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““El
preu és el
que es paga.
El valor és el
que s’obté.
Warren Buffett

“
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El mercat setmanal

> A. SAN ANDRÉS

Des dels temps més antics, la progressiva
divisió social del treball va donar lloc a
la celebració de reunions de mercaders
amb una certa periodicitat, normalment
setmanal, per tal d’oferir els seus productes.
Des de l’imperi Romà que els mercats,
així com qualsevol altra expressió social i
emergent, ha evolucionat adaptant-se al
context socio-històric concret.
Ara toca una nova reconversió, i el mercat
setmanal de Caldes -el primer servei
recuperat arran la pandèmia en el municipi
termal- és la viva expressió de l’inici dels
nous temps que ja estem vivint.
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FASE 0 | RECUPERACIÓ DE SERVEIS

Retorn del mercat amb il·lusió i distància
El canvi d’emplaçament a Pi i Margall és la principal novetat del mercat setmanal alimentari després de més de 60 dies sense activitat comercial al carrer

Els comerciants van haver de servir els seus productes per complir amb les mesures establertes per les autoritats competents. Ferran Alcaide, de Pollastres Avi Manel, amb les mesures de protecció individual en la parada que regenta. > A. SAN ANDRÉS

Albert San Andrés

D

imarts va ser un dia diferent a Caldes, quelcom
va canviar. Tot i no ser
un dimarts dels habituals, el retorn del mercat
setmanal va tornar a convertir el principal eix comercial de Caldes en el carrer més concorregut de la vila durant
unes hores. El canvi de localització i les
mesures de protecció van ser el més
destacable d’una jornada on una vintena de parades de fruita van reiniciar
l’activitat comercial estancada des de
mitjans de març.
El confinament i la subsegüent desescalada ens ha canviat la vida a tots,
fent-nos sortir al carrer amb mascareta
i guants i mantenint distàncies amb qui
normalment li faríem dos petons, una
abraçada o li donaríem la mà. De moment això no ho podrem tornar a fer fins
d’aquí a unes setmanes i dimarts les salutacions amb els fruiters del mercat van
ser més fredes de l’habitual. El silenci i el
poc soroll ambiental van contrastar en la
jornada de reestrena del mercat, un lloc
on normalment el rebombori és una de
les qualitats més destacades.

Menys

afluència, però
satisfacció dels
paradistes en la
reobertura

La nova

ubicació a Pi i
Margall va ser del
gust de tothom

Disposat al llarg del carrer Pi i
Maragall, des de la confluència amb
Santa Teresa i Homs, 18 paradistes
van tornar a instal·lar-se al mercat setmanal, aquesta vegada però, sobre les
llambordes de l’eix comercial principal
de la ciutat. Un nou emplaçament buscat per a millorar l’accés a la gent i evitar el col·lapse dels estrets carrers on
s’ubica habitualment.
Des de les sis de la matinada, els paradistes van haver de lluitar perquè els
palets no es quedessin enganxats a les
llambordes, un dels inconvenients que
potser no s’havia tingut en compte a l’hora de seleccionar la ubicació. Una opció
escollida d’entre poques més, ja que Pi i
Margall és l’únic carrer de la zona centre
amb amplada suficient per a no haver de
mesclar als vianants i als compradors.
En tota la llargada ocupada pel
mercat, la vorera esquerra -mirant en
direcció centre- era de baixada cap a
l’estació i la dreta de pujada cap al centre. La Policia Local i Protecció Civil
van vetllar durant tota la jornada pel
compliment de la normativa sense gaires incidents rellevants, llevat d’avisos
a compradors per incompliment d’alguna de les normes.
El centre del carrer va estar re-

servat pels compradors que havien
d’esperar rere les tanques de separació guardant la distància social entre
ells, per entrar a la parada durant el
seu torn en un màxim de dues persones
en les parades petites o tres a les grans.
Francesc Esteve, membre voluntari de Protecció Civil i un dels encarregats de vetllar pel bon funcionament
va qualificar la jornada de “bona” destacant que “hi ha hagut força afluència i la gent ha fet cas de les indicacions”. El ‘Siscu’ com és més conegut,
també va explicar que “és cert que hi
ha alguns despistats que no els hi
agrada que li hagis de dir, però en línies generals, la gent està molt conscienciada i fa el que toca”.
L’afluència però, tot i ser més alta
del que s’esperava inicialment, no va
arribar ni de llarg a la d’un dia normal
d’abans del confinament, amb diversitat
d’opinions dels paradistes al respecte.
Josep Maria Planas de Fruites Planas va valorar positivament aquesta tornada: “La majoria de la gent s’està prenent bé haver de fer cua i nosaltres
podem vendre, que sempre és millor
que estar a casa. Faig cinc mercats i
cap d’ells està obert”, afirma, coincidint
amb Mari Carmen Requena de Fruites

Hidalgo, que va remarcar que “a alguna persona li has de dir però en general estan ben conscienciats”. Marc Socarrats, de Fruites Socarrats afegeix que
“la gent està respectant les distàncies
i l’aforament i està anant bé, tot i que
la dinàmica de feina és més lenta, havent de servir a tothom”, una opinió
coincident amb la dels dos únics paradistes que no venien fruita, Ferran Alcaide (Pollastres Avi Manel) i Jordi Vilella (Ous Can Vilella).
Durant aquests dies el repartiment a domicili ha estat l’única solució
al problema de la inactivitat per la pandèmia. Tot i això, “ningú ens podia garantir les mesures de seguretat i higiene repartint porta a porta i aquí
sí que tenim aquesta seguretat amb
la presència dels cossos de seguretat.
Tot i això, la gent ja està molt acostumada a les mesures de seguretat després de setmanes comprant així” remarca Planas, tot i que “la gent gran és
a qui més li costa, ja que en ocasions
no entenen com funciona”. Socarrats
afegeix que “l’únic mercat on podíem
vendre era a Sant Feliu de Codines i
hem estat venent a domicili a Sabadell, on hem obert mercat i on segurament continuarem fent comandes”.

Tot i l’esperada caiguda de les vendes respecte a jornades prèvies al confinament, Planas creu que “en comparació amb un dimarts normal potser
estarem en un 70% menys de la venda,
però s’entén la situació, ja que no tothom vol o pot sortir al carrer”, mentre que Requena culpa de la situació a
que “la gent encara no sap on estem
després de canviar de lloc i al principi costa” afegint que “està sent un
dia molt fluix”. La tònica de la baixada
de vendes és recolzada per Socarrats,
tot i que prèviament eren més negatius
respecte a la facturació: “Ens esperàvem un dia més fluix, perquè ens havien explicat que la gent encara està
una mica espantada, però veient la
situació s’ha animat molt”. Alcaide
també va ser positiu en aquest aspecte,
ja que “tot i no ser com un dimarts
normal, per ser el primer dia, està
anant força bé”, mentre que Vilella va
valorar favorablement el mercat setmanal respecte a altres iniciatives: “Està
anant força bé i estem contents. En
altres ens ha anat pitjor, tot i que no
venem la quantitat a la qual estem
acostumats. La gent ha respost”.
El nou emplaçament, tot i presentar alguns problemes a alguns dels co-
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Núria Carné:
“Pels marxants la nova
ubicació ha estat un repte”

La nova ubicació a Pi i Maragall va ser la millor opció per gairebé tothom. > A. SAN ANDRÉS

merciants, ha estat rebut amb satisfacció per la major part dels entrevistats
pel Calderí, on Planas destaca que “tot
i estar més estrets que en la ubicació
normal, ens adaptem al que calgui.
Aquí costa més descarregar però no
ens podem queixar”. Socarrats, Alcaide i Vilella creuen que la nova ubicació “és millor que l’anterior”, mentre
que Requena va remarcar que “l’espai
és més o menys igual que sempre i
només s’ha de vigilar que la gent tingui una mica d’ordre”, una opinió que
lògicament varia segons la situació anterior dels comerciants afectats.
La represa del mercat setmanal
ha estat rebuda, en línies generals, com
a molt satisfactòria per part de venedors i consumidors, ja que la falta d’un
mercat estable ha arribat a col·lapsar
a petits botiguers durant el tancament
de la pandèmia i no han pogut aturar
ni un segon l’activitat comercial. Ara,
tot i la lògica davallada de vendes, podran respirar per primer cop en els últims 60 dies.
El retorn del mercat és un pas
més fins a la nova normalitat i la fi de la
pandèmia, un pas necessari per a tornar a veure llum a final del túnel, amb
il·lusió... i distància!

L’afluència moderada al mercat setmanal de dimarts va permetre una transacció còmoda per venedors i compradors en una jornada que es va tancar amb èxit i sense incidents. Tot i la davallada en
les vendes, la recuperació del mercat és un pas més
cap a la normalitat, tot i estar encara en la fase 0
del desconfinament i amb molts deures a realitzar.
“Ho podem valorar positivament. No coneixem
incidències i la població ha estat responsable
en general, respectant les mesures de seguretat i prevenció” ha valorat Núria Carné, regidora de Comerç i Consum. “Ha estat un mercat
molt diferent, marcat per la fase 0 del desconfinament” explica.
La regidora destaca que “la màxima afluència de
públic ha estat entre dos quarts d’onze fins a la
una del migdia i hem notat que hi ha menys públic del que és habitual, que és el que està passant
als mercats dels pobles del voltant”, mentre que
des de l’ajuntament també valora positivament la
celebració del mercat, confirmant que “durant el
matí hi va haver una afluència constant de persones compradores que van respectar la normativa
difosa sobre condicions de compra a les parades”,
un dels factors més importants per a la continuació
d’aquest durant les pròximes setmanes, ja que durant aquesta fase és potestat dels ajuntaments la
decisió de la celebració o no del mercat.
Tot i estar en fase de prova, “la primera experiència de mercat sota l’estat d’alarma ha estat
prou positiva per garantir la seva continuïtat

si les condicions sanitàries ho permeten” s’explica des del comunicat de premsa del consistori,
mentre es remarca que “l’ampliació estarà subjecta a l’evolució de les fases de desescalada i la
valoració local sobre si es donen les condicions
per incorporar altres parades”.
El més difícil era posar en marxa un nou sistema
de funcionament per a comprar al mercat, amb les
voreres com a pas per als vianants i la calçada com
a nucli comercial, ja que molta de la gent poc habitual del mercat no coneixia les normes de circulació dels vianants. “Hi ha hagut un esforç a nivell
de comunicació molt gran des de l’ajuntament
perquè arribés la normativa a tothom” remarca
Carné, un dispositiu reforçat per la Policia Local i
agents de Protecció Civil a cadascun dels extrems
i centre del mercat.
El nou espai ha pogut complaure l’exigència de
la major part dels comerciants: “Pels marxants
la nova ubicació ha estat un repte. Feia moltes
setmanes que insistien per venir. Sempre hem
posat pel davant la salut de les persones i ara que
la situació de contagis va a la baixa, hem pensat
que era el moment de fer-ho, però sempre amb
unes mesures molt estrictes” conclou Carné.
Un dels punts més importants de tota la infraestructura del mercat ha estat el muntatge i desmuntatge de les parades, amb la coordinació dels vehicles de gran tonatge dels paradistes a càrrec de la
Policia Local, per tal de prevenir aglomeracions i
incidents a primera i última hora del matí.
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Xavier Abel: “Els comerciants som gent
que viu i creu en el poble”
El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes repassa l’actualitat del món comercial local
Albert San Andrés

adonat dels avantatges que et dóna el
km 0. Els comerciants som gent que
viu i creu en el poble.

El comerç està sent una de les activitats primàries més perjudicada
per aquesta pandèmia i pel posterior confinament. El col·lapse del sistema i l’aturada de l’activitat comercial
i industrial ha obligat a reinventar el
concepte de molts dels comerços que
han pogut obrir durant aquest temps,
tot i que no ha estat fins l’aplicació
de la Fase 0, quan la major part han
pogut reobrir portes de nou. A l’espera de l’aplicació de la Fase 1 -o la 0.5
segons es parla ara-, on podran obrir
els negocis amb locals de més de 400
metres, la situació segueix sent molt
complicada per la major part de la
xarxa de comerç local.

S’estan complint les mesures
d’higiene als comerços?
Sí. Una de les primeres accions que
es van coordinar va ser aquesta: passar tota la informació de les mesures
d’higiene per al seu compliment. Fa
dos mesos gairebé ningú sabia com
actuar en una situació així. Es van
aconseguir materials com mascaretes, que a l’inici era molt complicat
o establir protocols pels associats.
La gent que ha obert ara està molt
conscienciada i s’ha preparat tot per
a poder fer-ho.

Xavier Abel, president de la Unió de
Comercials i Industrials de Caldes
(UCIC) i gerent de l’empresa Abel
Xarcuters del carrer Montserrat,
va passar per l’entrevista setmanal
en viu a l’Instagram del diari Calderí, on va fer un repàs de l’actualitat
del comerç de la vila. L’UCIC és actualment el major aglutinador de comerços locals, amb més de 120 establiments adherits.
Com estàs vivint aquesta situació
de confinament?
Ha estat complicat i difícil. Des del
primer dia hem hagut d’ajudar a
molts comerciants per explicar com

Ens vam posar d’acord en
una sèrie de pactes com
bonificacions fiscals per
autònoms o empreses.
L’actuació va ser molt
ràpida i bona per part de
les dues bandes”

final d’any de terrasses de bars i restaurants, acordar una partida de
100.000 € com a pla de xoc, el transport a domicili per a tots els comerciants i la supressió de taxes del mercat setmanal.
L’actuació va ser molt ràpida i és
una molt bona actuació per part de
les dues bandes.

gressos. És una situació molt greu, ja
que necessitem molta ajuda dels ens
locals, tant com de la Generalitat o de
l’estat espanyol, dels quals no hem
rebut cap mena d’ajuda important.
Ara mateix tenim més suport dels
estaments local que de la Generalitat o l’estat. Esperem que això vagi
canviant i es vagi pal·liant.

fer les coses. El tema dels ERTES o
autònoms va ser molt difícil per la
gent. Han estat uns mesos difícils
a nivell personal i a nivell de president de l’UCIC.

Es va tenir marge suficient per
reaccionar a una situació així?
Vam tenir la sort de poder treballar conjuntament amb alcaldia durant un cap de setmana difícil. Es va
pensar en el bé de la gent, deixant de
banda la ideologia dels partits.

Sense tenir precedents, com es
gestiona una crisi així des de
l’UCIC?
El primer que vam fer va ser parlar amb l’alcalde i l’ajuntament per a
prendre mesures per tot el que venia.
Ens vam posar d’acord en una sèrie
de pactes com bonificacions fiscals
per autònoms o empreses, la supressió de taxes de deixalles pel primer
i segon trimestre, la gratuïtat fins a

Quina és ara mateix la situació?
La situació és greu. Tots els botiguers són gent preparada, amb molts
anys d’experiència i bona formació,
però el problema és que no estem davant d’una crisi com la del 2008, ha
estat un tall de cop i no s’ha tingut
opció de buscar fonts alteratives. Ara
mateix o no poden obrir o ho fan amb
la meitat de l’espai. Hi ha les mateixes despeses però sense gairebé in-

És el moment del poble per ajudar el comerç local?
I tant! Hem de pensar el que ha passat aquest últim mes i mig. Sortir al
carrer i veure com estava és el que
passarà si desapareix el comerç local
i urbà. Això no només és vida pel que
ven, sinó pel que viu. Els pisos tenen
un valor segons els serveis que tinguin a prop, la botiga dóna seguretat
i ajuda a que es paguin menys impostos o subministres.
Esteu sentint aquest caliu de la
gent del poble?
Tinc coneguts amb els quals parlava
de quin model era millor, si comprar
en una gran superfície o fer-ho en diversos comerços. Ara mateix ja s’han

Fa una estona l’alcalde Isidre Pineda ha parlat en roda de premsa de l’estreta col·laboració entre
ajuntament i l’UCIC. En quina direcció s’està treballant?
El més important era aconseguir
els acords, una vegada aconseguits,
hem començat a treballar en el desenvolupament. Des de l’ajuntament
tenen un full de ruta i nosaltres un
altre i ens hem acoblat per a poder
tirar endavant la situació. Al mateix
temps, com a entitat estem fent altres promocions. L’objectiu principal és el funcionament de la promoció i la venda. L’exemple és el tema
de les terrasses, on s’està valorant
la màxima seguretat possible. Cada
setmana surten coses diferents,
tenim un objectiu de fons però no
sabem que passarà la pròxima setmana, per això ens reunim setmanalment. La col·laboració és bona,
tot i que no vol dir que a vegades no
ens tirem els trastos.
Són suficients les ajudes oficials?
No. Els ajuts són insuficients. Hem
de valorar que la voluntat de l’ajuntament des del primer moment ha estat
bona. Sabem que poden arribar fins a
un límit i el que necessitem és que ens
ajudin a aconseguir més ajuts. El que
demanem és el màxim de diners possible encara que s’hagin d’endeutar.
Això ens ajudarà a tots com a poble
a sobreviure més endavant, ja que el
que no fem ara ho pagarem més endavant. Això inclou administracions
supramunicipals, a les quals a vegades ens costa arribar i on el paper de
l’ajuntament serà clau. Ara cal decidir com es gastaran els diners destinats a les ajudes i hem d’estar tots
dos d’acords. Som comerciants i
sabem quin peu calça el teixit comercial i ho intentem compaginar amb el
consistori. Volem que això arribi al
comerç real i que funcioni per vendre, que ara mateix, juntament amb
sobreviure és l’objectiu final.

Entre l’UCIC i Caldes Centre Comercial agrupeu més de 120 comerços locals. Existeix cap situació imminent de tancament de
negocis?
És difícil de valorar. Si es tiren endavant els acords amb l’ajuntament,
evitarem arribar a una situació molt
greu. Busquem el major impacte possible per poder vendre i sobreviure.
Malauradament, comencen a haver
situacions de tancament.

Sortir al carrer i veure
com estava és el que
passarà si desapareix el
comerç local i urbà. Això
no només és vida pel que
ven, sinó pel que viu”
S’han trobat a faltar mesures proteccionistes per al comerç i la indústria local en l’àmbit de l’estat?
A nivell estatal, els ajuts del govern
estatal a la gent que ha tancat no arriben a 700 €. Es segueixen mantenint totes les despeses i aquesta gent
ha d’estar tirant dels estalvis per a
poder sobreviure. Això no hauria
d’haver estat així. S’hauria d’haver
aturat tot: a ingrés zero, cost zero.
Però no s’ha fet així. D’aquesta manera sobreviu el teixit comercial i es pot
pagar quan es reiniciés tot. Ara era el
moment d’endeutar-se, ens estem jugant el futur de la societat en un període molt llarg de temps. Les empreses d’un a quatre treballadors són el
94% del total d’empreses. A vegades
creiem que el petit comerç és anecdòtic, però és on treballa entre el 60
i 70% de la gent. O sobreviu aquest
teixit o patirem tothom molt.
En quina direcció creus que ha
d’anar el comerç local de cara al
futur immediat?
És una pregunta a la qual tothom
està buscant la resposta. Personalment crec que el comerç s’ha d’especialitzar. Ha d’anar cap a una unitat
entre la venta on-line i off-line. Tots
els que tenim botiga física haurem
de tenir en compte que això serveix
també d’aparador, però que s’ha de
créixer cap a un altre tipus d’entitat
unificada. A banda, s’haurà de tenir
clar el model de proximitat enfront
del de gran superfície, un model que
conviu a Caldes. Els botiguers ens
haurem d’unir molt més, ja que la
competència real són les grans superfícies. Aquest model és el que ens
defensarà quan ho necessitem.
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Isidre Pineda: “És moment
de no abaixar la guàrdia”
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COVID-19 | EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

Caldes es manté una setmana més en fase 0 de la desescalada, però es preveu passar a la fase 1, ben aviat
Ivette Hijano

C

aldes de Montbui
seguirà una setmana
més en fase 0 de la
desescalada. “Som
municipi ubicat
dins l’àrea metropolitana i, per
tant, hem de tenir paciència i no
abaixar la guàrdia. No puc dir
quan entrarem en la fase 1, perquè no ho sabem, però estic convençut que no tardarem massa”
pronosticava Isidre Pineda, alcalde de la vila termal, ahir al matí en
roda de premsa telemàtica.
D’una banda, l’Hospital de Mollet
ha publicat bones notícies, “amb
dades molt esperançadores” i és
que el centre hospitalari només té
actualment 10 persones en procés
de Covid-19, les quals es troben aïllades en una única zona.Les altes
acumulades sumen gairebé 500
persones i en relació amb la setmana passada només hi ha hagut una
defunció: “Ha baixat la pressió a
Cures Intensives”, apunta Pineda.
D’altra banda, s’evidencia un lleuger estancament en els casos positius registrats a Caldes, que avui
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ho està fent: aquest dimarts es va
reobrir un mercat setmanal “estrany” en ubicació i circumstàncies, però on els calderins i calderines “van respondre molt bé a les
mesures establertes”. També dilluns vinent s’habilitaran novament
certs serveis presencials al consistori, “sempre amb cita prèvia”,
com l’OAC, l’Oficina d’Habitatge,
Serveis Socials, el Servei d’Aigua
i l’Arxiu Municipal. Per tant, en
els pròxims dies “es preveu més
flexibilitat social”, però precisament per això, “ara és quan tenim
més risc de contagi. Per tant, ara
més que mai hem de seguir respectant les recomanacions de les
autoritats”.

Evolució dels casos positius per COVID-19 a Caldes de Montbui. > calderí

dia són 174 (i 388 casos sospitosos),
segons les dades publicades pel Departament de Salut.
D’altra banda, sembla que la ciutadania calderina “ho està fent
bé”, segons Pineda. Tot i les 200
sancions interposades per la Policia Local, majoritàriament s’estan respectant les mesures de se-

guretat i higiene. I és que “només
a través de la responsabilitat de
cadascú podrem superar aquesta crisi sanitària”, puntualitzava l’alcalde. L’actitud i comportament responsable de la ciutadania
és l’element clau per evitar rebrots
del virus i poder seguir avançant
en la desescalada. De fet, Caldes

MÉS MESURES PER FER FRONT
ALS EFECTES DEL VIRUS
El consistori segueix perfilant el
Pla de Xoc econòmic amb el qual
pretén pal·liar els efectes derivats
d’aquesta pandèmia. Una de les
mesures ja concretades és el nou
conveni amb la Fundació d’Acollida Santa Susanna dotat de 18.000
euros anuals per a dos anys: “Des
del primer moment, la fundació

va prioritzar l’atenció als residents per sobre dels costos econòmics. Però hi ha unes despeses
i l’Ajuntament no pot passar per
alt la situació que viu la fundació.
Hi posarem el nostre esforç”, seguia Pineda.
D’altra banda, i en matèria d’habitatge, s’habilitaran noves convocatòries d’ajuts per al lloguer que
s’activaran les properes setmanes,
a les quals es preveu més afluència
de sol·licituds respecte al 2019, donades les circumstàncies.
També la suspensió de la celebració de l’Escaldàrium significa una
important injecció de capital que el
consistori podrà invertir en “mesures d’acció social o de reactivació de l’economia local”, segons
un comunicat de premsa: “Tenim
bloquejats uns 40.000 euros que
ens ajudaran a sumar múscul financer”, explicava Pineda.
El teixit comercial calderí segueix
sent un col·lectiu especialment vulnerable aquests dies, i el consistori
diu seguir treballant amb l’UCIC i
en la Taula de Comerç per incentivar promocions que potenciïn el
comerç local.

COVID-19 | FESTA DEL FOC I DE L’AIGUA

Se suspèn la 26a edició de l’Escaldàrium previst al juliol

L’organització i l’Ajuntament acorden destinar el pressupost dels actes d’enguany a mesures d’acció social
Ja és oficial, la Festa del Foc i l’Aigua que estava previst que se celebrés els dies 10,11 i 12 de juliol, ha
quedat suspesa.
En un comunicat conjunt de l’Ajuntament de Caldes i les entitats de
l’organització (Ball de Diables de
Caldes de Montbui, Associació de
Bombers Voluntaris de Caldes i
l’Associació La Forca) van fer públic el passat 13 de maig l’anul·lació
d’una de les festes més importants
que s’organitzen al municipi, possiblement, l’única festa d’aquestes
característiques que es pot veure,
viure i gaudir a Catalunya i a la
resta de l’Estat.
Tot i que s’ha iniciat el període de
desescalada de la crisi sanitària del
coronavirus, per seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries,
les entitats que organitzen l’Escaldàrium i el consistori han decidit con-

juntament prendre la dolorosa decisió d’anul·lar l’edició número 26 de la
festa més popular de la vila. Totes
les entitats implicades estan valorant diferents propostes per mantenir viu l’esperit de l’Escaldàrium
sempre que les mesures de seguretat sanitària ho permetin. La concentració de gent que es produeix
durant la festa fa difícil controlar la
distància mínima de seguretat,així
doncs, la festa que explica el naixement de l’aigua termal a Caldes
de Montbui, haurà d’esperar fins al
mes de juliol de l’any 2021 per tornar
a viure les tres tempestes. Aquest
any, la Plaça de la Font del Lleó no
reviurà a les feres de l’Infern que,
com cada any, ressorgeixen per
venjar la mort injusta d’un grup de
dones innocents. Tampoc podrem
veure l’aparició de la Godra, que
aquest any celebrava el 20è aniver-

sari, i que és un dels moments àlgids
de participació dels assistents a la
festa, que enguany, no podran ballar
sota les espurnes. Les danses i músiques originals no sonaran en directe sota els castells de foc i les mànegues d’aigua no podran animar
als visitants a deixar-se endur per
l’espectacle diabòlic de la colla calderina. La plaça de la Font del Lleó
no serà l’escenari d’aquesta festa
on la pirotècnia espectacular i les
peces de música exclusives que envolten la diversió que ofereix el Ball
de Diables. Dels 50.000 euros aproximats que anualment l’Ajuntament
destina, enguany s’han bloquejat al
voltant de 40.000 euros que, donades les circumstàncies i la necessitat d’injecció de capital per al Pla de
Xoc econòmic dissenyat pel consistori, serviran per pal·liar part dels
efectes devastadors de la Covid-19.

L’Ajuntament informa
Llista d’ofertes de
feina actualitzades
el 12/05/2020

295989
ADMINISTRATIU/IVA RECEPCIÓ
295955
AUX FARMÀCIA
295937
PEÓ PRODUCCIÓ
295844
AGENT REPRESENTANT COMERCIAL

Jornades de portes obertes als Centres Educatius de Caldes de Montbui. Curs 2020-2021
A causa del tancament de les escoles per la COVID19,
molts centres educatius no han estat a temps de dur a
terme la jornada de portes obertes. Alguns centres han
organitzat portes obertes virtuals. Consulteu les pàgines
web dels mateixos centres on trobareu tota la informació.
Jornades de portes obertes virtuals a les escoles bressol
Municipals. Curs 2020-2021
Les escoles bressol municipals organitzen unes portes
obertes virtuals als seus espais de blog i web, i ho complementen amb sessions informatives per videoconferència a les que cal inscripció prèvia. Consulteu les webs
de les escoles prèviament a la participació a la sessió informativa.
EBM El Gegant del Pi: https://agora.xtec.cat/ebmgegantdelpi-caldes/
EBM La Lluna: https://sites.google.com/xtec.cat/
ebmlalluna/
Preinscripció a les escoles bressol municipals.
Curs 2020-2021
El procés de preinscripció a les escoles bressol municipals serà del 25 de maig al 2 de juny Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per
la COVID19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials. Així, com a prevenció davant el
coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el
tràmit es podrà fer tot en línia, a través del web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Preinscripció telemàtica
• Amb IdCATMòbil o certificat digital  http://www.caldesdemontbui.cat
• Mitjançant correu electrònic a l’escola sol·licitada en primera opció adjuntant la sol·licitud juntament amb la documentació
Preinscripció presencial amb cita prèvia
(consulteu els webs de les escoles o truqueu al telèfon
93 862 70 24)
• Divendres, 29 de maig de 9.30 a 12.00 hores
• Dimarts, 2 de juny  de 16.00 a 18.00 hores
L’Ajuntament obre l’atenció presencial amb Cita Prèvia
Podeu anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a partir del 18
de maig només si heu demanat hora amb antelació. Prioritzeu la tramitació telemàtica sempre que sigui possible:
www.caldesdemontbui.cat/tramits
Com demanar hora
Atenció telefònica de dilluns a divendres de 8 h a 15 h
• OAC: 93 865 56 56 / caldesm@caldesdemontbui.cat
• Oficina d’Habitatge: 93 865 55 99 / habitatge@caldesdemontbui.cat

www.caldesdemontbui.cat
facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui |
Imatge de l’edició de l’any passat durant la tempesta d’aigua > J. SERRA

• Serveis Socials: 93 865 54 20 / bsocial@caldesdemontbui.cat
• Arxiu Municipal: 93 865 56 56 /arxiu@caldesdemontbui.cat
Atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
• Servei d’Aigua:  93 865 48 47 / info@gmssa.cat
Adreça: Ajuntament de Caldes de Montbui. Pl. de la Font
del Lleó, 11
La Fira Guia’t 2020 se celebra en format virtual i la nova
oferta formativa de Termalisme i Benestar hi serà present
S’ha habilitat el web firaguiatvallesori.wixsite.com/2020
amb informació de centres, propostes formatives, eines i
recursos per als joves. Els dies 19,20 i 21 de maig s’oferirà orientació personalitzada i xerrades informatives, prèvia inscripció.
La cançó «Bon dia» dels Pets posa fi a la iniciativa de
l’Escola Municipal de Música Joan Valls «Surt al balcó
a tocar»
Després de vuit setmanes l’EMM Joan Valls finalitza la
iniciativa «Surt al balcó a tocar». La cançó «Bon dia» dels
Pets va acomiadar el projecte de l’escola que animava a
la ciutadania a sortir al balcó a tocar una cançó amb un
instrument de música durant el confinament.
A l’enllaç https://youtu.be/GtNtof3NXSQ podreu veure
un muntatge amb els vídeos que ens han fet arribar de
les actuacions del passat dilluns 11 de maig.
L’EMM Joan Valls i l’Ajuntament de Caldes agraeix la participació, les ganes i la constància de tots i totes que en un
moment o altre han participat en aquest projecte.
El Voluntariat per la llengua no s’atura
El Voluntariat per la llengua (VxL) que gestiona l’Oficina
de Català de Caldes del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental continua en modalitat virtual. Per
participar-hi només cal entrar al portal vxl.cat i emplenar
la fitxa d’inscripció. Més informació al web vxl.cat.
Com en la modalitat presencial, el VxL virtual consisteix
a formar parelles lingüístiques compostes per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té
coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. La diferència,
però, és que les trobades es fan a través de plataformes de
videoconferència, com ara Skype, Hangouts, Whatsapp...
Cursos de català: Nou període de matriculació per als
cursos Parla.cat 100% en línia
El Consorci per a la Normalització Lingüística amplia
l’oferta de cursos de català en línia al Parla.cat amb tutoria. Les persones interessades a inscriure’s a un curs ho
han de fer, del 18 al 21 de maig, a través de la plataforma
www.parla.cat. L’inici del curs està previst pel 25 de maig
i finalitzarà el 17 de juliol. L’Ajuntament també us recorda
que disposa del Servei d’Assessoria Jurídica per a dones

@AjCaldesMontbui |
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Si ja esteu inscrits a la Borsa de Treball i teniu el currículum actualitzat, feu la inscripció a les ofertes de feina a través de xaloc.diba.cat
Amb motiu de la situació d’excepcionalitat motivada pel COVID19, els serveis de la Piqueta continuen actius per via telemàtica, de
forma que no dubteu a contactar-nos a través dels correus electrònics següents: borsatreball@caldesdemontbui.cat , clubfeina@
caldesdemontbui.cat , clubfeina16@caldesdemontbui.cat , i pfo@
caldesdemontbui.cat .
Si voleu més informació o si us heu d’inscriure a la Borsa de Treball, podeu trucar al T. 93 862 70 25
Des del Servei d’Ocupació es recorda que és molt important revisar periòdicament les ofertes penjades al web: www.caldesdemontbui.cat , per tal de no perdre la oportunitat de formar part
dels processos de selecció que siguin d’interès per a les persones
que cerquen ocupació.

que, durant aquest temps de crisi sanitària, les dones que
vulguin fer consultes poden fer-ho telefònicament trucant
al T. 93 865 54 20 o enviant un per correu electrònic a
bsocial@caldesdemontbui.cat
Confinament i violència masclista
Si et trobes aïllada amb una persona maltractadora adreça’t a l’Institut Català de la Dona a través del T. 900 900
120, del A/e. 900900120@gencat.cat i del web dones.
gencat.cat. Com a novetat s’ha habilitat una línia de
WhatsApp 671 778 540
Actuacions de la Brigada d’Obres i Serveis
La Brigada d’Obres i Serveis va tornant a la normalitat
amb diverses actuacions al municipi com ara arranjaments d’embornals, cobertes d’equipaments i la reparació d’un enfonsament de calçada al carrer de Les Borges
Blanques del Polígon Industrial La Borda.
Preguntes freqüents a l’Ajuntament de Caldes de Montbui
El web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui publica periòdicament preguntes freqüents de la ciutadania
amb motiu de l’estat d’alarma. Consulteu-les a http://
www.caldesdemontbui.cat/faqs-ajuntament/. Algunes
d’aquestes són:
Puc fer la inscripció de la meva filla o fill al Casal d’Estiu?
La convocatòria de preinscricpió del servei municipal del
Casal d’Estiu no està oberta.
En aquest moment, l’Ajuntament està estudiant com realitzar aquest servei tenint en compte les indicacions de la
secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
Com puc presentar l’al·legació d’una multa?
Podeu presentar l’al·legació telemàticament a través
d’aquest ENLLAÇ
https://seu.caldesdemontbui.cat/siac/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=56&idnct=1083&x=S6uODA
aWxTrqIwqk0D1nlA
En cas que no pugueu realitzar el tràmit telemàtic podeu
presentar la documentació amb l’al·legació a l’Oficina de
Correus de Caldes de Montbui i s’enviarà per correu certificat a l’administració corresponent.
Horari de l’Oficina de Correus: de dilluns a divendres de
8.30 a 14.30 h.
Teniu dubtes sobre els desplaçaments a peu o en vehicle durant la fase 0?
Si teniu dubtes sobre els desplaçaments; horaris, ocupants al vehicle, recorreguts que podeu fer amb la bicicleta, o bé amb els vostres infants consulteu les xarxes de
l’Ajuntament o bé truqueu a la Policia Local 93 865 41 41
Aquestes i altres preguntes i respostes a http://www.caldesdemontbui.cat/faqs-ajuntament/
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S’inicien les preinscripcions escolars

música | EMM JOAN VALLS

L’adeú al “Surt al
balcó a tocar”

Es promou la preinscripció telemàtica, podent-se efectuar el tràmit del 18 al 22 de maig
La preinscripció escolar per a educació infantil, primària i l’educació secundària obligatòria es pot
realitzar del 13 al 22 de maig. A
causa de la crisi provocada per
la Covid-19 i amb tots els centres
educatius tancats, des del Departament d’Educació es promou la
preinscripció telemàtica, ja que
tots els tràmits es poden fer a través del portal: preinscripció.gencat.cat. Amb aquesta mesura s’elimina el desplaçament dels pares i
mares que han de portar la documentació al centre escollit com a
primera opció i se substitueix amb
un formulari telemàtic, on també
es demana la documentació necessària, que s’ha d’enviar per correu
electrònic al centre educatiu demanat. Per a totes aquelles famílies que no tinguin possibilitat de
fer el tràmit de manera telemàtica, per no discriminar a ningú, es
podran entregar les preinscripcions presencialment, demanant
cita prèvia a la primera opció escollida, del 19 al 22 de maig. Per
les famílies que s’hagin de desplaçar al centre escolar per fer la
preinscripció es recomana portar
mascareta i guants, preferiblement que només es desplaci una
sola persona per unitat familiar i

que es porti tota la documentació
requerida des de casa. El període
de preinscripció finalitzarà l’11 de
juny amb la publicació de la llista
ordenada definitiva. Si l’evolució
de la pandèmia ho permet, la matrícula dels alumnes preinscrits
amb plaça assignada a segon cicle
d’educació infantil, educació primària i ESO es podrà formalitzar
del 13 al 17 de juliol. En el cas de
les escoles bressol municipals de
Caldes el procés de preinscripció
s’iniciarà el 25 de maig i finalitzarà el 2 de juny. També es recomana fer el procés de manera telemàtica, tot i que els centres també
oferiran uns dies per atendre les
preinscripcions presencials. La
publicació de les llistes dels alumnes admesos serà el 16 de juny i el
període per formalitzar les matricules serà del 22 al 26 de juny.

Enguany no han pogut celebrar-se les portes obertes habituals. > I. HIJANO

JORNADES DE PORTES
OBERTES VIRTUAL
Enguany, la crisi sanitària del coronavirus no ha permès realitzar les
jornades de portes obertes a molts
centres educatius de la vila. Amb les
escoles tancades, alguns d’aquests
centres han organitzat les portes
obertes en format virtual. Les escoles El Calderí, El Farell, Montbui, Es-

cola Pia, i els instituts Manolo Hugé i
Pic del Vent han facilitat la seva pàgina web des d’on poder accedir al
centre i poder demanar informació, fer una visita virtual i resoldre
dubtes sobre les característiques
del centre i del seu projecte educatiu. D’altra banda, les escoles bres-

El comiat, amb Els Pets. > CEDIDA

sol municipals també han organitzat
portes obertes virtuals perquè les famílies puguin veure el seu projecte
educatiu a través de la seva web i
també, amb inscripció prèvia, organitzen videoconferències per resoldre dubtes i consultes per les famílies que ho sol·licitin.

El passat 23 de març l’Escola
Municipal de Música Joan Valls
engegava la iniciativa «Surt al
balcó a tocar» on animava a la
ciutadania que tingués un instrument de música, a sortir al
balcó a tocar una cançó que
se’ls proposava cada setmana.
La iniciativa va tenir molt bona
acollida entre la població que
cada dilluns sortia a interpretar
la peça escollida, enregistrava
les seves actuacions i aquestes
es publicaven setmanalment al
web de l’Ajunatment. El projecte, però, ja ha posat punt i final
i ho ha fet amb la melodia del
“Bon dia” dels Pets.
L’EMM Joan Valls i lel consistori agraeix la participació, les
ganes i la constància de tots i
totes que en un moment o altre
han participat en aquest projecte que ha posat melodia al
temps de confinament.

SALUT | 12 DE MAIG

L’ICS celebra el
Dia Mundial de
la Infermera
L’Àrea Primària Metropolitana Nord
ha publicat un vídeo que reconeix la
tasca dels prop de 1.350 sanitaris que
treballen en els centres de salut de la
zona de Barcelona i el Vallès

En el vídeo hi apareix la infermera del CAP Joan Mirambell i Folch, de Caldes, Esther Vacas. > CEDIDA

Cada 12 de maig, coincidint amb el
naixement de Florence Nightingale
– precursora de la infermeria moderna– es celebra el Dia Internacional de la Infermera.
Aquest any 2020, a més, ha estat
declarat Any Internacional del
Personal d’Infermeria i Comaratge per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS).
En aquest context, des de l’atenció
primària (AP) de l’Àrea Metropolitana Nord no s’ha volgut desaprofitar l’ocasió per sumar-se a aquesta
reivindicació de la professió que es
fa a escala mundial. En aquest sen-

crònic i del nen i nena sa/na, s’atén
la demanada aguda, es fa triatge de
les urgències, es tracten ferides i
es realitzen tècniques com les extraccions. També es té cura, especialment, de la gent gran, als seus
domicilis i a les residències, i es fa
seguiment presencial i no presencial de pacients.
A més, una part important de la
feina d’aquestes professionals consisteix en fomentar els hàbits de
vida saludables amb la comunitat.
Amb la situació actual de Covid-19,
les infermeres han tingut un paper
destacat, les quals han hagut de

tit, s’ha elaborat un vídeo en el qual
s’explica en què consisteix l’atenció
diària de les infermeres, per posar
en valor el seu paper fonamental
dins l’assistència sanitària que es
fa a la població. Concretament, a
la Metropolitana Nord hi ha 1.350
professionals infermeres d’atenció
primària: 550 al Barcelonès Nord
i Maresme, unes 400 al Vallès Oriental i una mica menys de 400 al
Vallès Occidental.
Tal com es recull al vídeoa anomenat, dins l’activitat diària de les
infermeres, entre altres coses, es
realitza el seguiment del pacient

THERMALIA | INICIATIVA

El Museu Thermalia participa en el Dia Internacional dels Museus
Tot i que les portes dels museus estan tancades la tecnologia permetrà entrar-hi de manera virtual

Just el cap de setmana que es va
decretar l’estat d’alarma, el Museu
Thermalia tenia previst inaugurar una nova exposició permanent
sobre el termalisme. Aquesta mostra que està ubicada a la planta inferior de les sales dedicades a Picasso i Manolo Hugué, vol explicar
als visitants la relació que existeix
entre la vila de Caldes i el seu component termal.
Aprofitant que el dia 18 de maig se
celebra el Dia Internacional dels
Museus, el personal de Thermalia
ha confeccionat una peça audiovisual on s’expliquen els diferents àmbits de l’exposició: l’aigua termal, les
Termes Romanes, els oficis sorgits
del fet termal, els balnearis, la Font
del Lleó i l’obra de Manolo Hugué.
Amb aquest vídeo, el museu calderí, se suma a les propostes que museus d’arreu del territori presentaran aquest divendres en el marc
del DIM Digital 2020 i que es podrà
veure al canal Youtube de l’Oficina
de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya. També, les persones que
ho desitgin, podran assistir a una vi-

sita virtual a un “Art i Tast” el dissabte dia 16 a les 19 h i i una visita
virtual al ciurcuit termal diumenge
17 de maig a les 12 h. Aquestes visites virtuals es realitzaran amb la
plataforma Zoom i s’ha de demanar
cita prèvia a: thermalia@caldesdemontbui.cat o per whatsapp al Tel.
617 84 36 75.

Aquest any el DIM oferirà contingut virtual per mostrar els museus > CEDIDA

DIM DIGITAL 2020
El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, un esdeveniment que organitza el Comitè
Internacional dels Museus i al qual
se suma la Generalitat de
Catalunya impulsant iniciatives
conjuntes dels museus catalans. A
causa del confinament de la població per evitar la propagació del coronavirus, l’edició d’aquest any del
Dia Internacional dels Museus serà
en format virtual i sota el lema “Museus per la igualtat: diversitat i inclusió”, ja que, a l’edició d’enguany,
un dels objectius d’aquesta iniciativa és fomentar la diversitat i la inclusió a les institucions culturals i
promoure l’intercanvi cultural.

CALDES DES DE
LES FINESTRES
El passat dimecres 29 d’abril el
Museu Thermalia va proposar
una nova iniciativa on demanava
als calderins i calderines que enviessin fotografies fetes des de les
finestres, balcons o terrasses durant aquests dies de confinament.
El Museu ja ha publicat sis petits vídeos a les xarxes socials on
es mostren diferents indrets del
poble. Aquest recull mostra una
visió ben diferent a la que estem
acostumats, ja que normalment,
és a peu de carrer d’on rebem l’impacte visual del diferent entorn
que ens envolta.
Aquesta inicitaiva mostra una
nova mirada gràcies a la implicació dels veïns i veïnes de Caldes
de Montbui que entre tots ajuden
a documentar visualment com es
veu el municipi durant el confinament que ens ha portat la crisi
sanitària de la Covid-19. El muntatge de les imatges està realitzat
per Vicenç Ferreres amb música
de Ramón Solé.

Restaurant
_

PreparaLaPasta
_

Carrer de la Canal, 8
08140 Caldes de Montbui
restaurant@namadrona.com

Restaurant · Food Truck · Càtering
preparalapasta@namadrona.com

93 862 68 31 · 662 477 727 · www.namadrona.com

posar en marxa noves maneres de
fer per garantir la millor assistència a la població.
Amb aquesta iniciativa, des de la
Direcció d’AP de la Metropolitana
Nord es pretén fer visibles les infermeres del territori, així com contribuir al reconeixement per part de
la població com a professionals sanitàries que atenen els seus problemes de salut.
El vídeo s’ha difós a les xarxes socials de la Metropolitana Nord, a
les xarxes del Calderí i també està
disponible a la notícia publicada
al web.

CALDES DINS L’ÀREA
METROPOLITANA NORD
L’Institut Català de la Salut (ICS)
gestiona els dispositius d’atenció
primària de les comarques del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
En aquestes comarques, els serveis de l’ICS ofereixen assistència
a més d’1.4000.000 persones pertanyents a 70 municipis. Els professionals que hi treballen formen
un total de 64 equips d’atenció primària i 37 unitats assistencials de
suport, i estan repartits en 107 centres de salut.
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La cultura i l’aturada obligada
Representants d’entitats culturals de Caldes expliquen com resisteixen en temps de confinament arran la Covid-19

CASINO DE CALDES | JUNTA DIRECTIVA

CASTELLERS | Dídac Mayol I Marta Castilla

EL CENTRE | JAUME PIERES

“Estem vivint aquesta situació amb certa
calma per no perdre els ànims de seguir fent
activitats i serveis culturals al nostre poble”

“Els castells no es poden fer amb
distanciament social. D’entrada no plantegem
l’opció de fer-los amb guants i mascareta”

“La cultura, tant la professional com
l’associativa, sempre està en crisi, estem
habituats a gestionar escenaris complicats”

En compliment de les indicacions de les autoritats sanitàries el tancament de l’entitat calderina ha suposat l’anul·lació
de tota la programació i també ha impossibilitat crear-ne
una de nova. Han hagut de substituir les reunions presencials per les trobades virtuals i les activitats internes de l’entitat estan totes aturades. La pèrdua d’ingressos està generant dèficit econòmic per poder fer front a les despeses fixes
de l’entitat. La situació actual repercutirà molt al món de la
cultura “haurem d’adaptar-nos a la nova situació per tal
de continuar fent les nostres activitats i aquelles que siguin necessàries per a la dinamització de la cultura i de
la cohesió social del futur” però confien en tenir els recursos necessaris per assolir els seus objectius a curt termini.

L’entitat ha procurat no perdre el contacte i per això han fet
algunes reunions telemàtiques, per poder avançar en el funcionament intern i de la preparació dels actes del 25è aniversari de l’entitat, que se celebrarà l’any vinent.
També han fet altres accions per seguir mantenint el contacte amb la gent de la colla. On hi ha més participació “és en les
trobades amb la canalla, on cada divendres a l’hora d’assaig es connecten per xerrar una estona, comentar com
estan i com se senten i aprofiten per fer una mica d’esport,
jocs i experiments”.
La colla es comunica a través del seu canal de whatsapp i correu electrònic, on també reben les informacions que van arribant de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

La Universitat Popular, el concurs de teatre, diversos cursos,
reunions..., tota l’activitat del Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista s’ha paralitzat a causa de la pandèmia del coronavirus. Internament, intenten aplicar el teletreball i utilitzar noves eines per no aturar el seu teixit associatiu amb
el suport de les xarxes i la realització de contingut propi mitjançant videoconferències. Tot i que les execucions de rehabilitació segons el projecte marcat no s’han hagut d’aturar,
preveuen que la manera de treballar potser serà diferent.
L’entitat constata que ”segurament tots haurem d’aprendre a fer les coses d’una altre manera” aquesta crisi portarà un canvi de realitats, tant en l’àmbit associatiu com individual, que arribaran en poc temps.

ACCIÓ CÍVICA CALDERINA | VICENTA PALLARÈS

BALL DE DIABLES | ORIOL DEL CASTILLO

AGRUPACIÓ SARDANISTA | Pilar Butjosa

“Aquest any farà 25 anys que vam recuperar
aquesta tradició a Caldes i ens feia molta
il·lisió celebrar-ho”

“Aquest any hem vist com molta feina que
havíem fet no podrà veure la llum, però tot i
això, tenim ganes de cremar”

“Aquesta epidèmia ha significat un pas més
enrere per la nostra entitat”

L’entitat Acció Cívica Calderina està vivint la situació actual
amb una mica d’angoixa, ja que el confinament va paralitzar
tota activitat i no han pogut preparar els materials que utilitzen per confeccionar les catifes. L’entitat, com la majoria,
han substituit la vida associativa per les trobades virtuals.
La pandèmia ha provocat l’anul·lació de totes les activitats
programades: no s’ha pogut celebrar Sant Jordi i tampoc es
podran fer les catifes per la festa del Corpus, l’activitat estrella de l’entitat. La celebració del 25è aniversari de l’entitat
haurà d’esperar com tot el programa de Caldesflor. S’haurà
d’esperar mentre “ens prepararem per fer les activitats
de la millor manera possible segons les circumstàncies”.

La crisi global del coronavirus ha saccejat l’entitat calderina
que ha hagut de suspendre la festa de l’Escaldàrium. També
s’han vist afectats tots els actes i sortides i, també, la seva
participació al concurs nacional d’enceses on participen diverses colles de Catalunya. L’entitat també s’ha familiaritzat
amb les assamblees virtuals on tots els membres han respost positivament. Els ingressos econòmics s’han vist perjudicats amb l’anul·lació de festes com la Trobada de les Bèsties, l’Escadàrium i la impossibilitat de vendre marxandatge.
L’impacte de la pandèmia a l’entitat encara és incert “però
fins que no hi hagi una normalitat i ens podem tornar a
agrupar els balls de diables quedaran parats”.

Com a passat arreu, han anul·lat totes les ballades que teníen
previstes fins el moment i, molt possiblement, se’n hagin de
cancel·lar força més. Per contrarestar l’efecte negatiu l’Agrupació Sardanista està planejant noves maneres de fer arribar
la Sardana. “És precisament en aquest moment que la tecnologia digital juga un paper molt important per mantenir vives les nostres tradicions”. Han fet un pac de vídeos
que serveix com a curset digital de Sardanes i del qual ja s’ha
fet el primer lliurament a nivell municipal, així com a través
de les xarxes de Facebook i Instagram i per correu electrònic a socis, amics sardanistes i mitjans de comunicació. “I seguirem buscant opcions dins de les nostres possibilitats”.
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El teixit associatiu esportiu durant l’estat d’alarma per la Covid-19
Parlem amb els responsables de les principals entitats i seccions esportives de Caldes perquè ens expliquin en quina situació es troben i com s’organitzen arran l’aturada obligada provocada per la pandèmia del coronavirus
CH CALDES | EDUARD CANDAMI, COORDINADOR

CF CALDES | XAVI ORTEGA, PRESIDENT

CN CALDES | JOSE MUÑOZ, dr. secció d’aigua

CN CALDES · ATLETISME | MANOLO ROMERO

CN CALDES · PÀDEL | XAVIER INIESTA

CN CALDES · TRIATLÓ | LOURDES BECERRA

“Tinc la sensació de no haver pogut demostrar
el que podíem fer. Volíem arribar a semi-finals
dels play-off, però ha quedat tot a l’aire”

“Encara no tenim la resolució de la Federació
Catalana de Futbol per saber com quedaran
els ascensos i descensos”

“Aquesta temporada el CN Caldes tenia
moltes possibilitats de participar a nivell
internacional amb Ainhoa Campabadal”

“Hem passat d’estar preparant maratons i
la participació d’algun atleta a campionats
d’Espanya, a quedar tot ajornat”

“En ser un esport que es practica a l’aire lliure
i no amb molta gent, potser serà més fàcil la
tornada”

“El pitjor és el fet de no poder competir , ja
que la majoria planteja la temporada amb la
competició com a objectiu”

A diferència d’altres competicions, l’OK Lliga es trobava només
a una jornada per tancar la temporada i els jugadors de Candami es trobaven a 6a posició en la classificació. La Federació
Espanyola de Patinatge ha proclamat campió al 1r classificat
d’aquesta temporada, el FC Barcelona, donant així per acabava la competició i traslladant al setembre la disputa contra la
Copa del Rei. En aquesta, el CH Caldes havia d’enfrontar-se al
Noia Freixenet en quarts de final. Tot i que els calderins han
aconseguit la millor classificació històrica del club en lliga,
“tinc la sensació de no haver pogut demostrar a la pista el
que podíem fer”. El CH Caldes prepara la pròxima temporada
sent positius i amb la filosofia de “fer un pas més cada any”.

Des del confinament obligat, “la junta directiva i la direcció
esportiva hem estat fent reunions per Skype” i “s’ha intentat mantenir el contacte a través de les xarxes socials”.
Tot i anul·lar-se totes les activitats, els jugadors han mirat de
seguir amb el seu entrenament des de casa. En aquest punt,
la competició s’ha donat per finalitzada, “però encara no
tenim la resolució de la FCF per saber com quedaran els
ascensos i descensos”. L’impacte econòmic de la Covid-19
no passarà desapercebut al club: “Una font d’ingressos important prové dels campus i dels tornejos, els quals no es
poden dur a terme. També es preveu una manca d’ingressos en les famílies que no podran fer front a les quotes”.

En la natació, “cada setmana que no s’entrena, equival a
dues setmanes que baixa el rendiment físic”. Evidentment,
aquest esport s’ha de treballar en el medi aquàtic, “pel que
l’afectació de la Covid-19 ens és molt negativa”. S’hi afegeix
que “aquesta temporada ens era molt il·lusionant i amb
molts objectius en any olímpic”. El CN Caldes tenia moltes
possibilitats de participar a nivell internacional amb la nedadora Ainhoa Campabadal i deu nedadors havien obtingut la
marca mínima per participar en diferents campionat nacionals. Al marge de les adversitats, “els entrenadors estan
aprofitant aquests dies per fer formació i paral·lelament
s’està treballant amb els esportistes en diferents etapes”.

L’atletisme, una de les seccions del CN Caldes que suma més
podis i medalles també s’ha vist afectat per la Covid-19 i està
vivint la situació “amb incertesa”.
Els entrenaments dels atletes s’han vist interromputs, com
en qualsevol disciplina, però “la secció ha anat fent entrenaments personals a casa, fent cicló indoor i seguint les
classes en línia del club”. No obstant això, “si els atletes estaven al 100%, ara estan a un nivell molt més baix”. Arran
la gran aturada, “hem passat d’estar preparant maratons,
mitges maratons i la participació d’algun atleta a campionats d’Espanya, a quedar tot ajornat”. De cara a la nova
temporada, “suposem que les competicions no seran el
mateix, també que n’hi haurà menys i amb molts canvis”.

En la disciplina del pàdel, els jugadors d’aquest esport semblen ser més positius en relació amb la recuperació de la
“nova” normalitat.: “Esperem que no ens afecti i puguem
continuar igual, potser amb classes més reduïdes i normatives higièniques. En ser un esport que es practica a
l’aire lliure i no amb molta gent, potser serà més fàcil la
tornada”.
El pàdel és un esport que evidentment no és fàcil d’incrementar la tecnificació pràctica, “però sí la teòrica”. “Estem planificant la tornada amb les normatives higièniques i de
control que ens demanaran”.
Pel que fa a la temporada competitiva, “estem a l’espera de
notícies de la Federació per veure com acaba”.

En el triatló, la natació torna a ser el tercer esport en discòrdia: “La majoria dels triatletes tenen la possibilitat de
córrer i fer bici des de casa, i ara encara més amb la desescalada. Alguns han treballat molt, però és cert que el
que patirà serà la natació. La majoria no vénen del món
de la natació i un dels aspectes que més influeixen és la
continuïtat, per tant, haurem de tenir molta paciència a
la tornada”. El pitjor, en aquesta secció, ha estat “el fet de
no poder competir, ja que la majoria planteja la temporada amb la competició com a objectiu”. No obstant això, és
important recordar que tots els participants es troben en la
mateixa situació, de manera que “com més intentin mantenir l’estat físic, millor estaran a la tornada”.

CN CALDES · FUTSAL | LUIS ALMAGRO

CN CALDES · BÀSQUET | ORIOL RAMONEDA

TIR AMB ARC | Luz Javier Campos

CN Caldes · Waterpolo | ARMENGOU I FERRARI

RUGBY&TOUCH CALDES | MARC CONGOST

CPA CALDES | Sandra Gil

“La federació catalana va donar per
finalitzada la temporada, a l’espera dels
ascensos. Segurament no hi haurà descensos”

“Estem a l’espera de saber com i quan es
podran anar obrint les instal·lacions, a nivell
de la nostra disciplina no tenim idea de res”

“És molt probable que la lliga d’aquesta
temporada sigui oficialment cancel·lada, ja
que no s’han pogut realitzar les competicions”

“La suspensió de les lligues suposa un revés a
la moral dels/les esportistes, que en algunes
categories, s’aspirava a l’ascens”

“L’aturada de la lliga va truncar la nostra
trajectòria ascendent, quan venien partits
assequibles on haguéssim donat molta guerra”

“Treballem fent correccions dels vídeos que
ens envien els patinadors perquè així puguin
veure els avenços que fan”

L’equip sènior A femení del CN Caldes, classificat en 4a posició a 2a Divisió Nacional, jugarà els play-off d’ascens a 1a
Nacional Femenina a Saragossa, tot i que encara es desconeix la data. Una bona notícia pel futbol sala calderí, on els
masculins també se situaven en la 4a posició a 3a Nacional,
quan va declarar-se l’estat d’alarma. En els equips base, “la
federació catalana va donar per finalitzada la temporada, a l’espera dels ascensos. No obstant això, quasi segur
que no hi haurà descensos”. L’esclat de la pandèmia ha
impossibilitat tot entrenament, “però es recomanen sessions virtuals per mantenir la forma, i els coordinadors
ja estan preparant la pròxima temporada”.

En el cas del bàsquet, la lliga catalana s’ha donat per acabada. “Primer van ser les categories de formació i després
les categories sènior. Estem a l’espera que la federació
ens digui com es reprendrà la competició a nivell sènior,
si hi ha ascensos i descensos”. La pandèmia ha ocasionat
l’impediment d’entrenaments amb el grup i la secció resta a
l’espera de saber novetats: “Estem a l’espera de saber com
i quan es podran anar obrint les instal·lacions, a nivell
de la nostra disciplina no tenim idea de res. Està clar que
ara l’impacte és brutal, a mesura que es vagin decidint
les fases del desconfinament, sabrem què, quan i sobretot com es podrà actuar. Ens anirem adaptant”.

La pràctica del tir amb arc necessita molt espai. És per això
que els entrenaments s’han vist reduïts a les pràctiques que
s’hagin pogut fer a casa, ”sempre de manera segura i controlada”. També, durant aquests dies han aparegut iniciatives en línia que han permès a molts arquers seguir entrenant
estant confinats. No obstant això, “és molt probable que la
lliga d’aquesta temporada sigui oficialment cancel·lada,
ja que no s’han pogut realitzar les competicions en les
dates assignades”. De cara a la pròxima temporada, “haurem d’adoptar totes les mesures necessàries perquè, en
el moment que puguem reprendre els entrenaments, siguin realitzats amb seguretat”.

El waterpolo és un esport que en el CN Caldes s’entrena cada
dia, ja sigui dins l’aigua o al gimnàs: “Intentem treballar per
conscienciar als nostres joves jugadors de la importància d’entrenar diàriament”. Això significa que “cada dia
que no entrenem no és només un dia perdut, és un contingut que no es pot treballar. Per tant, la temporada que
ve haurem de treballar amb deute de continguts”. Però,
sense dubte, el cop més dur prové de l’aturada de les lligues:
“Ha suposat deixar una feina a mitges, i sobretot, és un
revés en la moral dels i les esportistes, que feia mesos
que es preparaven per aquesta segona meitat de la temporada i que, en algunes categories, aspiraven a l’ascens”.

L’esclat de la pandèmia va enganxar al Caldes en el seu millor
moment. L’aturada de la lliga va truncar la trajectòria ascendent
de la secció d’El Centre, quan acabaven de celebrar una important victòria “que ens va donar molta moral i ens feia plantejar una segona volta donant molta guerra. Venien partits
que ens podien ser assequibles”. Amb la prohibició d’entrenaments en grup, els de Caldes han aprofitat el confinament per
entrenar individualment, però sobretot, per incidir “en mantenir viu l’esperit de la flama taronja”. Tot i els obstacles, “l’entitat té una salut de ferro, i la nostra secció, també”. En la
temporada vinent, el conjunt mantindrà el nucli de jugadors/es
i seguirà insistint en la campanya de Touch en femení.

En el patinatge artístic, la incertesa és ara la reina de la pista.
“Les competicions de Consell Esportiu han quedat a mitges i finalment s’ha pres la decisió de donar per guanyadors els podis de la 1a jornada. Pel que fa a l’àmbit federatiu, les competicions s’han ajornat al setembre, però
tot s’ha trastocat, ja que teníem un calendari de pas de
nivell que no s’han pogut realitzar”. No obstant això, els/
les patinadores segueixen practicant des de casa, amb entrenaments virtuals: “Treballem fent correccions dels vídeos que ens envien perquè així puguin veure els avenços
que fan”. L’any vinent, el club celebra el seu 10è aniversari,
però ”les activitats que es tenen previstes estan a l’aire”.
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“La moda és més que una façana,
serveix per transmetre qui som”
MODA | THEQUINTAESSENCE

La calderina Sara Dionisio parla del pes de la imatge en la millora de la seguretat i l’autoestima d’un/a mateix/a

Ivette Hijano

S

ara Dionisio García
(@thequintaessence a Instagram) és
assessora d’imatge
personal i corporativa, estilista i formadora, des de fa 5
anys. Calderina de naixement, segueix vivint a la vila on combina la
seva vida familiar amb la professional, atenent als seus clients des de
l’oficina situada a l’avinguda Josep
Fontcuberta. Tot i que la vocació li
ve des de petita, durant la joventut
va estudiar investigació. Després
d’anys de carrera com a investigadora privada, va llançar-se a emprendre un nou camí professional,
ara sí, dedicat al que sempre l’ha
apassionat: la moda.
Què reporta la imatge en l’àmbit
personal? Quins efectes té sobre
el nostre benestar emocional?
Quan ens veiem bé, millora el nostre estat d’ànim, la nostra seguretat, la nostra confiança, la nostra
predisposició a fer les coses. Ingredients essencials per a dur a terme
una vida plena.
Què diu de nosaltres la nostra
manera de vestir?
La nostra imatge, la roba que utilitzem, és la nostra targeta de presentació. És una forma d’expressió, de comunicació. Frases com
“la nostra imatge parla per nosaltres” les utilitzo molt sovint per explicar la meva feina i sobretot per
clients que contracten els meus
servies perquè volen canviar de
feina i per a serveis d’imatge corporativa.
La idea inicial que ens fem sobre
una persona condiciona la nostra opinió i la forma en la qual
ens relacionem personal i emocionalment. S’ha escrit molt sobre
la importància d’aquesta primera
impressió i estic segura que ningú
negarà la seva importància. Quantes vegades hem jutjat a algú per la
seva aparença i a mida que l’hem
anat coneixent ha canviat la nostra opinió respecte a aquesta primera impressió? D’aquí a la importància d’entendre la nostra imatge
com una eina per a transmetre qui
som, la nostra essència.
Quines són les últimes tendències en moda? Es pots descobrir
quins són els colors que es portaran més aquest estiu?
La tendència és apostar pels colors

de l’arc de Sant Martí com a símbol de superació d’aquest tràngol.
Vestir de colors donarà vida als
nostres carrers, a la nostra ànima,
i ens ajudarà a transmetre aquest
positivisme que ara mateix tant
necessitem. I et parla de colors,
una fan incondicional del negre i
dels tons neutres, però en aquest
moment, hi ha ganes de posar-li
color a la vida.
Té cabuda el món de la moda en
l’àmbit municipal?
I tant, la moda és més que una façana. És la manera de transmetre la nostra essència, els nostres
valors. A Caldes estem molt per
aquesta labor. Mostra d’això és l’eslògan “la tenim calenta, molt calenta” o la renovació dels indicadors turístics del municipi. Som un
poble que hem apostat per transmetre una imatge actual, dinámica
i atractiva, sense perdre l’essència
dels nostres origens.
Quines són les peces que no
poden fallar en el nostre armari i que són bàsics per a qualsevol ocasió?
En la meva opinió, no es pot descriure un fons d’armari ideal. No
crec en la fórmula dels meus imprescindibles o l’armari perfecte.
Cadascú de nosaltres és únic i per
tant el nostre vestuari i “l’armari”,
també. Un vestuari ideal ha de ser
sensible a la nostra constitució física i ha de tenir en compte la nostra personalitat, el nostre estil de
vida i la nostra edat biològica i la
de l’ànima. Però la meva recomanació per a tenir un bon fons d’armari és començar per la base, la
roba interior. Igual que no construiríem una casa per la teulada
no podem pensar en uns pantalons o en una camisa sense tenir
en compte si el sostenidor em deforma el pit, si és la talla adequada
o si les calcetes es marquen o m’aixafen el cul… Per no desviar-me del
tema, una camisa blanca, uns pantalons negres i una americana són
peces de roba que ens poden salvar de qualsevol situació.
Ens pots donar algun consell que
ens resulti útil per al dia a dia?
Posar el focus, el zoom, en el que
més t’agrada de tu i enquadrar-lo.
D’aquesta manera aconsegueixes
que la teva mirada i la dels qui
t’observen vagin al punt que vols.
I no oblidar mai el millor complement: el somriure.

Sara Dionisio García , assessora d’imatge personal, des de la seva oficina física a l’avinguda Josep Fontcuberta. > CEDIDA

“La tendència en moda és
apostar pels colors de l’arc
de Sant Martí com a símbol
de superació d’aquest
tràngol. Hi ha ganes de
posar color a la vida”

Vam començar el confiament ben
tapats i comencem a sortir que
ja és temps de primavera-estiu.
Toca canvi d’armari... Ens pots
donar algun consell per fer- lo
correctament?
El canvi d’armari dona per a molt,
ens hi podriem passar hores parlant d’aquest tema. Alguns consells
bàsics per començar, són: treure
tota la roba de l’armari i analitzar
cada peça sense pietat; eliminar
aquelles peces que fa anys que no
ens posem; eliminar les peces que
estan mal conservades, que porten
mals records o que ja no formen
part de l’estil actual que no projecten la imatge que volem transmetr, i quedar-se només amb allò
que ens faci sentir meravellosos.
També és important inverteir en
penjadors de fusta o plàstic, tots

iguals i posar-los en la mateixa direcció, preferentment mirant cap a
l’interior de l’armari. Aquest petit
detall reduirà el temps a l’hora de
vestir-se. També cal endreçar les
peces per categories, i dins de cada
categoria, per colors.
Ja sumem més de 8 setmanes de
confinament, i els psicòlegs recomanen no vestir amb el pijama
tot el dia. Què en penses?
És així, durant aquests dies ha
estat habitual escoltar frases com
“Per què m’he de vestir si no em
veu ningú!”. Però oblidem que a
casa estan els que més estimem i
els que més ens estimen.
Quan estem a casa hi ha una tendència generalitzada a utilitzar la
roba vella, deformada, desgastada.
Roba que si veritablement l’analitzéssim no ens la posaríem. Amb
aquesta roba, el que estem fent és
enviar missatges d’apatia, desgana
al nostre cervell. Amb això no vull
dir que per a estar a casa hem d’arreglar-nos com si anéssim a treballar o de festa. És més, soc molt partidària de vestir a casa amb roba
còmoda, funcional, de colors que et
facin sentir bé i que t’afavoreixin.
La meva recomanació és aprofitar
aquest temps que estem passant a

casa per dedicar-nos, com a mínim
2 minuts al dia, a prendre consciència de la roba que ens posem i
com ens la posem. Oblidem-nos de
la roba amb borrissol, tacada amb
lleixiu, apostem per diferenciar la
roba d’estar a casa del pijama i introduim petits detalls en la nostra
manera de vestir, els quals generaran grans diferències i ens enviaran missatges positius al nostre
cervell. Aquests petits canvis passen per gestos tan simples com fer
un nus a la samarreta en un lateral
o en el centre, arremangar les mànigues, pujar els baixos dels pantalons, recollir-nos el cabell amb
diferents accessoris…
Quines conseqüències preveus
en la moda arran la pandèmia de
la Covid-19?
En els últims anys ja dominava l’estil esportiu, relaxat… Avui dia, és
habitual veure a una persona amb
vestit i calçat esportiu. Aquesta
tendència, juntament amb l’estat
de confinament que estem vivint,
ha donat força a l’estil “comfy”, comoditat per sobre de tot. D’altra
banda, també crec que estem prenent consciència del què de veritat
importa, pel que crec que apostarem per roba més sostenible.
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La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

“La imaginació exagera;
la raó subestima; el sentit
comú modera.“

Farmàcia Codina

El nou mercat i la
Taula de Comerç

A

questa setmana
hem tornat a fer el
Mercat setmanal,
un mercat provisional on només hi
ha les parades d’alimentació, amb
una nova ubicació més àmplia a
l’Avinguda Pi Margall entre el Carrer Homs i el Carrer Major, amb
totes les normes i mesures de prevenció, seguretat i mobilitat. Des
del confinament i la decisió de suspendre’l, no s’ha deixat de treballar pensant en com, on, i quan seria
l’obertura. Repetim, no s’ha deixat
de treballar pensant en l’obertura i
que aquesta fos només quan es poguessin garantir les mesures de seguretat i quan els contagis anessin
a la baixa. Quan es governa, per damunt de tot (dels tuits, de les opinions, de les crítiques...) cal posar
la responsabilitat i això és el que
hem fet. A Caldes no ha faltat mai
menjar, l’abastiment ha estat garantit, tant físicament com a domicili i
ara, que es podia garantir un mercat segur i els contagis han disminuït molt, l’hem reobert amb moltes adaptacions. Uns canvis, que per
les valoracions que ens han traslladat i les que hem percebut han sigut
molt bones. I si això és així, és gràcies en bona part a la ciutadania que
ha respectat les normes i ha sigut
responsable. Per tant, GRÀCIES
calderines i calderins perquè entre
vosaltres, els marxants i l’administració hem aconseguit un mercat
segur. La setmana que ve ens tornarem a posar a prova tots, i el mercat anirà evolucionant a mesura que
ho faci també el desconfinament. De
mica en mica ens en sortirem!
En el temps que portem confinats,
des de l’Ajuntament hem celebrat
dues Taules de Comerç (una extraordinària basada en la situació de
la pandèmia i una ordinària aquesta setmana), i hem mantingut diverses reunions amb la branca comercial de l’Associació de Veïns del
Casc Antic i hem creat una Comissió de Reactivació del Comerç setmanal amb l’UCIC. El comerç és
un dels sectors molt tocats per la
COVID-19, com d’altres, i des de
l’Ajuntament treballem perquè tots
els comerços puguin tornar a aixecar la persiana, quan toqui. Des de
la Taula de Comerç treballem tots
junts i es fa una crida a la ciutadania perquè comprin al comerç de
proximitat. Ara és el moment, més
que mai, del «Shop in Caldes, Compra a Caldes» Uns i altres ens hem
de dir que: «Estem al teu costat»!

A

mb aquestes línies
no descobrirem
res que hagi passat
desapercebut a
qualsevol dels veïns
de Caldes però, no per això ens
n’hem d’estar de fer-ho públic
tantes vegades com faci falta.
I es que, si ja teníem clar l’actiu
que representa per a un poble
com el nostre el comerç local,
en quant a vitalitat, seguretat,
oportunitats laborals, participació
a les despeses municipals i un llarg
etcètera. Durant aquestes
setmanes de confinament ha
quedat palès que, com els nostres
veïns i familiars, sempre hi són.
I es que tots en tenim d’exemples
personals de falta de servei
d’aquelles empreses on solíem
comprar ja que, entenent també
la seva afectació, potser prevalia
servir a municipis d’una altra mida
o simplement per impossibilitat
logística. Però allà ha estat
el nostre comerç de primera
necessitat, adaptant-se amb poc
temps i recursos, generant nous
serveis per poder fer-nos arribar
allò del que no podíem prescindir.
Ara bé, d’altra banda tenim la
resta del teixit comercial i hostaler
que no ha tingut més remei que
haver de tancar, assumint la
major part de les seves despeses i
sense haver pogut accedir a ajuts
suficients per sobreviure aquesta
sobtada nova realitat.
I ara, amb el desconfinament,
arriba potser el moment més
complicat havent de tornar
a posar en marxa els negocis
amb altres costos afegits per
complir amb noves normatives,
restriccions
d’aforament,
problemes d’aprovisionament i
potser el recel dels consumidors,
bé per estar patint directament
la situació o per previsió a com
podrà afectar-li.
És el moment doncs que des
del govern local es prioritzi la
promoció del nostre comerç, una
promoció orientada totalment a
fomentar les ventes, potenciant
l’especialització i la vessant
online dels negocis, i sobretot
gestionant l’arribada de totes les
ajudes econòmiques que siguin
necessàries.
Per tant, cada cop que precisem
d’un producte o servei i prioritzem
el negoci local tinguem
present que, a part del ja sabut,
aquest és el comerç que sempre
ha estat i hi serà!

Pla de xoc local
davant la crisi de
la COVID-19

E

n la línia de garantir que des de l’Ajuntament es treballi en l’aplicació de
mesures d’urgència
que ofereixin un suport als diversos sectors de la població, prioritzant en tot moment el benestar de
les persones per davant de qualsevol altre tipus d’interessos, des de
la CUP hem considerat convenient elaborar el que anomenem Pla
de xoc local. Sabem que no són les
úniques mesures necessàries, però
sí poden ser algunes de les més urgents per fer front a la crisi social i
econòmica derivada de la COVID-19.
En aquest sentit, vam plantejar les
següents idees i continuem plenament disposades a desenvolupar-les
i a treballar conjuntament amb el
govern per tal de garantir-ne una
aplicació el més eficaç possible. En
moments complicats cal deixar de
banda les diferències i construir
ponts, col·laborar entre totes, perquè ens hi va la vida.
Garantir el subministrament d’aigua a preu zero en el primer tram
dels consums domèstic i comercial.
Emetre targetes moneder d’ús
en comerços locals, que suposin alhora una ajuda per a les famílies i una injecció de recursos
als petits comerços del municipi.
Redefinir la Taula d’habitatge municipal per donar resposta a la situació actual.
Ampliar les bases de les diferents
ajudes perquè incloguin totes les
afectades per la crisi sanitària.
Estudiar la implantació de la Renda
mínima municipal per garantir que
cap persona estigui per sota el llindar de la pobresa.
Destinar tot el superàvit possible
a ajudes directes a les persones
i a la promoció econòmica local.
Prorrogar i exonerar les ordenances fiscals a les persones i comerços, i augmentar-ne l’import en el
cas dels més rics.
Programar activitats socioeducatives i esportives gratuïtes a realitzar
durant l’estiu.
Celebrar una tardor cultural reprogramant les activitats suspeses, treballant-hi amb les entitats del municipi i apostant per artistes locals.
L’altra mesura que formava part
d’aquesta proposta era recuperar
el mercat d’aliments a l’aire lliure,
proposta que justament el proppassat dimarts va prendre forma
amb el retorn d’aquest mercat als
nostres carrers. Celebrem aquest
primer pas i seguim treballant per
garantir que aquesta crisi no la paguem les de sempre.

Sortir d’aquesta
crisi a nivell
municipal

L

a crisi socioeconòmica vinculada a l’epidèmia del COVID-19
serà molt profunda.
Les dades del primer
trimestre ja mostraven una reducció
del PIB de prop del 5% i s’estima que
amb les del segon trimestre ja s’arribarà a una pèrdua del 15%. Això es
traduirà indubtablement en el tancament d’empreses, pèrdua de llocs
de treball i augment de la pobresa.
Des de l’ajuntament s’han impulsat algunes mesaures de xoc al llarg
de les últimes setmanes per frenar
emergències socials urgents o d’altres de més llarg recorregut com
l’aplaçament del pagament dels tributs. Tot i així, és indispensable iniciar el redactat d’un pla global de recuperació socioeconòmica municipal
que defineixi les actuacions a llarg
termini. A l’últim ple municipal (extraordinari i telemàtic) ja es va parlar d’iniciar la redacció d’aquest pla,
que des de Junts per Catalunya creiem indispensable i molt urgent.
Des d’aquí volem proposar algunes
línies generals que creiem que haurien d’estructurar aquest pla i també
algunes propostes concretes:
Ajuts directes a l’emergència social i
d’habitatge. Cal un pla de rescat per
garantir els serveis bàsics en famílies vulnerables i plantejar ajudes temporals/avals pels llogues de famílies
que hagin perdut els seus ingressos.
Suport a l’activitat econòmica. Creació d’una línia d’ajuts directes per a
autònoms, empreses, comerços i entitats locals amb una reducció dràstica d’ingressos. Incrementar la partida de promoció al comerç local.
Reforç de les polítiques d’ocupació
per ajuda a les persones que hagin
perdut la feina.
Reajustament de la pressió fiscal.
Bonificació, subvenció o exempció
meritada d’impostos municipals
com l’IBI o l’IAE, i també de taxes
de recollida de residus comercials i
d’ocupació i ús periòdic del domini
públic local, corresponents al primer
i segon trimestre del 2020.
Polítiques expansives d’inversió
per estimular l’economia municipal tenint especial sensibilitat en
la contractació de proveïdors locals i realització de pagaments de
forma immediata.
Reforç dels serveis essencials de
l’ajuntament per donar suport a serveis de neteja, seguretat, protecció
civil i manteniment.
Creiem que és indispensable la redacció i execució d’aquest pla de
forma immediata, i sobretot transversal, tenint en compte les aportacions de totes les forces polítiques que
formen part del consistori.

No es pot
confondre
informació amb
transparència

E

l passat 22 d’abril el
govern local va fer
públic els mitjans
de comunicació,
que s estava treballant per la creació d un pla de xoc
econòmic destinant 1 millor d’euros
per tal, de pal·liar la crisi econòmica creada per la COVID-19.
Transcorregut aquest temps al govern locaal no ens ha fet arribar
el citat pla de xoc,i només tenim
constància de l’ aprovacio d’un
nou Calendari fiscal on el govern
ajorna tots els rebuts de taxes impostos a partair de setembre (excepte l’Impost de vehicles, que finalitza l’1 de juliol).
També, s’ha obert un espai de diàleg amb el sector comercial calderí per tal de definir un projecte de
mesures de suport al comerç local.
Es destinaran 200.000 € a dinamització i a foment del comerç local,
que no sabem com es destinarant.
Des del grup municipal del PPC reclamem més concreció i màxima
transparència envers les acciones
que té previst prendre el govern
local, no es pot confondre informació amb transparència.
Demanem el govern que sigui un
govern valent i amb iniciativa pròpia per tal d’ajudar el patit comerç
calderí, està clar que les partides
de despesa que hi ha plantejades
en el pressupost d’aquest any han
quedat desfasades i cal reconduint
moltes d’elles i activar mecanismes
per ajudar al nostre comerç local i
a potenciar els Serveis Socials. Cal
crear una línia d’ajuts directes el
patit comerç, pymes i titulars de llicències de taxi, en funció del nombre de treballadors i de si ha hagut
de cessar la seva activitat durant
l’estat d’alarma
Lamentem un cop més que el govern d’ERC no compti amb la resta
de grups municipals per tal de fer
una reestructuració del pressupost
corrent, fen ús de la seva majoria
i fent un ple extraordinari on tan
sols es dona comte d’un seguit de
decrets d’alcaldia.

Passatemps en català

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

El comerç que
sempre ha estat
i hi serà!
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93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

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

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!

> Marlene Dietrich

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

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.

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 us informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-vos 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).

DEFUNCIONS
13 de maig · 74 anys
MARIA ROSA CALAFELL MARTÍNEZ
7 de maig · 79 anys
MARIA PUIGDOMÈNECH GIRBAU

ANUNCIAR-SE
NO ÉS CAR.
NOMÉS
COSTA DINERS.
Si vols fer créixer el teu negoci,
informa-te'n!

des de

29€/mes
IVA inclòs

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

Quin adjectiu contrari a “petit”
hi falta en aquesta definició?
“Un gamarús és un ocell de rapinya
nocturn de la mateixa família que el
mussol, el duc i el xot. Té el cap rodó,
els ulls rodons, ____________ i de
color negre, i les plomes de color bru.
Fa uns 40 centímetres i viu als forats
dels arbres.”

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 de Montbui.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.
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