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El CAP supera les 200
vacunes administrades
al sector més vulnerable
>P04

Es registren més de 300
al·legacions contra la
modificació del POUM
>P06

Caldes celebra el
Carnestoltes a ritme
de Reggae per xics
>P12

El CN Caldes es
posiciona entre els
clubs TOP de natació
>P14

La vida en
pandèmia
Un any després de la irrupció
de la Covid, la vida segueix
fent-se camí, i aconsegueix
adaptar-se. >P02-03

Un membre de mesa electoral, a Can Rius, es vesteix amb l’EPI en la jornada electoral del 14 F. A poc per complir l’any de pandèmia, a Catalunya s’hi han celebrat fins i tot unes eleccions. > J. Serra
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ELECCIONS AL PARLAMENT | 14 F

ERC revalida el seu lideratge a
tot i la davallada dràstica en la
Uns 1.800 calderins i calderines van votar als republicans en el marc d’uns comicis incerts i excepcionals, emmarcats

La temuda ‘Hora Covid’ establerta de les 19 a les 20 hores, recomanada a les persones contagiades o en quarantena, va obligar a una major seguretat i prevenció en els locals electorals. > J. SERRA

Ivette Hijano

E

squerra Republicana
de Catalunya ha tornat a ser la força més
votada a Caldes de
Montbui en les eleccions al Parlament. El passat 14 de
febrer els van fer confiança 1.838
calderins i calderines, els quals representen el 25,05% dels vots vàlids, en el marc d’uns comicis on la
gran protagonista ha estat, sense
dubte, la baixa participació ciutadana arran d’un context epidemiològic encara alarmant.
Junts Per Catalunya han estat la segona força més votada a la vila termal amb 1.747 vots (23,81%); seguits
del PSC amb 1.375 vots (18,74%) i la
CUP-G, la quarta força més votada
a Caldes, amb 678 vots (9,24%). Una
dada rellevant, en aquestes línies, ha
estat la irrupció de VOX en les votacions a la vila, aconseguint fins a
450 votacions (6,13%). L’agrupació
política d’extrema dreta s’ha impo-

sat, a Caldes, per sobre d’altres partits com Ciutadans, que ha assolit
294 vots, PDeCAT amb 216 vots i el
PP, agrupació amb representació en
el consistori calderí, que ha restat
en darrera posició amb 184 vots a
Caldes de Montbui (2,51%).
Després d’una legislatura sencera
en què Oriol Junqueras ha seguit
empresonat, així com altres companys i companyes de partit, ERC
ha revalidat el seu lideratge a la vila
termal, ja que en les eleccions del
2017 també van ser la força més votada pels veïns i veïnes de Caldes.
Aleshores, els republicans assolien
una representació del 27,23%, traduït en 2.974 vots. I els seguien novament Junts Per Catalunya (amb
una representació del 23,73%), i Ciutadans, que s’avançava a altres partits destacats com el PSC o Catalunya en Comú-Podem, amb un 21,69%
dels vots recollits a la vila calderina.
ELS RESULTATS
ELECTORALS A CATALUNYA
En l’àmbit més general, els socia-

listes han guanyat en nombre de
vots, però han empatat amb ERC
en escons, aconseguint fins a 33
diputats cadascun. Ho han fet en
el marc d’una jornada electoral en
què l’independentisme ha superat,
per primera vegada, el 50% dels
vots en uns comicis. En el marc
d’unes eleccions tant atípiques
com excepcionals, “un dels principals interrogants era quin dels
dos blocs mantindria certa mobilització política, i és aquí on s’ha
posat de relleu una major implicació de les persones votants
d’opcions independentistes, tot
i la pèrdua de cert rumb estratègic” explica el politòleg calderí,
Joan Duran i Poble.
Seguint molt de prop als dos vencedors, Junts Per Catalunya s’han posicionat en tercer lloc amb 32 diputats. A partir d’aquí, i a molta més
distància, s’han situat la resta de
forces polítiques, on la gran novetat ha estat la irrupció de VOX que,
arran dels resultats en aquests comicis, el partit d’extrema dreta ha

aconseguit formar part de la cambra, a més de convertir-se en la
quarta força més votada a Catalunya, amb 11 diputats.
D’altra banda, la CUP ha millorat
considerablement els resultats de
les últimes eleccions, amb 9 diputats; en Comú Podem conserva els
8 diputats de la darrera legislatura, i
Ciutadans ha baixat fins a 6 escons.
Finalment, i en 8a posició, s’ha posicionat el PP, agrupació que ha assolit els pitjors resultats en unes eleccions al Parlament de Catalunya.
“Front aquest context actual amb
reptes que són majúsculs, caldrà
veure si els nous lideratges i les
corrents internes dels partits independentistes, amb recels antics
i recents, i amb sensibilitats ben
heterogènies, saben canalitzar i
combinar d’una manera prou eficaç les necessitats imperants de
l’actualitat”, segueix Duran.
LA PARTICIPACIÓ MÉS BAIXA
DEL CENS ELECTORAL
Tal com es preveia abans de cele-

brar els comicis, aquestes eleccions
han estat profundament marcades
per la situació epidemiològica actual, de la qual n’ha resultat una
davallada dràstica en la participació ciutadana a Caldes, així com
a la resta de Catalunya. Diumenge 14 de febrer del 2021, només un
55,59% del cens electoral calderí va
exercir el seu dret a vot (sigui en
la modalitat presencial o per correu), que dista –i amb molta diferència- del 84,24% assolit en les anteriors eleccions al Parlament de
l’any 2017 (o del 79,95% de les eleccions del 2015).
“Teníem clar que l’abstenció
seria molt elevada, per la tendència abstencionista de països que
com Portugal havien votat recentment, i perquè el llarg cúmul
de circumstàncies, incloent-hi el
temor al contagi o la desafecció
política, desincentivaven la participació” apunta el politòleg, Joan
Duran i Poble.
A la resta del país, les dades han
estat molt semblants, i s’ha comp-
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la vila de Caldes
participació
en la tercera onada de la pandèmia de la Covid-19

Eleccions
al Parlament
21D/2017

Eleccions
al Parlament
14F/2021

10.923 vots

7.337 vots

ERC
2.974 vots (27,23%)

CatComú-Podem
676 vots (6,19%)

ERC
1.838 vots (25,05%)

VOX
450 vots (6,13%)

JuntsxCat
2.592 vots (23,73%)

CUP
619 vots (5,67%)

JuntsxCat
1.747 vots (23,81%)

CatComú-Podem
414 vots (5,64%)

C’s
2.369 vots (21,69%)

PP
323 vots (2,96%)

PSC-PSOE
1.375 vots (18,74%)

C’s
294 vots (4,01%)

PSC-PSOE
1.199 vots (10,98%)

Altres
171 vots (1,57%)

CUP
678 vots (9,24%)

Altres
325 vots (7,37%)

tabilitzat un 53,55% de participació. De fet, aquest 14 de febrer ha
registrat la participació més baixa
de la història dels comicis al Parlament, caient 25 punts respecte als
darrers comicis del 2017. A la una
del migdia la participació queia 12
punts respecte al 2017, i a la tarda,
ho feia en 22 punts, la pitjor xifra
en els últims 15 anys.
MASCARETES, HIGIENE,
CUES I DISTÀNCIA
Si en el 2017 es parlava d’uns comicis excepcionals per la situació
política catalana d’aleshores, amb
Junqueras a la presó i l’aplicació
del 155, enguany l’excepcionalitat
ha estat desbordant. La tercera
onada de la pandèmia de la Covid19 ha estat el panorama general en
el qual s’han emmarcat unes eleccions vestides d’EPIs i mascaretes, amb distàncies ben delimitades, llargues cues a l’exterior, cap
contacte amb els membres de les
meses i una important organització en cada col·legi electoral. Tot i
les circumstàncies tan adverses, a
Caldes es va celebrar una jornada
electoral “sense incidències, cívica i segura” va informar l’Ajuntament. Els 7 col·legis electorals de
la vila van aconseguir constituir les

meses a les 9 hores del matí, i la
jornada començava amb la ‘normalitat’ permesa en aquesta ocasió.
A tot Catalunya es van disposar
quasi 3.000 col·legis electorals que
aplicaven les mesures especials establertes en aquests comicis, i tot i
que, en general, no van haver incidències greus a l’hora de constituir
les meses, a primera hora del matí
encara restaven pendents un 10%.
Tot i així, les més de 9.000 meses
de Catalunya van poder obrir i un
cens electoral de més de 5 milions
de persones van poder votar a les
eleccions al Parlament del 2021.
No obstant això, Joan Duran considera que “no pot ser que se celebrin unes eleccions perquè ho
dictamini un jutge. Quan tots
els partits polítics, menys un,
estaven d’acord en posposar-les,
no s’hauria de normalitzar que
una vegada més s’activi la maquinària de l’Estat per a condicionar-ho i sobrepassar el poder
legislatiu”. La salut, segons el politòleg de Caldes, ha de ser sempre
una prioritat enfront d’unes eleccions “perquè, al final, l’abstenció
i que moltes persones no puguin
exercir un dret tan bàsic com el
vot, no hauria ni de generar cap
debat. Si un volum tan important

de persones quedava el marge de
les votacions, com s’havien de
tirar endavant?”.
LA TEMUDA ’HORA COVID’
Sense dubte, un dels moments més
determinants en la jornada electoral del passat diumenge 14 de febrer va ser l’anomenada ‘hora
Covid’, establerta de 19 a 20 hores.
Aquesta hora va ser la franja horària recomanada pel Govern per
tal que les persones contagiades de
Covid-19, les que estaven en quarantena o confinades exercissin
el seu dret a vot de manera presencial, en els seus corresponents
col·legis electorals d’arreu de Catalunya. Per a tal efecte, tots els
membres de mesa del país van vestir-se, a partir de les 18:40 hores,
amb els Equips de Protecció individuals que constaven de roba específica, guants d’un sol ús, una mascareta FFP2, ulleres protectores i
pantalla facial.
Tant a Caldes com a la resta de
municipis de Catalunya, en l’àmbit
més general, aquella va ser l’hora
menys concorreguda de la jornada electoral, i els locals electorals
lluïen pràcticament buits, amb els
membres de mesa equipats amb el
seu EPI corresponent.
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SALUT | PLA DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID

Comença la vacunació a la població més vulnerable
El CAP de Caldes ja ha administrat més de 200 primeres dosis, sobretot a persones majors de 80 anys
A Caldes de Montbui s’ha donat el tret
de sortida al pla de vacunació adreçat al
sector de la població local més vulnerable, especialment a les persones majors
de 80 anys -no residents en residències
de gent gran- i a les seves cuidadores.
Des del Centre d’Atenció Primària
(CAP) Joan Mirambell i Folch, de Caldes, a partir de la llista facilitada pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, s’ha començat a contactar
amb les persones afectades i se’ls està
informant sobre l’arribada de les vacunes contra la Covid-19.
En només tres dies, la setmana passada
es van administrar més de 200 vacunes.
De moment, el centre sanitari està administrant la primera dosi de la vacuna
Pfizer, i la segona dosi caldrà administrar-se en un termini d’entre 21 i 28 dies
després d’haver rebut la primera.
PLA DE VACUNACIÓ
A CATALUNYA
Les fases del Pla de vacunació del Departament de Salut es reparteixen en 3
etapes que se superposen en el temps,
i que estan condicionades a la recepció
de les dosis de les vacunes. La primera
fase, que va començar el passat gener
i s’allargarà fins al març, contempla la
vacunació dels col·lectius de residències de gent gran que s’ha fet amb equips

mòbils, la dels professionals sanitaris i
sociosanitaris que es fa en centres sanitaris, i la de les persones amb grans
dependències que es gestiona des dels
Centres d’Atenció Primària. La segona
fase, que va començar el mes de febrer i
es preveu que s’allargui fins al juny, inclou els col·lectius de persones de risc
molt alt i alt i els membres de serveis
essencials crítics com per exemple el
professorat de centres educatius, els
funcionaris de presons o agents de seguretat, que des de fa dues setmanes ja
estan sent citats. Finalment, hi ha una
tercera fase que inclou la població en
general menor de 60 anys.
D’acord amb l’estratègia de fases que
preveu el pla de vacunació del departament de Salut, des de fa uns dies s’està
vacunant de manera simultània a diversos sectors de la població. Als membres
dels col·lectius essencials se’ls està citant perquè es desplacin al punt de vacunació establert que tinguin més a
prop de la feina o del domicili. Pel que fa
a les persones majors de 80 anys, aquelles que no poden desplaçar-se fins al
Centre de Salut de referència, poden
concertar l’administració de la vacuna
en el mateix domicili.
En total, a Catalunya ja s’han administrat un total de 505.429 vacunes, 321.268
primeres dosis i 184.161 segones dosi.

El CAP és el centre on es programen les cites i s’administra la vacuna Pfizer en aquesta nova fase. > Q. PASCUAL

Més de 200

vacunes administrades, especialment a
majors de 80 anys

BAIXA EL RISC DE REBROT
Segons la darrera actualització de les
dades epidemiològiques, Caldes de
Montbui se situa amb un índex de risc
de rebrot de 157 punts, força per sota
de l’indicador del Vallès Oriental (290)

i de Catalunya en l’àmbit general (269).
Un any després des de l’esclat de la pandèmia, el març del 2020, la vila calderina acumula prop dels 900 casos positius i una taxa crua de positius per
10.000 habitants de 499,03.

MESURES COVID | EMM JOAN VALLS

La música en directe, un bàlsam al malson

Escoles no reglades, autoritzades per la Generalitat, han reprès el curs. > CEDIDA

Des del 8 de febrer, les escoles de
música i dansa autoritzades pel Departament d’Ensenyament han reobert els seus centres recuperant,
així, la presencialitat a les seves
aules. “Feia il·lusió veure la brillantor als ulls dels alumnes. Tothom tenia ganes de poder fer música en directe i ho hem fet amb tota
la prevenció possible i les mesures de seguretat establertes” explicava Montserrat Pieres, directora de l’Escola de Música Municipal
Joan Valls, a la reobertura del centre.
“El contacte amb els alumnes ha

estat un bàlsam a tot aquest malson” afegia la directora. Durant el
gener, l’escola es va veure obligada
a recuperar les classes en línia i les
audicions virtuals, ja que “tot i ser
Ensenyament de Règim Especial i
escola autoritzada per la Generalitat, ens van posar al mateix sac
que les activitats extraescolars i
ens van prohibir tota presencialitat”, seguia Pieres. En aquest sentit,
la directora de l’EMM Joan Valls va
denunciar que “tots sabem que la
cultura ha estat de les grans perjudicades per les mesures de res-

tricció, sovint incongruents, que
ha establert el Govern durant la
pandèmia. I l’EMM Joan Valls no
ha estat cap excepció”.
Tot i haver recuperat la música en
directe, des de l’EMM Joan Valls no
s’aventuren a programar activitats.
No obstant això, l’escola diu estar
treballant per tenir activitats a punt
per gaudir-ne tant aviat com sigui
possible: “De cara al bon temps
esperem poder programar concerts i col·laborar en actes culturals com hem fet sempre”, acaba la
directora del centre municipal.

MESURES COVID | ACTIVITAT ESPORTIVA

“L’esport és essencial i també és segur”

Es mantenen espais d’exterior per donar una major cobertura als socis. > CEDIDA

Ha estat un temps extremadament
llarg i delicat pels clubs esportius catalans des de l’entrada en vigor de
les mesures del 7 de gener. La tercera onada de la pandèmia va obligar a
l’aplicació de noves restriccions que
obligaven al tancament de les instal·
lacions esportives d’interior i restringien la seva activitat únicament a espais d’exterior, en plena temporada
d’hivern. Un mes després, els comple-

xos esportius com el de Les Cremades
–gestionat pel CN Caldes- han recuperat les instal·lacions d’interior, tot i
el 30% d’aforament màxim permès.
“Durant tot aquest temps no hem
estat del tot aturats, ja que vam
condicionar el gimnàs exterior de
la instal·lació de La Font, però ara,
a més, hem activat de nou la sala
de Fitness i peses d’interior” expliquen des del CN Caldes. El club en-

cara manté les activitats d’exterior,
on es permet un 50% d’aforament, i
entre tot plegat, oferir un servei més
complet i ampli que doni respostes a
les necessitats de les persones sòcies.
Recentment, el CN Caldes ha realitzat una enquesta als usuaris, els quals
han manifestat en un 99,7% dels casos
que “l’esport és essencial i segur”,
atenent la seva percepció de seguretat en les instal·lacions del club.
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PLANEJAMENT TERRITORIAL | RESERVA BALNEÀRIA

Jaume Mauri: “Hem salvaguardat el diner públic”
El consistori defensa la modificació aprovada del POUM, arran l’allau d’al·legacions que s’han presentat en contra
Més de 300 al·legacions, promogudes pel grup ciutadà ‘No al Salt de
la Riera’, s’han presentat en contra
la modificació d’un dels articles del
POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 2003), aprovada en el Ple municipal en sessió extraordinària del 29 de desembre. Segons
el col·lectiu, la modificació del POUM
significa que diversos equipaments
municipals, i d’entre ells, la Reserva
Balneària del costat del parc de Can
Rius, “passen a poder-se tramitar a
iniciativa pública o privada”, per la
qual cosa l’Ajuntament de Caldes “ha
trencat el consens assolit en la redacció del POUM i vulnera el pacte
implícit de no “saltar” la Riera, a
més d’intentar privatitzar allò que
hauria de ser públic, només aportant beneficis a les butxaques privades”, diuen a l’al·legació.
La resposta del regidor de Planejament Territorial, Jaume Mauri, ha
estat contundent: “No es pot privatitzar un terreny que ja és privat.
Insisteixen en un relat fals que desmentim totalment”. Segons Mauri,
s’ha dut a terme la modificació “d’un
petit apartat del POUM que diu
que els equipaments esportius de
la zona de Les Cremades es podran

Terreny on el consistori proposa habilitar un aparcament sense asfaltar per autocaravanes i 60 vehicles. > I .HIJANO

impulsar des de la iniciativa pública o privada”. Aquesta actuació s’ha
dut a terme buscant una solució factible que permetés “salvaguardar
el diner públic, evitant l’obligació
d’haver d’expropiar de manera forçosa als terratinents”. Des del consistori relaten que alguns dels propietaris d’aquests terrenys han reclamat
a l’Ajuntament –emparant-se en l’article 114 de la Llei d’Urbanisme- l’expro-

piació forçosa, suposant una despesa
de 2,2 milions d’euros. “En el POUM
es diu que els equipaments esportius han de ser impulsats només
per l’Ajuntament, pel que el propietari queda immobilitzat i només li
queda l’opció de vendre el terreny
a l’Ajuntament, uns terrenys que
ni volem ni són dins de les nostres
prioritats”, explica Mauri. La modificació del text del POUM ha permés

“donar una sortida al propietari i
aturar tots els processos d’expropiació que ja havien començat en el
Jutjat”. No obstant això, des de ‘No al
Salt de la Riera’ es recalca que “com
preveu el mateix article 114, l’expropiació no és aplicable al sòl no urbanitzable, pel que la modificació
resta sense motivació”.
També el govern d’ERC s’ha manifestat davant les acusacions d’aquest

grup ciutadà amb relació al projecte anunciat fa prop d’un mes que es
durà a terme en aquesta zona: “No
impulsarem cap construcció ‘a l’altra banda de la riera’. Sempre estarem al costat de l’interès públic
i seguirem defensant la no especulació urbanística i la correcta gestió i desenvolupament del planejament”. L’equip de govern local ha
explicat que s’ha proposat habilitar
un nou aparcament públic en un dels
espais que va adquirir el consistori
dins la Zona Balneària, “que res té a
veure amb una operació especuladora”, insisteix Mauri. “Com de moment no s’espera aquesta Zona Balneària, el que ens permet la Llei és
fer usos provisionals i reversibles,
i el que farem serà un aparcament
per 10 autocaravanes i 60 cotxes,
que també podrà utilitzar-se per
a grans esdeveniments”, apunta el
regidor, qui també ha desmentit que
existeixi una segona fase prevista en
aquest projecte, tal com ha exposat el
grup ciutadà, que ampliaria l’aparcament a una capacitat de 400 places.
El col·lectiu ha declarat que “als nostres escrits no hi ha mentides, ni notícies falses” i demana una rectificació
del regidor de Planejament Territorial.

OBRES I SERVEIS | PROMOCIÓ D’HABITATGE PÚBLIC

5 nous habitatges polivalents a finals d’any

L’Ajuntament de Caldes va presentar, a mitjans de febrer, el projecte
de construcció de 5 nous habitatges
públics ubicats a l’antiga sala polivalent situada al costat del Centre
Cívic i Cultural. Les obres van començar a prinicipi de mes i es preveu finalitzar-les d’aquí a uns 7 o 8
mesos. Aleshores, la vila passarà a
disposar de 10 a 15 habitatges públics adreçats a ampliar la Borsa de
Lloguer Assequible, gestionada des
de l’Oficina d’Habitatge de Caldes
de Montbui. “Feia molt de temps
que no es tiraven endavant iniciatives com aquestes, pel que avui
és un dia important per la vila,
quan presentem la primera construcció d’habitatge públic destinat a lloguer social” explicava l’alcalde Isidre Pineda.
Des que l’antiga sala polivalent
quedés en desús, “a més de tenir
certes mancances a nivell urbanístic” seguia Pineda, l’Ajuntament ha apostat per reutilitzar
aquest espai en matèria d’habitatge: “Creiem que és un molt bon
destí per aquest espai municipal” explicava Jordi Martín, regidor d’Habitatge.
El projecte consta de 5 nous habitatges de 36 m2 cadascun, amb
menjador, i sala d’estar, cuina, bany

habitatge | col·legi del carme

D’immoble privat a equipament públic
per a usos socioculturals i espai lliure
L’Oficina d’Habitatge i Serveis Socials gestionaran els immobles . > Q. Pascual

i una habitació. Dos d’ells comptaran amb terrassa pròpia, i s’hi accedirà des d’una zona comuna amb
espais per a usos diversos. El projecte també preveu la instal·lació
d’un sistema d’aprofitament energètic a través de la col·locació de 27
plaques fotovoltaiques a la coberta
de l’edifici, dotant un caràcter sostenible a la nova construcció.
Aquesta és la primera de les tres

promocions d’habitatge públic
que preveu el govern local durant
el mandat: “Tres dels habitatges
seran per famílies inscrites a la
Borsa de Lloguer de l’Oficina, i
també hi intervindrà Serveis Socials arran dels dos habitatges
que es destinaran a possibles imprevistos, que malauradament
encara passen com casos de desnonaments”, seguia l’alcalde.

L’Ajuntament de Caldes va fer públic, la setmana passada, l’inici del
procés de permuta de la finca del Col·legi del Carme, immoble en desús
des de fa més de 5 anys, propietat de la Congregació de les germanes
Carmelites de la Caritat.
L’immoble, situat en el carrer de Bellit, amb una superfície de 1.543
m2, i una superfície construïda de 3.236 m2, es convertiria així “en un
espai a disposició del projecte de revitalització del centre històric,
on s’estudia incorporar usos socioculturals, habitatge públic i espais lliures, entre altres” expliquen des del consistori.
Per tal de tirar endavant el projecte, l’Ajuntament ha anunciat que
s’obriria un procés participatiu en el que la ciutadania pugui fer aportacions en relació als usos d’aquest espai. A canvi de l’immoble, la Congregació de les germanes Carmelites de la Caritat, rebria 4 parcel·les
residencials propietat de l’Ajuntament, situades al barri de Can Valls.
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SERVEIS FUNERARIS | SANTA SUSANNA

Mangrana dissenyarà el nou tanatori

NOTÍCIES BREUS

L’equip d’arquitectes de Caldes ha estat el guanyador del concurs
d’idees per la construcció del nou tanatori de Santa Susanna
Ivette Hijano

M

angrana Arquitectes, despatx d’arquitectura calderí format per Sara
Martínez, Ivan Riba
i Meritxell Solà, serà el responsable de l’elaboració del projecte final
del nou tanatori de Santa Susanna,
previst en un terreny davant de la
plaça de les Hortes i l’aparcament
Centre-El Sindicat.
El projecte amb què han guanyat
el concurs d’idees de la Fundació
Santa Susanna, ‘Camí, tornada a
l’origen’ ha estat la proposta seleccionada d’entre les sis candidatures
que es van presentar en el concurs,
“d’on cal destacar la gran qualitat
tècnica i arquitectònica de totes
elles”, ressaltava Salvador López,
secretari del Patronat de la Fundació i membre del jurat del concurs.
Els tanatoris poden arribar a ser
espais freds i poc agradables, per
la qual cosa des de Mangrana no

CIUTADANIA | MANIFESTACIÓ

Concentració calderina en suport al
raper empresonat, Pablo Hasél
Les obres de construcció del nou equipament es preveuen a finals d’any. > CEDIDA

van dubtar en aprofitar l’ocasió de
crear un edifici “autèntic, noble i
humil, que evités l’ostentositat
innecessària, i que generés calidesa i atemporalitat per oferir el
millor acompanyament possible
en un moment tan transcendental com la mort” explica Ivan Riba,

del despatx Mangrana. La integració en l’entorn també ha estat una
peça clau en el projecte, atenent la
seva ubicació, en el nucli urbà, i la
proximitat amb la naturalesa que
ofereix la riera de Caldes.
Està previst que les obres de construcció comencin a finals d’any.

Després que al matí del 16 de febrer s’empresonés a Pablo Hasél, les
allaus de manifestacions ciutadanes i mostres de suport al raper català s’han multiplicat arreu de Catalunya, així com diversos aldarulls
que han causat alguns ferits i detencions. Caldes de Montbui va celebrar també una concentració espontània i ciutadana, que va comptar
amb la presència de representants d’agrupacions polítiques locals, a
la plaça de l’U d’Octubre, el 17 de febrer. En l’acte, els assistents demanaven l’alliberament d’Hasél i, alhora, s’exigia la defensa i el foment
del dret fonamental a la llibertat d’expressió. Pablo Hasél ha estat condemnat a deu mesos i un dia a presó per injúries a la Corona espanyola i enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons.

VIA PÚBLICA | ENLLUMENAT

EDUCACIÓ | CURS 2021/22

L’aposta per un sistema pioner de telegestió

Comencen les jornades de portes
obertes dels centres educatius de Caldes

Després de les corresponents proves pilot, a partir
d’aquest mes s’implanta el nou sistema de telegestió
de l’enllumenat públic, en cada un dels quadres i punts
de llum del municipi que ja utilitzen la tecnologia Led.
El nou sistema digital és una eina que facilita la prestació dels treballs de manteniment, conservació i, en
general, la gestió de l’enllumenat públic, “facilitant
un control, punt per punt, per poder gestionar-hi
tant la intensitat com les hores de funcionament”,
explica el regidor de Serveis Municipals, Jaume Mauri.
L’ús d’aquest nou sistema, segons explica el consistori, permetrà una major rapidesa en la detecció d’inci-

dències i un menor cost en l’obtenció i enregistrament
de la informació.
“Sense dubte es tracta d’una molt bona notícia, ja
que estem treballant en la direcció correcta, en la
línia del Pla d’Acció Climàtica que ens permetrà, a
més, un estalvi energètic de fins al 50% de l’energia
elèctrica que consumim avui dia”, segueix Mauri.
Aquest nou sistema de telegestió –pioner en el sectorpermetrà controlar l’horari d’encesa i apagat de cada
punt de llum, de manera individual, i detectar avaries a qualsevol zona que permetrà actuar-hi de manera immediata.

Un any després de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, les escoles
afronten l’últim tram del curs vigent, i es preparen pel curs 2021/22
amb les tradicionals Jornades de Portes Obertes, adaptades a les
circumstàncies actuals.
Durant el mes de març, les escoles d’infantil de 2n cicle i de primària de la vila programen les sessions destinades a fer xerrades i visites guiades on explicar els seus projectes educatius. També ho
faran els instituts Pic de Vent i Manolo Hugué, tot i que aquest últim
també celebrarà una sessió en el mes d’abril (dedicat al Batxillerat
i Cicles Formatius).
Pel que fa a les Escoles Bressol -La Lluna, Gegant del Pi i Peixetsobriran les seves portes durant el mes d’abril i, finalment, l’Escola
d’Adults Municipal El Roure Gros, ho farà el 4 de juny.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

L’Ajuntament de
Caldes de Montbui
adquireix l’antiga
Escola del Carme

El pols de
l’associacionisme
calderí

L

’edifici en desús del
col·legi del Carme,
situat al nucli antic,
passarà a ser de tot
el poble amb l’objectiu de revitalitzar aquest barri. Per
això, s’han previst diversos usos
com ús sociocultural, educatiu, habitatge jove i un nou espai públic,
però s’acabarà de concretar amb
un procés participatiu dels agents
veïnals, que s’iniciarà segurament
l’any 2022.
No es tracta d’una compra tradicional, no ha tingut un cost per l’Ajuntament, sinó que per fer aquesta
operació, des del Govern Municipal d’ERC, hem arribat a un acord
de permuta amb la Congregació de
les germanes Carmelites de la Caritat, propietàries d’aquesta finca,
amb uns terrenys situats al barri
de Can Valls. Aquests, estan qualificats d’equipaments municipals, que
a hores d’ara, no tenien un projecte d’ús ni a curt ni a mitjà termini.
Per revitalitzar el Nucli Antic, una
zona densament edificada, que no
poblada, cal reforçar els falta espais públics, a més dels visitants
(ara limitat per la Covid19) que
vénen a contemplar el nostre patrimoni històric, termal... hi falta més
gent que hi visqui, famílies, persones joves... Hi falta moviment, hi
falta més comerç –estem fent un
estudi dels locals buits que ens ajudarà a projectar una nova línia de
treball en aquest àmbit- hi falta lloguers accessibles d’aquests locals,
hi falta nous espais on fer activitats
socials i culturals, on poder instal·
lar també la futura seu de l’Institut
de Termalisme i un ús podria ser,
per exemple, acollir-hi el Grau de
Formació professional de Termalisme de Caldes –al costat dels balnearis-, això tornaria a portar estudiants al barri...
Tot això, sumat al projecte que caldrà definir de l’edifici de Can Rius,
l’habitatge cooperatiu, l’habitatge jove, noves línies de dinamització del comerç del barri, etc., esperem que serveixi per tornar a
donar vida al Nucli Antic.
Venim d’una negociació llarga i ara
vénen mesos de tràmits administratius, així que de moment, comencem pel principi i retornem
al municipi de Caldes l’edifici del
Carme com equipament.

D

es del mes de
setembre passat,
el grup municipal
del PSC de Caldes
estem
reunintnos amb entitats, associacions,
moviments socials i amb tota
persona que vulgui tractar algun
tema amb nosaltres.
La finalitat d’aquestes reunions és
poder prendre el pols al panorama
associatiu de Caldes. Recollir les
seves inquietuds, necessitats,
projectes de present i de futur. De
la mateixa manera, aprofitem per
compartir les nostres propostes
per fer realitat el Caldes que volem,
respondre qualsevol dubte sobre
els nostres posicionaments i posar
mà estesa a tots els col·lectius a
l›hora de representar la seva veu
al nostre Ajuntament.
Entenem que la millor forma de
complementar el nostre programa
electoral a l’hora de fer propostes
als pressupostos municipals o
autonòmics és amb les nostres
entitats, que ens aporten visions i
coneixements molt diversos sobre
la nostra població. Per això algunes
de les esmenes al pressupost
municipal d’enguany ja sortiran
fruit d’aquestes trobades. I la
nostra intenció és seguir fent-ho
durant els anys vinents, mantenint,
així, un contacte proper i humà
amb el nostre associacionisme.
Recordeu que podeu contactar amb
nosaltres per Twitter @psc_caldes
i Instagram psc_caldesdemontbui.
També podeu enviar-nos missatges
a caldesdemontbui@socialistes.cat.

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Salvaguardem el
marge

POUM, Les Cremades, el Carme
i Can Rius

Menyspreu a
l’autonomia local

F

em una prova: Anem
al Parc de Can Rius
i comptem en un
minut quants ocells
es senten.
Imaginem-nos ara que estem al
mateix lloc un cop el balneari i el
pàrquing de dues hectàrees ocupin
el que ara és un camp sembrat.
Creieu que sentirem el mateix
nombre de cants?
Nosaltres pensem que no, ja que el
marge dret de la riera és un important connector biològic que enllaça
la plana agrícola del Vallès amb la
serralada prelitoral. La pèrdua del
42% del sòl agrícola vallesà, entre
1979 i 2019, ha deixat molt malmesos els ecosistemes agraris que ens
rodegen. Els polígons, la urbanització de la bombolla immobiliària han deixat ferides permanents
sobre la nostra comarca.
Des de la CUP de Caldes, tenint
en compte aquest context, lluitem
per parar els peus a l’ambició i les
ambicions urbanístiques d’ERC
Caldes. Primer va ser el Pàrquing
de les Hortes, on per tal d’embutxacar-se la subvenció de la llei de
barris es van arrabassar 3.000 m2
d’horta històrica del poble. Després va ser la projecció de la zona
balneària de Can Rius el 2015. La
qual per sort va ser aturada per la
Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona perquè s’hi plantejaven usos hotelers i edificacions que
duplicaven el que la llei permet. I
ara, de nou, és la mateixa zona balneària, però enlloc d’hotels s’hi ha
dibuixat un extensíssim pàrquing
de 400 places… A cop d’expropiació i argumentant que és d’interès general.
L’actual alcalde ens va prometre
fa uns anys que no perdriem horta
perquè el sostre de l’aparcament
del sindicat serien horts… Mentida. Ara ell mateix ens ven aquest
projecte com com un petit emplaçament de caravanes... Ja n’hi ha
prou. No podem seguir tractant
el territori d’aquesta manera. El
consens del POUM del 2003 va
ser clar: No traspassar la C59 ni
la Riera de Caldes. Ens hi juguem
el corredor natural, el paisatge i el
medi ambient.
Les Cremades són molt més que un
solar on aparcar cotxes o celebrar
fires. Caminem, correm, anem en
bicicleta i gaudim-les vives, i cultivades! Tractem-les com es mereixen, com un espai natural i salvaguardem el marge dret. Aquesta,
pensem, és la voluntat de la majoria de calderins. Per tot això i molt
més: No al Salt de la Riera!

L

a cordialitat política
no s’hauria de perdre mai encara que
es governi amb majoria absoluta des de fa
molts anys. Recentment, ens estem
assabentant de projectes d’extrema
importància pel municipi a través
del taulell d’anuncis de l’ajuntament
o del BOPB. I sempre, en un estat
avançat de tramitació.
El dia 29 de desembre (en un ple extraordinari) es va modificar el pla
d’ordenació urbanística municipal
(POUM), fet que possibilita que la
titularitat de determinats equipaments pugui ser també privada i
no només pública. Entre els 4 emplaçaments modificats, s’inclou la
zona balneària de l’altra costat de la
riera. En paral·lel, el dia 11 de gener
es publica al taulell d’anuncis una
implantació d’usos a uns terrenys
de darrere de Can Rius (just al costat de la zona balneària) per fer-hi
un aparcament públic d’autocaravanes més 68 places de vehicles, i
una segona fase de fins a 400 places.
Estem convençuts que no és casualitat però no som capaços d’entendre
quin és el sentit d’aquestes modificacions ja que no veiem l’estructura final del territori. Només canvis
puntuals, que segur que tenen un
objectiu polític, però que no coneixem. A més, el POUM ja recull una
zona d’equipaments immensa davant i a la dreta del CEIP el Farell,
on es podria ubicar aquest aparcament. La nostra posició és clara: no
estem d’acord en que es construeixi
res a la zona de sòl no urbanitzable
de l’altre costat de la riera. I menys
sense un acord previ amb les diferents forces polítiques.
Respecte el col·legi del Carme i l’edifici de Can Rius, veiem amb bons
ulls que s’iniciïn projectes per convertir-los en espais municipals d’ús
comunitari. De fet, només Junts
portàvem aquestes propostes al
programa electoral. Ara bé, nosaltres entenem aquests espais com a
centres culturals, d’educació i associacionisme. No d’habitatges. Evidentment calen habitatges de protecció oficial al nostre municipi amb
urgència, però en zones residencials
(que n’hi ha moltes a desenvolupar).

E

ls ajuntaments constitueixen les administracions més
accessibles als ciutadans que els demanen serveis públics de qualitat
i els reclamen solucions a les seves
necessitats i problemes, sempre
han respost de manera eficaç a
aquestes exigències dels veïns excedint, en moltes ocasions, de les
competències pròpies que tenen
assignades i, a més, han jugat un
cop mes un paper decisiu i fonamental des de l’inici la pandèmia
provocada per la COVID-19.
Mentre això succeïa, el Govern
d’Espanya no només no ha destinat un sol euro a donar suport a
les entitats locals en la lluita contra el virus sinó que ha demostrat
una absoluta falta de respecte a
l’autonomia de les entitats locals
i al marc jurídic que les regula.
Primer, el Govern d’Espanya va
intentar apropiar-se a través del
RD Llei 27/2020 dels estalvis acumulats durant els últims anys per
les entitats locals, segon, el Govern d’Espanya ha menyspreat a
les entitats locals en els PGE per
a 2021, ja que no inclou el fons per
a la reconstrucció local promès,
les transferències a entitats locals s’incrementen menys del 2%
davant el 6,4% d’increment global
dels PGE. Les CCAA gestionaran
el 54,2% (18.793.000 €) del total
de fons de recuperació europeus
mentre que a les entitats locals no
se’ls deixarà gestionar ni tan sols
el 4,2% (1.483 milions) d’aquests
fons, que tenen adjudicats.
Finalment, cal assenyalar que el
Govern d’Espanya ha aprovat,
gràcies al suport de Bildu i l’abstenció de Vox, el Reial decret llei
36/2020, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització
de l’Administració Pública i per a
l’execució del Pla de recuperació i
Transformació que concentra en
el mateix govern la major part del
poder en el repartiment dels fons
de recuperació que la Unió Europea ha assignat, un decret que es
caracteritza per l’arbitrarietat,
falta de transparència i concentració de les decisions en un govern
que ja ha demostrat el seu sectarisme i la seva falta de lleialtat amb
les entitats locals i, el seu menyspreu a l’autonomia local.

De l’01 al 31 de març de 2021

OPINIÓ / CIUTADANA | 09

calderí / #79

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.

artIcle d’opinió

Enrocats

La nova Oficina se situa a la planta baixa del consistori. > AJ.CALDES

SOSTENIBILITAT | SERVEIS

En marxa la nova Oficina
d’Acció Climàtica
Des d’aquesta setmana que Caldes de Montbui compta amb l’acabada
d’estrenar nova Oficina d’Acció Climàtica, ubicada a la planta baixa
de l’Ajuntament. L’Oficina significa un nou servei municipal a l’abast
de la ciuadania, destinat a donar resposta a la situació d’emergència
climàtica declarada per unanimitat en el Ple de desembre de 2019.
Sota el lema ‘Frenar el canvi climàtic surt a compte’, l’Oficina ofereix un seguit de serveis que s’aniran ampliant destinats a solucionar
problemes concrets de veïns i veïnes que suposen un malbaratament
energètic i, en conseqüència, també un increment de les despeses domèstiques i empresarials innecessàries. En aquest sentit, el nou servei municipal atendrà aquelles consultes relacionades amb la factura
elèctrica i de gas, informació sobre plaques fotovoltaiques, millores
que es poden fer des de casa, assessorament sobre vehicles elèctrics o
sobre la seva recàrrega, entre altres. També des d’aquest espai clourà
la redacció del Pla d’Acció Climàtica -a càrrec de l’Estudi Ramon Folch
(ERF)- que compta amb un procés de participació i que, entre altres,
ha de fer front a la transició energètica i al canvi climàtic.

EMPRENEDORIA | EMPRESA

Koliakos és la nova cervesa d’Unika
beer, sense gluten i apta per celíacs

Unika beer, l’empresa calderina que va néixer amb el propòsit de
treure al mercat “la cervesa que t’enamora, una cervesa única i
de màxima qualitat”, ha llançat al mercat la seva primera cervesa
sense gluten, apta per celíacs.
“Amb aquest llançament pretenem acostar-nos a les persones que
formen part d’aquest col·lectiu per tal que també puguin gaudir
de l’excepcional gust d’una cervesa unika, sinònim d’una cervesa
feta sense presses, de forma tradicional, amb aromes i sabors ben
integrats” explica Jordi Canet, fundador d’unika beer. La nova Koliakos és “una cervesa cristal·lina, elaborada amb aigua mineral natural, ingredients 100% naturals, sense additius, no pasteuritzada
i que per tant manté les propietats organoèptiques de la cervesa acabada d’elaborar” segueixen explicant de l’empresa calderina.

COMERÇ | PROMOCIÓ

L’UCIC posa cara al comerç local
Recentment, l’UCIC ha engegat una nova campanya de promoció del
comerç de proximitat a través de les xarxes socials. “L’objectiu és
donar valor a una de les grans qualitats principals del comerç local,
la gent que el fa possible”, expliquen des de l’associació calderina. Els
comerços adherits han rebut amb gran entusiasme la nova campanya,
així com les darreres iniciatives de l’UCIC, els quals són molt conscients de la nova realitat del comerç local i de la imminent necessitat de
sumar forces entre tots els membres amb la ciutadania. El comerç no
essencial compleix dos mesos sense poder obrir els caps de setmana,
una mesura que “han assumit amb resignació, però amb l’esperança
que molt aviat es pugui reactivar l’activitat” apunten des de l’UCIC.

maria núria revetllE
periodista
Finalment, després de tant anar amunt i avall de la
Sala contenciosa del TSJC, després de l’allau d’excuses presentades pels ciutadans designats a les meses,
es van fer les eleccions el 14 de febrer.
I val a dir, abans d’entrar en matèria, que el desplegament anti-covid en general va ser per treure’s el
barret, l’única crítica és el fred que van passar “els
escollits” a les seves corresponents meses per allò de
tot obert perquè ventili i marxin els virus.

Notícies falses?
Veritat o mentida
> No al Salt de la Riera
312 persones, almenys, han presentat
al·legacions a la modificació del Pla
d’ordenació urbanística municipal
(POUM) que va aprovar inicialment el
Ple de l’Ajuntament el 29 de desembre
de 2020. Veritat o mentida? Veritat.
Aquesta modificació del POUM, de
moment només aprovada inicialment, vol modificar la seva normativa urbanística en el que respecta
al sistema d’equipaments comunitaris. Veritat o mentida? Veritat.
El POUM vigent determina que 75.350
m2 (7,5 Ha aprox.), a les Cremades, a
l’altra banda de la Riera i més enllà del
Parc de Can Rius, estiguin qualificats,
com a sistema d’equipaments comunitaris de nova creació (E9), zona balneària. Veritat o mentida? Veritat.
El règim d’aquesta zona balneària,
situada en sòl no urbanitzable, és radicalment diferent, pel que respecta a les expropiacions a instàncies
dels propietaris, al de la zona d’equipaments esportius i escolars de les
Cremades, situada en sòl urbà, i a
la dreta de la Plaça de Taunusstein.
Veritat o mentida? Veritat.
El POUM vigent estableix que els
equipaments comunitaris de nova
creació, com l’E9 anterior, han de
ser de titularitat pública. Veritat o

Al que anava, no acabo d’entendre l’eufòria de molts
dels portaveus polítics perquè a mi em sembla que el
panorama post electoral que ha sortit no ens pot fer
moure gaire de com estavem abans d’anar a votar.
Em direu i és molt remarcable, el vot útil que han
acaparat els socialistes però després dels anuncis de
vetus creuats que ja en campanya van deixar anar
partits i formacions crec que estem força enrocats.
Salvador Illa diu que vol passar pàgina però ell i
els Comuns, si vol imitar el govern de Madrid, no
sumen. ERC, Junts i la CUP van signar que NO pactarien amb el PSC per formar govern. Una altra cosa
suposo seria donar suport puntual des de fora a un
govern en minoria de PSC i Comuns-per part d’ERCperò és també una operació complicada i delicada, i
més tenint el compte que l’executiu de Sánchez ha
deixat aparcat el tema dels indults als líders independentistes empresonats, com a d’hora fins l’estiu.
Així doncs ja han passat dues setmanes de les votacions i el més calent és a l’aigüera.
Unes eleccions que es podrien haver convocat ja fa
molts mesos, quan Torra va quedar inhabilitat però
llavors les forces independentistes no va ser capaces de posar-se d’acord i els comicis finalment es van
convocar de manera autòmatica, com preveu la llei
per sortir d’aquest estadi de PROVISIONALITAT.
Vist de de fora què ens fa pensar que ara es posaran
d’acord? Que ho fessin i tiresin endavant un projecte de país seria el més desitjable però ara mateix no
veig cap indici que apunti aquest camí.
I mentrestant més pandèmia, més restriccions,
més crisi econòmica, més atur, més negocis tancats,
menys expectatives pels joves.....Continuo ?

mentida? Veritat.
La modificació del POUM, aprovada
inicialment el 29 de desembre de 2020,
estableix que l’equipament de nova
creació E9, zona balneària a les Cremades, pot ser de titularitat pública
o privada. Veritat o mentida? Veritat.
La modificació del POUM faria possible que l’equipament balneari E9 a les
Cremades sigui de titularitat privada.
Veritat o mentida? Veritat.
A data d’avui encara es troba en
informació pública un projecte
d’obres, aprovat per la Junta de govern el 22 de desembre de 2020, que
inclou un aparcament de vehicles de
22.461 m2 a la zona balneària E9. Veritat o mentida? Veritat.
Aquest aparcament, segons el projecte, s’executaria en dues fases. La
primera per a 12 autocaravanes i 60
turismes. La segona, per a 400 turismes aproximadament. Veritat o
mentida? Veritat.
La primera fase del projecte inclou
pavimentació dels accessos, i algun
altre tipus d’infraestructura com enllumenat, subministrament d’aigua i
recollida d’aigües brutes de les autocaravanes. Veritat o mentida? Veritat.
A la vista del projecte, el govern municipal està impulsant noves construccions i infraestructures a l’altra banda
de la Riera. Veritat o mentida? Veritat.
L’Ajuntament argumenta la necessitat
de deixar entrar a la iniciativa privada
a la implantació i gestió de la zona balneària, per evitar, diuen, que els pro-

pietaris d’aquesta zona puguin exigir
l’expropiació forçosa de les seves finques i posar així en una situació econòmica difícil a les arques municipals.
Veritat o mentida? Veritat.
L’Ajuntament afirma que aquest dret
dels propietaris està contemplat a l’article 114 de la llei d’urbanisme de Catalunya. Veritat o mentida? Veritat.
Els propietaris de terrenys de la zona
balneària (E9), classificats de sòl no urbanitzable, poden exigir la seva expropiació segons l’article 114 de la llei d’urbanisme. Veritat o mentida? Mentida.
L’apartat 4 de l’esmentat article 114 de
la llei d’urbanisme exclou la seva aplicació als terrenys ubicats en sòl no urbanitzable. Veritat o mentida? Veritat.
Però ens queden dues preguntes
sense resposta:
Per què l’equip de Govern, que disposa de majoria absoluta en el Ple, vol
obrir la porta a la possible privatització de la zona balneària a les Cremades? Ja hem demostrat que l’espantall de l’article 114 no serveix.
Per què l’equip de govern municipal
està intentant, desacreditar les 312 al·
legacions presentades amb uns arguments fonamentats en l’article 114 de
la llei d’urbanisme, i en canvi amaga
l’existència de l’apartat 4 del mateix
article, que n’exclou la seva aplicació?
Aquestes són les respostes més importants, les que creiem necessàries,
no només per al nostre col·lectiu, sinó
també per a les 312 persones, almenys,
que han formulat les seves al·legacions.
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> Q. Pascual

Treballem per protegir el dret
d’accés a l’habitatge digne
Caldes de Montbui passarà dels 10 als 44 habitatges públics al final del mandat 2019/2023 i es
preveuen més projectes de futur que seguiran sumant habitatges assequibles i sostenibles a la vila
La situació d’emergència que viu
la societat, especialment arran de
l’esclat de la pandèmia de la Covid19, ha agreujat de manera dràstica
la vulnerabilitat de bona part de la
població, fet que ha evidenciat, encara amb més força, la urgent necessitat d’impulsar noves polítiques d’habitatge que garanteixin
l’accés a l’habitatge digne.
A Caldes de Montbui es viu des
de fa temps una notòria dificultat
per accedir a l’habitatge a causa
de l’escassa oferta d’immobles disponibles, així com l’elevat preu del
lloguer que es demana en el mercat. En l’intent de protegir el dret
fonamental a l’accés a l’habitatge i
sumar forces per revertir la tendència especulativa a l’alça, el govern
local impulsa des del 2019 noves po-

Parc d’Habitatge Públic

Present// L’Oficina
d’Habitatge gestiona 13
habitatges de la Borsa de
Lloguer Social: 7 de Tanteig
adquirits pel consistori
i 6 cedits per propietaris
privats.
Futur Immediat// Arran
dels projectes de promoció
d’habitatge públic, ja en
marxa, la vila disposarà de
44 habitatges destinats al
lloguer assequible, a finals
del 2023.

lítiques, innovadores i emergents,
que facin créixer el parc d’habitatge públic i combati aquest gran
problema estructural que pateix
la nostra societat, cada vegada en
una situació més generalitzada i de
major vulnerabilitat.
L’actual Ajuntament de Caldes sorgit de les eleccions municipals del
2019 compta amb la recentment
estrenada regidoria d’Habitatge,
la ferma aposta del consistori dirigida a encarar l’emergència habitacional del municipi. En els darrers anys -i també en el decurs de
la pandèmia-, s’ha treballat amb
determinació, des d’una mirada
estratègica i àmplia, en diferents
promocions de construcció d’habitatge públic que persegueixen,
alhora, promoure l’activitat econò-

mica local a partir de la generació
de nous llocs de treball.
A l’inici de la legislatura, la vila
comptava amb 10 habitatges públics destinats al lloguer assequible, gestionats a través de l’Oficina d’Habitatge. Durant el primer
trimestre de l’any 2021, s’ha disposat d’un total de 13 immobles: 7
d’ells procedents del Tanteig i Retracte, i 6 més de titularitat privada, els quals es posen a disposició
de l’administració local per ampliar
l’oferta de Borsa de Lloguer Social. “La cessió d’aquests immobles
procedents de particulars significa una ajuda molt important al
conjunt de tot el sistema d’habitatge al municipi: d’una banda,
aconseguim ampliar l’oferta de
lloguer assequible, el qual s’ade-

qua a les circumstàncies socioeconòmiques reals de les famílies
usuàries; i d’altra banda, garantim als propietaris el lloguer
dels seus immobles, a més d’associar-los alguna línia de subvenció que els ajudi a l’arranjament
de l’habitatge” explica el regidor
d’Habitatge, Jordi Martín.
A partir, però, de les noves promocions de construcció d’habitatge públic previstes fins al 2023,
l’Ajuntament ampliarà aquest parc
d’habitatge públic i assequible a
44 immobles, xifra que suposa un
increment de 34 habitatges nous,
tots ells adreçats a donar solucions reals i efectives a la dificultat
generalitzada a l’accés a l’habitatge. “Tot i els resultats previstos
i la important injecció d’inver-

Remodelació dels nous
habitatges polivalents;
projecte d’edifici per
a joves i el solar d’ús
públic que serà cedit per
l’habitatge cooperatiu

sió municipal, que serà de més
d’un milió d’euros l’any 2021,
sabem que no serà suficient per
intervenir en el mercat i aconseguir abaixar substancialment el
preu mitjà del lloguer”, diu Martín. “No obstant això- segueix el
regidor- esperem, com a mínim,
poder ajudar a totes les famílies i persones que seran usuàries
dels nous habitatges, uns pisos
dignes i protegits per l’administració, totalment fora del mercat especulatiu”.
Des de l’àrea de Serveis Socials es
denuncia una situació de precarietat econòmica cada vegada més crítica que afecta diversos sectors de
la societat actual. La pèrdua d’ingressos familiars, així com l’acumulació d’impagaments derivats
de l’impacte econòmic de la Covid19 està generant una onada de
risc de pèrdua de l’habitatge, que
se suma a la situació de crisi que
s’arrossega des d’anys anteriors.
Per aquest motiu, “és d’extrema
necessitat ampliar el parc d’ha-
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una àrea de menjador i sala d’estar, una cuina, un bany i una habitació. Es compartirà una zona
comuna per a usos diversos, i
comptaran amb 27 places fotovoltaiques a la coberta per generar energia d’autoconsum i contribuir a l’estalvi energètic.

bitatge públic i disposar de lloguers assequibles que s’adaptin
a les realitats socioeconòmiques
tan diverses que pateix la ciutadania del nostre municipi” explica Mireia Bejarano, cap de Serveis
Socials de l’Ajuntament.
CINC HABITATGES
PER A USOS POLIVALENTS
L’any 2021, Caldes comptarà amb
cinc nous habitatges polivalents
construïts a l’antiga sala polivalent
ubicada al costat del Centre Cívic
i Cultural, al carrer Buenos Aires.
L’espai municipal que va quedar en
desús i presentava certes mancances en l’àmbit urbanístic ha estat
repensat per ubicar-hi cinc habitatges preparats per donar resposta a necessitats derivades d’aquesta situació de crisi generalitzada,
tots ells gestionats des de l’àrea de
Serveis Socials i l’Oficina d’Habitatge del consistori.
Cada un dels habitatges compta
amb una superfície de 36 m2, amb

INNOVACIÓ, EFICIÈNCIA,
SOSTENIBILITAT... I JOVES
“L’edat juvenil està pels aires,
l’edat d’emancipació cada dia
puja més i Caldes no és cap excepció en la bombolla de lloguer
en mans de fons especuladors a
què està sotmesa l’àrea metropolitana...” diu Arnau Vilà, de l’Assemblea de Joves de Caldes. Els
joves són un dels col·lectius més
afectats en la dificultat a l’accés a
l’habitatge digne, i per això el govern local ha apostat per polítiques
específiques, traduïdes en la promoció de construcció d’un edifici
d’habitatge públic adreçat a aquest
sector de la població.
El projecte, desenvolupat per
Straddle3 i Eulia Arkitektura, preveu un edifici de tres pisos que es
construirà a l’avinguda Josep Fontcuberta i donarà lloc a 8 habitatges de 37 m2 i un espai comunitari connectat amb el jardí. L’edifici
d’obra nova preveu una estructura a partir de mòduls prefabricats
lleugers que faran que la intervenció resulti més ràpida, econòmica i
sostenible. Es tracta d’una combinació de nuclis portants fets amb
contenidors marítims reutilitzats
i separats per forjats de fusta contra-laminada (CLT), els quals responen a una dràstica reducció dels
agents contaminants.
A banda de significar un edifici excepcional en matèria d’innovació
constructiva i eficiència energètica, és també un projecte paradigmàtic en matèria de participació
ciutadana. La construcció de l’edifici partia d’un projecte arquitectònic que garantia la solvència tècnica des del punt de vista estructural,
però ha estat a partir del procés de
participació, obert i democràtic,
-dut a terme durant la pandèmia- on
s’han definit els últims acabats del
projecte i els usos definitius dels espais: “És molt gratificant pensar
que sense la participació de l’Assemblea aquest edifici no seria el
mateix” reconeix Vilà.
EL MODEL D’HABITATGE COOPERATIU, NO ESPECULATIU
L’últim dels tres projectes dirigits
a l’ampliació del parc d’habitatge
públic que es treballa per abans
del 2023 correspon a l’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús, que es
construirà a un solar públic situat entre la plaça de l’Onze de Setembre i el carrer Nou. L’Ajuntament ha fet una clara aposta per
aquest model alternatiu i emergent a Catalunya, on actualment

consten quatre projectes en fase
de convivència i una vintena en
fase de promoció.
“L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és un model que es basa
en la propietat col·lectiva, l’autogestió i l’apoderament de la ciutadania per la seva implicació en
la resolució d’una necessitat tan
bàsica, essencial i necessària com
és l’accés a l’habitatge. I la idea és
poder resoldre aquesta necessitat
a través de projectes comunitaris, assequibles i inclusius” assegura Lali Daví, de La Dinamo Fundació, entitat que està impulsant a
Catalunya l’habitatge cooperatiu i
que ha elaborat l’estudi de viabilitat del projecte calderí.
En aquest cas, el solar cedit des
del consistori seguirà sent de titularitat pública, però la cooperativa esdevindrà la responsable de la
construcció i gestió dels habitatges durant el període de cessió de
llarga durada, estimat entre 50 i 75
anys. El projecte preveu la construcció de 18 habitatges d’uns 60
m2, amb zones comunes com bugaderia i sales de reunions, entre
altres espais. Les persones sòcies
de la cooperativa poder ser usuàries d’un habitatge i dels espais
comunitaris amb una aportació de

Impulsem noves polítiques,
innovadores i emergents,
que facin créixer el parc
d’habitatge públic i assequible
en el nostre municipi

capital inicial i pagant “un lloguer
assequible, que s’estableix entre
un 20 i 25% per sota del preu de
mercat” explica Jordi Pruna, cap
de l’Oficina d’Habitatge. A més,
s’establiran unes condicions específiques que garantiran un 25%
d’habitatges destinats a la inclusió social, els quals s’adrecen a famílies de recursos molt limitats i
amb greus problemes per accedir
a l’habitatge digne.
L’OFICINA D’HABITATGE, AL
SERVEI DE LES PERSONES
L’Oficina d’Habitatge de Caldes,
constituïda el 2009, és entitat gestora de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya on, a banda d’oferir informació i assessorament en matèria d’habitatge als ciutadans i
ciutadanes de Caldes, també gestiona i tramita les diferents línies
d’ajuts i subvencions de què disposa la Generalitat. “L’any 2020,
vam tramitar fins a 454 ajudes,
xifra que representa un 20% més
del total sol·licitat en l’exercici
anterior” explica Jordi Martín. El
percentatge evidencia una dificul-

tat creixent en el manteniment de
l’habitatge, pel que aquests ajuts
esdevenen crucials per a moltes famílies: “En concepte de lloguer,
no s’hauria de pagar més del 30%
dels ingressos familiars i la realitat s’estableix entre el 40 i el 60%
d’aquests” explica Pruna.
També des de l’Oficina es presta el
Servei d’Intermediació del Deute
de l’Habitatge, servei jurídic a
través del qual s’ofereix assessorament legal en casos de desnonaments o clàusules abusives, entre
molts altres.
Una de les darreres iniciatives que
s’està duent a terme és el cens de
tots aquells immobles en desús i
de grans tenidors, dins del terme
municipal. Des del 2021 que s’ha
incrementat la pressió fiscal en
aquests habitatges -traduït en un
increment de l’IBI en un 50%, el
màxim permès- amb l’objectiu d’incentivar les opcions de lloguer a la
vila i, a més llarg termini, incidir
en l’especulació del mercat immobiliari per aconseguir un lloguer
just, que no superi el 30% dels ingressos de la unitat familiar.
EL CANVI DE PARADIGMA DE
L’HABITATGE PÚBLIC
Amb la vista posada en les necessitats presents i futures, “ens cal lluitar per aconseguir un canvi de paradigma en matèria d’habitatge
públic” diu el regidor Jordi Martín.
Catalunya només compta amb un
2% aproximat d’habitatge públic,
mentre que a Dinamarca o Holanda,
el percentatge ascendeix al 30%, i a
Viena al 50%. “Cal apostar per polítiques de promoció d’habitatge
públic i assolir un mínim del 15%
que molt aviat serà d’obligat compliment. Aquest és el camí que ens
ha de portar a estabilitzar el mercat immobiliari, més enllà de la
urgent resposta social, que ha de
ser imminent” explica Jordi Pruna.
A Caldes no només s’aposta per promocions que ampliïn el parc d’habitatge públic i tingui un efecte, tot
i que incipient, en l’especulació del
mercat privat, sinó que també es
treballa per oferir a la ciutadania
els millors i més extraordinaris habitatges en matèria de sostenibilitat
i eficiència energètica. En paraules
de Martín, “la nostra feina i obligació com a bons gestors és reutilitzar els recursos públics de què
disposem i fer-ho sempre amb el
propòsit de millorar la vida dels
nostres veïns i veïnes”. És per això
que en cada un dels nous projectes
de construcció pública, el consistori
exigeix edificis que no només compleixin, sinó que superin la normativa amb relació a les mesures energètiques actuals. Perquè no només
cal apostar en habitatge públic,
sinó que també -i molt important-,
en construccions eficients, innovadores i sostenibles, que procurin la
cura i el benestar de les persones i
del medi ambient.
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Rosabel Roca cedeix a l’Arxiu material fotogràfic de catifes florals
Rosabel Roca ha cedit a l’Arxiu Municipal de Caldes de
Montbui un àlbum fotogràfic del 1959 al 1963 de la seva
mare, la Maria Àngela Serra Farrés que l’any 1959 va reprendre la tradició de fer les catifes florals per Corpus.
Nascuda a la vila de Caldes l’any 1922, també va ser la directora de projectes, buscava els materials necessaris i

els motius de les catifes d’acord amb la resta del veïnatge.
En aquest àlbum de fotografies hi trobem imatges de
les catifes florals de l’any 1959 a l’any 1963 amb anotacions manuscrites de la Maria Àngela Serra Farré
sobre com confeccionar-les i amb els esbossos del disseny de les catifes.

TRADICIONS | CARNESTOLTES

Caldes va celebrar el carnaval
a ritme de Reggae per xics
Amb les 300
entrades esgotades,
es va poder gaudir de
música en directe en
temps de pandèmia

Mireia Clapers

E

l passat dissabte dia
13 de febrer el parc
de Can Rius va acollir
l’activitat alternativa
per celebrar el
Carnestoltes. A causa de la
situació epidemiològica actual la
tradicional rua de carnaval es va
descartar per poder mantenir totes
les mesures de seguretat, però la
impecable organització del concert
familiar a Can Rius, va tornar a
demostrar que esdeveniments
culturals segurs són possibles en
temps de pandèmia. El control
d’accés al concert es va fer per
la Plaça Tanousstein, les famílies
que esperaven per accedir-hi ho
feien pacientment que arribés el
moment d’entrar. Aprofitant el dia
de Carnestoltes, algunes famílies
van aprofitar l’acte per lluir les
disfresses escollides. Sobretot els
petits van aprofitar l’ocasió per
disfressar-se dels seus personatges
preferits. Un cop passat el control
d’accés, l’organització feia la
presa de temperatura, donava
gel hidroalcohòlic per al rentat de
mans i just abans de poder accedir
a l’espai per poder seure, tots els
assistents que ho van desitjar, es
van endur fotografies instantànies
amb el ninot de Carnestoltes
d’enguany, en Proci&Cat, elaborat
per les professores del Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué.
Amb aquest concert el públic
va poder gaudir d’un espectacle
familiar de la mà de la banda The
Penguins / Reggae per Xics on amb
els seus ritmes jamaicans varen

oferir un repertori tradicional
infantil, però també s’hi van poder
escoltar algunes composicions
pròpies. Els músics que formen
la banda van mantenir la seva
proposta on la música, l’humor i
la pedagogia es donen de la mà,
fent participar a grans i petits en
un esplèndid matí de dissabte al
Parc de Can Rius. Els assistents
a l’acte van poder gaudir d’una
experiència inoblidable gràcies
a l’espectacle “Ballant damunt la
lluna”, un espectacle interestel·lar
ple de música i diversió on els més
petits van poder descobrir cançons
de sempre i ballar-les a ritme de
reggae.
Reggae per Xics va néixer fa
sis anys de la mà de The Penguins,
una banda de 10 músics que amb
4 discs i centenars de concerts
durant aquests anys han tocat
en centenars de sales, teatres i
festivals d’arreu, a més de guanyar
un premi ARC en la categoria de
“Millor espectacle per al públic
infantil i familiar” l’any 2015.
‘PROCI&CAT’, EL NINOT DE
CARNESTOLTES ELABORAT
PER LES MESTRES DE
TALLER D’ART
Un cop acabat el concert, es va
dur a terme la crema del ninot
de Carnestoltes. Aquest any el
Taller d’Art Municipal Manolo
Hugué s’ha hagut d’adaptar a les
mesures de seguretat a causa de la
pandèmia de la Covid-19. Com que
els alumnes no han pogut acudir
al Taller d’Art amb motiu de les
restriccions, la confecció del ninot
de Carnestoltes el van haver de fer
les professores de l’equipament
municipal. La proposta d’enguany
va ser un ninot inspirat en l’amistat
i la necessitat de les persones de
tornar-se a ajuntar, per aquest
motiu es van confeccionar dos
ninots en un. Sense gènere, fet de
material propici per la crema, amb
colors alegres i estètica estiuenca,
el ninot es va batejar com “Proci
& Cat”.Actualment l’Ajuntament
treballa per programar activitats
similars segures per les famílies.

Moltes famílies van poder gaudir d’escoltar música en directe al Paarc de Can Rius durant el Carnestoltes > J.SERRA

Joan Salicrú / Clack – AMIC
Ha estat 150 dies al capdavant de la
conselleria de Cultura, després del
relleu que el president Torra va efectuar a principis de setembre, substituint a Mariàngela Vilallonga. Malgrat la situació complexa de relleus
constants, l’actual consellera assegura que deixarà totes les carpetes ben
preparades per a la persona que la
succeeixi al capdavant de Cultura,
on es treballa també com si haguessin de seguir, amb la vista posada
en Sant Jordi i amb el cicle d’activitats culturals de l’estiu per encetar la
nova realitat cultural.
Si haguessis de resumir els principals ítems d’aquest mandat, què
destacaries del que heu pogut fer?
El programa de govern, l’hem pogut
anar seguint, malgrat que aquest any
és una mica perdut. Hem unificat el
sistema públic de lectura, de manera
que tinguem un carnet de biblioteca
que serveixi per a qualsevol biblioteca del país. També hem treballat en
la xarxa d’arts visuals. Hem pogut fer
la unitat de tots els centres, de la mateixa manera que tenim articulat el
sistema públic d’equipaments escènics i musicals. I també per a la xarxa
territorial de museus. Això a nivell
territorial es valora molt. També
tenim el projecte de la mancomunitat cultural. A hores d’ara és un instrument que ens serveix i que és potent. En àmbits de política lingüística
també hi ha hagut grans projectes.
Com ha intentat respondre i estar
al costat del sector la consellera de
cultura, en pandèmia?
Des del primer moment, habilitant
línies d’ajut. De fet, el mes de març
acabàvem d’aprovar un pressupost
que ja no era el prorrogat, era un
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Entrevista | CONSELLERA DE CULTURA

“Volem situar al voltant de Sant
Jordi la represa cultural”
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa i Roca, descriu els nous reptes en el món cultural
“El 50% d’afornament
no és viable per a cap
equipament cultural. Ha
de ser mínim d’un 70%”
pressupost nou, amb un cert increment. Tot aquest pressupost comportava projectes nous per l’any
2020. Vam desestimar-los perquè
no tenia sentit començar cap projecte nou en mig d’una pandèmia
que no sabíem on ens conduiria.
Vam reestructurar el pressupost
i vam destinar tots els diners a les
línies «Covid», per a totes aquelles
activitats que no es podien fer. Perquè el personal tècnic cobrés, perquè
els artistes de qualsevol especialitat
tinguessin uns ingressos, perquè les
sales també ingressessin. Perquè no
ens caigués la cultura, en definitiva.
A partir de la reobertura, al mes de
juny, vam revertir els ajuts de manera que no ajudàvem tant al que queia
sinó a que es mantingues l’activitat.
Amb els aforaments, per exemple. El
50% no és viable per a cap equipament cultural. Ha de ser mínim d’un
70%. Enlloc de tancar-los i ajudar-los,
aquest 20% de diferència és en el que
hem ajudat. Això, traslladat a arts vi-

la salut. Ens recolzem ens els metges per veure què podem fer el sector
cultural perquè tingui, quan abans
millor, una certa normalitat. Treballem amb l’horitzó de Sant Jordi,
per a poder-lo celebrar. Volem situar al voltant de Sant Jordi un tret de
sortida de la represa cultural. Paral·
lelament, tenim diferents grups de
treball. Volem que la cultura sigui
dels primers sectors a reprendre activitat. Si arriba un moment que els
diners els hem de destinar a que la
gent pugui demostrar que no és portadora de la Covid per poder assistir a qualsevol acte cultural, és millor
ajudar en això que no a la iniciativa
perquè no s’hagi pogut fer. Estem mirant de ser el màxim de proactius.

La consellera Àngels Ponsa, en una entrevista poc abans de les eleccions 14F. > AMIC

suals, hem intentat ajudar a través
de les compres que fem per a la col·
lecció nacional i incrementant les beques. Ho hem fet d’una manera molt
ràpida, molt accelerada. I tot ho hem
fet amb el sector. Cada una de les línies les hem treballat amb ells perquè fos fàcil d’aplicar. Fins i tot vam

fer una aliança amb el Departament
d’afers socials, treball i família per
poder donar un subsidi.
Comenceu a veure quines coses podríeu fer per ajudar a la transformació de la cultura?
Estem treballant molt amb sector de

Creu que el cicle de festes majors
es podrà reprendre?
Es contempla. Justament la cultura popular i tradicional és la que
més tocada tenim. Aquest virus
vol el contrari del que es la cultura, que és contacte, interrelació, proximitat. La cultura popular s’ha reinventat de mil maneres.
S’ha posat a fer les coses a través
de pantalles, i nosaltres l’hem ajudat amb línies especifiques.
> Entrevista completa a calderi.cat

HOMENATGE | GUERRA CIVIL

Un cant a les víctimes i a les llibertats
El 13 de febrer es va fer un acte d’homenatge a les
víctimes de la Guerra Civil i de defensa de les llibertats a Caldes de Montbui en un format virtual.
L’acte d’homenatge, impulsat per en Xesco Camps,
es va poder escoltar una xerrada històrica sobre
la Guerra Civil a Caldes a càrrec de Josep Maria
Solé i Sabaté que en va destacar que “la república fou un intent de resoldre els problemes inherents a una Espanya encara poc desenvolupada. Amb la derrota de la guerra, el feixisme
significà un retrocés en el desenvolupament
social i una pèrdua de llibertats fonamentals”.
També es va poder sentir el testimoni de la Nati
Granel Fornés que va recordar la dura postguerra:
“A casa els pares van lluitar davant totes les dificultats viscudes a causa de la guerra, salvant,
en algunes ocasions, la vida. La postguerra significà una vida dura, tintada en blanc i negre, i
una època trista i fosca, però que em va deixar
alguns bons records”. També es va poder visionar la cantada en línia en homenatge a les víctimes de la Guerra Civil a Caldes i a la defensa de
llibertats, amb la música “Bella Ciao” per la Coral
el Calderí i amb guió de Josep Maria Solé i Sabaté.
L’acte va finalitzar amb la lectura de Joan Gabarrós del poema “El Combat” d’Andreu Canals que
relata la Guerra Civil a Caldes.

CASINO | PROGRAMACIÓ

El Casino va recuperant l’activitat

La Coral el Calderí durant la cantada virtual del Bella Ciao.> CEDIDA

Tot i les actuals restriccions, l’activitat cultural del Casino va recuperant la programació per aquests mesos, i facilita el seguiment de part de
la seva programació de manera presencial i en format virtual a Zoom.
Pel mes de març, el Casino ofereix la presentació del llibre “Imparables”,
una nova sessió de rialles amb l’espectacle “Contes i Cançons”, una exposició d’art en el marc del dia internacional de la dona “Dones en Complicitat III”, una nova trobada del cicle Parlem de Cultura Popular sobre l’evolució de la Coral Cantem cantant, es parlarà de “Màscares” a càrrec de la
pintora Marta Duran i per acabar el mes, dins de l’XI Cicle de Musicasino, un concert de “Cançons i arrels” de la Coral Sant Jordi i Lloll Bertran.
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REPORTATGE | NATACIÓ

El CN Caldes es consolida a l’elit de la natació
L’actual grup de nedadores del club està replet de promeses que volen donar la campanada als estatals
Albert San Andrés

12

hores de diumenge. José
Muñoz, responsable de la
natació del CN
Caldes ja està a peu de pista amb
set nedadores i un nedador per a
completar l’enèsim entrenament de
la setmana en la piscina nova de la
Torre Roja. No hi ha lloc per les excuses: un campionat d’Espanya s’ha de
preparar al màxim i no val a badar.
És un entrenament de recuperació i
Muñoz no els exigeix en excés mentre atén al Calderí per parlar de l’alt
nivell que la natació calderina està
assolint en els últims temps.
El club s’ha posicionat en el
top10 dels millors clubs catalans en
competició, barallant amb mítics
com el CN Sabadell, el CN Terrassa
o el Sant Andreu. El club blau es permet fins i tot exportar talent, com en
el cas d’Ainhoa Campabadal i Lourdes Becerra -nedadora i entrenadora- que han canviat les instal·lacions
calderines per les del CAR de Sant
Cugat, posicionant-se en el cas de
l’atleta com a una de les principals
promeses internacionals espanyoles.
Les dues són el pal de paller
dels èxits del club calderí: l’Ainhoa va ser campiona d’Espanya
en piscina curta i finalista en l’últim mundial junior. Becerra, olímpica a Barcelona ‘92, Atlanta ‘96 i

Les atletes infantils del CN Caldes durant una pausa en l’entrenament de diumenge a la Torre Roja. > A. SAN ANDRÉS

Sidney 2000, va exportar tot el seu
know-how juntament amb Muñoz a
la base del club des de fa uns anys,
una feina recompensada i valorada
per la Federació Catalana, que va
requerir-la al CAR.
Enric Claret, Fabián Ferrari
i Muñoz formen la tripleta tècnica
del club nedador que té en Xènia
Torrejón, Carolina Oliveira, Clàudia Muñoz, Emma Budi, Carla Gol,

Marc Martí i Àlex Jiménez, el nucli
més dur d’esportistes infantils amb
possibilitats en els campionats
d’Espanya. Campabadal, de més
edat, ja va fer el salt anteriorment
i s’ha consolidat com a la “referència esportiva del club” i probablement la culpable que en l’àmbit
competitiu “hi hagi més noies que
nois”, tot i que en categories més
baixes “tenim més varietat” com

remarca Muñoz. “La pandèmia ha
minvat el nivell d’algunes atletes
que no han continuat amb la formació per diferents motius” afirma, mentre afegeix que “si pogués ajuntar a totes les nedadores
dels últims tres o quatre anys, estaríem entre els quatre primers
equips de Catalunya”.
Assolir un bon nivell en natació no és gens fàcil. A diferència

d’altres, “aquest és un esport tècnic que requereix molt entrenament des de jove. Poder competir
amb clubs més potents i amb més
mitjans ens obliga a treballar de
dilluns a diumenge” diu l’entrenador, mentre va corregint la tècnica
de les atletes que fan una vegada i
una altra, llargs a la piscina. És un
entrenament de recuperació, però
no és apte per la resta de mortals,
que en la majoria de casos ja estaríem ofegats de tantes voltes. Elles,
com si res. “Ens hem compromès
amb els nedadors, les famílies i
el club a intentar arribar al nivell necessari. Estem entrenant
tot el cap de setmana, ja que si
volem estar a l’altura ho hem de
fer entre nou i deu cops”, un ritme
sorprenent, però necessari si volen
ser competitives als nacionals.
“L’objectiu és arribar al millor nivell possible. Tenim nedadores molt joves, de qualitat i amb
talent. A partir d’aquí hem de proporcionar les eines i buscar els objectius individuals, ja que cadascú
fa estils diferents” confessa Muñoz,
que tot i marcar-se fites molt tangibles -“fer-ho el millor possible a
la Copa d’Espanya”- desprèn una
lluentor d’ulls molt marcada quan
parla de les seves i els seus deixebles. “Hi ha algunes que són futures atletes del CAR” deixa anar, assenyalant sense concreció els vuit
esquitxos d’aigua que es veuen en
aquell moment en la piscina.

HOQUEI | OK LLIGA

Empat amb poc sabor de boca (2-2)

El Recam Làser Caldes segueix sumant a l’OK Lliga després d’empatar a 2 a Les Comes d’Igualada en
partit corresponent a la 21a jornada de lliga, aquest cap de setmana. Els calderins van ser superiors, però no van trobar l’encert per
sumar la victòria.
El partit va començar amb la blava
de Rodríguez en el munit 2, tot i
això, Camps va aturar la directa.
Al minut 4, Marc Palau va fer l’1 a
0 amb un potent xut. A l’acció següent, Vives va veure la blava. Rovira, de falta directa, va fer l’empat.
Tot i el domini dels de Candami el
marcador no es va moure més en
el primer temps. A la represa, Bars
va fer el 2 a 1 al minut 30. En una
acció afortunada, Sito Ricart va fer
l’empat a 2. Els vallesans van lluitar per la victòria, però una blava
a Roger Acsensi en el darrer minut
va tallar les opcions. El Caldes segueix en 3a posició i suma un punt
més en la lluita per la Lliga Europea. > premsa ch caldes

FUTSAL FEM | 2a NACIONAL

Les de Caldes es mantenen en 4a posició

Caldes ha aconseguit sumar 1 punt en el partit contra l’Igualada. > M. CÀTEDRA

Diumenge passat 28 de febrer, les noies del Sènior A femení, que
disputen a Segona Nacional de Futbol Sala, van sortir vencedores
de l’encontre amb què era el seu rival directe per intentar entrar a
la fase d’ascens, l’A.E. Penya Esplugues. El partit va finalitzar amb
un 1 a 2 a favor de les visitants calderines, les quals es mantenen en
quarta posició en la classificació dins del subgrup 2A, amb 24 punts.
El pròxim partit programat per les de Caldes tindrà lloc a casa, al pavelló municipal Bugarai, contra l’Aliança Mataró (equip que es manté
en 7a posició), a les 11:45 hores.
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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
14 de febrer · 79 anys
TERESA ANTONIA AGUIRRE
10 de febrer · 90 anys
jose uliaque bonastre
10 de febrer · 84 anys
PEDRO GIL ALONSO
6 de febrer · 65 anys
SEGUNDO ANICETO MENDOZA
PINZA
5 de febrer · 68 anys
FRANCISCO LÓPEZ MORENO
3 de febrer · 87 anys
J. RAMÓN BORREGA SANTANO
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Curiositats

Gerent del Grup Victòria

Joan
Anglí
Sallarés

Ell i el seu germà Jordi suposen la setena generació
de la família Anglí dedicada al negoci termal. Encara
recorda com, de petits, s’enfilaven amb un tamboret
a la barra del bar per servir els cafès o preparar talls
de gelats als clients del Termes Victòria. Ara, aquesta
setena generació fa el salt qualitatiu amb l’Espai Cel.

Jordi Rius

j. serra

· La família Anglí fa més de cent anys
que està al capdavant del balneari,
tot i que el seu origen és més antic...
L’origen del balneari és el d’una casa
de banys. Una família que tenia a baix
banyeres. Al nucli antic, sortia l’aigua
termal fent un petit pou. Venia la gent
a prendre les aigües. Normalment al
primer pis hi havia les habitacions dels
hostes i a dalt hi vivia la família. El balneari Termes Victòria no va néixer
amb l’espai que tenim ara, sinó que es
va comprar la casa del costat i a partir
d’aquí va anar creixent. Als anys vuitanta, la meva àvia i el meu pare van
fer tota una reforma d’unificació, sobretot la zona d’habitacions perquè,
encara recordo que de petit, els passadissos feien corbes i hi havien esglaons
perquè, segons l’alçada de la casa del
costat, es pujava o es baixava.

“És important que
Caldes es converteixi
en un referent del
termalisme”

De l’01 al 31 de març de 2021

· Què eren les habitacions 25 i 123?
La 25 era l’habitació dels meus avis, que
al costat tenien un petit apèndix on dormien el meu pare i la meva tieta i la
123 era l’habitació que tenien els meus
besavis, l’Isidro Anglí Palaudàrias i la
Maria Torras Pedragosa. La família
vivia al balneari. El meu pare m’explica que quan hi havia sobrereserva, ell
se n’anava a dormir a l’habitació dels
meus avis i la seva habitació li donaven
al client al qui li havien fet l’overbooking. Fins al meu pare, la família neixia
a l’hotel i es vivia al balneari.

· L’Hotel Termes Victòria és
una empresa familiar però amb
molta empenta femenina.
Sí, ha estat una empresa de matriarcat. La besàvia Maria era qui tirava endavant el negoci i després
la meva àvia Maria Rosa va ser qui
ho va tirar endavant, més que els
marits, el besavi Isidro i l’avi Joan.
· I als homes de la família, sembla
que no volien estar al negoci...
El besavi Isidro anava per forner,
anava a Barcelona per formar-se.
Quan es va morir el tiet, el van cridar perquè portés el balneari. El
meu avi Joan estudiava enginyeria a Barcelona i es pot dir que la
guerra li va partir pel mig els estudis. El meu pare és químic i tampoc es volia dedicar al balneari i
va acabar-hi anant. I ara el balneari el portem el meu germà Jordi,
que és enginyer industrial, i jo, que
soc economista. Quan anàvem a la
universitat, ens plantejàvem que
no ens volíem dedicar al balneari i
hi hem acabat tots dos. I ningú ens
ha obligat.
· Què ho fa, doncs, que us heu
acabat dedicant al balneari?
No sé dir-te quin ha estat l’element
que ens ha fet tirar cap aquí. Hi ha
una part que hem mamat des de
petits, ho hem patit perquè és un
sector bastant esclau amb caps de
setmana i festius. Treballes quan

Podeu veure el vídeo o llegir
l’entrevista completa a:
www.calderi.cat

tothom fa festa i vacances. Al final,
és el que hem viscut tota la vida
i ho portes una mica a l’ADN. És
també un projecte maco, que pots
desenvolupar i que és teu.
· Dos dels clients il·lustres del
vostre balneari van ser Kubala
i Ramallets...
Sí, el Barça tenia un entrenador
hongarès, en Daucik, i com al centre d’Europa creien molt en les aigües termals, venien aquí a fer els
stage. Una vegada acabada aquesta època, molts dels jugadors seguien venint. Recordo de petit que
venia en Kubala, que sempre demanava fetge amb ceba, i Ramallets. Com que nosaltres vivíem al
balneari, teníem una estança que
era privada, un petit menjador.
Quan venia en Kubala, se li deixava aquell menjador i nosaltres
menjàvem amb els clients.
· Què tal és la relació amb els
veïns, el balneari Broquetas?
Molt bé. Entenc que fa 40 o 50
anys el nostre competidor era el
Broquetas. El client sortia de Barcelona i quan arribava a Caldes escollia el Termes Victòria o el Broquetas. Avui en dia, veure’l com un
competidor és un error. És bo que
hi hagi altres balnearis a Caldes,
l’important és que la vila de Caldes es converteixi en un referent
del termalisme.

