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Un pressupost de 23,41 milions
L’aprovació es va efectuar amb els vots a favor d’ERC i 8 abstencions dels grups de l’oposició (3 del PSC, 2 de la CUP,

La reforma prevista a la plaça Catalunya és una de les inversions dins del nou pressupost del 2021 que ha generat més debat entre els grups del consistori. > a. san andrés

Redacció

E

n el ple municipal del
passat 26 de novembre
del 2020 va aprovar-se
inicialment el pressupost de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui per a l’any 2021, que
puja a 23.410.794,34 euros, i que significa un lleuger augment del 0,26% respecte a l’exercici de l’any 2020.
En paraules d’Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, durant la presentació del nous comptes anuals en el
ple, “es tracta d’un pressupost ambiciós, social i solidari que ha de permetre seguir desenvolupant accions
i serveis destinats especialment a les

Augment
del 0,26%
respecte el
pressupost
del 2020

200.000 €
d’ajudes per a
les activitats
econòmiques

2.806.493 €
destinats a
inversions reals

persones que estan patint la crisi generada per la Covid”.
El pressupost municipal va ser
aprovat de manera inicial amb els
vots a favor d’ERC i les 8 abstencions
dels grups de l’oposició (3 del PSC, 2
de la CUP, 2 de JuntsXCat i 1 del PPC).
Segons ha informat l’Ajuntament, els
grups de l’oposició no van presentar
al·legacions (el termini per fer-ho finalitzava el passat 30 de desembre), fet
pel qual dit pressupost va quedar aprovat de manera definitiva i ha entrat en
vigor l’1 de gener del 2021.
Segons Pineda, “aquest pressupost, marcat per la Covid-19, ha estat
un dels més complicats, treballats i,
sobretot, reflexionats dels darrers
anys”. Un pressupost “valent i de no

contenció”, seguia l’alcalde, “que vol
servir per impulsar i activar l’economia local en aquest moment de crisi,
alhora que ha de permetre seguir
desplegant les polítiques essencials
d’acció climàtica i feminisme per les
quals hem fet una clara aposta des
d’aquest equip de govern”.
Alguns dels trets del pressupost
del 2021 que més ha destacat el consistori són, d’una banda, la creació d’una
nova partida de fins a 200.000 euros
d’ajudes per a les activitats econòmiques; l’habilitació de crèdit per a possibles imprevistos com el que ha sorgit aquest 2020 arran de la pandèmia;
l’aposta per la cultura segura (que contempla una partida de 60.000 euros
per a programació cultural al llarg de

l’any, 125.000 euros per la Festa Major
i 40.000 euros per l’Escaldàrium); la
modernització de l’Ajuntament amb
l’habilitació d’eines de treball telemàtiques i d’atenció a la ciutadania en
línia com la potenciació de l’OAC 360,
iniciada aquest 2020; el compromís de
mantenir el 0,7% en polítiques de col·
laboració al desenvolupament; l’aposta per les subvencions i convenis a les
entitats calderines amb una partida d’1
milió d’euros, i l’alt nivell d’inversió en
projectes com la construcció de l’edifici d’habitatge públic adreçat a joves, el
nou l’institut-escola Pic del Vent-El Calderí o la renovació de la prefectura de
la Policia Local amb la generació d’una
nova plaça al davant. En aquest darrer
punt, amb relació a les inversions pre-
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d’euros pel 2021
2 de JuntsXCat i 1 del PPC), sense presentació d’al·legacions
Capítol I · Impostos directes
9.362.000 €

Pressupost 2021
Estat d’ingressos

23.410.794,34 €

Capítol II · Impostos indirectes
500.000 €
Capítol III · Taxes, preus públics i altres ingressos
4.620.600,64 €
Capítol IV · Transf. corrents
5.380.716,54 €
Capítol V · Ingressos patrimonials
721.977,16 €
Capítol VII · Transferències de capital
312.852,94 €
Capítol IX · Passius financers
2.512.647,06 €

Capítol I · Despeses de personal
9.074.509 ,08€

Pressupost 2021
Estat de despeses

23.410.794,34 €

Capítol II · Despeses corrents en béns i serveis
7.925.013 ,64 €
Capítol III · Despeses financeres
91.460,74 €
Capítol IV · Transferències corrents
1.694.834,15 €
Capítol V · Inversions reals
2.806.493,26 €
Capítol VII · Transferències de capital
154.000 €
Capítol IX · Passius financers
1.664.483,47 €

Pressupost consolidat
del consistori

24.798.698,50€

+ Pressupost empresa
municipal de serveis

3.017.341,87 €
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vistes aquest any, el consistori calderí
diu tenir previst “que la ràtio d’endeutament a finals d’any sigui d’un 65%,
10 punts per sota del límit establert”.
En la presentació inicial del pressupost, el 26 de novembre, el regidor
d’Hisenda, David Través, va agrair la
recepció de propostes per part de la
CUP i JuntsXCat de Caldes, així com
la voluntat de treballar-les de manera
conjunta per a la seva possible inclusió
en els comptes definitius.
EL PRESSUPOST DESGLOSSAT
Pel que fa a les despeses de personal
(capítol 1), l’import contemplat és de
9.074.509,08 €. L’import global de la
despesa en béns corrents i serveis (capítol 2) consignada en el pressupost de
2021, i que és de 7.925.013,64 € representa un increment del 0,55% respecte
al pressupost inicial de 2020.
En matèria de despeses financeres (capítol 3) que contempla 91.460,74€
i als passius financers (capítol 9) que
preveu 1.664.483,47€, la Tresoreria municipal ha contemplat les necessitats de
pagament de la despesa financera amb
relació als préstecs concertats per la
Corporació, així com els projectats per
l’exercici 2021 els quals ascendeixen a
un total de 2.512.647,06 € (préstec projectat pel 2021). Així, el capítol 3 ha incrementat un 11,20% respecte al pressupost inicial de 2020 a conseqüència de
la previsió del tipus d’interès i de la previsió de comissions bancàries, i el capítol 9, que és l’amortització del deute, ha
augmentat un 15,56% respecte al pressupost inicial de 2020 a conseqüència
de la variació de l’estat del deute.
Pel que fa a les transferències
corrents (capítol 4), el consistori declara haver-se incrementat un 29,73%
respecte al pressupost inicial de 2020
per pal·liar els efectes de la pandèmia a partir de subvencions a les activitats econòmiques a conseqüència
del Covid-19. Finalment, l’import de
2.806.493,26 € serà el destinat a les inversions reals (capítol 6) que es preveuen al llarg de l’exercici.
UNA REMODELACIÓ MOLT
QÜESTIONADA PER L’OPOSICIÓ
Poc després de l’aprovació inicial dels
comptes municipals per al 2021, la
CUP Caldes ha fet visible el seu desacord amb un dels punts dels nous
comptes municipals: la reforma de la
Plaça Catalunya. Segons el regidor de
la CUP, Ferran Gay, “per poder fer

aquesta reforma, ERC va moure diferents partides pressupostàries en
el ple d’octubre, entre les quals, hi
havia 130.000 euros que havien de
destinar-se a la compra d’habitatge públic. En el seu lloc, s’han tret
aquests diners, d’entre d’altres,
fins a acumular un total de 996.000
euros que es destinaran a la reforma de la plaça”.
La intervenció en aquesta plaça
tan emblemàtica del municipi respon, segons la CUP, a “la política del
totxo de l’actual equip d’ERC”, contextualitzada en un moment que consideren no adequat, en plena pandèmia: “Ara, el que necessitem és que
aquesta quantitat de diners es destini a ajudes socials, com ara subministraments, alimentació, ajudes a
pagar els lloguers, en cultura, sanitat, ... S’ha de destinar a totes i cada
una de les necessitats que tenen els
nostres habitants del nostre municipi”, diu Marta Barnils, líder del partit.

“És un pressupost valent,
de no contenció, que vol
servir per impulsar i activar
l’economia local en aquest
moment de crisi”
Isidre Pineda
Alcalde de Caldes

A banda del gruix de la despesa de la reforma anunciada, els de la
CUP de Caldes denuncien que, amb
aquesta intervenció, s’obligarà a aparcar els vehicles dins del pàrquing del
Sindicat, ja que s’eliminaran les places
d’aparcament de la via pública que hi
ha habilitades a la zona.
En paral·lel a la reivindicació del
partit de l’oposició, a mitjans de desembre va néixer un nou perfil a Instagram anomenat ‘Caldes Lletja’ on
s’anima a la ciutadania calderina a evidenciar “els desperfectes que hi ha
pel poble, sense solució, i que la seva
reparació no costaria pas un milió
d’euros”, expliquen en el seu manifest.
Des d’aquest perfil, el qual es manté en
l’anonimat, es considera que “la plaça
Catalunya no està tan malament”
com per haver de remodelar-la.
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SALUT | COVID-19

Arriben les primeres vacunes contra la Covid al municipi
Divendres passat va començar el pla de vacunació a residents i personal de les fundacions Santa Susanna
Ivette Hijano

L

es primeres vacunes
contra la Covid-19 ja
han arribat a Caldes
de Montbui arran
del pla de vacunació
a les fundacions Santa Susanna,
que va donar el tret de sortida divendres passat.
D’una banda, la Fundació d’Acollida Santa Susanna ha pogut administrar la primera dosi al 92% de les
persones usuàries de la residència i
del centre de dia i al 60% dels seus
professionals. D’altra banda, la Fundació Sociosanitària Santa Susanna
ha vacunat el 76% dels seus professionals i, segons informa la institució, es preveu poder vacunar en els
pròxims dies les persones usuàries
del servei de llarga estada.
Ambdues fundacions formen part
dels col·lectius de la primera etapa
de vacunació establerta pel Departament de Salut de la Generalitat, que ha prioritzat la vacunació a les residències de gent gran,
tant usuaris com professionals, i
el personal sociosanitari.
Les direccions de Santa Susanna
han rebut la campanya de vacunació amb les mans esteses. Annabel
Mateos, directora de la Fundació
d’Acollida Santa Susanna ha declarat que es tracta d’una “molt bona
notícia”, tot afegint que “sembla
mentida que tota la nostra esperança càpiga dins una cosa tan
petita”. Pel que fa al nombre de
vacunacions, Mateos explicava que
“s’han pogut vacunar tots els re-

sidents, excepte els que estava
contraindicat per qüestions de
salut”. Amb relació als professionals que hi treballen, apuntava que
“hi ha gent que els hi costa ser
dels primers, però continuarem
fent campanya perquè puguem
ser el màxim nombre de persones vacunades”.
Anna Ayguasanosa, directora de la
Fundació Sociosanitària Santa Susanna, explicava també, el mateix
divendres d’inici de la campanya,
que “la Fundació Sociosanitària
dona suport al Sistema Català
de la Salut i atén persones molt
vulnerables”. En aquest sentit, “la
vacunació dels professionals permet seguir donant atenció i minimitzar els possibles contagis”, seguia explicant.
LES PRIMERES DOSIS DELS
HOSPITALS DE REFERÈNCIA
Tant a l’Hospital de Granollers
com a la Fundació Sanitària Mollet, ambdues entitats hospitalàries del Vallès Oriental i de referència
al municipi de Caldes de Montbui,
també han iniciat la campanya de
vacunació contra la Covid, i ja estan
subministrant les primeres dosis
des del dijous, 7 de gener.
Tal com estableix el departament
de Salut, en ambdós hospitals s’està prioritzant en primera instància
a professionals de primera línia tals
com urgències, semi crítics o la unitat Covid d’Hospitalització.
A Granollers, els primers professionals a vacunar-se han estat el Dr.
Pau Garro, Cap de Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital de Gra-

Una persona usuària de Santa Susanna rep la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19, divendres passat. > CEDIDA

nollers i la infermera Andrea Coso,
del Servei d’Urgències del mateix
centre sanitari. A l’Hospital de Mollet, la primera persona vacunada
ha estat el Dr. Gustau Oller, cap del
Servei de Vigilància per la Salut,
qui explicava que “’avui dia, la vacuna és la nostra millor eina per
combatre la Covid-19. Animo a
tothom a vacunar-se per no emmalaltir, però també per no ser
transmissor de la malaltia”.

LA PLANIFICACIÓ DE LA
CAMPANYA A CATALUNYA
Segons ha informat el departament
de Salut, les primeres vacunes contra la Covid s’estan destinant als
col·lectius més vulnerables: a les
104.000 persones que viuen i treballen a les 1.408 residències catalanes. Posteriorment i també en la
primera etapa es vacuna als professionals sanitaris i sociosanitaris
i a les persones amb una dependèn-

cia que necessiten grans mesures
de suport. Durant aquests dies,
una unitat formada per dos professionals es desplacen a les residències d’arreu del territori català per administrar la primera dosi
de la vacuna. Es preveu que la primera etapa de campanya de vacunació acabi per Setmana Santa
i que s’hagin pogut administrar
900.000 dosis de vacuna a un total
de 450.000 persones.

PANDÈMIA | noves restriccions

Torna l’enduriment de les mesures
L’any comença amb un empitjorament de les dades epidemiològiques
La nova situació de creixement en el
nombre de contagis en l’àmbit més
general ha obligat a una nova fase
d’enduriment de mesures restrictives que afectaran a tot el territori català fins a les 00 hores del 18
de gener. De nou, ha tornat el confinament perimetral municipal de
dilluns a diumenge, han tancat els
equipaments esportius en espais
d’interior (excepte les piscines),
s’han suspès les activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu i tot el comerç no essencial ha hagut de tancar durant el cap
de setmana.
“Ara ens ho han posat encara més
complicat” explica Jaume Balaguer, vicepresident del CN Caldes,
“però com a mínim, no estem tancats!”, afegia. La nova normativa

que prohibeix les activitats esportives en instal·lacions d’interior ha
generat “una feinada que hem fet
per tirar endavant i donar solucions a tots els socis” apunta Balaguer. El club calderí ha plantejat
una alternativa als abonats per tal
de poder seguir practicant esport
seguint les mesures de seguretat,
traslladant la maquinària a l’aire
lliure. Des del 7 de gener que les persones usuàries tenen accés a un nou
gimnàs alternatiu, habilitat a l’aire
lliure del Complex Les Cremades, i
també a les instal·lacions de La Font
dels Enamorats, en una gran carpa
que a l’hivern no se’n feia ús. En
paral·lel al gimnàs exterior, també
s’han habilitat classes en línia per a
aquelles pràctiques esportives més
tranquil·les, com el ioga o Pilates.

LA PANDÈMIA EN XIFRES
A dia 10 de gener, el Vallès Oriental
presentava un risc de rebrot situat en els 430 punts, i la vila de Caldes en els 528. Des d’ahir, Caldes registra 708 casos positius acumulats
des de l’esclat de la pandèmia i 4.556
casos sospitosos de contagi.
Les dades epidemiològiques relatives a la zona del Baix Vallès revelen una situació que segueix a l’alça,
després d’unes setmanes prèvies a
Nadal en les quals regnava l’estabilitat. El 7 de gener, l’indicador del risc
de rebrot va augmentar fins a 388
punts i la taxa de contagi va tornar
a pujar per sobre d’1 (1,65). També
en els centres hospitalaris de referència com l’Hospital de Mollet han
experimentat una accentuació d’ingressos a causa de la Covid-19.

El CN Caldes ha habilitat gimnasos a l’aire lliure per seguir fent esport . > CN CALDES
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EDUCACIÓ | TORNADA A LES AULES

Les escoles reprenen el curs
i estrenen el segon trimestre

12 de gener de 2021

EL MÉS DESTACAT DEL 2020

GENER

març

El compromís de lluita
contra el canvi climàtic

55 casos positius de
Covid-19 a Caldes

L’Ajuntament de la vila termal
es compromet a impulsar polítiques clares i contundents per
contribuir a la mitigació del
canvi climàtic.

La vila es manté a l’expectativa
quan ja han passat els primers
20 dies de confinament i comencen a fer-se públic els primers
positius i defuncions a causa del
contagi de coronavirus.

Ahir, dilluns 11 de gener, la comunitat educativa va tornar a les aules,
tot i que experts demanaven un endarreriment d’aquesta data

Mestres i personal de l’Escola El Calderí quan preparaven l’inici d’aquest curs, durant el mes de setembre. > Q. PASCUAL

Redacció

T

al com estava previst des d’abans de
començar el període de les festes de
Nadal, la tornada
a l’escola per encetar el segon trimestre del curs 2020-2021 va durse a terme ahir, dilluns 11 de gener.
Aleshores, ja es preveia una dilatació de les vacances d’aquesta època
de l’any, i en lloc de començar el trimestre el divendres 8 de gener (com
s’ha fet en els anys anteriors), s’ha
dut a terme tres dies més tard seguint les indicacions del departa-

ment de Salut de la Generalitat.
Tot i la tornada a les aules aquesta setmana, un grup d’experts va
demanar que s’endarrerís uns dies
més la represa de l’activitat lectiva,
a causa de l’empitjorament de les
dades dels contagis a Catalunya. En
altres comunitats, com a Aragó, l’activitat educativa no es reprendrà,
presencialment, fins al mes de febrer, i aquest grup de científics han
aplaudit la iniciativa: “En la situació epidemiològica actual a Catalunya creiem que el tancament
temporal dels centres docents des
de l’educació primària a la universitària i l’ús de l’educació per via
telemàtica és la millor opció per

Isidre Pineda: “En aquests moments hem de remar el màxim
possible tots units”

MAIG

juny /JULIOL

Comença el desconfinament progressiu

Caldes estrena una
nova mobilitat al centre

Després de més de 40 dies de
confinament obligat, els nens,
nenes i adolescents han pintat de
primavera un temps que fins ara
oscil·lava entre el negre i el gris.

S’inaugura la conversió de
l’avinguda Pi i Margall en zona
de vianants en dimarts i cap de
setmana, coincidint amb la primera fase de desconfinament.

S’anuncia l’anul·lació de
l’Escaldàrium mentre la vila de
Caldes es manté en la fase 0.

L’equip Sènior del CN Caldes
Futsal femení a un pas de la
Primera Divisió

setembre

OCTUBRE

Les escoles afronten
un curs ‘fora de sèrie’

Caldes no bullirà
per Festa Major

Personal docent i directiu de les
escoles i instituts calderins, coordinats amb l’Ajuntament i el
CAP, treballen per implementar
les noves directrius marcades
per la Generalitat.

Des de l’esclat de la pandèmia,
Caldes ha patit la suspensió
d’actes tan emblemàtics com
el Mercat de l’Olla i la Caldera, l’Escaldàrium, i ara també
la Festa Major i la Capvuitada.

Es posa el focus en la gestió de
positius en els centres educatius

“Record” és l’acte d’homenatge
a les víctimes de la Covid-19

evitar nous contagis i contribuir
a la reducció de la incidència de
Covid-19”, justificaven aquest grup
d’experts en el seu comunicat.
UNA SEIXANTENA DE CASOS
POSITIUS EN L’ENTORN
ESCOLAR DE CALDES
El recompte final d’afectació als
centres escolars de la Covid-19
suma 57 casos confirmats que han
provocat l’activació del protocol
establert i el confinament d’un
total de 37 grups. Només s’han
confirmat 3 casos de contagi en tot
el trimestre un cop fetes les proves
en l’entorn escolar de la persona
afectada per la malaltia.

SUCCÉS | INCENDI

Foc en un habitatge del nucli urbà
En la intervenció es van rescatar quatre gossos que eren a l’interior
A la tarda del dijous 7 de gener, els
serveis d’emergències van intervenir
en l’incendi localitzat en un habitatge,
situat al carrer Folch i Torras.
Fins al lloc dels fets s’hi van traslladar cinc dotacions de Bombers, els
quals van controlar ràpidament el foc
dins del pis afectat, del qual van aconseguir rescatar quatre gossos que es
trobaven a l’interior. L’incendi tampoc va causar importants danys personals, tret d’una intoxicació lleu de
fum, que va requerir el trasllat de
la persona afectada a l’Hospital de
Mollet. A la mateixa tarda, els Bombers de Caldes van atendre altres incidents en el municipi: un accident
de trànsit a la C-59, l’obertura d’un
habitatge en una urbanització i un foc
de barraca a un hort del nucli urbà.

El copilot calderí Lucas Cruz
torna a pujar amb Carlos
Sainz al més alt del podi en elDakar de l’edició del 2020

Frame del vídeo que mostra l’incendi situat en un habitatge del nucli urbà. > CEDIDA
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ENTREVISTA | marc colello · CEO passo de cuinar

Les compres en línia i els lliuraments a domicili:
noves tendències que venen per quedar-se

La Covid-19 ha obligat a nous mètodes de consum que actualment ja s’han estès a bona part de la població

Marc Colello és un dels molts calderins que s’ha vist forçat a adaptar-se als nous temps, i que afortunadament ha vist créixer, en els
darrers mesos, la plataforma digital que lidera, Passo de Cuinar. La
nova tendència de compra en línia
i el negoci del lliurament a domicili
ha estat un bàsic en aquests nous
temps, que ha permès una sortida alternativa al sector de la restauració i al comerç de proximitat.

‘Passo de Cuinar’ distribueix a domicili les comandes en línia. > CEDIDA

Ivette Hijano
Poques persones podien arribar a
pronosticar en què s’ha convertit
el seu negoci després de l’esclat de
la pandèmia. Adaptar-se o morir,
diuen. I és que des del març del
2020 que l’activitat econòmica es
veu sotmesa a un vaivé constant,
supeditat a la tendència –més negativa que positiva- de la Covid-19.

“La demanda de menjar
a domicili ha crescut i
el client ha canviat els
seus hàbits”

En què s’ha convertit Passo de
Cuinar des de l’esclat de la pandèmia al mes de març?
Al principi de tot, el dia 13 de març
de 2020, quan va donar-se l’aturada de país a causa de la Covid-19,
vam patir un estat de xoc a causa
del desconeixement del qual això
comportava. Pràcticament tots
els restaurants adherits a Passo
de Cuinar van tancar, i en alguns
municipis van tancar tots. Segons
el decret del govern, nosaltres
érem un dels comerços considerats “imprescindibles”, de manera
que se’ns va negar l’opció de presentar un ERTE a part de la nostra plantilla. Així doncs, tot i que
els treballadors eren a casa perquè
no hi havia restaurants en actiu,
nosaltres (a diferència de les empreses com Glovo que treballen a
través d’autònoms) els seguíem pagant el seu salari. Arran d’aquesta necessitat de trobar feina fora
del sector de la restauració, vam
obrir el nostre servei a tot el comerç que volgués enviar els seus
productes a domicili, especialment
els d’alimentació. A partir d’aquí,
vam començar a col·laborar amb
el comerç local, i a Caldes amb comerços com Servifruit, Grau Vila,
Pedragossa, Unika Beer… I ho seguim fent!

Hem modificat els hàbits de compra arran de les restriccions causades per la Covid?
Rotundament, sí. La demanda de
menjar a domicili ha crescut, i el client ha canviat els seus hàbits. Arran
del tancament, molta gent s’ha animat a provar els nostres serveis, i
gràcies al nostre esforç, tant el dels
repartidors com el d’oficines, aquest
nou client ha rebut una experiència tan positiva que l’ha fet tornar
una vegada i una altra a consumir
els nostres serveis.
S’ha accentuat el servei durant
aquest període de Nadal?
Sí, Nadal -juntament amb la tem-

“Tot el comerç ha
d’innovar ràpidament
per no quedar-se fora”

porada de fred-, és una època en la
qual la població opta per menjar
els plats dels seus restaurants preferits des de casa. És una tendència que es repeteix any rere any.
Com ha estat el fet de col·laborar
amb el sector de la restauració
local en aquests temps tan complicats per a ells?
Ha estat tot un compromís. És un
moment tan complicat com injust
pel sector de la restauració. Des
de la nostra plataforma treballem
per poder seguir connectant els
restaurants amb els seus clients
i fer-ho de la manera més còmoda per ambdues parts. Des d’aquí
volem també enviar un missatge

d’ànims a tota la restauració i reafirmar el nostre compromís amb
ells per ajudar-los a sobreviure a
aquest calvari que injustament
estan patint.
Creus que les noves tendències
de compra en línia o serveis delivery, accentuats des de la pandèmia, perduraran en el temps?
Sí, i no només en el món de la restauració. Estem vivint un canvi
d’era, l’era de la informació. Tots
hem d’adaptar-nos a aquest nou
mètode de consum, un mètode
que aporta un valor gegant al client final, on pot rebre tot el que
vulgui a la porta de casa seva en
qüestió de minuts. Això ha arribat
per quedar-se, i no és quelcom dolent, simplement és un canvi, i crec
que absolutament tot el comerç ha
d’innovar ràpidament per no quedar-se fora.
Què significa no treballar amb
falsos autònoms com altres plataformes del vostre sector?
És realment complicat i arriscat,
però necessari i just. L’avantatge
competitiu de treballar amb falsos autònoms es basa en el fet de
no tenir mai cap cost fix, és a dir,
que sempre pagues en funció de la
feina que reps, i si algú en surt perjudicat no és mai l’empresa. Però
qui realment surt perjudicat és el
treballador, ja que no és realment
un autònom. Tot el que ingressa
depèn de l’empresa, i és aquesta
la que s’assegura de què sigui el
mínim possible. Tothom té dret a
vacances, baixes, seguretat social, i estabilitat dins l’àmbit laboral. Nosaltres vam creure que era
el correcte i no només ho vam fer,
sinó que vam demostrar que és
possible dur-ho a terme.
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ERC Caldes de Montbui

Fem balanç i
mirem cap al futur
immediat

A

ra que fa poc que
hem menjat els
dotze grans de raïm
per donar la benvinguda al nou any,
segur que molts de nosaltres hem
recordat com en acomiadar el 2019
ningú esperava la magnitud de la
tragèdia i els dotze mesos que venien al davant. De fet, el de 7 gener
del 2020 es va identificar a la Xina
un nou tipus de virus de la família
Coronaviridae, denominat COVID19 i al cap d’una setmana ja es van
detectar casos fora d’aquest país.
El 30 de gener l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declarava el
brot de coronavirus SARS-CoV-2
com una Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional i
l’11 de març com a pandèmia.
Totes aquestes paraules que podrien sonar-nos estrambòtiques, a la
majoria de nosaltres, són avui el pa
nostre de cada dia. I no només això,
la pandèmia ha fet d’aquest 2020
un any atípic que ens ha canviat la
vida, les maneres de fer, la manera de viure. Situacions al límit com
aquesta, treuen el pitjor i el millor
de les persones i certament des
del govern municipal hem pogut
comptar amb el compromís i treball de moltes persones a qui agrairem, tantes vegades com puguem,
el seu esforç en uns moments molt
difícils i impensables.
Érem i som un poble molt actiu,
però hem hagut de repensar-ho
tot posant per davant la salut de
les persones. La línia a seguir era i
és clara: la salut al centre de totes
les decisions i creieu-nos que algunes han sigut i són encara molt difícils de prendre pels devastadors
efectes econòmics, perquè hem
d’aplicar polítiques de seguretat
amb una normativa molt canviant
que es va adaptant a l’evolució de la
pandèmia... Però per damunt de tot,
la nostra prioritat és l’atenció de les
persones vulnerables en risc.
Per tant, la nostra gestió com a govern municipal implica treballar
les urgències a conseqüència de la
COVID-19 que cal gestionar immediatament i per això hem augmentat molt la despesa social. D’altra
banda, treballem amb mirada llarga
per seguir millorant el poble, amb
els projectes i accions de mandat
a llarg termini, fent inversions que
són també motor de dinamització
local. Les polítiques de retallades
no van ser bones al seu dia i tampoc van ser les nostres i si ho aturéssim tot, estaríem contribuint encara més a la depressió econòmica.
Ens en sortirem!

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

Com votar
per correu?

Triem vida: tots els
recursos a la sanitat pública

E

nguany, per la situació actual que vivim,
s’han fet uns ajustaments en el procediment de vot per correu. Aquests petits canvis tenen
com objectiu facilitar el vot a tothom que vulgui participar en les
properes eleccions al Parlament
de Catalunya del 14 de febrer.
Fins el 4 de febrer podeu sol·licitar
el vot per correu mitjançant dues
vies. Com sempre, presencialment
a qualsevol oficina de Correus, recordar que aquest tràmit és personal (ningú el pot fer en el teu nom).
I la segona via és per Internet, a
través de la web de Correus (cal
disposar d’un certificat digital vàlid
com el DNI electrònic o el certificat
IdCat). Posteriorment els i les electores que han sol·licitat el vot per
correu rebran a l’adreça indicada la
documentació, mitjançant correu
certificat. I aquí hi ha una altra novetat d’enguany. En el mateix moment que el personal de Correus
porta la documentació, l’elector/a
podrà lliurar el seu vot, mantenint
el secret del vot (no oblidar incloure la fulla censal al sobre). També
és possible, com s’ha fet sempre,
anar a qualsevol oficina de Correus i enviar el vot per correu certificat. El termini per fer aquesta
darrera gestió acaba el 12 de febrer
a les 14h.
Els i les Socialistes hem preparat un lloc web amb informació
més detallada sobre aquest procediment. Us animem a que aneu
a www.socialistes.cat/lesnoticies/
vot-per-correu/ i consulteu tots els
dubtes que tingueu.

L

a crisi sanitària ens
segueix colpejant i
tenim clar que no
es poden repetir els
mateixos errors que
durant la primera onada de la pandèmia provocada per la Covid-19.
És urgent que el Govern de la Generalitat posi els 9.501 llits d’hospitals privats i concertats a disposició de la sanitat pública, de
forma indefinida i sense compensació econòmica. Durant el mes de
març, a Catalunya, només es van
utilitzar un centenar de llits de la
sanitat privada i concertada, amb
un cost aproximat de 43.000€ per
alta hospitalària de l’UCI, mentre
que els hospitals públics es trobaven en una situació de desbordament i col·lapse, a més de tenir
mancances de material com respiradors, mascaretes i proves PCR.
Per aquest motiu, és un moment
clau per fer una aposta real per
enfortir el sistema sanitari públic,
amb més personal i serveis de propietat, provisió i gestió 100% públics.
En aquest sentit, és necessari reforçar l’atenció primària per garantir la prevenció i la universalitat de l’atenció 100% pública, i
activar mesures com blindar i reforçar els CAP per maximitzar la
resposta a la Covid-19, que fins
ara ha estat centrada en hospitals
i atenció telemàtica; obrir-los els
caps de setmana per descongestionar els altres dispositius; garantir-hi prou línies telefòniques gratuïtes i accessibles per a tota la
població, o habilitar dins els mateixos zones d’aïllament controlables i que es puguin netejar separades de l’activitat habitual sense
risc de contagi.
Precisament a Caldes és més urgent que mai la finalització de les
obres del CAP, a fi de garantir un
espai segur per a treballadores i
usuàries. Fa massa mesos que es
treballa i s’espera l’atenció sanitària en passadissos estrets i lavabos
compartits. És greu que el servei
d’atenció continuada, ja retallat el
2012 amb el tancament de les urgències nocturnes, s’hagi reduït amb l’eliminació de la franja de
20h a 00h de dilluns a diumenge
des de l’inici de la pandèmia.
Per tot això, cal també que s’estabilitzin les plantilles de treballadores afectades i en situació de
precarització a causa de les fórmules público-privades de consorcis i fundacions.
Des de la CUP apostem per la sanitat pública i el treball digne; apostem per la vida.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Propòsits pel 2021

Pla director del
verd urbà?

c

omença un nou
curs polític marcat
per l’inici del final
de la pandèmia del
COVID-19. Iniciem
l’any amb una gran notícia, que es
la disponibilitat de dues vacunes
que ens permeten veure la llum al
final del túnel. El procés de vacunació durarà varis mesos i es preveu
que puguem tenir un estiu relativament “normal”. Al nostre municipi
ja s’ha vacunat a gran part de residents i personal de la residencia
Santa Susanna (1a dosi) i en breu es
farà a la resta de residències.
Tot i així, el moment és extremadament delicat. Els contagis estan desbocats i es preveu que augmentin
considerablement degut a l’efecte
“festes de Nadal”. Comencem l’any
doncs, amb una més que possible 3a
onada, on hem de seguir limitant el
contacte social, fent ús de les mascaretes, neteja de mans i distància.
L’any 2021 serà un punt d’inflexió
on aconseguirem erradicar aquesta pandèmia però cal encarar la
rehabilitació econòmica de forma
immediata. La crisi econòmica és
molt profunda i afecta pràcticament a tots els sectors de la societat (empreses, autònoms i persones físiques). Ara, més que mai, cal
que les administracions facin front
amb tot el que puguin per frenar el
tancament d’empreses, l’augment
de l’atur, i la conseqüent catàstrofe social. Des de Junts, seguim treballant per aconseguir un paquet
d’ajudes que ampliï les previstes als
pressupostos municipals per arribar al màxim de sectors possibles i
també la creació d’un fons de contingència per fer front a emergències sobrevingudes.
Canviant de tema, el 2021 també ens
porta unes eleccions al Parlament
convocades després de la inhabilitació del President Torra per defensar la llibertat d’expressió. Aquestes
eleccions del Febrer son claus per
abordar l’autodeterminació i l’amnistia dels nostres presos i exiliats.
I Junts és l’únic partit amb el compromís ferm d’assolir democràticament la independència de Catalunya
aplegant el corrent central del catalanisme. https://junts.cat/manifest/.

a

inici del any 2018 la
Diputació de Barcelona va fer entrega
del Pla director del
verd urbà de Caldes
de Montbui, una eina que servirà
de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública del
municipi.
El Pla observa un potencial de millora del municipi tant en la quantitat de m² de verd urbà com en
el nombre d’arbres per habitant.
Per aquest motiu, el Pla director
fa diverses propostes organitzades entre altres proposa millorar
la qualitat del verd urbà existent,
amb un pla de reposicions progressiu pel que fa als arbres i augmentant la diversitat d’espècies, sobretot fomentant aquelles amb baixes
necessitats de manteniment.
Finalment, la tercera línia assenyala millorar l’extensió del verd
urbà en general, connectant les
zones menys dotades amb els espais verds propers amb nous carrers arbrats, proposant nous usos
els espais pendents de desenvolupar i augmentant la dotació d’espais verds en el nucli urbà, un dels
punts importants a resoldre i que
també reflecteix l’informe es l’estat de decadència molt greu d’espais verds al municipi.
Paral·lelament hem pogut veure
que el govern ha habilitat una zona
d’aparcaments en el barri de la
Salut, eliminant una zona verda i
utilitzant materials gens sostenibles, aconseguint una bufetada paisatgísticament parlant, i no tenint
en compte les recomanacions del
pla verd urbà, cal preguntar-nos per
què realitza plans el govern local si
no els té en compte a l’hora d’executar les accions en el municipi, quedant en l’oblit dins d’un calaix?

calderí digital 12 de gener

OPINIÓ / CIUTADANA | 09

calderí / #78

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.

COMERÇ | TEMPORADA D’HIVERN
artIcle d’opinió

Sense ànim de lucre

Gemma Lloveras, de la sabateria Kamina, des de la botiga. > CEDIDA

Rebaixes amb mesures
La clàssica temporada de les rebaixes després de les festes
de Nadal han vingut acompanyades, aquest any, pel nou confinament perimetral i les restriccions aplicades des del passat 7 de gener. Les noves circumstàncies posen en dubte la
campanya de descomptes, però pel comerç local no tot està
perdut: “Jo crec que anirà bé, ja que han tornat a tancar
les grans superfícies i la gent s’ha de quedar al poble”
afirma Gemma Lloveras, de la sabateria Kamina. El confinament municipal pot ser un gran aliat pel comerç de proximitat, però les restriccions també impliquen renunciar a
les vendes derivades dels visitants. Per fer front a tot plegat, Lloveras explica que “algun client de fora del municipi m’ha fet la comanda d’un model de sabata a través
d’Instagram i jo l’hi he fet arribar”.
Una altra restricció important que afecta el comerç no essencial és la prohibició d’obrir els caps de setmana. Per pal·
liar aquesta altra mesura, Lloveras ha decidit també obrir
els dilluns al matí, quan abans tenia tancat.

maria núria revetllE
periodista
Per simplicar les coses a la vida hi ha dues menes de
persones: les que t’ajuden i les que et perjudiquen.
I heus aquí el meu reconeixement per al personal de

la Fundació de Santa Susanna, que sense cap mena de
dubte pertanyen al primer grup.
Ho fan fàcil en un dels pitjors moments que et toca viure,
quan el tràgol de la mort d’un familiar pròxim t’enxampa.
Ells s’ocupen de tot, i no només et descarreguen de tota
la paperessa i t’eviten baralles amb els oficinistes de les
arcaiques mútues funeràries, sinó que ho fan amb tacte,
dolçor i sensibilitat. Són diligents i afebles en uns moments en que els sentiments estan a flor de pell i quan
agraeixes de tot cor aquesta delicadesa.
És cert que no estem gens preparats per afrontar la
mort, encara que sabem que ens arribarà a tots tard o
d’hora. Possiblement el fet de no saber quan ens arrabassarà algú que estimem ens fa més vulnerables i si
la mort és sobtada encara ens enganxa més desprevinguts i desvalguts.
Tenir en aquests moments una persona que t’assessora i t’ajuda, i que no està pensant a encolomar-te el funeral amb més extres per tenir més guanys, no només
s’agraeix sinó que és lloable després de molts anys d’oliogarquia d’empreses funeràries que es repartien el mercat i treien rèdit econòmic dels sentiments i el dolor
dels seus clients.
A la Fundació Santa Susanna acomoden el comiat del
difunt a les preferències, els gustos i la butxaca de la família. Expliquen sense embuts quant val fer una cosa
o una altra, t’informen dels preus d’aquí i d’allà. Encarnen de manera brillant allò de ... “sense ànim de lucre”.
Moltes Gràcies.
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FESTES DE NADAL | REIS MAGS D’ORIENT

El virus no frena la màgia dels
Fins a un total de 4.700 visitants van poder gaudir durant tres dies de ses majestats els reis al parc de Can Rius

L’alcalde Isidre Pineda i la regidora de cultura, Laia Cuscó, flanquegen als reis d’Orient i al patge reial a l’arribada a Can Rius, on es va situar el Campament Reial d’enguany. > A. SAN ANDRÉS

Albert San Andrés

A

mb l’arribada de la covid19 ens hem acostumat a
privar-nos de les coses
més elementals que ens
ofereix la vida: no sortir
a un bar amb els amics, no poder fer
un sopar amb la família o ni tan sols
marxar de vacances de Nadal. Però hi
ha coses amb les quals no es pot negociar: la il·lusió dels més petits, que
aquest any han patit les conseqüències de la pandèmia, sovint en silenci i
sent els primers a adaptar-se a aquesta difícil situació. Només per ells i per
a ells, l’esforç de la Comissió de Reis i
de l’Ajuntament de Caldes durant tres
dies ha valgut la pena, en una recepció
reial que ha substituït amb escreix la
cavalcada tradicional.
En els textos bíblics, lloc d’origen
de la tradició, en cap lloc es fa servir

“Des de l’octubre
vam treballar en
dues hipotètiques
situacions: en cas
de confinament
total i en el cas
que hi hagués
restriccions”
Marta Masclans,
Comissió de Reis

la condició de monarca pels reis, sent
aquesta una nomenclatura posterior.
Magós, en grec, no només té el significat de bruixot, sinó que també es refereix a home savi o a home de ciència,
termes que potser són més adients a la
condició d’aquests tres herois que cada
nit del cinc de gener entreguen regals
als nens -i no tant nens- d’arreu del món.
Una tradició que no es podia aturar
per la pandèmia, tot i que feia mesos que
sabíem que la cavalcada seria impossible realitzar-la tal i com la coneixíem fins
ara. La normativa per a evitar aglomeracions de gent obligava a replantejar el
pas pels carrers de la vila per a fer-ho de
manera que es poguessin mantenir les
distàncies i la seguretat.
La tradició fou establerta al segle
V pel papa Lleó I, que va ser qui va marcar el nombre oficial de tres reis per la
cristiandat -es parla de fins a 12 en altres cultures- i no és fins al 5 de gener

de 1855 que a Barcelona s’organitza la
primera de les recepcions a ses majestats, tot i que és Alcoi amb la de 1866
qui reclama el privilegi de ser la primera cavalcada com a tal de l’estat espanyol. Sigui com sigui, a Caldes és tradició des del 1962, tot i que anteriorment
ja es feien actes diversos per a rebre
als reis.
Actualment és la Comissió de
Reis qui s’ocupa de l’organització, juntament amb el consistori, que van haver
de plantejar una nova situació de cara
a l’edició de 2021.
“Quan a l’octubre vàrem rebre
l’encàrrec de SSMM els Reis de
poder veure i saludar a la canalla
calderina vam treballar en dues hipotètiques situacions: en cas de confinament total i en el cas que hi hagués restriccions” explica Marta
Masclans de la Comissió de Reis.
Aquesta edició s’havia transformat

en un repte on “tots ens imaginàvem
un acte estàtic, amb reserva prèvia
i amb un aforament limitat. Un cop
vam fixar aquestes mesures, es va
començar a desenvolupar la idea
principal agafant semblances amb
un pessebre vivent”.
I així es va començar a treballar:
dos vessants possibles a l’espera de com
havia d’estar la situació uns mesos després. “Podem dir que ha estat fàcil i difícil a parts iguals. El mandat de Ses
Majestats era clar, volien tant sí com
no veure a tots els nens i nenes i es
van predisposar a tot el que creguéssim oportú per aconseguir-ho” explica Masclans. La Comissió i l’Ajuntament
van començar a treballar en les dues opcions possibles de manera simultània, la
del confinament total i la de la situació
amb restriccions, per a garantir que el
mandat reial es pogués complir en qualsevol de les situacions possibles.
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Reis Mags d’Orient

NOTÍCIES BREUS

teatre | casino

Teatre en temps de pandèmia
Ens trobem en un moment on la incertesa sobre l’evolució de la pandèmia fa difícil que el sector cultural pugui
reprendre la seva activitat amb relativa “normalitat”.
El Casino de Caldes ha programat dues obres de teatre
per aquest mes de gener, sempre que la situació ho permeti. Diumenge 24 es podrà veure “36 preguntes que
faran que t’enamoris” una comèdia romàntica escrita i dirigida per Pere Anglas inspirada en l’experiment
sobre com es genera la intimitat. Aquesta obra estarà
interpretada per la Companyia Els McGregor Teatre.
Per diumenge dia 31 la proposta del Casino és “No es pot
viure així”, de Josep Antón Sobrequés. Una comèdia interpretada pel Grup de Teatre Deixalles 81, de Sant Feliu
de Codines, on cinc dones molt diferents en vida, però
amb algun punt en comú que les uneix en algun lloc estrany que elles desconeixen.

Thermalia | Caldes desapareguda
Els nens van poder deixar les cartes abans de ser rebuts pels Reis Mags. El patge donava la benvinguda als visitants. > A. SAN ANDRÉS

Tot es va poder simplificar en el
moment que una de les opcions es va
poder deixar enrere, ja que “van ser
ells mateixos -els reis- qui ens van
dir que si calia venir abans ho farien per no deixar a ningú sense poder-los veure. A partir d’aquí tot va
anar molt més rodat, tot i la dificultat d’organitzar un acte com aquest
en la situació actual, partint de zero
i fet de manera totalment voluntària” remarca l’organitzadora.
Tot i ser gratuïtes, es va establir
un sistema de venda d’entrades on-line, que va anar rodat i aviat es van exhaurir els gairebé 800 tiquets que donaven accés a 4.700 persones a l’acte,
repartit en tres dies des del tres al cinc
de gener. El parc de Can Rius va esdevenir en la seu reial a la vila de Caldes,
on tancat al públic durant els tres dies,
va servir també de magatzem reial d’alguns dels regals.

Diumenge dia 3, Melcior, Gaspar
i Baltasar feien acte de presència creuant el pont d’accés al parc des de l’Espai de Can Rius, on l’alcalde Isidre Pineda i la regidora de cultura, Laia Cuscó
-principal responsable del consistori
en la recepció-, van donar pas als parlaments, on el patge reial va declarar
oberta la recepció calderina.
Cuscó ha explicat a aquest diari
que “ha comportat moltes hores de
reunions, pensar i dissenyar tot plegat. Hi ha hagut implicació màxima
de part de la comissió de reis que valorem i agraïm moltíssim la feina, i
de l’equip de la regidoria de cultura”
i afegeix que “se’ns va plantejar tot un
repte perquè mai s’havia fet una cosa
així a Caldes. Però amb la il·lusió de
la comissió i l’entusiasme de la regidoria vam aconseguir un parc màgic”.
A partir d’aquí, la màgia va fer la
resta. El passadís central del parc va

servir per a guiar als visitants, que eren
rebuts per l’estrella de Nadal. El recorregut, envoltat de patges i ajudants reials, va convertir el parc en un espai on
la tradició es va donar la mà amb les
restriccions, per recrear un lloc on els
més petits no van trobar res a faltar.
Des del tradicional dipòsit de xumets, a les col·laboracions de Bombers
i Protecció Civil, el plat fort es trobava
a l’entrada al recinte on els tres mags
rebien pel seu nom a cada nen que
arribava de visita. “Hem rebut una
allau de comentaris molt positius.
Hi ha hagut un gran nombre de visitants que han demanat que es mantingui la idea per altres anys, però
en això és la Comitiva Reial qui té
l’última paraula. El que ens ha agradat molt és que no només hem sorprès als més menuts, sinó que també
ho hem fet amb els més grans” conclou Masclans.

Caldes en gran format

Algunes de les imatges que es recullen a l’exposició del
Museu Thermalia “Caldes desapareguda” es van produir
en gran format i a finals del mes de desembre es van situar en alguns llocs emblemàtics de Caldes i mostren el
present i el passat d’indrets com la plaça del Lleó, la plaça
de l’Àngel, el Parc de l’Estació o la plaça Catalunya i s’hi
ha pogut veure la seva transformació. Els panels mostren
com eren aquests llocs des de finals del segle XIX fins a
les transformacions del segle XX.

Educació | CPNL

S’inicien els Cursos de català
El Consorci per a la Normalització Lingüística engega un
nou període d’inscripcions als cursos de català. Els dies
11 i 12 de gener es va obrir la inscripció preferent per als
exalumnes del darrer any i els dies 13, 14 i 15, per a la resta
d’exalumnes i per al públic en general. Els cursos començaran el 25 de gener. Per atendre la demanda, el Consorci
ha articulat un nou sistema d’atenció ciutadana que millora el servei i facilita l’accés a les informacions rellevants.
La inscripció i tota la informació referent als cursos està
disponible al web www.cpnl.cat.
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Es renova la senyalització dels
itineraris de senderisme
Thermalia. Oficina de Turisme va portar a terme l’arranjament i substitució de senyals malmeses situades tant dins de la població com en els itineraris de
senderisme dels entorns del municipi. La descripció
d’aquests recorreguts està recollida en el fulletó Sen-
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ders de Caldes, i també en el nou plànol desplegable
de Senders de Caldes que es va editar fa uns mesos,
amb trajectes que descobreixen tots els punts d’interès
de l’entorn natural del municipi. El Museu Thermalia
ofereix aquest material gratuït que ha estat elaborat
gràcies a la col·laboració de l’Oficina de Turisme, els
Amics dels Senders, l’editorial Alpina i el càmping El
Pasqualet. La vila de Caldes ofereix vuit recorreguts
diferents amb un ampli ventall d’opcions.

2020: un any esportiu al límit,
però també satisfactori
BALANÇ | ANY DE LA COVID

L’any més estrany que
es recorda ha deixat
bons resultats per
l’esport calderí
Albert San Andrés

L’

activitat física en qualsevol de les seves vessants
-professional o amateurno ha passat pel seu millor
moment durant el 2020
per culpa d’una pandèmia de covid-19
que ha desfet la major part dels plans de
clubs i entitats calderines. La planificació esportiva, així com la part econòmica en gimnasos i empreses dedicades a
l’esport s’ha afeblit, tot i que els resultats
han estat satisfactoris en la major part
dels casos en l’àmbit esportiu.
Quan parlem d’esports, l’any calderí comença amb la disputa del Ral·li
Dakar, on el copilot Lucas Cruz va sumar
la tercera victòria en aquesta prova al
costat del madrileny Carlos Sainz i el seu
Mini, en la que va ser l’edició del retorn
a l’Àfrica i la primera amb base a l’Aràbia Saudita. A Cruz els van acompanyar
els també calderins Rafa Tibau i Rafa
Tibau Jr., a més de l’equip d’assistència
de Buggymasters Team d’Eudald Noe.
Aquesta va ser una de les poques proves
que van poder-se disputar amb normalitat, sense la sospita que dos mesos després, el tancament seria absolut.
L’hoquei patins també va ser un
altre dels damnificats per la pandèmia.
L’equip d’Eduard Candami va iniciar la
temporada 2019-20 amb encara més esperances de millorar resultats, un aspecte que l’equip està aconseguint d’ençà que
va arribar a l’Ok Lliga fa ara cinc temporades. Amb una sisena posició absoluta,
va assolir el millor resultat de la història,
arribant també a la fase final de la Copa
del Rei a La Corunya, una competició que
finalment no va disputar-se per culpa de
la pandèmia, ja que s’havia de celebrar
una setmana després del decret del confinament. La lliga, però, es va aturar a falta
d’una jornada pel final i sense la disputa
del play-off final, principal novetat de la
temporada. L’equip va assolir uns bons

Les noies de Xavi Reyes i Frida Mateu celebren la victòria davant l’Elx abans de perdre la final a Saragossa que les hagués portat a la màxima categoria > S. Akimova

El futbol sala
femení va tancar
la temporada en
tercera posició i
van estar a un pas
de l’ascens

El CH Caldes

no va poder
disputar la Copa
del Rei ni els quarts
de la Copa CERS,
on tenia opcions
reals de victòria

números, aconseguint un total d’onze victòries, set empats i set derrotes, amb 87
gols a favor i 77 en contra.
Sense la Copa del Rei, els arlequinats també es van quedar sense la disputa de la Copa CERS, on l’equip tenia
opcions reals de victòria final, ja que va
plantar-se a quarts on es va enfrontar al
Voltregà en l’anada, havent de capgirar
a casa un 3-2, una missió absolutament
possible, ja que arribava en un moment
dolç de joc pels de Candami.
Pel que fa al femení, l’equip va tancar la temporada amb l’ascens des de Primera a Nacional Catalana, pas previ per
lluitar per arribar a la màxima categoria femenina, tot i que el conjunt entrenat per Joan Solé només va poder disputar dos partits de lliga, on va golejar al
CH Vila-Sana per 1-6 i 5-1. En un plànol
directiu, el club va canviar de president
a finals del mes de novembre, amb la tornada de Pere Barrios a la presidència del
club. La renúncia de Jordi Aragay i la posterior convocatòria d’eleccions per part
de la junta gestora del club, va propiciar
aquesta tornada, amb Barrios sense opo-

sició en el procés electoral.
En futbol sala, els dos equips van
tancar l’any amb resultats espectaculars.
En el cas de l’equip masculí, els homes de
Xavi Passarrius van jugar un total de 19
partits, acabant la lliga en quarta posició en el seu primer any a Tercera nacional. El projecte començat fa uns anys segueix donant fruits, ja que l’equip és ara
per ara líder del grup 1, amb uns números de somni: vuit victòries, dos empats i
cap derrota en les 10 jornades disputades
El femení entrenat per Xavi Reyes i Frida
Mateu va estar a només un pas d’aconseguir la glòria absoluta el passat estiu, quedant-se a només una victòria de pujar a la
màxima categoria. Les nedadores van superar en el primer partit de l’ascens per
1 a 2 a l’Elx, però van caure a Saragossa
enfront de l’Intersala Promises per 6-1,
havent signat una tercera posició en lliga
en el primer any a segona divisió, després
de l’ascens de la temporada anterior. Ara
per ara, l’equip ocupa la tercera posició
del grup 2A amb cinc victòries, dos empats i dues derrotes.
En futbol, el CF Caldes ho va tenir

més complicat, ja que ha estat un dels
equips que menys partits ha pogut disputar des del mes de març del passat any.
Els de Jose Luís Duque van arrencar la
2019-20 amb l’etiqueta de favorits, després d’haver jugat l’ascens de categoria
enfront d’El Catllar l’anterior temporada. Els blaugranes, després d’una ratxa
negativa en els quatre últims partits, van
tancar l’any al març amb una 6a posició,
després d’haver-se mantingut en les posicions capdavanteres la resta del curs.
Ara per ara, enquadrat en el subgrup 4B,
l’equip havia sumat a l’octubre una victòria enfront del Gurb (4-2) i un empat
amb el Ripollet (0-0) i a l’espera del que
es faci amb el tram final de la lliga a partir d’aquest gener.
En bàsquet, el CN Caldes masculí
va acabar en 3a posició en el grup 02 de
segona catalana, assolint un ascens automàtic a primera, on no va poder arribar a debutar en lliga a finals d’octubre,
en el partit que els havia d’enfrontar amb
l’AESE B hospitalenc. En el cas del femení, l’equip va acabar 5è a segona catalana
i tampoc ha debutat aquesta temporada.
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HOQUEI | OK LLIGA

Remuntada per seguir amunt (4-2)
La vuitena victòria de la temporada permet als vallesans obtenir el bitllet per la Copa del Rei
El Recam Làser Caldes va sumar
la primera victòria de l’any 2021
després de superar per 4 a 2 al CE
Vendrell en el partit corresponent
a la 14a jornada de l’OK Lliga, celebrat aquest darrer cap de setmana.
Els de Candami van haver de capgirar un 0 a 2 en el minut 15 per
obtenir el vuité triomf del curs.
El partit va començar de la pitjor
manera pels vallesans. Al minut 3,
Xavi Crespo va fer el primer amb
una gran acció personal. El Caldes
va intentar empatar, però Ferrer,
al minut 15, va fer el 0 a 2 des de la
contra. Abans del descans, Rosa,
amb un potent xut des de la frontal. A la represa els vallesans van
poder igualar el partit des de la directa, però Rosa no va superar a
Shehda. Al minut 31, Roger Acsensi
va sorpendre al meta gallec per fer
l’empat a dos. Els arlequinats van
gaudir de dues directes més, però
va faltar encert a bola aturada. Al
42, Rodríguez va fer el 3 a 2 amb
una rematada al segon pal. A falta
de 25 segons, Rodríguez va sentenciar el duel des de la directa.
Ara, els calderins afronten les dues
últimes cites de la 1a volta.
> PREMSA CH CALDES

Els arlequinats van aconseguir superar al CE Vendrell en la darrera 14a jornada de l’Ok Lliga d’enguany . > p. pérez

Futbol | F.C. BARCELONA

La Penya Blaugrana Calderina, seu
per votar en les eleccions del Barça
Les Federacions i Penyes Barcelonistes van col·
laborar perquè els socis del Barça poguessin participar de manera activa a les eleccions del FC Barcelona sense necessitat de desplaçar-se a les seus
electorals de les diverses candidatures. Les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia van possibilitar l’acord entre totes les parts per tal d’habilitar
centres fixos de recollida. En total, es van designar 190

penyes com a punts de recollida oficials, entre elles la
Penya Blaugrana Calderina. La seu calderina va recollir 15 butlletes signades en suport de les precandidatures, una quantitat petita, tot que ser de les penyes
del Vallès que n’han recollit més, tal com afirma Joan
Cortès, president de l’entitat. Cortès considera que
“s’ha fet poca difusió per part del Club perquè la
gent, en general, no se n’ha assabentat”.

FUTBOL SALA FEMENÍ | CN CALDES

Inici de volta amb derrota
davant del Castelldefels
L’equip femení de futbol sala del CN Caldes va disputar el primer
partit de la segona volta de la lliga el passat diumenge. El conjunt
de Javi Reyes, que jugava a casa, no va poder superar a l’equip sènior femení del Futbol Sala Castelldefels, que es va acabar imposant amb un resultat final de 2-3.
Tot i la derrota les calderines mantenen la tercera posició de la classificació general i el següent partit serà dissabte dia 16 a la pista de
l’AECS l’Hospitalet.
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del 12 al 25 de gener de 2021
DIMARTS 12
A PARTIR DE LES 8H ·
RECOLLIDA D’ARBRES DE
NADAL
Des de l’11 fins al 25 de gener
del 2021
Deixeu el vostre arbre sense
guarniments nadalencs qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora als llocs habilitats:
c. de Llobet i Vall-llosera amb
Sant Pau, pl. de Moreu, c. de
Molí amb Calderon de la Barca,
c. de Mossèn Cinto Verdaguer parc del Bugarai, pl. de la Salut
(c, de Lleida), c. de Granollers
amb l’av. de Josep Fontcuberta,
a l’aparcament de l’Escorxador
i a El Tint.
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIMECRES 13
INICI PERÍODE
D’INSCRIPCIONS
Inici del període d’inscripcions
als cursos de català del segon
trimestre. Dies 13, 14 i 15 de
gener per al públic en general.
Els cursos començaran el 25 de
gener.
Més informació a https://www.
cpnl.cat/cursos-de-catala/informacio-dels-cursos/.
Lloc: Oficina de Català de Caldes de Montbui
Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística

19 H · INICI CURS JOIERIA
CERÀMICA
Inici del segon trimestre del
curs. Treball del metall i de les
diferents possibilitats que permet la porcellana aplicada a la
joieria. A càrrec de la professora Núria Soley Casas.
Lloc i organitza: Taller d’Art
Manolo Hugué

DILLUNS 18

SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Les dones que vulguin fer consultes, han de demanar hora
trucant al telèfon 938655420
Lloc i organitza: Ajuntament
de Caldes de Montbui

DIUMENGE 17
MISSA DELS DIFUNTS
Lloc: Església de Santa Maria
de Caldes
Organitza: Facultat de Sant
Antoni Abat

DILLUNS 25
19:15 H · INICI CURS DE
GRAVAT
Inici del segon trimestre de
curs. Curs de monoprint manual i amb tòrcul. Elaboració
de gelprint i gravat en volum.
A càrrec de la professora Rosa
Permanyer.
Lloc i organitza: Taller d’Art
Manolo Hugué

Anuncia’t!
Més de 3.000
lectors veuran
aquest anunci.
t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat

Actes d’agenda
Si organitzes o participes en algun acte i vols
que aparegui a la nostra agenda, envia’ns la
informació abans del migdia del dilluns previ
a la sortida del Calderí.

CONTACTA’NS!
hola@calderi.cat

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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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

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

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

La frase de la quinzena

Passatemps en català

“ Tot el que es pot imaginar
és real”

Un cop de mà

> Pablo Picasso

Rumia i encerta-la!

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

Farmàcia Neus

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.

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
		

DEFUNCIONS

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).

2 de gener · 64 anys
MARIA ÀNGELS MIMO SALLENT
20 de desembre · 89 anys
MARIA ASUNCIÓN ZAVALA DURAN
als 89 anys
26 de desembre · 87 anys
MARIA FERNÁNDEZ CONDE
26 de desembre · 97 anys
JAUME TURA NUALART
22 de desembre · 88 anys
FRANCISCO PUNTERO PUJOLRAS
22 de desembre · 75 anys
FERMÍN LÓPEZ SÁNCHEZ

Llegeix la frase i digues si les
formes “afaitar” i “afaitat” estan
ben escrites:
“Sempre fa servir crema d’afaitar
per afaitar-se i quan s’ha afaitat,
una loció.”
Sí
No
Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la!
d'aquest mes escanejant el codi QR.
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica
“Envia”. A la pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats”
per veure'n les solucions i saber si has respost correctament.
Trobaràs el qüestionari al
i al
de l’Oficina de Català de Caldes.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.
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