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· Mirant enrere, com descriuries la si-
tuació que es va viure al CAP de Caldes 
arran l’esclat de la pandèmia?
En el nostre cas, vam tenir un ràpid procés 
d’adaptació al disposar d’un equip d’atenció 
domiciliària i un equip d’infermeria dedicada 
als pacients amb complexitat baixa. També un 
equip d’infermeria es va fer càrrec de les pro-
ves relacionades amb la Covid-19 i de l’atenció 
a les residències de gent gran.

· Com veu viure els moments més àlgids 
de la pandèmia amb l’acumulació de 
casos positius i nous contagis?
En alguns moments, ens hem sentit desbordats, 
tant per la quantitat de feina com per l’adapta-
ció a les noves formes de treballar. Realment ha 
estat molt difícil per tothom estar al dia amb 
els protocols tan ràpidament canviants, també 
en les àrees hospitalàries. Però val a dir que la 
relació amb aquestes ha estat fluida, amb una 
molt bona coordinació a l’hora de treballar els 
problemes que teníem sobre la taula. 

· Sense dubte, l’actuació dels Centres 
d’Atenció Primària ha estat cabdal els 
darrers 12 mesos...
Per proximitat, nosaltres hem assumit els pa-
cients amb Covid no greu, i també per acces-
sibilitat, hem assumit l’estudi dels contactes 
estrets. També hem gestionat la identificació 
dels pacients greus i coordinat la derivació 
d’aquests al millor recurs. 

· Personal i professionalment parlant, 
què ha significat ser a primera línia en 
la lluita contra la Covid?
No podem negar que han estat moments molt 
durs i en ser una etapa llarga, hi ha hagut mo-
ments d’esgotament, però que no han afectat 
l’atenció. Els professionals han estat compro-
mesos amb la situació des del primer moment, 
tot i la duresa de les circumstàncies, del neguit 
associat al fet de tenir companys afectats. Però 
sempre s’ha seguit treballant amb un gran es-

perit de dedicació als pacients. 

· I atenent a les circumstàncies perso-
nals dels professionals i la duresa de la 
crisi sanitària, en general, s’ha pogut 
prestar un bon servei, sobretot als paci-
ents de seguiment de patologies greus?
Esperem que sí! La nostra intenció sempre ha 
estat la de donar la millor resposta en cada mo-
ment a les necessitats de cada pacient. 

· Fem un retrat de l’Atenció Primària ac-
tual. Ha canviat al llarg d’aquest any?
Durant la primera etapa de la pandèmia vam 
garantir l’atenció a pacients d’especial com-
plexitat i vam contactar-hi per valorar la si-
tuació específica dels majors de 80 anys. Des 
d’aleshores, s’ha potenciat l’atenció domicili-
ària; s’ha fet atenció a les residències geriàtri-
ques amb visites diàries; hem assumit noves 
tasques com la presa de proves PCR, així com 
les coordinacions amb les escoles i la gestió de 
casos positius. Arran la pandèmia, també hem 
generat circuits diferenciats per als usuaris 
amb patologia Covid, i la resta, i s’ha avançat 
decididament cap a la relació amb el pacient 
a través de visites telemàtiques. 

· I en aquesta nova modalitat telemàti-
ca, s’ha vist afectada la relació o proxi-
mitat amb el pacient?
La pandèmia ens ha obligat a canviar com ens 
relacionem, però no la proximitat. Quan un pa-
cient necessita contactar amb el seu metge o 
infermera pot fer una E-consulta, que serà con-
testada en 24-48 h, i les visites que no són ur-
gents entren directament a l’agenda del metge 
en qüestió o el que tingui disponibilitat. En cas 
de ser símptomes relacionats amb la Covid, en-
tren directament amb la consulta de respirato-
ri, sigui de manera presencial o telefònica. Al 
final, aquesta organització ens ha fet guanyar 
en resolució, ja que ens permet prioritzar la 
demanda i adequar la resposta, i fins i tot, de-
rivar al professional que millor la pot atendre. 

 Amb quina realitat us vau topar arran 
l’esclat de la pandèmia, a la residència 
La Nostra Llar?
Nosaltres vam ser residència vermella, és a dir, 
que el nivell de contagis va ser altíssim, tot i que 
afortunadament la gran majoria de les perso-
nes contagiades van ser asimptomàtiques. En 
un primer moment, des de la mateixa residèn-
cia vam haver de gestionar la situació com vam 
poder i saber, amb aïllaments preventius da-
vant sospites. Posteriorment, el CAP de refe-
rència ens va donar una sèrie d’indicacions que 
ens van obligar a sectoritzar la residència amb 
mobilitat de llits i residents i ocupar espais no 
destinats a dormitoris. Vam haver d’actuar en 
menys de 24 hores, el que ens va obligar a bus-
car voluntaris per poder realitzar trasllats de 
material i de residents. Sense dubte, va ser una 
feinada increïble! I d’altra banda, la dificultat 
per realitzar trasllats hospitalaris ens va con-
vertir pràcticament en un centre sociosanita-
ri, amb unes càrregues de treball per les que no 
estàvem preparats i per les que en principi no 
teníem ni material de protecció. Més tard, van 
començar a arribar els protocols i el material, 
així com les proves PCR que van facilitar i nor-
malitzar la situació fins avui dia.  

· Pels residents deu haver estat un cop 
molt dur, especialment en els primers 
mesos de pandèmia... 
Sí, per ells i els seus familiars va ser molt dur. 
Per dir-ho d’alguna manera, la nostra residèn-
cia és com una família nombrosa, hi ha movi-
ment, riures i sempre hi ha coses a fer. La pan-
dèmia va ser una entrada sobtada d’aire fred. 
Hi havia por i molt silenci. Els nostres avis no 
podien fer activitats, tot estava restringit i la 
gran majoria dels residents es van anar tan-
cant en ells mateixos. 

· I amb quin ànim es troben ara, superat 
el pla de vacunació?
Afortunadament la situació ha millorat, i molt! 
Per la gran majoria de residents, la vacunació va 

ser un regal, que va obrir les portes a recuperar 
una vida que semblava que no tornarien a tenir. 
Són residents molt grans, la por a acabar els dies 
en pràctica solitud és més que dura, no té nom. 

· Creus que s’ha tractat a la gent gran 
com a un col·lectiu prioritari, atenent la 
vulnerabilitat de les persones residents 
davant dels efectes de la pandèmia?
En un principi és evident que no. Els primers 
dies tots esperàvem unes ajudes que no arri-
baven, tot i que entenem que els serveis sani-
taris es van col·lapsar. La sensació que va pre-
dominar durant els primers temps és que les 
residències érem l’enemic a batre, on no es feia 
res ben fet. En aquest punt, cal diferenciar les 
residències de gent gran, que són com una se-
gona llar, dels centres sociosanitaris o hospi-
tals, en el sentit que els nostres mitjans són li-
mitats. Així i tot, la situació va anar millorant, 
i ara rebem suport setmanal del nostre CAP 
de referència per part d’un metge que agilit-
za molt els tràmits que precisem. No obstant 
això, encara queda molta feina per fer. 

· I passat aquest any de pandèmia, com 
ha canviat la vida dins del centre, així 
com la relació entre els residents i les 
seves famílies? 
Ha canviat, sense dubte! Encara tenim restric-
cions i cal no abaixar la guàrdia. No tothom està 
vacunat i cal tenir present que els nostres re-
sidents formen part de la societat, és a dir, que 
no són un món a part (encara que a vegades ho 
ha semblat). La relació entre els residents i les 
famílies encara pateix certes restriccions, es-
perem que quan avanci el pla de vacunació pu-
guem millorar molt més aquest tema. El que 
cal és més solidaritat i ser realistes amb la gent 
gran. No se’n parla amb suficient sinceritat. El 
nostre desig és que tant Salut com Benestar es 
posin d’acord sense perdre de vista la realitat 
residencial i unifiquin criteris pel que fa al fun-
cionament de les residències del nostre país, 
les quals en la seva gran majoria, són privades. 

Entre ref lexions, esperança,      relats i recels 
PANDÈMIA | UN ANY DESPRÉS

Miquel Àngel Pozo
Director Equip d’Atenció Primària de Caldes de Montbui

Aurora Mayor Vives
Infermera i responsable higienicosanitària de la residència La Nostra Llar

El 14 de març del 2020 és una d’aquelles dates que es mantindrà en la memòria històrica per sempre més. un any                    després de la declaració de l’estat d’alarma, seguim reestructurant-nos 
a temps real i combatent nous reptes sorgits de tants canvis constants. Amb motiu d’aquest primer any de pandèmia,                    donem veu a tres dels col·lectius sobre els quals s’ha posat el focus 
d’atenció en el curs dels últims mesos, restant a primera línia en la lluita titànica que encara ara seguim combatent                     amb vacunes, mascaretes i distància social. || Text Ivette Hijano 

“En alguns 
moments, ens hem 
sentit desbordats, 
tant per la quantitat 
de feina com per 
l’adaptació a les 
noves formes de 
treballar. Però 
sempre s’ha seguit 
treballant amb
un gran esperit
de dedicació
als pacients”

“La por que han 
sentit els nostres 
avis a acabar els 
seus dies en pràctica 
solitud és més que 
dura, no té nom”
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· Recordes aquell dijous de març quan es va de-
cretar l’estat d’alarma?
Sí!  Aquell dia vaig plegar de la feina amb la sensació de 
no saber ben bé què és el que estava passant. Em vaig 
afanyar a preparar feines “comodí”, deixar preparat tot 
el que s’havien d’emportar els alumnes per poder tre-
ballar aquells suposats 15 dies... 

· Com vas viure els primers mesos de pandèmia 
i de curs escolar telemàtic?
Els primers dies va ser una lluita a contrarellotge. La 
nostra escola no estava, ni de bon tros, preparada per 
treballar de manera telemàtica i ens vam haver d’adap-
tar de manera urgent.  
De sobte, em vaig trobar treballant des de casa gairebé 
cada hora del dia, tenint cura del meu fill de 3 anys, alho-
ra. Va ser un temps molt estressant. Vam haver d’imple-
mentar plataformes digitals per poder treballar, donar 
accés a tots els alumnes, organitzar les tasques, fer el 
seguiment... Crec que, tot i la distància, aquells mesos 
es va crear un vincle molt especial entre els mestres i 
els alumnes. 

· Quina creus que ha estat la capacitat d’adap-
tació de la comunitat educativa davant la 
“nova” realitat?
Crec que tota la comunitat educativa hem tingut una 
capacitat d’adaptació espectacular. Em refereixo als 
claustres, mestres i equips directius, als alumnes i a les 
mateixes famílies, que han ajudat moltíssim en aquesta 
situació que hem viscut. 
És cert que els primers dies de curs hi havia molta in-
certesa i neguit, degut a totes les noves mesures que 
s’havien d’incorporar. Però vam demostrar que som un 
col·lectiu amb gran capacitat d’adaptació i comprome-
sos amb la societat i amb la nostra tasca com a docents. 
No obstant això, crec que les escoles hem patit manca 
de recursos per part del departament d’Educació, re-
cursos materials i sobretot humans. Hagués calgut 
una inversió en personal docent per poder fer front a 
aquesta nova situació, i des d’Educació no han respost 
com s’esperava. Les  escoles ens hem hagut d’espavilar 
amb el que teníem, reorganitzant grups, matèries, es-
pais i recursos materials, comprant equipaments digi-
tals nous, productes de desinfecció... 

· I la nova modalitat de classe virtual ha estat 
un obstacle o una oportunitat des de l’àmbit 
psicopedagògic?
Tenint en compte la meva manera d’entendre l’educació, 
és essencial la funció social que es desenvolupa a les es-
coles. Les classes virtuals trenquen amb la màgia del dia 
a dia a l’escola, el fet de poder aprendre dels companys i 
companyes, poder compartir, treballar de manera coo-
perativa, jugar amb els altres, tot el que ens aporten les 
metodologies més manipulatives i d’experimentació... 
En definitiva, tot allò que ens ajuda a créixer, més enllà 
de fer sumes i restes, que també és igual o més impor-
tant. I un altre aspecte a destacar és el concepte d’es-
cola inclusiva. Poder atendre als alumnes amb necessi-
tats educatives especials des de la distància, no només 
és molt difícil, sinó que trenca amb el concepte d’igual-
tat d’oportunitats per a tots els alumnes.
Paral·lelament, aquesta situació ens ha brindat l’opor-
tunitat (o obligació) de posar-nos al dia pel que fa a les 
noves tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement;  
ens ha permès millorar la qualitat de l’educació.

· Què diries a les famílies preocupades pels con-
tinguts que no es van impartir el curs passat o la 
barreja de grups en el curs escolar d’enguany?
Els continguts (sobretot a primària) són cíclics i es van 
repetint amb major complexitat al llarg dels diferents 
cicles. Sincerament el tema dels continguts no em pre-
ocupava massa com a mestra, a diferència de les carèn-
cies emocionals i socials que estaven patint els alumnes 
durant el confinament. Tot i així, és cert que hi ha cur-
sos que potser són més delicats, com 1r i 2n de primà-
ria, on el procés de lectoescriptura és molt important, 
i el fet de no poder anar a l’escola, crec que sí que va in-
fluir negativament en els alumnes. 
I pel que fa a la barreja de grups, crec que les famílies 
han de viure aquesta oportunitat com un fet positiu per 
crear noves amistats i vincles, aprendre de nous com-
panys/es. En definitiva, un aprenentatge d’adaptació 
tan necessari per a la vida. Altre tema són els grups 
híbrids, barreja d’alumnes del mateix cicle. És impor-
tant que des de l’escola s’enfoqui bé aquesta manera 
d’organitzar els alumnes, però crec que si s’organitza 
de manera correcta, no ha d’influir negativament en 
els aprenentatges. 

Entre ref lexions, esperança,      relats i recels 

Anna Guzmán Plantada
Mestra d’Educació Primària, especialista en Educació Física i Educació Especial 

El 14 de març del 2020 és una d’aquelles dates que es mantindrà en la memòria històrica per sempre més. un any                    després de la declaració de l’estat d’alarma, seguim reestructurant-nos 
a temps real i combatent nous reptes sorgits de tants canvis constants. Amb motiu d’aquest primer any de pandèmia,                    donem veu a tres dels col·lectius sobre els quals s’ha posat el focus 
d’atenció en el curs dels últims mesos, restant a primera línia en la lluita titànica que encara ara seguim combatent                     amb vacunes, mascaretes i distància social. || Text Ivette Hijano 

“Els primers dies de 
curs hi havia molta 
incertesa i neguit, però 
vam demostrar que som 
un col·lectiu amb gran 
capacitat d’adaptació 
i compromesos amb la 
societat i amb la nostra 
tasca com a docents”
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Representants del consistori amb la pancarta de l’Ajuntament. >  AJ. cAlDEs 

i abans del perío-
de de Nadal el sec-
tor turístic s’empla-
çava a les vacances 
de Setmana Santa 

d’enguany per començar la recupe-
ració de l’activitat, la realitat pocs 
dies abans de la festivitat és ben dife-
rent: “Ja hem vist que la vacunació 
va molt endarrerida i no ha servit 
per remuntar l’activitat turística 
de Setmana Santa”, explica Maite 
Martí, de l’Aquae Viatges, qui espera 
veure un canvi de tendència als volts 
de Sant Joan. Segons Martí, “la si-
tuació del sector turístic és greu i 

“La taxa d’ocupació dels dies 
festius és quasi del 100%” 

L’Hotel Termes Victòria ha reobert aquest cap de setmana, amb l’Espai Cel i el servei de restauració. > cEDIDA 

si al juny no s’obren les fronteres, 
al setembre moltes empreses hau-
ran de tancar”. 
Arran l’última reestructuració de les 
mesures de contenció de la Covid-
19, el Govern permet una Setma-
na Santa de lliure circulació dins 
del territori català, tot i ser restrin-
git al nucli familiar convivent. Les 
cases rurals han estat el focus prin-
cipal de les reserves d’aquesta tem-
porada, “on la gent aprofitarà per 
reunir-se més del que està permès, 
sense ser del grup bombolla fami-
liar” diu Martí. Així i tot, “el mo-
viment es concentrarà en les se-
gones residències, cases d’amics 
o apartaments” preveu Martí, qui 
afegeix que “encara queden moltes 

places d’hotels lliures”. 
Paral·lelament a això, el Grup Ter-
mes Victòria ha recuperat l’activi-
tat els darrers dies, després de dos 
mesos de tancament: “Estem molt 
contents perquè el nombre de re-
serves aquesta Setmana Santa és 
molt elevat, arribant a una taxa 
d’ocupació quasi del 100% els dies 
festius” explicava Joan Anglí, di-
rector del grup empresarial. Ter-
mes Victòria ha recuperat l’hotel i 
el balneari amb tots els serveis en 
actiu: “El client que ve a fer una es-
tada, també vol fer-se tractaments 
al balneari i ha de poder gaudir es-
pecialment de l’àpat del sopar, el 
qual per normativa no pot fer fora 
de l’hotel” apunta Anglí. 

TURISME | SETMANA SANTA 

Tot i que alguns actors turístics faran “l’agost” aquesta setmana 
santa, molts d’ells han estat més de dos mesos sense activitat

Ivette Hijano 

S

POLÍTICA | PLE MUNICIPAL  MARç 2021

S’aprova per unanimitat la moció contra 
el tancament de Bosch a Lliçà d’Amunt
El ple municipal del mes de març 
ha aprovat per unanimitat la moció 
presentada pels grups municipals 
d’ERC-AM, del PSC-CP, de la CUP-
Amunt i de Junts de rebuig al tanca-
ment de la planta de Bosch a Lliçà 
d’Amunt i de suport als treballadors 
i treballadores afectades. 
El text rebutja totalment la deci-
sió de tancar la fàbrica, demana la 
col·laboració de les administracions 
públiques per evitar el tancament i 
exigeix a totes les administracions 
implicades el compromís per tirar 
endavant un pla de viabilitat de la 
planta. En aquest sentit, la moció 
insta també a la direcció de Bosch a 
replantejar-se el tancament i dema-
na a la Generalitat que actuï com a 
intermediari per buscar una solució 

que permeti salvar els llocs de tre-
ball. Paral·lelament, divendres pas-
sat, els representants dels grups mu-
nicipals impulsors de la moció van 
penjar al balcó de l’Ajuntament una 
pancarta en contra del tancament de 
la planta i en suport als treballadors 
i treballadores afectades. 
El tancament d’aquesta planta de 
l’empresa multinacional alemanya 
afectarà gairebé mig miler de llocs 
de persones sense feina. Bona part 
dels treballadors afectats pel tanca-
ment té més 50 anys, el que provo-
carà un impacte social important, 
sobretot a la comarca del Vallès 
Oriental. Es tracta del segon tanca-
ment que es produeix en l’últim any 
del grup Bosch a Catalunya, després 
del de la planta de Castellet. 

TURISME | fIRA gASTRONòMICA 

El curs de la pandèmia ha fet impossible recuperar la fira. > Q. PAscuAl

Segona edició suspesa 
del Mercat de l’Olla

El context actual obliga a suspendre, per segona vegada consecutiva, el 
Mercat de l’Olla i la Caldera a Caldes, una fira gastronòmica celebrada 
al març, que l’any 2019 va acollir la visita de més de 20.000 persones 
d’arreu de Catalunya i l’estranger. “Des del consistori pensàvem que 
a hores d’ara la situació hauria millorat i que podríem celebrar el 
Mercat de l’Olla i la Caldera, però encara no és el moment, i tam-
poc tenim activitats alternatives previstes” va explicar la regidora de 
Turisme i Termalisme, Carme Germà. “El nostre principi més bàsic, 
que vam acordar des d’un inici, és el de no posar en risc la salut de 
ningú, i valorant el risc que comporta, així com els possibles bene-
ficis, no compensa la celebració de la fira, enguany” segueix Germà. 
El Mercat de l’Olla i la Caldera del 2020 va ser un dels primers actes pre-
vistos a Caldes que van ser suspensos amb motiu de l’esclat de la pandè-
mia. Altres mercats de característiques semblants no s’han tornat a ce-
lebrar des d’aquell mes de març: “Només hem de visualitzar la imatge 
que tenim del Mercat: la plaça plena de gent i de parades, amb l’olla 
gegant al centre bullint els llegums, i en el bell mig del casc antic... 
És inimaginable!” segueix la regidora, qui declara saber-li molt de greu 
haver de suspendre el Mercat per segona vegada consecutiva.

Caldes ha posat en marxa un nou ser-
vei de Salut per a joves, que es durà 
a terme a l’Espai Jove El Toc. El nou 
servei és gratuït i es dirigeix a joves 
de 12 a 30 anys, famílies i professio-
nals que estiguin interessats en orien-
tació i assessorament sobre temes de 
salut que els pugui inquietar. “L’ob-
jectiu és d’informar al voltant de 
les drogues, la sexualitat, l’alimen-
tació i la promoció d’hàbits saluda-
bles, complementant els tallers que 
es realitzen als instituts en matèria 
de salut jove des de l’any 2008” ex-
plica el consistori calderí, impulsor 
del nou servei. 
Les persones interessades poden adre-
çar-se al servei des del Toc cada segon i 
quart dijous de cada mes, de 17 a les 20 
h. Les consultes poden fer-se presenci-
alment o de forma confidencial a través 
de Whatsapp o mòbil (Tel. 93 865 46 
55  / 674 32 35 78), Instagram o email. 

SALUT | ESPAI jOVE EL TOC 

Nou servei de salut 
adreçat a joves 
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a setmana passada 
es va donar el tret 
de sortida al perío-
de per a la presenta-
ció de les sol·licituds 

per acollir-se a la nova convocatòria 
de subvencions extraordinàries que 
l’Ajuntament adreça a tota aquella 
activitat local afectada per la Covid. 
Es tracta de la segona convocatòria 
des de l’esclat de la pandèmia, des-
prés que se’n convoqués una prime-
ra el juliol de l’any passat, on “més 
d’un centenar d’empreses van de-
manar les ajudes i vam arribar 
gairebé als 200.000 €” explicava 
el regidor d’Hisenda, David Través. 

S’obren noves línies d’ajut a 
l’activitat econòmica local 

Establiments de restauració amb terrassa a la via pública gaudiran, novament, d’ajuts econòmics del consistori. > J. sERRA 

La convocatòria actual inclou tres 
línies de subvenció, les bases de les 
quals són les mateixes que van regir 
la convocatòria del 2020, sota un im-
port global de 115.000 €,i adreçades 
al comerç local, al sector de la res-
tauració (arran l’ocupació de la via 
pública) i a l’activitat econòmica, 
en termes generals. “Aquestes són 
tres de les sis línies d’ajuts eco-
nòmics que presentarem aquest 
2021, ja que esperem aprovar una 
nova línia adreçada als autònoms, 
que complementarà les destina-
des a les activitats econòmiques 
usuàries del Centre d’Iniciatives 
Empresarials i les destinades als 
mercats sedentaris” explicava l’al-
calde de la vila, Isidre Pineda. 
També en aquesta ocasió, “repe-

tim la mecànica de les subven-
cions del 2020 i intentem que 
des de l’administració el procés 
sigui més fàcil”, explicava Tra-
vés: la sol·licitud només requereix 
una declaració responsable, que es 
podrà presentar de manera telemà-
tica o presencial, i “l’Ajuntament 
és qui farà totes les comprovaci-
ons pertinents, facilitant el trà-
mit a les empreses i ciutadans” 
afegia el regidor. 
El període per adherir-se als nous 
ajuts es perllonga fins al 3 de maig. 
En aquest punt, Través valora la 
importància d’un període dilatat 
“perquè com més empreses cal-
derines es presentin, voldrà dir 
que haurem pogut ajudar a sal-
var més negocis”.

ECONOMIA | SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19

El consistori renova les subvencions adreçades a les activitats 
afectades per la covid-19 i planeja noves ajudes per autònoms  

Ivette Hijano

L

EDUCACIó | fORMACIÓ PROfESSIONAL 

Assistents a l’acte visiten el nou taller de Fabricació Mecànica. > I. hIJAno 

L’aposta per una fP 
altament qualificada 

Una trentena de persones van reunir-se, la setmana passada, al pati 
de l’INS Manolo Hugué per presentar els nous recursos professionals 
que recentment ha adquirit el departament de Fabricació Mecànica 
de l’institut, gràcies al suport d’empreses del sector de la indústria 
metal·lúrgica i del departament d’Educació. “Estem reindustrialit-
zant el taller de l’institut, passant de les màquines convencionals 
a noves màquines professionals que ara mateix estan funcionant 
en el mercat” explicava Jose Carrasco, coordinador d’FP al Manolo 
Hugué. Carrasco apuntava que “hem de tendir cap a un taller a dis-
posició dels alumnes el més equiparable possible al dels professi-
onals en actiu”. Al final, l’objectiu va més enllà del d’aconseguir la ti-
tulació, i des del centre formatiu es prepara als alumnes per ser futurs 
treballadors altament qualificats, a més de facilitar-los una ràpida in-
serció laboral. Empreses del sector constaten una manca de personal 
qualificat capaç de manipular certa maquinària d’avantguarda: “Les 
màquines actuals són cada vegada més complexes i les empreses 
es troben que no disposen de professionals qualificats per fer-les 
funcionar” explicava Ricard Ripoll, representant de l’empresa HAAS. 
Per aquest motiu, empreses com HAAS són sensibles a ajudar a cen-
tres formatius, subministrant maquinària del mercat laboral actual. 

caldes segueix en la lluita per un món més just i igualitari i celebra el 8M amb diversitat d’actes i molta cultura

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA | #8M

“Som imprescindibles, sense les dones el món s’atura”

La commemoració del 8 de març 
d’enguany ha posat de relleu l’evident 
pas enrere que hem viscut amb rela-
ció a la preservació de tots els drets 
a les dones, durant el darrer any de 
pandèmia. Tal com anomenava el 
manifest promogut per l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació 
Municipis de Catalunya, “la pandè-
mia ha agreujat encara més les dis-
criminacions i la precarietat que 
patim les dones. La crisi global està 
provocant greus repercussions en 
el mercat de treball, fet que ha aug-
mentat la taxa d’atur de les dones, 
i ha aprofundit les desigualtats de 
gènere”. En el marc d’aquest lamen-
table context, Caldes s’ha alçat -un 
any més- per a la reivindicació i llui-

ta d’un món més just i igualitari, on 
cap dona sigui discriminada pel fet 
de ser dona en un macro-sistema en-
cara massa tacat per l’omnipotència 
masclista.
La celebració del Dia Internacional 
de la Dona va acollir diverses activi-
tats que es van dur a terme al llarg 
de diversos dies, però l’acte central 
va celebrar-se el dissabte 6 de març, 
al matí, a la plaça Molí de l’Esclop; 
una aplaudida jornada cultural que 
va comptar amb nombroses parti-
cipacions d’entitats culturals i artis-
tes calderines. El dilluns 8 de març, 
l’Ajuntament de Caldes va comme-
morar la jornada amb la lectura del 
manifest a càrrec de l’alcalde Isidre 
Pineda, acompanyat d’altres repre-

sentants del consistori local. “Qual-
sevol dia podria ser 8 de març, però 
avui aixequem una mica més la veu 
per una causa que és justa”, apun-
tava Pineda. La regidora d’Igualtat 
Ángeles Llive va ser la responsable 
de cloure l’acte, qui va posar l’accent 
a la necessitat d’impulsar noves po-
lítiques socials i feministes que gene-
rin igualtat d’oportunitats: “El com-
promís del nostre Ajuntament és 
de seguir treballant amb la matei-
xa fermesa que fins ara, des d’una 
mirada transversal i oberta, per 
defensar els drets i llibertats de 
les dones, i aconseguir una igual-
tat real”, qui afegia que “les dones 
som imprescindibles, i sense nos-
altres el món s’atura”.

El Ple ordinari del mes de març, celebrat dijous passat, ha aprovat el nom 
per denominar una plaça, un mirador i un passatge, en clau femení. En 
concret, s’ha optat per batejar com a Neus Català i Pallejà la plaça que hi 
ha sobre el nou pàrquing El Centre-Sindicat, una iniciativa aprovada per 
unanimitat en el Ple d’octubre del 2019.  També s’ha decidit denominar 
amb el nom d’Elisabeth Eidenbenz el mirador que està situat al final del 
carrer Sant Jordi, una proposta fruit de la iniciativa del veí de Caldes, 
Joaquim Campistron. Finalment, s’ha aprovat posar el nom de Passatge 
de les Bruixes al passatge situat al carrer de Joan Samsó, entre el carrer 
del Forn i la plaça de la Font del Lleó, arran la proposta de l’Associació La 
Forca. Al llarg dels pròxims mesos, els espais s’aniran batejant de manera 
oficial amb un seguit d’actes; unes activitats que serviran també per donar 
a conèixer els nous noms incorporats al nomenclàtor calderí.

Caldes bateja nous espais amb noms femenins
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Aquest mes de març, Caldes ha donat 
el tret de sortida a la campanya d’as-
faltats del municipi del 2021, projecte 
de manteniment de les calçades dels 
carrers que a causa del pas del temps 
s’han anat degradant. Isidre Pineda, 
alcalde de la vila, presentava la cam-
panya “com la més ambiciosa duta 
a terme a Caldes fins ara, amb una 
partida pressupostària de prop 
de 680.000 euros”, a més de signi-
ficar “una intervenció molt espe-
rada que l’any 2020 no vam poder 
implementar a causa de l’esclat de 
la pandèmia” afegia.
La nova campanya de reurbanització 
de carrers d’enguany presenta una 
ocupació de 40.000 m2, intervenint 
en 5 punts clau del municipi. En pri-
mer lloc, s’actuarà en el barri de la 
Font dels Enamorats, urbanització on 
ja han iniciat les obres d’asfaltat ate-

VIA PÚBLICA | OBRES I SERVEIS

Comença la campanya d’asfaltat més important de Caldes

L’inici de les obres s’ha dut a terme al c.Saüquer, del barri La Font. > I. hIJAno

S’accepten les al·legacions contra la modificació del POUM

Arran les 350 al·legacions presenta-
des en el Ple del març que s’oposaven 
a la modificació del POUM aprovada 
el desembre de l’any passat, l’Ajun-
tament de Caldes ha decidit, final-
ment, estimar les al·legacions i rec-
tificar novament el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal per mante-
nir la titularitat únicament pública 
de la zona balneària de Les Crema-
des. “Sempre hem intentat actuar 
salvaguardant les arques muni-
cipals –evitant les expropiacions 
forçoses de terrenys privats afec-
tats pel POUM- , per la qual cosa 
vam impulsar aquesta modificació, 
sense cap mena de projecte “a l’al-
tra banda de la riera””, va explicar 
l’alcalde, Isidre Pineda. Arran les opi-
nions diverses i oposades, en aquest 
cas, a l’actuació del govern amb rela-
ció a la modificació del POUM, “ac-
ceptem les al·legacions presenta-
des, de manera que els terrenys 
de la Reserva Balneària seguiran 

PLANEJAMENT TERRITORIAL | ZONA BALNEÀRIA

com estaven i, per tant, els retirem 
d’aquesta modificació que vam fer 
al mes de desembre” seguia Pineda. 
A més dels terrenys de la zona balne-
ària de Les Cremades, l’equipament 
Mas Manolo també es retira de la mo-
dificació del POUM, atenent que es 
tracten, en ambdós casos, de sòls no 
urbanitzables que no corren el risc de 
veure’s forçats per expropiacions per 
part dels propietaris, tal com exposa 
l’article 114.4 de la Llei d’Urbanisme.
En paral·lel, el grup ciutadà “No al 
Salt de la Riera” impulsor de les al-
legacions també denunciava el pro-
jecte de creació d’un aparcament pro-
visional sobre un terreny municipal a 
la mateixa zona. “El projecte amb el 
que estem treballant –i que per nos-
altres és l’important- és el de con-
nectar el Parc de Can Rius amb el 
Pont Romànic, fent del parc una 
zona oberta, sense murs, i d’arqui-
tectura en clau feminista” explica-
va l’alcalde, qui afegia que “l’aparca-

ment annex provisional és només 
una proposta que tenim al cap, en-
cara no concretada i sense dotació 
pressupostària per dur-la a terme”. 
Pineda advertia que, una vegada su-
perada la pandèmia, caldrà afrontar 
la pressió d’aparcament que es viu a 
la zona Les Cremades, i d’aquí al plan-
tejament d’un possible aparcament 
provisional i reversible, que apor-
ti solucions efectives: “De moment 
només són hipòtesis de treball que 
encara no hem acabat de concretar, 
i tenint en compte totes les sensibi-
litats que han sorgit els últims dies, 
replantejarem les opcions d’aquest 
aparcament” concloïa Isidre Pineda.
El mateix dia de l’anunci del consisto-
ri, el 10 de març, el grup ciutadà “No 
al Salt de la Riera” va comunicar con-
gratular-se que l’Ajuntament aturi la 
modificació del POUM, i alhora, ex-
pressava el desig de confiar “que fi-
nalment l’equip de Govern també 
aturi el projecte d’aparcament”. 

nent un dels carrers més malmesos 
de la vila, el carrer Saüquer. Tot se-
guit, s’actuarà a la zona dels Saulons, 
Can Valls, el nucli urbà, i finalment, al 
barri del Farell. L’Ajuntament ha in-
format que l’obra, amb una previsió 

de sis mesos, es durà a terme a cada 
zona per sectors, tallant el trànsit en 
horari laboral. Fora d’aquest horari, 
sempre que l’estat de l’obra ho per-
meti, el trànsit rodat podrà passar 
seguint les indicacions de seguretat.

NOTÍCIES BREUS

Més a prop de l’accés per vianants del 
nucli urbà al camí de Foment

CIUTADANIA | OAC

Nou servei de cita prèvia electrònica 
Des d’aquest mes que demanar cita prèvia a l’Ajuntament pot trami-
tar-se sense moure’s de casa i en qualsevol moment del dia. L’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) va instaurar el sistema de cita prèvia te-
lefònica l’any 2020 fruit de les mesures de seguretat de la Covid-19. 
I des de fa escassos dies que el servei s’ha digitalitzat a partir de la 
cita prèvia telemàtica, una darrera innovació del servei que, malgrat 
sorgir d’una crisi sanitària, suposa un gran salt en l’accés de la pobla-
ció al seu ajuntament.
El nou servei de cita prèvia es pot sol·licitar trucant al 93 865 14 40 
(de dilluns a divendres, de 8 a 20 h), i ara també les 24 hores del dia, 
a través del web www.caldesdemontbui.cat/citaprevia.

VIA PÚBLICA | OBRES I SERVEIS 

Les obres iniciades al gener per a la construcció d’un nou itinerari 
per vianants al tram inicial de la carretera del Farell, BV-1243, porta 
executat un 35% del projecte. El nou pas -que donarà accés del nucli 
urbà, des del passeig del Remei, fins al camí de Castellvell- estarà si-
tuat al costat esquerre de la sortida nord de Caldes cap a Sant Feliu 
fins al trencant de la carretera del Farell. Les obres, que es preveuen 
fins al pròxim mes de juny, tenen un cost de 385.687,50 €, dels quals 
82.567,73 € són a càrrec de l’Ajuntament de Caldes. 
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CUP - Caldes

stigueu alerta! Des 
del passat dijous 25 
de març ja es poden 
demanar les noves 
subvencions extra-

ordinàries que posa a disposició 
l’Ajuntament per ajudar a totes 
aquelles persones, que tenen una 
activitat econòmica i que estan 
passant uns moments molt difí-
cils a causa de les restriccions de 
la pandèmia (que estiguin donades 
d’alta abans del 13/3/2020).   
Així doncs, des de dijous passat i 
fins al 3 de maig, es poden dema-
nar tres ajudes: amb una dotació 
de 55.000€ per a les subvencions 
del 50% de la Taxa de residus co-
mercials (deixalles); un import de 
25.000€ per a les subvencions de la 
Taxa d’ocupació de la Via Pública 
(terrasses de la restauració) i per 
un import de 35.000€ i amb una 
ajuda de 300€ com a màxim, les 
subvencions que corresponen a les 
Activitats econòmiques del sector 
comercial i serveis a les persones. 
Cap d’elles és excloent, per tant, 
si es compleixen els requisits, es 
poden demanar les tres. En total, 
aquestes primeres 3 línies de sub-
vencions pugen 115.000€.
Les ajudes COVID no s’acaben 
aquí, aquest ple del mes de març 
hem habilitat 3 línies d’ajudes més, 
dues d’elles ja es van donar el 2020,  
el 50% de la taxa d’ocupació del 
Centre d’Iniciatives Empresarials 
(CIE) o les subvencions pel 50% 
de la taxa d’ocupació de via públi-
ca que paguen els marxants del 
mercat municipal. Destaquem una 
nova línia destinada als autònoms 
no societaris sense centre de tre-
ball, especialistes com: formadors, 
tècnics de so, enginyeres... ,etc.  En 
total doncs dedicarem una inversió 
total de 200.000€.
Per sol·licitar-ho es pot fer presen-
cialment a l’Ajuntament demanant 
cita prèvia oac360@caldesdemont-
bui.cat, 938651440 i telemàtica-
ment www.caldesdemontbui.cat/
subvencionscovid 
El juny del 2020 ja vam donar les 
primeres ajudes que formaven part 
del primer pla de xoc COVID-19 i 
juntament amb altres línies, van 
sumar un total de 500.000€.
El nostre objectiu és allunyar-nos 
de les retallades que només fan que 
incentivar la depressió econòmica, i 
per tant volem  ajudar mitjançant la 
despesa pública i les inversions a re-
flotar, a donar un punt de suport als 
sectors de l’economia que han que-
dat més tocats per la crisi vigent. 
Aquest és el nostre pla municipal 
de recuperació econòmica i així, al 
costat de la gent, ens en sortirem!

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

E

Noves subvencions 
municipals per 
fer front a la crisi 
COVID

aldes és un poble 
molt atractiu per 
viure-hi però l’ofer-
ta d’habitatge (so-
bretot de lloguer) és 

força minsa, el que provoca que els 
preus d’accés siguin alts, fent que 
molta gent, sobretot joves, hagin de 
marxar. Com que la demanda no es 
preveu que baixi, només hi ha dues 
maneres d’aconseguir moderar els 
lloguers: incrementant la oferta o 
fent polítiques d’habitatge de pro-
tecció oficial (HPO). 
A Caldes, hi ha diversos polígons 
d’actuació i plans parcials (sectors 
de sòl urbanitzables) on, per llei, hi 
ha un aprofitament municipal de 
fins el 30% del sostre que es quali-
fiqui per a l’ús residencial de nova 
implantació. El desenvolupament 
d’aquestes zones de forma contro-
lada incrementaria l’oferta privada 
i també els espais públics per cons-
truir HPO, el que, directament, mi-
noraria l’augment de preus. La seva 
urbanització depèn estrictament de 
la voluntat dels propietaris, però 
caldria explotar al màxim les eines 
que té a l’abast el consistori (com la 
cessió anticipada de zones d’aprofi-
tament municipal) per fer HPO, que 
sí que és a les mans de l’ajuntament.
A l’últim ple municipal se’ns va 
interpel·lar directament perquè 
ens posicionéssim vers els projectes 
d’habitatge dotacional que s’estan 
iniciant. Respecte la creació d’habi-
tatge a l’edifici de Can Rius (>6M€) i 
a l’escola del Carme, pensem que és 
un error. Perdem dos espais emble-
màtics, únics i irreemplaçables que 
haurien de ser clau pel foment de 
la cultura i l’educació i com a espai 
d’entitats. Aquests usos revitalitza-
rien el Casc Antic (generant mobili-
tat) i promocionarien la cultura, que 
és la base del progrés i la consolida-
ció de tota societat. És urgent crear 
HPO, sí, però amb sentit comú. 
Veiem amb bons ulls la transforma-
ció de la sala polivalent en 5 habitat-
ges d’emergència (400000€). Actu-
alment no podem donar resposta a 
situacions crítiques, i aquesta ade-
quació permetrà fer-ho. També 
estem a favor de l’edifici d’habitat-
ge per a joves (700000€), però pot-
ser caldria replantejar-ne la volu-
metria que, tot i ser legal, no acaba 
d’encaixar amb la zona.  
Des de Junts veiem imprescindible 
abordar aquesta problemàtica, però 
cal fer-ho de forma enginyosa i amb 
mirada llarga. No sempre la solució 
fàcil és la millor. 

Junts x Cat - Caldes de Montbui

C
El problema de 
l’habitatge al 
nostre municipi

rencants saturats dia 
rere dia, carrers es-
trets que han vist el 
seu tràfic augmentar 
notablement, canvis 

de sentits de carrers i voltes sense 
sentit per arribar a escassos me-
tres. Són alguns dels exemples de 
com el projecte de “Nova mobilitat” 
del govern a falta de millorar la mo-
bilitat l’ha empitjorada. 
Portem des del 30 de maig passat 
convivint amb diferents mesures 
que no estan donant el resultat que 
entenem s’espera per Caldes de 
Montbui i per això des del PSC ens 
decidim a fer una bateria de pro-
postes concretes (d’aquelles que 
sempre es demanen a l’oposició i 
sovint s’ignoren o assumeixen com 
a pròpies al nostre poble) per mi-
llorar la mobilitat de la nostra vila. 
Els grups de l’oposició volem for-
mar part de les decisions de l’Ajun-
tament, poder proposar, debatre i, 
conjuntament amb la ciutadania, 
participar del disseny del present 
i futur del nostre poble. Per això 
proposem la creació d’una taula 
per fer seguiment, avaluació i pro-
posar les modificacions necessàries 
del Pla de Mobilitat, adaptant-lo a 
les noves necessitats, treballant en 
favor de la ciutadania, afavorint la 
sostenibilitat, tenint en compte els 
fluxos de moviment actuals i les ne-
cessitats del nostre poble.
Per a poder analitzar en aquesta 
taula l’efecte i resultat de les mo-
dificacions de la “Nova mobilitat”, 
sol·licitem al govern un informe tèc-
nic tant de la regidoria de mobili-
tat com de la Policia Local que ava-
luï les últimes modificacions que 
es van realitzar fa gairebé un any. 
Hem rebut força queixes ciutadanes 
i nosaltres mateixos, com a veïns i 
veïnes podem viure les conseqüèn-
cies d’aquests canvis. A vegades cal 
analitzar un cop aplicades les políti-
ques per veure si són eficients, i fer 
els canvis necessaris si no ho són. 
De la mateixa manera que fa anys 
que demanem que es facin infor-
mes per crear una estratègia d’as-
faltat pels carrers, prioritzant 
aquells que tenen més necessitats. 
Proposem fer una anàlisi dels car-
rers i equipaments de Caldes que 
cal adaptar per poder treballar en 
l’accessibilitat del nostre munici-
pi de forma proactiva. Mobilitat 
també és que tota la nostra ciuta-
dania pugui gaudir dels carrers, vo-
reres i espais públics. 
Cal realitzar campanyes informati-
ves i de sensibilització sobre les ...

T
Mobilitat
planificada o 
improvisada?

>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat

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

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

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 ocu-
pin el que ara és un camp sem-
brat. Creieu que sentirem el ma-
teix nombre de cants?
Nosaltres pensem que no, ja que el 
marge dret de la riera és un impor-
tant 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 malme-
sos els ecosistemes agraris que ens 
rodegen. Els polígons, la urbanitza-
ció 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 ambi-
cions urbanístiques d’ERC Caldes. 
Primer va ser el Pàrquing de les Hor-
tes, on per tal d’embutxacar-se la sub-
venció de la llei de barris es van ar-
rabassar 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’Urbanis-
me de Barcelona perquè s’hi plante-
javen 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 pla-
ces… A cop d’expropiació i argumen-
tant que és d’interès general.
L’actual alcalde ens va prometre fa 
uns anys que no perdriem horta per-
què el sostre de l’aparcament
del sindicat serien horts… Mentida. 
Ara ell mateix ens ven aquest pro-
jecte com com un petit emplaça-
ment de caravanes... Ja n’hi ha prou. 
No podem seguir tractant el territo-
ri d’aquesta manera. El consens del 
POUM del 2003 va ser clar: No tras-
passar 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 bi-
cicleta 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!

F
Salvaguardem el 
marge

ls ajuntaments cons-
titueixen les ad-
ministracions més 
accessibles als ciu-
tadans que els de-

manen 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 ex-
cedint, en moltes ocasions, de les 
competències pròpies que tenen 
assignades i, a més, han jugat un 
cop mes un paper decisiu i fona-
mental des de l’inici la pandèmia 
provocada per la COVID-19.
Mentre això succeïa, el Govern 
d’Espanya no només no ha desti-
nat un sol euro a donar suport a 
les entitats locals en la lluita con-
tra 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 acu-
mulats durant els últims anys per 
les entitats locals, segon, el Go-
vern 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 lo-
cals 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’abs-
tenció de Vox, el Reial decret llei 
36/2020, pel qual s’aproven mesu-
res 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 Euro-
pea ha assignat, un decret que es 
caracteritza per l’arbitrarietat, 
falta de transparència i concentra-
ció de les decisions en un govern 
que ja ha demostrat el seu secta-
risme i la seva falta de lleialtat amb 
les entitats locals i, el seu menys-
preu a l’autonomia local. 

E
Menyspreu a 
l’autonomia local
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Un any de pandèmia: principis bàsics 
d’immunologia i vacunes

La Marmota

Ja fa un any de l’inici de la pandè-
mia, i des d’aleshores la societat ha 
estat bombardejada a diari amb in-
formació de caire científic i tècnic. 
Recentment, amb les campanyes 
de vacunació que es donen arreu 
del món, han sorgit molts dubtes 
en front les vacunes. A continua-
ció, un recopilatori de preguntes i 
respostes per esclarir la nebulosa 
que rodeja la vacunació. 
Què són i per què serveixen?
Una vacuna és una preparació, 
generalment de microorganismes 
atenuats o morts, destinada a ge-
nerar immunitat adquirida contra 
una malaltia quan és introduïda a 
l’organisme. 
Com funcionen?
Les vacunes ensenyen al cos a de-
fensar-se quan és infectat per pa-
tògens. Quan ens vacunem, s’està 
exposant una quantitat segura de 
patògens debilitats al cos. Aques-
ta primera exposició és necessària 
per activar la immunitat adaptativa i 
que el cos agafi memòria: que apren-
gui a reconèixer i a atacar el patogen 
en cas d’haver-hi subsegüents infec-
cions. La importància recau en que 
per adquirir la immunitat adaptativa 
s’ha d’activar un sistema complex de 

rutes biològiques, procés que tarda 
7 dies, mentre que un cop adquiri-
da queda immediatament disponible 
per quan sigui necessària. D’aquesta 
manera, en cas d’infecció, la immu-
nitat adaptativa actuarà de manera 
ràpida i eficaç, sense necessitat d’es-
perar 7 dies. 
Quina immunitat aporten?
Les vacunes estimulen l’adquisició 
de la immunitat adaptativa. La im-
munitat es pot dividir en dos grans 
grups: la innata (aquella que here-
tem, inespecífica contra diferents 
patògens) i l’adaptativa. Aquesta úl-
tima és la immunitat que s’adquireix 
quan ens exposem per primer cop 
a un patogen. És una immunitat es-
pecífica contra un microorganisme 
concret i que, a més, actua més rà-
pidament i eficientment. 
Ens podem infectar després 
d’haver-nos vacunat?
Sí. La vacunació és una activitat pre-
ventiva que ajuda a reforçar el siste-
ma immunitari. En cap cas cura la 
malaltia, sinó que ajuda que en se-
güents infeccions el nostre cos sigui 
més eficient eliminant la infecció.
Quina és la millor vacuna?
La primera que et posin, perquè és 
la que abans et protegirà!

ARTICLE D’OPINIó

ARTICLE D’OPINIó

LAIA CORNELLAS

ESTUDIANT DE BIOLOgIA

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

“La millor vacuna 
contra el COVID-19 

és la primera que 
et posin, perquè 

és la que abans et 
protegirà”

L’Ajuntament incorpora un nou 
ciclomotor elèctric a la flota municipal

Seguint amb la línia d’implementar vehicles de zero emissions a 
la flota municipal, el departament d’Esports de l’Ajuntament de 
Caldes ha substituït el ciclomotor de benzina per realitzar les tas-
ques de manteniment i consergeria entre els equipament esportius 
de gestió municipal, per un ciclomotor elèctric, model ASKOLL 
ES2, amb un cost de 3.439,26 €. 
El nou vehicle s’incorpora a la flota d’Esports, que compta ja amb 
una furgoneta elèctrica, adquirida el març del 2020, i una bicicleta 
elèctrica cedida per la Diputació de Barcelona al 2018.

SOSTENIBILITAT | MEDI AMBIENT

NOTÍCIES BREUS

GOSSOS | VALLÈS CLUB CANÍ AgILITY

Competició d’Agility organitzada 
pel Vallès Club Caní d’Agility

Els dies 20 i 21 de març es va celebrar la primera prova puntuable 
RSCE de la Real Sociedad Canina Española 2021, a les instal·lacions 
del Vallès Club Caní d’Agility de Caldes. Després d’un munt de pro-
ves anul·lades degudes a la pandèmia, la competició s’ha pogut dur 
a terme amb la presència de més de 130 gossos de diferents races 
i mides, en representació dels diversos clubs vinguts d’arreu del 
país. Una competició d’Agility on lluny del que hom pugui pensar, 
no sols els gossos en són els protagonistes. L’habilitat del guia que 
condueix el gos és cabdal per aconseguir que aquest faci tot el re-
corregut de la prova sense cometre cap error. 
Amb l’alegria de tornar a viure una competició d’Agility plena d’emo-
ció després de mesos de confinament, l’entitat calderina agraeix 
l’esforç que han fet tant els socis com els participants per recupe-
rar el pols d’un temps aturat per la Covid. La propera competició 
que se celebrarà a Caldes serà el 10 i 11 d’abril a les instal·lacions 
del club situades al Polígon de l’Havana de Caldes. > JAUME BALART

Caldes dona la benvinguda al nou 
govern de Saint-Paul-lès-Dax

El passat 16 de març, el govern de Caldes va trobar-se virtualment 
amb representants del nou govern del poble francès agermanant 
amb la vila calderina des del 2012, Sant-Paul-lès-Dax. 
En la reunió telemàtica, les dues entitats motores de l’agermana-
ment, l’Associació d’Amics d’Europa i el Comitè de Jumelage, van 
tractar diverses propostes a dur a terme entre ambdues poblaci-
ons, relacionades amb l’educació, l’esport, el patrimoni, la cultu-
ra i el termalisme. L’Ajuntament de Caldes també va presentar el 
nou cicle de Termalisme impartit a l’IES Manolo Hugué; i final-
ment, en cas que les mesures de la pandèmia ho permeten, es va 
acordar que una delegació de Saint-Paul-lès-Dax visiti Caldes el 
proper mes d’octubre, durant la possible Festa Major. 

TERMALISME | AgERMANAMENT

Recordeu aquella pel·lícula en què 
el protagonista es despertava a la 
mateixa hora i enfilava cada dia 
la mateixa jornada? Doncs tinc la 
sensació que ja fa molt temps que 
estem instal·lats en aquest dia de 
la marmota, amb aquestes repeti-
cions calcades.
Aquest mes de març s’ha fet al Su-
prem el judici contra l’ara diputat 
d’ERC Joan Josep Nuet, se l’acusa 
de desobeir el Tribunal Constituci-
onal per haver permès la tramita-
ció de les lleis de desconnexió quan 
el 2017 era membre de la Mesa del 
Parlament en aquell moment com 
a representant de la formació Ca-
talunya Si que es Pot.
Per quarta vegada hem tornat 
a sentir el testimoni dels llavors 
responsables dels serveis jurí-
dics del Parlament Antoni Bayo-
na i Xavier Muro. 
És al quart judici a què han d’acu-
dir i tenen l’obligació de dir la ve-
ritat. El quart perquè primer van 
haver de testificar en el que es feia 
contra els líders independentis-
tes al Suprem, després contra els 
membres sobiranistes de la Mesa 
del 2017 al Tribunal Superior de 
Justícia i el tercer al judici contra 
els Síndics electorals que es va fer 
en un jutjat penal.

I és que per uns mateixos fets 
s’han obert diversos procediments 
i segons la condició dels encausats 
-aforats o no- l’òrgan competent 
per a jutjar-los és un o un altre.
Queda clar que qualsevol d’aquests 
procediments, a banda del greuge 
contra els processats i els perjudi-
cis que els comporta, suposa un dis-

pendi de diners, recursos i temps. 
Un desgast econòmic, material, 
mental i professional.
Realment cal tot això? Està clar 
que no, llevat que l’Estat vulgui dei-
xar molt clar que està abocant tot 
el pes de la seva maquinària con-
tra els dissidents, contra els qui han 
gosat qüestionar la unitat territori-
al i han desafiat les resolucions del 
Tribunal Constitucional, que cada 
any que passa està més escorat cap 
a posicions més conservadores i de 
mirada més restrictiva.
No és prou càstig haver condem-
nat a penes de fins a tretze anys 
de presó a 9 dels líders indepen-
dentistes?
No és suficient haver inhabili-
tat durant un any i vuit mesos els 
membres sobiranistes de la Mesa 
del Parlament del 2017 i impo-
sar-los una multa de 30.000 euros?
Fins quan continuarà la Marmota 
i l’espoli? I és que el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya ja 
està investigant altre cop l’expresi-
dent del Parlament Roger Torrent 
per desobediència, per admetre a 
tràmit dues resolucions. En una es 
reivindicava el dret a l’autodeter-
minació de Catalunya i en l’altra es 
reprovava el Rei.
Fins quan?
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Durant l’any de crisi sanitària la població calderina ha experimentat canvis demogràfics similars als 
d’altres anys, però les eines d’atenció ciutadania i acollida han esdevingut més necessàries que mai 

La pandèmia accelera la 
implantació de millores en 
l’atenció ciutadana 

Nova Ciutadania  

Servei de Primera Acollida// 
Adreçat a totes les persones 
nouvingudes estrangeres, que 
s’ofereix a caldes de Montbui 
des del 2015.

Projecte Mentoria// 
Projecte d’acollida i inclusió 
social dirigit als infants i joves 
reagrupats, des del 2014 a la 
vila termal. 

Paradoxalment al que tothom podia 
esperar després d’un any de pan-
dèmia, Caldes de Montbui ha supe-
rat la xifra dels 18.000 habitants en 
dades del cens calderí del mes de 
març del 2021. Tot i que el padró ofi-
cial de l’any en curs no s’aprova fins 
a mitjans d’any –i aleshores el cens 
calderí pot haver tornat a variar res-
pecte a la dada actual-, ara per ara 
el padró municipal mostra una ten-
dència positiva creixent pel que fa 
al total d’habitants, residents a Cal-
des de Montbui. Atenent les fluctua-
cions del padró a partir de les altes 
i les baixes durant els exercicis del 
2019-2020 i 2020-2021, més de 200 
nous habitants se sumen a la pobla-

ció calderina, superant els 17.799 ha-
bitants empadronats, segons mos-
tra el càlcul de població oficial amb 
data de dies abans de l’esclat de la 
pandèmia de la Covid-19.  
Caldes de Montbui ha donat la ben-
vinguda a prop de 400 persones 
nouvingudes durant aquest difícil 
darrer any 2020: quasi 200 perso-
nes provinents d’altres indrets de 
Catalunya i la resta de l’estat espa-
nyol, i 200 persones més provinents 
de països de l’estranger (majoritàri-
ament de Mali, Colòmbia, Hondu-
res, Xina i Pakistan, països amb cert 
augment migratori a Caldes respec-
te a l’any anterior). “Lluny del què 
podíem esperar, aquest darrer 

any hem atès a un volum de pobla-
ció nouvinguda molt semblant al 
d’altres anys” apunta Àngels Olive-
ras, tècnica d’Integració Ciutadana 
de l’Ajuntament de Caldes. 
Ja sigui per feina, per viure a prop 
de la família, per aprofitar noves 
oportunitats o perquè s’enamoren 
del municipi i del seu entorn..., per 
Caldes és sempre un immens or-
gull que nova ciutadania aposti per 
la vila termal i faci créixer la pobla-
ció local, i “des de l’Ajuntament 
sempre s’ha considerat molt im-
portant oferir una bona acollida 
als nous veïns i veïnes per tal que, 
vinguin d’on vinguin, se sentin 
que en formen part al més aviat 

possible” diu Oliveras.   
Ara bé, les crues dificultats deri-
vades de la pandèmia han posat en 
joc un servei essencial que la vila de 
Caldes no ha volgut desatendre en 
cap cas. “Quan arribes a viure a 
un lloc nou, sobretot en aquests 
difícils moments que estem vivint, 
tenir l’escalf d’una bona rebuda, i 
la informació dels diferents ser-
veis que s’ofereixen, és fonamen-
tal per sentir que formes part 
del municipi on has triat viure 
i començar a estimar-lo” apun-
ta Ángeles Llive, regidora d’Igual-
tat i Nova Ciutadania. Per aquest 
motiu, des de l’esclat de la pandè-
mia el consistori no ha deixat d’ofe-
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l’oAc segueix oferint el servei 
presencial amb cita prèvia, tot i 
potenciar les gestions telemàtiques. 
A sota, una parella de calderines, 
la núria i la sara, participants en el 
projecte Mentoria d’enguany. 

rir una bona acollida a les persones 
nouvingudes, adaptant els serveis 
al format que millor permetés se-
guir treballant en la direcció de 
fer de Caldes un poble encara més 
obert i acollidor, sense posar en risc 
la salut de les persones, i complint 
amb totes les mesures de seguretat 
establertes a cada moment. 
Aquesta adaptació ha transcen-
dit amb força en dos dels projec-
tes dirigits específicament a tots 
els nous veïns i veïnes que arriben 
a Caldes procedents d’un altre país 
d’origen: el Servei de Primera Aco-
llida –que a Caldes es presta des 
del 2015-, i el Projecte Mentoria 
adreçat a infants i joves reagru-
pats, impulsat per l’Ajuntament i 
Caldes Solidària, des del 2014. “En 
ambdós casos, la pandèmia de la 
Covid-19 no ha significat un im-
pediment per celebrar les edi-
cions pertinents i que aquestes 
tinguessin un bon funcionament, 
com és habitual” diu Oliveras. 

UN POBLE ACOLLIDOR, TAMBÉ 
EN TEMPS DE PANDÈMIA
“Tan bon punt una persona es-
trangera s’empadrona al muni-
cipi, des del Padró em deriven 
el nou veí o veïna per oferir-li el 
Servei de Primera Acollida” diu 
la tècnica d’Integració Ciutadana. 
El Servei de Primera Acollida és 
un conjunt d’accions i recursos que 
responen a les necessitats inicials 
de formació i informació de les per-
sones arribades d’altres països, co-
finançat pel Fons Social Europeu. 

“La formació, que inclou visites 
guiades pels punts més emble-
màtics del patrimoni calderí, és 
transversal i l’imparteix perso-
nal tècnic municipal de diferents 
àrees, de tal manera que l’Ajun-
tament implica a tot el consistori 
en la bona acollida de les perso-
nes nouvingudes” remarca Olive-
ras. Aquest darrer any, fins a 15 per-
sones han participat en la 8a edició, 
totes elles arribades de països com 
Guatemala, Mali, Colòmbia, Equa-
dor, Mèxic, El Salvador, Hondures 
i Brasil. “L’única activitat que no 
vam poder dur a terme va ser la 
sortida de coneixement de l’en-
torn, però ens vam adaptar a les 
circumstàncies amb una visita 
virtual” apunta Oliveras. 

PIONERS EN MENTORIA, UN 
PROJECTE DE PREVENCIó I 
INCLUSIó SOCIAL
Caldes de Montbui és l’únic muni-
cipi de la comarca que ofereix un 
projecte específic d’acollida i inclu-
sió social adreçat a tots i cada un 
dels infants i joves reagrupats, que 
acaben d’arribar de països de l’es-
tranger. 
El projecte Mentoria és un recurs 
que s’ha convertit en referent d’al-
tres iniciatives similars arreu d’Eu-
ropa i amb un important arrelament 
a Caldes des de la seva primera edi-
ció, l’any 2014. El programa estable 
d’acollida i de prevenció consisteix 
en la creació d’una xarxa de men-
tors que fan un acompanyament 
als infants i joves (aproximadament 

durant un any), per ajudar-los en el 
procés d’inclusió social, cultural i 
lingüístic de la vila i del país. 
Durant aquest, les parelles forma-
des per joves nouvinguts i volunta-
ris calderins es troben setmanal-
ment per compartir experiències i 
coneixements en el marc d’activi-
tats que els facilitin establir una re-
lació de confiança i respecte mutu, i 
prevenir l’aïllament i el risc d’exclu-
sió social dels infants i joves nouvin-
guts: “Quan ets nouvingut et sents 
molt perdut i que hi hagi una per-
sona que t’orienti, t’ensenyi el 
poble i l’idioma és quelcom molt 
important”, va explicar una calde-
rina voluntària d’edicions anteriors, 
originària de Colòmbia. 
Tampoc en aquest cas, la pandè-
mia de la Covid-19 ha aturat l’edi-
ció del 2020, i el projecte on hi han 
participant més de 60 parelles en 
els últims sis anys, ha seguit funci-
onant en format virtual i/o presen-
cial, fent ús de totes les mesures 
de seguretat: “Actualment hi ha 
18 parelles actives amb infants 
i joves d’entre 9 i 19 anys, arri-
bats de països com Paraguai, Co-
lòmbia, Marroc, Xina, Armènia, 
Mali, Guatemala, Pakistan i Hon-
dures” explica Oliveras. 
Ara més que mai, l’acompanya-
ment actiu a les persones nouvin-
gudes –i en especial, a col·lectius 
vulnerables com els infants i joves- 
esdevé fonamental, ja no només per 
facilitar la millora d’habilitats soci-
als i cognitives o de desenvolupa-
ment d’una identitat positiva, sinó 
també per al seu correcte desenvo-
lupament emocional i psicosocial, 
en temps d’extrema excepcionali-
tat i afectacions importants en les 
relacions interpersonals. 

RENOVACIó DE L’ATENCIó 
CIUTADANA, TELEMÀTICA I 
PRESENCIAL 
No hi ha dubte què les administra-
cions són al servei de les persones, 

d’Atenció Ciutadana de Caldes, qui 
afegeix que “fins al març d’aquest 
2021, s’han tramitat electrònica-
ment 582 sol·licituds”. 
Així doncs, en la missió del consis-
tori de reforçar l’atenció ciutadana i 
donar resposta a les necessitats dels 
calderins i calderines, aquest darrer 
any ha nascut l’OAC 360º, un servei 
d’assistència ciutadana virtual que 
ofereix un suport i acompanyament 
personalitzat en la tramitació elec-
trònica, per resoldre dubtes i inci-
dències en la realització de gestions 
o tramitacions telemàtiques des de 
la plataforma electrònica de l’Ajun-
tament de Caldes. 
Al marge, però, del model digital, 
la pandèmia també ha obligat a un 
replantejament del servei des de la 
seva vessant presencial, “la qual no 
podem oblidar en cap cas” apunta 
Través. En la línia d’evitar desplaça-
ments innecessaris i controlar l’afo-
rament en les dependències munici-
pals, el consistori disposa d’un nou 
sistema de cites prèvies, el qual des 
del passat mes de març també és 
disponible en format electrònic: “A 
través d’un formulari en línia dins 
del portal web de l’Ajuntament de 
Caldes (www.caldesdemontbui.
cat/citaprevia), les persones usu-
àries poden sol·licitar dia i hora a 
l’oficina del consistori pertinent 
per a la gestió del tràmit que es re-
quereixi” aclareix Campos. 
Paral·lelament a això, el consisto-
ri també ha habilitat des del passat 
mes de març del 2021 un nou sis-
tema de valoració de l’atenció pre-
sencial rebuda a través d’una pan-
talla instal·lada a la planta baixa de 
l’Ajuntament. D’aquesta manera, 
les persones usuàries podran va-
lorar la qualitat del servei tan bon 
punt hagin estat ateses; unes valo-
racions ciutadanes que significaran 
nous punts de partida en el procés 
d’adaptació dels serveis per a una 
més eficaç satisfacció de les neces-
sitats reals de la ciutadania de Cal-
des de Montbui.  

però per tal que aquestes siguin re-
alment efectives han d’evolucionar 
al ritme que ho fa el context socio-
històric concret. Aquesta és la pre-
missa a partir de la qual es treba-
lla a l’Ajuntament de Caldes des de 
fa anys. En matèria d’atenció ciu-
tadana, “darrerament s’han rea-
litzat moltes passes per oferir di-
verses millores, com són la nova 
hora d’inici d’atenció a les 8 hores, 
o els inicis de la tramitació elec-
trònica” explica David Través, re-
gidor d’Atenció Ciutadana. Tanma-
teix, “és cert que l’aparició de la 
Covid-19 ha actuat de catalitzador 
en l’acceleració de millores pre-
vistes, i hem assumit la respon-
sabilitat d’implementar-les en un 
temps rècord” segueix Través.
Les restriccions de mobilitat i me-
sures d’higiene i seguretat arran la 
propagació de la Covid-19 han fet de 
l’atenció ciutadana virtual una ne-
cessitat bàsica i urgent fins al punt 
d’esdevenir la via més efectiva per 
relacionar-se amb d’administració 
en els primers mesos de pandèmia. 
Quasi un any després, aquesta ne-
cessitat ciutadana segueix altament 
vigent i, molt probablement, segui-
rà la tendència creixent durant els 
pròxims anys. Prova d’aquest fet és 
que la xifra de tràmits electrònics 
rebuts des de l’esclat de la pandè-
mia s’ha doblat respecte a la xifra 
de l’any anterior: dels 1.903 trà-
mits electrònics el 2019 als 4.180 
rebuts l’any 2020. En aquest sen-
tit, val a dir que alguns dels tràmits 
que només es tramitaven de mane-
ra presencial van incorporar-se rà-
pidament al model electrònic, amb 
l’objectiu de facilitar els processos i 
gestions amb l’administració local. 
El tràmit del Padró n’és un exem-
ple: “Una modificació en la nor-
mativa padronal el mes d’abril del 
2020 va permetre posar en marxa 
la tramitació electrònica d’altes 
d’empadronament, canvis de do-
micilis, certificats i volants” expli-
ca Montse Campos, cap de l’Oficina 
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L’Escola El Farell va celebrar, dies enrere, la Setmana Cultural 
que, enguany, ha estat el punt central del projecte global de cen-
tre “La igualtat de gènere”. Durant la setmana els alumnes van 
treballar un ampli ventall d’activitats on “se’ls convidava a la re-
flexió, a empatitzar i a tenir ganes de seguir treballant cap a 
la igualtat de gènere” va explicar Mònica Gómez, mestre i coor-
dinadora d’esdeveniments culturals del centre. La temàtica cen-

tral va ser tractada a través de diverses propostes que permetes-
sin ampliar la perspectiva dels infants: “Des d’anàlisi d’anuncis 
de joguines a projeccions de curtmetratges i pel·lícules es-
caients, passant pel joc de rols i la col·laboració en format 
vídeo de persones que desenvolupen tasques, tenen profes-
sions o practiquen esports que fins no fa gaire s’han estat 
relacionant amb un gènere determinat” va apuntar Gómez.

L’Escola Municipal de Música Joan Valls ha engegat una nova 
campanya “per mostrar tot el que fem de portes enfora”, ex-
plica Montserrat Pieres, directora del centre educatiu. La 
iniciativa, que va començar a mitjans de març, consta de la 
difusió de vídeos cada dilluns a través de les xarxes socials 
on mostrar representacions musicals i artístiques dels alum-
nes, treballades des de l’escola calderina. 

La igualtat de gènere, l’epicentre de la Setmana Cultural al Farell Portes  obertes a través de les xarxes

Quatre membres d’Artsgrup del casino de caldes han estat seleccionats per anar al 7th Geoje International Art Festival

L’art calderí viatja a Corea

es obres dels artistes cal-
derins Esther Tenedor, 
Xavier Mallol, Quim Das-
quens i Ferran Fontanals 
seran exposades al Museu 

Haegeumgang i al Museu d’Art Yukyung 
de Corea, impulsors del 7th Geoje Inter-
national Art Festival, que busca el des-
envolupament creatiu d’art contempo-
rani en pintura, fotografia, escultura, 
instal·lació, vídeo o gravat amb artis-
tes de tot el món. Jurats internacionals 
són els encarregats de la selecció de les 
obres presentades per a aquesta mos-
tra internacional d’art contemporani. 
Els artistes calderins van passar un 
procés de selecció, primer en l’àmbit 
estatal “la primera alegria ja va ser 
que els jurats que seleccionen els ar-
tistes espanyols es posessin en con-
tacte amb nosaltres” declara Quim 
Dasquens. L’artista Glòria Grau, mem-
bre del jurat espanyol, va animar als 
calderins a presentar les seves obres 
“ens vam presentar amb molta il-
lusió i sense pensar que tots quatre 
estaríem seleccionats, ha estat molt 
bonic” apunta Esther Tenedor. Per al 
procés de selecció a nivell nacional, els 
calderins van haver de presentar una 
mostra de l’obra, una descripció de les 
peces presentades i el currículum de 
cada un, i finalment, el jurat de Coreava 
ser l’encarregat d’escollir els 18 artistes 
espanyols, dels quals 4 són de Caldes de 
Montbui, per participar en aquest fes-
tival internacional d’art contemporani.

Per els artistes calderins haver 
estat seleccionats per aquesta mos-
tra internacional és un gran reconei-
xement, per l’Esther Tenedor “m’ha 
creat molta alegria i il·lusió, és una 
empenteta més per seguir treballant 
en allò que tant m’agrada”. Una ale-
gria compartida amb els seus com-
panys “per mi ha estat una gran sa-
tisfacció personal i també d’alegria 
en veure que estàvem seleccionats 
tots quatre” relata Ferran Fontanals. 
Per a Xavier Mallol “tot el que sigui un 
reconeixement del treball que fas, és 
molt gratificant personalment, si a 
més, el reconeixement és internacio-
nal, és doblement satisfactori.” En el 
cas de Quim Dasquens destaca aquest 
reconeixement donat que “la fotogra-
fia, des de l’aparició de les càmeres 

L
Mireia Clapers

digitals i els telèfons intel·ligents, pot 
ser considerada com a art menor, així 
que veure que la teva mirada i pro-
posta agrada, inclosa entre altres dis-
ciplines artístiques, és molt d’agrair.”

Les obres presentades pels artis-
tes calderins s’han basat en la temàti-
ca de l’edició d’enguany que és “Peace, 
Again”, fent referència al món després 
de la pandèmia. L’obra que ha presen-
tat Xavier Mallol és un oli sobre tela 
de mides 100 x 50, un paisatge que 
porta per títol “El temps transcorre 
lentament” on, amb paraules de el seu 
autor “intento evidenciar que mentre 
la població ha hagut de canviar per 
complet la seva manera de viure el 
dia a dia, la natura ha seguit la seva, 
és més, s’ha beneficiat de no tenir la 
pressió de l’ésser humà”.

Les obres seleccionades de Fer-

ran Fontanals són dos paisatges de 
mar i platja, pintats a “plein air” que 
“és com més m’agrada pintar i on 
respiro pau i tranquil·litat, que és 
el que jo intento transmetre en les 
obres i que lliga una mica amb el 
lema del Festival.” L’Esther Tenedor 
també ha presentat dues obres dife-
rents, un quadre de flors, que repre-
senten “el respir que la pandèmia 
ha donat a la natura, una natura 
molt castigada per tots nosaltres” 
ens explica l’artista i, la segona obra, 
que porta per títol “Pau” és una dona 
amb els ulls tancats “fent una re-
trospecció de com ens ha canviat la 
vida a causa de la pandèmia i refle-
xiona sobre el que hem de valorar i 
que potser abans no donàvem tanta 
importància, com la salut i estar 
bé amb nosaltres mateixos” detalla 

Tenedor. Per últim, l’obra presenta-
da per en Quim Dasquens és una fo-
tografia “una abstracció d’un espai 
enorme, una salina d’Almeria, de la 
que en trio un petit detall de la tota-
litat, on la sal i l’aigua salobre gene-
ra una frontera sinuosa que es dis-
sol, però que se separa el color blanc, 
quasi blau per la llum del capvespre 
i el color rosat de l’aigua, fronteres 
que es desdibuixen, però que encara 
són massa marcades per poder dir 
que la pau torna” per explicar-nos 
com ha interpretat el lema de l’expo-
sició d’enguany.

De totes les obres exposades al 
museu temàtic d’Haegeugang se’n 
farà una selecció de 30 peces per for-
mar una exposició itinerant que viat-
jarà a Seül i posteriorment a la ciutat 
de Buzan. 

Dasquens,  Fontanals, Tenedor i Mallol, els quatre artistes calderins seleccionats per exposar les seves obres en dos museus d’art de Corea del Sud. > cEDIDA

“Per mi ha 
estat una gran 
satisfacció 
personal i 
també d’alegria 
en veure que 
estàvem 
seleccionats 
tots quatre”

Ferran 
Fontanals
artista calderí

ART | EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 
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àmaris Gelabert és un refe-
rent musical per al públic fa-
miliar, les seves cançons tenen 
milions de reproduccions a 
Youtube i, sovint, les entra-

des per veure els seus concerts s’esgoten 
de seguida. El pròxim dia 10 d’abril, dins 
la sessió Rialles, es podrà veure al Casino 
aquest musical estrenat, ara just fa un any, 
que es va haver de posposar per l’arriba-
da de la Covid-19. Gelabert sempre ha tin-
gut una relació molt estreta amb la músi-
ca, però va fer el salt professional després 
d’estudiar la carrera musical a Boston, i de-
dicar el seu projecte final a crear cançons 
per poder explicar els conceptes musicals 
bàsics als nens i nenes. D’aquest projecte 
va néixer “Tot Sona”, els seu primer disc 
i posteriorment el segell discogràfic que 
porta el mateix nom. Gelabert és pedago-
ga i musicoterapeuta que defensa la músi-
ca com a primer llenguatge i una de les mi-

Dàmaris gelabert presenta a Caldes “Soc feliç”

llors eines d’aprenentatge per als infants 
“Soc Feliç” és un espectacle teatralitzat, 
amb cançons compostes específicament per 
explicar la història d’aquest musical “és un 
petit musical que parla del que ens fa fe-
liços a nosaltres, que és està sobre l’es-
cenari, cantar, ballar i connectar-nos a 
través de les arts escèniques” explica Ge-
labert. En aquest homenatge a les arts escè-
niques l’acompanya a l’escenari la Caterina 
Cuspinera, que és la nena que va partici-
par en el seu primer videoclip de “Bon dia”, 
i en molts d’altres “ara ja té dotze anys i 
s’ha convertit en una gran actriu i em 
feia molta il·lusió fer aquest espectacle 
amb ella” ens explica la Dàmaris. Els esde-
veniments culturals han patit molt durant 
la crisi sanitària, però “les famílies tenen 
moltes ganes de gaudir dels concerts i es-
pectacles i ens transmeten molt l’escalf i 
les ganes de participar” relata Gelabert. 
La cantant i compositora de Cardedeu està 
ultimant les cançons de l’espectacle “Bye Bye 
Monstre” que s’estrenarà el pròxim mes de 
novembre amb la companyia Dagoll Dagom.

Després de posposar-se per la pandèmia, el casino acull el musical creat i interpretat per la compositora i cantant

“Com la vida” de Cia. DesinfAcció Llibres, roses i mascareta

Amb un públic amb ganes de tornar a gau-
dir de la cultura que van exhaurir les 250 lo-
calitats permeses d’aforament, i amb totes 
les mesures de seguretat, començava el dis-
sabte 12 de març a l’esplanada del Parc de 
Can Rius la representació de “Com la vida” 
de la Cia. DesinfAcció. L’espectacle dirigit 
pel calderí Ferran Devesa i integrat per una 
desena d’artistes de la zona va presentar 
una combinació de diferents tècniques de 
circ (acrobàcies aèries, clown, corda, ma-
labars, roda, trapezi) amb música en viu. 
“Com la vida” també va convidar a la refle-
xió, des d’una perspectiva còmica i amb un 
punt irreverent, sobre els canvis que ha su-
posat la pandèmia a les nostres vides. 

El Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya ha treballat conjuntament 
amb els gremis i associacions que conformen 
la Cambra del Llibre i pel gremi de floristes 
de Catalunya per consensuar un seguit de re-
comanacions, mesures i paràmetres per cele-
brar Sant Jordi, a les llibreries i carrers d’ar-
reu del país de manera segura, subjectes als 
protocols, restriccions i criteris sanitaris que 
determinin els Departaments de Salut i In-
terior en relació a la pandèmia de Covid-19. 
L’Ajuntament de Caldes està preparant un se-
guit d’activitats, mantenint les recomanacions 
dictades per el Procicat, per poder celebrar la 
diada, tot i que en el tancament d’aquesta edi-
ció encara no es coneix el programa.

Dàmaris Gelabert comparteix escenari en l’espectacle amb la jove actriu Caterina Cuspinera. > cEDIDA

Devesa, durant el show a Can Rius. > AJ. cAlDEs 

TEATRE MUSICAL | SESSIÓ ‘RIALLES’

ESPECTACLE | MÚSICA I CIRC TRADICIó | DIADA DE SANT jORDI 

Anuncia’t!
Més de 3.000 lectors 

veuran aquest anunci.

 t · 93 707 00 97 | hola@calderi.cat
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otser se’ns fa estrany 
passar un dissabte o un 
diumenge per la zona 
esportiva de la Torre 
Roja i veure activitat 

de nou, tornar a sentir crits, gent a la 
grada o simplement moviment. El si-
lenci que fa poc més d’un any va en-
vair aquesta part de Caldes ha durat 
massa temps i la fragilitat de les esta-
dístiques de contagis no permetran 
albirar un horitzó de normalitat sò-
lida fins d’aquí a un temps.

L’esport mai ha sigut una font 
greu de contagis. Les dades del Cen-
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES) 
del Ministerio de Sanidad del govern 
espanyol van establir a finals de l’oc-
tubre passat que l’activitat física no 
suposa ni l’1% dels contagis, pel da-
vant d’àmbits com el social (31,4%), 
familiar (31,4%) i laboral (13,3%). Tot 
i això, el càstig que ha rebut l’esport 
català per part del govern de la Ge-
neralitat l’ha deixat en una situació 
esportiva i econòmica crítica.

Les ajudes projectades a Ca-
talunya de 19,78 milions d’euros en 
una primera fase i de 23,6 en la sego-
na són insuficients per a tothom, ja 
que les pèrdues quantificades per un 
estudi del govern estableixen que el 
sector va perdre un 27% d’ingressos, 
uns 1.350 milions d’euros respecte al 
2019, tot arran de la crisi de la covid-
19 i del posterior tancament de l’ac-
tivitat física a Catalunya. De les 862 
entitats enquestades en aquest estu-
di, el 73% admet haver tingut pèrdu-
es durant 2020, amb un 28% en risc 
de tancament i amb el 75% de les en-
titats havent perdut personal de ma-
nera definitiva. Unes xifres esfereï-
dores si pensem que l’estudi només 
inclou dades de la primera i la sego-
na onada de la pandèmia.

A banda, des de fa dues setma-
nes la competició, tant amateur com 
professional, ha tornat a rebre públic 

La normalitat torna a l’esport, de moment

Malgrat la pandèmia el Recam Làser Caldes va sumat victòries. Imatga de la victòria davant el C. H. Mataró. > P. PéREz

COVID-19 | RETORN A L’ACTIVITAT

 Energies renovades dels clubs calderins dues setmanes després d’arrencar de nou

a les grades. Una mesura d’emergèn-
cia que arriba per alleugerir les eco-
nomies dels clubs, però que potser 
no arriba en el millor moment, amb 
les previsions del PROCICAT dis-
parades per a després de Setmana 
Santa i una més que possible quar-
ta onada en l’horitzó. De fet, era més 
fàcil no obrir les grades per a evitar 
problemes, però la improvisació de 
la qual s’està fent gala en aquest as-
pecte, torna de nou a deixar en evi-
dència la gestió de l’esport pels polí-
tics durant la pandèmia.

Amb un panorama així, a Cal-
des només l’hoquei patins ha tingut 
certa normalitat esportiva. I dir certa 
és potser quedar-se curt, ja que el CH 

Caldes està vivint els seus millors mo-
ments esportius de la història, fiançat 
des de fa jornades en el tercer lloc de 
l’Ok Lliga i plantant cara a rivals de 
molta més entitat i objectius superi-
ors. Els d’Eduard Candami han plan-
tat batalla a rivals com el Liceo per a 
aconseguir un dels llocs de privilegi 
en la taula, que prometen mantenir 
fins a finalitzar la lliga. A cinc jorna-
des d’acabar, les golejades són la tòni-
ca d’aquesta temporada pels de Can-
dami, que només han caigut en cinc 
ocasions, sumant un total de 17 victò-
ries i tres empats. L’equip està classi-
ficat per a la fase final de la Copa del 
Rei, que presumiblement es disputa-
rà al juny a La Corunya.

Seguint en categories nacionals, 
el CN Caldes de futsal, tant masculí 
com femení, segueixen amb solvèn-
cia en competició. Els de Xavi Passar-
rius van acabar segons en la primera 
fase de la lliga a 3a divisió i disputen 
l’ascens a 2a B on són cinquens amb 
dues derrotes i una victòria.

Un empat i una derrota han 
sumat les de Xavi Reyes i Frida 
Mateu en la segona fase de la lliga 
que en vuit jornades decidirà qui 
lluita per l’ascens a Primera Divi-
sió. El femení va acabar la primera 
fase en quart lloc.

En bàsquet, els equips han 
estat un any sense disputar cap 
mena de competició, ja que no van 

arribar a debutar a l’octubre. El sè-
nior masculí de Primera Catalana 
entrenat per Jordi Fontanet ha tor-
nat a recuperar sensacions amb dos 
partits seguits enfront del filial del 
CB Granollers, sumant una victò-
ria i una derrota, mentre que el fe-
mení de Marc Fabregat suma dues 
derrotes consecutives enfront dels 
Lluïsos de Gràcia.

El futbol és potser l’equip que 
pitjor parat ha quedat pel que fa a la 
competició. Els de Jose Luís Duque 
van conèixer que no reprendrien la 
competició fa unes setmanes i la Fe-
deració Catalana de Futbol s’ha tret 
de la màniga una competició en for-
mat Copa que no ha acabat d’agradar 
en general als equips de la categoria. 
Sense cap incentiu pel que fa a l’as-
cens o el descens, la federació presi-
dida per Joan Soteras segueix donant 
pals de cec des del passat any i sense 
escoltar realment les demandes dels 
clubs catalans, més enllà d’organit-
zar referèndums amb tot ja decidit.

La Copa ha enquadrat a vuit 
equips per proximitat geogràfica, on 
hi ha noms com el CE Sabadell B, UE 
Castellar o Can Trias, principals fa-
vorits juntament amb el Caldes per a 
passar a la segona fase d’eliminatòri-
es. Un total de 87 equips en 13 grups 
participen en la competició i només 
els quatre finalistes obtindran pre-
mis en la quota d’inscripció o des-
comptes en arbitratges. Els blau-
granes van debutar aquest passat 
diumenge a Viladecavalls, remun-
tant un 2-0 en contra enfront del Can 
Trias i sumant un important punt.

De moment ha tornat la nor-
malitat en l’esport, però no s’ha 
d’abaixar la guàrdia.

P
Albert San Andrés

El partit del darrer cap de setmana va començar 
amb bons atacs dels dos equips contrincants a 
l’OK Lliga: el Recam Làser i el CP Voltregà Stern 
Motor, en el marc de la 25a jornada de la tempo-
rada. El Caldes va controlar el joc tot i les arri-
bades dels osonencs a la contra. Blanqué, aprofi-
tant una falta directa per targeta blava a Vargas, 
va fer el 0 a 1, en el minut 13. Cinc minuts des-
prés, Sito Ricart, amb una rematada de cullera, 
va fer el 0 a 2. Rovira, amb la 10a falta del Vol-
tregà, va poder fer el tercer, però Roca va atu-
rar el llançament. Abans del descans, Camps va 
aturar la 10a falta dels locals, però no va poder 
impedir el gol de Canal de penal. 
A la represa, els arlequinats van mantenir el 
ritme de joc que es va anar imposant amb el pas 
dels minuts. Rodríguez, aprofitant un refús, va 

fer l’1 a 3. Dos minuts després, el mateix Rodrí-
guez, va fallar un penal i a l’acció següent, Teixi-
dó, des de la directa, va fer el 2 a 3. El Caldes va 
seguir mantenint el control i Blanqué, novament 
des de la directa, va anotar el 2 a 4. En elminut 
40, Roger Acsensi, després d’un penal errat per 
Miras, va fer el 2 a 5. Dos minuts després, Gimé-
nez, amb un ràpid contraatac va fer el 2 a 6, tot i 
la inferioritat dels vallesans. En el minut 48, Ro-
dríguez desviant un xut de Sito Ricart va tancar 
el matx amb el definitiu 2 a 7. 
Partit impecable dels jugadors de  Candami que 
arriben a l’aturada de Setmana Santa en un mo-
ment dolç. Els arlequinats gaudiran d’uns dies 
de descans abans del tram final de la temporada. 
La pròxima cita se celebrarà a la Torre Roja con-
tra el CH Palafrugell. > PREMSA CH CALDES

Els jugadors de Caldes de Montbui van disputar, aquest diumenge passat, el 
primer partit d’aquesta Copa en la categoria de Segona Catalana, enquadrats 
en el grup 10. Després de molt temps sense jugar, els nois de Duque van jugar 
un bon partit on van aconseguir sobreposar-se a les adversitats de l’encontre 
i esgarrapar un punt in extremis. 
Abans del descans, el conjunt local, i de penal!, es va posar per davant en el 
marcador, en el minut 42. En el minut 15 minuts de la represa l’U.D. Can Trias 
va marcar el 2-0. Per la seva banda, el C.F. Caldes no va defallir en cap moment 
i va trobar la recompensa a les acaballes del partit amb dos gols (Jordi Camí, 
en el minut 82, i Kevin Caballero, en el 85”), els quals van aconseguit l’empat 
final. Bones sensacions després de tant temps d’inactivitat. > TONI GUTIÉRREZ

HOQUEI | OK LLIgA

FUTBOL | SEgONA CATALANA 

Exhibició a Sant Hipòlit (2 a 7)

Empat important a camp contrari

El Recam làser caldes ha sumat una important victòria 
després de superar al club Patí Voltregà a domicili. 
Els de candami, una setmana més, tercers a la taula
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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

25 de març · 92 anys
MARIA J. SALMERÓN BALLESTEROS
22 de març · 95 anys
CARMEN GARCIA ORGAR
21 de març · 82 anys
EMILIO SAMPONS PÉREZ
20 de març · 85 anys
FERNANDO RODRÍGUEZ RUIZ
19 de març · 84 anys
MANUEL MACÍAS PÉREZs
19 de març · 90 anys
JOSEFA ZAMORA MARTÍNEZ
17 de març · 67 anys
JOSE TOMÁS PÉREZ CHACÓN
10 de març · 72 anys
M. CARMEN GORRETO SÁNCHE
6 de març · 80 anys
JOSE ALBERTO CORTINA TRIAS
5 de març · 87 anys
ISABEL MILLÁN DEL CASTILLO
4 de març · 57 anys
JUAN CARLOS CAMPOS LÓPEZ
2 de març · 86 anys
FRANCISCO VILLAR SANZ

JORNADA DE PORTES 
OBERTES CENTRES 
EDUCATIUS CURS 2021/22

Xerrades informatives te-
lemàtiques i visites guiades 
amb inscripció prèvia

INSTITUT MANOLO 
HUGUÉ
Secundària, Batxillerat i
Cicles formatius
Dilluns 26 d’abril 
17 h i 18:30 h 

ESCOLES BRESSOL 
GEGANT DEL PI
Educació Infantil 1r cicle
Dimarts 13 d’abril
18 h (xerrada)
Dissabte 17 d’abril – 9:30 h, 
10:30 h i 11:30 h (visita)
Dimecres 21 d’abril 
18 h (xerrada)

ESCOLA BRESSOL
LA LLUNA
Educació Infantil 1r cicle
Dimarts 20 d’abril 
18 h (xerrada)
Dissabte 24 d’abril – 9:30 h, 
10:30h i 11:30 h (visita)
Dimecres 28 d’abril 
18 h (xerrada)

PEIXETS
ESCOLA BRESSOL 
Educació Infantil 1r cicle
Durant tot el mes d’abril
(visita guiada)

ESCOLA D’ADULTS ( juny)
 

CADA DIMECRES
DE SETMANA 
12 H · TROBADA
D’AVIS I ÀVIES
Per l’alliberament dels i les 
preses polítiques. 
Lloc: Plaça Catalunya 
Organitza: Caldes groga 

  Abril 2021

  DIJOUS  01 

18 H · L’HORA DEL CONTE
Es reprèn l’activitat presen-
cial amb ‘Va de llibres’, narra-
ció i música per als més petits, 
a càrrec de Mercè Martínez 
d’Un Conte al Sac. Places limi-
tades. Inscripcions prèvies a la 
Biblioteca. Activitat subjecta 
als protocols sanitaris. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

19 H · PRESENTACIó D’ 
‘ISIYOONEQANA’  
Presentació de l’exposició fo-
togràfica ‘ISIYOONEQANA’ 
(Shahili), Invisibilitat de la 
dona, a càrrec de Quim Das-
quens. Es podrà gaudir fins a 
l’11 d’abril. Activitat gratuïta. 
Lloc: Espai d’Art
Organitza: Artsgrup

  DIMARTS 6

8 H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: dins de l’aparcament del 
carrer de les Escoles Pies.
Org: Ajuntament de Caldes 

  DISSABTE 10

18 H · SESSIó DE RIALLES
‘Sóc feliç’ de Dàmaris gelabert. 
Concert adreçat al públic famili-
ar. Preu: infantil 10€ i adult 12€. 
Venda d’entrades a taquilla els 
dijous de 17 h a 19 h i per internet 
(http:bit.ly/CasinoCaldes).
Lloc: Casino de Caldes (sala gran)
Org.: Rialles de Caldes
Col: Acció Cívica Calderina 

   DIMECRES 14

ATENCIó TELEMÀTICA 
DEL SÍNDIC DE GREUGES
Les visites seran ateses per vídeo 
trucada o per telèfon i cal concer-
tar l’entrevista prèviament tru-
cant al número de telèfon 900 
124 124 o enviant un corre elec-
trònic a sindic@sindic.cat
Org.: Ajuntament de Caldes 

  DISSABTE 17

19 H · INAUGURACIó EX-
POSICIó
Exposició ARTSBRIL del col-
lectiu Artsgrup. Presencial i 
per Zoom. L’exposició es podrà 
gaudir fins al dia 2 de maig. Ac-
tivitat gratuïta. 
Lloc: Espai d’Art
Organitza: Artsgrup

20 H · CICLE JOVE SMÚ-
SICS, GRANS CONCERTS
Concert de Núria Vives, sopra-
no. Preu:6 i 9 €. Venda d’entra-
des a taquilla els dijous de 17 h 
a 19 h i per internet (http:bit.
ly/CasinoCaldes).
Lloc i org.: Casino de Caldes

  DIUMENGE 18

18:30 H · QUADRES 
D’ABANS I D’ARA
A càrrec de l’Esbart de Rubí. 
Preu: 12€ i 15€.Venda d’entra-
des a taquilla els dijous de 17 h 
a 19 h i per internet (http:bit.
ly/CasinoCaldes).
Lloc i org.: Casino de Caldes 

  DILLUNS 19

SERVEI D’ASSESSORIA 
JURÍDICA PER A DONES
Les dones que vulguin fer con-

sultes, han de demanar hora 
trucant al telèfon 93 865 54 20. 
Lloc: servei telemàtic
Org: Ajuntament de Caldes
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui

  DIVENDRES 23 

18 H · FESTA
DE SANT JORDI
Presentació del llibre Sant 
jordi, de Carme Polo. El lliura-
ment de premis del XVII Con-
curs de contes infantils, a càr-
rec de la M. Àngels Torras del 
Departament de Cultura de 
la generalitat i la regidora de 
Cultura de Caldes, Laia Cuscó. 
La fira d’Art de Sant jordi es 
farà a l’Espai d’Art del Casino. 
Activitat gratuïta.
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Acció Cívica Calderina 

  DISSABTE 24

21:30 H · ESPECTACLE 
D’HUMOR
‘¿Sólo lo veo yo?’, monòleg 
d’humor d’El Monaguillo. 
Preu: entrades ja a atrapalo.com.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: SOLO agència 

  DIUMENGE 25

18:30 H · CONCERT DE 
SANT JORDI
Cloenda del XII Cicle 
Musicasino ‘Serenata 2.0’, amb 
‘La Principal de la Bisbal’ i els 
4 cantants. Preu: 15€ i 18€. 
Venda d’entrades a taquilla
els dijous de 17 h a 19 h i 
per internet (http:bit.ly/
CasinoCaldes).
Lloc i organització: Casino de 
Caldes de Montbiui

HORARIS DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS EN SETMANA SANTA 2021
Ajuntament (OAC): Tancada els dies festius. Atenció presencial de dilluns a divendres de 8 h a 14 h només amb cita prèvia. | Arxiu Històric: tancat els dies 31 de març i 1 d’abril 
Administratiu: tancat els dies 31 de març i 1 d’abril. | Biblioteca: Tancada del 2 al 5 d’abril. | Banys Termals El Safareig: Tancats. | Caldes Emprèn: Horari Habitual. | Camp Municipal 
de Futbol: Tancat del 2 al 6 d’abril | Cementiri: Tancat el 2 i el 5 d’abril. Obert de dimarts a divendres de 8 h a 18 h i els dissabtes i els diumenges de 9 h a 14 h | Centre Cívic i Cultural: 
Secretaria tancada els dies 2 i 5 d’abril | EMM Joan Valls: Tancada del 29 de març al 5 d’abril | Taller d’Art Manolo Hugué: Tancat del 29 de març al 5 d’abril. | Centre Obert Buimont: 
Tancat del 29 de març al 5 d’abril  | Deixalleria: Tancada els dies 2 i 5 d’abril | Escola d’Adults: Tancada del 27 de març al 5 d’abril.  | Escoles Bressol Municipals: Tancada del 27 de 
març al 5 d’abril. | Espai Jove El Toc: Tancat del 29 de març al 5 d’abril. | Museu Thermalia / Oficina de Turisme: Diumenge i festius: de 10 a 14 h. | GMSSA: Tancat el 2 i el 5 d’abril. 
Les Cases dels Mestres: secretària tancada de l’1 al 5 d’abril. |  Oficina d’Habitatge: Tancada del 29 de març al 5 d’abril. | Oficina Municipal d’Escolarització: Tancada del 27 de març 
al 5 d’abril. | OMIC: De dilluns a dijous, de 9 h a 14 h. | Pavellons Municipals: Tancat del 2 al 6 d’abril. | Servei de Borsa de Treball i Club de Feina: Horari habitual amb cita prèvia.  
Servei d’Empresa: Tancat del 29 de març fins l’1 d’abril. | Servei de Mediació: Obert dilluns 29 i dimarts 30 (amb cita prèvia). 
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>Podeu llegir l’entrevista completa a 
www.calderi.cat

Curiositats

“És una feina molt 
interessant perquè 

estàs molt connectada 
amb la terra”

J.
 s

E
R

R
A

Mireia
Canet

Casabayó

Gestió integrada d’Agrovitae

De família pagesa de sempre, va decidir deixar el món de l’empresa 
ara fa un any per incorporar-se a l’empresa familiar que es dedica 
a l’explotació agrícola de les 5 hectàrees que tenen repartides pel 
terme municipal de caldes. una dedicació sacrificada, però al mateix 
temps molt agraïda. Tots els seus productes els podeu trobar a la 
parada del mercat sedentari setmanal dels dimarts a la vila.

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

Què és Agrovitae?
Agrovitae com a nom neix l’any passat, 
just amb el confinament per donar-nos 
a conèixer a nivell digtal, però és quel-
com que va molt més enllà. En realitat 
és un negoci familiar de fa molts i molts 
anys, que com a mínim se’n va a cinc 
generacions. És un negoci de pagesos, 
agricultors que treballem la terra i, a 
més a més, anem als mercats i venem 
aquest producte. 

Com és que vas decidir seguir amb el 
projecte familiar?
Va haver un punt a la meva vida que 
vaig haver de prendre una sèrie de de-
cisions i vaig deixar el món d’empresa 
per entrar en el negoci familiar. Sí que 
és veritat que ja ho coneixia de tota 
la vida, però és com un altre tipus de 
contacte, valorant més, perquè tornes 
als orígens i que fa que valoris més 
en aquest sentit els cicles, la terra, la 
natura. És un negoci bonic que com-
porta feina,  però la trobo molt inte-
ressant perquè estàs molt connecta-
da amb la terra.

Quins productes cultiveu a les 
vostres terres? N’hi ha d’autòctons 
de Caldes de Montbui?
Hi ha alguns productes que es valora 
molt que siguin de Caldes, com les ci-
reres, hi ha alguns tomàquets que són 
nostres de bastants generacions enre-
re i dels quals conservem la llavor i que, 

per tant, o no es troben o seria molt 
difícil de trobar-los o no existeixen 
directament a mercat. Tenim una 
sèrie de productes que no és que si-
guin DO Caldes, però que o no els 
trobem habitualment, molts pocs 
pagesos en tenen o no sabem de 
ningú que els tracti o que els faci. 
Aquí fem tot el procés, ceba ten-
dra, ceba seca, després fem el cal-
çot vermell que només el tenim nos-
altres, és un dels nostres productes 
estrella. També tenim carabassó 
blanc, albergínia blanca...

Amb la tècnica tradicional i 
ecològica és com conreeu les 
vostres terres?
Sí, amb aquesta forma de treballar 
la terra de tal manera que estiguis 
el més pròxim possible o totalment 
realitzant tècniques ecològiques. 
Això vol dir que no hi tiraràs cap 
producte químic i el que no fem és 
que arribi un punt on no produei-
xis per culpa de plagues, fongs o 
el que sigui i que no puguis arri-
bar a treure cap mena de produc-
te. Tenim una tècnica que fa que 
mantinguem sa el mateix ecosiste-
ma de depredadors pròxims gràci-
es a certa flora, perquè hi ha flors 
o plantes que ajuden a tenir deter-
minats insectes que després faran 
que no hi hagi pugó. 
 
Sou els únics productors d’aquí 
Caldes que veneu a particulars?

Exacte, directe a particulars i amb 
un canal o circuit, com per exemple 
un mercat o amb un punt de venda 
similar, som els únics. En un pas-
sat sí que hi havia algun altre pagès, 
però ara venen més a l’engròs o a 
tercers o altres pagesos o diferents 
proveïdors més grans. 

També produïu oli propi, com es 
fa el procés?
Amb les classes vera i arbequina, 
amb aquestes oliveres que tenim 
aquí, però també de la vinya que 
tenim a prop de Sentmenat i dife-
rents oliveres que envolten aquests 
camps. El que fem és la recollida i 
després anem al molí. Oli filtrat, oli 
espatllat, diuen. Realment conser-
va molt més les propietats. El fem 
amb fred amb una part de verdor 
d’aquestes olives i es conserven 
totes les propietats. 

Heu pensat a incorporar alguna 
novetat en el futur?
Volem plantar luffes, una espècie 
de carabassons, que es van asse-
cant i es converteixen en un fregall, 
per utilitzar a les cuines, que està 
bastant sol·licitat. També volem fer 
pastanagues  liles, volem fer coses 
diferents i anar optimitzant el tema 
del camp. També volem crear una 
web, una e-commerce.

Mireia Clapers 


