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Les activitats de lleure
tornen a omplir les
hores d’esbarjo
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La mascareta de tela,
l’última tendència en
el sector de la moda
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El món de l’espectacle
i els esdeveniments
vist per l’agència Soko
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Valentín GonzálezGaliño, la jove promesa
calderina del tenis
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En el punt
de mira
La ciutadania posa el focus
en la gestió de casos positius
en els centres educatius
>P02-04
Una mestra compartint l’hora d’esbarjo amb alumnes de l’Escola Pia de Caldes. El sector escolar és ara el gran protagonista sobre el qual giren totes les mirades, en el marc de la pandèmia . > Q. PASCUAL
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Tornar a ‘fer escola’, la il·lusió
EDUCACIÓ | CURS 2020-2021

Tot i l’amenaça dels casos positius, el curs escolar recupera les aules amb més de 3.800 alumnes a Caldes. En només

Alumnes d’un grup estable de l’Escola Pia de Caldes atenen presencialment les explicacions del professor, mentre un company assisteix a la classe telemàticament. > Q. PASCUAL

Ivette Hijano

D

ivendres de la setmana
passada es confirmava la
notícia que des de dijous
ressonava als carrers de
Caldes: un grup d’alumnes de sisè de primària ha de fer quarantena. L’escola en qüestió va posar-se
en contacte amb les famílies dels alumnes comunicant les noves circumstàncies, les quals arriben a només una setmana del nou curs acadèmic, fortament
amenaçat per la ràpida propagació de
la Covid-19.
La interrupció de la formació presencial arran el confiament domiciliari d’un grup estable és un escenari
que molt probablement totes les escoles d’arreu del país tenen previst al
llarg del curs. Gregori Martínez, director de l’Escola Pia de Caldes ho explica
dient que “en aquests moments hi ha

“La possibilitat
de poder fer escola
és un èxit, tot i les
mesures”
Gregori Martínez
Director de
l’Escola Pia de
Caldes de Montbui

unes dades estadístiques de contagis
al carrer” i, atenent aquesta realitat,
“tots tenim números que ens pugui
tocar”. Martínez té molt present que
“l’estadística et diu que en qualsevol
moment hi haurà persones infectades al centre i caldrà prendre unes
mesures”. No obstant això, Martínez
confessa no tenir la sensació que les
escoles hagin de tancar l’equipament,
sinó que es tractarà “d’accions puntuals sobre grups concrets que haurem
de gestionar”.
El director de l’Escola Pia explica que el problema no és la insuficiència de mesures aplicades a l’escola o
la seva ineficàcia, sinó la incongruència que existeix, ara per ara, entre les
mesures preses a l’escola i les mesures
amb les quals ens relacionem al carrer:
“Si aquestes mesures que estem prenent existissin a dins i a fora de les
aules tindríem una garantia d’espai
segur molt més important”.

Amb tot plegat, només han transcorregut sis dies lectius d’aquest curs
fortament amenaçat per la Covid-19.
Sis dies destinats més aviat a l’adaptació dels alumnes, famílies i docents,
no només a la rutina d’un nou curs acadèmic, sinó també a una circumstància
extraordinària sobre la qual han calgut
nombrosos protocols d’actuació i un
llarg llistat de mesures de prevenció.
En el primer dia de curs, el dilluns
14 de setembre, més de 3.800 alumnes
calderins i calderines començaven les
classes entre les escoles bressol, els
centres de primària, secundària i els de
batxillerat i cicles de formació professional. També s’iniciava el curs a l’EMM
Joan Valls i el Taller d’Art, centres municipals d’educació no reglada.
Front l’important volum d’infants
i joves que es disposaven a reprendre
els estudis després de quasi sis mesos
sense contacte estret amb la resta de
companys i companyes, els centres

educatius de la vila van dissenyar –durant setmanes, i fins i tot mesos abansnous recorreguts, senyalització, protocols i adequació d’espais per garantir
l’obertura de les escoles amb totes les
garanties de seguretat. Segons va comunicar el consistori la setmana passada, “el curs ha començat complint
amb totes les directrius de seguretat
exigides per la Generalitat, una tasca
en la qui han col·laborat, a més dels
mateixos centres, el CAP Joan Mirambell i Folch i diferents departaments de l’Ajuntament que hi resulten implicats”.
En aquest sentit, les tasques de
manteniment i millora dels centres escolars durant l’estiu s’han vist notablement incrementats per prevenir el risc
de contagi. Ens són exemples les tasques de senyalització de nous accessos,
instal·lacions de piques rentamans, col·
locació de nous materials com mampares de metacrilat, mascaretes, paper
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que sembla fer-se realitat
una setmana d’activitat lectiva, una escola municipal d’educació primària compta amb un grup de sisè en quarantena

industrial, desinfectant de superfícies, dosificadors, senyalització adhesiva, i més. Però també han estat
essencials els Plans d’Organització
que cada centre educatiu ha elaborat i adreçat a les famílies –tots ells
accessibles en els seus respectius
webs-. En aquests protocols s’informa dels nous circuits d’entrades
i sortides, de les entrades esglaonades de cada grup estable en les
diferents franges horàries i la reiteració de la importància de man-

“L’escola és un
pilar bàsic en
el procés de
socialització”
tenir les distàncies de seguretat en
el moment d’accedir al centre.
Tot i les mesures preestablertes i les directrius facilitades des
de les escoles i instituts, l’Ajuntament de Caldes va informar de
certes acumulacions als centres
més concorreguts com l’Escola
Pia – que acull a alumnes des de
2n cicle d’educació infantil fins a
2n de Batxillerat- i l’Institut Manolo Hugué –amb formació des de
l’educació secundària fins a Batxillerat i Cicles de Formació Professional-. En general, “l’acumulació
de gent s’ha degut al fet que les
persones han anat massa d’hora
als centres educatius (entre 10 i
20 minuts abans de l’hora indicada), a què algunes persones no
anaven suficientment informades i no sabien massa per on havien de passar, i a què en el cas de

l’alumnat més petit, hi ha hagut
un gran nombre de progenitors
que els han acompanyat”.
En qualsevol cas, els petits
incidents durant els primers dies
han estat fàcilment resolts en el
transcurs de la setmana passada.
Martínez explicava que a l’Escola Pia s’han habilitat 7 entrades al
centre, i “després de tres dies de
funcionament hi ha petits reajustaments que hem anat fent,
perquè hem vist que algunes de
les mesures que vam escriure
sobre paper després tenen una
mica més de dificultat”.
Al marge de la nova normativa i Plans d’Organització que tant
els alumnes, com les famílies i l’escola encara han d’acabar de normalitzar, “la possibilitat de poder
fer escola és un èxit”, diu Martínez. El més important, assenyala, és “la possibilitat de tornar
a l’escola, de permetre que els
alumnes puguin ser-hi presencialment, tot i amb condicions
diferents”.
LA IMPORTÀNCIA DE PODER
TORNAR A LES AULES
Possiblement, i donades les circumstàncies d’alt risc de rebrot al
municipi des de l’entrada del setembre, existeixin molts detractors
a la tornada a les aules dels alumnes calderins i calderines. No obstant això, cal recordar que l’escola,
juntament amb els amics i la família, “és un pilar bàsic en el procés de la socialització” explica
la psicòloga general sanitària, de
Caldes, Elena García. La tornada
a les aules “és molt necessària”
–afegeix- “doncs és l’espai natural d’aprenentatge de la majoria
d’infants i adolescents”.
La seva companya de profes-

L’experiència d’haver viscut una escola telemàtica genera noves sensacions en l’actual tornada a les aules. > Q. PASCUAL

“Si comparem el
fet de poder fer
una abraçada
amb el fet de tenir
risc de contagi,
trio mascareta
i distància”

sió, Vanessa Olmos de Saüc Psicologia, també explica que la tornada a les aules no només és de
vital importància des de l’àmbit
pedagògic, sinó també des de l’àmbit personal i emocional: “És importat que els infants estiguin
en contacte amb nens i nenes de
la seva edat, que es retrobin amb
els amics, que tinguin altres models de referència que no només
siguin els seus pares o el seu entorn més immediat per poder
millorar totes les àrees de des-

envolupament. Encara que l’entorn familiar sigui satisfactori,
no és suficient”.
Evidentment, la tornada a
l’escola també significa reprendre
la formació i els objectius d’aprenentatge, ja que durant la pandèmia aquests van quedar bloquejats
per no poder avançar matèria: “És
evident que davant la pandèmia
els objectius curriculars no van
ser fonamentals, però també és
veritat que les oportunitats que
han tingut les famílies per poder
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acompanyar als seus fills i filles han
estat molt importants, i això ha provocat una bretxa evident que caldrà treballar aquest trimestre” segueix Olmos. Durant el confinament, no tots els pares i mares
van disposar de suficient temps i habilitat
per fer de mestres als seus fills i filles, malgrat l’esforç dels docents per mantenir rutines de feina des de casa. A més, diu García,
“em preocupen especialment els infants
amb dificultats d’aprenentatge, per als
quals les escoles tenen previst tot un seguit d’ajuts i atencions individualitzades

“No podem permetre la
suspensió dels objectius
d’aprenentatge i, per
tant, no renunciarem a
l’assoliment de tots ells
a final de curs”
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vés del joc: “El ‘fes-li un petó i una abraçada’ ja no té cabuda, però si comparem
el fet de poder fer una abraçada amb el
fet de tenir risc de contagi, trio mascareta i distància”, explica Vanessa Olmos.
En aquestes circumstàncies, la comunicació no verbal -molt important segons els
experts- queda fortament emmascarada,
i potser als infants més petits que comencen a entendre les emocions els pot resultar més confós el procés d’aprenentatge.
“Haurem d’aprendre a somriure i abraçar amb altres parts del cos”, diu Olmos,
qui afegeix que “les emocions són molt diverses i no només es manifesten amb la
boca o la proximitat”. Seran necessaris
altres models d’ensenyament i transmissió de les emocions, però també serà un
canvi important per als infants o joves de
més edat. En qualsevol cas, “el més important serà aconseguir que les emocions siguin un imprescindible en el nostre dia
a dia, poder parlar-ne i esbrinar com se
sent cada nen/a/jove, perquè així és com
millor els podrem ajudar” conclou Olmos,
de Saüc Psicologia.
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Mascareta, distància i
grups estables, també
fora de l’aula
Les extraescolars també viuen una situació d’adaptació
amb l’aplicació de mesures estrictes de prevenció

Les activitats de lleure educatiu tornen a agafar embranzida aquest curs. > CEDIDA

Les mesures de prevenció són ja una realitat ‘naturalitzada’, també per als més petits. > Q. PASCUAL

i que difícilment hauran pogut obtenir
mentre no eren a l’aula”.
Ara, els infants i joves tornen a relacionar-se amb els seus iguals en un entorn
que no és el de casa, obrint-los la porta de
bat a bat a incalculables aprenentatges més
enllà del de tipus curricular, sinó també a
l’aprenentatge social, relacional, emocional, ... “Un tipus d’aprenentatge que no
se’ls pot donar a casa”, apunta Olmos. La
nova convivència a l’escola/institut els brinda l’oportunitat de compartir les seves sensacions arran la pandèmia i topar-se amb
altres realitats derivades de l’experiència
que narren altres companys i companyes:
“Hi ha infants amb por, n’hi ha que estan
molt tranquils, n’hi ha d’angoixats... La
‘motxilla’ que hagin creat durant la pandèmia influirà en la manera de relacionar-se, per això és molt important el com
estiguin vivint aquesta situació les famílies des de casa i com ho estiguin transmetent als seus fills i filles”, diu Olmos.
En aquest nou context d’aïllament,
distància i mascareta, la comunicació entre
mestres/professors i alumnes haurà canviat substancialment. L’escola ja no és un
espai de contacte estret amb els iguals, en
un marc de proximitat emocional i a tra-

PLANS DE TREBALL PER AFRONTAR
UN POSSIBLE NOU CONFINAMENT
El curs que ha començat és inqüestionablement diferent dels anteriors. Arrossega els últims quatre mesos lectius sense
haver pogut ‘fer escola’ i el repte d’arrencada
sota l’amenaça de la Covid-19 tampoc ajuda
gaire. Després d’haver viscut l’experiència
d’una escola a distància, molts centres educatius aposten, enguany, per una intensa formació en les eines digitals. “A l’Escola Pia
–diu el seu director- vam aprendre molt durant el confinament i ara estem treballant
molt les competències en l’àmbit digital
amb els alumnes de tal manera que, si en
algun moment es fa necessari abandonar
les classes presencials, tots tinguem les
eines per continuar la formació”. La transmissió de coneixements i assoliment d’objectius no es veurà interromput per la pandèmia
de la Covid-19, o aquesta és la intenció del departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, que ja va anunciar el propòsit de
continuar amb l’activitat lectiva -de manera
telemàtica- en cas de nou confinament. Tal
com diu Gregori Martínez, “no podem permetre la suspensió dels objectius d’aprenentatge i, per tant, no renunciarem a l’assoliment de tots ells a final de curs”.

Superat el temps de confinament
obligat durant l’esclat de la pandèmia de
la Covid-19, la qual va significar la immediata suspensió de qualsevol activitat col·
lectiva, l’oferta d’activitats de lleure educatiu dirigida a infants i joves torna a agafar
embranzida aquest curs.
Classes de dansa, teatre, música, natació, activitats esportives, arts plàstiques,
escacs ... Qualsevol modalitat d’activitat extraescolar té el vistiplau del departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya
mentre es dugin a terme tot respectant les
mesures de prevenció i seguretat.
Les normes bàsiques es repeteixen
per a cada branca d’activitat: garantir que
cada infant disposa d’una superfície mínima de 2,5 metres; rentar-se les mans abans
i després de l’activitat; netejar i desinfectar
els instruments o elements que siguin utilitzats a cada sessió; bona ventilació i prioritzar les activitats a l’aire lliure; distància
d’1,5 metres i ús obligat de la mascareta a
partir dels 6 anys (excepte en cas d’alguna
contraindicació o en la pràctica esportiva).
Com en el cas de les escoles, el Govern
català recomana que “la composició del
grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat, constituint-se en un segon grup estable sense canvis”, tot i poder-s’hi barrejar
infants i adolescents de diferents edats i
grups estables.
A diferència d’altres cursos, aquest
any s’ha cancel·lat l’activitat de robòtica
educativa a l’Escola El Farell. Ho gestionava Aprendik, des d’on diuen haver tornat aquest setembre “amb més ganes,
més idees, més projectes i més força que
mai”, després de l’aturada obligada. A les
seves classes, diuen, es compleix amb la
nova normativa i, a més, “hem elaborat un

pla que ens permeti seguir amb les activitats de la manera més fidel possible a
la forma presencial habitual en cas que
hàgim de confinar-nos de nou”.
També el CN Caldes s’ha adaptat als
nous temps, i com cada curs ha ofert a les
AMPES de la vila -i a les de poblacions veïnes- l’activitat extraescolar dels cursets
de natació, al marge dels entrenaments
de cada secció esportiva del club: “Aquesta temporada, degut a la situació actual, s’han limitat les inscripcions per tal
de garantir l’aforament permès”, diuen
des de direcció. Tot i això, “hem tingut un
gran acolliment”, apunten.
A l’Escola Municipal de Música Joan
Valls conviuran aquest curs més de 200
alumnes, que novament han confiat en el
centre per a la seva formació en música
i cant. “Enfoquem el curs amb tota la
normalitat possible dins de l’anormalitat” diu Montserrat Pieres, directora de
l’escola. “Fem les classes iguals, però
amb mascareta, pantalles de metacrilat entre professor i alumne i amb rentat de mans abans i després o gel hidroalcohòlic en els grups més nombrosos”,
afegeix. Aquest any, les classes estan formades per no més de 10 alumnes; el gran
pati de l’escola és utilitzat mentre el temps
els hi ho permeti, i acabada la jornada, cada
professor desinfecta els faristols, les cadires i les taules. “Les mesures són màximes” conclou Pieres.
Altres entitats calderines dins del sector d’activitats de lleure com El Gat Penjat també viuen “una situació d’adaptació a les normatives”, segons expliquen, i
garanteixen la seguretat en la seva activitat d’escalada i circ complint amb totes les
normes establertes “d’ús de gel hidroalcohòlic, rentat de mans i divisió de zones”.
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COMERÇ | MASCARETES DE TELA

La ‘nova moda’ arran de la pandèmia
Les mascaretes ja són quelcom més que una mesura de prevenció per evitar la propagació del virus. De ser
essencials en l’emergència sanitària a protagonitzar l’última revolució en el sector de la moda d’àmbit internacional

Quin volum de negoci significa
per al taller la confecció i venda
de mascaretes?
La veritat és que és més de l’esperat, però gràcies a la venda de
productes, també han augmentat
la demanda de la resta de serveis
d’arranjaments de roba, així que en
general podem dir que el volum ha
augmentat en els dos sentits.

“La mascareta
ha de servir per
prendre consciència
i augmentar el
respecte mutu en la
nostra cultura”

Lidia Burgada, gerent de Taller Burgada, en el nou taller d’arranjaments de roba i confecció i venda de mascaretes, situat al carrer Sant Ramon. > I. HIJANO

Ivette Hijano

E

ls entesos diuen
que la moda de les
mascaretes ha vingut per quedar-se.
Des d’abans de l’estiu, mentre disminuïa l’emergència sanitària però es preveia una
llarga temporada d’ús obligat de les
mascaretes, l’accessori per excel·
lència ha estat precisament una de
les mesures sanitàries bàsiques i
imprescindibles que ha servit d’escut contra la ràpida propagació
del coronavirus. De la necessitat
de confeccionar mascaretes per
protegir-nos del contagi, a la gran
aposta de grans marques i dissenyadors de moda d’àmbit internacional, molts dels quals han vist en
mig de l’adversitat l’oportunitat de
ressorgir després de la greu crisi
arran la pandèmia de la Covid-19.
Quelcom semblant ha viscut un
negoci local, a Caldes de Montbui.
Als seus 55 anys i amb una dilatada experiència en el sector de la
confecció i arranjaments de roba,
la calderina Lidia Burgada va llençar-se a la piscina a finals de febrer d’enguany, pensant que hi

“Tant de bo no
haguéssim de
vendre més
mascaretes. Això
voldria dir que
la pandèmia
hauria acabat”
hauria suficient quantitat d’aigua
per sortir a la superfície. Amb la
il·lusió de qui comença una nova
etapa, va muntar-se el seu propi
taller a la part antiga de casa dels
seus pares, a Caldes, el poble que
l’ha vist créixer. Però la pandèmia
ha estat –i segueix sent- un huracà imparable, del tot imprevisible,
fent capgirar el seu model de negoci de dalt a baix.
Vas obrir el taller poc abans de
la declaració de l’estat d’alerta.
Què ha significat per a tu l’esclat
de la pandèmia?
La nostra intenció era obrir les
portes i fer una inauguració ofici-

al a finals de febrer o principis de
març, però amb l’esclat de la pandèmia, com tothom, ens vam confinar i no vam poder donar-nos a
conèixer fins a finals de maig. En
un principi, durant les setmanes de
confinament em vaig oferir voluntària per confeccionar mascaretes
per l’Ajuntament. Era un moment
molt complicat per a tothom i em
vaig dedicar nit i dia a produir-ne.
Vaig dissenyar cinc talles de mascareta: petita, mitjana i gran per
adult, i gran i petita per nen/a. Les
vaig començar fent per a membres
de la família i, tot seguit, persones
del poble van començar a demanar-me’n, fins al dia d’avui.
Hauries imaginat mai fer-te especialista en la confecció de
mascaretes?
No ens ho esperàvem per res del
món, però s’ha de dir que això ens
ha obert les portes a moltes altres
oportunitats de negoci i, a més, ens
hem pogut donar a conèixer d’una
manera més ràpida en el municipi. Ara, a més de servei d’arranjaments de roba, oferirem la part de
botiga de productes artesanals.
Quin tipus de mascareta de roba

“A l’inici del
confinament em
vaig dedicar nit
i dia a produir
mascaretes per
l’Ajuntament”
ofereixes i de quins materials
estan realitzades?
Ara com ara, tenim més de 80 models diferents, disponibles en cinc
talles. Totes elles contenen un filtre
sanitari homologat per una empresa de teixit mèdic. Estem començant a dissenyar les mascaretes
2.0, que presentarem molt aviat.
Es tracta d’un nou model més còmode, igual de segur i que permet poder respirar més fàcilment.
També oferim el servei de personalització tant per estampats com
per brodats i tenint en compte les
diferents talles i edicions especials.
Es poden adquirir a través d’Instagram i molt aviat també des del
nostre web, a partir d’uns cinc
euros la unitat, aproximadament.

Grans marques han apostat pel
negoci de les mascaretes. En el
sector de la moda, estan ja considerades peces importants?
Sí, a més, tant ells com nosaltres ja
comencem a treure complements
a joc amb les mascaretes, com les
gomes de cabell, diademes, bosses
per emmagatzemar-les, i fins i tot,
en un futur, les faldilles o vestits
també podrien anar a conjunt.
Què opines del fet que les mascaretes “s’hagin posat de moda”?
Creiem que dins de la part negativa de la pandèmia, en l’àmbit de
salut i la mateixa por de la societat, hi ha la part positiva de tenir
il·lusió en portar una mascareta
d’un tipus o d’un altre per tal de
protegir-te a tu mateix o a la teva
família. Hi ha moltes persones que
ens venen amb idees molt creatives o que els hi agraden molt els
estampats que oferim i és una manera més positiva i racional de portar aquesta nova realitat que ens
estem trobant.
Creus que perdurarà el negoci de
les mascaretes?
Tant de bo no haguéssim de vendre més mascaretes. Això voldria
dir que la pandèmia hauria acabat. Els diners es podrien obtenir
de moltes altres maneres. Sent realistes, les mascaretes perduraran
en el temps, sigui per la pandèmia
actual o per respecte als altres. Ens
podrem posar la mascareta quan
no ens trobem gaire bé i així protegim al nostre entorn, fent que la
mascareta sigui un complement
més del nostre armari per d’aquí a
molts anys. Ha de servir per prendre consciència i augmentar el respecte mutu en la nostra cultura.

ACTUALITAT | 07
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OBRES I SERVEIS | COMPLEX ESPORTIU LES CREMADES

SALUT | INFRAESTRUCTURES

Autoritats locals visitant les instal·lacions esportives de Les Cremades, ahir. > AJ. CALDES

Els para-sols col·locats a l’entrada facilitaran l’espera a l’hora d’accedir al centre. > AJ.CALDES

Avancen les obres de reforma de la piscina antiga

Millores en l’atenció al CAP Joan Mirambell i Folch

Ahir, dilluns 21 de setembre, l’alcalde de la
vila, Isidre Pineda, acompanyat d’autoritats locals, van visitar el Complex Esportiu Les Cremades i el Pavelló del Bugarai
per valorar in situ l’evolució de les obres
de rehabilitació que s’estan realitzant en
aquests equipaments.
En aquests moments ja han finalitzat els treballs de rehabilitació de la segona fase de
la piscina antiga, els quals han consistit en
el manteniment i reparació de l’estructura
que aguanta la coberta. Acabada aquesta se-

gona fase, el consistori calderí ha recordat
que queda una tercera etapa pendent, prevista per l’any vinent, la qual consistirà en
la reposició de la platja actual de la piscina,
és a dir, l’aixecament de tot el terra que envolta la piscina i la seva substitució per un
nou paviment.
El conjunt de les obres de reforma de la piscina antiga de Les Cremades té un import
de 231.790,14€, i la seva finalització es preveu
de cara a l’any vinent, en un moment de l’any
en què es pugui aturar l’activitat a la piscina.

A causa de l’increment de consultes telefòniques i visites al CAP Joan Mirambell
i Folch, l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha dut a terme mesures de millora de
cara a l’atenció a les persones usuàries de
l’equipament de salut.
D’una banda, el consistori ha facilitat dos
telèfons mòbils per tal de poder atendre
més trucades i millorar la comunicació
amb el centre. Arran la pandèmia, les visites presencials dels pacients són menys
freqüents -segons afirma personal sanita-

ri del CAP de Caldes-, i en el seu lloc, ha
augmentat notablement l’atenció telemàtica, generant un increment dràstic en el
volum de feina dels professionals sanitaris de l’equipament.
D’altra banda, atenent la limitació d’espai
dins del centre per mantenir el protocol de
distanciament social, el consistori ha disposat 6 para-sols a l’entrada de l’equipament de salut i així pal·liar les inclemències del temps, en cas d’estones d’espera
a l’exterior del CAP.

OBRES I SERVEIS | C-59

La Generalitat licita les obres d’un pas soterrat a la C-59
per a vianants i ciclistes a l’alçada del Cementiri
El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
ha iniciat a l’agost la licitació de
les obres de construcció d’un pas
inferior per a vianants i ciclistes
en un dels accessos de la C-59 a
Caldes de Montbui, concretament
el del carrer Bigues. L’obra

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

també inclourà la millora de
l’encreuament amb la implantació
a la calçada d’un tercer carril per
als girs a l’esquerra i de carrils
d’acceleració i d’alentiment. Els
treballs, amb un pressupost
de licitació de 851.000 euros,
començaran abans de final d’any

i tindran un termini d’execució de
10 mesos.
Aquestes obres se sumen a l’altre
pas soterrat fet l’any 2019 i que
intenta salvar la barrera geogràfica
de la carretera i afavorir la mobilitat
saludable i sostenible a peu o en
bicicleta pel poble.

264.228
notícies llegides
84.172
sessions al web
53.122
usuaris únics
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ERC Caldes de Montbui

Als canvis,
adaptació i a les
dificultats, reptes
per millorar

D

eixant de banda per un
moment les conseqüències socials, econòmiques, i en la salut de la
pandèmia de la Covid-19,
hi ha altres dificultats de funcionament
que se’ns han posat al davant amb la pandèmia. Aquestes les hem intentat entendre com grans reptes que ens empenyen
a millorar en el terreny de la gestió, de les
tecnologies, de l’atenció telemàtica... ,etc.
En tot moment hem mantingut l’Ajuntament obert garantint serveis mínims fent
torns amb el personal i hem hagut d’utilitzar més que mai un servei iniciat l’any
2018 «Sí jo tramito per internet». Amb
una bona visió, capacitat de reorganització davant les circumstàncies i juntament
amb la feina transversal desenvolupada
pel Departament TIC i la bona disposició
i voluntat dels treballadors, hem pogut garantir la continuïtat en la gestió dels serveis. De fet hem augmentat l’atenció ciutadana, ja que s’ha activat un nou servei
d’atenció telefònica més eficient «OAC
360» amb el qual, no només atenem al
ciutadà sinó que l’ajudem a realitzar els
tràmits per via telemàtica i això s’afegeix
a l’atenció presencial que es desenvolupa
a la mateixa Oficina d’Atenció al Ciutadà,
ara amb cita prèvia.
Posem-hi xifres a aquest servei telefònic
OAC 360. Si ens fixem en trucades totals,
al Juliol se’n van atendre 1388 i a l’Agost
1759. La majoria eren pels departaments:
OAC, Urbanisme, Serveis Socials, RRHH,
OAC 360 i Promoció Econòmica. Els usuaris que més utilitzen aquest servei, de
més a menys, són: ciutadans, empreses i
en últim lloc entitats. I pel que fa als resultats d’atenció de totes les trucades, la majoria van poder ser autogestionades (1711)
o bé derivades (1005). Entre aquestes, la
majoria de trucades van ser per demanar
cita prèvia, per consultes d’informació general i per consultes amb l’ eTramitador.
Tot i que el servei d’atenció telefònica és
de les 8:00 h a les 19:00 h, les hores de
major demanda van ser de les 9:00-13:00
h. Vist tot aquest volum, ens podem imaginar l’alliberament i les hores que guanyen les treballadores i treballadors per
poder realitzar altres tasques amb més
temps i qualitat com per exemple posar
atenció plena a les consultes presencials
que es realitzen a l’OAC.
A més a més, per garantir la continuïtat de
l’Ajuntament a distància hem adquirit 60
línies telefòniques mòbils, així com 40 portàtils per fer teletreball. Continuem doncs
amb la línia de fa uns anys de millora tecnològica tot traient el màxim rendiment
a les inversions fetes dels nous servidors,
software que permeten la connexió des de
qualsevol dispositiu i creant l’oficina emissora de Certificats electrònics «idCat».
Com a la vida mateixa, ens estem adaptant als canvis i intentem veure les dificultats com reptes per poder millorar. Ens
en sortirem!

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

Les persones són la Inici de curs
nostra bandera
contingut

U

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

* Aquest és l’escrit corresponent
al Calderí del 08 de setembre, perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

I

amb contenidors.
Per encabir-hi estris
i elements educatius
abans necessaris, ara
secundaris, arraconats d’urgència per inventar noves
aules. A Caldes l’inici de curs ha
estat extraordinari per la gran capacitat de les docents per fer front
al despropòsit organitzatiu del Departament d’Educació. Direccions
de centre que han dissenyat i redissenyat plans d’obertura en un temps
rècord i descobrint que tot aquell
anunci de 5.000 docents, els “reforços pel Covid”, a Caldes ha quedat
en un mestre més per centre, amb
alguns matisos. Aquesta mateixa
setmana els partits del Govern han
tombat al parlament una proposta
de la CUP on es preveia menys ràtio
a les aules, més recursos a docents
i més recursos a les famílies per cobrir les cures de menors en cas de
confinament.
A Caldes, hem viscut un inici de
curs extraordinari per l’exemplar
adaptabilitat de les famílies en el
seu conjunt. Per l’admirable lliçó de
pragmatisme i cooperació dels més
petits, seguint unes normes complexes castradores d’emocions. Amb
confinaments que potser esperàvem una mica més enllà, però que
no ens sorprenen venint d’on venim.
La crisi educativa de la Covid és urgència. Ho és des de l’any 2010, amb
el despropòsit de la desinversió en
la pública. Tot i el mantra “hem revertit les retallades”, recordem: no
arribem ni a la mitjana europea ni
espanyola en inversió en educació.
Aquest és un curs extraordinari,
però sempre paguen les mateixes.
Calen accions ja! enfront la desigualtat i es poden emprendre des
del municipalisme. Destinar 22.000
euros des de l’ajuntament a equipaments educatius és necessari i ben
rebut però convindrem que és de
discreta justícia. Però ja se sap, la
corba de la propaganda puja i mentre es rebaixa l’acció política. La
pandèmia posa de relleu la desigualtat entre els 3.300 alumnes de Caldes. Salta a la vista qui fa extraescolars i qui va a l’escola bressol i qui
no. Se’n diu segregació. I no és d’ara.
Que la Covid19 no ho amagui. Cal
posar-s’hi o la indiferència davant
la desigualtat serà la pandèmia. En
això no s’hi val a contenir-se.
Enhorabona, mestres, alumnes i famílies! Curem-nos entre totes i vetllem per aquest dret essencial. Molt
bon curs!

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Tancament de
l’exercici 2019
de l’Ajuntament
de Caldes

Lideratge
municipal

F

a uns dies hem tingut accés a l’informe
d’Estat i Comptes
anuals de l’exercici
2019. Normalment
els exercicis es tanquen al llarg dels
primers mesos de l’any posterior,
però en aquest cas s’ha tancat amb
retard degut a la COVID-19.
En començar l’exercici 2019, l’endeutament total de l’ajuntament (llarg i curt termini) era de
11.457.937,85 €. En finalitzar l’exercici, d’acord amb les dades del passiu del balanç, l’endeutament final
va ser de 12.688.148,34 €. El 97,64%
d’aquest deute està a interès variable, i la resta a fix. Tenint en compte
que els ingressos corrents de l’exercici 2019 van ser de 18.790.438,03 €,
la ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2019 va ser del 67,52%.
A més, la necessitat de finançament
va superar a la capacitat de finançament per l’ import de 331.398,00
€, el que implica tornar a incomplir
el principi d’estabilitat pressupostària. La base de despesa també es
va sobrepassar no complint tampoc
la regla de la despesa per un import
amb un marge de 202.718,00 €. Cal
recordar que l’ajuntament ja està
sotmès a un Pla Econòmic Financer
(2019-2020) en relació a l’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària per un import de 1,08 milions € de l’exercici 2018.
El deute de l’ajuntament a 2018 era
del 59,32%, al 2019 finalment ha
estat del 67,52% i a 31 de desembre de 2020 es preveu que serà del
73,63%. Aquesta previsió per enguany està reflectida als pressupostos vigents per l’any 2020. Volem
recordar que a partir d’un deute superior al 75% s’entra en una fase de
restricció on és obligatòria l’autorització prèvia de la Generalitat,
que és qui té la tutela financera,
per poder fer operacions de crèdit
a llarg termini.
Al pròxim ple municipal s’aprovarà
una amortització extraordinària del
deute a llarg termini de 1.138.052,97
€ mitjançant el romanent de tresoreria del 2019. Esperem que aquesta amortització suavitzi una mica la
tensió a les arques municipals tot i
que es preveu un futur econòmic a
curt termini gens còmode.

E

l passat mes de maig
el ple municipal es
va aprovar, un Pla de
Xoc econòmic postCovid-19 per contrarestar la crisi econòmica i social. Però, no per això deixem d’estar
especialment preocupats, perquè
la política de govern municipal en
aquesta crisi ha estat marcada per
la no prevenció ni tampoc l’anticipació. És una cosa que tristament vam
constatar en el ple del mes de juliol on esperàvem i creiem necessari
que el govern exposes un pla de reconstrucció social, a banda del pla
econòmic per tots els calderins i
calderines. Avui dia tampoc tenim
constància sobre quin és el pla de
contingència en cas de rebrots per
part del govern municipal.
Si ens centrem en l’inquietant assumpte de la tornada a les aules,
tornem a constatar que la tònica
segueix sent la mateixa: primer
parla el Departament d’Educació i
després, sempre a remolc dels esdeveniments, actua el govern municipal, sense plantejar mai exercir el seu lideratge ni avançar-se
als problemes, com a exemple ens
preguntem per què no es planteja el
govern instal·lar Wifi gratuïta a tot
el municipi i així garantir que tots
els alumnes calderins podran accedir-hi des de casa i evitar les desigualtats entre l’alumnat?
Quines noves iniciatives s’estan
plantejant en l’àmbit municipal
per impedir que aquests riscos potencials derivin en nous rebrots a
partir d’aquest mes? No podem seguir instal·lats en els plantejaments
només reactius. El govern municipal està obligat a reavaluar la reobertura de les escoles a ple rendiment en funció de les noves dades
i de reforçar i assegurar al màxim
totes les mesures de prevenció
possible, també correspon al govern municipal ser el primer a exigir al Govern de la Generalitat que
els doti de mitjans i que dissenyi
amb rigor els seus plans de re-escolarització, ara que ha recuperat
la plenitud de les seves competències, per cert, amb un nivell d’eficàcia a la vista de tots. I l’oposició
segueix sense saber com el govern
municipal contribuirà al fet que la
recuperació de l’activitat es produeixi sense riscos innecessaris.
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En veu alta: el meu
testimoni
> Arnau Ribas Baraldés
No penso que hagi de reprimir la
meva paraula per temor a represàlies. Per això, he decidit fer un pas
endavant i explicar públicament
uns fets insòlits. Sols desitjo tenir
veu i que si no m’escolten les persones indicades almenys, ho facin
els meus conciutadans.
Doncs bé, a finals de maig una
veïna (la qual no conec), em va denunciar perquè un gat li va anar
a la seva teulada. Sí, perquè un
gat li va anar a la teulada. No li va
matar cap planta, no va entrar a
casa seva; sols va anar a la seva
teulada. Els gats és complicat tenir-los lligats i que no donin una
volta. La notificació me la va entregar un policia local, el qual es
va trobar la porta de l’escala oberta i vaig parlar amb ell al recollidor
de casa meva. En aquell moment
estava fins i tot descalç. El policia
no va actuar amb gaire consideració ni amabilitat, requerint els papers del meu gat com si hagués fet
un acte major, el meu DNI i nom.
No li vaig propinar ni un insult, res
pejoratiu tret de dir-li que creia que
tenia poca feina per ocupar-se de
temes de gats. Amb certa prepotència el senyor policia em va multar per faltar-li el respecte segons
ell. Com diria Camus, no hi ha res

més menyspreable que el respecte
basat en la por, aquest cas, respecte per por a una multa. Per mi dir
el que un pensa encara que fereixi
l’orgull de qui es doni al·ludit no és
faltar el respecte, és fer-se respectar, que és ben diferent.
Un cop rebuda la multa del policia local, vaig fer una instància a
l’ajuntament de Caldes de Montbui demanant parlar amb l’alcalde. En el recurs de la multa demano també parlar amb l’alcalde i ho
he sol·licitat també vàries vegades
telefònicament. Aquesta cita mai
s’ha donat. Un acaba pensant que
volen que em cansi i que pagui la
multa sense poder donar la meva
visió dels fets, els quals considero arbitraris i injustos. La paraula d’una persona val el mateix que
qualsevol altre, inclús que la paraula del policia.
Val a dir, que la multa redactada pel
policia manca de tota mena d’accents i signes de puntuació. Val a
dir també, que el recurs desestimat a la denúncia me’l van entregar quasi a les 11 de la nit picant vàries vegades el meu timbre, la meva
mare ja era al llit. El respecte no és
sols per a l’autoritat, tothom ha de
rebre el mateix.
El dia 4 de setembre vaig tornar a
anar presencialment a l’ajuntament
demanat la cita que requereixo des
del maig, sols hi ha hagut silenci.
Sento que fins al dia d’avui ja cansat que m’ignorin, 9 de setembre,
que he anat a les portes de l’ajun-

tament a cridar “vergonya d’ajuntament” no m’han escoltat ni una
mica. Tinc data límit en poc menys
d’una setmana per tornar a recórrer la multa i encara no he tingut
l’ocasió des del maig de parlar amb
l’alcalde. Suposo que és qüestió de
prioritats en la seva agenda.
Porto ja diversos mesos enrere per
totes les vies demanant una cita
amb l’alcalde. Sembla que si un no
crida i es fa notar no t’escolten. Sé
perfectament que la cita esperada
amb l’alcalde no l’acabaré tenint,
per això he decidit fer aquest article i fer visible aquesta gestió que
sols em produeix llàstima, pena i
vergonya calderina. Un alcalde ha
d’escoltar les veus que el reclamen,
sigui qui sigui; no pot amagar el cap
sota l’ala esperant que em cansi.
No em cansaré fins que m’escolti,
a veure si aquest article pot donar
pas a la cita.
Cordialment i indignat,
Arnau Ribas.

> Pepe Beunza

habíamos solicitado, para hacer una
pintada por la libertad de los presos
políticos y la Amnistía en el muro
de la plaza 1 de octubre que limita
con la iglesia. Muro cuya propiedad
eclesial es mas que discutible.
Fui a un colegio religioso y me enseñaron en el catecismo las obras
de misericordia. Una de ellas decía
“Visitar a los presos”. Hace tiempo,
la Iglesia promovió la creación de
una orden, los mercedarios, cuya
finalidad era liberar a los cautivos.
No pedimos que el párroco se haga
independentista, ni siquiera que
defienda la democracia y el voto
como forma civilizada de resolver
los conflictos. Es misericordia con
los presos pedir su libertad. Mucho
mas cuando han sido condenados
por unos jueces controlados por
detrás por el partido popular.
No se si a los que hacen la primera comunión y a los que se casan
por la iglesia les siguen enseñando las preciosas obras de misericordia. Me gustaría que además las
practicaran.
Deseo que algún día venga a Caldes
un párroco que como yo tenga de
referentes al obispo Casaldariga,
el escolapio Xirinacs o Mosen Dalmau. Hasta entonces seguiremos
defendiendo los derechos humanos
donde podamos, pero me gustaría
que fuera en y con la iglesia.

El párroco de Caldes, en nombre
del consell pastoral, niega el permiso que varias entidades de Caldes

* Objetor de conciencia católico
en 1971, condenado en dos consejos de guerra.

Obras de
Misericordia

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

FES-TE
VEURE!
t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat
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ENTREVISTA | ESPECTACLES I ESDEVENIMENTS

“El futur pròxim en el nostre sector és
força incert, i el pitjor, és que l’única
cosa que podem fer és esperar”
Actualment el sector dels espectacles i esdeveniments està patint les dures conseqüències de la crisi provocada
per al coronavirus. Els espectacles i actes multitudinaris no es podran realitzar a curt termini i el sector s’haurà de
reinventar per poder subsistir. Des del Calderí hem volgut parlar amb Sergi Romero, gerent de Soko Agencia
tant, com t’autoritzen a obrir (en
el cas de les sales) o a poder treballar (en teatres per exemple),
perquè no tenen per què ajudar-te
i a més cal començar a pagar els
impostos ja totalment. Tot plegat és un despropòsit, la veritat.
- Teniu propostes per intentar programar activitats de forma segura?
Si, es pot treballar de manera segura, i sí que hem valorat alguna
opció per a algun esdeveniment.
En teatres, escenaris exteriors, locals grans, terrasses .... es pot desenvolupar un espectacle amb total
seguretat. El problema és la rendibilitat, perquè lògicament s’ha
de reduir l’aforament i aquí radica el problema. Els artistes de
catxés més baixos, o els més humils són els que més accedeixen a
aquestes condicions perquè potser
tenen més necessitat, amb artistes
de major talla és més complicat.
De moment no serà possible una imatge així de la Sala Gran del Casino de Caldes. > CEDIDA

Mireia Clapers
-Què és Soko Agencia?
Som una agència de representació artística, promotora i productora d’espectacles. Ens dediquem
al management i contractació d’artistes. Sobretot per a recintes públics però també per a particulars.
També tenim una secció infantil,
per a tota mena de festes on els
nens siguin els protagonistes. Pallassos, mags, canons d’escuma, inflables, ninots gegants, etc. Estem
treballant per crear una marca
que es dediqui exclusivament al
tema infantil per a separar-lo de
la resta i que SOKO agència sigui
només per a la gestió d’artistes.
- També gestioneu la Sala Söko
de Caldes, veritat?
Sí. L’hem gestionat durant dotze
anys, però en l’actualitat es troba
totalment tancada i dubtem molt
que es pugui tornar a obrir, almenys
amb el mateix concepte d’abans.
- L’oci nocturn està totalment
aturat? O ja existeix l’anomenada
“nova normalitat” dins el sector?
Hi ha casos diferents. Molts locals

d’oci nocturn no poden adaptar-se a
les normes que se’ls exigeix, bé per
problemes logístics o bé per temes
econòmics. Alguns locals han pogut
adaptar-se a les noves mesures de
seguretat i les seves condicions els
permeten obrir, la qual cosa no deixa
de ser molt injust. La “nova normalitat” que han adoptat aquests locals simplement els permet sobreviure i, per cert, de normalitat no té
res, em fa molta gràcia aquesta expressió que ens han volgut inculcar.
-Podeu valorar com ha sigut la
resposta del públic?
En el nostre cas no, sincerament,
perquè no hem tingut opció, però
pel que observem en altres locals
sembla que la gent continua tenint ganes de sortir, prendre alguna cosa, veure un espectacle
.... l’oci és un sector molt necessari en la nostra societat, sempre ho
ha estat i sempre ho serà. Les terrasses dels bars estan plenes cada
dia, l’hem pogut observar, sempre
que es reuneixin les condicions
correctes de la normativa de sanitat, creiem que la gent sí que respon, perquè com hem comentat,
és necessari poder tenir els teus
moments i els teus llocs d’esbarjo.

- Com valoreu les mesures que
han adoptat les administracions?
Totalment insuficients. Ens ha superat per complet, com és normal, perquè una pandèmia mundial d’un virus desconegut fins
que ha arribat, agafat per sorpresa a nosaltres, administracions i a tothom, això ho entenem,
però a mesura que ha anat avançant tot, del que es va dir al que
s’ha fet hi ha un món i les mesures
no han valgut per a evitar milers
de tancaments i milers de llocs de
treball que se n’han anat al trast,
per tant, com diem, insuficients
per a un país que tenen en l’oci
un dels punts forts de l’economia.
- Des de la Generalitat, a principis del mes de juny, es va obrir
una nova línia d’ajudes per al sector cultural, us heu pogut acollir
a alguna d’aquestes ajudes?
De moment no. Està en mans de la
nostra gestora, però resulta molt,
molt complicat accedir a aquestes ajudes. El problema està en
el fet que l’administració et deixa
obrir, amb un munt de mesures
que probablement no podràs complir o no et seran rendibles, però
aquest no és el seu problema, per

- Actualment, en quina situació
us trobeu?
Ens trobem en una situació complicada, en el sentit en què no sabem
bé com seguir. Portem des del passat mes de març suspenent esdeveniments i reubicant dates d’espectacles. Ja hem suspès el xou “Yo
sobreviví l’EGB” de Jordi Merca,
i dates amb “El Monaguillo”, J.J.
Vaquero, Luis Piedrahita, Magic
Andreu .... des de Març fins a Desembre (de moment) no tenim res
programat, i anem una mica al so
dels esdeveniments, com dic, és una
situació atípica i molt complicada.
- Tenint en compte les actuals
restriccions, com preveieu les
noves activitats?
Doncs d’una manera diferent i sabent
que no tothom podrà adaptar-se. La
veritat és que el futur pròxim en el
nostre àmbit és bastant incert, i el
pitjor és que l’única cosa que podem
fer és esperar. Programar esdeveniments grans avui dia és un risc, però
el que es preveu és molt de contingut en línia sobretot i molta imaginació per a poder treballar. Amb el
bon temps potser era més fàcil, perquè escenaris a l’aire lliure, grans espais, l’enginy s’aguditza i hi ha més
opcions. Amb l’arribada del fred
ho veiem tot bastant més complicat, si tot segueix igual que fins ara.

- Fa molt poc que s’ha creat el moviment #alertaroja per unificar
les demandes de mesures urgents
i concretes de la indústria de l’espectacle i dels esdeveniments, hi
participeu? Com valoreu la iniciativa? Sou optimistes?
Tot suma, és clar. Nosaltres de moment hem mostrat el nostre suport
a les xarxes socials, perquè es faci
el més soroll possible i intentarem
col·laborar en les iniciatives que
vagin sorgint. La iniciativa és bona,
tot el que sigui unir-nos i fer-nos
sentir, està molt bé. I som optimistes, relativament, perquè també
som conscients de la gravetat de la
situació i la difícil solució que hi ha.
- Creieu possible i viable l’organització d’activitats mantenint les mesures de seguretat?
En el nostre cas, ho veiem bastant complicat. Ja és difícil normalment ajustar tot perquè un espectacle surti rentable, i comporta
molta feina. Així que amb les circumstàncies actuals pot ser el
doble de treball perquè el benefici sigui molt menor per a tots, artistes, agència, sala o teatre, etc.
I pel que fa als esdeveniments petits o per a particulars, les mesures
són encara més restrictives, amb la
qual cosa més dificultat per a treballar. A més, la gent s’ho pensa molt
per a les celebracions, com és lògic.
- En un curt termini de temps tornareu a programar?
Tant de bo. És la nostra intenció.
De moment estem programant de
cara al pròxim any. Al febrer estarem a l’Auditori de Tarragona
amb “El Monaguillo” amb una de
les nostres sessions de SOKO COMEDY, és el que més pròxim en el
temps que tenim. Estem treballant
també per a programar al Casino
de Caldes, on ja tenim tancat, el 24
d’Abril, l’espectacle d’”El Monaguillo” i estem treballant per a tancar
dates amb J.J. Vaquero, Toni Rodríguez, Martita de Graná, Faemino y Cansado i alguns artistes més.
També hem programat per 2021 en
teatres com Martorell, Sant Feliu
de Guíxols o Sant Cugat, així que
sí, esperem que l’any que ve puguem ja estar programant i repartint riures i cultura per diversos teatres i sales.

DIADA NACIONAL | ACTE INSTITUCIONAL

Caldes va viure una Diada
a porta tancada
L’acte commemoratiu de l’Onze de Setembre es va celebrar a les
Termes Romanes sense públic i emès de forma virtual
El passat onze de setembre la vila
calderina va viure una Diada diferent, la crisi sanitària provocada
per la pandèmia del coronavirus va
impedir a entitats i ciutadans viure
presencialment la tradicional ofrena floral a la Plaça Onze de Setembre. Enguany, per poder mantenir
les mesures de seguretat, l’acte institucional va tenir lloc a les Termes
Romanes, on els portaveus de les diferents agrupacions polítiques van
poder fer el discurs per commemorar la Diada Nacional de Catalunya,
que es va poder seguir telemàticament per el canal de Youtube de
l’Ajuntament. En aquest acte tampoc s’hi van poder veure la tradicional ballada de sardanes, ni l’actuació dels castellers, per fer prevaldre
el compromís municipal per treballar amb la màxima responsabilitat
en el context de crisi sanitària.
Durant els parlaments institucionals, Pere Morcillo, de JuntsXCaT
Caldes, va destacar el “compromís per vetllar per l’esperit de la
Diada Nacional en un any de màxima complexitat marcat per la
pandèmia i treballar per mantenir viva la flama de la nostra història”. En el torn de la CUP, la seva
portaveu, Marta Barnils, va dirigir
el seu discurs en “per poder avançar haurem de plantejar maneres de teixir la unitat popular
d’acord amb una lluita conjunta dels moviments populars”. La
portaveu del PSC, Carla Millan, va
començar la seva intervenció amb
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L’alcalde, portaveus i regidors durant l’acte a les Termes Romanes. > CEDIDA

un agraïment públic a totes les persones que han treballat per poder
superar la Covid-19 i va recordar a
les víctimes que no han pogut superar el coronavirus i va declarar
que “hem de treballar perquè les
nostres institucions siguin un referent i puguin ser un orgull per
la nostra ciutadania.” Per part de
la portaveu d’ERC, Núria Carner,
com a membre del govern, va destacar que “hem treballat per minimitzar els contagis i hem posat
al centre de les decisions la salut
de les persones i hem treballat incansablement per adaptar-nos
als nous temps”. Per acabar els
parlaments, l’alcalde Isidre Pineda,
va destacar que “estem centrats a

refer un país que és fort, que no
renuncia als seus drets ni a les
seves llibertats”, l’alcalde també
va voler expressar el seu condol
a totes les famílies calderines que
han estat víctimes de la Covi-19 i va
avançar que el consistori prepara
un acte commemoratiu per les víctimes d’aquesta pandèmia durant els
dies de Festa Major, ja que enguany
no es podrà celebrar de la manera que tots voldríem. Per acabar el
seu parlament va declarar que “cal
remar plegats per recuperar un
poble tan actiu i tan dinàmic com
ho és Caldes”. L’acte institucional
va finalitzar amb el cant dels Segadors per part dels regidors i portaveus que van poder ser presents.

exposició | poesia visual

“Comunicació Visual”,
poesia en imatges
a la Sala Delger

Algunes de les obres que es poden veure a la Sala Delger. > Q. PASCUAL

Fins al proper diumenge dia 27 de setembre es pot visitar a la Sala Delger l’exposició de Miquel A. Mercader i Guillem Dotú “Comunicació Visual”, una mostra de poemes visuals, que van més enllà de la creació pictòrica, fotogràfica o de la composició d’obres amb diferents materials
reciclats. Miquel A. Mercader és un artista polifacètic que veu art a tot
allò que l’envolta “la creació poètica-visual la nodreixo de la realitat
que m’envolta, i per això les meves obres són un mirall que ofereixo
al lector o espectador. Tinc al cap un seguit d’imatges, amb les que hi
jugo constantment, combinant-les amb paraules o frases; llenguatge
de creació espontània que es tradueix en Comunicació Visual per a
l’espectador” explica l’artista. En aquesta mostra, les obres de Mercader
ens endinsaran a un gènere poètic visual on es combinen el llenguatge
i la imatge, i que es complementen amb les obres d’un altre poeta visual, en Guillem Dotú. Per als poetes visuals “fer Poesia Visual és experimentar, és diferent de tot el que t’hagis imaginat, és un cert estil,
una certa filosofia de vida... És transgressió artística. Es tracta de
posar en marxa l’enginy i el nostre potencial didàctic, sumat al joc
de paraules i acompanyat de fotografies i/o imatges amb qualsevol
suport, tècnica i forma” apunta Miquel A. Mercader.

CULTURA POPULAR | BALLS TRADICIONALS

Els Bastoners de Caldes protagonistes del Cicle Parlem de Cultura Popular
El Casino de Caldes va oferir el
passat diumenge dia 20 de setembre una nova conferència del
Cicle Parlem de cultura Popular.
En aquest cas, la colla dels Bastoners de Caldes van poder explicar
els orígens i l’evolució de la colla
a la Sala Gran del Casino i també
es va poder seguir de forma virtual gràcies a la plataforma Zoom.
Els orígens de la colla de Bastoners de Caldes de Montbui es remunten a l’any 1997, moment de la
seva fundació, gràcies a la regidora
de cultura d’aquell moment, Vicenta Pallarès, però sobretot gràcies
a Miquel Ferret, tècnic de cultura, que venia de Vilafranca, i va
ajudar a la creació de l’entitat.De
fet, la colla de Bastoners de Vilafranca van ser els padrins de l’entitat calderina i els vestuaris són

molt similars. Però, durant les intervencions també es va explicar
que es podria considerar que la
colla de Caldes té més de seixanta
anys d’antiguitat, perquè tot va començar sent un ball de pastorets,
que és aquell amb els pals llargs
i picant sobretot amb sota cama.
Una de les curiositats que es van
explicar durant la conferència va
ser que Raül Romeva també va
ser membre de la colla de bastoners de Caldes de Montbui i també
l’actual regidora de cultura, que va
ser present a l’acte, Laia Cuscó, va
fer de cap de colla en el seu moment. Des de la seva fundació la
colla de bastoners ha anat creixent o minvant en certs moments,
com a totes les colles d’entitat cultural. Hi ha hagut modificacions i
creacions de balls i en el vestua-

ri. Actualment a la colla hi participen unes setze persones. La colla
de Bastoners de Caldes també ha
tingut l’oportunitat de presentar
aquest ball tradicional fora de les
nostres fronteres, han estat convidats a ballar al poble agermanat de
Caldes, Taunusstein i també van
visitar Alemanya amb la colla de
Diables de Caldes. De la mà d’Acció
Cívica Calderina van poder assistir a la Inflorata, celebrada a Noto,
Sicília, l’any 2016. L’actual situació
generada per la crisi sanitària ha
permès a l’entitat poder tirar endavant els assajos, però han hagut de
substituir el local dels castellers de
Caldes, on assajaven, per la plaça
del Parc de Can Rius, just darrere
del museu, i prenent les mesures
de seguretat que indiquen les autoritats sanitàries.

Actuaació dels Bastoners durant la Capvuitada de l’any 2018. > J. SERRA
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Valentín González-Galiño, una
promesa cada vegada més ferma
TENIS | PROMESA

El tenista calderí aconsegueix el subcampionat d’Espanya i segueix en el número 1 del rànquing nacional

Albert San Andrés

F

ill de dos extenistes i entrenadors professionals,
sembla clar que l’esport
que havia d’escollir Valentín González-Galiño Jr
havia de ser el tenis. I a més no se li
dóna gens malament, ja que després
de diverses temporades competint, es
manté al capdavant del rànquing espanyol aleví amb només 12 anys. Ara enceta la recta final d’una estranya temporada com a subcampió d’Espanya.
El Valentín juga a tenis d’ençà
que té ús de raó. Va provar altres esports com el futbol al club de la vila,
però aviat es va adonar que ser defensa i l’intens contacte físic no era el
que més li agradava. Per això va centrar-se definitivament en la raqueta, ja
que l’ambient de casa era el més adient per a endinsar-se: dos entrenadors
i una germana que també juga. González-Galiño junior està seguint els passos de la seva mare, l’Alicia Ortuño,
una extenista professional guanyadora d’una trentena de challengers durant la seva carrera esportiva i que actualment regenta una escola de tenis a
Alemanya juntament amb el seu marit.
I juga gairebé per inèrcia, com qui no
vol, sortint de la bombolla on més d’un
estaria si fos el número 1, i a més, ho fa
a la perfecció.
“Jugar a tenis em diverteix
molt. Fer-ho amb la meva germana
i els meus amics és molt divertit. En
la pista faig tot el que puc” confessa.
“A casa parlem de tot, no tant de qui
ho fa millor jugant a tenis. Quan no
està la meva germana -un referent
per a ell- és molt estrany” remarca.
De fet, va ser amb l’Alèxia amb qui va
aconseguir imposar-se en el campionat de Catalunya mixt sub-13, a banda
d’arribar a la final individual en una
categoria superior a la seva. El Valentín no amaga que li agradaria ser professional “si existeix la possibilitat”,
prenent com a referència els estils de
Rafa Nadal i de l’argentí Juan Martín
del Potro, a qui se’l pot arribar a comparar en alçada, ja que amb 1,67 metres amb la seva edat, existeix la possibilitat d’acabar sent un jugador alt
amb el temps.
Amb aquella innocència d’un nen
d’onze anys, el Valentín explica com ho
van passar just abans de començar el
confinament, com si fos més important
això que el subcampionat o el número
1. En aquell moment estava a les Illes
Açores de Portugal, un arxipèlag avui
recordat per la foto del trio que va ficar
a Europa en una guerra on no pintava

Valentín González-Galiño durant la final del campionat d’Espanya a El Prat.. > CEDIDA

“Jugar a tenis em
diverteix molt.
Fer-ho amb la
meva germana i
els meus amics és
molt divertit. En
la pista faig tot el
que puc” .
Valentín
González-Galiño,
entrenador

gaire. El tenista va arribar a la final del
torneig internacional que allà es disputava però no va poder-la jugar. El tancament de les fronteres internacionals
va obligar a tothom a sortir a correcuita cap als destins d’origen, tot i que el
calderí ho va fer amb el trofeu de campió sota el braç: la sort li va caure del
seu costat en el sorteig que es va fer
per veure qui se’l quedava.
Mitja hora abans del tancament de
l’aeroport, juntament amb la seva mare,
van poder agafar un vol en direcció a
Alemanya, on es van poder reagrupar
amb la resta de la seva família. La sort
de tenir residència allà -els pares gestionen una escola en una població pròxima a Stuttgart- els va fer passar un
confinament més lax que a Espanya, ja
que no van estar tancats ni un sol dia.

Tot i no tenir pista a casa i estar
les activitats esportives aturades, van
tenir la sort d’aconseguir una pista indoor que un amic va cedir en exclusiva
a la família, un aspecte que els dos germans van aprofitar per a millorar la tècnica i mantenir la forma física. Això va
ajudar a que a la represa, González-Galiño s’emportés el torneig de Madrid del
circuit Rafa Nadal a finals de juliol, superant per un doble 6-1 a Maxi Carrascosa.
Així es va poder treure l’espina que li va
quedar després de perdre la final de l’anterior etapa a Sevilla, on va caure davant
del noruec Olav Berg (6-1/6-0).
Amb una prometedora prèvia
abans de la final del campionat d’Espanya, el de Caldes va posar totes les
esperances en aquesta prova, que es
va disputar a finals d’agost en les pis-

tes de l’acadèmia Sánchez-Casal d’El
Prat de Llobregat. Va plantar-se en la
final sense perdre cap set, però la climatologia li va jugar una mala passada, ja que va ploure -es va aturar el joc
dues vegades- i no va aconseguir adaptar-se al fang que va quedar en la terra
batuda. El xeresà Manuel Páez va ser
el seu botxí, tot i que feia unes setmanes que l’havia superat en les semifinals de Madrid.
Una desfeta que li serveix per
seguir creixent i arribar als pròxims
objectius, ja que el tenista pot seguir
preparant-se en les pistes del Cercle
Sabadellés 1860, juntament amb la
seva germana Alèxia, una altre promesa en categoria femenina sub-13 que
també ocupa el primer lloc del rànquing nacional.
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touch | pretemporada

Caldes acull el II Triangular “Onze de Setembre”
En la cita esportiva, celebrada amb motiu de la Diada Nacional Catalana, el Caldes va quedar en segona posició

Redacció

U

n dia després de la
Diada Nacional Catalana, al Camp de
Les Cremades va celebrar-se el II Triangular de Touch “Onze de Setembre”, organitzat pel Rugby & Touch
Caldes – Centre Democràtic i Progressista. En aquesta cita anual,
es van reunir, a banda del conjunt
local, el Touch Montseny, amb seu
a Santa Maria de Palautordera, i
l’equip Barbarians Catalunya, integrat per jugadors i jugadores de
diversos equips que competeixen a
la Lliga Catalana de Touch.
El torneig va començar puntualment a les 19 hores, desprès que
sonés l’himne dels Segadors, en un
Camp Municipal amb menys públic
de l’habitual a causa de les restric-

cions en aplicació dels protocols
per la prevenció de la propagació
de la Covid-19.
El primer dels partits va enfrontar als dos conjunts visitants, amb
victòria favorable al combinat català per 7 a 5. El següent partit va
enfrontar al conjunt local amb el
Touch Montseny. Aquest encontre
va ser favorable al conjunt dels de
la flama taronja, que va anar al descans amb un resultat favorable de
4 a 0, i que, tot i les rotacions a la
banqueta per fer debutar a nous integrants, va saber mantenir l’ordre
ofensiu per acabar tancat el marcador amb un 5 a 4.
L’últim partit de la vesprada, els
calderins van perdre davant dels
Barbarians Catalunya, un equip
superior en joc i experiència. Malgrat la diferència en el marcador (1
a 4), es va fer palesa una millora en
el joc del conjunt calderí, gràcies a

que els debutants ja havien pogut
exercitar-se en l’anterior partit.
El tècnic del conjunt calderí, Marc
Congost, ha valorat molt positivament l’esforç de tots els jugadors
i jugadora: “Han donat el màxim
d’ells mateixos, sobretot les
noves incorporacions que s’han
anat adaptant al joc de l’equip a
mesura que han anat sumant minuts, i això fa que l’equip es pugui
anar consolidant de cara a l’inici
de temporada que es preveu sigui
a mitjans d’octubre”.
Finalment, Barbarians Catalunya
es va alçar amb la copa de campions, quedant el Rugby & Touch
Caldes en segona posició i el Touch
Montseny, en tercera. La celebració esportiva respon a una molt
bona arrencada de la que serà la
tercera temporada competitiva de
l’equip calderí en el panorama del
Touch català.

Els participants a l’inici del torneig escoltant l’himne dels Segadors.> CEDIDA

FUTBOL | PRETEMPORADA

C.F. CALDES 2 - C.D. MONTCADA 1
Els Calderins disputaven aquest dissabte el seu quart partit d’aquesta
atípica pretemporada 2020/21 davant del Club Deportiu Montcada
El C.F. Caldes es va avançar al marcador amb gol d’Albert Camí, amb
aquest resultat s’arribaria al descans
(1-0), ja a la segona part i de pena màxima una mica rigurosa empataria el
Montcada, però a una bona jugada
dels calderins Adama faria el pase definitiu per que Jordi Camí fes el segon

gol, deixant el resultat a 2-1 pels calderins. El tècnic Jose Luís Duque, continuant amb la seva política de comptar amb gent de casa, ha fet debutar
cinc jugadors del juvenil, Muñi, Miguel, Juanpe, Jordi i Cantero. Cal destacar el nou fitxatge Calderí d’un jugador format a casa i que ha passat

entre d’altres clubs com, l’Espanyol,
Barça (Juvenil), Sporting Mahones,
Antequera, Nàstic, Videoton on
va jugar prèvia de Champions League, KSC Lokeren, Skoda Xanthi (Grec), Hospi... etc.. ell és WALTER FERNANDEZ, benvingut de
nou a casa. > T. GUITIÉRREZ

Grups categories i primers partits

HOQUEI PATINS

FUTBOL 11

FUTBOL SALA FEMENÍ

FUTBOL SALA MASCULÍ

Competició: OK LLIGA
Categoria: OK LLIGA
Posició temporada 19-20: 6a posició

Competició: Lliga Nacional Catalana
Categoria: Segona Catalana; Subgrup 4B
Posició temporada 19-20: 6a posició

Competició: Liga Nacional Española
Categoria: 2a Divisió Nacional
Posició temporada 19-20: 4a posició

Competició: Lliga Nacional Catalana
Categoria: 3a Divisió Nacional
Posició temporada 19-20: 4a posició

Calendari dels primers partits:
26/08-21h CH Lloret vs Recam Làser Caldes
29/08-21 h Recam Làser Caldes vs CH Lloret
26/09 - 20h Recam Làser Caldes vs Girona CH

Calendari dels primers partits:
04/10 - 12 h Caldes C.F, A vs GURB, U.E.,A
11/10 - 12 h Ripollet, C.F., vs Caldes C.F., A
18/10 - 12 h Caldes C.F.,A vs Sabadell F.C., C.E., B

Calendari dels primers partits:
17/10 - FS Castelldefels vs CN Caldes
24/10 - CN Caldes vs Aecs L’Hospitalet
31/10 - CD La Concordia ‘A’ vs CN Caldes
07/11 - CN Caldes vs FS Atlético Mercadal ‘A’

Calendari dels primers partits:
03/10 - 17:30 h CN Caldes A vs Premià de Mar
10/10 - 18 h Montsant A vs CN Caldes A
17/10 - 17:30 h CN Caldes A vs CFS La Unión B
25/10 - 10:30 h AV Mataró, B vs CN Caldes A

BÀSQUET MASCULÍ

BÀSQUET FEMENÍ

TOUCH RUGBI

WATERPOLO

Calendari dels primers partits:
18/10 - C.B. Ramon Llull A vs CN Caldes A
25/10 - CN Caldes A vs Jac Sants B
01/11 - CB Grup Barna Avs CN Caldes A
08/11 - CN Caldes A vs A.E.Minguella – Drivim A

Calendari dels primers partits:
18/10 - CN Caldes A vs Sant Gervasi
24/10 - Geig Unigirona vs CN Caldes A
01/11 - Finques Eduard – C.B. Argentona
07/11 - C.E. Onyar vs CN Caldes A

Competició: Lliga Nacional Catalana
Categoria: 1a Categoria Masculina
Posició temporada 19-20: Ascens

Competició: Lliga Nacional Catalana
Categoria: 1a Categoria Femenina
Posició temporada 19-20: Ascens

Competició: Lliga Catalana de Touch
Categoria: Única categoria, Grup B
Posició en la classificació temporada 19-20: 9a
posició abans de l’esclat de la pandèmia. Després, la temporada va quedar deserta.
Calendari dels primers partits: Tres jornades de
la primera fase que se celebraran d’octubre a
gener. Es reserva el mes de desembre per jugar
algun torneig preparatori per la segona fase.

Competició: Lliga Catalana
Categoria: Absoluta Segona Divisió Masculina
Posició temporada 19-20: 10a Posició
Calendari dels primers partits:
Dates pendents de confirmar
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Exposicions
‘Comunicació Visual’ de Guillem Dotú i Miquel A. Mercader
Fins al 27 de setembre.
La mostra és un recull de poesies
visuals. Entrada gratuïta.
Divendres de 17 a 20 h; dissabtes
d’11 a 14 h i de 17 a 20h, i diumenges d’11 a 14 h.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Thermalia
‘25 anys de catifes i flors a
Caldes’
A partir del 4 d’octubre,
a les 13 hores
Lloc: Espai d’Art Casino
Org: Acció Cívica Calderina
Col·labora: Comissió de Corpus

DIMECRES 23
9:30 H · PREINSCRIPCIONS
ESCOLA D’ADULTS
Període obert de preinscripcions al curs 2020-2021 per a nous
alumnes, fins al 30 de setembre.
El període de matriculació dels
alumnes admesos s’efectuarà del
7 al 9 d’octubre, i el curs començarà el 14 d’octubre.
Lloc i organitza: Escola d’Adults
El Roure Gros

DIVENDRES 25
INSCRIPCIONS
Finalitza el període d’inscripcions en línia dels cursos de català
‘Connecta’t al català’. Cal formalitzar-los a través d’aquest web:
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https://inscripcions.cpnl.cat
Organitza: Oficina de Català de
Caldes de Montbui

DIUMENGE 27
18:30h · TEATRE
‘El Cafè de la Marina’ de Josep
M. Segarra, dins del XII Cicle de
Teatre de Tardor. Dirigida per
F. Serra i representada pel GEC.
Preu: 8-10 euros (estudiants: 6
euros). Vals de la UCIC 2x1.
Lloc: Sala gran
Organitza: Casino de Caldes
Col·labora: UCIC

DIMECRES 30
19h · XERRADA

Del 22 de set al 05 d’oct de 2020

‘Corpus, flors, colors i festa’ a
càrrec del folklorista Amadeu
Carbó, autor del llibre ‘Corpus,
la festa de les festes’. Acte amb
motiu de la celebració dels 25
anys de catifes a Caldes. Activitat gratuïta.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Acció Cívica Calderina i Federació Catalana d’entitats catifaires.

DIUMENGE 4

faires. Durant el matí es confeccionarà una catifa de flors, obert
a tothom. Activitat gratuïta.
Lloc: Casino de Caldes
Col·laboren: ACC i Federació
Catalana d’Entitats Catifaires.
13 h · INAUGURACIÓ
Inauguració de l’exposició de
fotografies ’25 anys de catifes i
flors a Caldes’
Lloc: Espai d’Art Casino
Org: Acció Cívica Calderina
Col·labora: Comissió de Corpus

11:30h · CELEBRACIÓ
‘Orígens i evolució de la Comissió de Corpus’. Intervindran: Vicenta Pallarès, Elena Sampera, M. Antònia Campdepadrós i
Pere Padró, tresorer de la Federació Catalana d’Entitats Cati-

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

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

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

Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

La frase de la quinzena

No em considero un
pessimista. Crec que
un pessimista és algú
que està esperant que
plogui. I jo em sento
xop fins als ossos.
> Leonard Cohen

Passatemps en català

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 de les dues formes verbals és l’adequada?:
“La natura sovint ens ofereix imatges sorprenents, especialment quan
l’aigua és un mirall on es ___________________ aus, insectes o plantes.
reflecteixen		
reflexen
Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la!
d'aquest mes escanejant el codi QR.
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica
“Envia”. A la pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats”
per veure'n les solucions i saber si has respost correctament.
Trobaràs el qüestionari al
i al
de l’Oficina de Català de Caldes.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

Del 22 de set al 05 d’oct de 2020
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Curiositats

Economista i bioestadístic

Gerard
Giménez
Adsuar

De ben petit, expliquen els seus amics que ja li agradaven els números. De
seguida, va demostrar molt interès per la meteorologia. Fins al 8 d’agost, va
publicar diàriament a Twitter i al web gerardgimenez.com els positius per
COVID a cada municipi de Catalunya, actualitzada a diari. Això li ha servit
com a pràctica pels seus nous estudis, un màster en estadística i recerca
operativa. A més, té dos terços finalitzats de la carrera de biotecnologia.

Jordi Rius

Q. PASCUAL

· Vas començar la teva carrera professional en un fons d’inversió...
Era una feina molt exigent, t’obligava a estar-hi tot el dia. Has de tenir
una personalitat que s’adapti molt
a la feina. Al cap d’uns mesos, vaig
veure que no estava a gust del tot i
que havia de trobar la manera d’encarrilar la meva carrera professional
perquè fos una mica més d’acord amb
el meu tarannà. Per això, vaig decidir
fer aquest canvi i fer un màster en estadística i recerca operativa.

“La pandèmia és un fet
que passa cada 100 anys i,
per tant, hem de prendre
mesures extraordinàries”

Del 22 de set al 05 d’oct de 2020

· L’esclat del coronavirus t’ha servit com una oportunitat per descobrir la interelació entre els números
i com s’han d’interpretar?
Sí, totalment. Vaig estar treballant un
mes més al fons d’inversió durant el
confinament. De cop i volta, es va ajuntar la necessitat de saber quants positius de coronavirus hi havia a Caldes
per setmanes o per dies, no el total que
ja figurava en les dades obertes de la
Generalitat. Les dades ja hi eren, però
havies de fer una mica de pic i pala.
Quan ho vaig aconseguir, vaig pensar
que ho podia fer per la resta de municipis de Catalunya i que la gent ho pogués consultar.
· I d’aquí al Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès. Quina feina
hi fas?
Arran de la repercussió que vaig tenir

compartint les dades, em va arribar aquest concurs públic temporal. Justament necessitaven gent
que fes estadístiques sobre la Covid19 i era el que estava fent. Vaig tenir
sort de ser un dels escollits.
· Com està actualment la situació
del coronavirus a Caldes?
Estem veient un augment de casos.
De moment no és res alarmant.
Normalment ajustem el nombre de
casos per la població d’un municipi
o una comarca. Caldes encara està
per sota de la mitjana de Catalunya, però el que preocupa una miqueta és que fins ara estàvem amb
10 casos setmanals i els últims dies
ja n’hi ha 8. L’increment està passant aquests últims dies.

Jo no diria malament. S’està fent
tan bé com s’està podent però potser sí que trobo a faltar una mica
més de flexibilitat, de pensar que la
pandèmia és un fet que passa cada
100 anys i que, per tant, hem de
prendre mesures extraordinàries.
Per exemple, obrir les escoles al
juny hagués estat millor perquè hi
havia tants pocs casos que era una
situació perfecta. I els nens s’havien passat a casa quatre mesos.
Com és que no podíem haver obert
al juny? Oh, és que eren vacances.
Però la situació és excepcional i
calia donar-hi la volta.

· Això significa que hi ha molt
risc de rebrot?
Exactament, perquè el risc de rebrot és directament proporcional
al nombre de casos que hi ha en
una setmana i a com aquests creixen. Ara a Caldes estàvem amb
una taxa molt baixa, però s’ha duplicat. La veritat és si fem una visió
més general, a Sabadell i a Terrassa hi ha uns barris amb el triple de
taxa que la de Caldes i clar, la nostra connexió amb Sabadell, Terrassa i Granollers és molt alta.

· Què et preocupa especialment
en aquest retorn a les escoles?
Em preocupen especialment els
professors de secundària. Ells
donen una assignatura, però roten
pels grups. Acostumen a ser 6 o 8
professors. Són bastantes hores, definim un contacte estret quan estàs
15 minuts parlant amb algú. Aleshores un professor que està amb
alumnat de secundària, que a nivell
de transmissió del virus són iguals
que els adults, és un repte molt important. A aquests professors no
els pots fer fer quarantena perquè
a cada aula que confines, vuit professors s’han de confinar a casa durant 15 dies... Això és insostenible.

· Tens la sensació que les coses
s’han fet malament aquí?

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

