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La resiliència d’un comerç tocat       pel Covid
Després d’importants pèrdues des de l’esclat de la pandèmia, el petit comerç de proximitat encara amb il·lusió                         la pròxima campanya de Nadal  

Comerç | CAMPANyA DE NADAL

 “Es farà difícil superar la crisi, però esperem que, quan 
això passi, tothom aposti pel comerç de proximitat i 
seguim donant vida als carrers”

Xavi Torras
Propietari de la carnisseria familiar i centenària, Cal Llonch

“Cal que els Ajuntaments facin més esforços per donar 
suport al petit comerç, que tan malament ho està 
passant, i als que s’han quedat a mig camí”.

Manel Marin
Gerent de l’Òptica Montbui, òpics i audioprotesistes a Caldes des de 1989

ALIMENTACIÓ
CARNISSERIA CAL LLONCH

En Xavi Torras, de Cal Llonch, re-
presenta la quarta generació al 
capdavant d’una botiga centenà-
ria i familiar de Caldes. Els seus 
inicis es remunten amb el seu be-
savi, quan la botiga se situava a la 
plaça de la Font del Lleó. Anys més 
tard, quan la botiga era regenta-
da pel seu avi, van traslladar-se 
a la que encara és la situació ac-
tual de la botiga, a l’Avinguda Pi 
i Margall. En el transcurs de tots 
aquests anys, des de la carnisse-
ria Cal Llonch han apostat per fer 
comerç de qualitat, oferint els mi-
llors productes de carn fresca i els 
seus derivats. 
Afortunadament, diu en Xavi, “som 
sector alimentari i, per tant, no 
hem hagut de tancar el nostre ne-
goci cap dia des de l’esclat de la 
pandèmia, tampoc per contagis 
de la Covid-19”. En aquest sentit, 
la conclusió és clara: “nosaltres no 
ens podem queixar”.  
Ara bé, la campanya de Nadal es 
preveu incerta: “No sabem com 
anirà, però el que és evident és 
que les vendes seran inferiors. 
La gent no podrà reunir-se en 
família i també tenen por”. Mal-
auradament per tots i totes, “crec 
que aquest Nadal no es viurà 
amb l’alegria de sempre, i això 
és obvi”, lamenta Torras. 
Les mesures de prevenció i se-
guretat, així com les restriccions 
del Govern, diu, “faran que les 
vendes disminueixin”, però al 
marge d’això, “ells en saben més 
i la resta hem de creure”. Se-
gons Torras, “per més mesures 
que s’imposin, crec que es tracta, 
més aviat, d’un sentit de respon-
sabilitat de cadascú, on cada un 
de nosaltres ha de posar el seu 
gra de sorra perquè millori la si-
tuació”. Des de la seva botiga ho 
tenen molt clar, i des d’un inici van 
seguir estrictament les mesures 
d’higiene i sanitàries per garantir 
una compra segura. 
Amb la vista posada a un futur 
pròxim, en Xavi espera que tot 
torni a ser com abans, “tot i estar 
claríssim que el comerç de barri, 
el tradicional, el de tota la vida, 
està patint molt”. Res ajuda i tot 
suma: “L’estat de salut, les ven-
des que són diferents dels altres 
anys, els carrers tallats, el pano-
rama econòmic general... es farà 
difícil superar la crisi, però espe-
rem que, quan això passi, tothom 
aposti pel comerç de proximitat i 
seguim donant vida als carrers”. 

Ivette Hijano

SALUT/ÒPTICA 
ÒPTICA MONTBUI

En Manel és el responsable de l’Òp-
tica Montbui, negoci familiar fun-
dat l’any 1989 a Caldes de Montbui. 
Amb la segona generació al capda-
vant, l’òptica és avui dia especialis-
ta en ullera esportiva graduada, a 
més d’oferir el servei d’audiopròte-
sis, proves diagnòstiques d’optome-
tria i disposar de les últimes tendèn-
cies en ullera graduada de moda. 
Pel fet de ser un servei essencial, 
l’òptica ha gaudit del permís de se-
guir en funcionament durant tot 
el temps de pandèmia. No obstant 
això, durant la segona quinzena de 
març i tot l’abril només van pres-
tar el servei de reparació amb ho-
rari reduït, comandes de lents de 
contacte i venda de consumibles 
per ulleres i audiòfons. 
Les circumstàncies epidemiològi-
ques d’aquest any han dificultat els 
ingressos al llarg de l’any, però en 
Manel creu que “la valoració ge-
neral ha estat menys negativa del 
que esperàvem”. És evident que 
el “nombre de vendes ha baixat, 
però tot i així, els clients fidels 
que ho han necessitat han vingut 
a fer les seves ulleres o els audi-
òfons amb normalitat”. 
Precisament, el fet de formar part 
d’un sector comercial considerat es-
sencial o de primera necessitat, que 
no ha estat obligat al tancament ab-
solut en cap cas, ha pogut marcar la 
diferència. En el seu cas, no s’han 
requerit ajudes econòmiques extra-
ordinàries o haver-se d’adherir a lí-
nies de subvenció, i tampoc esperen 
amb urgència una fructífera cam-
panya de Nadal: “Per nosaltres, 
aquesta època no és la millor de 
l’any. La gent no pensa a regalar 
ulleres i el mercat de la ullera de 
sol està molt danyat a causa d’in-
ternet i les grans ofertes”. 
I sobre les mesures restrictives 
aplicades al comerç durant aques-
ta segona onada, en Manel ho té 
molt clar: “Considero que estan 
intentant salvar els mobles de 
cara a les temporades impor-
tants de l’any, com l’estiu i Nadal. 
Al final, els que estem patint més 
som el petit comerç. Els grans, 
com Amazon, per exemple, no 
crec que tinguin grans proble-
mes”. Davant d’aquesta clara dife-
rència, en Manel demana que “els 
Ajuntaments facin més esforços 
per donar suport al petit comerç, 
que tan malament ho està pas-
sant, i als que s’han quedat a mig 
camí”. En concepte de reclamaci-
ons al consistori de Caldes, des de 
la gerència de l’Òptica Montbui 
també hi apunten la peatonaització 

de l’Avinguda Pi i Margall, que va 
dur-se a terme en temps de pandè-
mia i dins del Pla de Mobilitat del 
municipi: “Ha estat una mesura 
aplicada per decret, sense pre-
guntar a cap negoci d’aquest car-
rer. Els botiguers no hi estan del 
tot d’acord i no reben una respos-
ta clara de l’Ajuntament”. 

MODA I COMPLEMENTS
PÚBLIC MODA

Núria Barnils és la calderina al cap-
davant de la botiga multimarca de 
roba i complements, situada al casc 
antic de la vila termal, des de fa 30 
anys. En un local de 120 m2, la boti-
ga es divideix en dues plantes: la de 
baix, dedicada a la secció de dona, i 
la primera planta amb la moda con-
feccionada per a home. 
En el seu cas, obligats al tancament 
absolut durant el confinament do-
miciliari del març, la pandèmia ha 
passat factura: “Hem tingut la bo-
tiga tancada els mesos de març i 
abril, i al maig quasi no voltava 
ningú pel carrer. També els ho-
tels, que han estat tancats, ens 
donaven molta vida, i entre això, 
el confinament municipal d’ara i 
la por generalitzada, la facturació 
ens ha baixat molt”. Amb aquest 
punt de partida, Públic Moda s’ha 
preparat, i molt, de cara a la cam-
panya de Nadal: “Esperem bones 
vendes i que la gent s’animi, que 
no perdi la il·lusió de Nadal i surti 
al carrer a comprar” explica espe-
rançada Barnils, afegint que “hem 
estat preparant aquest Nadal per 
oferir un ampli ventall de produc-
tes de moda de les millors mar-
ques perquè la gent no tingui la 
necessitat de sortir del poble per 
comprar el que busca a fora”. 
El sector de la moda ocupa una de 
les primeres posicions en el ràn-
quing de grans ofertes durant el 
Black Friday. La botiga de Barnils 
s’ha adherit a la campanya mundi-
al amb descomptes del 15, 20 i 30%. 
No obstant això, “són les grans 
multinacionals les que realment 
es beneficien d’aquesta campa-
nya prèvia a Nadal”. Pensant en 
el petit comerç local, i atenent les 
grans dificultats del moment, “ara 
cal que ens ajudem, que comprem 
al poble i que ens donem suport 
uns als altres”. 

ARTESANIA/MOBLES A MIDA
FUSTA AMB COR

Fa cinc anys que l’Alicia Bravo va 
començar l’aventura del Fusta 

amb Cor a la vila calderina. En 
un inici, la venda només es duia a 
terme a través de les xarxes soci-
als, però dos anys després va obrir 
la botiga física al carrer Forn. Des 
d’aleshores, el negoci es dedica a 
la venda de moble ecològic i arte-
sà, així com d’objectes de deco-
ració. Tots els seus mobles s’ela-
boren de manera artesanal i fan 
servir fustes procedents de bos-
cos sostenibles. 
La pandèmia de la Covid-19, com a 
la gran majoria de comerços de la 
vila, “ha afectat negativament al 
nostre negoci”, explica Bravo. Els 
quatre mesos de tancament obligat 
han paralitzat els projectes que te-
nien a mitges, “i amb la reobertu-
ra, ens hem trobat que molts pro-
veïdors no han pogut servir-nos 

amb la mateixa agilitat d’abans”. 
La conclusió és que, malaurada-
ment, “el temps durant el qual 
hem estat parats no es recupe-
rarà”. La nota positiva és la res-
posta dels clients, que “han tor-
nat amb moltes ganes a decorar 
la seva llar. Gràcies a això, s’han 
reactivat força les vendes”.   
De cara a la campanya de Nadal, la 
qual des de Fusta amb Cor esperen 
que sigui bona, “el confinament 
del cap de setmana ens perjudica 
molt”. En aquest sentit, val a dir 
que “les mesures imposades pel 
Govern –en el sentit de control 
de la pandèmia- poden ser efec-
tives, però a escala empresarial 
considerem que no s’ha tingut en 
compte la subsistència de les pe-
tites empreses”, conclou Bravo.  
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“Entre tot el viscut des de la pandèmia, més el confina-
ment municipal d’ara i la por generalitzada, la facturació 
ens ha baixat molt”

Núria Barnils
Gerent de la botiga multimarca de roba i complements, Públic Moda 

“Pot ser que les mesures imposades pel Govern siguin 
efectives per controlar la pandèmia, però no han tingut 
en compte la subsistència de les petites empreses”

Alicia Bravo
Gerent de Fusta amb Cor, artesans de mobles de fusta, ecològics i fets a mida

Imatge de la nova aplicació per a mòbils de l’AVCAC. > CeDIDa

els establiments del nucli antic de la vila han creat una nova 
aplicació per potenciar i promocionar el seu comerç

L’AVCAC estrena aplicació
CASC ANTIC | EINES DIGITALS

A partir d’aquest dijous dia 3 de 
desembre l’Associació de Veïns i 
Comerciants del Casc Antic es-
trena una nova plataforma on tots 
els comerços, restaurants, enti-
tats culturals, museus i serveis 
del nucli antic puguin comunicar 
de manera directa les promocions i 
novetats que ofereixin. També tin-
drà una funció de comunicació de 
totes les notícies i esdeveniments 
que passin al Casc Antic. L’apli-
cació que porta per nom VIU EL 
CASC ANTIC - Compra, Tasta i 
Gaudeix, es podrà trobar a Apple 
Store i a Google Play de manera to-
talment gratuïta. El funcionament 
és molt fàcil, només s’ha de des-
carregar l’aplicació i crear el per-
fil. A l’aplicació s’hi podrà consul-
tar tots els establiments adherits 
i cada compra que es faci en qual-
sevol d’ells s’acumularà un crèdit 
d’entre un 1% i un 5% de la com-
pra en un moneder virtual que es 
tindrà a disposició a l’App. Aquest 
crèdit es podrà gastar en qualse-
vol compra feta en qualsevol es-
tabliment adherit. Amb aques-
ta iniciativa l’ACVCAC fomenta 
que comerços, restaurants, enti-
tats culturals, balnearis, museus 
i serveis de tota classe ubicats al 
Casc Antic puguin tenair visibili-
tat i així oferir els seus productes 
o serveis als clients de forma direc-
ta i efectiva. Amb la nova platafor-
ma volen aconseguir oferir una ex-
periència completa d’oci i compra 
per a veïns i visitants. D’aquesta 
manera es vol potenciar el consum 
als negocis del barri i solidaritzar 
la promoció per tal de donar visi-
bilitat a altres establiments veïns. 
Aquesta plataforma “neix de la ne-
cessitat de regenerar un teixit co-
mercial que no passa pel seu mi-
llor moment. Al Casc Antic cada 
vegada hi ha més locals buits. Això 
fa que el barri es vagi apagant de 

mica en mica. És una tendència que 
fa molts anys que no canvia.” Decla-
ra Arnau de Villasante, represen-
tant dels comerços de l’ACVCAC, 
per això “volem oferir eines perquè 
el teixit comercial, cultural i serveis 
esdevingui un referent. Sempre, 
amb la intenció d’enriquir la vida al 
barri perquè els veïns puguin tor-

nar a gaudir d’un barri que anys en-
rere era el rovell de l’ou del poble” 
conclou. Aquesta iniciativa ha estat 
possible gràcies al suport de l’Ajun-
tament amb qui l’Associació ha sig-
nat un conveni de col·laboració per 
tirar endavant iniciatives per tal de 
potenciar i promocionar el comerç 
del Nucli Antic.

Anuncia’t!

 t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat
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es del 23 de novem-
bre que els bars i 
restaurants de Cal-
des –i de la resta del 
territori català- han 

pogut tornar a aixecar les persi-
anes. Després de 40 dies de tan-
cament obligat arran de les mesu-
res imposades per l’executiu català 
amb la intensió de frenar la sego-
na onada de contagis de corona-
virus, el sector de la restauració 
recupera el dret a seguir funci-
onant de cara al públic. No obs-
tant això, les circumstàncies amb 
les quals es troben actualment els 
bars i restaurants no són les ma-
teixes de quan es van veure obli-
gats  a tancar. El temps transcorre-
gut des d’aleshores no ha parat la 
marxa, i lluny de frenar les despe-
ses en paral·lel amb els ingressos, 
aquestes han seguit funcionant a 
ple rendiment. 

Josep Lluís Fernández és al 
capdavant –juntament amb la seva 
germana- d’una de les cafeteries més 
emblemàtiques del casc antic de Cal-
des, el Cafè Totote. Des del bell mig 
de la plaça de la Font del Lleó, la cafe-
teria ha estat sempre a primera línia 
per viure molts dels actes que durant 
anys s’han celebrat a la plaça. Veure 
la seva terrassa tancada, i durant 
tants dies, ha evidenciat una reali-
tat crua i trista, del tot desencisada. 

Amb comptagotes, el pla de la 
desescalada comença el seu curs. 
Els bars i restaurants recuperen 
la seva activitat amb un aforament 
màxim del 30% en interior, i del 
100% a l’aire lliure (mantenint una 
separació entre les taules de 2 me-
tres i amb un màxim de 4 comen-
sals per taula). Fernández diu que 

Tornen els cafès i les cerveses de tarda 

“aquesta vegada, la reobertura 
està sent diferent de l’anterior, 
la qual va ser millor”. Ho justifica 
dient que l’anterior reobertura co-
incidia amb l’estiu i, sobretot, “ales-
hores no teníem la restricció del 
confinament nocturn que obliga a 
ser a casa a les 22 hores”. Ara, “el 
fet d’haver de recollir al vespre 
influeix moltíssim i no ens deixa 
treballar com ho fèiem abans”. No 
obstant això, al Cafè Totote estan 
animats i se senten agraïts de poder 
tornar a treballar: “Treballem amb 
moltes ganes i amb ganes de fer-
ho bé”, acaba Fernández. 

En el cas d’aquesta cafeteria 
de Caldes, el permís de reobertu-
ra del sector de la restauració ha 
significat passar de zero a algu-
na cosa més de zero. En canvi, pel 
Cafè del Centre ha significat una 
acceleració de la feina que ja por-
taven fent durant aquest temps de 
tancament, la permissibilitat d’ofe-
rir el servei de menjar per empor-
tar: “Hem anat fent take away i 
això ens ha permès mantenir-nos 
vius” assenyala David Rivera, un 
dels cinc socis de l’establiment, i 
també cap de sala. Tot i que la si-
tuació no és la ideal, amb perso-

PANDÈmIA | PLA DE DESESCALADA 

el sector de la restauració recupera el dret d’obertura després de 40 dies de tancament 

Ivette Hijano

D

Una de la terrassa ubicada a l’Avinguda Pi i Margall, aquest cap de setmana. L’ocupació en aquestes va en progressió. > J. Serra  

nal encara en ERTO i treballant a 
mig gas per les restriccions d’afo-
rament, El Cafè del Centre se sent 
afortunat de poder tornar a obrir 
i oferir els serveis de sala. A més, 
el caliu i escalf dels comensals, 
que segueixen confiant en la seva 
cuina, els reconforta: “La gent té 
ganes de venir i això ens reacti-
va molt”, explica Rivera.  

Tot i tornar a la qüestiona-
ble normalitat, la situació amb què 
es troben els bars i restaurants no 
facilita la reobertura: “En el seu 
moment, vam demanar un ICO 
i estem pendents de les ajudes, 
però aquestes són les que són i no 
ens salvem de gaire” segueix Ri-
vera, qui afegeix que “ens sentim 
despullats davant d’aquest caos, 
sent un dels sectors més afectats”. 

L’actual realitat tan canviant, 
dinamitada per la pandèmia, obli-
ga a aquest –i a la resta dels sectors 
econòmics- a superar la incertesa 
imperant i buscar solucions a cada 
obstacle per seguir endavant: “De 
cara a Nadal, no sabem què pas-
sarà. Això ens obliga a estar sem-
pre pendents i preparar-nos pel 
que pugui passar. Evidentment, 
això suposa una feinada diària 
perquè després t’ho desmuntin 
tot en un moment”, acabava un 
dels socis d’El Cafè del Centre. 

A L’ESPERA DEL SEGON TRAM
El pròxim 7 de desembre està pre-
vist començar la segona fase del pla 
de la desescalada d’aquesta segona 
onada de la pandèmia a Catalunya. 
Aquesta continuació només es porta-
rà a terme si els índexs del risc de re-
brot i el nombre d’ingressos hospita-
laris evolucionen favorablement. En 
cas de poder fer-ho, el territori ca-
talà seguirà sotmès al confinament 
nocturn i al comarcal dels caps de 
setmana, amb la mobilitat restrin-
gida entre les 6 hores de divendres 
fins les 6 hores del dilluns. Les activi-
tats culturals ampliaran la capacitat 
d’aforament al 70% en cinemes i tea-
tres, i del 50% en museus i sales d’ex-
posició; i els bars i restaurants po-
dran obrir en interior fins a un 50% 
de l’aforament, amb bona ventilació. 

La vila reivindica l’erradicació de qualsevol violència masclista

25 N | DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIó DE LES VIOLèNCIES MASCLISTES 

Caldes fa força en la lluita del lila 

Un any més, la vila termal no ha 
oblidat la cita ineludible amb la llui-
ta contra les violències masclistes 
envers les dones, i s’ha alçat aquest 
25 de novembre –tot i ser temps de 
pandèmia- per mostrar el seu clar 
rebuig a aquesta xacra social. 
A les 12 hores del migdia, l’Ajunta-
ment de Caldes va celebrar un minut 
de silenci amb la participació de tre-
balladors i treballadores del consis-
tori, sumant-se així a la crida de 
l’Institut Català de les Dones. Més 
tard, a les 19:30 hores es va celebrar 
un segon minut de silenci i la lectu-
ra conjunta del manifest del 25N per 
part de representants dels diferents Assistència del primer minut de silenci de les 12 h, a l’Ajuntament. > aJ. CaLDeS

grups municipals de l’Ajuntament, 
des d’una porta del consistori abso-
lutament  il·luminada de color lila. A 
causa de la situació epidemiològica 
actual, l’acte es va retransmetre en 
directe a través de les xarxes socials. 
A banda dels actes programats du-
rant el mateix 25 de novembre, al 
llarg de la setmana van celebrar-se 
diferents actes i xerrades en línia, 
especialment adreçades als joves, 
des de les xarxes socials de l’Espai 
Jove El Toc. També el dissabte pas-
sat va fer-se públic, en directe i des 
dels canals de l’Ajuntament de la 
vila, l’acte reivindicatiu al qual en-
guany s’hi han sumat entitats i parti-

culars, anomenat ‘Per un Caldes lliu-
re de violències masclistes, totes les 
veus sumen’.
La pandèmia està sent especialment 
difícil per a les dones i les seves cria-
tures que viuen en situacions de vio-
lència. Així ho apunta l’Institut Ca-
talà de la Salut i l’Atenció Primària 
de l’Àrea Metropolitana Nord –zona 
dins de la qual es troba la vila de Cal-
des-. En aquesta àrea, s’ha multipli-
cat per 18 la detecció de casos de 
violència envers les dones, respec-
te a l’any anterior. El 2019 van ser 
22 casos i, en el que portem de 2020 
s’han detectat 399, 101 dels quals 
provenen del Vallès Oriental. 

Fins al 6 de desembre
s’allargarà el primer tram de la 
desescalada de la segona onada 

Bars i restaurants
recuperen l’activitat en interior, amb 
un 30% d’aforament,  i en exterior

en la següent fase del pla,
el confinament dels caps de setmana 
passarà a ser comarcal
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Des de la tarda del divendres pas-
sat, Caldes de Montbui ja viu l’èpo-
ca més màgica de l’any. El Nadal ha 
estat inaugurat, un any més, des de 
la plaça de la Font del Lleó amb la 
tradicional primera encesa de l’ar-
bre de Nadal (de 5 metres d’alça-
da), i la resta de l’enllumenat, que 
il·lumina els carrers del municipi.
La situació epidemiològica actual 
no va ser cap impediment per ce-
lebrar, com cada any, l’acte inaugu-
ral de Nadal al voltant de l’arbre. No 
obstant això, la Covid ha obligat a 
evitar la crida a la ciutadania i es va 
retransmetre l’encesa a través de 
les xarxes socials per fer-ne partí-
cip als veïns i veïnes que no s’hi van 
poder desplaçar. 
També com a novetat d’aquest any, 
i a partir de la campanya ‘Llums, 
Nadal i Shop in Caldes d’aquest no-
vembre, tres infants de Caldes van 
participar en la primera encesa de 
l’enllumenat de Nadal, juntament 
amb les autoritats locals i represen-
tants del comerç local. 

Thermalia, Museu i Oficina de Turisme presenta aquesta tardor un 
nou eslògan turístic que pren el relleu a l’anterior  ‘La tenim calen-
ta’, la qual no va passar desapercebuda. Ara, Caldes llueix nou claim 
per promocionar la vila termal: ‘Més que aigua calenta, MOOOO-
OLT MÉS’. Segons explica el consistori, la nova campanya publici-
tària “pretèn mantenir l’esperit termal i, alhora, posar en valor 
la multitud de propietats i fets singulars de la vila de Caldes de 
Montbui”. El nou eslògan ja dona la benvinguda als visitants des dels 
tòtems col·locats a les entrades de la població. 

NADAL | ENCESA DE LLUMS

TUrISme | PROMOCIó DE LA VILA

La vila s’il·lumina i canta cançons de Nadal 

Nou eslògan a les entrades del municipi

Ja ho diuen que en temps de crisi 
sorgeixen noves oportunitats. “D’un 
context que mai ens haguéssim 
imaginat ha sorgit la idea d’un nou 
producte que ves a saber l’èxit que 
pot arribar a tenir” explicava Núria 
Carné, regidora de Comerç i Consum 
de Caldes. Per primera vegada a la 
història, Caldes es quedarà orfe de 
la tradicional Fira de Nadal que cada 
any acull a milers de visitants, però 
el sabor de la fira –el protagonista in-
discutible de l’acte que a cada edició 
genera cues cada vegada més llar-
gues- es mantindrà intacte per poder 
gaudir des de casa. 
“Estem molt contents perquè hem 
aconseguit embassar el Brou Ter-
mal” anunciava Carme Germà, regi-
dora de Turisme de Caldes. L’Ofici-
na de Turisme i el Museu Thermalia 
no han volgut renunciar al producte 
estrella tant característic de la vila 
de manera que, per primera vegada, 
la botiga del museu oferirà el brou 
ecològic termal embotellat a partir 
del divendres 27 de novembre, dia 
de l’encesa de l’enllumenat de Nadal.
El brou ecològic termal que es co-
mercialitzarà sota la marca de Cal-
des de Montbui comptarà amb dues 
variants de caldo. A banda del brou 
tradicional, elaborat amb carn i ver-
dures de proximitat, també s’oferirà 
el brou vegetal, “un producte que 
molts ens demanaven però que en 
el marc de la Fira de Nadal no po-
díem elaborar” explicava Germà. 
Cada ampolla de litre de brou ecolò-

Caldes no renuncia al seu tradicional Brou de Nadal 

El nou producte d’arrel calderina presenta dues variants: el tradicional i el vegetal, elaborats amb aigua termal. > I. HIJaNO 

La Jana, l’Adrià i la Ivet, els tres ambaixadors del Nadal a Caldes. > aJ. CaLDeS 

TUrISme | CAMPANyA DE NADAL

La vila calderina impulsa el llançament del brou termal embotellat, el qual podrà adquirir-se al Museu Thermalia 

gic termal es posarà a la venda per 
3 € la unitat, “exactament el ma-
teix preu al que veníem el litre a la 
Fira”, seguia la regidora de Turisme. 
En aquesta primera remesa, s’han 
elaborat 350 unitats de brou d’es-
cudella i 150 litres més de brou ve-
getal. No obstant això, “si el pro-
ducte té bon acollida en podrem 
anar produint sense limitació”, 
acabava Germà. 

EL RESPECTE PER LA COCCIÓ 
DE MANERA TRADICIONAL 
El brou termal embotellat s’elabo-
ra de manera artesanal, amb l’aigua 
termal de Caldes i productes ecolò-
gics frescos, de qualitat i 100% na-
turals, amb la corresponent certifi-
cació homologada. L’elaboració del 
producte es du a terme a Can Garri-
ga, que tot i situar-se a l’Ametlla del 
Vallès, és fundada i dirigida pel cal-

derí Esteve Garriga. “S’ha intentat 
que l’elaboració es realitzés a Cal-
des però no ha estat possible, per-
què els productors calderins no es-
taven interessats tractant-se d’un 
producte tant específic, el qual no 
només és caldo sinó que també 
conté un component important 
d’aigua termal”, explicava Germà. 
En aquest sentit, “l’Esteve Garri-
ga hi ha posat totes les facilitats”. 

Des de Can Garriga s’elaboren conser-
ves ecològiques, especialment brou, 
i una línia de patés vegans. Segons 
el gerent, “el brou termal manté la 
mateixa fórmula que el nostre brou, 
però hi hem incorporat un 15% d’ai-
gua termal”. Aquest percentatge en 
la cocció, segons explica Garriga, “no 
pot ser molt elevat perquè sinó tin-
dria un gust massa fort”. No obstant 
això, “tots els productes són de pro-
ximitat, la carn ve d’Osona i Manre-
sa, i les verdures són –sempre que 
podem- de pagesos de la zona”. La 
recepta, explica Garriga, és ben sen-
zilla: “Posem tots els ingredients, 
incorporem l’aigua i deixem bullir 
durant dues hores i mitja. Després 
el colem perquè no quedin restes, 
l’embassem i li apliquem el trac-
tament d’esterilització perquè es 
conservi durant dos anys”. 

‘AIGUA SOLA
NO FA BON CALDO’
Thermalia i la Taula de Comerç 
uneixen forces per llançar de mane-
ra conjunta la campanya ‘Aigua sola 
no fa bon caldo’: per cada tres tiquets 
de compra en comerç calderí de pro-
ximitat, es podrà bescanviar per una 
ampolla de brou termal dins d’una 
bossa de la marca comercial ‘Shop 
in Caldes, Compra a Caldes’. Amb el 
propòsit que cada família pugui gau-
dir d’una ampolla gratuïta, es calcu-
la repartir 620 litres i el producte es 
podrà recollir al Museu fins al 5 de 
gener (i fins a esgotar existències).
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ls tretze anys de go-
vern d’ERC a Caldes 
no han fet més que 
refermar el conven-
ciment que és i ha 

sigut un govern pèssim, gestionat 
per persones amb molt poc crite-
ri. L’última actuació, la reforma de 
la plaça Catalunya, ho confirma de 
nou. Enmig d’una greu crisi eco-
nòmica i mentre moltes treballa-
dores estem perdent els nostres 
llocs de treball, han vist bé a desti-
nar el mateix pressupost al Pla de 
Xoc per pal·liar la crisi que a refor-
mar una plaça (amb un milió d’eu-
ros). És ben bé com si per ells res 
no hagués passat, continuant el seu 
únic projecte de govern, el totxo. 
Prioritzen propaganda i promeses 
electorals en un moment de greu 
crisi. No ho volem pas permetre. 
La reforma de la plaça pot espe-
rar, les ajudes per aturar la crisi 
econòmica, no.
Estem parlant de ni més ni menys 
que d’un milió d’euros i per ado-
nar-nos de quants diners són ho 
podem comparar amb el cost del 
bloc d’habitatge juvenil que està 
pressupostat per 740.000 €… I tot 
per rebaixar voreres, treure llam-
bordes i posar el paviment a la nova 
moda, com al carrer Font i Boet.
Seria interessant debatre com hau-
ria de ser la nova plaça Catalunya, 
però pensem que és el pitjor mo-
ment per destinar tal quantitat de 
diners. Hi veiem una jugada políti-
ca amb horitzó a les pròximes elec-
cions municipals i alhora una con-
seqüència de la desconnexió entre 
l’equip de govern i la població. Pot-
ser això se’ls fa difícil amb els ele-
vats sous que s’han posat ells ma-
teixos… Però això són figues d’un 
altre paner.
Sortosament no tot són males de-
cisions. Hi ha dos grans projectes 
que el govern municipal té aturats 
pel bé de l’economia municipal. Es 
tracta de l’ampliació del balnea-
ri públic del safareig i de la cons-
trucció estel·lar d’un gran balne-
ari als camps situats sobre Can 
Rius. Dos projectes ubicats sobre 
sòl agrícola expropiat pel benefici 
del massa idealitzat turisme. En 
temps com els d’ara podem ado-
nar-nos de quin perill suposa in-
vertir-ho tot en aquest sector tan 
estacional i fluctuant.
Des d’aquí celebrem la paralitza-
ció d’aquests dos projectes en pro 
de la vila, per tal de centrar els es-
forços econòmics del consistori a 
construir l’esperat habitatge pú-
blic i sobretot a parar el cop eco-
nòmic del covid.
#TotxovsVida

CUP - Caldes

E
Males decisions

em dut a aprovació 
els pressupostos del 
2021 i davant d’una 
crisi com aquesta, 
creiem que l’admi-

nistració no pot plantejar retalla-
des, ans al contrari, hem de ser 
l’eina i el motor per sortir-ne. Ja 
de base contemplem 200.000€ en 
subvencions per activitats econò-
miques ajudant al nostre teixit em-
presarial, que són la continuació de 
les subvencions ja atorgades. Més 
que mai, la mirada social no pot 
quedar a part i hem augmentat el 
conveni de Creu Roja, Atenció Soci-
al i Fons d’exclusió social en milers 
d’euros. Apostem per la cultura se-
gura amb 233.000€ i hem mantin-
gut totes les subvencions i convenis 
amb entitats veïnals, esportives, 
culturals, de lleure... etc, amb més 
de 1.500.000€. D’altra banda desti-
nem més de 700.000€ en habitatge 
Jove, invertim 180.000€ per cons-
truir el nou Institut Escola Pic del 
Vent-El Calerí posant fi a més de 14 
anys de barracons i seguirem millo-
rant l’espai públic creant una nova 
plaça mentre renovem la deterio-
rada comissaria de la Policia Local. 
Tenim una mirada “verda” i hem 
pressupostat els primers 60.000€ 
en instal·lació de plaques solars per 
auto generar part de l’energia con-
sumida, de manera sostenible i es-
talviant. També tenim una mirada 
“lila”. La setmana passada, el dia 
25N, vam commemorar el Dia in-
ternacional per a l’eliminació de les 
violències masclistes i per aquest 
motiu totes les forces polítiques de 
l’ajuntament vam consensuar una 
moció que vam aprovar al Ple i vam 
fer la lectura del manifest conjunt. 
Sota el lema “Volem Caldes Lliure 
de violències masclistes” vam ge-
nerar un programa d’activitats: il-
luminació lila i pancarta reivindica-
tiva  a la façana de l’Ajuntament i 
l’ acte reivindicatiu en línia «Totes 
les veus sumen» amb la participa-
ció de diferents entitats, col·lectius 
i persones a títol individual.
La violència masclista (violència fí-
sica, psicològica, sexual o econòmi-
ca) que reben les dones en aques-
ta societat desigual i masclista ara 
s’ha vist agreujada per la COVID-
19. El nostre compromís és seguir 
defensant el dret de les dones a 
viure sense violències i seguir tre-
ballant en la prevenció, amb els 
nostres infants, adolescents i joves. 
És un repte complex que necessi-
ta del compromís de tota la soci-
etat cada dia i més enllà de dates 
assenyalades com el 25N. A Caldes 
de Montbui i a tot arreu, ens volem 
vives i lliures!

l passat 19 d’octubre 
al Ple de l’Ajuntament 
es varen aprovar 
provisionalment les 
ordenances fiscals 

de 2021. Nosaltres ens abstinguérem 
donat que no estàvem del tot d’acord 
amb la proposta de l’equip de govern. 
Creiem que cal fer un pas més, per 
fer-les més justes pels temps que 
malauradament estem vivim. Un 
cop iniciat el període d’exposició 
pública, el grup municipal socialista 
ens hem arremangat i preparat les 
nostres propostes d’al·legacions per 
a que aquestes ordenances fiscals 
facin un pas més. D’entre totes les 
nostres propostes volem destacar-ne 
la limitació d’exempció automàtica 
de l’Impost de Béns Immobles 
(més coneguda per contribució) 
als centres de culte. Amb aquesta 
proposta fem que les confessions 
religioses que desitgin una exempció 
en l’I.B.I. l’hagin de demanar 
expressament tot complint l’Acord 
entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu 
de 1979 que modifica el concordat 
de 1953, l’acord de cooperació de 
l’Estat amb la Federació d’Entitats 
Religioses Evangèliques d’Espanya, 
el de les Comunitats Israelites, i 
l’acord amb la Comissió Islàmica 
d’Espanya. També hem demanat 
una reordenació de les activitats 
subjectes a taxa de residus, fent 
que aquesta taxa s’ajusti més a 
la realitat de cada activitat. Una 
altra al·legació que hem presentat 
és sobre la regulació de preus de 
serveis públics que depenen de 
l’Ajuntament com podrien ser de 
centres educatius (p.e. el Taller 
d’Art o l’Escola d’Adults) o quotes de 
centres i activitats esportives, per a 
que es creï una tarifació en funció 
de la renda. I per finalitzar, però no 
menys important, demanem una 
bonificació del 75% de la taxa que 
afecta a l’ocupació de via pública 
per part de les terrasses dels bars, 
cafeteries i restaurants el 2021. Ja 
que donada l’actual situació que està 
vivint el sector de la restauració 
i veient que el proper any encara 
seguiran havent-hi restriccions 
d’aforament en interiors (així com 
possibles tancaments parcials com 
els viscuts aquest any). I és necessari 
donar suport a aquest sector des de 
l’àmbit municipal, ajudant-lo a reduir 
les seves despeses. Amortitzar part 
de les partides no utilitzades aquest 
any 2020 dedicades a la promoció 
municipal com podria ser el Mercat 
de Nadal o part del milió d’euros 
anunciat pel govern municipal a 
pal·liar la crisi econòmica generada 
per la pandèmia que encara no ha 
estat utilitzada del tot.

a violència contra la 
dona no és només 
un delicte execrable, 
sinó que també su-
posa l’expressió mà-

xima de desigualtat entre homes i 
dones. Un Estat social democràtic 
i de dret com Espanya no pot tole-
rar en ple segle XXI aquesta greu 
vulneració dels drets humans i les 
llibertats fonamentals. Per això, el 
25 de novembre és un dia per de-
nunciar i condemnar rotundament 
qualsevol forma de violència con-
tra la dona.
En el que portem d’any, 41 dones 
han estat assassinades per les 
seves parelles o exparelles i 23 me-
nors han quedat orfes. És molt pre-
ocupant que tan sols una de cada 
sis hagi denunciat prèviament al 
seu agressor, la qual cosa fa molt 
difícil la seva protecció. En 2019 
van ser 55 les dones assassinades 
per violència de gènere, deixant 46 
orfes. Des de 2003 han estat més de 
mil les dones assassinades per les 
seves parelles. És una terrible tra-
gèdia que ha de ser abordada amb 
màxima prioritat per totes les d’ad-
ministracions.
L’ONU ha alertat sobre l’impac-
te de la pandèmia per a les dones 
per l’augment de la violència que 
sorgeix en temps de crisi i la im-
possibilitat de sortir de l’entorn on 
succeeix com a conseqüència de 
l’confinament i la dificultat per de-
nunciar els fets. Resulta per això 
imprescindible activar mesures 
que contribueixin a eradicar les 
conseqüències que la Covid-19 ha 
suposat per a moltes dones i als 
repunt de casos derivat d’aquesta 
dura situació, i que aquestes mesu-
res vagin acompanyades per una 
major dotació econòmica. Des de 
el  Partit Popular de caldes volem 
traslladar un missatge d’esperan-
ça. Eradicar la violència de gène-
re és possible, amb sensibilització, 
formació, compromís i actuació 
ferma per part de tota la socie-
tat. Reiterem el nostre compromís 
per aconseguir una societat lliure 
de violència, que defensi els drets 
fonamentals i garanteixi la igualtat 
entre homes i dones.

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui

H E L

Compromesos amb 
uns pressupostos 
socials i amb la 
lluita feminista

Ordenances Fiscals 
2021: un pas més

Una societat lliure 
de violència

l ple municipal cele-
brat la setmana passa-
da es van aprovar de 
forma inicial els pres-
supostos per l’any vi-

nent, amb el vot a favor de l’equip de 
govern i l’abstenció de tota la oposició. 
Des de Junts, valorem aquests pres-
supostos com a continuistes i poc 
adaptats a la situació que estem vi-
vint actualment. La nostra formació 
va realitzar una bateria de propostes 
(resumides a l’última edició d’aquest 
mateix diari) de les quals, pràctica-
ment cap d’elles es veu reflectida en 
una partida específica. Ara bé, cal dir 
que hem pogut tenir un contacte di-
recte i franc amb el govern i se’ns ha 
comunicat que les nostres propostes 
s’han rebut de forma positiva. 
La proposta més rellevant que vam 
fer era la creació d’una nova línia 
d’ajuts per pal·liar els efectes devas-
tadors de la crisi econòmica provo-
cada pel COVID-19 (per persones fí-
siques, autònoms i empreses) i la 
habilitació d’un fons de contingència 
per poder fer front a possibles emer-
gències degudes a la pandèmia a ni-
vell municipal. Als pressupostos es 
recull una partida de 200.000€ des-
tinada a aquest tema. Tot i que valo-
rem positivament aquesta partida, la 
considerem insuficient i poc prudent 
(la partida destinada aquest any era 
de 1 milió €.
Canviant de tema, una de les deman-
des més insistents és la neteja de 
la llera de la riera i la seva habilita-
ció com a zona verda transitable. En 
aquest cas, se’ns ha informat que hi 
ha una partida per iniciar aquesta ac-
tuació, fet que veiem molt positiu i re-
llevant. També vam demanar crear 
dues comissions de treball per abor-
dar la remodelació del C/Pi i Margall 
i l’adequació dels horaris de zona pe-
atonal, i per decidir l’ús de l’equipa-
ment de Can Rius. Ambdues estan 
en estudi, el que indica que es volen 
abordar pròximament, però no vam 
rebre una resposta concisa. Respecte 
a la millora d’asfaltat del polígon de la 
Borda i l’habilitació d’un pas per a via-
nants segur a l’entrada del polígon del 
Pinatar, s’han fet els primers passos 
per poder dur a terme les dues actu-
acions. I a nivell cultural, sí que hi ha 
diners específics per tal de que l’ajun-
tament sigui un programador d’activi-
tats de forma contínua al llarg de l’any 
(demanda també històrica) i per mi-
llorar-ne la comunicació, fet que esti-
mularia el consum local de la cultura.
Com a resum, veiem alguna part po-
sitiva al pressupost (que anirem con-
trolant el seu desenvolupament), però 
ens falta que es faci front de forma va-
lenta l’actual pandèmia. Per aquest 
motiu, la nostra abstenció.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

A
Valoració pres-
supostos 2021
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La paret del Sindicat
> oriol Valls 

La plaça U d’octubre llueix esplen-
dorosa. Les entitats independentis-
tes de Caldes han pintat un mural 
(Mural de la Llibertat?) a la Paret del 
Sindicat. S’hi demana la llibertat dels 
presos polítics, singularment els vin-
culats a Caldes, la Xènia i en Raül, i 
es posa en valor la voluntat del poble 
en general.
L’obra, feta per uns artistes grafiters, 
només mereix elogis.
Cal destacar que el mural s’ha realit-
zat a la Paret del Sindicat. És impor-
tant de dir-ho.
Es tracta de la resta de la paret late-
ral dreta de l’edifici del Sindicat que 
va ser adquirit l’any 1993 per l’Ajun-
tament. En aquella data el municipi 
va passar a ser propietari dels ter-
renys, on ara hi ha la plaça U d’octu-
bre, juntament amb les edificacions 
que hi existien.
L’any 1994 es van enderrocar les edi-
ficacions, i es va conservar part de la 
paret lateral dreta de l’edifici princi-
pal, en una alçada de 2 a 3 m. Aques-
ta paret és de propietat municipal i 
així consta, per les indagacions que 
s’han fet, tant en el Registre de la 
propietat com en el Cadastre.
No hi hauria d’haver cap controvèr-
sia al respecte, però sembla que el 
Bisbat de Terrassa (o la parròquia, 
com preferiu) es postula com a pro-

pietari de la paret municipal. Sí, ho 
heu llegit bé. És el mateix Bisbat que 
va immatricular, gràcies a una llei del 
període Aznar, la plaça Pau Surell i el 
carreró, en altres temps, d’ús públic 
que separava l’edifici del Sindicat i la 
rectoria. Sí, el mateix Bisbat que re-
clamava al municipi, sembla, alguns 
milions d’euros per l’expropiació de 
la plaça Pau Surell.
Per què hem arribat a aquest ex-
trem? Hi ha hagut desídia munici-
pal en la defensa del nostre patrimo-
ni? O només és producte de l’afany 
del Bisbat d’augmentar les seves 
propietats?
Sigui com sigui, som on som. Ara és 
imprescindible que el govern muni-
cipal adopti una actitud valenta, no 
s’arronsi davant de persones jurídi-
ques privades que només miren pels 
seus propis interessos, i exerceixi les 
accions necessàries perquè ningú 
pugui posar en dubte la propietat 
municipal de la Paret del Sindicat.
Ah! i el temps juga en contra de nos-
altres els mortals, davant de perso-
nes jurídiques amb dos mil anys 
d’història. Els 30 anys d’una hipo-
tètica apropiació, per usucapió de la 
paret, per part del Bisbat es podri-
en complir el 2024. No podem per-
dre el temps. La pilota és a la teula-
da de l’Ajuntament.

Tristesa

 
Sembla el dia de la marmota, bé no ho sem-
bla ho és totalment. Portem més de 8 mesos 
de pandèmia i el desànim i la tristesa s’es-

tan enquistant en la societat. Malgrat les 
concebudes restriccions i l’etern toc de 
queda no veiem la llum. Sembla que l’any 
que ve hi haurà vacunes disponibles i se-
gons el “pla del govern Sánchez” es preveu 
la vacunació massiva i especialment dels 
grups de risc durant el primer trimestre del 
21, ja ho veurem ... Aquestes alçades hi ha 
hagut molts anuncis i després contra-anun-
cis i rectificacions. El que és evident és que 
la situació econòmica deixarà a la misèria 
molta gent. Ara la paraula que més se sent 
és Catastròfic, és com molts autònoms de-
fineixen la seva situació. Ja són molts els 
negocis que tenen la porta a baix i no la 
podran aixecar. També hem sabut que les 
sales de cinema Texas, per posar només un 
exemple, no han pogut aguantar i són una 
víctima més de la Covid. Tancaments que 
són el greu peatge que hem hagut de pagar 
per una pandèmia brutal i desconeguda? O 
potser també s’afegeix la mala gestió dels 
nostres governants? Caldrà encara esperar 
més temps per poder respondre de manera 
fefaent i amb perspectiva, ara bé només de 
veure el despropòsit de les miserables aju-
des als autònoms com una mena de tóm-
bola de la sort ja ens dóna idea que estem 
molt lluny de la gestió de la pandèmia que 
han fet països com Alemanya.

ArTICLe D’oPINIÓ

mArIA NúrIA reVeTLLe

PERIODISTA
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Agents dels Mossos d’Esquadra localitzen 
el cos del calderí desaparegut 
Dimarts passat 25 de novembre, els Mossos d’Esquadra de la Gene-
ralitat de Catalunya informaven de la desaparició d’en Ramon, un 
calderí de 64 anys que va ser vist per última vegada al municipi de 
Caldes, el diumenge anterior, 22 de novembre. 
Poques hores després del comunicat oficial dels agents de segure-
tat, l’organisme de Catalunya actualitzava la informació en relació 
a la desaparició d’en Ramon. Dimarts al migdia van localitzar el cos 
sense vida del calderí desaparegut. 

SUCCÉS | DESAPARICIó

VIA PúBLICA | ENTITATS PER LA INDEPENDèNCIA 

Denúncia per danys als responsables  
del mural de la paret de l’antic Sindicat 

Des del passat 14 de novembre que la plaça de l’U d’Octubre llueix un 
nou mural a la paret de l’antic Sindicat. La il·lustració de caràcter re-
ivindicatiu va anar a càrrec del Grup d’Entitats per la Independència 
de Caldes arran de la concentració convocada per aquell dia, al matí, 
amb motiu d’exigir l’absolució de la Xènia i l’amnistia per als presos 
polítics. Amb aquesta actuació, l’organització pretenia que “Caldes 
recordi la violació de drets fonamentals que afecta en aquests mo-
ments les persones represaliades a causa de la lluita per la inde-
pendència”.
El mateix dia de la pintura del mural, a requeriment d’un veí, van acu-
dir a la plaça els agents de la Policia Local, que van inquirir els de-
talls sobre l’acció que es duia a terme i en van aixecar acta. Dies des-
prés, la persona portaveu de les entitats ha rebut una denúncia per 
danys o deslluïment de béns. Aquesta denúncia, explica el grup de les 
entitats independentistes, “és un atac a la llibertat d’expressió. La 
paret del Sindicat és del poble, i el mural vol enriquir l’espai urbà 
amb un recordatori de lluites col·lectives i legítimes. Això mereix 
una sanció? Considerem que ens volen emmordassar, i no accep-
tem cap mordassa”.
Aquesta actuació del Grup d’Entitats per la Independència es va ges-
tar el febrer del 2019. Tanmateix, i segons l’organització de l’acte, ha 
calgut seguir un llarg recorregut de recerca històrica per esclarir la 
propietat del mur de sol·licituds i de diàleg amb l’Ajuntament per plan-
tejar el projecte. Pel que fa a la propietat del mur, segueix explicant 
el grup, “la recerca realitzada a càrrec de diversos professionals 
demostra que, com a paret nord de l’antic edifici del Sindicat ad-
quirit per permuta per l’Ajuntament l’any 1993, és un bé del mu-
nicipi i no de la parròquia”. 
D’altra banda, l’organitzacióde la pintada també explica que l’Ajun-
tament “no va donar la seva autorització formal per realitzar el 
mural, tot i que es va mostrar conforme amb aquest” i afegeix que 
“lamentem no haver obtingut el suport de l’Ajuntament”. 
Ara, amb la denúncia presentada, les entitats locals afectades recla-
men a l’alcalde de la vila, com a màxim responsable polític de la Poli-
cia Local, que “que arxivi aquesta denúncia i que expressi la seva 
postura pel que fa als fets en qüestió”. També demanen als regidors 
del consistori “que valorin si les entitats del poble, independentis-
tes o no, han de rebre aquest tracte de denúncia per haver pintat 
un mural, tot havent intentat menar aquest projecte de la mane-
ra més transparent possible”.

Elecsum, empresa especialitza-
da en instal·lacions d’autoconsum 
solar fotovoltaic que pertany al 
Grup Electra des del 2019, presen-
ta una nova app que facilita el con-
trol i la gestió de les instal·lacions 
d’autoconsum des de qualsevol dis-
positiu mòbil.
“Amb aquesta aplicació volem 
apropar encara més l’autocon-
sum solar fotovoltaic al públic 
per tal que aquests es beneficiïn 
dels seus avantatges, tant les em-
preses com els particulars” expli-
ca Oriol Xalabarder, Conseller De-
legat d’Elecsum.
La nova app permet consultar, en 

Elecsum presenta la seva nova app

La nova app d’Elecsum és compatible amb les plataformes de dispositius mòbils més populars (iOS i Android). > CeDIDa 

Fatjó ha estudiat Fabricació Mecànica a Caldes. > CeDIDa 

tot moment, la producció de la 
instal·lació solar fotovoltaica del 
client o de la comunitat energèti-
ca, a més a més de l’estalvi ener-
gètic i els indicadors de sostenibi-
litat mediambiental. Amb Elecsum 
App, “el client només s’ha de pre-
ocupar de veure com cada mes 
disminueix la seva factura elèc-
trica, juntament amb la seva em-
premta de carboni”, segueix Xa-
labarder.
La nova solució digital del Grup 
Electra Caldense vol popularit-
zar l’autoconsum fotovoltaic, grà-
cies al fàcil accés a la informació 
i la comunicació directa que s’es-

tableix entre el client i Elecsum. 
Des de la derogació de l’impost al 
sol el 2018, “el nombre d’instal-
lacions d’autoconsum s’ha do-
blat al nostre país”, ha informat 
l’empresa calderina. “Cada vega-
da més empreses, particulars i 
comunitats de veïns prefereixen 
generar la seva pròpia energia 
mitjançant l’ús de panells solars 
per reduir la factura elèctrica”, 
segueix l’equip directiu d’Elecsum. 
En aquest sentit, Elecsum App fa-
cilita la supervisió i gestió de les 
instal·lacions d’autoconsum solar 
fotovoltaic mitjançant aquesta in-
terfície d’usuari tan intuïtiva. 

emPreSA | ELECTRA CALDENSE  

L’empresa energètica calderina ofereix instal·lacions d’autoconsum

el Premi David ha reconegut a roger Fatjó en Fabricació Mecànica 

FormACIÓ ProFeSSIoNAL | RECONEIXEMENT

Guardó a un alumne de l’INS Manolo Hugué 

L’alumne Roger Fatjó de formació mecànica de l’INS 
Manolo Hugué ha estat guardonat amb el 2n premi 
(traduït en una dotació econòmica de 1.000€) dins la 
categoria de grau superior, en el marc de la 46a edi-
ció del Premi David, atorgats per l’Associació Patro-
nal del Centre Metal·lúrgic i David Fundació. 
Aquest reconeixement que enguany celebra la seva 
46a edició distingeix als millors estudiants de Cicles 
Formatius en les famílies professionals d’electricitat 
i electrònica, fabricació mecànica, transport i man-
teniment de vehicles, instal·lacions i manteniment i 
informàtica i comunicacions. Segons Fatjó, “el fet de 
guanyar aquest premi significa, no només el valor 
econòmic del premi, sinó també el reconeixement 
tant per part del professorat de l’institut com a 
escala personal”. Després de quatre anys d’estu-
dis, “durs i sacrificats que vaig haver de combinar 
amb 8 hores de feina cada dia”, el premi és rebut 
com la recompensa a un gran sacrifici: “Més impor-
tant que el guardó, hi ha el sentiment d’autosupe-
ració i d’haver donat el millor de mi”.
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“Seguint els passos d’el Turista”, de Bernat Lladó

Aquest títol serà el llibre inaugural de 
“Notes a peu de llibre”, el primer segell 
editorial propi de La Bibliogràfica. 
“Seguint els passos d’El Turista”, de 
Bernat Lladó és una “guia de viatge” 
pel pensament social de la segona part 
del segle XX, en la qual ens explica la 
construcció cultural de l’autenticitat 
que encara tots sortim a buscar. El 
geògraf Bernat Lladó ha estat el primer 
a generar aquestes “notes a peu de 

llibre”; en aquest cas, apropant-nos 
i fent-nos de guia per El Turista. 
Una nueva teoría de la clase ociosa 
de Dean MacCannell, un clàssic de 
l’antropologia social. Bernat Lladó ens 
acompanyarà a fer “el turista”, una 
figura que, segons MacCannell, és el 
model i la metàfora que ens permet 
entendre l’home modern. 
Podreu trobar més informació a 
https://vkm.is/elturista

La Bibliogràfica, somnis 
editorials fets realitat 

eNTreVISTA | OBRADOR EDITORIAL

mireia Clapers

- Com neix la idea de la Bibliogràfica?
Va néixer durant la setmana santa de 
2018. Ho recordo perfectament. Però 
la cosa ve de molt lluny. El 2018 jo feia 
vint-i-tres anys com a dissenyador grà-
fic i també com a artista i fotògraf i em 
feia els meus propis llibres i dispositius 
gràfics. Fa uns deu anys vaig començar 
a aplicar l’experiència del que feia per 
a mi i vaig oferir-ho a altres artistes i 
fotògrafs. A banda, amb un company, 
vam fundar el segell editorial indepen-
dent Bside Books i en 4 anys vam pu-
blicar 12 llibres de distribució interna-
cional i vam generar tallers d’edició i de 
projectes creatius. Després de 4 anys 
d’activitat molt intensa vam deixar re-
posar Bside. Sempre havia teletreballat 
des de casa, als estudis dels artistes-cli-
ents o en estudis nòmades, coworkings 
i espais col·lectius, fins que el 2016 vaig 
guanyar una convocatòria com a artis-
ta resident a la Fàbrica de les Arts de 
Granollers. Aquell va ser el meu primer 
taller individual propi, però m’havia de 
desplaçar cada dia fora de Caldes. Men-
trestant, el 2017, em vaig formar com 
a enquadernador artesà, que era l’úl-
tim graó que em faltava per poder fer 
llibres des de zero fins al darrer pas. 
Tenia molta experiència per oferir i pu-
blicacions i exemples per mostrar, però 
tot estava tancat entre 4 parets d’un ta-
ller en una fàbrica enmig de Granollers. 

L’espai de la Bibliogràfica està ubicat al Carrer del Forn, 11 i també ofereix una microgaleria als autors > CeDIDa

La setmana santa de 2018 estava al cen-
tre de Mallorca amb la família, passe-
jant pel mercat de Sineu, i vaig veure 
la llum! Un artesà-artista tenia el seu 
taller-estudi-showroom en una planta 
baixa del nucli antic on ell vivia. I em 
vaig dir “jo vull fer això!”. Així que vaig 
tornar a Caldes vaig començar a bus-
car local i al cap d’un mes feia la paga i 
senyal del local del carrer del Forn on 
estic ara. El que volia fer-hi era (i és) 
oferir serveis de suport integral per a 
l’autopublicació de llibres. Tothom pot 
fer un llibre, artistes o no, però tots som 
creatius, i jo els puc mostrar exemples 
i ajudar en tots els passos per fer-ho. 

- Com us ha afectat la pandèmia?
Els primers dos mesos van ser durs: 

La Bibliogràfica tancada i a casa. A fi-
nals de maig es van començar a de-
sencallar projectes i, per sort i fi-
delitat dels clients, cap d’ells es va 
anul·lar. L’estiu i postestiu ha estat 
un no parar, justament per recuperar 
el temps perdut en la producció dels 
llibres que havien quedat pendents. 
 
- Estem en un moment de crisi on la 
cultura és un sector molt perjudicat...
La cultura ha fet els deures i el sector 
s’havia preparat bé. I han pagat justos 
per pecadors. Actors, tècnics de teatre 
i d’espectacles ho estan passant mala-
ment. Nosaltres anem fent a poc a poc 
perquè el llibre és cultura encapsula-
da que es pot fer, enviar i gaudir a dis-
tància. Justament per això, penso que 

el sector s’ha d’ajudar si no venen més 
mesures des de fora. Ara mateix nos-
altres tenim una campanya activa de 
micromecenatge per publicar un llibre, 
i el 10% de la recaptació anirà desti-
nada a iniciatives que donen suport 
als afectats pel “tancament” cultural. 
 
- En una era digital, sembla que l’edi-
ció de llibres tan personalitzada i 
artesanal com feu a la bibliogràfi-
ca sigui impossible, com us ho feu? 
El llibre en paper mai ha mort!, està 
més viu que mai! Justament perquè la 
informació immediata i les coses ba-
nals les podem tenir en línia, el paper 
ha quedat per a les coses més valuo-
ses que volem comunicar i expressar. 
El paper és un valor afegit! La tec-
nologia digital d’impressió, ben trac-
tada, hi ha ajudat molt i, en bones 
mans i bons papers és una meravella! 
Et permet fer el nombre just d’exem-
plars que necessitis. Abans no podi-
es ni entrar a una impremta a impri-
mir llibres si no en volies fer almenys 
500 i si no tenies una bona cartera. 
 
- Com és la vostra relació amb els au-
tors, com arriben a la Bibliogràfica? 
Jo també he estat autor i també he vol-
gut fer llibres. Així que intento trac-
tar a la gent com a mi m’agradaria que 
em tractessin. Els escolto atentament 
i intento oferir exemples de processos 
i formats basats en les necessitats del 
projecte que m’expliquen. Cada autor 
i cada projecte és diferent, per tant 
treballo diferent amb cada persona. 
 
- Per editar els llibres utilitzeu la pla-
taforma de crowdfunding Verkami, 
s’han quedat molts projectes sense 
editar-se per la falta de finançament? 
No només Verkami. Hi ha projectes pe-
tits que els costeja l’autor i els regala; 
un llibre sempre és una bona targeta 
de presentació, i s’ho prenen com una 
inversió. També hi ha institucions que 
tenen finançament i encarreguen direc-
tament. Però hi ha un entremig, que són 
els autors que volen autopublicar una 
tirada relativament alta del seu llibre i 
autodistribuir-lo. En aquests casos fer 
un Verkami és una solució adequada 
sempre que tinguis una bona xarxa de 
contactes i de mitjans per fer-ne difu-
sió. Pensa que una campanya de micro-
mecenatge no és més que una prevenda 
d’un projecte i per tal de fer-ho possi-
ble cal convèncer almenys a un cente-
nar i mig de persones. És per això que 
mirem d’ajudar a fer que un projecte 
sigui madur abans d’iniciar una campa-
nya. I assegurar que tingui els suports 
necessaris, que s’hagi pensat una bona 
estratègia de difusió, etc. Si es compleix 
tot això i el pressupost no és desorbitat, 
habitualment s’assoleix.

“A la 
Bibliogràfica, 
podem fer amb 
tu, qualsevol 
llibre que puguis 
imaginar”

Ignasi López
Propietari de
La Bibliogràfica

Ignasi López és l’ànima de La Bibliogràfica, un obrador artesà de disseny editorial, 
producció, preimpressió i enquadernació de llibres obert a tothom
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Pere Barrios retorna a la presidència i serà el màxim mandatari del club durant els pròxims sis anys

“Hem de mantenir l’essència 
de jugar amb gent de la casa”

L’empresari metal·lúrgic Pere Barrios torna a la presidència del CH Caldes després de poc més d’un any d’absència. > CH CaLDeS 

HoQUeI PATINS | CH CALDES 

a continuïtat en el projec-
te serà la tònica a seguir 
en el CH Caldes després 
que l’empresari Pere Bar-
rios hagi tornat a ser ele-

git com a president del club arlequinat, 
on ja va estar cinc anys enrere, des de 
2015, coincidint amb els anys més glo-
riosos de la història del club.

Després de la dimissió de part 
de la directiva anterior durant el mes 
d’agost, el club ha estat dirigit per una 
junta provisional, davant de la prohi-
bició de fer assemblees presencials de 
més de 10 persones per part del Go-
vern. La Comissió Gestora va estar for-
mada pels membres de la Junta que no 
van dimitir i segons l’article 31 dels es-
tatuts del club, tenien un màxim de tres 
mesos per a la convocatòria d’eleccions 
pel mandat de desembre 2020 fins a de-
sembre de 2026.

Només amb la candidatura ferma 
de Pere Barrios i sense cap candidatu-
ra rival, el gerent de l’empresa Recam 
Làser tornarà a ser el màxim mandata-
ri del club blanc-i-blau durant els prò-
xims sis anys, en un període que es pot 
qualificar de continuista per l’entitat 
calderina. “És un grup de continuï-
tat amb gent que porta tota la vida 
al club i que són els que realment 
treballen. El més important és que 
segueix aquest grup que tinc la sort 
d’encapçalar” explica al Calderí el 
president Barrios.

La ratificació en l’assemblea de 
socis de divendres 27 de novembre va 
confirmar la reelecció de Barrios, que 
rellevarà en el càrrec a Josep Comer-
ma, president interí que al seu torn va 
rellevar a Jordi Aragay i als set mem-
bres que van dimitir a l’agost, per mo-
tius personals i laborals. Aragay, que 
abans va ocupar el càrrec de vicepre-
sident en la junta de Barrios, va roman-
dre en la directiva del club durant set 
anys, arribant a la presidència després 
de guanyar unes eleccions sense oposi-
ció i mantenint-se al càrrec des de maig 
de 2019 i fins a l’agost de 2020. 

Després de la marxa d’Aragay, el 
retorn de Barrios al club era gairebé 
una obligació per l’empresari que ex-
plica que va marxar “quan vaig veure 
que hi havia gent nova per continuar 
al club” però que la idea del retorn 
va sorgir després que la candidatu-
ra que va quedar en la junta gestora 
“va dir-me que comptava amb mi”.

La història del president amb el 
club arlequinat es remunta a fa més de 
dues dècades, d’ençà que Recam Làser 
va començar amb les col·laboracions 

L
Albert San Andrés

amb l’hoquei calderí: “Fa més de 20 
anys que estem al costat del club 
amb Recam Làser. Tot va començar 
amb la compra d’unes samarretes 
fins a arribar a ser l’espònsor prin-
cipal” explica Barrios, que confessa 
que “a vegades se’m fa difícil parlar 
com a president o com a patrocina-
dor”. L’empresa metal·lúrgica de tall 
làser “sempre ha apostat per l’es-
port calderí” en paraules del seu ge-
rent. “Si suméssim les xifres aporta-
des al club, la dada seria tremenda i 
algú podria dir que estem una mica 
sonats, pel retorn relatiu de la in-
versió. Però l’empresa ho porta a la 
sang i ens agrada poder col·laborar 
i aportar en una època tan maca 
com aquesta, on amb unes aspiraci-
ons tremendes, volem arribar a ser 
el primer equip no professional en la 
lliga i acabar en la quarta plaça pel 
darrere dels tres equips més profes-
sionals” afirma el president del club.

Des de que el primer equip del 
club va assolir l’ascens a la màxima 
categoria, les aspiracions en totes les 

“Tinc una fe cega 
en els tècnics, ja 
que sempre s’han 
complert totes les 
expectatives”

Pere Barrios
president CH 
Caldes

àrees han estat de creixement. Un crei-
xement també s’ha vist en la feina feta 
en la base i en els equips femenins, que 
s’han potenciat fins al punt d’estar en 
la lluita per assolir la màxima catego-
ria nacional. Barrios destaca aquest as-
pecte i afirma que “d’ençà que estic al 
club s’han anat assolint tots els ob-
jectius. Tinc una fe cega en els tèc-
nics, ja que sempre s’han complert 
totes les expectatives. Per això si 
diuen que podem quedar entre els 
quatre primers, m’ho crec cegament, 
ja que mai han fallat”.

Però tot i el meteòric ascens del 
club en els últims anys, el nou president 
no vol perdre l’essència “de jugar amb 
gent de la casa i no deixar-nos por-
tar per l’obsessió dels objectius”, ja 
que creu que “fer pujar gent de la base 
és molt maco i poder veure l’eclosió 
de jugadors com el Sito o el Blanqué, 
gent formada a casa és el més satis-
factori” subratllant que al club calde-
rí “no podem discutir amb ningú amb 
talonaris, tot i que encara que ho po-
guéssim fer no seria un objectiu agra-

dable. Seria una cosa comprada”.
El moment dolç que viu el club, 

tot i les dificultats provocades per la 
pandèmia -el partit enfront del Voltre-
gà va ser suspès per un positiu en la 
plantilla del CP Vic, anterior rival cal-
derí- és destacat per Barrios, que ex-
plica una anècdota per entendre la si-
tuació d’un club que fins fa “quatre 
dies” era un club gairebé amateur: “al 
pavelló hi ha una placa de comme-
moració del primer partit a Euro-
pa del 2016. En aquell moment ens 
va semblar una cosa per recordar 
i ara si algú ho veu, pot semblar-li 
estrany, ja que s’ha tornat una cosa 
normal”, ja que l’equip ha disputat 
competicions europees de manera 
constant des de llavors.

“El club és molt respectat per 
tothom, ja que qui coneix la feina 
que s’ha fet ho sap valorar” referma 
el nou president, que arriba a un club 
que haurà de lluitar enfront de la im-
mediatesa que suposa la pandèmia glo-
bal, que és l’única que, de moment, ha 
pogut frenar els gols del CH Caldes.
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  DImArTS 01
8 H · DeIXALLerIA mÒBIL
Lloc: aparcament del carrer de 
les Escoles Pies.  
Organitza: Ajuntament de Caldes 
de Montbui

DUrANT ToT eL DIA · 
ArT SoLIDArI – GIVING 
THeSDAY
Venda d’obres de l’artista calderi-
na Remei Vendrell. Tots els dona-
tius aniran destinats a l’adapta-
ció de les estructures existents a 
la Fundació Santa Susanna per la 
prevenció de la Covid-19. A partir 
de l’1 de desembre del 2020. 
Lloc: www.fundaciostasusanna.
cat i Instagram @SolidaritatSta-
Susanna
Organitza: Fundació Santa
Susanna

  DIJoUS 03

18 H · TALLer Per A JoVeS
«Connectem-nos! Prevenció de 
l’assetjament a les xarxes»
el taller adreçat a joves per preve-
nir l’assetjament a les xarxes.
Per participar-hi cal escriure a 
igualtat@caldesdemontbui.cat 
indicant el nom, edat i correu 
electrònic.
Lloc: plataforma digital Zoom
Organitza: El Toc 

  DIVeNDreS 04
9:30 H · FormACIÓ eN LÍNIA
Per emPreSeS
‘El cafè virtual de la Reempre-
sa’, acció formativa adreçada a 
les empreses. Si teniu un negoci 
i esteu pensant en cedir-lo o tan-
car-lo, veniu a fer un cafè virtual i 
us explicaran com vendre’l a una 
nova persona reemprenedora 
perquè hi doni continuïtat. 
Lloc: formació en línia. Un cop 
hagueu formalitzat la inscripció 
se us facilitarà l’enllaç per a l’ac-
cés virtual. Inscripcions a serve-
iempresa@caldesdemontbui.cat 
Organitza: Ajuntament de Caldes 
de Montbui

  DISSABTe 05
19 H · FIrA D’ArT CASINo
Una oportunitat de comprar a 
bon preu. Inauguració de l’Expo-
sició de Nadal d’ARTSGrup i Ex-
posició d’una catifa de Nadal. 
Activitat gratuïta. Horari de la 
fira de les 11 a les 20 hores. 
Lloc: Sala petita Casino de Caldes
Organitza: ARTSGrup

  DIJoUS 10
18 H · SorTIDA AL GrAN 

TeATre DeL LICeU
L’Òpera: La Traviata de Verdi. 
Trasllat d’anada i tornada amb 
autobús.
Venta d’entrades a la taquilla del 
Casino (dijous i diumenges de 7 a 
19 hores). 
Lloc: Gran Teatre del Liceu. Sor-
tida des de l’estació d’autobús 
Organitzen: Acció Cívica Calde-
rina i CASINO DE caldes
Col·labora: Gran Teatre del Liceu

  DISSABTe 12
CUrSA AeCC VIrTUAL 2020
Dies 12 i 13 de desembre. Col-
laboracions a: aeccenmarxabar-
celona.org 
Organitza: AECC, Catalunya 
contra el Càncer 

18 H · SeSSIÓ De rIALLeS
‘Els 3 porquets i el Nadal’ amb 
la cia. Titelles Vergés. Preu: 
6€ -7€. Entrades a la venda a 
ww.caldescultura.cat
Lloc: Casino de Caldes 
Organitza: Rialles de Caldes
Col·labora: ACC

  DIUmeNGe 13
merCAT D’ArT SoLIDArI 
eN SUPorT A LA XÈNIA 
Amb obres d’artistes locals i na-
cionals. Pintura, escultura, foto-
grafia i artesania. Tots els diners 
recaptats es destinaran a la causa 
de la Xènia. Fins al 10 de gener 
del 2021. 
Lloc: Cafè del Centre. Ateneu De-
mocràtic i Progressista
Organitza: Grup de suport a la 
Xènia Garcia. 

  DILLUNS 14

9H · SerVeI D’ASSeSSorIA
JUrÍDICA Per A DoNeS
Les dones que vulguin fer 
consultes, han de demanar hora 
trucant al telèfon 93 865 54 20.
Lloc i organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

  DISSABTe 19
19 H · CICLe PArLem De
CULTUrA PoPULAr
‘Orígens i evolució de la Comissió 
de Reis’. Intervindrà: Toni Díaz, 
responsable de la Comissió de 
Caldes. Seguidament, recepció 
d’algun patge reial.
Activitat gratuïta. 
Lloc: Sala Gran del Casino 
de Caldes.
Col·labora: Comissió de Reis 

eXPoSICIoNS
“Caldes Desapareguda”,
del 10 d’octubre al 10 de 
gener del 2021. Mostra de fo-
tografies provinents de la pu-
blicació  “Caldes de Montbui 
desapareguda”, editada per 
l’editorial Efadós amb col-
laboració de l’Ajuntament
de Caldes.
Horaris de visita: del 10 al 
13 d’octubre, de 10 h a 14 h i 
de 16 h a 19 h; a partir del 14 
d’octubre de dimarts a dis-
sabte de 10 h a 14 h i de 16 h a 
19 h, i diumenges i festius,
de 10 h a 14 h. 
Lloc i org.: Museu Thermalia

de l’1 al 21 de desembre del 2020

LLegeix-nos sense
moure't de casa!
A partir d'ara demana un exemplar
del Calderí amb la teva comanda
de  distribució a domicili.

Rebràs la teva compra i també el teu exemplar per informar-te de 
les darreres notícies sense sortir de casa. Lliuraments realitzats en horari de tarda de 16 a 20 h.
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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

20 de novembre del 2020 · 93 anys
DIONISIO SÁNCHEZ MENDOZA

19 de novembre del 2020 · 92 anys
ALBERT MAS BOSCH

Maradona no es
una persona cualquiera
Es un hombre pegado
a una pelota de cuero
Tiene el don celestial
de tratar muy bien al balón
Es un guerrero
Es un ángel y se le ven
las alas heridas
Es la Biblia junto al calefón
Tiene un guante blanco 
calzado en el pie
Del lado del corazón ...

> Andrés Calamaro
‘Maradona’

La frase de la quinzena Passatemps en català

Tria quina opció faries servir per 
completar aquesta frase: 

“Diumenge vaig _____________ als 
amics un secret que feia molts 
anys que guardava.”

“revelar” o “desvetllar”
“desvelar” o “revelar”
“desvetllar” o “desvelar”

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.

Els Amics del Sender et recordarem sempre 
pels bons moments compartits.
Et tindrem present perquè hem pogut 
comptar amb tu quant ho hem necessitat.
Estem agraïts d’haver-te conegut.
Gràcies per ser-hi sempre.
Descansa en pau.

AMICS DEL SENDER.
Caldes de Montbui, 24 novembre de 2020.

A la memòria del ramon Soler

Anuncia’t!
Més de 3.000 lectors 

veuran aquest anunci.

 t · 93 707 00 97 | hola@calderi.cat

TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · espai Can rius: 93 865 41 40 · espai Jove el Toc: 93 865 46 55 
· Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · ràdio de Caldes: 
93 865 14 51 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · ambulàncies: 902 23 20 22 · CaP: 93 865 41 25 · Creu roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 Serveis funeraris 
Santa Susanna (24 h): 938 65 49 94 · 657851347 || Seguretat · emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41
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Curiositats

“Seleccionem orígens 
i creem sensacions

amb el cafè”

Q
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· Per què l’empresa es diu Orisens?
El cafè pot ser de diferents orígens: de 
Costa Rica, de Panamà, del Vietnam, 
de l’Índia, de Colòmbia... Segons l’ori-
gen, el cafè pot tenir diferents aromes 
i propietats. El nom ve a dir que selec-
cionem orígens -Ori-  i creem sensaci-
ons -sens-. Junts fan Orisens.

· Quan es va crear l’empresa?
Va néixer el 2014. Al principi distri-
buíem el cafè d’una altra marca. Al 
final la imatge d’aquesta marca no és 
la que ens acabava de quadrar i, per 
això, vam crear la marca pròpia. Va 
ser tota una feinada posar-la en marxa 
entre la meva parella i jo.

· Seguiu tot el procés d’elaboració ? 
Sí. Nosaltres no el torrem aquí perquè 
hi ha moltes exigències per part de Sa-
nitat com, per exemple, que el cafè verd 
entri per una porta i una vegada estigui 
torrat en surti per una altra. I hi ha tota 
una sèrie de coses que no podem com-
plir a part de la maquinària que es ne-
cessita i del seu manteniment. Llavors 
torrem el cafè en un torrador de Cardo-
na, però ho fem nosaltres. Fem torrades 
petites, bastant sovint perquè no fem 
grans produccions perquè el cafè que, 
en teoria no caduca, perd molt de les 
seves aromes a partir dels quinze dies.

· Us moveu pel món de l’hostaleria?
La base de l’empresa és la distribució 

a l’hostaleria. Bars, restaurants, 
cafeteries bàsicament. Feia temps 
que volíem vendre al públic. Però 
no acabàvem de trobar la manera 
de fer-ho sense  entrar en conflicte 
amb els nostres clients. La pandè-
mia de la Covid-19 ens ha donat una 
gran empenta a fer el salt a internet. 

· Us heu plantejat obrir una bo-
tiga física?
No, el que sí que ens agradaria 
però, pas a pas, és vendre a les bo-
tigues de Caldes. Una mica el con-
cepte del cafè de Caldes a les boti-
gues de Caldes.

· En el món del cafè està tot inven-
tat o es poden trobar nous ‘blends’?
Es poden trobar nous blends o 
mescles. De fet, en el procés de de-
cidir quins volíem vam trobar mol-
tes sorpreses pel camí. Per exem-
ple, hi ha un cafè que és el Geisha, 
amb un sabor floral que gairebé 
sembla més una infusió que un 
cafè. Al final t’has d’adaptar una 
mica al que et demana el públic. 
Suposo que quan tens una tirada 
molt gran i l’empresa és molt gran 
i tens molts clients pots jugar més 
a això. Les empreses petites hem 
d’anar una mica sobre segur.

·Amb què us diferencieu respec-
te a altres marques locals que ja  
estan establertes?
El nostre concepte és cuidar molt 

el cafè i el servei en l’hostaleria. 
Als particulars ja és més difícil. 
Quan portem el cafè a algun bar, 
restaurant o cafeteria revisem que 
la maquinària sempre estigui bé, 
que el punt molt del cafè sigui el 
correcte, que les gomes de la ca-
fetera estiguin bé. Quan fas un cli-
ent a hostaleria, li deixes la màqui-
na en dipòsit amb la condició que 
et compri el cafè. Normalment, 
els distribuïdors de cafè no donen 
aquest servei i és una cosa que es 
troba a faltar. Estàs cuidant el cafè 
des del principi, des del torrat fins 
a la distribució, però si al final la 
màquina no és correcta o la per-
sona que toca la màquina no ho fa 
bé, el cafè en tassa no val.

· També cuideu aspectes com la 
tassa amb què es serveix el cafè?
És una de les coses de les quals, com 
imatge de marca, estem més con-
tents. Tenim la nostra tassa negra 
pel cafè de gamma alta 100% arà-
biga. Per la gamma mitjana, l’Har-
mony, tenim una tassa diferent i 
després pel cafè Intense en tenim 
una altra. Les tasses s’han esco-
llit en funció del cafè que hi posem 
a dins perquè una aguanta més la 
crema, una altra aguanta millor l’es-
calfor o l’altra per fer caputxino és 
millor perquè té la boca més gran.

Loli
Olivares

Carranza

Impulsora d’orisenscoffee.com

No és gaire cafetera, però ha acabat portant una 
empresa de distribució i producció d’aquesta 
beguda, que fa molt poc ha obert una finestra a 
internet. Sap, però, distingir una bona mescla 
de la que no ho és. I ha descobert que el que 
l’apassiona és el món del màrqueting.

Jordi rius

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


