu àmbit d’intervenció?
En definitiva, aquest cas no suposa
només una reivindicació animalista. Des de la CUP defensem fermament la responsabilitat de l’Ajuntament amb la ciutadania a l’hora
d’atendre les seves necessitats i reivindicacions; assumir compromisos no pot ser només una eina simbòlica davant l’opinió pública.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

A

quest dilluns passat s’ha realitzat un
ple extraordinari per
aprovar les ordenances fiscals pel proper
any. Es modifiquen 7 ordenances i, al
llarg d’aquest escrit, intentarem valorar les més rellevants.
El canvi més important és la modificació de l’ordenança que regula el servei
de recollida de deixalles. S’incrementa l’import de la taxa un 5,7% (tant comercial com domèstica) i es redueix
la bonificació als habitatges amb recollida selectiva acreditada al 2019 d’un
80-99% a un 1-20%. Segons el grup de
govern, aquest increment rau en la
necessitat d’establir un servei extraordinari de recollida de voluminosos al
voltant dels contenidors actuals (electrodomèstics, mobles...). Des d’aquí
volem recordar que aquesta pràctica
és motiu de sanció i que l’ajuntament
ofereix un servei gratuït de recollida a
domicili. Ara bé, amb la situació actual
de crisi, de la quan encara no en coneixem l’abast final, no trobem just ni adequat que s’incrementi aquesta taxa, sobretot als comerços i indústries.
També veiem rellevant la modificació
de l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua) que inclou el següent punt:
“La quota tributària no pot ser superior a l’increment patrimonial realment
obtingut pel subjecte passiu”. Ja era
hora! Es regula un dels impostos més
controvertits en que, fins ara, encara
que no hi hagués un increment real del
valor entre la compra i la venda d’un
immoble, calia pagar el 17% d’un suposat increment de valor que podia arribar a ser del 3,7%.
També es modifica la regulació d’estacionament a la zona blava. S’unifiquen
les dues zones actualment existents en
una de sola (zona A). A més, es deixa
entreveure una nova ampliació de zona
blava (tot i que no queda regulada pel
2021) que afectaria a la zona compresa
entre C/Torras i Sayol i Av. Fontcuberta i des de C/Santa Teresa-Homs fins a
C/Dr. Xalabarder. Aquesta nova “zona
B” inclou gran part dels barris de Camp
de l’Arpa, la Bolera, Can Rossell, l’Ametller, i Bugarai. Veurem quina és la intenció política del grup de govern en una
futura regulació d’aparcament a aquesta zona.
Finalment, a l’impost de construccions, s’aplicaran bonificacions que
poden arribar al 60% a determinades
edificacions, quan aquestes siguin catalogades com a construccions d’excel·
lència ambiental i energètica. Aplaudim aquesta iniciativa que té el seu
fonament a la moció de declaració
d’emergència climàtica al nostre municipi, promoguda per Junts per Catalunya i aprovada per unanimitat.

PPC Caldes de Montbui

Perquè Caldes
s’ho mereix

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.

* Aquest és l’escrit corresponent al
Calderí del 06 d’octubre, perquè no
hem disposat de l’actualitzat per a
aquesta edició
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Carta a Rafel Sala
in Memoriam
> EMM Joan Valls
Benvolgut Rafel,
Tants i tants anys. Molts de nosaltres
ja et vàrem conèixer com el professor
de guitarra quan encara anàvem amb
calça curta!!
Vares arribar quan en Mariano Capella va deixar l’escola de música de
Caldes, la nostra, la teva, i, abans d’un
tancar i obrir d’ulls, ja hi havia una orquestra assajant a les teves ordres al
museu on, si hi faltaven músics, tu hi
duies els teus amics. Així, el contrabaixista d’aquella primigènia
orquestra era en Carles Riera amb qui
tu, ara, podràs tornar a cridar: Endavant les atxes!!! Una orquestra que
vares engrandir juntament amb l’altre pioner de les classes al Casino: en
Josep Pieres.
El teu afany per fer participar de la
música a tothom feu que tinguéssim
totes les branques de l’arbre orquestral sense tenir-ne les especialitats a
l’escola i, així, cap a Andorra, cap a
Itàlia, cap a Taunusstein. Encara vares
ser-ne el responsable del reencontre
pel 35è aniversari de l’escola.
Tots recordem les colònies a la Torre
Marimon i les teves serenates amb
músiques de Agustín Barrio, Manuel
Maria Ponce, Antonio Lauro… N’eres
un amant d’aquestes melodies de compositors llatinoamericans i en tenies
tant de gust interpretant-les! Arri-

baves amb el teu Citröen BX de color
vermell i començaves a descarregar
guitarres de dins, i llibres, i unes cadires molt especials per tenir una
bona postura corporal, i, després del
bon dia, sempre tenies una ocurrència divertida per arrencar el somriure
de tothom, o un acudit dels Luthiers.
Ara podràs repassar fragments de les
seves obres sota la atenta mirada d’en
Marcos Mundstock, bones estones que
passareu tots dos plegats, sapastre!
Les males estones, que també en vàrem
passar plegats, les endolcies amb més
humor i més humor. Encara tenim l’acudit d’en Perich al suro de la sala de professors: “Ficho, luego existo”.
La teva honestitat en aquells temps
complicats per l’escola a finals del
segle passat, mostrantnos que en la
lluita per mantenir un servei públic
d’ensenyament musical, també ens hi
podíem posar a treballar amb una rialla d’orella a orella.
Professional fins el dia de la teva jubilació, etapa de la teva vida que esperaves amb ganes per portar a terme
molts projectes que el dia a dia no et
varen donar la oportunitat que cristal·
litzessin. I et vàrem acomiadar amb un
sopar al Robert on no vàrem parar de
riure i on t’hi portàrem enganyat per
fer-te una sorpresa, joc al qual ens va
ser fàcil conduir-t’hi gràcies a la teva
gran bonhomia.
Tantes coses que es queden al calaix
per explicar, com tantes es quedaran
en els teus per portar endavant. Massa
aviat, Sala, massa aviat!!
Rep una forta abraçada de tots els teus
companys i companyes de l’escola.

Foto de la setmana

Retrat de la Festa Major
2020, en mans d’un infant
Marc Fernández Nova, de 7 anys, envia aquest
fantàstic dibuix de la Festa Major 2020 de Caldes. Segons el pare de l’artista, el retrat mostra una festa esguerrada per la Covid-19, però
també plasma les ganes de viure la re-trobada.

Vols dir la teva?

Envia’ns els
teus escrits a
hola@calderi.cat
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tradicions | cultura segura

La cultura popular de Caldes es
desperta amb la ReTrobada
Entitats de cultura popular de la vila s’uneixen per oferir un acte segur de cultura tradicional el diumenge de Capvuitada
Mireia Clapers

L

a decisió de suspendre
qualsevol acte de Festa
Major presa pel consistori per fer front a la nova
situació de la pandèmia
de la Covid-19 va decebre a les entitats
culturals de la vila. Totes coincideixen en
el fet que es podria haver repensat una
fórmula per poder oferir una alternativa
mantenint les mesures adients, per això,
amb la voluntat “de no deixar un mes
d’octubre sense cultura popular a Caldes” les entitats de cultura tradicional
s’han organitzat per oferir la Retrobada.
El Ball de Diables de Caldes de Montbui, la Colla Castellera, els Bastoners
de Caldes, la Colla de Geganters de Caldes i l’Agrupació Sardanista Calderina són les entitats que van fer possible
que els calderins i calderines poguessin gaudir d’una mostra de cada colla
en un programa de matí i un de tarda
el passat diumenge dia 18 d’octubre.
L’aparcament de Les Cremades va ser
l’emplaçament escollit per poder oferir aquest acte mantenint totes les mesures de seguretat necessàries: mascareta obligatòria, aforament limitat,
control d’accés, control de temperatura a l’entrada, distància de seguretat entre els assistents, una organització impecable per fer possible el primer
esdeveniment de cultura popular,
després de l’esclat de la pandèmia,
on tothom es va poder sentir segur.
La jornada de diumenge va arrencar
amb la lectura del manifest de les cinc
entitats, on va quedar palès, que “la cultura és un bé de primera necessitat,
és un motor, és identitat i és també
un sentiment de pertinença a una comunitat, a un poble i a una societat”.
Amb aquest acte les entitats calderines també reivindiquen que “l’engranatge no es pot aturar, s’ha d’apostar
per fer activitats on l’accés i la participació compleixi totes les mesures de
seguretat” com va quedar demostrat.
Després, la tronada inicial de la secció
infantil del Ball de Diables va donar el
tret de sortida a una programació destinada a un públic familiar. La canalla
va poder seguir l’acte de forma amena
gràcies a l’animació de Xavi Moreno,
que entre les intervencions de cada
colla, va distreure a petits i grans amb
els seus trucs de màgia. Els primers a
pujar a l’escenari van ser la secció infantil del Ball de Diables amb els seus
versots on van poder expressar amb
enginy com estan vivint l’actualitat. Per
poder-los seguir es va donar un enllaç
d’internet i així es va evitar haver de
donar papers als assistents. Els van
seguir els Bastoners de Caldes que a
dalt de l’escenari van oferir cinc mos-

L’encesa de la secció infantil del Ball de Diables de Caldes va tancar els actes del matí a l’aparcament de Les Cremades. > C. m. C.

tres desafiant la complexitat d’aquest
ball amb l’esforç que va suposar reaCinc entitats
litzar-lo amb mascareta. Per continude Caldes van fer
ar, els Escaldats van explicar el conte
possible l’acte
En Carles i els Escaldats i en acabar, alde diumenge de
guns membres de la colla van realitzar
Capvuitada
una mostra de pilars. Després, membres de l’Associació Sardanista Calderina van ballar la sardana Petó amb
Èxit
gust de cava i els van seguir els Capde públic. Les
grossos amb el ball de la Polca del Guientrades disponibles llàs. Els gegants de Caldes també van
es van esgotar en un pujar a l’escenari, el Ferellàs i la Guisdia i mig.
la van poder estirar les cames després
de tan de temps tancats i fer gaudir als
més petits amb el seu ball. La Godra, la
El protocol
quimera de Caldes, també va ballar a
de seguretat que
l’escenari de Les Cremades i va donar
es va seguir va
pas a la secció infantil dels diables
permetre fer un
que van fer l’encesa final, que tancava
acte segur en temps la jornada matinal de la ReTrobada.
de pandèmia
Per la jornada de la tarda, els membres
del programa de Ràdio Caldes, Patada al Ventre, van ser els encarregats
d’amenitzar al públic entre actuació i
actuació amb el seu humor satíric. Els
gegants i capgrossos van poder tornar
a ballar sobre l’escenari i les rimes dels
versots per adults amb les seves crítiques enginyoses van arrencar els riures del públic en més d’una ocasió.

A l’inici de l’acte les entitats van fer la lectura del manifest. > C. m. C.

Els van seguir l’actuació de l’Agrupació
Sardanista, que després del seu ball, va
completar la seva actuació amb la reproducció del vídeo “Fem poble, fem cultura, fem rotllana, fem sardana.” La foscor de la vesprada va impedir l’actuació
dels castellers, però es va reproduir un
vídeo preparat per l’ocasió, explicant la
tradició castellera de la vila. Els Bastoners de Caldes van presentar el vídeo
“Any 1 postapocalíptic” que, tot i les coincidències, hauria d’haver-se estrenat

per la Festa Major de l’any 2019. Amb la
foscor de la nit, els bastoners van oferir
al públic una vibrant actuació on els seus
moviments es podien seguir gràcies als
elements reflectants que havien incorporat al seu vestuari. La ReTrobada va
finalitzar amb el foc, les guspires i el ball
de la Godra gràcies a la colla del Ball de
Diables de Caldes. Les entitats de cultura popular de Caldes han demostrat amb
la ReTrobada que programar actes segurs en temps de pandèmia és possible.
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EXPOSICIONS | THERMALIA I SALA DELGER

La XV Trobada de Catifaires haurà d’esperar
El cap de setmana passat, 17 i 18
d’octubre, s’hauria d’haver celebrat a Caldes la XV Trobada de
Catifaires de Catalunya, però la
situació actual de la pandèmia
del coronavirus que afecta a tot
el territori i per seguir les recomanacions de la Generalitat, la
Federació Catalana de Catifaires
(FECC), per responsabilitat, va
decidir ajornar la festa dels catifaires. Tot i que l’organització
havia pres totes les mesures possibles per poder confeccionar les
catifes amb la màxima seguretat, el programa per aquesta trobada s’haurà d’esperar al fet que
la situació sanitària ho permeti.
Aquest any la ubicació de les catifes s’havia previst a l’avinguda Pi i
Margall, ja que està tallat al trànsit
durant els caps de setmana, i que
les amples voreres permeten la mobilitat dels vianants respectant la
distància de seguretat. Per aquest
any, la tradicional trobada de germanor on es gaudeix de l’art efímer
comptava amb la participació de la
Federació Catalana d’Entitats Catifaires, l’Associació Catifaires de
Dalt de la Vila (Badalona), l’Associació de Catifaires de Santa Coloma de Gramenet, el Casal Cultural
de Mollet, la Fundació Tallers de

L’Exposició “Caldes Desapareguda”
es pot visitar al Museu Thermalia

L’exposició fotogràfica està exposada al Casino de Caldes. > C.M.C

Santa Coloma, el Foment de Sitges,
el Patronat del Corpus de Lleida i
l’Associació Acció Cívica Calderina.
“15 ANYS D’INTERNACIONALITZACIÓ DE LES NOSTRES
CATIFES DE CATALUNYA A
LA UNESCO”
Tot i que els actes del programa de
la XV Trobada de Catifaires s’han
hagut d’ajornar, el que sí que s’ha
pogut mantenir d’aquest programa és la inauguració de l’exposició

“15 anys d’internacionalització de
les nostres catifes de Catalunya a la
UNESCO” que va tenir lloc el dissabte dia 17 d’octubre al Casino de
Caldes. Aquesta exposició mostra
la trajectòria de cada entitat associada a la FECC en els últims quinze anys i també es poden veure en
diferents plafons la diversitat d’espais internacionals on la federació ha
participat, han confeccionat catifes a
Mèxic, Japó, Espanya, Estats Units,
el Vaticà, Bèlgica, Itàlia o Malta.

Des del passat dia 10 d’octubre i fins el dia 10 de gener es pot visitar al museu calderí l’exposició “Caldes Desapareguda”, una mostra
d’imatges emblemàtiques de la vila calderina des de finals del segle
XIX fins a la dècada del 1970. El ric fons fotogràfic de la població de
Caldes de Montbui ha fet possible dur a terme aquesta exposició, una
mostra de fotografies provinents de la publicació “Caldes de Montbui desapareguda”, editada per l’editorial Efadós. A través del testimoni impagable de la fotografia, aquesta exposició ens apropa als
escenaris i als protagonistes de la història contemporània calderina.
“L’ART: ESPAI DE LLIBERTAT” A LA SALA DELGER
Els treballs dels alumnes adults del Taller d’Art Municipal Manolo
Hugué s’han pogut visitar a la Sala Delger. A “L’art: espai de llibertat” s’han mostrat tots aquells treballs fets durant el curs passat, tot
i que va ser un curs que va quedar interromput pel confinament. Els
diferents treballs exposats mostren les disciplines que han treballat
els alumnes del Taller d’Art com el dibuix, la pintura, gravat, serigrafia, aquarel·la, fotografia, ceràmica, escultura i joieria.
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aturada | competicions no professionals

Dues setmanes sense partits:
nova aturada per la Covid-19
Quan semblava que tot començava a rutllar de nou, el segon rebrot obliga a l’aturada de les competicions no professionals
Albert San Andrés

E

l 2020 el recordarem durant molts anys. El pitjor
any -de moment- del segle
XXI està marcant molt de
prop el món de l’esport,
una de les facetes diàries més castigades en el que portem de pandèmia. Ara
i inicialment per 15 dies, l’esport no professional torna a aturar-se després de
l’anunci de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) en acord
amb el PROCICAT.
Des de fa set mesos, l’esport viu en
un permanent estat de convulsió degut a
la pandèmia. De l’aturada total als partits
sense públic, les pèrdues de clubs professionals i amateurs poden assimilar-se a la
de la resta d’empreses del país, una caiguda lliure que ara rep una nova estocada per a fer trontollar encara més els fonaments d’aquesta branca social.
Ara fa una setmana al vespre, va
saltar la notícia: la UFEC va anunciar
l’aturada de totes les competicions esportives d’àmbit català, federades, escolars o privades per un període de quinze
dies i que no afecta l’ús d’instal·lacions
esportives ni gimnasos. Una mesura
presa per tal de reforçar la no-mobilitat
després de l’increment de casos de contagi en la segona onada de la pandèmia
en el que portem d’any. Tot i això, al món
de l’esport no va ser una notícia que agafés de sorpresa, ja que des de l’inici de
les pretemporades a l’estiu, clubs i entitats esportives catalanes vivien en continua incertesa i a l’espera d’esdeveniments, sense saber amb seguretat com
poder afrontar la temporada 2020-21.
A Caldes, com a la resta del territori, aquest ha estat el primer dels dos
caps de setmana previstos d’aturada,
on només l’hoquei patins ha pogut disputar el seu partit de lliga previst enfront del Reus Deportiu (4-4). Ni futbol, ni futbol sala, ni bàsquet, ni esports
aquàtics. Res.
La incidència de casos a Catalunya, amb un rebrot de contagis del 55%
en la setmana prèvia a l’anunci, ha estat
la culpable i la mobilitat l’excusa principal des dels estaments. Aquestes són
les pitjors dades des del final de l’estat
d’alarma i la no-mobilitat el motiu principal per a evitar un increment de la
dada. Des de la Generalitat, el secretari general de l’Esport a Catalunya, Gerard Figueras va explicar que “l’empitjorament de les dades de contagis es
produeix perquè els caps de setmana hi ha una mobilitat familiar fora
dels municipis que incrementa molt el
risc”, una afirmació que deixa en res les
mesures preses per clubs i entitats i que

S’han aturat les competicions esportives d’àmbit català durant quinze dies, la mesura no afecta al’ús de les instal·lacions esportives ni gimnasos. > a. san andrés

“Si en quinze dies
no ha millorat la
corba, hauríem
de poder obrir
la competició
federativa.
Demanem que, si
no és el cas, que es
pugui excepcionar
la pràctica
esportiva federada
per garantir
la normalitat
esportiva al país”
Gerard Esteva,
president de la
UFEC

des d’alguns sectors no s’ha arribat a entendre, ja que en cap cas es produeix una
massificació, com per exemple, la que es
veu diàriament en el transport públic.
I tampoc s’ha arribat a entendre
perquè en la nota emesa per la UFEC,
es va avisar que els entrenaments podrien seguir amb la planificació prevista, però sense la disputa dels partits.
Entrenar sí, jugar no. Una prohibició
que arriba després de totes les mesures
preses per les entitats de cara a evitar
el màxim possible la difusió del virus:
mesures que tot i ser molt efectives no
han evitat l’ajornament d’alguns dels
partits, com el cas del CP Vic - CH Caldes de la tercera jornada de lliga que
s’havia de disputar i que no es va poder
jugar per un positiu en el CP Voltregà,
anterior rival dels osonencs en lliga. Tot
i així, en casos com aquest, les mesures
de prevenció han funcionat a la perfecció per tal d’evitar la propagació.
“Som conscients de la situació
que estem vivim i ho acceptem amb
resignació, però hem de deixar clar
i ser contundents que l’esport no és

el problema. Hem tingut casos, però
hem actuat per garantir la traçabilitat i aplicat tots els protocols amb
SGE i Salut” va assegurar Gerard Esteva, president de la UFEC en la nota
informativa de l’entitat que agrupa a les
federacions esportives. “Si en quinze
dies no ha millorat la corba, hauríem de poder obrir la competició federativa. Demanem que, si no és el cas,
que es pugui excepcionar la pràctica esportiva federada per garantir la
normalitat esportiva al país” va afegir, sense que des de dimarts passat la
UFEC s’hagi tornat a pronunciar oficialment sobre el cas.
Només la Federació Catalana de
Futbol, on pertanyen el CF Caldes i els
equips de futsal del CN Caldes va rectificar l’aturada el vespre de dijous, esperant l’oficialitat de la resolució del cas,
confirmada divendres 15 al matí al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) amb registre SLT/2546/2020.
L’arrencada del futbol a principis de
mes, s’ha saldat amb la disputa d’un
total de 1.071 dels 1.134 partits oficials

en les dues jornades de lliga, amb una
incidència de 63 partits suspesos (5,5%)
per la covid-19.
En el cas de la Federació Catalana de Patinatge, entre hoquei patins
i patinatge artístic se suspendran un
total aproximat de 990 partits entre els
dos caps de setmana, 460 dels quals ja
s’han deixat de jugar.
Un cas diferent ha estat el bàsquet, on el gruix de les categories havien de debutar aquest passat cap de
setmana i on el CN Caldes no va poder
estrenar-se com a equip de 1a Catalana
després d’ajornar el partit enfront del
CB Ramon Llull. El club nedador és un
dels 500 equips que s’han quedat sense
jugar un dels 1.000 partits previstos en
aquesta arrencada.
Al tancament de bars i restaurants,
restriccions d’aforament en comerços i
actes culturals, restriccions d’ús en espais públics i un llarg etcètera, hem de
sumar els partits -que no els entrenaments- durant una setmana més, per
tractar de lluitar contra un virus que
ens ha canviat la manera de viure.
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HOQUEI | OK LLIGA

Repartiment de punts en un duel vibrant
Recam Làser Caldes i Reus Deportiu van empatar a 4 en un duel vibrant a la Torre Roja
Els calderins van marxar amb un
parcial de 4 a 2 al descans però els
tarragonins van empatar l’electrònic en el segon temps.
El partit va començar de la millor
manera pels arlequinats. Xavi Rovira va obrir el marcador en el primer minut de joc amb un fort xut.
El Reus no va trigar en donar resposta. Una blava al jugador local
Rodríguez va permetre a Julià fer
l’1 a 1 des de la directa.
El mateix Julià va fer l’1 a 2 amb
una fantàstica rematada creuada en el minut 11. La resposta dels
calderins va ser immediata. Sito
Ricart, amb un llançament des de
la distància, va fer l’empat a 2. El
ritme del partit va ser vibrant i Àlvaro Giménez, després d’una jugada col.lectiva, va anotar el 3 a 2.
Al minut 18, Julià va poder empatar el marcador però Camps ho va
impedir. Al minut 20, Miras, amb
un aixeca i pica marca de la casa,

va fer el 4 a 2 amb el que es va arribar al descans.
A la segona part el Reus va buscar
retallar distàncies però els arlequinats van poder ampliar diferències. Al minut 37, Camps va tornar
a brillar en la 15a falta del Caldes.
Álex Rodríguez va retallar diferències amb el 4 a 3 amb un fort
xut creguat. A falta de 3 minuts, el
mateix Rodríguez va fer pujar el
definitiu 4 a 4, novament amb un
potent llançament.
Repartiment de punts a la Torre
Roja en un duel vibrant. Els dos
equips segueixen de momnet invictes i regalen un partit espectacular pels aficionats.

La propera cita dels vallesans serà
el proper diumenge a les 16 de la
tarda a la pista del Lleida Llista.
Sergio Miras després de marcar al minut 20 de la primera part el 4-2 amb el que es va arribar al descans. > m. càtedra

>PREMSA CH CALDES

DECÀLEG | EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Caldes elabora un decàleg
de valors en l’esport

La primera lona que mostra els valors recollits en decàleg calderí, situada al camp de futbol. > aj.caldes

El respecte, la convivència, gaudir
de l’esport i créixer d’una manera
saludable i equilibrada, són alguns
dels valors més rellevants implícits en l’esport, deu dels quals han
quedat recollits en el nou Decàleg
de valors en l’esport que han elaborat conjuntament l’Ajuntament
de la vila i diverses entitats esportives locals.
L’acció està emmarcada en el programa d’accions pedagògiques en
l’esport anomenat “L’esport que
bull”, engegat el gener del 2019.

De moment, alguns dels valors recollits en el decàleg s’han materialitzat en una primera lona, que
ja està instal·lada en el camp de
futbol. El cost d’aquesta primera
lona és de 1.481,04€, i pròximament
també es penjaran en altres equipaments esportius municipals.
Segons explica el consistori, l’objectiu és que “la visibilitat de la
lona faci més present els valors,
tan a qui participa de l’activitat
com a qui estigui al públic perquè
se’ls faci seus”.

TOUCH RUGBY | ‘estem preparades’

Nova campanya ‘en femení’
L’equip de Touch Rugby del Centre
Democràtic s’ha sumat a la campanya de la Federació Catalana de
Rugby “Estem preparats: tornem
als clubs”. L’objectiu d’aquesta iniciativa és el de fomentar el retorn
a l’activitat rugbistica als clubs. En
aquesta campanya conjunta amb la
Unió de Federacions Esportives de
Catalunya es reivindica la preparació que els clubs han dut a terme en
els últims mesos per crear un ambient segur i responsable per dur a
terme l’activitat esportiva.
El conjunt calderí ha decidit ad-

herir-se a la campanya de la Federació Catalana però amb l’expressió “Estem Preparades” per
donar continuïtat a la campanya de
“Touch en femení” que es va veure
truncada arran de la crisis sanitària de la Covid-19, i de la que encara queden esdeveniments pendents com un entrenament obert a
totes les dones que vulguin provar
aquesta modalitat esportiva.
Aquest cap de setmana estava prevista la represa de la competició,
però donades les circumstàncies ha
quedat novament suspesa.

Cartell promocional de la nova campanya de l’equip de touch de Caldes, ‘Estem preparades’. > CEDIDA
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del 20 d’octubre al 3 de novembre del 2020
DIMARTS 20
Exposicions
“Caldes Desapareguda”, del 10 d’octubre al 10 de gener
del 2021. Mostra de fotografies provinents de la publicació
“Caldes de Montbui desapareguda”, editada per l’editorial
Efadós amb col·laboració de l’Ajuntament de Caldes.
Horaris de visita: del 10 al 13 d’octubre, de 10 h a 14 h i de 16
h a 19 h; a partir del 14 d’octubre de dimarts a dissabte de 10
h a 14 h i de 16 h a 19 h, i diumenges i festius, de 10 h a 14 h.
Lloc i org.: Museu Thermalia
‘L’art: espai de llibertat’, exposició d’obres dels alumnes
adults del Taller d’Art Municipal Manolo Hugué de Caldes
de Montbui. Fins al 18 d’octubre. Fotografia, dibuix i pintura, gravat, aquarel·la, serigrafia, joieria, ceràmica i escultura
Horaris de visita: El 9 d’octubre, de 17 h a 19 h; del 10 al 13
d’octubre, de 12 h a 14 h i de 17 h a 19 h; el 16 d’octubre, de
17 h a 19 h; el 17 d’octubre, de 12 h a 14 h i de 17 h a 19, i el 18
d’octubre de 12 h a 14 h.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Thermalia i Ajuntament de Caldes de Montbui

10 DIES DE IOGA
Fins al 30 d’octubre. Matrícula gratis
i regal del llibre ‘El Aprendiz de Yoga’.
Lloc i organitza: Yoga Ashram

DISSABTE 24
19 h · CICLE PARLEM D’ART
MÀSCARES
A càrrec de la pintora Marta Duran.
Activitat gratuïta.
Lloc i org.: Espai d’Art Casino
Col·labora: ArtsGrup

DIUMENGE 25
12h · VII CONCURS NACIONAL
D’ESCULTURA EN MEMÒRIA
DE S. BADIA
Recollida de les obres que es presenten.

Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: Casino de Caldes, Departament de Cultura de la Generalitat
Col·labora: Artsgrup i Acció Cívica C.
18:30 h · TEATRE
Cicle de Teatre de Tardor Musical:
‘El Gran Somni’
Guió i dramatúrgia i direcció d’Ermeneglid Siñol. La direcció tècnica
per Ricard Ruiz. La direcció coral per
Romà Ferruz. La direcció musical per
Raúl Giménez. I la direcció coreogràfica per Anna Costa. Interpretada pel
grup Filagrasa de Molins de Rei.
Lloc: Casino de Caldes
Col·labora: UCIC. Venda d’entrades
el dijous i diumenge a la taquilla del
Casino de 17 a 19 h i al web del Casino.

NOVEMBRE
DIUMENGE 01

13 h · ACTE DE LLIURAMENT DE

PREMIS
XVIII Concurs Nacional de Pintura i
Aquarel·la ràpida, en memòria de Sebastià Badia i VII Concurs Nacional
d’Escultura Sebastià Badia.
A càrrec de M. Àngels Torras, directora de Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat .
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: Departament de Cultura,
Casino de Caldes
Col·labora: ArtsGrup i Acció Cívica C.

DIUMENGE 08

11:30 h · MISSA PELS DIFUNTS
A càrrec dels cantaires de la coral
del Centre Democràtic i Progressista. L’acte se celebrava al Remei però a
causa de la pandèmia es durà a terme
el canvi d’ubicació per garantir les
mesures de seguretat i prevenció.
Lloc: Parròquia Santa Maria de Caldes
Organitza: Coral de L’Ateneu, Centre
Democràtic i Progressista.

Actes d’agenda
Si organitzes o participes en algun acte i vols
que aparegui a la nostra agenda, envia’ns la
informació abans del migdia del dilluns previ
a la sortida del Calderí.

CONTACTA’NS!
hola@calderi.cat

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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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 h): 938 65 49 94 · 657851347 || 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

DEFUNCIONS

Farmàcia Brunat

09 d’octubre · 77 anys
LUIS ALEJO BALAGUER ROYO

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

Qualsevol que conservi
la capacitat de veure la
bellesa mai envelleix.
> Franz Kafka

Rumia i encerta-la!

01 d’octubre · 81 anys
FRANCISCO MARTÍNEZ DEL MORAL
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.

30 de setembre · 82 anys
JUAN GALEY PADILLA
30 de setembre · 55 anys
SERGIO SANZ BLANCH

Hi ha algun error en aquesta frase?

22 de setembre · 84 anys
JAIME SALA TORRAS

“Cada setmana surt a còrrer tres dies
perquè vol fer la mitja marató.”

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

La frase de la quinzena

Un cop de mà

09 d’octubre · 71 anys
Mª ELENA GUARRO GARCÍA

11 de setembre · 74 anys
MANUEL SERRANO HERRERO
11 de setembre · 73 anys
MANUEL FERNÁNDEZ ROMO
04 de setembre · 85 anys
CELIA HORNOS GARCÍA

Sí

No

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.

264.228
notícies llegides
Anuncia’t!

84.172
sessions al web

Més de 3.000
lectors veuran
aquest anunci.
t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat

www.calderi.cat
el portal digital de notícies

53.122
usuaris únics
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Curiositats

Propietari i cap de cuina d’Ukiyo Sushi Bar

Arnau
De Villasante
Ricart

El 2018 va obrir el seu projecte més personal, l’Ukiyo, on es fa un
sushi creatiu i d’autor elaborat amb productes de proximitat. ‘The
art is eaten with chopsticks’ (l’art es menja amb bastonets) diu el
WhatsApp del seu establiment, que aquests dies ha hagut de tancar
per les noves mesures per fer front a la Covid-19. Ara toca seguir
donant servei fent entregues a domicili o fer la recollida al local.

Jordi Rius

Q. pascual

· Sempre t’ha agradat el món oriental?
Sí i no. Que sigui un restaurant japonès i
que jo em dediqui a això és una mica accidental. No és que ho busqués. De fet,
estudiava enginyeria en màquines navals i va ser el meu pare qui va decidir
obrir un restaurant japonès a Barcelona, el Sushibo. Arran d’això, vaig començar a ajudar el meu pare mentre estudiava però al final m’hi vaig dedicar perquè
em va començar a agradar. Ja treballava al Sushibo quan em vaig especialitzar a l’Escola d’Hostaleria Hofmann en
Màrqueting i Direcció de Restaurants. El
meu rol en un primer moment era més
de gestió i màrqueting, no a la cuina. Al
llarg dels anys, em vaig anar posant a
la cuina i al final vaig esdevenir cap de
cuina. El que sempre m’ha agradat és
menjar, tastar coses noves, valoro molt
que el menjar estigui fet com Déu mana.

“Menjar amb
bastonets acaba sent
com menjar bonbons”

Del 20 d’oct al 02 de nov de 2020

· Per què vas decidir obrir l’Ukiyo?
Visc i tinc família a Caldes. Vaig decidir
obrir aquí per diferents temes. Tenia
molt clar que era una oferta que Sushibo no podia fer i sobretot em vaig decidir pel tema de conciliació familiar.
A més, quan vaig fer l’estudi de mercat a Caldes vaig veure que no existia
el concepte de restaurant que volia fer
i hi havia una oportunitat de negoci.
· El mot Ukiyo vol dir món flotant però
també fa referència a un estil de vida...
Ukiyo és un corrent artístic. L’empresa

en si, el projecte es basa en uns conceptes en els quals creiem i som molt
fidels. El moviment Ukiyo va sorgir
després d’una gran crisi al Japó, la
gent va canviar el xip i una mica el
corrent que es va imposar va ser
viure el moment, deixar de costat
les preocupacions. Això és el que vol
dir Ukiyo, gaudir del moment encara que tingui altres preocupacions.
Intentem traslladar aquest concepte
al restaurant, quan vinguis a l’Ukiyo
vinguis a gaudir del menjar, de l’entorn i poder-te centrar en el menjar.
És una mica el concepte mindfulness.
· El servei de comandes a domicili
us està funcionant molt bé?
Des d’un bon principi tenia clar que
ho volia fer perquè és un complement
per aquells dies que plou o a la gent no
li ve de gust venir al restaurant perquè fa fred. Durant el confinament,
mentre no podíem obrir el restaurant
vam seguir fent el servei a domicili i
va ser un bon canal de venda. Ara
amb les noves restriccions, només
podem fer el servei a domicili i recollida al local. El servei el fem amb
moto elèctrica perquè sigui ecològic
i per respectar el descans dels veïns.
· Per què li agrada a la gent el
sushi o el menjar japonès?
És un menjar molt pur, el producte queda totalment desemmascarat. El principal és tenir molt bon
producte si vols fer menjar japonès.

D’altra banda, com tot el menjar japonès està pensat per ser menjat
amb bastonets acaba sent una mica
el concepte de menjar bombons. I
menjar-lo en si és gairebé com un
joc també perquè si agafes un sushi
moriawase, que vol dir variat, has de
triar i al final dona molt joc. Crec que
això és també un al·licient. Després,
encara que estiguis menjant peix
cru, en realitat està tallat i fet d’una
manera que sigui molt agradable a
l’hora de menjar. El menjar oriental
en general té un equilibri entre els
sabors: el dolç, salat, umami -el sabor
característic de la cuina oriental- i
l’àcid. Això fa també que agradi molt.
· Què diuen els clients japonesos
que han vingut al teu restaurant?
Al·lucinen... No s’esperen trobar aquí
la qualitat que oferim, en un poble de
l’interior de la província de Barcelona.
Valoren molt la qualitat del peix que
tenim. De fet, el nostre proveïdor de
tonyina, Balfegó, exporta la majoria
de la seva producció al Japó i a Orient
perquè és molt apreciada. És tonyina roja sostenible del Mediterrani.
Els japonesos que vénen també troben excepcional que elaborem sushi
d’autor perquè en general, al Japó
no es troba aquest tipus de sushi.
El toc de sushi d’autor fet amb producte de proximitat els agrada molt.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

