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Les mesures Covid es
mantenen fins al dia 23
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L’altra
pandèmia
El confinament domiciliari
ha agreujat la violència
masclista a tot Catalunya
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Recreació fotogràfica amb dos models que representa la violència masclista exercida envers les dones, la qual s’ha vist agreujada en temps de pandèmia. Aquest any, més 25 N que mai. > Q. pascual
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El perill de tancar-se a casa
25N | DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LES VIOLÈNCIES ENVERS LES DONES

El confinament arran de la pandèmia ha agreujat la xacra social de la violència masclista dins dels nuclis familiars

Portal d’habitatges que simula la sensació d’empresonament que moltes dones poden haver patit durant el confinament obligat, víctimes de violència masclista en els seus domicilis. > Q. PASCUAL

Ivette Hijano

U

na segona i sigil·losa pandèmia a la que diàriament s’enfronten milions
de dones, soles, en tot el
món és l’emergent i multiforme violència masclista. En el gran
repte de canviar el model de societat i
destruir el poder patriarcal on erradicar qualsevol forma de violència masclista en ple segle XXI, la Covid-19 ha
significat, una vegada més, un enorme
obstacle en mig del camí.
Només en el primer mes de confinament després de l’esclat de la pandèmia, l’Institut Català de les Dones va
registrar 1.307 trucades per violència
masclista, xifra que representa un increment del 60% del servei. Del 16 de
març al 15 d’abril es van rebre 40 trucades diàries de mitjana quan normalment, i en els mesos previs al confinament, la mitjana de trucades era de 25.
I és que, mentre la majoria de la població se sentia refugiada i protegida

Un 60% més

de trucades
per violència
masclista van
registrar-se a
Catalunya durant
el primer mes de
confinament

El 25 de
novembre

se celebra
cada any el Dia
Internacional per a
l’eliminació de les
violències envers
les dones

sota l’escalf i caliu de la seva llar, moltes dones –i els seus fills i filles- s’enfrontaven a un risc major trobant-se aïllades i sense escapatòria convivint 24
hores amb el seu agressor. Un infern,
sense dubte, on la casa era un ofec i el
carrer o l’espai exterior, un possible refugi o salvació.
La convivència permanent i forçosa derivada del confinament, així com
la mobilitat i el contacte social reduït, ha estat difícil de pair per a tota la
població, però ha significat de manera alarmant situacions d’alt risc per a
les dones víctimes de violència masclista. Tal com exposa el Govern de la
Generalitat de Catalunya en el manifest d’aquest 25 de novembre, “el nombre de trucades i atencions s’han vist
incrementats en xifres tristament
històriques” durant aquest període.
A Caldes de Montbui, el servei gratuït d’assessorament jurídic per a dones
que ofereix l’Ajuntament ha registrat 8
trucades amb motiu de separacions, divorcis o conflictes familiars, en la seva
majoria derivades dels Serveis Socials,

des del mes d’abril. Rut Pérez, l’advocada de l’Associació ‘Dona i Drets’ responsable d’aquest servei a la vila termal i a Palau i Plegamans, explica que
3 d’aquestes 8 trucades eren casos evidents de violència masclista “amb situacions dràstiques”. Segons Pérez,
“és habitual que les dones no truquin per motius de violència masclista perquè normalitzen els comportaments agressius dins de la relació de
la parella i no ho saben identificar
com a tal”. El que sí que ha estat una
novetat per l’advocada en els darrers
mesos ha estat la impossibilitat de comunicar-se amb facilitat amb les dones
que sol·licitaven el servei: “No trobaven un moment per parlar, perquè
sempre estava la parella a casa i s’havien d’amagar per fer-ho”.
En el marc del confinament obligat, l’advocada s’ha trobat amb “situacions absolutament insostenibles” en
les trucades que gestionava, on s’han
viscut baralles continuades, episodis
d’insults, abús de substàncies per addicions i, fins i tot, “haver-se de tancar

la dona i els nens/es en una sola habitació de casa per refugiar-se del comportament agressiu de la parella”.
La psicòloga Sònia Pitarch, de
Centre Psicològic Caldes, explica que
“els maltractaments sovint comencen de manera subtil i augmenten a
poc a poc, de manera que la persona pot adonar-se’n quan ja ha passat molt temps”. Aquesta podria ser
una explicació al perquè les víctimes
els és tan difícil verbalitzar la situació
que viuen a casa. També és cert que
sovint les dones víctimes de violències
masclistes són persones que se senten
“absolutament anul·lades, les quals
creuen que han fet coses per les que
mereixen aquest tipus de comportament”, afegeix Pitarch. En qualsevol cas, la psicòloga explica que “reconèixer la violència és molt difícil
per a elles, el sentiment de culpa fa
que no ho vegin així. Si arriben a explicar l’agressió poden dir que elles
també tenen aquest comportament,
però a vegades si els preguntem més
ens adonem que el què veuen com
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una agressió és intentar evitar un
cop, per exemple, aguantant la mà
de l’agressor”.
AJUDES JURÍDIQUES I
PSICOLÒGIQUES PER A
LES VÍCTIMES
L’advocada Rut Pérez alerta que
cap de les tres trucades que ha rebut
provinent de Caldes en matèria de violència masclista –tot i que camuflades per altres motius- han acabat als
tribunals. “En cap dels casos la dona
s’ha plantejat seriosament marxar
de casa. Truquen quan la situació és
desbordant, però tenen por, especialment a perdre la custòdia dels fills”
explica l’advocada. No obstant aquesta
angoixa, Pérez sempre els explica que
això no passarà i que, tot i el cas de no
tenir una feina qualificada, “la vessant
econòmica no és una justificació per
retirar la custòdia a ningú”.
Davant de qualsevol situació de
conflicte domèstic, on s’atempta contra
la integritat física i psicològica d’un/a
mateixa/ i la dels fills/es, “cal trucar,
en primer lloc, als cossos de seguretat, els quals detenen a l’agressor. Tot seguit, se celebra un judici
ràpid, es presenta la denúncia, es redacta un informe forense i mèdic, i es
passa al jutjat exclusiu de violència
de gènere que en el cas de Caldes és
a Granollers. En 48-72 hores màxim,
es pren la declaració al detingut i a
la denunciant, i en aquell moment es
demana l’ordre de protecció que si
es concedeix, s’impedeix de manera
automàtica que l’agressor s’acosti a
la víctima. Es prenen mesures civils
de manera cautelar i seguidament es
presenta una demanda al jutjat perquè en 30 dies es ratifiqui en un procediment normal”, relata l’advocada.
Una altra via d’actuació en
aquests casos, tot i no produir-se un
episodi d’agressió física en el moment
puntual, és que la víctima marxi del
domicili per refugiar-se a casa d’una
tercera persona, i passats els 30 dies
presentar la denúncia als jutjats de violència masclista.
Tot i la rapidesa en l’actuació
dels agents de seguretat i en la detenció de l’agressor, “la gran desgràcia
és que a vegades s’arriba al jutjat i
no es concedeix l’ordre de protecció” alerta Pérez. De fet, a Catalunya
només es va concedir el 15% de les ordres sol·licitants l’any passat, dada fa-

“La llei escrita és molt bonica, però
el sistema judicial no funciona”
Rut Pérez Mayo
Advocada de l’associació ‘Dona i Drets’

“Reconèixer la violència és molt
difícil per a elles, el sentiment de
culpa fa que no ho vegin així”
Sònia Pitarch Sánchez
Psicòloga i gerent de Centre Psicològic Caldes

“Cal que les joves reconeguin els
comportaments de violència perquè
no els normalitzin i dotar-les de recursos perquè sàpiguen com actuar”
Laia Cuscó
Regidora de Joventut de l’Ajuntament de Caldes
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cilitada per l’advocada. “I és en aquest
punt que la cosa es complica enormement, perquè la dona torna a casa
amb la persona que ha denunciat i ha
fet que detinguessin”. Segons Pérez,
“el Jutjat de Violència de Gènere
és un desastre absolut i està totalment deshumanitzat on no es té cap
mena d’empatia amb la situació que
viuen les víctimes”. En aquest sentit, l’advocada de l’associació ‘Dona i
Drets’ afegeix que “la llei escrita és
molt bonica, però el sistema judicial no funciona”, sentencia. Evidentment, davant d’aquest panorama no és
pas estrany que “les dones s’ho pensin dues vegades abans de tornar a
denunciar”, acaba Pérez.
Al marge de la solució jurídica a
les situacions de violència masclista,
les víctimes també presenten una segona batalla que va més enllà dels jutjats i que regeix en si mateixes i en la
superació de les situacions de maltractaments. En aquest punt, la psicòloga
de Caldes Sònia Pitarch explica que
“una de les primeres coses que vaig
aprendre treballant amb aquests
casos és que hem de mantenir la
calma i anar al ritme que la persona pot tolerar”. Una de les situacions
més habituals, segons relata Pitarch,
“és trobar-nos amb el diagnòstic de
Trastorn per Estrès Post-traumàtic,
amb seqüeles com la baixa autoestima i la inseguretat”.
ELS ACTES PREVISTOS PER
AQUEST 25 DE NOVEMBRE
Amb motiu del 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’erradicació de les
violències envers les dones, la Regidoria d’Igualtat, Feminisme i Polítiques
LGBTI+, juntament amb la regidoria
de Joventut de l’Ajuntament de Caldes
han impulsat un programa d’activitats
en línia -donades les circumstàncies
epidemiològiques actuals-, encapçalades per l’acte reivindicatiu que es presenta amb el lema “Per un Caldes lliure de violències masclistes, totes les
veus sumen”. Segons explica el consistori, aquest lema vol posar en evidència que “la violència masclista que
reben les dones té múltiples formes
que van més enllà de la violència física. La violència psicològica, sexual o
econòmica són altres tipus de violència que les dones reben en una societat desigual i masclista. Unes violències i unes situacions que s’han vist

agreujades i intensificades a causa
de la COVID-19” explica en una nota
de premsa.
L’acte reivindicatiu d’enguany es
farà públic el dissabte 28 de novembre, a les 11 hores, a través del Facebook Live de l’Ajuntament, i on hi participen entitats, col·lectius i persones a
títol individual que s’han volgut adherir a la campanya. L’objectiu, segons la
regidora d’Igualtat i Feminisme, Ángeles Llive, “és unir les diferents veus,
missatges, compromisos i expressions artístiques en un acte que vol ser
obert i dinàmic”.
El cartell i el programa d’actes
que ha organitzat el consistori l’han
donat a conèixer aquest dilluns la regidora d’Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+, Angeles Llive, i la regidora de Joventut, Laia Cuscó. Segons
Cuscó, “cal que les joves reconeguin
els comportaments de violència perquè no els normalitzin, que reconeguin quin tipus de violència masclista és considerada maltractament i
dotar-les de recursos i eines perquè
sàpiguen com actuar i què fer i, sobretot, que sàpiguen que no estan
soles”. Cuscó afegia que “cal que les
dones siguem fortes i lliures perquè
no volem que se’ns tracti d’una manera diferent”. En aquest sentit, des
d’El Toc s’han preparat tres activitats:
el taller ‘Descobreix i gaudeix del cicle
menstrual i de la sexualitat’, el concurs
‘Mira en clau de gènere’ i una conversa sobre ‘Què són les violències masclistes?’ que se celebraran de manera virtual.
D’altra banda, la commemoració
del 25 N d’enguany també inclou la
campanya ‘Balcons compromesos amb
l’erradicació de les violències masclistes’ en la que s’anima a la ciutadania
a mostrar el seu compromís contra la
xacra de la violència masclista amb
les seves pròpies paraules i dissenys a
través de cartells, pancartes, teles de
roba lila..., penjades als balcons, i que
es pengi i comparteixi a les xarxes socials fotografies dels balcons amb l’etiqueta #Caldeslliuredeviolencies. Tanmateix, la campanya també anima a la
ciutadania a plasmar els missatges de
rebuig a les violències masclistes amb
“cartells muts” i compartint-los a les
xarxes socials. També durant la setmana del 25N, la façana de l’Ajuntament
s’il·luminarà de color lila amb una pancarta reivindicativa.
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El pla de la desescalada començarà dilluns vinent
Fins al 23 de novembre es mantenen les mesures de contenció de la pandèmia vigents, tret d’alguna excepció
Redacció

U

l pròxim dilluns 23 de
novembre Catalunya
començarà el període de desescalada en
el marc de la segona
onada de contagis de la Covid-19.
Així ho va anunciar dijous passat
el secretari de Salut Pública de la
Generalitat, Josep Maria Argimon,
qui especificava que s’obriria tota
l’activitat que es pugui celebrar a
l’aire lliure “siguin quins siguin
els resultats”.
El nou pla per retornar l’activitat
afectada per les mesures vigents
acabarà amb la prohibició d’obrir
les terrasses dels bars i restaurants, que fins al pròxim dilluns
hauran estat 39 dies sense funcionar. També el nou pla de desescalada permetrà recuperar les activitats que es realitzen a l’aire lliure,
tant les de lleure com les de caràcter esportiu.
Al marge, però, de l’evolució positiva d’alguns indicadors referents a la
situació epidemiològica en el territori català, l’executiu ha considerat
necessaris aquests 10 dies més de
restriccions per alliberar la capacitat assistencial, quan encara s’és en
un pic de pressió important en les
àrees d’hospitalització, i per continuar amb la tendència ja marcada
de disminució de nous contagis.
ELS CENTRES D’ESTÈTICA
TORNEN A L’ACTIVITAT
Dijous passat 12 de novembre co-

mençava la nova pròrroga dels 10
dies amb el manteniment de les
mesures aplicades per contenir
la pandèmia. Això ha significat
10 dies més de confinament nocturn, restant prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies
públiques –tret de determinades
excepcions- entre les 22 i les 6
hores. També ha significat un cap
de setmana més de restricció de
mobilitat arran del confinament
dins de cada terme municipal de
les 6 hores de divendres fins a les
6 hores de dilluns. Evidentment,
segueixen sense poder-se celebrar les reunions de més de sis
persones, tant en l’àmbit públic
com el privat i es recomana facilitar el teletreball sempre que
aquest sigui possible.
No obstant això, en aquesta nova
pròrroga de les mesures hi ha
hagut una excepció important: els
centres d’estètica i massatges, els
quals es van veure obligats a aturar la seva activitat des del passat 15 d’octubre, han pogut reobrir
els seus centres –sempre amb cita
prèvia- des del divendres passat.
LA TENDÈNCIA A LA BAIXA EN
CONTAGIS I RISC DE REBROT
Des d’inicis d’aquest mes de novembre que els principals indicadors que descriuen la situació
epidemiològica a Catalunya -i per
municipis- han disminuït de manera notòria.
Pel que fa al risc de rebrot de contagi a Catalunya, el 4 de novembre
era de 739 i segons la darrera ac-

tualització de l’11 de novembre, el
risc se situa ara en 475 per a tot el
territori català. També el nombre
d’ingressos hospitalaris amb motiu
de la Covid-19 tendeix a la baixa en
aquest període, tot i que de manera molt subtil: de les 2.770 persones
ingressades el 4 de novembre a les
2.524 del divendres passat.
En total, Catalunya acumula
317.569 casos de la Covid-19 diagnosticats des de l’esclat de la pandèmia en el mes de març, amb
15.080 defuncions, a dia d’avui.
A Caldes de Montbui aquesta xifra
es tradueix en 553 casos positius
acumulats i 3.481 casos sospitosos (segons la darrera actualització d’ahir, dilluns 16 de novembre). Aquestes dades signifiquen
un lleuger increment de positius
des de primers de mes, quan la
xifra se situava en els 505 casos
diagnosticats.
En matèria de risc de rebrot, Caldes també ha patit -en sintonia
amb la resta de la població catalana, en general- una disminució important en els darrers dies: l’1 de
novembre era de 784 (per sobre de
la mitjana catalana) i segons l’última actualització de l’11 de novembre, la dada és ara de 405, i per
tant, una mica per sota de la mitjana a Catalunya.
Paral·lelament a aquest paràmetre, també la velocitat de propagació (Rt) ha disminuït de manera
significativa a la vila calderina, i a
tot el territori català. L’1 de novembre, el Rt a la vila termal era d’1.33,
i avui dia és de 0.85.

L’equip de Suport Covid segueix connectant a
persones ingressades amb els seus familiars
La segona onada ha obligat a prendre de nou un seguit de mesures restrictives en els centres hospitalaris per donar una millor resposta a la situació
epidemiològica actual. Una d’aquestes mesures ha estat la restricció en
l’accés a l’hospital de les persones acompanyants i a les visites.
No obstant l’aïllament de prevenció, l’equip de Suport Covid de la Fundació
Sanitària Mollet segueix connectant a les persones ingressades amb els seus
familiars, també durant aquest segon repunt en la crisi sanitària. Aquest
equip format per diferents professionals sanitaris, treball social i d’atenció
espiritual donen suport i afavoreixen la comunicació, tot reduint l’ansietat
que genera el fet de no tenir contacte directe amb els familiars que es troben
ingressats. Ara també es mantenen les videotrucades i es fomenten espais
de comunicació on es puguin veure i parlar les persones afectades. En el cas
d’aquelles persones més fràgils, que no tenen autonomia o que no disposen
d’aparell mòbil o electrònic, Suport Covid també es responsabilitza de
realitzar trucades diàries de suport a les famílies per oferir informació més
propera i emocional, més enllà de la trucada de l’equip mèdic.

SEGURETAT | CONTROLS COVID-19

Augmenten les denúncies en el 2n
cap de setmana de confinament
Es van interposar 34 denúncies, 7 més que en la setmana anterior
Ja són tres caps de setmana consecutius en què la Policia de Caldes de Montbui ha dirigit el seu treball al control de les mesures de la
Covid-19, l’ús de la mascareta i evitar les agrupacions de persones, i
al control de mesures de mobilitat,
el toc de queda nocturn i el confinament perimetral del municipi.
A falta de les dades del cap de setmana passat, els controls del cap
de setmana anterior (7 i 8 de novembre) es van saldar amb 7 denúncies més respecte al primer cap
de setmana de restriccions (31 d’octubre i 1 de novembre). Des de les 6
hores del matí de divendres fins a

les 6 hores del matí de dilluns, van
fer-se 34 controls i/o intervencions
relacionades amb el control de les
mesures de la Covid-19, segons va
informar l’Ajuntament de Caldes.
Es van controlar 168 vehicles i 318
persones i es van interposar 34 denúncies: 14 per no fer ús de la mascareta, 8 per mobilitat indeguda, 16
per incompliment del confinament
nocturn, 3 per consum de drogues
i 5 per consum d’alcohol.
DADES DEL PRIMER CAP DE
SETMANA DE CONFINAMENT
El divendres 30 d’octubre s’estrenava una de les mesures de mobi-

litat aplicades per l’executiu català
amb l’objectiu de frenar l’expansiva segona onada de contagis de
la Covid-19: el confinament perimetral dels caps de setmana. En
aquell primer període, dies en què
se celebrava la Castanyada i Tots
Sants, la Policia Local va dur a
terme 30 intervencions relacionades amb el control d’aquestes mesures. Concretament, es van controlar 300 vehicles i 563 persones,
i es van posar 27 denúncies: 12 per
fer un mal ús de la mascareta, 10
per mobilitat indeguda, 1 per insults als agents, 1 per consum de
drogues i 3 per consum d’alcohol.

La Policia Local ha supervisat el correcte confinament dels caps de setmana. > CEDIDA
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La colpidora lluita d’un pare
per millorar la vida del seu fill
MALALTIES MINORITÀRIES | PROYECTOPOL

Tony Molinos emprèn una nova campanya per demanar que es garanteixin les ajudes de dependència en temps de crisi
Ivette Hijano

‘S

oc en Tony, i el meu
fill Pol té un 90% de
discapacitat per una
malaltia minoritària.
Per què les ajudes de
dependència són sempre les primeres a ser retallades, i les persones
amb discapacitat les primeres afectades?’. Aquesta és la pregunta que
el calderí Tony Molinos ha publicat
a la plataforma digital de recollida
de signatures Osoigo.com. Necessita
500 signatures registrades a través
d’aquest portal web per tal que la
seva pregunta sigui escoltada i tin-

“Tinc la idea de presentar
una reforma en la qual
mai més les necessitats
d’assistència domiciliària,
ajudes per discapacitats,
malalties minoritàries
i dependència siguin
sempre les primeres a ser
retallades o anul·lades”

Pol Molinos, des de l’hospital i amb un somriure aclaparador, és el motor que impulsa la lluita titànica d’uns pares que no es rendeixen. > CEDIDA

gui una resposta per part dels polítics que formen part del projecte.
Ara per ara, 294 persones han recolzat la iniciativa del calderí, qui
després d’aconseguir aquesta fita,
pretén dirigir-se al Parlament de Catalunya i després al Congrés dels Diputats: “Tinc la idea molt clara de
presentar una reforma en la qual
mai més, i sota cap excepció, les necessitats d’assistència domiciliària, ajudes per discapacitats, malalties minoritàries i dependència
siguin sempre les primeres a ser
retallades o anul·lades”, explica
Molinos, qui afegeix que acostuma a
ser el procediment habitual amb l’excusa que són una minoria respecte a
la població global.
Però Tony Molinos no hi està d’acord.
De fet, s’aventura a dir que si fundés
un partit polític i el votessin només
les persones discapacitades i amb
malalties minoritàries a Espanya
-sense comptar els seus familiars i
amics- guanyaria més vots que no
pas Podemos i VOX junts en les darreres eleccions generals: “Som una
comunitat de 4 milions de persones a Espanya. Per tant, no som
cap minoria” diu amb rotunditat.
La història del jove calderí Pol Mo-

linos és sense dubte un enorme
exemple de lluita i superació, una
llarga carrera de fons on els obstacles semblen tan alts que difícilment
s’hi pot entreveure una escletxa de
llum i esperança. En Pol és l’únic cas
a Catalunya que pateix hiperglicinèmia no cetòsica (Hnc-Nkh), una malaltia genètica minoritària produïda
per una errada congènita en la glicina que s’acumula al cervell, a l’orina i a la sang. Les conseqüències de
l’Hnc-Nkh són debilitat muscular,
alteracions en el desenvolupament
cognitiu, crisis d’apnea, entre d’altres. A Espanya, se’n coneixen set
casos més i al món s’han comptabilitzat 500 casos des del 1.971.
En Pol té un 90% de discapacitat i
quan va néixer només li preveien
dues setmanes de vida. Ara té 10
anys i és una de les poques persones
en tot el món que superarà aquesta
edat amb la seva malaltia i amb un
nivell tan alt de discapacitat.
Les estadístiques no són bones.
Viure sabent que al teu fill o filla li
espera una vida profundament cruel
i irremeiablement curta ha de ser un
dels pitjors mals que pot patir qualsevol mare o pare. “Fa temps que en
Pol ja no hauria de ser amb nosal-

tres”, explica en Tony. Però contradient tot pronòstic, el jove guerrer
nascut a Caldes viu la vida al màxim.
“És un nen molt alegre i és sorprenent com aconsegueix interactuar
tot i l’alt nivell d’afectació del seu
cervell”, segueix explicant l’orgullós
pare. “Cada dia que passa no és un
dia menys, sinó un dia més que ha
superat el nostre fill”.
L’actitud d’en Pol no deixa espai

“Cada dia que passa no
és un dia menys, sinó un
dia més que ha superat el
nostre fill”
per, ni tan sols, pensar a tirar la
tovallola. És per això que els seus
pares, incansables en una lluita
emocional i físicament titànica,
busquen les mil i una maneres possibles per fer la vida menys costosa al seu fill i a totes les persones
que pateixen com ell: “El nostre
fill, i els tants nens i nenes amb
discapacitat que lluiten contra

altres malalties o trastorns mereixen viure en les millors condicions possibles i no ser els primers afectats cada vegada que es
pateix una crisi”, explica Molinos
en el portal web Osoigo.com. Ara
la lluita la dirigeix als estaments
polítics i governamentals, als qui
prega que es prioritzin les ajudes
a la dependència i així es garanteixi la protecció i l’acompanyament a
les persones amb discapacitat, especialment als infants.
“És molt dur viure sabent que
cada dia podria ser l’últim d’en
Pol” diu Tony Molinos. Donat que
la vida de tants nens i nenes amb
discapacitat o malalties minoritàries és prou difícil, “intentem que,
com a mínim, tinguin la millor
qualitat de vida possible”.
LA LLUITA PER TROBAR UNA
CURA, MÉS ENLLÀ DEL POL
Avançar en la investigació de la
malaltia d’en Pol o en la d’altres
malalties qualificades de minoritàries és profundament complicat,
malauradament. “Només per un
any d’investigació de l’Hnc-Nkh
es necessita recaptar 300.000
euros. Per tant, sabem que no

“Som conscients que el
nostre fill ens deixarà.
És per això que hem pres
la decisió, molt dura, que
en Pol contribueixi a la
ciència amb el seu cos”

som a temps de trobar la cura
pel Pol”, assumeix amb serenitat
Tony Molinos. Prendre consciència
d’una situació tan colpidora no ha
de ser una tasca fàcil. Per desgràcia, els pares d’en Pol han hagut de
fer front a aquest dolor de dimensions estratosfèriques, que difícilment pot descriure’s amb paraules. “Som conscients que, un dia
o altre, el nostre fill ens deixarà.
És per això que hem pres la decisió, molt dura, que en Pol contribueixi a la ciència amb el seu
cos”. Prestant el seu cervell a la investigació científica “donarem una
gran passa en la cerca del tractament d’aquesta malaltia, i segurament salvarà moltes vides
quan ell ja no hi sigui”.
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NOTÍCIES BREUS

Aquest any, l’alumnat viu la jornada dins del seu grup estable i les famílies hi participen virtualment. > CEDIDA

Comencen les IX Jornades de la Ciència
L’alumnat del centre s’endinsa un any més en el món dels experiments
Aquest any se celebra la IX Jornada de la Ciència a l’Escola El Farell
de Caldes. Des d’ahir que tot l’alumnat del centre participa de les activitats organitzades pel claustre amb
el propòsit “de posar en pràctica
coneixement adquirits i de nous
relacionats amb la ciència” explica Mònica Gómez, coordinadora d’esdeveniments culturals i mestra d’Educació Especial de l’escola.
Aquest any, però, la Covid-19 ha alterat el funcionament habitual de
les jornades, les quals es viuran dins
de cada grup estable i on les famí-

lies -que cada any eren convidades
a participar-hi- ho faran de manera virtual: “Potser alguna família
podria haver accedit a l’escola i
participar en un grup bombolla
prenent les mesures de seguretat
establertes, però no hem volgut
donar preferències i amb aquest
nou format, la possibilitat de participar és igual per a totes” detalla
Gómez. Diverses famílies tant d’educació infantil com de cicle inicial i
mitjà han participat enviant vídeos
explicatius i altres amb demostracions d’experiments que es projecta-

ran als alumnes. En el cas del cicle
superior, “tenim la sort de comptar amb una família en què els
pares són científics i faran una videotrucada amb els grups de 6è”
explica Gómez. A cada cicle s’han
organitzat les activitats al llarg
d’aquesta setmana tenint en compte la disponibilitat horària i de mestres especialistes que poden donar
un cop de mà. Tot plegat són canvis, afegeix Gómez, “que hem fet
per poder-nos organitzar i continuar oferint aquesta jornada tan
motivadora per l’alumnat”.

SOSTENIBILITAT | PLA D’ACCIÓ CLIMÀTICA

El compromís amb l’Emergència Climàtica
El regidor de Sostenibilitat, Jordi Martín, entrevista la presidenta
del Comitè d’experts sobre el canvi climàtic, Montserrat Termes
Els efectes del canvi climàtic són
una realitat, per això des de l’Ajuntament de la vila s’ha iniciat el procés
de participació ciutadana “Emergència climàtica” per elaborar el
futur Pla d’Acció Climàtica del municipi. Una de les accions porades a
terme en el procés obert de participació ciutadana Acció Climàtica
va ser una conversa virtual, des del
perfil d’Instagram de l’Ajuntament
de Caldes, entre el regidor de Sostenibilitat i Ecologisme, Jordi Martín,
i la calderina Montserrat Termes,
experta en el cicle de l’aigua i presidenta del Comitè d’experts sobre el
canvi climàtic del Parlament de Catalunya. Durant la conversa es van
poder escoltar les reflexions sobre
la necessitat de canvi del model
econòmic i productiu per frenar el
canvi climàtic basat en l’ús d’energies sostenibles i en la reutilització
de recursos bàsics com l’aigua. Termes també va destacar la importància d’iniciatives com la de recuperació de l’aigua que generen les zones
urbanes perquè la reutilització és un

SUCCÉS | GUERRA CIVIL

Es localitza un artefacte al Farell
El passat 25 d’octubre, pels volts de les 10 hores del matí, un boletaire
va alertar als Mossos d’ Esquadra de la troballa d’un artefacte a la muntanya d’El Farell. Es tractaria d’un obús d’artilleria de 75 mm i d’uns 40
quilograms de pes, que podria haver caigut al Farell durant la Guerra
Civil. La unitat de Tècnics Especialistes en Desactivació d’Artefactes
Explosius (TEDAX) de Girona es va desplaçar fins a la zona a requeriment dels Mossos i va fer una detonació controlada a la cantera del
Farell, on també s’hi van desplaçar una dotació de Bombers i del CEM.
Aquesta no ha estat la primera troballa de la Guerra Civil en aquesta
zona calderina. El passat mes de febrer s’h va trobar una bomba de morter que també va ser detonat amb seguretat i sense causar incidents.

FOMENT DEL CATALÀ | LÈXIC DE CICLISME

Quan rodem, fem-ho en català
Després de la publicació dels lèxics anteriors, ‘Cinc contra cinc’, que
feia referència al futbol sala, i ‘De cap a l’aigua’, que contenia mots de
la natació, l’Oficina de Català de Caldes de Montbui ha liderat l’elaboració del lèxic ‘A rodar. Lèxic de ciclisme. Pedalem en català!’ que
comparteix amb altres oficines del Vallès Oriental.
El projecte presenta el mateix format que els vocabularis de futbol
sala i el de natació, amb la voluntat que els identifiquin com uns lèxics
d’una mateixa col·lecció. Així, inclou una història central que incorpora termes de l’àmbit del ciclisme que no necessiten definició, perquè
s’entenen pel context, un glossari amb 55 entrades amb les corresponents definicions i una il·lustració d’una bicicleta amb el nom de cadascuna de les parts.
Per a l’elaboració d’aquest vocabulari, s’ha comptat amb la col·laboració
de membres d’Esport Ciclista Calderí, Club Ciclista de Sant Celoni,
Club Ciclista Mollet i Club Ciclista Plana Lladó.

HABITATGE | JOVENTUT
Jordi Martín i Montserrat Termes durant l’entrevista telemàtica. > AJ.CALDES

sistema que ja funciona i és eficaç.
La presidenta del Comitè d’experts
sobre el canvi climàtic també va
recordar que “la natura no està al
nostre servei, sinó que nosaltres
estem al servei de la natura”. Des
de la plataforma Decidim, que gestiona aquest procés participatiu, es

poden fer aportacions sobre l’acció
local contra el canvi climàtic fins al
27 de novembre per tal de promoure la intervenció dels calderins i calderines, en la definició de propostes
d’acció per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic que es recollirà
en el Pla d’Acció Climàtica de la vila.

Sessió de retorn de les propostes
recollides en el procés participatiu
Demà 18 de novembre, a les 18:30 hores, se celebrarà la sessió de retorn de les propostes que han estat recollides en les 3 sessions de codisseny participatiu per a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatge públic per a joves. En aquesta nova reunió es pretén explicar
quina ha estat la valoració tècnica i política de les propostes recollides, quines s’han incorporat en el projecte i quines han quedat excloses. La sessió, oberta a la ciutadania, tindrà lloc a través de Zoom.
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COMERÇ I CONSUM | CAMPANYA DE NADAL

En marxa el sorteig ‘Llums, Nadal i Shop in Caldes’
La nova campanya de Comerç consisteix en el lliurament de butlletes als compradors del comerç local
per entrar en el sorteig que escollirà 3 infants de 6 a 12 anys per fer l’encesa de l’enllumenat de Nadal
Del 6 al 24 de novembre, cada compra realitzada al comerç local de Caldes de Montbui entrarà en el sorteig de la participació
de 3 infants en l’encesa de l’enllumenat de
Nadal. Els establiments comercials ja estan
repartint les butlletes numerades de participació entre totes les persones compradores,
i el dimecres 25 de novembre se celebrarà
el sorteig en directe a través de les xarxes
socials de l’Ajuntament de Caldes, a les 10
hores del matí.
Les butlletes premiades (les tres primeres
i les sis més de reserva) hauran de contactar amb la regidoria de Comerç i Consum,
a través de La Piqueta, enviant un correu
electrònic a shopincaldes@caldesdemontbui.cat o trucant al telèfon 938 627 025, els
dies 26 i 27 de novembre fins a les 12 hores.
Aquesta és una nova actuació organitzada
des de la regidoria de Comerç amb el propòsit de “dinamitzar el comerç local en
uns moments molt complicats per a tots
els sectors, i també pel comercial” apunta la regidora, Núria Carné. Segons explicava Carné, “venim d’unes ajudes directes al comerç, on s’han lliurat 100.000 €
al comerç, 35.000 € a través del conveni
amb l’UCIC i es donaran 2.000 € arran del
conveni amb el casc antic”. Aquestes dife-

A l’expectativa del que
passi aquest Nadal

Núria Carné en la presentació de la nova campanya de Nadal del comerç de Caldes. > I. HIJANO

rents actuacions sumen un total de 137.000
€ que el “consistori ha injectat de manera directa al comerç de Caldes, a banda de
les subvencions que també es podien aconseguir amb les línies d’ajudes adreçades
a activitats afectades per la Covid-19”. Al
marge de la contribució econòmica, la nova
campanya de comerç intentarà “animar que
els calderins i calderines vagin al petit co-

merç local” i així, amb cada compra, s’opti
a l’encesa de l’enllumenat de Nadal, l’acte públic que de manera esporàdica ha concentrat
a tants veïns i veïnes de la vila per donar la
benvinguda a l’època més màgica de l’any. Enguany es preveu celebrar l’acte el divendres
27 de novembre, a les 19 hores, a la plaça de
la Font del Lleó (activitat que resta sotmesa
a les mesures anticovid vigents).

“Són temps molt complicats per tothom,
per a tots els sectors d’activitat” deia Núria
Carné, regidora de Comerç de Caldes. A
només un mes per celebrar les festes més
màgiques de l’any, i també l’època de més
vendes per a molts sectors comercials i
professionals, la situació epidemiològica
actual fa créixer la sensació d’incertesa, especialment en el petit comerç de proximitat,
que es planteja la possibilita d’acabar l’any
amb pèrdues. “Tant de bo que aconseguim
aplanar la corba aquest mes de novembre i
així potser per Nadal tinguem mesures més
flexibles” seguia esperançada Carné. Les
actuals mesures anticovid establertes per
l’executiu català mantenen tancats a bars
i restaurants, a més de dificultar l’activitat
comercial habitual. “Com a polítics -seguia
la regidora- a vegades ens toca gestionar
la frustració. Ara, però, hem de pensar que
ens en sortirem, per això estem intentant
posar el millor de la nostra part per fer més
actuacions i tirar endavant”.
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JOVES | CONCURS LITERARI

En marxa la 13a edició del concurs
literari AMIC-Ficcions

El regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Jaume Mauri, en la presentació del Pla d’aparcaments de Can Rossell. > AJ. CALDES

Noves places d’aparcament a Can Rossell
El consistori amplia amb 63 places d’aparcament lliure al barri de
Can Rossell, una acció desenvolupada dins l’estudi de mobilitat urbana del municipi.
El Pla d’aparcament de Can Rossell facilita l’accessibilitat al barri
i proporciona aquestes noves places d’aparcament, també es realitzaran l’adequació de la zona verda
adjacent a l’Institut i els canvis al
carrer de Velázquez.
El Pla d’aparcaments del barri de
Can Rossell està dividit en dues

fases, la primera és la posada en
servei de dos nous espais d’aparcament lliure previstos pel desembre del 2020, donant lloc a més de
63 vehicles, 46 en solar i 17 en calçada. Un 12% més respecte la situació
actual, amb una millora de la mobilitat i la seguretat viària al haver
ajustat l’esquema de sentits de circulació del barri. Durant la segona
fase està previst traslladar l’estratègia de la zona blava de l’Avinguda
Pi i Margall “més rotació, més aparcament” a l’eix comercial de l’Avin-

guda de Josep Fontcuberta. Aquesta segona fase està prevista per la
primavera de 2021, donant lloc a
86 places regulades per zona blava
amb l’objectiu d’incrementar les opcions d’aparcament en l’horari de
funcionament dels comerços en un
dels principals eixos comercials del
municipi i, alhora, alliberar aquestes places en horari nocturn i migdies. D’altra banda, es mantindran les
places per motos, les de càrrega i
descàrrega (C/D) i altres reserves o
places de mobilitat reduïda (PMR).

“AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” és un concurs de creació literària per a joves, organitzat per l’AMIC, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació. L’’any passat hi van participar més
de 3.660 estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM de Catalunya, Illes Balears i País Valencià. Des del 5 d’octubre de 2020 i fins al
8 de febrer els estudiants que vulguin participar es poden registrar a
través del web www.ficcions.cat.
L’objectiu del concurs és impulsar la creació literària i el treball en
equip dels estudiants de Secundària i Batxillerat amb inquietuds literàries i culturals. AMIC-Ficcions vol continuar creixent i consolidar-se com el concurs de creació en llengua catalana de referència
per als joves. Més de 270 instituts hi van participar en la darrera edició i per aquest curs l’organització s’ha proposat ampliar la xifra gràcies a la participació de l’alumnat i a la col·laboració del professorat.
El concurs es desenvolupa a través del web www.ficcions.cat, un punt
de trobada on, a més de publicar-hi les seves històries, els participants
podran trobar-hi notícies, entrevistes i enllaços d’interès. Ficcions
proposa cinc inicis extrets de les següents obres publicades: El secret
del Bosc Vell de Dino Buzzati, Uns quants dies de novembre de Jordi
Sierra i Fabra, La Faula de Guillem de Torroella, L’assassí que estimava els llibres de Martí Domínguez i Sobre la terra impura de Melcior
Comes. A partir d’aquests fragments, l’alumnat ha de crear una història de tres capítols. La participació pot ser individual o en grup de fins
a tres persones. La pujada del primer capítol començarà l’11 de gener
i el concurs s’acabarà el 29 de març, data límit per entregar el tercer
capítol. El jurat, format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació, valorarà la qualitat i l’originalitat de les històries. El veredicte es farà públic en diferents actes de cloenda territorials al llarg
del maig, on els finalistes i el professorat hi seran convidats. Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, Smartphone
i auriculars sense fils. També es premiaran als professors/es més motivadors/es de cada territori amb una estada de 2 dies per a 2 persones amb sopars i/o esmorzars inclosos.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

Pal·liar la situació de
necessitat material
i de vulnerabilitat
La igualtat
durant la Covid-19 comença als barris

C

onfessem que mai
hauríem imaginat
haver de gestionar
una pandèmia des
de la política municipal. En alguns casos podem liderar accions, en altres casos només
podem acceptar les normes que
deriven del PROCICAT i intentar pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat de
les famílies calderines.
Avui destaquem que en l’àmbit
dels Serveis Socials, un equip de
professionals està oferint atenció i
ajuda a persones i famílies en risc
d’exclusió social per millorar la
seva qualitat de vida, donem suport a les persones i a les famílies
amb més necessitats econòmiques
a través de prestacions per a despeses urgents i bàsiques i les persones transeünts estan sent ateses
amb regularitat. Mantenim i potenciem el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) basat en ajuda a la higiene personal i neteja de la llar i
hem ampliat el servei de teleassistència a la franja de + de 65 anys.
Seguim oferint els ajuts de Menjador Escolar i els ajuts per material escolar i llibres, colònies i crèdits de síntesi. Un dels serveis que
també està tenint molta demanda
actualment és el Rebost Solidari
d’Aliments, el servei de distribució
d’aliments coordinat entre l’Ajuntament i les entitats calderines
de Càritas i Creu Roja. Durant el
confinament total vam fer entrega
dels aliments a domicili amb ajuda
de voluntaris i dels operaris d’esports de l’Ajuntament.
Més específicament, dins l’àmbit educatiu, només la posada en
marxa de les escoles amb tasques
orientades a la prevenció del risc
de contagi ja ha suposat una inversió de 20.000€, tot i que personal
de la brigada municipal també ha
ajudat en aquestes tasques. A les
escoles Farell, El Calderí i Montbui
s’ha col·locat un contenidor marítim per emmagatzemar-hi material
i mobiliari i alliberar així espai per
a la docència. S’han lliurat 41 lots
de materials als centres per fer-lo
arribar a les famílies més desafavorides i es va dotar de suport tecnològic a 127 famílies. Vam assumir
les quotes del servei d’escola bressol municipal durant el tancament
i actualment, si hi ha un cas de confinament d’algun grup escolar dels
centres educatius municipals, les
quotes escolars es descomptaran.
En definitiva, acompanyem tan bé
com podem a les famílies que més
pateixen en aquest procés tan dur.
Ens en sortirem!

C

atalunya necessita
un canvi, també
per transformar els
barris, espais dels
nostres municipis
oblidats des d’ara farà deu anys. La
Llei de Barris va ser un instrument
elemental per dignificar moltes
zones urbanes arreu de Catalunya.
Una de les iniciatives polítiques
més emblemàtiques dels governs
catalanistes i d’esquerres presidits
per Pasqual Maragall i José Montilla,
que del 2004 al 2010 va mobilitzar
1.330 milions d’euros d’inversió
aportats per la Generalitat (700)
i els ajuntaments i que va servir
per regenerar prop de 150 barris
de pobles i ciutats de Catalunya. A
Caldes s’hi va poder desenvolupar
un Pla d’Intervenció Integral del
Centre Històric de Caldes que va
obtenir un ajut de 4.380.139,64 €
entre els anys 2008 i 2018.
Però la Generalitat ha deixat
d’apostar per aquest projecte,
deixant-lo morir. Per això els i les
socialistes volem reactivar-lo i ens
hem compromès a recuperar-lo
amb una inversió anual de “com a
mínim” 250 milions en subvencions
i crèdits tous “si tornem a governar
Catalunya a partir del 14 de febrer”
tal com va anunciar aquesta
setmana el nostre primer secretari,
Miquel Iceta.
Sabem que la igualtat comença als
barris i per això creiem que és vital
una forta inversió directament en
els municipis. Una nova revolució
urbanística i social, sustentada en
la rehabilitació d’habitatges sota
criteris sostenibles i d’eficiència
energètica, té el triple objectiu de
millorar la qualitat de vida dels
veïns i les veïnes que hi viuen,
reactivar l’economia dels barris
i crear ocupació. La recuperació
de la Llei de Barris, per tant,
esdevindrà una eina bàsica per fer
possibles la reactivació econòmica
i la reconstrucció social postcovid
als nostres pobles i ciutats, amb
programes socials específics.
Des del PSC de Caldes tenim clar
que el nostre objectiu amb aquesta
Llei de Barris ha de ser trencar les
actuals desigualtats entre barris
que trobem al nostre municipi.
Dignificant tots i cada un d’ells!

CUP - Caldes

Feminisme
per combatre
la pandèmia

S

’apropa el 25N, Dia
internacional contra
les violències masclistes, data idònia
per constatar que
tot i la quantitat d’espais dedicats
a parlar de la COVID-19, pocs analitzen les conseqüències que té per
a les dones.
L’aïllament social fruit del confinament, que implica per a moltes
dones conviure amb els agressors
i agreujar encara més les situacions de violència masclista que pateixen, ha comportat l’augment
del nombre de denúncies. El teixit comunitari i les relacions socials que podrien ajudar-les a escapar-ne queden lluny quan no es pot
sortir de casa durant dies.
La crisi econòmica derivada de la
pandèmia ha incrementat també la
precarietat de moltes dones, que
dificulta allunyar-se del maltractador. Una dona sense feina digna
ni recursos econòmics o sense papers pot veure’s obligada a seguir
en una relació de violència. Els feminicidis i la violència masclista
van lligats a la situació estructural
que pateixen les dones en un sistema capitalista i patriarcal.
Malgrat el 65% de les persones que
han estat a primera línia fent front
a la crisi sanitària són dones, pateixen pitjors condicions laborals:
salaris més baixos, major temporalitat i taxa d’atur més alta. Tanmateix, assumeixen més que mai
les tasques domèstiques i de cures.
Des dels Ajuntaments cal garantir
la intervenció integral a les dones
que pateixen violències masclistes,
agreujades amb la situació actual,
reforçant els recursos socials de
prevenció, detecció i suport. Cal
que els serveis vagin més enllà i
disposin de psicòlogues, orientadores laborals i educadores socials.
Alhora, calen altres mesures que
garanteixin una vida digna a les
dones, sobretot en el context de
pandèmia, i que trenquin la dependència econòmica d’aquestes vers
els seus agressors. En són exemples l’empadronament de totes les
dones migrades perquè tinguin
accés als sistemes d’ajuts, de salut
i d’atenció social; l’aturada dels
desnonaments i la suspensió del
pagament de lloguers i subministraments per a les que no tinguin
ingressos; o la garantia d’habitatge
social per a les dones soles i amb
famílies monoparentals, amb la implementació de recursos específics
per a una protecció real i efectiva
davant la violència masclista.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Propostes pel
pressupost 2021

Llei Celaa,
retallada de
llibertat!!!

A

ra que es comença a
preparar el pressupost per l’any 2021,
volem explicar-vos
algunes de les propostes que Junts per Catalunya
ha fet arribar al govern municipal
per tal de que s’incloguin al pròxim exercici.
Primer de tot creiem imprescindible establir una nova línia d’ajuts,
que es mantingui oberta al llarg del
temps, per a empreses, autònoms i
persones físiques afectades per la
crisi econòmica provocada per la
COVID-19. A més, sol·licitem la creació d’un fons de contingència extraordinari per donar una resposta ràpida a possibles emergències
tant econòmiques com sanitàries
per nous confinaments.
Per tal d’incrementar el benestar
de les persones, proposem també
la neteja de la llera de la riera des
del càmping del Pasqualet fins a
la Torre Marimon. Això permetria disposar d’un espai verd molt
gran que milloraria molt la qualitat
de vida de la gent amb una inversió relativament baixa, sobretot en
aquests moments on la mobilitat es
veu reduïda.
Per altra banda, ara que s’ha començat a parlar de Can Rius, veiem
essencial la creació d’una comissió
de treball (que englobi a tothom)
per tal de decidir/planificar els possibles usos de l’edifici, més enllà de
l’habitatge dotacional. Creiem que
aquest espai hauria de ser cultural
i educatiu i així estimular el pas continu de persones i la conseqüent revitalització del Casc Antic.
També proposem establir una comissió amb els comerciants i veïns
del c/Pi i Margall per decidir la seva
remodelació i dies d’ús peatonal. Cal
estimular el comerç tot millorant la
vida de la gent. Cal millorar els accessos i els carrers del polígon de
la Borda per estimular la indústria,
i també habilitar un pas per a vianants des del pont de Can Solà fins
al Polígon del Pinatar per augmentar la seguretat.
A nivell cultural, demanem que
l’ajuntament esdevingui un programador actiu i de promoció de cultura al municipi. Cal revisar els convenis amb les entitats culturals per
estimular el consum de cultura al
poble i crear sinèrgies que maximitzin els esforços de les entitats
per mantenir viu i dinàmic el nostre municipi.

L

a qualitat de l’ensenyament públic, la
llibertat d’elecció de
la concertada, especial i diferenciada
i el castellà com a idioma oficial i
vehicular, són drets fonamentals
que no poden ser moneda de canvi
pels PGE.
Lliurar l’educació a canvi de vots
per consolidar uns pressupostos,
és indignant tant del govern que
el proposa com dels que el voten
al Congrés.
Els catalans no ens mereixem
pagar tan alt preu perquè Sánchez segueixi a la Moncloa. És una
llei que no busca la millora de la
qualitat educativa en positiu, sinó
que va contra l’educació concertada, contra l’elecció de centre pels
pares, contra l’educació diferenciada i, a través d’el control polític
de l’educació, es pretén una agressió a la llibertat de consciència evitant la formació en valors ètics, filosòfics o religiosos.
Aquesta Llei és una llei sense consens, sense pacte educatiu, sense
debat social al Congrés, sense escoltar els pares, sense consultar als
col·legis, sense parlar amb els professors, sense respecte a la diferència educativa. Es ¿poden dir tantes coses dolentes d una llei? La del
castellà, (segona llengua mes parlada arreu del mon) és un atropellament que vulnera els principis,
drets i llibertats que recull la Constitució i per això, una vegada més,
el Partit Popular presentarà un recurs a l›Tribunal Constitucional per
evitar-ho, ja que tots els espanyols
tenen el dret i el deure de conèixer
la llengua oficial de l›estat, i el castellà ho és.
Aquesta llei és un pas més en la deriva cap a un populisme de tints
autoritaris que pretén expandir el
poder de l’Estat i fer-ho penetrar
fins a l’últim racó de l’esfera pública,
però també privada, dels ciutadans.
L’arrogància, la incompetència i la
mentida en la gestió de gairebé tot
el que està fent aquest Govern és
insuportable i vergonyós, i els que
l’aplaudeixen i voten, només busquen el seu confortabilitat i interès personal.
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La solidaritat calderina és
més necessària que mai
Del 16 al 21 de novembre es durà a terme el Gran Recapte d’aliments, que s’ha vist modificat per la crisi de la Covid-19

Degut a la situació sanitària actual l’edició d’enguany del Gran Recapte serà diferent. Es necessiten donacions monetàries per poder comprar aliments i productes bàsics. > q. pascual

Mireia Clapers

L

a crisi social generada per
l’emergència sanitària provocada per al coronavirus
ha fet incrementar la distribució d’aliments per
part dels Bancs dels Aliments. A Catalunya, durant aquest any 2020 s’han
repartit més de quinze milions de quilos d’aliments, que han arribat a 262 mil
persones a través de les 636 entitats
que gestionen la rebuda i la distribució
dels aliments. Si aquestes dades continuen augmentant, les reserves no seran
suficients per fer front a la demanda
que estan tenint. Davant d’aquesta situació excepcional i agreujada per la pandèmia, l’edició d’aquest any del Gran
Recapte d’Aliments és més necessari que mai. A la vila termal, durant la
campanya de l’any passat es van aconseguir 14.000 quilos d’aliments durant

67.308

quilos d’aliments
ha repartit el
Rebost Solidari
en el que portem
d’aquest any

33596

és el número
de Bizum on es
poden fer les
donacions fins al
16 de desembre

els dos dies que va durar la campanya.
Des de l’esclat de la pandèmia, el nombre d’usuaris del Rebost Solidari ha
augmentat respecte l’any 2019, des del
mes de gener fins al novembre d’aquest
2020 el Rebost ha donat resposta a 517
usuaris havent repartit 67.308 quilos
d’aliments. Tot i que es pot donar resposta a la demanda actual, la necessitat d’aliments augmenta, per això,
l’Ajuntament de la vila ha incrementat la despesa destinada a la compra
d’aliments per poder garantir la cistella bàsica, ja que l’entrada de donacions és més limitada. Les donacions del
Rebost, durant la crisi social generada
per la pandèmia, que vénen principalment donades pel programa FEGA de
la UE i pel Banc d’aliments, s’han mantingut, però la quantitat de productes
s’ha vist reduïda. A Caldes, un any més,
es demana a la població que ajudi, en
la mesura del possible, a aquesta campanya de recollida d’aliments. Aquest

any el Gran Recapte va començar ahir
dia 16 i continuarà fins al 21 de novembre, però el seu funcionament s’ha
vist modificat a causa de les mesures
de seguretat per fer front a la Covid19. La recollida d’aliments a les entrades dels supermercats no serà possible
per no posar en perill als voluntaris i a
les persones que donen aliments, per
això, l’entitat del Gran Recapte proposa a la ciutadania fer donacions monetàries per poder comprar els aliments i productes d’higiene personal.
Per participar en l’edició d’aquest any del
Gran Recapte calderí, als supermercats,
es podran fer donacions a les caixes, en
el moment de pagar la resta de la compra. Aquestes donacions poden ser de la
quantitat que cada persona decideixi, per
això les dates d’aquesta edició s’han ampliat per evitar concentracions de persones. A Caldes els supermercats que hi
col·laboren són Caprabo, Mercadona, Bon
Àrea, Dia, Coaliment, Ametller Origen i

Condis. També del 16 al 21 de novembre
en alguns mercats i botigues de proximitat es podran comprar tiquets en els comerços adherits a la Unió de Comerciants i Industrials de Clades (UCIC), per
valor de tres euros, per donar productes
bàsics de primera necessitat. Donada la
situació sanitària, també s’ha habilitat
un portal web, granrecapteonline.com,
i un número de Bizum, 33596, per poder
fer donacions, i en aquest cas, el termini s’ha ampliat fins al 16 de desembre.
L’activitat del Rebost Solidari és un imprescindible al municipi, Creu Roja, Càritas i Ajuntament, amb la col·laboració
també de Rotary Club, treballen en
l’atenció al dret a l’alimentació de les
persones i famílies més vulnerables.
Creu Roja, Càritas i l’Ajuntament, conjuntament i coordinadament, segueixen treballant per acompanyar i atendre aquestes famílies, des d’una mirada
no assistencial, sinó encaminada a afavorir un canvi de la seva situació.
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REPORTATGE | CICLISME

El ‘boom’ de la bicicleta després del
confinament, col·lapsa el mercat
Aconseguir un model concret de gamma mitjana-baixa és missió impossible pels comerciants, que s’han vist saturats
Albert San Andrés

P

ocs esports poden
dir que han crescut tant
com ho ha fet el ciclisme després de dos confinaments. El ‘boom’ que
ha viscut el món de les dues rodes ha
deixat gairebé en el col·lapse a aquesta indústria esportiva, on en la majoria de casos s’ha d’esperar durant
mesos per a poder comprar una bicicleta. L’entrada de nou practicants en
el món de la bicicleta, es deu al tancament de les instal·lacions esportives i al fet de ser un esport individual que permet la distància social.
Escollir un model concret de bicicleta
és, ara per ara, complicat. La demanda va disparar-se just després del primer confinament, així com la venda de
rodets, un aparell que és pràcticament
impossible de trobar ara mateix. El confinament a la Xina, país que fabrica la
major part de components, ha minvat
un mercat que s’ha saturat en la major
part del món i on les llistes d’espera per
a models de gamma mitja-baixa pot arribar a ser de dos a deu mesos.
El 23 de gener, les autoritats xineses van decretar el confinament de
Hubei, una de les 22 províncies del país,
on Wuhan és la capital. Un total de 56
milions de persones van quedar confinades fins al 8 d’abril per a controlar
el focus mundial de la pandèmia, fent
caure les exportacions del país en un
17% al febrer -respecte a l’any anteriorper l’aturada de la indústria.
Els dos grans fabricants de components, Shimano i Sram, van col·
lapsar per complet davant d’una demanda que va arribar en tromba. De
fet, segons alguns experts, aquesta ha
estat superior al ‘boom’ que es va viure
durant els anys 90, quan es va consolidar la bicicleta de muntanya. El trencament d’estoc en les bicis de menys de
1.500 € és una realitat ara mateix, sobretot en la de muntanya, on costa trobar la major part de models del mercat.
A Caldes existeixen tres botigues
que estan vivint aquesta realitat. Des
de Cicles 02, Montse Arimón explica
que “quan ens van desconfinar, l’única alternativa al caminar era anar en
bici, un dels motius principals de la
saturació, sent el mercat dels 300
als 1.000 € on es troba el principal
problema”. L’aturada en la fabricació
no s’ha compensat i l’arribada de bicicletes és en comptagotes. “Depèn de
molts factors, talla, model, etc. Ens
van arribant bicis cada dia, però escollir un model concret pot significar
haver d’esperar un temps” remarca
Carles Puig, del mateix comerç. Ramón
Celma de Tot Bike, coincideix i afegeix

José Vilchez i Enric Tristany fan una reparació sobre el terreny en una gravel, pels voltants de Torre Marimon. > A. san andrés

“Quan ens van
desconfinar,
l’única alternativa
al caminar era
anar en bici,
un dels motius
principals de
la saturació”.
Montse Arimón,
Cicles 02

que “aquest Nadal serà una època
complicada, ja que ara que podríem
vendre, no tenim estoc, més enllà
de les gammes més altes que parteixen dels 6.000 €. Hi ha marques que
ens donen terminis pel juny o juliol”.
Amb aquest panorama el mercat està
canviant i ara “ens arriben moltes trucades des de fora de Caldes i tenim
clients de tot el Vallès que miren de
buscar la bici o les peces necessàries per a tot arreu” afirma Celma. A
les botigues, però, encara es poden
veure diferents models i marques en
estoc, però una vegada venudes és difícil saber quan es podran reposar.
Si la venda està en un moment complicat des de fa uns mesos, la reparació està començant a patir el mateix
problema de falta de subministrament. Diego Vizcaíno, de Diego Bike,
es dedica principalment a la reparació i posada a punt de bicicletes i explica que “ho estem passant malament.
Tenim molta feina, però a l’hora de
buscar components ens costa molt
més. Ho superes com pots, però en
la feina que abans perdies 10 minuts
en un sol proveïdor, ara ho has de

demanar en molts llocs i perds molt
més temps. Has d’emportar-te feina
a casa perquè pots arribar a perdre tres hores per a fer una comanda i arribes a demanar a cinc proveïdors les peces d’una única bici”.
Des de Cicles 02, Arimón admet que
també comencen a tenir problemes
amb el recanvi: “Fins ara no hem tingut gaires problemes, però ara mateix ja els tenim” explica, mentre
Puig afegeix que “el venedor final
és l’últim en rebre les peces. Primer serveixen a les marques que,
en alguns casos, arriben a pagar sobrepreus per ser els primers a rebre
els components i poder donar sortida a la producció”. Celma explica que
“en algunes marques no pots reparar per falta de material i a vegades són peces com simples pedals”
i coincideix amb Vizcaíno en l’aspecte del temps per a fer les comandes.
Enric Tristany i José Vilchez són dos
usuaris calderins que recentment han
volgut canviar de bicicleta. En el cas
de Tristany, usuari d’un model gravel
-un híbrid entre carretera i muntanyaha volgut canviar una btt per una gra-

vel nova per a la seva parella, en un comerç de fora de la localitat. “La taxació
de la btt va ser molt a la baixa i els
models a escollir en estoc eren molt
pocs” explica i s’ha hagut de resignar i
esperar per a aconseguir un nou model
més endavant.
Per la seva banda, Vilchez s’ha
decidit tornar al món de les dues
rodes després del confinament i fa uns
dies que va optar a comprar una gravel de gamma mitjana, però confessa
el que afirmen els venedors: “hauré
d’esperar un mínim de dos mesos
per aconseguir-la, però esperar per
a demanar-la tampoc soluciona res,
ja que com més trigues menys models trobes”.
Anualment, els models de l’any següent es presenten després de l’estiu,
però amb aquest panorama, existeixen
marques que solaparan els models de
2021 amb els de 2022, dels quals encara no està garantida del tot la fabricació en els temps estipulats. El problema
de subministrament i de les llargues
esperes encara s’ha d’estabilitzar per
a donar sortida a un producte que s’ha
convertit en l’estrella inesperada.
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hoquei | ok lliga

Retorn agredolç del Caldes a les pistes (1-7)
El Recam Làser Caldes va caure per 1 a 7 contra el FC Barcelona en la 8a jornada de l’OK Lliga
El Recam Làser Caldes va rebre
dissabte passat -14 de novembrela visita del FC Barcelona en el
partit corresponent a la 8a jornada de l’OK Lliga d’aquesta temporada 2020-2021, quan els calderins
portaven dues setmanes d’aturada
per la Covid-19.
El rival va ser el totpoderós FC
Barcelona. Els d’Edu Castro partien, un any més, amb el paper
de favorit en totes les competicions. Sense gaires canvis a la plantilla tret del fitxatge del calderí
Sergi Llorca, el bloc culé ofereix
múltiples opcions al seu tècnic.
En aquest inici de temporada, els
blaugranes han comptat els seus
partits per victòries, excepte la
derrota a casa contra el Liceo.
La millor noticia pel Caldes va
ser tornar a les pistes. Els vallesans, amb més ganes que mai, volien tornar a oferir espectacle i demostrar l’alt nivell exhibit en les
jornades inicials.
El partit va començar de cara pels
jugadors blaugranes que es van
avançar als 7 segons amb un gol de
Nunes des de el punt de penal. El

mateix Nunes va fer el 0 a 2 abans
del minut 10. El Recam Làser Caldes li va costar entrar en el partit
però el pas dels minuts va ajudar a
veure bons detalls de joc coral per
part dels arlequinats. Tot i això,
al minut 15, Pascual va fer el 0 a 3
amb un fort xut.
A la represa el guió del partit no
va canviar. Els jugadors de Castro
van mantenir un ritme alt i l’encert en atac va ser insuperable. Nil
Roca va assistir a Pascual per fer
el 0 a 4. Un minut després, al 29,
Ferran Rosa, des de la directa, va
fer l’1 a 4. L’alegria va durar poc
pels locals. Pascual, en l’acció següent, va fet el seu hat-trick personal per situar l’1 a 5. Pablo Álvarez, amb un rápid contraatac va
fer l’1 a 6 i Albart, amb un xut de
pala, va tancar el marcador amb
el definitiu 1 a 7.
Toca passar pàgina i pensar en
l’important cita del pròxim dissabte dia 21 de novembre, a Mataró. El Caldes visitarà el Joan Parera en busca de 3 punts Claus per
tornar a la zona noble de la taula.
> PREMSA CH CALDES

Acció que simbolitza el duel que va tenir lloc al Torre Roja entre el Recam Làser Caldes i el FC Barcelona.> K.CÀTEDRA
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del 17 al 30 de novembre del 2020
DIMECRES 18
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

18 H · ACTIVITAT EN LÍNIA
‘Descobreix i gaudeix del cicle
menstrual i de la teva sexualitat’,
amb motiu del Dia Internacional
per l’Erradicació de les Violències Masclistes’.
Lloc: Xarxes socials de l’Ajuntament de Caldes i Espai Jove El Toc
Organitza: Regidoria d’Igualtat,
Feminisme i polítiques LGTBI+ i
Espai Jove El Toc.
18:30 H · EDIFICI D’HABITATGE PER A JOVES
Sessió de retorn de les propostes
recollides en el procés participatiu
per a la construcció d’un habitatge públic per a joves. Acte telemàtic a través de la plataforma Zoom.
Inscripcions a https://forms.gle/
yhvD7am4nXW9EsJA6
Lloc: Zoom
Organitza: Ajuntament de Caldes

DISSABTE 21
10 H · BIBLIOLAB MAKECODE ARCADE
Taller en format en línia per a

amants dels videojocs retro. A
partir de 16 anys. Activitat gratuïta. Places limitades amb inscripcions prèvia (les places s’assignaran per ordre d’inscripció).
A càrrec d’Edukem-nos
Lloc: plataforma digital Zoom
Organitza: Biblioteca de Caldes

DIMECRES 25
10 H · SORTEIG SHOP IN
CALDES
Resolució del sorteig per extreure les butlletes guanyadores de la
campanya ‘Llums, Nadal i Shop in
Caldes’. Els guanyadors hauran de
posar-se en contacte amb la regidoria de Comerç i Consum, a través de
La Piqueta, enviant un correu electrònic a ShopinCaldes@caldesdemontbui.cat o trucant al telèfon
938 627 025, els dies 26 i 27 de novembre fins les 12h del migdia.
Lloc: En directe a les xarxes socials
de l’Ajuntament de Caldes
Organitza: Regidoria de Comerç i
Consum de l’Ajuntament de Caldes
18 H · XERRADA: ‘QUÈ SÓN LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES?’
Amb la Júlia Mas, tècnica d’Igual-

tat, Feminisme i polítiques LGBTIQ+ de Caldes de Montbui.
Lloc: Instagram Live @eltoc
Organitza: Espai Jove El Toc
19 H · LLIURAMENT
DE PREMIS
Entrega de premis del concurs
‘Mira en clau de gènere’. Activitat
en línia amb motiu del Dia Internacional per l’Erradicació de les
Violències Masclistes’.
Lloc: Xarxes socials de l’Ajuntament de Caldes i Espai Jove El Toc
Organitza: Regidoria d’Igualtat,
Feminisme i polítiques LGTBI+ i
Espai Jove El Toc.

per a l’accés virtual.
Organitza: Servei d’Empresa i suport a l’emprenedoria

DIVENDRES 27
19 H · ENCESA DE LLUMS
DE NADAL
Acte públic d’encesa de les llums de
Nadal per inaugurar l’època més màgica de l’any. Hi participaran els tres
infants de 6 a 12 anys que tinguin les
butlletes guanyadores del sorteig
‘Llums, Nadal i Shop in Caldes’.
Lloc: plaça de Font del Lleó
Organitza: Ajuntament de Caldes

DIJOUS 26
10 H · FORMACIÓ EN LÍNIA
«Coneix els requisits legal i fiscals de la venda en línia». Dues
sessions, 26 de novembre i 2 de
desembre. A càrrec de la formadora Yolanda Presa, de Ypaproject. Inscripcions a serveiempresa@caldesdemontbui.cat.
Lloc: Formació en línia. Cal disposar de recursos per poder fer la
formació i un cop formalitzada la
inscripció es facilitarà un enllaç

DISSABTE 28
18 H · PER UN CALDES LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES, TOTES LES VEUS SUMEN
Acte virtual amb la participació de
la ciutadania de Caldes, amb motiu
del Dia Internacional per l’Erradicació de les Violències Masclistes.
Lloc: Xarxes socials de l’Ajuntament de Caldes i Espai Jove El Toc
Organitza: Regidoria d’Igualtat,
Feminisme i polítiques LGTBI+ i
Espai Jove El Toc.

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
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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 · TV Caldes: 93 865 46 73 · 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
Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

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

La frase de la quinzena

“El meu silenci
no em va protegir.
El teu silenci
no et protegirà”
> Audre Lorde

Farmàcia R.T. M.

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!
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.

Quina vocal hi falta?
“Aquest matí la Teresa, abans d’anar a m___ntar a cavall, ha m___ntat un
joc de cartró per al seu fill, i quan torni m___ntarà la nata per fer-li un
pastís per berenar.”

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

DEFUNCIONS
9 de novembre del 2020 · 79 anys
SERVANDO CANCHADO SOSA
7 de novembre del 2020 · 72 anys
PLÁCIDO GARCÍA PASTOR
1 de novembre del 2020 · 73 anys
ENRIC CARBONELL BADIA

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

La ‘u’

La ‘o’

La ‘u’ i la ‘o’

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
84.172
sessions al web
53.122
usuaris únics

CONTACTA’NS!
hola@calderi.cat

www.calderi.cat
el portal digital de notícies
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Curiositats

Actriu i directora del curt ‘Daucus Carota’

Carla
Linares
Yuste

Diumenge passat, el curt Daucus Carota, de la qual n’és
la directora i guionista, es va estrenar a la secció oficial
de Zinebi, el festival internacional de cinema documental
i curtmetratge de Bilbao. Divendres pot saber si és la
guanyadora. Està rodant ‘El tiempo que te doy’ per a Netflix.
I ara ja està escrivint el guió de la seva primera pel·lícula.

Jordi Rius

J. SERRA

· Com és que s’estrena el teu curt al
festival Zinebi?
Quan vam acabar el curt, que d’això ja
fa un any, vam començar amb la distribució. El Shorcat, el programa de promoció internacional de curts de Catalan
Films, selecciona cada any 8 curts. Fan
una distribució a mercats de festivals,
esponsoritzen el curt i el venen. Vam
tenir la sort que ens el van agafar. Des
d’aquell moment fins ara, el Shortcat
ens l’ha anat distribuint a diferents festivals. Amb l’aturada del coronavirus tot
ha anat una mica més lent.

“ Soc d’aquestes persones
que no sé si t’escapes d’una
cosa fent-ne moltes o t’afartes
d’una cosa fent-ne moltes”

Del 17 de nov a l’1 de des de 2020

· Per aquells que encara no l’han
vist, de què va el curt?
Daucus Carota crec que és una història
d’alliberament d’una persona que troba
per primera vegada la seva veu reconnectant amb el cos i amb el seu sexe. Viu
en una comunitat de dones en un antic
convent que cau a trossos. Té 85 anys
quan sent aquesta veu i s’adona de l’absurditat amb la qual estava vivint. Per
primer cop es diu: ‘Un moment, jo no
tinc per què fer això. Estic sentint coses
que són meves i vull seguir-les i des
d’aquí em puc realitzar a mi mateixa’.
· Es pot dir que ets multidisciplinar?
Soc d’aquestes persones que no sé si
t’escapes d’una cosa fent-ne moltes o
t’afartes d’una cosa fent-ne moltes. Però
per ara és per on m’han portat les coses
sempre que he necessitat expandir-me.

· Amb 12 anys, ja estaves a l’escola de teatre de Nancy Tuñón...
La direcció em tirava molt també perquè me’n recordo de gravar els meus
cosins, de voler actuar en aquestes gravacions però deia: ‘Jo us gravo i penso
l’escena’. Ja hi havia una inquietud.
· Què podem fer per revertir la situació per la qual passa la cultura en aquest temps de pandèmia?
S’ha vist que els contagis han estat
mínims i que les mesures d’higiene s’han garantit durant aquesta
temporada que teatres i cinemes
han estat oberts. Crec que és un
tema de govern. Si des del govern
central es dona suport important
a la cultura, la gent que potser per
a ella li queda més lluny o és un
tema satèl·lit veurà que és un tema
important. Durant el confinament,
tothom estava mirant sèries o pel·
lícules, llegint llibres o consumint
teatre que es feia en línia. Crec
que la cultura és molt necessària.
· Ets molt activa a les xarxes socials. Vas impulsar les @Sexspeaches des d’Instagram. Converses sobre sexe?
És una proposta que surt d’un dia
que vaig penjar una proposta a una
‘story’ d’Instagram dient que s’hauria
de parlar més sobre sexe, sense cap
altra transcendència. I molta gent
em va contestar: ‘I tant, jo també ho
crec’. Llavors em vaig plantejar fer

un sopar amb tots els que m’havien
respost per parlar de sexe. No era per
organitzar cap mena d’orgia... Potser
unes 40 persones em van contestar.
La gent em va enviar missatges l’endemà dient-me que s’havia de repetir. Llavors una vegada al mes organitzava un Sexspeaches.
· Per què creus que van tenir tant
de ressò les trobades?
Tots sabem què és el sexe, però
hi ha alguna cosa tabú, que no es
parla. Potser amb la parella o amb
algun amic o amiga propera. En
part també és una cosa íntima, que
ja està bé que no en vulguis parlar
i es quedi per a tu. Però hi ha una
part que necessitem escoltar.
· També estàs en les ‘performance’
amb el moviment Pussy Picnic...
Érem un grup d’amigues i durant dos
anys ens vam reunir amb la idea de
fer alguna cosa, però mai sabíem què
acabaríem fent. Ens va sorgir l’oportunitat de fer una mini performance
en un lloc i amb aquesta excusa ens
vam donar a la llum com a performers. Divendres passat justament
es va estrenar un videoclip amb la
primera performance que vam fer
de Clara Aguilart amb Laura Weissmahr. Hem actuat a diferents llocs
de Barcelona i a Roma.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

