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part del personal sanitari del centre d’atenció primària de caldes expressa el seu malestar arran l’estat en 
què treballen des de fa dos anys, quan van començar les obres d’ampliació i reforma al centre de salut calderí

l projecte d’ampliació i re-
forma del Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) Joan 
Mirambell i Folch de Cal-
des de Montbui acabarà 

aquesta tardor. Aquesta era la darre-
ra notícia que es publicava el mes de 
febrer d’aquest any, quan les obres 
tornaven a funcionar a ple rendiment 
després d’una primera aturada de 6 
mesos, aproximadament. En un inici, 
les previsions d’intervenció en l’espai 
de salut –el qual seguia funcionant amb 
normalitat tot i les obres- eren d’una 
durabilitat de 12 mesos amb data d’aca-
bament cap a mitjans del 2019, però di-
verses dificultats en les obres van en-
darrerir els terminis. 

“Amb aquestes condicions és molt 
complicat fer una bona assistència”

E
Ivette Hijano Aquest darrer canvi en el ca-

lendari va ser comunicat pel Depar-
tament de Salut durant una visita al 
centre a càrrec de l’alcalde de la vila, 
Isidre Pineda, el director executiu del 
Sector Sanitari Vallès Oriental del 
Servei Català de Salut, Joan Parella-
da, i la cap de Relacions Corporatives 
de l’Àmbit Metropolità Nord del Ser-
vei Català de Salut, Eva Sánchez, entre 
altres autoritats. 

Quan tornava el soroll penetrant 
d’excavadores i maquinària funcionant, 
l’arribada de la pandèmia de la Covid-
19 ha obligat a una segona aturada 
d’uns mesos més. Els terminis seguei-
xen perllongant-se i amb ells, la deses-
peració del personal sanitari del CAP, 
que lamenta les condicions en què tre-
ballen, dia a dia, des de fa dos anys.

Tot i que els operaris han reactivat 

OBRES I SERVEIS | CAP JOAN MIRAMBELL I FOLCH

Estat actual de l’interior del CAP de Caldes (el maig del 2020), que mostra un equipament intervingut per les obres i amb el compliment de les mesures establertes a causa de la pandèmia. > Q. pascual 

Perspectiva aèrea del projecte, que va presentar-se el 2 de març del 2018. > aJ. caldes

“Amb la reforma, 
ens han restat 
encara més espais 
dels que ja ens 
faltaven”

Personal sanitari 
del CAP Joan 
Mirambell i Folch 
de Caldes
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DIONÍSIO SÁNCHEZ 
sempre m’han atès molt bé aquí 
al cap de caldes, també durant el 
temps de pandèmia. Vinc a fer-me les 
cures del post-operatori i la meva ex-
periència és molt positiva, cap pega. I 
el funcionament de l’equipament, tot 
i les obres, és molt correcte. 

AIXA MAGRASSÓ 
des de les obres, crec que hi prima 
la lentitud en l’atenció als usuaris i 
usuàries. abans ja hi era, però arran 
la intervenció a l’equipament es nota 
encara més. Hi ha poc personal tre-
ballant-hi i també poc espai. 

CARLOS I RAQUEL
estem contents amb els protocols 
que s’han seguit i les directrius que 
s’han pres des del cap durant la 
pandèmia. l’atenció telefònica ha 
funcionat molt bé, sempre procu-
rant el nostre benestar i que no ha-
guéssim de venir presencialment. 
No ens hem vist afectats, com a 
usuaris, per les obres del centre. No 
hem patit ningun tipus d’afectació. 

EL CALDERInòmETRE
QuINA és LA ExPERIèNCIA 
DELs usuARIs I usuàRIEs 
DEL CAP?

Part del personal sanitari va concentrar-se a la porta de l’equipament calderí, el passat 17 de juny. > c. sÁNcHeZ

les obres des de l’etapa de represa (i 
que fonts relacionades amb l’empre-
sa afirmen que aviat es veurà el CAP 
acabat), “veiem treballar-hi a molt 
poques persones i realment no es 
veu avançar feina”, diuen part del 
personal del CAP. Ja se sap que les 
obres són incòmodes mentre es duen 
a terme per als qui hi conviuen i és 
aquí on el factor ‘accés a la informa-
ció’ hi juga un paper essencial: “Ens 
sentim abandonats, on ningú ens 
explica què passa ni quan acaba-
ran les obres. Des d’aquí no veiem 
avanços i és molt angoixant”. 

Mentre es donen els diferents 
ajornaments en el cronograma, els 
professionals sanitaris denuncien 
“les deficitàries condicions” amb 
què treballen des de l’inici de les tas-
ques d’ampliació i reforma al cen-

tre de salut: “No tenim vestidors ni 
lavabos de personal, això vol dir 
que estem utilitzant els mateixos 
banys que els usuaris i no tenim 
servei de neteja constant”. Però 
el que més destaquen és la manca 
d’espai necessari per dur a terme 
una correcta assistència, sobretot 
en temps de pandèmia quan les dis-
tàncies de seguretat es fan impres-
cindibles: “No es pot mantenir el 
circuit net, les sales d’espera són 
deficients, dones embarassades 
visitant-se al costat de la consulta 
de respiratoris... Aquí estem molt 
apinyats” deia Rita Soñé, llevado-
ra del centre calderí, el dimecres 
17 de juny. Altres professionals de 
l’equip del CAP expliquen com anti-
gues sales de reunions s’han conver-
tit en consultes pediàtriques –“que 
en un inici ens deien que seria una 
mesura temporal”- on s’atén als in-
fants i joves entre caixes i cadires 
amuntonades. Mari Luz Talavera, 
infermera del centre de salut, resu-
mia la situació dient que “en aques-

tes condicions és molt complicat 
fer una bona assistència”.

UN PROJECTE PENSAT PER 
GUANYAR ESPAI
“Amb la reforma, ens han res-
tat encara més espais dels que 
ja ens faltaven”, segueixen de-
nunciant els sanitaris del CAP. 
De fet, la necessitat del projecte 
d’ampliació i reforma de l’equipa-
ment, presentat en el 2018, reque-
ia en el creixement poblacional de 
Caldes des de la construcció del 
centre de salut l’any 1997, i en la 
nova organització dels serveis de 
proximitat que s’hi atenien. 

Aleshores el CAP disposava 
(i segueix disposant) de 1.037 m2 
i les intervencions suposen obres 
de reforma (508,77 m2) i d’ampli-
ació (466,05 m2) tant a la planta 
inferior com a la superior. 

Segons el projecte d’obres, els 
treballs permetran diverses millo-
res als professionals i usuaris, com 
són: l’obertura de consultes especí-
fiques; l’increment de consultes per 
millorar l’adaptabilitat de les con-
sultes a l’hora d’adaptar els horaris 
dels professionals de l’equip i d’al-
tres que els donen suport; la creació 

de nous espais com sales d’educació 
sanitària; la modificació de l’ordena-
ció del CAP ampliant els espais per 
posar tots els serveis sanitaris per 
als ciutadans en una sola planta (la 
superior), i la remodelació i ampli-
ació de la planta inferior on es pre-
tén agrupar els espais del personal i 
tècnics, així com millorar els espais 
per als professionals de les ambu-
làncies del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). 

L’ATURADA DELS
SANITARIS DEL 17 DE JUNY
Pocs dies abans d’emprendre de 
nou les tasques d’ampliació i re-
forma del CAP –aturades arran la 
pandèmia- part del personal sani-
tari del Centre d’Atenció Primà-
ria de Caldes va concentrar-se a la 
porta de l’equipament per fer visi-
ble el seu malestar amb els clams 
‘Volem el CAP acabat’ i ‘Davant 
la COVID tots som iguals’. Du-
rant l’acte, Talavera explicava que 
“reivindiquem una atenció pri-
mària amb recursos suficients 
i que tampoc hi hagi diferènci-
es entre metges i auxiliars en 
aquest reconeixement econòmic 
que vol dur a terme Salut als 

professionals sanitaris”. L’ex-
cepcionalitat de la situació amb 
què es troba el CAP de Caldes –en 
obres- alerta als sanitaris i tècnics 
que hi treballen de cara a una pos-
sible segona onada de propagació 

de la Covid-19 i demanen que es 
prioritzi l’acabament de l’amplia-
ció i reforma l’abans possible per-
què “el que volem és que els pro-
fessionals ens puguem protegir 
i, al mateix temps, puguem pro-
tegir a la població. Fins ara no 
ho hem pogut fer bé perquè te-
níem la casa a mitges”, deia la 
llevadora Rita Soñé en el marc 
de la manifestació.

“Ens sentim 
abandonats, on 
ningú ens explica 
què passa ni quan 
acabaran les obres”

“Volem poder 
protegir-nos i protegir 
a la ciutadania. Fins 
ara no ho hem pogut 
fer bé perquè teníem 
la casa a mitges”
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Fa 28 anys que la Fina Soley i el 
seu marit van obrir el càmping El 
Pasqualet a peus de la muntanya 
d’El Farell, una instal·lació que no 
ha parat de créixer des de llavors i 
que és tot un referent a la comarca 
pels campistes. 
El turisme està sent un dels rams 
més afectats després de la pandè-
mia i les perspectives per aquest 
estiu no són gaire positives, sobre-
tot si parlem de turisme exterior, 
que es veurà molt limitat de cara al 
mes d’agost. Una vessant però, que 
tot i les dures perspectives, s’encara 
des de l’optimisme després de la re-
unió d’aquesta setmana de la taula 
de turisme de Caldes, des d’on s’ha 
activat una nova proposta en forma 
de campanya, anomenada “Aquest 
estiu, vine a Caldes”.
Amb un 60% d’usuaris fixos, el càm-
ping tracta de recuperar-se del dur 
cop de la crisi sanitària, on han 
hagut d’afrontar un ERTO per 16 
dels 18 treballadors de l’empresa, 
però que a través de noves ofertes 
vol fer quadrar balanços per seguir 
sent rendible econòmicament.

Com heu viscut la situació de 
confinament?
Doncs molt difícil, com totes les em-
preses. Ha sigut una situació que si 
ens l’haguéssim explicat, no l’hau-
ríem cregut. Hem passat una etapa 
difícil i esperem per afrontar la que 
ve que no serà fàcil.

Com us va agafar la situació, per-
què d’un dia a un altre, el 14 de 
març vau haver de tancar amb 
gent a dins.
El dia 13 de març al matí ens van dir 

de tancar i a la nit fèiem el comuni-
cat de tancar. Va ser un repte difícil 
perquè no t’ho esperes. És improvi-
sar-ho tot i prendre decisions molt 
importants i transcendentals. Te-
níem famílies a dins que vam haver 
d’esperar uns dies per a reubicar. 
A vegades corre la fama que tenim 
gent vivint, no les tenim, però sí que 
hi ha gent que fa estades temporals 
per motius sanitaris, feina o estudis 
i aquestes persones havien de bus-
car una alternativa. Es va resoldre 
i es va poder tancar, però s’ha de fer 
amb totes les ajudes i garanties per 
resoldre aquestes situacions.

Com ha estat la relació amb els 
clients durant la pandèmia? 
Tenim la sort que vam començar 
fa molts anys a les xarxes socials 
i el correu electrònic, per comuni-
car-nos amb la gent d’estades llar-

Fina soley: “Les injeccions de 
moral que necessitarem seran 
ajudar-nos els uns als altres”

InSTAGRAm LIVE | EL PAsQuALEtAlbert San Andrés

gues i els turistes. En un primer mo-
ment es va comunicar als clients el 
tancament i es van fer comunicats 
cada quinze dies. Les reserves va 
ser un altre dels problemes greus, 
ja que teníem pel davant la Setma-
na Santa i l’estiu, amb la Fórmula 1, 
MotoGP, l’Escaldàrium i fins i tot la 
festa major, 

Quines mesures s’han implemen-
tat per a compensar els mesos 
sense ús? 
Es va prendre la decisió de compen-
sar als clients amb un 50% el greu-
ge de les estades que no es podrien 
rebre. En el nostre cas les estades 
són d’un any sencer que es paguen 
per endavant i tot no tenir cap mena 
d’obligació legal de fer-ho, era una 
obligació moral. Es va suggerir fer-
ho i molts van estar d’acord per fer-
ho als mesos d’abril i maig i per la 

la gerent del càmping el pasqualet fa balanç de la pandèmia i explica el que espera de l’estiu

quinzena de març es compensarà 
amb la quinzena del desembre que 
obrirem fins al dia 31, quan tancà-
vem el 15. Si això torna a succeir 
dubto que ho puguem repetir.

Per sort, de moment ja s’ha aca-
bat. Com esteu vivint l’etapa de 
represa? Estan totes les instal-
lacions actives?
Hem fet una reobertura per fases, 
respectant el desconfinament. Es 
va aconseguir des de l’Associació 
de Càmpings fer un projecte de nor-
mativa de seguretat, desenvolupant 
cartellera i protocols per a les set di-
ferents àrees de càmping. Vam co-
mençar el 27 de maig sota mínims 
a l’expectativa de veure què passa-
va i amb el compromís del respecte 
a la convivència.

En el vostre cas, teniu dos tipus 
de campistes, els de tot l’any i els 
que vénen de pas. Quin impacte 
heu tingut amb el campista de 
tot l’any?
La majoria segueix igual. El que 
hem notat més son els vehicles cam-
per. Rebem usuaris de tota Europa, 
però aquest és un usuari que va més 
per lliure i no entra tant als càm-
pings. Ara sembla que per la situ-
ació sanitària prefereix fer-ho i els 
caps de setmanes de juny hem estat 
molt plens de campers i autocarava-
nes. Molts han descobert l’estabili-
tat que es troba en un càmping i que 
no es té en una àrea o pàrquing. En 
clients d’estades llargues, potser al 
setembre o l’octubre baixaran per 
tema econòmic si això no avança, 
però ara mateix el negoci ha cres-
cut i ara mateix tenim uns 10-12 cli-
ents més d’estada llarga.

Quina ocupació es preveu per 
aquest estiu?
Als caps de setmana de juny hem 
tingut molta gent. Al juliol està fatal, 
està molt buit. Normalment, a nivell 
de turisme sense reserva entraven a 
partir del 10-12 de juliol, però veient 
com està ara, crec que passarem un 
juliol molt trist, tot i que tenim la 
sort de tenir els clients de llarga es-
tada. El turista diversificat el troba-
rem a faltar i serà difícil que vagi bé. 
A l’agost les reserves van entrant i 
sembla que serà millor. Ara entren 
les reserves de bungalous i mòbil-
home, ja que la gent està acostuma-
da a reservar amb temps.

Serà el turisme local el que sal-

varà la temporada?
Sí, però malauradament no hi ha 
tant com per omplir els establi-
ments, tenint en compte que enca-
ra hi ha molts tancats. Evidentment 
ha de ser aquest, però sabem que el 
turisme constant que hi ha es troba-
rà molt a faltar.

Comença una campanya anome-
nada “Aquest estiu, vine a Cal-
des” per atraure el turisme. Com 
la valoreu?
Totes les iniciatives que es puguin 
fer a nivell d’administracions són 
benvingudes. Hem d’anar tots de la 
mà perquè necessitem impulsar-ho 
tot i incentivar l’economia. L’ajuda 
de l’administració és vital. La gent 
necessita sortir i s’ha de tractar que 
el turista i l’usuari pugui sortir i co-
nèixer l’oferta. Per la nostra part 
fem campanyes, ofertes i bonifica-
cions, perquè entenem que la situ-
ació econòmica ho requereix. Són 
campanyes que obtenen resposta.

Un total de 433.000 € en ajudes 
del consistori municipal. Creus 
que seran suficients?
No ho sabem. Tots els diners i aju-
des que vinguin, benvinguts seran. 
Les empreses, petites o grans ho 
hem notat molt. Totes les reserves 
cancel·lades les hem hagut de tor-
nar i econòmicament quedem to-
cats. El 31 d’agost no tancarem amb 
beneficis. Les despeses fixes s’han 
de seguir sumant i fan un forat eco-
nòmic que compensar-ho amb un 
crèdit de l’ICO tampoc és una so-
lució. Hem fet un ERTO a 16 dels 
18 treballadors. Això és una ajuda 
que t’estalvia les despeses de per-
sonal i vista la perspectiva de futur 
esperem que s’allarguin més enllà 
del setembre. Totes les ajudes seran 
benvingudes.

Quines altres accions creus que 
s’haurien d’implementar per pro-
mocionar el turisme a Caldes?
Sempre he defensat molt el coope-
rativisme. En el cooperativisme un 
estira de l’altre. És molt difícil d’im-
plantar però en aquests moments 
crec que tots ho valorem molt. Que 
un recomani a l’altre és vital. Tot és 
funcionar així, tot i que aquí costa 
molt, ja que treballem individual-
ment a nivell d’establiments, tot i 
que a Caldes tenim molta coopera-
ció. Les injeccions de moral que ne-
cessitarem seran ajudar-nos els uns 
als altres. 

“A vegades corre la fama 
que tenim gent vivint, 
no les tenim, però sí que 
hi ha gent que fa estades 
temporals per motius 
sanitaris, feina o estudis ”

“Als caps de setmana de 
juny hem tingut molta 
gent. Al juliol està fatal, 
està molt buit.  A l’agost 
les reserves van entrant i 
sembla que serà millor. ”

> Q. pascual
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amb la nova etapa de represa, es resstableixen horaris habituals i reobren serveis i instal·lacions a la ciutadania 

I després de la desescalada
comença un estiu alternatiu 

POST-COVID | EtAPA DE REPREsA 

a fase 3 de la desescala-
da només va durar un dia. 
De la matinada del 18 al 19 
de juny, Catalunya entra-
va en una nova etapa del 

desconfinament esglaonat en la qual 
se suprimien les franges horàries per 
a tots els col·lectius i es reprenien les 
activitats per a infants i joves amb un 
nombre limitat de participants, entre 
altres mesures. 24 hores després s’en-
trava en l’etapa de represa i s’acabava 
l’estat d’alarma a Catalunya, cosa que 
en l’àmbit local es va traduir en l’ampli-
ació dels aforaments dels espais públics 
en funcionament i l’estudi de reobertu-
ra de la resta de serveis i equipaments.

Els parcs infantils van tornar a 
lluir com ho feien abans, sense senyalit-
zacions de prohibició i amb infants cor-
rent i saltant al seu voltant. Amb mas-
caretes de colors i divertits estampats, 
els nens i nenes han recuperat la diver-
sió i l’esbarjo que els ofereix l’espai de 
lleure a l’aire lliure, jugant amb els seus 
iguals. Però el lleure no acaba aquí, i en 
el marc de la nova etapa, també els ca-
sals d’estiu han celebrat la seva gran es-
trena tot i que semblava quelcom im-
pensable mesos abans. Ofertes de lleure 

El mercat recupera l’oferta habitual, Les Cases dels Mestres reobre amb mesures i el Toc s’activa als joves. > J. seRRa 

çat aquesta setmana, a Les Cremades, 
amb una vintena de joves inscrits.  D’al-
tra banda, fins a 60 famílies calderines 
s’han inscrit al Caldestiu, la nova oferta 
municipal per a infants i joves adapta-
da a les necessitats i mesures d’aquest 
estiu, que ahir dilluns 6 de juliol va ar-
rencar amb la primera franja quinzenal. 

Amb casal d’estiu o sense, els in-
fants i les seves famílies ja poden com-
batre la calor del mes de juliol a les pisci-
nes exteriors de Caldes: les municipals i 
d’ús recreatiu del Complex Esportiu Les 
Cremades i la també gestionada pel CN 
Caldes situada a La Font dels Enamo-
rats. Ambdues són obertes al públic des 
del dissabte passat 27 de juny, des de les 
10 h fins a les 19:30 h (amb l’aturada d’1 
hora al migdia per tasques de desinfec-
ció i neteja). Tot i la reobertura, es man-
tenen les restriccions sanitàries i d’afor-
nament: “A Les Cremades podem tenir 
unes 290 persones a la piscina d’es-
tiu i a La Font unes 365, a causa de la 
seva capacitat en m2 per mantenir la 
distància de seguretat”, comenten des 
de la direcció del club.

Amb motiu de la nova etapa de 
represa, el mercat setmanal de Caldes 
també ha recuperat la seva oferta habi-
tual amb la incorporació dels produc-
tes no alimentaris. En la nova ubicació 
a cada dimarts, les noves parades han 
passat a ocupar els carrers Montser-
rat (entre Avel·lí Xalabarder - Torras 
y Sayol i Pi i Margall), Rector Alemany 
i Gregori Montserrat i la plaça Catalu-
nya. Les parades d’alimentació seguei-
xen a l’avinguda de Pi i Margall.

Altres serveis i equipaments mu-
nicipals han ampliat les franges horà-
ries o recuperat la seva obertura al pú-
blic. L’Espai Jove El Toc, per exemple, 
és obert als joves calderins i calderines 
des del passat 25 de juny, amb cita prè-
via. També la Biblioteca municipal ha 
ampliat el ventall de serveis, tot i man-
tenir la cita prèvia requerida. A banda 
del retorn de documentació a través de 
la bústia exterior i el servei de prèstec, 
des d’aquesta nova etapa s’hi han sumat 
l’accés a ordinadors d’internet i+ i les 
sales d’estudi. El nou horari d’obertura 
de l’equipament és els dilluns, dimarts, 
dijous i divendres de 15.30 h a 20.30 h i 
els dimecres de 10 h a 13.30 h. En aques-
ta mateixa línia, el Museu Thermalia ha 
recuperat el seu horari habitual des del 
passat 23 de juny: de dimarts a dissab-
te d’11 a 14 h i de 17 a 20 h ; diumenges i 
festius d’11 a 14 h. 

Tot i la recuperació progressiva de 
l’anterior normalitat a la pandèmia, les 
recomanacions generals no canvien: ús 
de mascareta en espais públics (o quan 
no pugui respectar-se la distància inter-
personal), rentat freqüent de mans i dis-
tància de seguretat d’1,5 m.

Ivette Hijano

60 famílies 
han confiat en el 
Caldestiu, la nova 
oferta municipal per a 
infants i joves 

La piscina d’estiu 
de Les Cremades té un 
aforament màxim de 290 
persones i la de La Font 365

El mercat setmanal 
dels dimarts recupera la 
seva oferta habitual amb 
productes no alimentaris

com la del CN Caldes a La Font dels 
Enamorats compta amb un centenar 
de nens i nenes que aquest any també 
s’han adherit a un estiu de lleure tot i 
les circumstàncies post-Covid. “Com-
plim amb totes les mesures indicades 
per la Generalitat, com per exemple 
la dels grups de convivència de 10 in-
fants amb un monitor”, expliquen des 
del CN Caldes. En el seu cas, l’oferta 
del club orientada als joves ha comen-

L
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Han estat 14 anys de barracons pels 
alumnes de l’escola El Calderí i l’Ins-
titut Pic del Vent. Després de temps 
lluitant per la culminació de l’edifici 
que uneix ambdós projectes en un 
mateix espai, l’Ajuntament “posa 
fil a l’agulla”, com va dir el regidor 
d’Educació Pep Busquets, i aprova 
per unanimitat en el Ple Municipal 
del dijous 25 de juny el conveni de 
col·laboració amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat per “de-
sencallar la construcció de l’edifi-
ci i evitar que els infants hagin de 
seguit utilitzant els mòduls provi-
sionals actuals”, afegia Busquets.
El conveni estableix les condicions 
per a l’execució de les obres d’amplia-
ció de l’Institut Escola Pic del Vent-El 
Calderí d’una línia d’infantil i primà-
ria i dues de secundària. Amb aques-
ta actuació es podran retirar els mò-
duls prefabricats instal·lats, tres a 
l’escola i un a l’institut. Així doncs, el 
projecte de fusió contempla l’ender-
roc de les bases dels mòduls i la reti-
rada de tanques, així com l’execució 
d’una pista esportiva i d’una cuina-
menjador que permetrà adequar la 
cantina actual a altres usos. “Farem 
un procés participatiu pel que fa a 
la revisió del projecte, on compta-
rem amb alumnes, mestres, famí-
lies i ciutadans” explicava el regidor 
responsable d’aquesta àrea, “tenint 
en compte els criteris per a la cons-
trucció d’edificis per a centres do-
cents públics del Departament 
d’Educació i també tenint en comp-
te com a topall la xifra de 2.200.000 
€, que és el cost de les obres”.

Més a prop del nou institut escola públic
EDUCACIÓ | PIC DEL vENt - EL CALDERí

l’ajuntament signa un conveni amb la Generalitat per culminar els 14 anys de barracons 

L’alcalde de la vila, Isidre Pine-
da, introduïa el punt en el Ple ex-
plicant que aquest conveni “ha 
estat una prioritat des del pri-
mer dia d’aquest govern muni-
cipal i també del govern anteri-
or”. Tant és així que “la gestió per 
solucionar aquest conveni va ser 
una de les primeres gestions que 
vaig fer jo mateix des que vaig co-
mençar aquest mandat”, seguia 
Pineda tot afegint que “han estat 
massa anys d’incertesa d’un pro-
jecte educatiu inacabat”.
Quan les obres de l’edifici hagin fi-

nalitzat, Caldes comptarà amb una 
nova oferta educativa a l’abast de 
la ciutadania, quelcom important 
i inèdit en matèria d’educació pú-
blica de la vila termal. “És una 
molt bona notícia i una magnífi-
ca oportunitat” matisava Pineda.
L’Ajuntament adquireix una gran 
responsabilitat, assumint el liderat-
ge en la construcció del futur insti-
tut-escola. “La implicació del con-
sistori era necessària per poder 
avançar uns diners que ara com 
ara no té la Generalitat” explica-
va l’alcalde. “Ara iniciem un nou 

procés que esperem que es pugui 
culminar d’aquí a un o dos anys”. 
Tot i que la moció es va provar per 
unanimitat, durant el torn d’inter-
vencions, el PPC de Caldes va re-
treure al govern d’Esquerra no 
“haver estat prou valent” en di-
ferents mandats, quan “vam fer 
aquesta proposta al govern i el 
senyor Solé ens deia que era una 
barbaritat”. Montse Romano, por-
taveu dels Populars de Caldes agra-
ïa “el canvi de tarannà d’ERC i 
que sigui valent per afrontar un 
projecte de 14 anys d’espera”.

Una de les aules de l’escola El Calderí, allotjada en un mòdul situat a la zona del sorral del centre.> J. seRRa

A causa de l’estat d’alarma decre-
tat pel coronavirus, els exàmens 
de la selectivitat d’enguany es van 
haver d’ajornar, i per tal d’afavorir 
el compliment de les distàncies de 
seguretat establertes per les auto-
ritats sanitàries, la Generalitat ha 
decidit ampliar els espais on cele-
brar els exàmens, habilitant cen-
tres de secundària públics i pri-
vats, a banda de les universitats.
En el marc d’aquesta nova mesu-
ra, l’INS Manolo Hugué de Caldes 
de Montbui serà una de les seus on 
es duran a terme les Proves d’Ac-
cés a la Universitat (PAU) aquest 
mes de juliol. El centre calderí aco-
llirà -del 7 al 10 de juliol- a un total 
de 195 alumnes de 2n de Batxillerat: 
64 del mateix institut, 59 de l’Escola 
Pia i 72 més de l’IES  Ramon Casas i 
Carbó de Palau Solità i Plegamans.
La Brigada Municipal ha col-
laborat fent treballs de pintura i se-
nyalització dels fluxos de circulació 
i s’ha demanat la col·laboració de la 
Policia Local perquè facin el con-
trol d’entrades i sortides de l’alum-
nat per poder garantir el compli-
ment de les mesures de seguretat.

Preparant les PAU. > Q. pascual

Un institut calderí 
acollirà les PAU

EDUCACIÓ | sELECtIvItAt
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alia una revolta com 
la iniciada als Estats 
Units per la mort 
de George Floyd 
perquè molta gent 

s’adonés que el racisme és quel-
com estructural i perillosament 
estès encara actualment, però són 
molts els col·lectius que mai han 
deixat de denunciar aquesta situa-
ció, també a casa nostra. Malaura-
dament, la lluita pels drets i les lli-
bertats topa amb la impunitat amb 
què les nostres autoritats tracten 
el racisme, perpetuant-ne l’existèn-
cia al servei del sistema capitalista.
Durant el confinament moltes 
hem estat lluny de la família sense 
saber quan podríem veure-la, no 
hem tingut contracte de treball, no 
hem pogut pagar un lloguer, hem 
tingut por a ser identificats en sor-
tir al carrer, no ens hem pogut des-
plaçar lliurement, no hem tingut 
garantida la sanitat i l’educació… 
Aquest és el dia a dia de milers de 
persones al nostre país que viuen 
en situació administrativa irregu-
lar, una mostra més de les políti-
ques racistes i classistes que hi im-
peren; persones que, alhora, sovint 
duen a terme feines essencials per 
a la supervivència de totes.
És necessari lluitar contra tota 
mostra de racisme i actuar decidi-
dament perquè les accions racistes 
tinguin conseqüències. Tanmateix, 
cal també que des dels municipis 
s’aposti per fer pedagogia, generar 
consciència i desenvolupar políti-
ques antiracistes transversals que 
garanteixin a totes les persones els 
mateixos drets. Entomar la crisi 
que ve serà complicat per a totes, 
però encara més per a les persones 
en situació irregular que no puguin 
accedir a les ajudes o recursos de 
què disposaran les seves veïnes.
Hi ha molt camí per recórrer en la 
lluita antiracista, i particularment 
en la lluita per una regularització 
urgent de la situació de milers de 
persones al nostre país, però des 
dels Ajuntaments podem empren-
dre certes accions que obren camí 
en aquesta direcció. L’empadrona-
ment universal sense domicili fixe 
és una d’aquestes propostes, que 
permet assignar una adreça insti-
tucional a les persones que no dispo-
sen d’un domicili fixe a fi que puguin 
empadronar-se igualment i complir 
així un dels primers requisits per a 
la regularització de la seva situació, 
obrint-los la porta a l’accés als drets 
socials i civils més elementals.

CUP - Caldes

C

Antiracisme 
perquè ningú
quedi enrere

es de la setma-
na passada a Cal-
des de Montbui dis-
posem d’un punt 
de la Xarxa Cata-

lana SAI (Servei d’Atenció Inte-
gral) LGTBIQ+ (Lesbianes, Gais, 
Trans*, Bisexuals, Intersexuals, 
Queers i més). Està situat a l’Es-
pai Jove El TOC (C/ Font i Boet 4) 
i és un servei d’informació i asses-
sorament sobre la diversitat sexu-
al i de gènere, d’acompanyament a 
persones LGTBIQ+ en processos 
personals d’identitat, expressió de 
gènere i orientació sexual, així com 
a les seves famílies i amics. Un ser-
vei molt destacat que es podrà fer 
des d’aquest servei local és la la 
tramitació del canvi de nom en la 
targeta sanitària amb el nom sen-
tit de les persones i certificat, tant 
per a persones majors com menors 
d’edat. Es pot demanar cita prè-
via a través del correu electrònic: 
sai@caldesdemontbui.cat i als telè-
fons: 938654655 i 674323578.
Aquesta iniciativa ha estat impul-
sada per la regidoria d’Igualtat, 
Feminisme i Polítiques LGTBIQ+ 
amb el suport de la Direcció Ge-
neral d’Igualtat del Departament 
de Treball, Afers socials i Famíli-
es, i l’Àrea per a la Igualtat de trac-
te i no-discriminació de persones 
LGTBI+. D’aquesta manera es vol 
oferir un servei proper i de qualitat 
des del món local per garantir i de-
fensar els drets d’aquest col·lectiu.
Des d’aquest nou espai també es 
continuarà promovent la formació 
dels treballadors/es de l’adminis-
tració local, entitats, ciutadania en 
general  i tot plegat avança conjun-
tament amb el disseny i implemen-
tació de les accions del Pla Local 
LGTBIQ+. 
L’objectiu principal del SAI 
LGTBIQ+ és formar, sensibilit-
zar, educar en valors de la diver-
sitat  i donar informació a tothom 
per prevenir la discriminació, la 
LGTBIQfòbia i d’altra banda acom-
panyar i donar suport en processos 
relacionats amb la diversitat sexu-
al i de gènere. 
Volem que a Caldes de Montbui 
ningú se senti discriminat, sigui 
un poble lliure d’estereotips i per 
això creiem que és molt necessària 
la pedagogia i una informació ade-
quada. En la construcció de la Re-
pública volem que les persones si-
guin lliures d’identitat, amb el dret 
a ser, vestir-se, expressar-se, esti-
mar com vulguin i a qui vulguin, 
amb tots els drets.

ns alegrem i molt 
que per fi l’equip de 
govern s’hagi ani-
mat a complir amb 
la moció que el grup 

municipal Socialista vàrem pre-
sentar el juny de 2016 contra la 
lgtbifòbia. Quatre anys ha trigat 
en pintar mobiliari urbà amb la 
bandera de l’arc de Sant Martí, la 
bandera que simbolitza la diversi-
tat, la inclusió i l’orgull del movi-
ment LGTBI+. Esperem que això 
continuï i ens puguem trobar pas-
sos de vianants pintats o la bande-
ra penjada en llocs de màxima visi-
bilitat del nostre poble. Del que no 
ens n’alegrem gens és de que, en 
menys de 24 hores, un brètol hagi 
fet una pintada amb un missat-
ge homòfob en un dels bancs aca-
bats de pintar. Aquest fet ens ha 
demostrat malauradament que la 
moció presentada fa quatre anys 
contra la lgtbifòbia segueix més 
vigent que mai. Per aquests tipus 
de missatges segueix essent vàli-
da la lluita per la defensa del dret 
a la diferència, la diversitat, la to-
lerància i la inclusió. Precisament 
actituds que porten a aquests tipus 
d’actes, o en casos més greus a vi-
olència, són les que devem comba-
tre des de les administracions pú-
bliques, dedicar-hi més recursos, 
donar més visibilitat i fer dels car-
rers zones segures on poder pas-
sejar sense cap mena de por. Però 
penseu que aquest no només és un 
problema del moviment LGTBI+, 
també l’és de tot el conjunt de la 
societat, perquè això no és una llui-
ta exclusiva de gays o lesbianes o 
transsexuals o de cap altra condi-
ció sexual del moviment LGTBI+, 
sinó que l’és de totes i tots per re-
ivindicar espais de llibertat indi-
vidual i de convivència col·lectiva, 
on ens enriquim els uns de les al-
tres per créixer i construir entre 
totes i tots una societat més justa, 
més segura, més lliure. No volem 
acomiadar-nos sense abans esten-
dre la mà a l’equip de govern i en 
especial a la Regidoria d’Igualtat, 
Feminisme i Polítiques LGTBI+, 
pot comptar amb la nostra ajuda 
per tot el que calgui per continuar 
amb la lluita contra la lgtbifòbia. 
Entre totes i tots podem fer que 
aquest lamentable fet no es repe-
teixi. #orgull

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui
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A Caldes 
acompanyem les 
persones LGTBIQ+ Menys de 24 hores

a pandèmia provo-
cada pel Covid-19 fa 
imprescindible que 
les corporacions lo-
cals hagin d’apor-

tar una gran quantitat de recur-
sos econòmics de forma directa i 
immediata a famílies i a empreses 
per tal de pal·liar la profunda crisi 
que se’n deriva. Ara ve, la disponi-
bilitat de recursos està regulada 
per la llei d’estabilitat pressupos-
tària la qual no permet l’ús dels ro-
manents de tresoreria i superàvits 
existents per usos que no siguin la 
reducció del deute. 
Junts per Catalunya ha aconseguit 
aprovar una esmena (amb els vots 
en contra del PSOE) que permet 
que els Ajuntaments puguin fer 
ús de la totalitat dels superàvits 
i romanents generats durant els 
exercicis 2019 i 2020 per fer front 
a aquesta crisi de forma immedia-
ta. A més, la regla de despesa no 
serà d’aplicació durant aquests dos 
anys i una part dels fons europeus 
hauran de ser gestionats per les 
comunitats i ens locals. Per tant, 
aquest fet permetrà generar un pla 
de reactivació econòmica i social 
molt més ambiciós que ajudarà mi-
tigar els efectes negatius d’aquesta 
crisi al nostre municipi.
Canviant de tema, fa uns mesos es 
va declarar l’emergència climàtica 
a Caldes a arrel d’una moció im-
pulsada per JxCat, presentada per 
tots els partits polítics, i aprova-
da per unanimitat. Aquesta moció 
instava al consistori a desenvolu-
par un pla d’acció climàtica a llarg 
termini que abordés el desenvolu-
pament de mesures que mitiguin 
el canvi climàtic (tan a nivell pú-
blic com privat). Per primer cop 
en aquest mandat, s’ha convidat a 
la oposició a ajudar a la redacció 
d’aquest pla en una fase de desen-
volupament. Fins ara, la oposició 
no ha pogut participar en la redac-
ció de projectes i els hem rebut ja 
acabats just abans de l’aprovació 
en el ple municipal, impossibilitant 
l’aportació d’idees que puguin mi-
llorar-los.
Com hem reclamat sempre, els 
punts de vista diferents no res-
ten possibilitats, aporten idees 
complementaries i obren el marc 
d’aplicació dels projectes, sobretot 
en plans d’acció de gran importàn-
cia i calat com aquest. 

Junts x Cat - Caldes de Montbui

L
Dues bones 
notícies per Caldes

ristament, la pèrdua 
de vides humanes és 
ja irreparable però les 
administracions pú-
bliques, cadascuna en 

el seu àmbit competencial, hem de 
treballar per evitar que els milions 
d’afectats per ERTES no perdin la 
seva feina, els aturats tinguin opor-
tunitats de trobar una feina i per 
donar suport a aquells ciutadans 
que estan en risc d’exclusió i cobrir 
les seves necessitats bàsiques. La 
legislació laboral és una competèn-
cia estatal i des de les entitats lo-
cals i autonòmiques només podem 
defensar la vigència d’aquells ins-
truments que s’han demostrat efi-
caços per crear ocupació, fins i tot 
durant les crisis més dures, com és 
el cas de la reforma laboral aprova-
da el 2012 que va crear 2,5 milions 
de llocs de treball. Pel que fa a evitar 
l’exclusió i cobrir les necessitats bà-
siques d’aquells que, a hores d’ara, 
no tenen ingressos o els que tenen 
són insuficients, tant les entitats 
locals com les autonòmiques tenen 
vigents, des de fa molts anys, dife-
rents instruments per a això. Unes 
necessitats que, des del principi de 
la pandèmia, s’han incrementat. 
Davant aquesta situació el govern 
d’Espanya ha posat en marxa l’In-
grés Mínim Vital, una nova presta-
ció de la Seguretat Social que tindrà 
caràcter permanent i que, segons 
el propi govern, té com a princi-
pals objectius la redistribució de la 
renda, amb la intenció d’eradicar la 
pobresa extrema, i la inclusió soci-
al. Però el govern d’Espanya no ha 
consensuat aquesta mesura amb les 
CA ni amb les entitats locals ni ha 
comptat amb l’opinió d’aquestes ad-
ministracions durant el procés d’ela-
boració de la norma que regula l’In-
grés Mínim Vital. Això pot donar 
lloc a duplicitats i ineficiències en 
la gestió a més de generar incerte-
sa i inseguretat jurídica. El que si 
sabem les entitats locals és que, “tot 
i que la competència per al reconei-
xement i el control de la prestació 
econòmica no contributiva de la Se-
guretat Social correspon a l’Insti-
tut Nacional de la Seguretat Social”, 
els ajuntaments podran iniciar l’ex-
pedient administratiu quan subs-
criguin amb l’INSS l’oportú conve-
ni que els habiliti per a això, I que 
si el subscriuen, les despeses extra 
derivades d’aquesta gestió han de 
afrontar-les els ajuntaments “exclu-
sivament amb càrrec als ingressos...

T
L’Ingrés
Mínim
Vital...

* Aquest és l’escrit corresponent 
al Calderí del 16 de juny, perquè no 
hem disposat de l’actualitzat per a 
aquesta edició



Del 07 al 20 de juliol de 2020   calderí / #68 OPInIÓ / CIUTADANA | 09
podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del dNI. Fins a un 
màxim de 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades. els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. les 
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. el calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

Que Miedo Dan

> Pepe Beunza

Acabo de visitar la expo de los presos 
políticos en Thermalia y me he llevado 
una sorpresa, cuando pensaba que los 
poderosos restos franquistas que que-
dan bien instalados  entre los jueces y 
la policía se ensañaban con los catala-
nes  y veo que también se ensañan con 
los demás. No es una sorpresa agrada-
ble pues ver que la tortura, la cárcel y la 
represión también se reparte fuera de 
aquí, nos explica la crueldad y el mucho 
poder que el franquismo aún tiene en 
España.
Es muy importante la visita porque co-
nocer al adversario y su poder es im-
prescindible para enfrentarte a él con 
la fuerza suficiente para derrotarle. En 
esas estamos. Siempre hemos de recor-
dar que hemos nacido para ser libres. 
La altura de una persona se mide por 
los retos a los que se enfrenta y enfren-
tarte a los jueces franquistas te convi-
erte en un gigante de dignidad humana. 
Hay sitio para todos y con ese premio es 
difícil resistirse. Imagino el día que ga-
nemos, la alegría que tendremos. Y si se 
tarda mucho porque las luchas impor-
tantes son generalmente largas, el parti-
cipar en este camino de dignidad ya hace 
que valga la pena. Rindamos homenaje a 
los que van por delante y cuya foto trun-
cada podremos admirar.

* Expreso político

Parlem ?
Benvinguts a la “nova normali-
tat” o a la represa, com es diu 
en català. Si abans vivíem  cro-
nometrats ara encara més per-
què cal calcular-ho i sistema-
titzar-ho tot i anar amb prou 
marge perquè segur que cal fer 
cua. Una de les que no falla cap 
dia és la filera que es forma da-
vant de la sucursal de Caldes de 
CaixaBank. El seu eslògan diu: 
Parlem? Doncs parlem perquè 
tothom comprèn les limitacions 
i les esperes arreu pel corona-
virus però el que no s’entèn és 
que només hi hagi una persona 
en tota la sucursal que atengui 
presencialment. Què passa que 
l’entitat no pot col.locar mam-
pares de protecció per a què hi 
treballi més gent?  A empreses 
més modestes, per no parlar de 
les botigues, se les han empres-
cat per intentar donar el mateix servei malgrat tots els in-
convenients i despeses que comporta. Els senyors de la caixa 
deuen considerar que els ciutadans no tenen res més a fer 
que esperar al carrer, com a mínim mitja hora, per no par-
lar de la gent gran que també ha d,estar-se dempeus, sense 
poder Asseure’s, esperant al seu torn ... Aquesta és doncs 
per als responsables d’aquest gegant financer, que no es-
talvia ni en publicitat ni en despeses de llum i de corrent, 
la nova normalitat.

La nova normalitat també ens 
obliga a portar morrió, bé mas-
careta. És pesat però imprescin-
dible quan anem a comprar, en 
transport públic o allà on no es 
pot respectar la distància social 
mínima Una de les tres normes 
bàsiques que provoca més d’una 
disputa a l’autobús. 
Quan més triguem a assimilar 
que és una part més del nos-
tre vestuari més confrontaci-
ons atiarem.
Ja som a l estiu i està clar que 
molesta i molt i més si s’ha de 
dur a la feina i després en el 
desplaçament fins a casa però 
de moment, i segons diuen els 
experts , no ens queda més 
remei i en tenim per dies d’ 
aconjuntar-nos-la amb el nos-
tre vestuari.
Però millor poder sortir amb 

mascareta que estar confinats.
Queda clar que hem de canviar hàbits perquè ara cal dema-
nar cita prèvia per gairebé tot i calcular el dia abans si vols 
anar a la piscina, al gimnàs o on sigui o fins i tot preveure 
amb més àntel.lació coses que abans eren tant immediates 
com anar a buscar un llibre a la biblioteca.
Conscienciar-nos de tot això és obligació nostra però també 
ho és denunciar aquells qui fan servir el coronavirus d’ex-
cusa per oferir un pitjor servei.

ARTICLE D’OPInIÓ

mARIA núRIA REVETLLE

PERIODIstA
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L’alcalde de Caldes Isidre Pineda, la 
regidora de Comerç i Consum Núria 
Carné i el president de la UCIC Xa-
vier Abel han renovat el conveni de 
col·laboració per a la continuïtat del 
programa de dinamització comerci-
al Caldes Centre Comercial.
El nou conveni, de caràcter con-
tinuista amb els anteriors, té una 
durada de dos anys renovable i un 
import de 35.000€ anuals per a la 
promoció del comerç local de pro-
ximitat, beneficioses per als propis 
comerços i per a les persones con-
sumidores.
Aquest import – un dels més quanti-
osos de l’Ajuntament en matèria de 
subvencions- juntament amb d’al-
tres subvencions que puguin sol-
licitar el propi consistori i l’entitat 
de comerç local, servirà per rea-
litzar actuacions de dinamització, 
molt rellevants en aquests moments 
de crisi econòmica ocasionada per 
la crisi sanitària.
L’Ajuntament posa a disposició de la 
UCIC, com associació de comerci-
ants representativa de la vila, recur-
sos per captar nous associats, i vet-
llar pel comerç de proximitat amb 
accions que els aportin increment 

COmERÇ | CONvENI

COmERÇ | RECONEIxEMENt

Es renova l’acord  de l’uCIC i el consistori

Xavier Abel, d’Abel Artesans, obté el 
títol de Mestre Artesà Alimentari

El divendres dia 26 de juny, i en el 
marc de les celebracions del dia de 
l’orgull LGTBIQ+, es va presentar 
a El TOC el nou servei d’atenció 
integral LGTBIQ+ que oferirà in-
formació i assessorament sobre 
la diversitat sexual i de gènere i 
també, l’acompanyament a perso-
nes LGTBIQ+ en els processos per-
sonals d’identitat de gènere, orien-
tació sexual i expressió de gènere. 
El SAI (Servei d’Atenció Integral) 
LGTBIQ+ ha estat impulsat per la 
regidoria d’Igualtat, Feminisme i 
Polítiques LGTBIQ+, que s’ha es-
trenat a l’inici d’aquesta legislatu-
ra, per fomentar la igualtat i la di-
versitat a Caldes de Montbui. A 
la presentació d’aquest nou punt 
SAI (dels primers a tot el Vallès) 
van assistir-hi l’alcalde Isidre Pine-
da; la regidora d’Igualtat, Feminis-
me i Polítiques LGTBIQ+, Àngeles 
Llive; la regidora de Joventut Laia 
Cuscó; la directora general d’Igual-
tat del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Mire-
ia Mata; la responsable de l’Àrea 
per a la Igualtat de tracte i no-dis-
criminació de persones LGTBI, 
Lluïsa Jiménez; i la Carme Ortega 
com a personal a càrrec del SAI. 
El desplegament de punts SAI 
arreu del territori ha estat impul-
sat pel Departament de Treball, 

El tOC acull el nou servei d’Atenció Integral LGtBIQ+

Autoritats del govern català i del consistori calderí davant de la porta d’El Toc, espai que acull el SAI a Caldes. > aJ. caldes

Isidre Pineda, Núria Carné i Xavier Abel en la renovació del conveni. > aJ. caldes 

28 DE JUnY | DIA INtERNACIONAL DE L’ORGuLL

el saI de caldes és un recurs per donar resposta al col·lectiu de persones lesbianes, gais, transgèneres o bisexuals

de discriminació o agressió per 
raó d’orientació sexual, d’identitat 
de gènere o d’expressió de gènere. 
També vol prevenir l’LGTBIfòbia, 
un dels principals problemes que 
afecta aquest col·lectiu, i que es 
tracta des de l’assistència psicolò-
gica, jurídica i social. Més enllà de 
prevenir i combatre l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, el SAI treba-
llarà també per garantir un suport 
global a les persones en situaci-
ons de discriminació, i per resol-
dre dubtes i inquietuds en l’àmbit 
personal o familiar. Concretament, 
el SAI LGBTIQ+ de Caldes oferirà 
a les persones que ho requereixin 
informació i assessorament sobre 
les diversitats sexuals i de gène-
re (identitat de gènere, expressió 
de gènere, orientació sexual, etc.), 
del col·lectiu LGTBIQ+. Acompa-
nyament i atenció de proximitat a 
persones LGTBIQ+ que pateixin o 
estiguin en risc de patir qualsevol 
forma de discriminació i/o violèn-
cia LGTBIQ+fòbica i la possibili-
tat de tramitar el canvi de nom a la 
Targeta Sanitària amb el nom sen-
tit i certificat «Faig constar» a les 
persones majors i menors d’edat. 
El Servei d’Atenció Integral és 
obert a totes les persones usuàri-
es de totes les edats, professionals, 
siguin del col·lectiu LGTBI o no.

El passat mes de juny la Generalitat de Catalunya va atorgar el Di-
ploma que acredita a Xavier Abel, president de l’UCIC, com a Mestre 
Artesà Alimentari a la categoria de Mestre Artesà Cansalader Xar-
cuter. Aquest reconeixement s’atorga a aquells artesans que reunei-
xen determinats mèrits de creativitat i coneixements, i significa, per 
tant, que la Generalitat de Catalunya reconeix a Abel per al mestratge 
excepcional amb què exerceix el seu ofici. Abel Xarcuters va néixer 
a Caldes de Montbui fa més de cent vint anys i són experts artesans 
dels embotits i de la cuina casolana que elaboren amb productes de 
qualitat seguint la tradició artesana de la xarcuteria.

Afers Socials i Famílies que amb 
l’ajuda del món local permetran 
desenvolupar serveis de proximi-
tat que garanteixin i defensin els 
drets de les persones LGTBIQ+. 

Actualment hi ha 90 punts SAI 
i es preveu que a finals del 2020 
s’arribin als 100 punts de Servei 
d’Atenció Integral arreu del terri-
tori. Amb aquest nou servei, el SAI 

podrà oferir una atenció integral, 
personalitzada i d’acompanyament 
a les persones que hagin de pre-
sentar, per exemple, incidències i 
denúncies sobre possibles casos 

de vendes i atraguin les persones 
consumidores locals o les visitants.
Així, l’acord contempla que l’UCIC 
dugui a terme la Gestió i el segui-
ment del programa de dinamització 
comercial Caldes Centre Comerci-
al (CCC), amb el vistiplau de l’Ajun-
tament, i d’acord amb els criteris 
de foment al desenvolupament del 
programa amb accions que benefi-
ciïn els comerços i els consumidors 

de Caldes, així com la inclusió de la 
nova marca comercial «Shop in Cal-
des, Compra a Caldes» i del logotip 
de l’Ajuntament a les campanyes de 
l’UCIC. El conveni també recull l’es-
tabliment d’un sistema de fidelitza-
ció de clients, la realització de cam-
panyes promocionals que fomentin 
la compra a Caldes i l’establiment de 
polítiques de formació i professiona-
lització comercial.
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SOLIDARITAT | POst-COvID

La campanya de recapte del Rugby & 
Touch Caldes finalitzarà el 17 de juliol
Després de diverses setmanes intenses de campanya de recapte de 
brics de llet i conserves de peix, la campanya solidària de la secció es-
portiva del Centre Democràtic finalitzarà el proper 17 de juliol
Per ara, hi ha recaptats prop de 250 quilograms d’aliments que majo-
ritàriament ja han estat lliurats a l’entitat local, la Creu Roja de Cal-
des, per a la seva gestió. No obstant això, des de l’organització de la 
campanya s’especifica que “se’n necessiten més”.
Arran les mesures de prevenció implementades en les circumstànci-
es actuals a causa de la pandèmia, “la gestió d’un gran recapte és 
molt complicat”, motiu pel que s’ha decidit perllongar unes setma-
nes més el recapte.

l dimarts dia 30 de 
juny es va celebrar 
la segona trobada del 
procés participatiu de 
co-disseny arquitec-

tònic del projecte d’habitatge jove 
on van participar alguns joves, una 
representació dels veïns de la zona 
on s’ubicarà l’edifici i els arquitec-
tes que formen part de l’estratègia 
ATRI. La segona sessió va consistir 
en un taller sobre el projecte exe-
cutiu on es van treballar i es van 
consensuar aspectes relatius a la 
configuració espacial, els acabats 
d’habitatges i zones comunes o l’ús 
d’espais comunitaris.
Els joves van aportar idees de com 
veuen els usos i els espais i es va ge-
nerar un espai de diàleg de quali-
tat i respectuós on es van escoltar 
totes les opinions. El projecte d’Ha-
bitatge Jove és una iniciativa ambi-
ciosa i, sobretot, pionera en els ter-
mes de construcció sostenible i de 
coproducció participativa, per això, 
David Juárez, arquitecte d’ATRI, 
creu necessari aquest procés par-
ticipatiu, on “es genera un debat 
públic que planteja una revisió 
de com hauria de ser una políti-
ca pública d’habitatge orientada, 
en aquest cas, als joves”. 
En aquesta trobada els joves van 
poder fer propostes sobre la defi-
nició dels usos i els espais de les 
zones comunitàries i es va posar 
sobre la taula la idea d’un espai 
comunitari amb usos diferents 
en el temps que puguin ser revi-
sats per la comunitat de joves que 
hi visquin en cada moment. L’Ar-
nau Vilà, geògraf de l’Assemblea 
de Joves de Caldes, va participar 
en la segona trobada, perquè “això 
sigui el primer granet de sorra 

Avança el projecte de co-disseny arquitectònic per la 
construcció d’un edifici social adreçat als joves de Caldes

Els joves van poder participar de les taules de treball per decidir i debatre alguns aspectes del disseny arquitectònic del nou projecte d’habitatges. > M. clapeRs 

per aconseguir que hi hagi habi-
tatge públic a Caldes, i lluitarem 
perquè el lloguer social pugui ser 
per les persones que més ho ne-
cessiten”. La Marta López, mem-
bre també de l’Assemblea de Joves 
de Caldes valora positivament 
aquesta iniciativa participativa 
“perquè tenim un espai per ex-
pressar la nostra opinió, caldrà 
veure com progressa si hi ha dià-
leg i un consens.” Aquesta segona 
jornada també va servir per definir 
l’espai exterior de l’edifici i la ma-
nera com es relaciona amb el barri, 

HABITATGE | PROCés PARtICIPAtIu

les cases dels Mestres acull la 2a sessió en format presencial del procés participatiu amb presència de joves i veïns

mireia Clapers 

E

OBRES I SERVEIS | vIA PÚBLICA 

Finalitzen les obres de la C-59
A finals del mes de juny es va pre-
sentar la fi de la construcció d’un 
carril segregat sentit nord que per-
met als vehicles que circulen pel 
tram de la variant de Palau-solità i 
Plegamans de la C-59 seguir en di-
recció a Caldes de Montbui sense 
haver d’entrar a la rotonda. 
Aquest projecte, impulsat per la 
Generalitat i històricament rei-
vindicat per la població calderina, 

ha tingut un cost de 621.000 euros 
i suposa una millora en el trànsit 
en els dos sentits: per als que ja 
no s’han d’aturar en anar direcció 
nord i per als que van en direcció 
sud i cedeixen el pas a un volum 
molt menor de vehicles. 
Durant l’acte, Isidre Gavín, secreta-
ri d’Infraestructures i Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya també 
va anunciar la licitació del projec-

te de pas soterrat per a vianants i 
bicicletes que unirà el carrer de Bi-
gues amb el Camí del Cementiri, un 
camí que també connecta amb bar-
ris extraurbans de Caldes de Mont-
bui. Aquesta obra fomentarà l’ús 
de bicicletes i garantirà la segure-
tat per als vianants que creuen la 
C-59 per accedir caminant al Ce-
mentiri i altres espais urbanitzats 
o naturals de l’entorn.

Els veïns en desacord 
 
Durant la segona sessió que es va dur 
a terme per anar definint el disseny de 
l’edifici que acollirà els vuit habitatges 
públics, una representació dels veïns 
de les cases properes també van 
assistir-hi i, tot i tenir l’oportunitat 
de participar en les taules de treball, 
van mostrar el seu desacord per la 
decisió del consistori a ubicar aquest 
edifici “en un barri tranquil i de cases 
unifamiliars”, segons els veïns creuen 

“aquest edifici no concorda amb 
l’entorn i tenim por que es trenqui 
la tranquil·litat dels veïns”. Tanma-
teix reconeixen que “és un projecte 
molt bonic, però potser es podria 
haver trobat una millor ubicació, 
ja que l’Ajuntament té altres llocs 
per poder-hi construir un habitatge 
d’aquestes característiques.” Els 
veïns lamenten “la falta d’informa-
ció per part de l’Ajuntament i que 
no se’ns ha tingut en compte per 
decidir, definitivament, la ubicació 
del projecte.”

incorporant vegetació, espais per 
a guardar bicicletes i amb la pos-
sibilitat de tancaments que es pu-
guin posar o treure segons les ne-
cessitats d’ús de l’espai exterior. 

NOVA SESSIÓ
La tercera sessió d’aquest procés 
serà avui dimarts dia 7 a les 18.30 
h a Les Cases dels Mestres on es 
treballaran aspectes com la sos-
tenibilitat i ecologia de l’edifici, la 
gestió del lloguer dels habitatges 
i una major definició dels espais 
comunitaris.
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les entitats organitzadores programen propostes per fer arribar l’esperit de la festa a través de les pantalles i les ones

L’Escaldàrium 2020 manté viva 
la seva essència en un nou format

A

Membres del Ball de Diables porten la Godra a Can Rius on serà exposada, juntament amb l’Hidra, tot i l’edició confinada de l’Escaldàrium. > Q. pascual

FESTA DEL FOC I L’AIGUA | NOu FORMAt

mireia Clapers

quest any no es podrà 
viure la popular festa 
del foc i de l’aigua en 
viu, per això, el Ball 
de Diables, Bombers 
Voluntaris, La Forca i 

l’Ajuntament han dissenyat un pro-
grama per mantenir viu l’esperit 
de l’Escaldàrium i que els calde-
rins i calderines el puguin gaudir, 
de manera confinada, des de casa. 
Aquest dissabte 11 de juliol no hi 
haurà foc ni pluja d’aigua a la plaça 
de la Font del Lleó, però gràcies 
a La Xarxa i VOTV, hi haurà una 
programació específica i especial 
de la festa. A partir de les 18. 30 
h i fins a les 20 h es farà un espe-
cial en directe de Caldes, a les 20 
h VOTV emetrà Sense Rostre, un 
curtmetragte autoeditat pel Ball 
de Diables inspirat en el procés de 
bruixeria calderí, que ret homenat-
ge a les que, en temps passats, van 
morir de bruixeria pel simple fet 
de ser dones. A les 20. 30 h, també 
VOTV, recuperarà el reportatge 
Escaldàrium. La Festa entre el cel 
i l’infern, un documental de Sergi 
Moreno, que explica com va sorgir 
la festa i s’endinsa en l’organitza-
ció de l’edició de l’any 2014, mos-
trant vivències en primera per-
sona dels organitzadors, abans i 
durant l’Escaldàrium. A les 21.30 
h es podrà gaudir de la nova edi-
ció de l’Escaldàrium de Cambra. 
Un concert de cambra amb les mú-
siques de l’Escaldàrium, les com-
posicions de Ramon Solé s’han 
enregistrat exclusivament per a 
la seva retransmissió per VOTV a 
les Termes Romanes, sota la nova 
direcció musical d’Andreu Bru-
nat. A les 22.30 h la cadena de te-
levisió comarcal emetrà l’edició 
de l’Escaldàrium 2019 i arribada 
la mitjanit Ràdio Caldes oferirà la 
gravació de la festa de l’anterior 
edició, que va suposar la tornada 
de la festa a la plaça de la Font del 
Lleó i que va incorporar una nova 
bèstia d’aigua, l’Hidra, el princi-
pal enemic de la Godra, la bèstia 
de foc més coneguda dels Diables. 
 
L’EXECUCIÓ DE LES BRUIXES
A CÀRREC DE LA FORCA 
HAURÀ D’ESPERAR
El divendres previ a l’Escalàri-
um s’hauria de representar l’ac-
te de l’execució de les bruixes, 
que aquest any anava a càrrec 
de l’Associació La Forca, però la 
pandèmia i l’anul·lació de l’edició 
d’enguany de l’Escaldàrium ha 

fet impossible l’estrena d’aques-
ta representació que “consisteix 
a obrir una finestra a la histò-
ria de les dones i de Caldes, que 
representa una part negra de la 
història, que van patir la cacera 
de bruixes”. A Caldes de Montbui, 
aproximadament 13 dones, van ser 
executades acusades de bruixe-
ria entre 1619 i 1620. A l’Escaldà-
rium estan representades obrint 
les portes de l’infern i l’obra re-
presenta l’inici de la festa. Amb 
aquest espectacle es vol fer un ho-
menatge a aquestes dones. El des-
envolupament de l’obra cada any 
té un eix situacional diferent, per 
tal de donar diferents arguments 
a l’obra, al final, les dones ressor-
geixen per donar pas a l’Escaldà-
rium de l’endemà jurant venjança. 
L’execució de bruixes és un espec-
tacle que barreja realitat, història, 
fantasia i tradició. La Forca, com a 
associació tot just té l’any de vida, 
però les seves membres han par-
ticipat en la creació de l’execució 
des del seu inici, l’any 2014, però a 

causa de l’alt nivell de treball que 
suposa l’Escaldàrium, van decidir 
crear aquesta associació per a la 
creació de l’execució “i qui millor 
que nosaltres que estem lliga-
des d’alguna manera, encara, a 
la colla i formem part de la crea-
ció d’aquest espectacle”, apunten 
des de La Forca. Aquest col·lectiu 
feminista també neix amb la neces-
sitat d’aportar a la vila de Caldes 
la visió del feminisme des de diver-
ses fonts culturals, com el progra-
ma que han creat per a Ràdio Cal-
des i que amb el nom del col·lectiu, 
La Forca, volen simbolitzar l’opres-
sió que van patri algunes dones “i 
que fins i tot vam patir en aquest 
sistema patriarcal”. Per a l’orga-
nització i gestió de l’espectacle, les 
membres de La Forca, dissenyen i 
escriuen el guió, s’organitzen amb la 
comissió de bruixes, la comissió de 
tabalers i les dones del poble que hi 
participen que en són els principals 
actors. També es fan càrrec de la 
música, la posada en escena, la co-
ordinació amb els tècnics de so tot 

i que “resulta complicat perquè 
són moltes coses, però estem molt 
contentes de dur a terme l’execu-
ció perquè té molts aspectes que 
ens motiven i ens fan seguir en-
davant” expliquen des de l’Associ-
ació. Les novetats que tenien pre-
vistes per l’espectacle d’aquest any 
hauran d’esperar, estan treballant 

per tenir millores en la música, en 
la il·luminació, mantenir la part 
audiovisual, novetats pel que fa 
a les ubicacions “però sobretot 
volem buscar que el públic em-
patitzi més i que realment sàpi-
ga que això li va passar a dones 
com nosaltres” puntualitzen des 
de La Forca.
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Ja es pot visitar l’exposició “De 
Paris a Nova York. Gravats de la 
Col·lecció Gelonch Viladegut” al 
Museu Thermàlia fins al 30 d’agost. 
Aquesta mostra presenta una se-
lecció de gravats de mitjans del 
segle XIX fins a finals del segle 
XX, a través del quals es pretén 
il·lustrar l’evolució que ha experi-
mentat el gravat com a llenguat-
ge i tècnica utilitzat pels artistes 
d’aquesta època. Alhora que ens 
apropa al context històric dels 
moviments artístics més desta-
cats d’aquest període, caracterit-
zats per una revolució permanent 
de l’art, així com per la transició 
del centre de creació artística i 
del mercat de l’art de París a Nova 
York, la nova capital artística del 
segle XX. L’exposició incorpora 
una mirada i una lectura personal, 
la del propi col·leccionista, que ens 
endinsa i descobreix com grans ar-
tistes, vinculats principalment a la 

Gràcies a la proposta de l’Arxiu #arxivemlacovid19 s’ha documentat 
mitjançant les fotografies que envien els calderins i calderines com s’ha 
viscut la pandèmia de la Covid-19 al municipi calderí. Carrers buits, 
serveis essencials durant la pandèmia, el retorn del mercat setmanal 
i l’ús de les mascaretes a la via pública són algunes de les imatges que 
mostra l’Arxiu a Casa de la darrera setmana i que correspon al final de 
l’edició. L’Arxiu a casa ha estat una iniciativa de l’Arxiu Municipal que 
va néixer en el confinament de forma independent d’altres iniciatives 
de l’Arxiu municipal com El Document del Mes. L’Arxiu a casa, que la 
setmana passada va arribar a la seva darrera edició, ha permès ser una 
porta virtual a l’Arxiu municipal durant el confinament, i la desescalada.

mUSEU THERmALIA | NOvA ExPOsICIÓ ARXIU mUnICIPAL | #ARxIvEMLACOvID19

“De París a Nova York” la col·lecció
de gravats de Gelonch viladegut

L’Arxiu a Casa mostra imatges 
de Caldes en el confinament, la 
desescalada i la nova normalitat

Després de mesos sense activitat 
cultural, el dijous dia 2 de juliol, 
El Casino de Caldes, va reprendre 
el XII Cicle Parlem de Catalunya 
amb la conferència “La Unió Euro-
pea i el món després de la pandè-
mia” a càrrec de l’exalcalde Jordi 
Solé. Aquesta conferència es va 
poder seguir de manera presen-
cial, amb un aforament limitat, 
mantenint les mesures de segure-
tat amb la distància física i l’ús de 
mascaretes i com a novetat, es va 
poder seguir l’acte de manera vir-
tual gràcies a la plataforma Zoom. 
Les primeres intervencions du-
rant la presentació van recordar 
les víctimes calderines del corona-
virus i va haver-hi un especial re-
cord per Genís Pujol i Solanes, qui 
fou President Honorífic d’El Ca-
sino de Caldes des de l’any 2007. 
Tot i que la conferència estava pro-
gramada dins del XIII Parlem de 
Catalunya el tema que es va trac-
tar va centralitzar la visió de Solé 
sobre la Unió Europea i el món 
després de la pandèmia provoca-
da per la crisi sanitària de la Covid-
19. Jordi Solé qui va ser alcalde de 
Caldes des de l’any 2007 fins a l’any 
2019 també va ser diputat al Parla-
ment de Catalunya (2012-2015) i di-
putat del Parlament Europeu del 
grup Verds- ALE (2017-2019). L’ex-
periència en política internacional 
de Solé va servir per poder reflexi-
onar, des del seu punt de vista per-
sonal, com la magnitud d’aquesta 
pandèmia afectarà en les relacions 
internacionals i el paper de la Unió 

El Casino torna a l’activitat després de la pandèmia

El Casino de Caldes va reobrir per acollir la tercera conferència del XII Cicle Parlem de Catalunya. > cedIda

Un dels gravats de Ricard Canals que es podrà visitar a la mostra. > cedIda

ACTIVITAT CULTURAL | xII CICLE PARLEM DE CAtALuNYA

Europea durant la crisi sanitària. 
Solé va realitzar la seva intervenció 
centrant-la en quatre grans temes: 
la Re globalització, tot i tenir un es-
cenari d’un món fortament globa-
litzat, hi poden haver certs canvis 
que afectaran els sectors estratè-
gics, amb unes cadenes de sub-
ministraments garantides, més 
segures i més sostenibles i on les 
inversions estrangeres estaran més 
controlades gràcies al suport de les 
institucions. Solé creu també que el 
món cada vegada és més Bipolar. El 
conflicte entre les dues grans po-
tències mundials (Estats Units i la 
Xina) s’ha accentuat en aquest pe-
ríode de crisi, segons Solé “la Xina 
vol recuperar el rol de potència 
mundial i els Estats Units, sota la 
presidència de Trump, està aban-
donant el rol de vigia del món” tot 
i que reconeix que en les pròximes 
eleccions americanes, si hi ha un 
canvi de president, això pot tornar 
a canviar. El tercer bloc que va de-
senvolupar Solé durant l’acte el va 
anomenar Menys democràcia i més 
autoritarisme. Per Solé “els estats 
autoritaris no han tingut una mi-
llor resposta davant la crisi, però 
han aprofitat la situació de pan-
dèmia per restringir llibertats 
i en canvi, les democràcies han 
perdut qualitat política amb l’ex-
cusa d’intentar controlar-la”. Per 
últim, el quart tema sobre el qual 
va reflexionar Jordi Solé portava 
per títol Menys ordre Global i més 
sobirania Europea. Per l’exeuro-
diputat, a l’inici de la crisi sanità-

ria “no hi va haver lideratges po-
lítics per respondre de manera 
coordinada i donar una respos-
ta global” tot i que va reconèixer 
que davant d’aquesta situació no 
pot haver-hi una solució per a tot 
el món “sí que pot haver-hi una 

resposta coordinada” per això 
creu que ara la Unió Europea té 
una “gran oportunitat per gua-
nyar sobirania tecnològica i pro-
tegir les empreses estratègiques 
de les inversions estrangeres”. 
En finalitzar l’acte Solé va poder 

respondre als dubtes que tant els 
assistents com els espectadors de 
la plataforma Zoom van realitzar. 
Si tot va bé, el proper mes de se-
tembre, el Casino de Caldes acolli-
rà l’última conferència del XII Cicle 
Parlem de Catalunya.

pintura, utilitzaren també el gravat 
com via per difondre la seva obra 
i ampliar les expectatives de mer-
cat. L’exposició està estructurada en 
cinc àmbits temàtics que es veuen 
complementats per unes cites es-
crites per Antoni Gelonch, les quals 
conviden a reflexionar sobre les mo-
tivacions dels col·leccionistes d’art. 
El projecte museològic i museogrà-

fic de l’exposició De Paris a Nova 
York. Gravats de la Col·lecció Ge-
lonch Viladegut inclou algunes ac-
cions que tenen per objectiu fer 
més accessibles els seus contin-
guts a col·lectius amb dificultats 
sensorials, físiques i cognitives, fo-
mentant així l’accés a la cultura i 
en concret als museus locals a una 
gran diversitat de públics.
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El CF Caldes fa temps que treballa 
amb la planificació de la tempora-
da 2020/21, una vegada que es va 
saber que la temporada d’enguany 
2019/20 es donava per acabada, a 
causa de la Covid-19. Per aquest 
motiu, el cos tècnic i el club de fut-
bol calderí s’ha posat mans a l’obra 
pel que fa a nous fixatges, baixes 
de jugadors i renovacions d’acords.
Sense dubte, una de les qüestions 
més importants és la continuació 
del míster, José Luis Duque.
Pel que fa a les noves altes de cara 
a la pròxima temporada, el CF Cal-
des comptarà novament a la plan-
tilla amb Kevin Caballero, jugador 
que ha disputat la lliga aquesta 
temporada amb el F. C. Sant Cugat. 
També s’hi suma en Richy, un jove 
jugador molt polivalent.
Contràriament a això, el conjunt 
calderí patirà dues baixes, pro-
tagonitzades pels jugadors Alex 
Cañadilla (del C.F. Parets) i Jose 
Manuel Aznar “Chema”. 
D’altra banda, des de l’equip juve-
nil, pugen al primer equip els juga-
dors Josep Alsina, Guillem Cabot i 
Carlos López.
Al marge d’aquestes novetats, el 
conjunt calderí manté -a grans 
trets- el gran gruix dels seus juga-

Lourdes Becerra, entrenadora i coordinadora de la secció de triatló del 
CN Caldes, ha rebut l’oferta esportiva, a càrrec de la Federació Cata-
lana de Natació, per formar part del seu equip tècnic al CAR (Centre 
d’Alt Rendiment) de Sant Cugat i ser la nova responsable del Grup 
de Tecnificació i Alt Rendiment del centre esportiu santcugatenc.
Becerra, exnedadora professional amb un palmarès més que destacat, 
ha participat en tres Jocs Olímpics, quedant finalista a Atlanta 96, i 
ha guanyat medalles en 1 mundial i 2 campionats europeus. 
El club calderí agraeix la feina i dedicació de la seva companya, qui ha 
format part de l’equip tècnic del CN Caldes durant molts anys: “És un 
honor per nosaltres que la Federació ofereixi aquesta oportunitat 
a la Lourdes. Suposa un avanç important en la seva carrera profes-
sional i li desitgem tota la sort que es mereix i que s’ha guanyat”.

FUTBOL | NOvEtAts  

Cn CALDES | NAtACIÓ

El CF Caldes encara la nova temporada

Lourdes Becerra, nou fitxatge com a 
entrenadora al CAR de Sant Cugat 

A pocs mesos per tornar a les 
pistes i engegar de nou les compe-
ticions, els primers equips del CH 
Caldes preparen la pròxima tempo-
rada amb il·lusió i ganes, revertint el 
mal sabor de boca després d’haver 
finalitzat la competició d’enguany 
abans d’hora, arran la pandèmia.

Pel que fa al Recam Làser Cal-
des, el 1r equip masculí del club de 
la vila, la darrera novetat ha estat el 
fitxatge del barceloní Sergi Miras, 
qui vestirà la samarreta arlequi-
nada la pròxima temporada. El ju-
gador de 34 anys arriba procedent 
del Porto FC i s’incorpora al Recam 
Làser Caldes després d’una dilatada 
carrera professional a l’hoquei pa-
tins, formant part de grans equips 
com el Barcelona, el Liceo o l’Spor-
ting. En la seva darrera etapa a l’Ok 
Lliga, Miras va anotar 33 gols en el 
marc de 41 partits disputats. Sense 
dubte, un important reclam pel Cal-
des que suma l’experiència d’un ju-
gador de destacat palmarès: una 
Copa Intercontinental de Clubs, tres 
Lligues Europees, dos Copes Conti-
nentals i una Copa Cers.

Al marge d’aquesta darrera in-
corporació, el club no ha anunciat 
més fitxatges en el 1r equip masculí 

Amb molta força i il·lusió per tornar a les pistes 

Miras en la seva presentació amb Jordi Aragay i Pere Barrios, a les instal·lacions de Recam Làser. > pReMsa cH caldes

La millor notícia, sense cap mena dute, la renovació del míster. > T. GuTIÉRReZ

HOQUEI PATInS | tEMPORADA 2020-21

sergi Miras és la gran novetat en el Recam làser i Joan solé es converteix en el nou tècnic del Nacional Femení

tret de les renovacions dels acords 
amb molts dels nois de Candami. 
Així doncs, el Recam Làser gaudirà, 
un any més, del talent de Xavi Ro-
vira, un dels jugadors més valorats 
per l’afició arlequinada; Alexandre 
Acsensi, que complirà la seva 23a 
temporada al Caldes; Ferran Rosa, 
peça clau per la seva experiència a 
pista; Sito Ricard, una de les pro-

dors després de renovar els acords 
amb tots ells de cara a la pròxima 
temporada, que són: Aitor Gar-
cia, Albert Camí, Jordi Camí, Edu 
Morte, Guillem González, Juan de 
Dios, Ferran Roca, Adama Sissoko, 
Edgar Fernández, Alex Vega, Oriol 
Gayola, Carlos Martínez, Aaron 
Parra, Pol Anaya, Marc Angelet i 

David Rodríguez.
Per últim, també completen el 
primer equip altres professionals, 
més enllà dels jugadors, com són 
l’Arnau Avilés com a segon entre-
nador, Juan Huertas, el delegat, 
l’Alba Garcia, fisioterapeuta del 
CF Caldes i Simo, l’encarregat de 
material. > TONI GUTIÉRREZ

meses de l’hoquei nacional; Cristi-
an Rodríguez, que repeteix amb el 
Caldes sent el màxim anotador de 
l’equip a la lliga amb 18 gols; Mar-
cos Blanqué, qui enguany ha jugat 
la seva millor temporada anotant 
16 gols a l’Ok Lliga, i Roger Beltrán 
i Gerard Camps, els dos porters del 
Recam Làser, sent aquest últim el 
millor porter de la lliga a bola atu-

rada amb un brillant 88% d’encert 
en faltes directes.

Pel que fa a l’equip sènior fe-
mení, el conjunt estrenarà tècnic 
arran la baixa d’Adrià Jiménez, qui 
ha decidit no continuar dirigint a les 
femenines en la seva pròxima aven-
tura a Nacional Catalana: “Aquest 
projecte i aquestes jugadores me-
reixen un entrenador que pugui 

estar al 100% i les meves respon-
sabilitats amb l’Ok Lliga Masculí, 
i amb les tasques de coordinació 
de la base del club, no ho perme-
ten”. Joan Solé pren el relleu a Ji-
ménez i es converteix en el nou en-
trenador de les de Caldes: “D’ençà 
que vaig rebre la trucada del Cal-
des, ho vaig tenir molt clar. És un 
projecte esportiu molt atractiu 
on el principal objectiu d’aques-
ta temporada serà la permanèn-
cia”. El tècnic arriba procedent del 
Sferic Terrassa, club on ha militat 
des de la temporada 2016-17. En-
guany es retrobarà a Caldes amb 
les jugadores Laia Archs, Meri Ba-
llesta i Gemma Cortès, les quals 
també arriben aquesta temporada 
de Terrassa.

Una darrera novetat en el CH 
Caldes és el nou acord de patroci-
ni signat amb la marca Genial Hoc-
key i la seva distribuïdora principal, 
Barovari Esports. Durant un mínim 
de dues temporades, la firma cata-
lana especialitzada en productes 
d’hoquei patins es convertirà en la 
marca exclusiva de material del pri-
mer equip Recam Làser Caldes i del 
primer equip de femenines en el seu 
ascens a Nacional Catalana.
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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).

DEFUNCIONS

29 de juny · 76 anys
JUAN GUALBERTO HERNANDEZ 
HERNANDEZ

25 de juny · 93 anys
MARIA CASTRO COMERMA

23 de juny · 63 anys
CONCEPCIÓN OLIVERA ROBUSTILLO

19 de juny · 92 anys
VIRGILIA MOLINA MORENO

19 de juny · 70 anys
FELICISIMO SANCHEZ GALLEGO

“La tolerància és la 
millor religió.”

> Victor Hugo

La frase de la quinzena Passatemps en català

tria una opció per completar els espais: 
“En aquella època devia ser complicat compaginar la tasca que 
__________ a terme com a __________ del partit amb la vida familiar.”

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. 

Un cop de mà
Rumia i encerta-la!

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.

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.

portàveu/portaveu portaveu/portàveu

hola@calderi.cat
 t · 93 707 00 97

Recupera el 
teu negoci

re-Anuncia’t!
Ara més que mai

tornar a creure en el 
seu potencial i fes-lo 
créixer. Fes-lo visible!

* Reserva un anunci (de format mitjà) i et regalem el segon!
(Vàlid fins al 30 de juny del 2020)

*
PUBLICITAT
GRATUÏTA!



Del 07 al 20 de juliol de 2020   calderí / #6816 | CALDERInS

Curiositats

“Volem que els joves 
trobin aquí algú que 

els escolta”

Q
. p

a
s

c
u

a
l

· Ja fa 19 anys que vas començar amb 
temes de joventut... 
Vaig començar ja com a dinamitza-
dora fent una jornada petita. El meu 
encàrrec era dinamitzar el petit punt 
que teníem al Centre Cívic. De vegades 
també compartíem sales. Per exemple, 
la sala 2 on hi havia l’Associació Cultu-
ral de la Dona quan marxava l’entitat hi 
entravem nosaltres perquè hi havia un 
futbolí i una cuina i fèiem algun taller.

· Sempre t›havia agradat el tema de 
la joventut?
Jo venia de la gent gran. De fet, soc 
educadora social. Mentre estudiava, 
treballava al Centre Obert amb infàn-
cia en risc i després vaig fer les pràc-
tiques de tercer a la Residència Santa 
Susanna i m’hi vaig quedar. Vaig fer 
animació sociocultural tant amb els 
avis de la residència com amb la gent 
gran del poble.

· La joventut de fa 19 anys té molt a 
veure amb l’actual?
Els espais joves van canviant perquè els 
joves van canviant. Però en essència, un 
adolescent sempre serà un adolescent.

· El projecte del Toc té molta volada?
No sé si molta volada però sí que ha can-
viat molt. Quan entraves a la sala del 
Toc al Centre Cívic estava plena de car-
petes, vermelles  i blaves. Algunes eren 
de viatgeteca i eren carpetes per paï-

sos i a dins només trobaves paper. 
Els llibres eren guies que encara 
conservo perquè fa mal tirar-les. 
Hi havia una carpeta que era sobre 
objecció de consciència. Teníem un 
únic ordinador que deixaven perquè 
els joves es poguessin connectar.

· Com definiries el Toc? Un jove 
què hi pot trobar?
Sobretot volem que trobi és que 
hi hagi algú que l’escolta. A més el 
temps ens ha donat la raó, els joves 
el que més necessiten en aquesta 
edat  és ser escoltats. No per expli-
car-te coses molt transcendentals, 
que de vegades sí, sinó per explicar 
o compartir el seu dia a dia. El Toc 
és un lloc on es venen a trobar amb 
d’altres joves, on poder conèixer i 
fer vincles amb joves d’altres ins-
tituts o d’altres municipis.

· Teniu un equip d’educadors de 
carrer. Quina és la seva tasca?
El Toc és un espai on atenem els 
joves i la Núria i el Lucho, els edu-
cadors de carrer, estan al carrer 
perquè no tots els joves venen al 
servei. La seva tasca està més 
vinculada a Joventut però també 
a Serveis Socials perquè fan una 
feina importantíssima de detec-
ció i d’acompanyament amb joves 
que potser han deixat els estudis o 
que estan començant a consumir 
qualsevol tipus de droga. El bonic 
d’aquesta feina és que som equip, 

treballem junts. Els educadors de 
carrer cada tarda que surten tenen 
una ruta i el que fan és visitar els 
punts de trobada dels joves i un 
d’aquests punts és el Toc. 

· El jove  no vol ser controlat...
En el moment que el jove sent que 
és una intrusió, se t’allunya. Nosal-
tres treballem molt amb els joves 
a través del vincle i aquest es fa en 
el dia a dia. I en el dia a dia surt, 
per exemple, el tema de la Festa de 
la Primavera de Sant Feliu de Co-
dines amb un ‘botellón’ que gene-
ra molt important. Sempre surt el 
tema i acabes parlant-ne i intentes 
donar eines i consells.

· Guardes confidencialitat amb 
allò que t’expliquen els joves?
Sí. Si el jove et fa el regal d’obrir-
se, de confiar i de triar-te a tu com 
a  aquella persona a qui li explicarà 
allò que li està fent patir o l’està an-
goixant, la teva resposta ha de ser 
una confidencialitat total.

· Els joves com et veuen?
Com la Carme del Toc. La veritat 
és que no sé com em veuen, no els 
hi he preguntat mai tampoc. Crec o 
m’agradaria pensar que em veuen 
com algú proper a qui poden anar 
quan tenen algun problema.

Carme
Ortega

Jiménez

Informadora i dinamitzadora de l’Espai Jove El Toc

Quan anava a l’institut, era delegada de festes i anava de classe 
en classe recollint propostes.  Recorda que llavors per ella 
caldes era anar del parc de l’estació fins al canaletes, seure 
en un banc i menjar pipes. de més gran encara recorda les 
festes de la sala liverpool. amb 17 anys, va tenir la seva primera 
feina amb infants al centre Obert del carrer sentmenat.

Jordi Rius

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


