
Caldes va recuperar el Parc Reial del 3 al 5 de gener, permetent viure més de prop la màgia dels Reis. I, per fi, ses majestats van tornar a saludar als infants desfilant pels carrers de la vila. > J. SERRA
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La Cavalcada omple d’il·lusió        i vida els carrers
Els actes festius de Nadal tornen a il·luminar la vila calderina i esdevenen l’eix principal d’unes festes inevitablement        marcades per l’augment de contagis arran de la variant òmicron

FESTES I TRADICIONS | REIS MAGS DE L’ORIENT 

es festes nadalenques 
han intentat fer-nos tor-
nar a la normalitat du-
rant uns dies, amb la ca-
valcada de Reis com a 

principal exponent i els infants com a 
principals protagonistes d’uns dies que 
la variant òmicron ha intentat esguer-
rar sense èxit.

Al carrer ja s’ensumava i la deco-
ració nadalenca ho venia a confirmar: el 
Nadal havia arribat de nou, disposat a 
semblar-se als anys anteriors. Aquesta 
era la sensació durant l’inici de les fes-
tes nadalenques, en un any on inicial-
ment la normalitat havia de tornar als 
actes, una realitat que la nova variant 
del virus de la Covid va obligar a modi-
ficar sobre la marxa.

El retorn del mercat de Nadal o de 
la Cavalcada dels Reis Mags eren els dos 
punts més forts de les festes calderines, 
que imbuïdes en el col·lapse del 2020 vo-
lien recuperar l’esplendor anterior i re-

L
Albert San Andrés tornar la il·lusió dels infants de la vila. 

Precisament la Cavalcada era un dels 
actes més esperats per grans i petits, 
després d’un any d’absència on el Parc 
Reial va salvar els mobles fa un any.

Però no es podia permetre que ses 
majestats els Reis de l’Orient no tornes-
sin a trepitjar les llambordes de Pi i Ma-
ragall, ja que tota una generació encara 
estava pendent de veure’ls desfilar pels 
carrers de la vila.

Des de les clàssiques representa-
cions d’Els Pastorets, Quintos, Matinals 
nadalenques i fins a una quarantena d’ac-
tes, tot va donar un nou color a l’ensopit 
moment que es viu arran de la Covid-19, 
intentant tornar a la normalitat encara 
que fos per unes hores. Condicionat per 
la variant òmicron, alguns dels actes van 
haver de readaptar-se a la situació, entre 
ells la Cavalcada. Amb l’èxit de l’edició de 
2020, el Parc Reial va tornar a ser un dels 
eixos principals pels més petits, aquesta 
vegada sostingut per una Cavalcada que 
va variar el seu recorregut i sentit de la 
marxa. De començar a El Tint i acabar 
a l’Ajuntament a fer-ho des de Can Rius 

per acabar en l’antic començament.
Presents durant tota la jornada 

del dia 5 de gener al recinte reial, el trio 
màgic va rebre les claus de la ciutat de 
les mans de l’alcalde Isidre Pineda i la re-
gidora de cultura Laia Cuscó, un acte que 
novament es va haver de veure en línia, 

un dels canvis d’última hora amb motiu 
de les mesures sanitàries.

Els que van visitar el Parc Reial del 
3 al 5 de gener van poder gaudir de l’ama-
bilitat dels ajudants reials, de la xocolata 
lliurada pels Reis o les bosses de caramels 
que el patge Llaminer donava a la sortida. 

Tot i les darreres restriccions, els més petits van poder sentir la màgia dels Reis de l’Orient gràcies al format del Parc Reial instal·lat al parc de Can Rius. > J. SERRA

“Tota una generació 
d’infants restava 
pendent de veure a 
ses majestats
els Reis Mags 
desfilar pels
carrers de Caldes” 
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També es van poder lliurar les car-
tes a les bústies habilitades, ja que 
durant la desfilada no va ser possi-
ble, amb motiu de les noves restric-
cions i per tal d’evitar aglomeracions.

Ses majestats novament van 
sorprendre els més petits, on el sis-
tema tancat de ràdio va posar la 
resta per a conèixer les últimes no-
vetats del seu comportament, potser 
un dels moments més sorprenents 
pels nens i nenes, que eren rebuts 
per un Rei que coneixia a la perfec-
ció els seus noms i comportament. 
Són màgics, és clar!

Cap a les set de la tarda del 
dia 5 era l’hora d’arrencada i al 
carrer es notava la tensió. Aquella 
tensió de nens i nenes abans d’un 
dels esdeveniments més esperats 
de l’any. 30 minuts abans, Pi i Ma-
ragall ja era ple de la il·lusió dels 
més petits, d’aquells que han patit 

la pandèmia sense queixar-se i que 
han hagut de passar els últims dos 
anys sense conèixer tradicions que 
tots i totes teníem normalitzades 
abans de l’arribada de la Covid.

Molts es retrobaven després 
de la pausa de les vacances esco-
lars, d’altres ho feien després de 
quarantenes i tots sumaven infini-
tes ganes de veure a Melcior, Gaspar 
i Baltasar, i a la seva cohort de pat-
ges. El carrer va tornar a fer goig: il-
lusió desbordada i novament, vida. 
Molta vida! Amb les mesures sanità-
ries respectades per gairebé tothom, 
es van tornar a veure les carrosses 
amb l’estrella, la bústia reial, la de 
xumets i biberons, el camió dels re-
gals i de patges. I per fi, els més es-
perats: els Reis Mags.

L’esclat de joia dels infants va 
posar la llagrimeta als ulls d’algunes 
famílies, conscients del que estan pa-

tint silenciosament, sense entendre 
del tot aquesta situació de pandè-
mia. La caravana va retornar totes 
les mostres d’amor i entusiasme 
amb una total entrega al seu públic. 
Als vorals es van aplegar centenars 
de nenes i nens, arribats de Caldes 
però també de poblacions veïnes, 
molts d’ells primerencs en un acte 
com aquest. Poc més d’una hora on 
la llum i l’esperança van retornar als 
carrers i on tothom va oblidar per 
uns moments la situació que s’arros-
sega en els últims dos anys.

Un retorn dels més esperats, 
en una nit màgica on SSMM els 
Reis de l’Orient van regalar espe-
rança i il·lusió, i gràcies en gran 
part a la Comissió de la Cavalca-
da de Reis, que com cada any, se 
supera en el seu afany de fer arri-
bar a la infància tota la il·lusió de 
les festes i tradicions. 

SALUT | PROGRAMA DE NADAL’21 

La sisena onada obliga a 
cancel·lar diverses activitats

SALUT | CONTEXT EPIDEMIOLÒGIC  

En els darrers dies, la zona del Vallès Oriental -així com la resta del 
territori català- ha experimentat un repunt històric de nous contagis  
de la Covid-19. Segons la darrera actualització de les dades facilitades 
pel Departament de Salut el 10 de gener, les quals mostren la taxa 
crua de casos actius per cada 100.000 habitants, Caldes de Montbui  
ha registrat 561 casos, amb un total acumulat de 3.628 positius des 
de l’esclat de la pandèmia. Actualment, el municipi presenta un risc 
de rebrot molt alt situat en els 3.693 punts. Al Vallès Oriental, el risc 
de rebrot se situa en els 4.063 punts, indicador per sobre de la mitja-
na catalana, situada en els 3.858 punts. 
Catalunya ja supera els més d’1.400.000 casos de Covid-19, confir-
mats per PCR o Test Antigènic Ràpid, des del març del 2020. I ara 
com ara consten més de 2.200 pacients hospitalitzats, 500 dels quals 
resten ingressats a l’UCI. 
Pel que fa a les dades relatives a la vacunació contra la Covid-19, i se-
gons les últimes dades actualitzades el 9 de gener del 2022, a Catalu-
nya consten més de 6 milions de persones amb la pauta de vacuna-
ció completa, i 2.243.600 terceres dosis de la vacuna administrades. 

Xifres de rècord en nous 
contagis i risc de rebrot

Coincidint amb l’anunci del Govern de la Generalitat de la imminent 
entrada en vigor de noves mesures restrictives per frenar la més que 
notòria 6a onada de la pandèmia, el consistori local de Caldes va co-
municar l’ajornament i anul·lació d’algunes de les activitats previs-
tes en el Programa de Nadal 2021. “L’evolució de la pandèmia de la 
Covid-19 obliga a actualitzar constantment el programa d’actes 
previstos per aquestes festes i, en aquest sentit, atès el context 
sanitari, s’han cancel·lat i/o ajornat alguns dels actes que estaven 
programats” explicaven fonts oficials de l’Ajuntament de Caldes, la 
tarda del dimarts 21 de desembre. 
Les primeres activitats ajornades fins a nou avís van ser totes les con-
vocatòries organitzades per l’Escola Municipal de Música Joan Valls: 
d’una banda, el concert de Nadal Coral i Orquestres, previst pel di-
mecres del 22 de desembre, a les 19 hores, al Casino; i d’altra banda, 
el concert de grup coral de grans OCTET, per a l’endemà. 
En aquest mateix sentit, també va cancel·lar-se el Parc Infantil de 
Nadal 2021, el conjunt d’activitats de lleure adreçades a infants i joves 
en els últims dies de desembre, previstes a l’Espai Jove El Toc. 
Tanmateix, el programa del Nadal 2021 va aconseguir mantenir la 
clàssica representació de ‘Els Pastorets’ de Josep M. Folch i Torres, a 
càrrec del Grup Escènic Casino de la Fundació Casino de Caldes. Tot 
i l’obligatorietat d’adaptar l’aforament a les noves mesures i restrin-
gir-lo al 70% de la seva capacitat, Caldes va reviure la tradició nadalen-
ca en les tres sessions del 25 i 26 de desembre i del passat 2 de gener. 

El tres Reis saludant al pont de Can Rius, el context actual va impedir la recepció oficial des de l’Ajuntament. > J. SERRA
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Com ha procedit la campanya de 
vacunació contra la Covid-19 du-
rant les vacances de Nadal?
Hem conservat la planificació de 
vacunació prevista i hem tingut 
bona resposta de la població.

La vacunació en joves va ser sig-
nificativa, però quan es tracta 
d’infants poden sorgir més dub-
tes sobre la vacunació. Heu notat 
aquesta disjuntiva en les famílies?
És normal que aquest tema generi 
algun dubte, però crec que les per-
sones que porten els seus fills i fi-
lles a vacunar ho fan convençuts. 
Des de Salut s’ha informat àmplia-
ment al respecte. A més, ja hi ha al-
tres països que han posat una gran 
quantitat de vacunes en la població 
de 5 a 11 anys i no s’han notificat 
efectes adversos greus.

S’està administrant la mateixa 
vacuna i dosi a aquests nens i 
nenes que l’administrada en ado-
lescents i adults?
Es tracta de la mateixa vacuna (Pfi-
zer-BioNTech), però la dosi admi-
nistrada per a aquesta franja d’edat 
és un terç (10 mcg) de la que s’ad-
ministra als adolescents i adults 
(30 mcg). La dosi és la mateixa per 
a un nen o nena de 5 anys que per 
a un o una d’11 anys, i caldrà admi-
nistrar-ne dues dosis amb un inter-
val d’entre 4 i 8 setmanes.

Com està responent el sistema im-
munitari de l’infant a la vacuna en 
comparació a la resta de la pobla-
ció? Són segures i efectives les va-
cunes en infants de poca edat?
La vacuna contra la Covid-19 (Pfizer-
BioNTech) ha demostrat que és segu-
ra i eficaç (més del 90%) en els nens i 
nenes de 5 a 11 anys, i ha rebut l’apro-
vació de les agències del medica-
ment dels Estats Units (FDA) i d’Eu-
ropa (EMA). Després de la vacunació 

Carme Blanco: “El risc que 
un infant infectat pugui patir 
complicacions no és inexistent” 

SALUT | PLA DE VACUNACIÓ Ivette Hijano

d’aquest grup d’edat s’han descrit re-
accions adverses locals com enverme-
lliment i dolor a la zona de la punció, 
i en alguns casos, després de rebre 
la segona dosi, cansament, febre o 
mal de cap que s’han resolt en po-
ques hores. D’altra banda, alguns pa-
ïsos com els Estats Units i el Canadà 
ja han iniciat la vacunació en aquesta 

L’augment exponencial de contagis coincideix amb la vacunació infantil i les dosis de reforç 

tenen símptomes), el risc que un nen 
o nena d’aquestes edats pugui tenir 
complicacions que requereixin hos-
pitalització no és inexistent.
A tot el territori espanyol, els nens i 
nenes de 5 a 11 anys han representat 
el 6,6% dels casos de Covid-19 durant 
la 5a onada. El 0,21% ha requerit in-
grés hospitalari (dels quals un 68% 
no tenien una malaltia de base), el 
0,016% ha ingressat a l’UCI i un nen 
amb una malaltia de base greu va 
morir (0,001%). En aquest moment, 
els nens i nenes menors de 12 anys 
són el grup d’edat on la incidència de 
la infecció és més elevada. En alguns 
casos els infants poden desenvolupar 
un quadre inflamatori multisistèmic 
(PIMS o MIS-C) o una persistència 
de símptomes (COVID-19 persistent) 
després de passar la infecció.
El benefici indirecte per a la pobla-
ció, sobretot per als adults amb risc 
de patir una malaltia greu, és un fet 
més a considerar. A més, hi ha el be-
nefici afegit d’afavorir la normalitza-
ció de la vida dels nens i nenes, i el 
seu impacte a l’entorn escolar.

Totes les vacunes contra la Covid-
19 poden ser administrades davant 
de qualsevol quadre mèdic?
Caldria conèixer el quadre mèdic 
concret per poder respondre ade-

quadament. En el cas dels infants se 
sap que no hi ha contraindicació per 
a l’administració de la vacuna per a 
cap grup de risc de nens i nenes de 
5 a 11 anys. L’única contraindicació 
és l’antecedent de reacció al·lèrgica 
greu a una dosi prèvia o al·lèrgia a 
algun component de la vacuna. 

Es preveu una campanya de vacu-
nació a nens i nenes menors de 5 
anys o nadons?
Ara mateix no està prevista.

En paral·lel, Salut ha intensificat 
les vacunacions de reforç ...
Sí, aquestes dosis ajuden a tenir una 
protecció contínua contra el virus i 
poden oferir també una protecció 
més àmplia contra noves variants. 
Encara que les vacunes contra la 
Covid-19 continuen sent molt efi-
caces per prevenir la malaltia greu 
i l’hospitalització, les dades dispo-
nibles suggereixen que la protecció 
contra la infecció comença a dis-
minuir amb el temps després de 
les dosis inicials. La dosi de record 
ajuda a maximitzar la protecció, a 
perllongar la seva durada i a con-
tinuar protegint la salut pública de 
les nostres comunitats, i en particu-
lar la de les persones amb més risc 
d’infecció i malaltia greu.

Carme Blanco, infermera adjunta a la direcció de l’equip del CAP de Caldes. > CEDIDA 

Les escoles defensen el retorn a les aules, però també demanen poder cobrir les suplències dels docents de baixa

EDUCACIÓ  | CURS ESCOLAR

Educació reprèn el segon trimestre escolar amb cautela  

El darrer repunt de contagis de la 
Covid-19 ha qüestionat novament la 
represa del curs, quan aquesta set-
mana s’ha iniciat el segon trimestre 
escolar. L’allau de contagis generalit-
zada a les escoles abans de les festes 
va alertar a forces famílies les quals 
van optar per no portar a classe als 
seus fills i filles i, així, intentar evi-
tar nous contagis abans de la cele-
bració de Nadal. 
Tot i que en certs centres educa-
tius com l’escola El Farell la situa-
ció abans de festes no era alarmant 
(només van confinar-se dos grups 
d’alumnes la darrera setmana del 
trimestre), el context sanitari ac-
tual obliga a afrontar la represa del 
curs “amb respecte i una mica de 
preocupació” explica Dolors Codi-
na, directora de l’escola El Farell. L’escola conviurà de nou amb possibles baixes per contagi. > Q. PASCUAL

“L’escola és el reflex del què passa 
a la societat i, per tant, hem d’es-
tar preparats/des per afrontar el 
dia a dia pel que fa a positius que 
vagin sorgint i els possibles confi-
naments de grup classe” segueix 
Codina. Però al marge de les incer-
teses, a El Farell consideren que 
l’escola ha de poder treballar amb 
la màxima normalitat possible: “És 
important que tots els infants tin-
guin accés a l’educació, als apre-
nentatges i també a socialitzar-se 
amb els seus companys i compa-
nyes. Per tant, és imprescindible 
que les escoles estiguem obertes” 
apunta la directora del centre edu-
catiu calderí.
D’altra banda, “una de les nostres 
preocupacions és com es supliran 
les baixes del professorat” segueix 

Codina. Segons la directora, és es-
sencial que es cobreixin des del pri-
mer dia les absències dels mestres i 
les mestres que estiguin malalts. En 
aquest sentit, “esperem que el De-
partament d’Educació faci un es-
forç per tal de garantir una bona 
educació als nostres infants”, afe-
geix Dolors Codina. 
A hores d’ara, la darrera campanya 
de vacunació infantil és encara massa 
incipient per evidenciar canvis, però 
s’esperen resultats favorables a par-
tir del març, quan començarà a re-
gistrar-se l’administració de pautes 
completes en nens i nenes. “Possi-
blement, durant el tercer trimes-
tre notarem ja els efectes de la va-
cuna i, per tant, una millora tant 
pel que fa al nombre de positius i 
les quarantenes” apunta Codina.

franja d’edat i d’altres, com Austràlia 
o Itàlia, la començaran aviat. 

Per què és important vacunar als 
nens i nenes?
Tot i que els menors de 5 a 11 anys 
no acostumen a patir una malaltia 
greu quan s’infecten pel coronavi-
rus SARS-CoV-2 (gairebé el 50% no 
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EL MÉS DESTACAT DEL 2021

GENER MARÇ

JUNY SETEMBRE

OCTUBRE DESEMBRE

Arriben les primeres 
vacunes contra la Covid 

ERC revalida el seu 
lideratge a Caldes

Caldes dona vida a La 
Farga a la sèrie ‘Moebius’

Inici de curs amb el 
focus en els adolescents

Aquest any, sí! Torna 
la nostra Festa Major

Triomfa el nou format de 
Mercat de Nadal termal

A inicis d’any ha començat el 
pla de vacunació a residents 
i personal de les fundacions 
Santa Susanna.

Un pressupost de 23,41 mili-
ons d’euros pel 2021. L’apro-
vació es va efectuar amb els 
vots a favor d’ERC i 8 absten-
cions dels grups de l’oposició. 

Uns 1.800 calderins i calderines 
van votar als republicans en uns 
comicis incerts i excepcionals, 
emmarcats en la tercera onada 
de la pandèmia. 

Jaume Mauri: “Hem salvaguar-
dat el diner públic”. El consis-
tori defensa la modificació del 
POUM arran l’allau d’al·legacions. 

La nova sèrie emesa a TV3 s’ha 
ambientat en els carrers i exte-
riors de la vila calderina. 

Música, emoció i amor. El tra-
dicional concert de Ramon Solé 
i la seva banda recapta 2.200  
euros per la secció local de la 
Creu Roja. 

Aquest any la presencialitat serà 
del 100% en totes les etapes es-
colars, la qual es pretén assolir 
amb altes quotes de vacunació 

Adéu definitiu a la sala Söko. 
Arriba el tancament del local 
després de gairabé més de 12 
anys superant adversitats. 

Del 8 al 12 d’octubre, la vila aple-
garà una seixantena d’activitats 
que se centralitzaran en el nucli 
històric i on la cultura popular 
en serà la gran protagonista. 

Caldes bateja la plaça Neus 
Català en record a les víctimes 
de l’Holocaust. 

La proposta d’enguany ha rebut 
milers de visitants i ha exhaurit 
les 30.000 racions de brou pre-
vistes en els nou dies de mercat.

Caldes dona la benvinguda a una 
renovada i pacificada zona centre 
amb l’assistència de la consellera 
Vilagrà en l’acte d’ inauguració.

L’últim Ple de l’Ajuntament de Cal-
des va aprovar, el passat 23 de de-
sembre, la formalització del servei 
energètic local, anomenat ‘La CEL 
de Caldes’. La nova Comunitat 
Energètica Local arrenca els dar-
rers preparatius i es preveu poder 
posar en marxa el mes de març. El 
projecte liderat per l’Ajuntament 
pretén “impulsar l’energia foto-
voltaica al municipi dins de la 
transició energètica cap a un nou 
model en el qual l’energia es pro-
dueix localment i, per tant, es gua-
nya independència respecte a les 
grans plantes de generació” ex-
pliquen fonts oficials del consistori. 
En el darrer plenari, Caldes va apro-
var les bases per a l’activació de 
l’anomenada ‘modalitat A’ referida 
a l’autoconsum col·lectiu, així com 
l’aprovació inicial de la seva taxa. 
També en el decurs del ple va deci-
dir-se l’aprovació de les bases regu-
ladores de subvencions per als pro-
pietaris d’instal·lacions d’energia 
renovable per l’autoconsum, sota 
la modalitat d’excedents amb aco-
llida a compensació (la ‘modalitat 
B’ dins del projecte local). 

La CEL de Caldes s’estrenarà al març

Autoritats locals en la instal·lació del pavelló Torre Roja. > @ISIDREPINEDA 

D’altra banda, i per acabar de for-
malitzar la creació de La CEL, resta 
pendent l’aprovació del preu públic 
per la participació en la ‘modalitat 
B’ i obrir la licitació del servei per 
a la contractació de la Gestora, qui 
serà responsable del manteniment 
de les instal·lacions fotovoltaiques 
municipals i de la monitorització de 
totes les instal·lacions. 

“La iniciativa està oberta a tota 
la ciutadania i per formar-ne part 
no cal canviar d’empresa comer-
cialitzadora” recorda el consisto-
ri local. La modalitat d’autoconsum 
amb excedents permet que l’energia 
generada per la instal·lació es des-
compti del consum, a cost 0, i l’ener-
gia que no es consumeixi es conver-
teix en excedents abocats a la xarxa. 

ACCIÓ CLIMÀTICA | SERVEI ENERGÈTIC LOCAL

En el plenari del passat desembre, el consistori va aprovar la forma-
lització del servei energètic local, el qual estarà operatiu molt aviat 

FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET | NAIXEMENT

Mario Jiménez, el primer nadó de l’any
Mario Jiménez Velasco ha estat el primer nadó de 
l’any 2022 nascut a l’Hospital de Mollet. Concre-
tament, va néixer a les 12:12 hores del migdia i va 
pesar 3,29 quilograms.
Els seus pares, Maria Teresa i Francisco, viuen a la 
vila veïna de Polinyà i “se senten feliços de tenir 
ja amb ells el seu fill” apunta la FSM. L’Hospi-
tal de referència a Caldes de Montbui ha informat 
que tant la mare com el nadó es troben en perfecte 
estat. El Mario és el segon fill de la parella. La pri-
mera, la Míriam, té quasi dos anys i mig i també va 
néixer al mateix centre hospitalari de la comarca.

TERRITORI | SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR

La vila nomena la delegada de l’alcaldia 
al barri de Sant Sebastià de Montmajor

El govern local de Caldes de Mont-
bui va ratificar, en el darrer ple 
municipal celebrat el passat 23 de 
desembre del 2021, el nomenament 
d’Ana Moreno Rodríguez com a 
delegada de l’alcaldia a la zona de 
Sant Sebastià de Montmajor, terri-
tori en el qual hi consten menys de 
10 habitants, ubicat dins del terme 
municipal de Caldes de Montbui. 
Entre les funcions assignades a la 

delegada d’alcaldia destaca el fet 
d’auxiliar a l’alcalde del municipi  
en temes d’organització i de gestió 
de la zona. D’altra banda, també  
pertoca a la delegada la funció de 
vetllar per la conservació de l’en-
torn de Sant Sebastià de Mont-
major, situat en una vall entre les 
muntanyes del Farell i els cingles 
de Sant Sadurní de Gallifa. 
Com a delegada de l’alcaldia, Mo-

reno també esdevé responsa-
ble “de promoure els elements 
que centren l’atractiu turístic 
de la zona” explica l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui. D’entre 
aquests atractius en destaquen 
les activitats de senderisme o les 
visites culturals a l’Església Ro-
mànica, la qual data del segle XI i 
alberga les pintures al fresc d’An-
toni Vila Arrufat.
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La plataforma local ‘Caldes bull amb 
La Marató’ ha recaptat, enguany, la 
quantitat de 4.447,94 euros en el marc 
de la 30a edició de La Marató de TV3 
i Catalunya Ràdio, dedicada a la recer-
ca de la salut mental. Enmig d’un con-
text sanitari protagonitzat per la pre-
ocupant sisena onada de la pandèmia, 
més de 80 entitats, associacions, co-
merços i particulars no van vacil·lar a 
l’hora de participar activament en la 
iniciativa solidària que movilitza tot el 
territori de Catalunya.
Durant el matí del passat diumenge 
19 de desembre, la plaça de la Font 
del Lleó de Caldes de Montbui va aco-
llir un dilatat programa d’activitats i 
actes proposats per ‘trencar murs’ en 
benefici de la salut mental, l’altra gran 
epidèmia que creix estrepitosament 
dos anys després des de la irrupció 
de la Covid-19. 
Des de l’arrencada de la caminada 
popular, a la xocolatada per esmor-
zar a mig matí, tallers dirigits, dansa, 
zumba, animació infantil, actuacions 
de colles de cultura popular i concerts 
solidaris a la Sala Noble de Can Rius. 
També al llarg de la jornada matinal, 
van situar-se les parades d’entitats a 
la plaça per col·laborar amb La Ma-

Caldes recapta més de 4.000 €

La plaça de la Font del Lleó va concentrar la major part de la jornada. > CEDIDA 

SOLIDARITAT | LA MARATÓ DE TV3

Més de 80 entitats, associacions, comerços i particulars van participar 
enguany en la jornada solidària dedicada a la salut mental

COOPERACIÓ | BALANÇ

L’Ajuntament de Caldes destina 
prop de 80.000 € en 8 projectes 
de Cooperació al llarg del 2021

La sessió ordinària de la Taula de Cooperació solidari-
tat, pau i drets humans, celebrada el 15 de desembre, va 
fer balanç de les actuacions realitzades i els projectes fi-
nançats des de la regidoria de Cooperació durant l’any 
2021. En total, l’Ajuntament de Caldes ha participat amb 
uns 80.000 euros en 8 projectes de cooperació, tres dels 
quals han estat impulsats directament des de les enti-
tats calderines Caldes Solidària, Amics dels Infants del 
Marroc i Rotary Club de Caldes. “L’aposta per garan-
tir el dret a l’educació dels infants, i en especial de les 
nenes, a Uganda és la principal novetat dels projectes 
de cooperació al desenvolupament de la convocatòria 
del 2021” explica el consistori. D’entre tots els projectes 
i actuacions, Caldes ha participat en projectes a païssos 
com Uganda, Marroc, Senegal, Sàhara, Nicaragua i en la 
frontera euroafricana. 
La reunió també va servir per anunciar la renovació del 
conveni entre l’Ajuntament i el Fons Català de Coopera-
ció per a quatre anys més. L’acord, amb unes condicions 
similars al que hi havia vigent fins ara, referma la idea de 
que la cooperació descentralitzada municipal ha de pro-
moure la governabilitat, l’enfortiment institucional, el des-
envolupament econòmic i el benestar dels ciutadans en 
l’àmbit local, respectant les diferències, la història i la re-
alitat sociocultural i promovent el dret a la llibertat, a la 
igualtat, i en general als drets humans.
La trobada del desembre ha estat la primera presidida per 
Laia Cuscó, responsable de la regidoria des de l’estiu. En 
l’acte, els representants locals van refermar el compromís 
de l’Ajuntament a seguir destinant el 0,7% del pressupost 
municipal a la cooperació. La dada es tradueix en què en 
l’any 2022 es destinaran 79.200 euros a finançar projectes 
solidaris, uns 1.500 euros més que en el 2021. 

rató a través de la venda de les seves 
obres, objectes, manualitats o produc-
tes i menjars.  
Superada l’edició d’enguany, la platafor-
ma local ‘Caldes Bull amb La Marató’ va 
expressar el seu sincer agraïment a tots 
les persones i entitats que van sumar for-
ces i fer donatius des de la vila de  Caldes 

de Montbui en la multitudinària jorna-
da solidària: “Gràcies a totes els calde-
rins i calderines que van participar, la 
seva col·laboració fa que aquesta festa 
sigui possible” diuen des de l’organitza-
ció. “Des d’aquí –segueix la plataforma- 
emplacem a tothom a ser-hi present a 
la pròxima edició”. 
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alcalde Pineda ha de-
cidit no perseguir les 
infraccions qualifi-
cades des de l’Àrea 
d’urbanisme de 

l’Ajuntament com a GREUS i sanci-
onades amb tres multes de 37.000€. 
Unes sancions que no es cobraran 
mai, si el govern d’ERC Caldes per-
sisteix en protegir a qui infringeix el 
POUM. Afavorint així interessos pri-
vats totalment fora de llei.
Per segona vegada en menys d’un 
any, el Síndic de Greuges de Catalu-
nya ha avisat per carta a l’alcalde Pi-
neda que no pot deixar caducar l’ex-
pedient que sanciona els presumptes 
abocaments il·legals al polígon de la 
Borda. Així i tot, res fa entreveure 
que l’alcalde deixarà de tapar-se les 
orelles quan el síndic, els ecologistes 
o l’oposició ens queixem de tal indig-
nant inacció.
Un dels fonaments de la democrà-
cia és la igualtat entre els ciutadans. 
Aquesta igualtat teòrica apareix so-
vint en la retòrica, malgrat costa 
molt de fer aterrar a la realitat. Des 
de 2019, el grup ecologista Cararac 
Verd, ve advertint d’incompliments 
urbanístics molt greus, amb con-
seqüències mediambientals, però 
també amb danys a la igualtat entre 
els ciutadans. 
Cal que les administracions siguin dè-
bils amb els febles i implacables amb 
els poderosos. Tanmateix, en el nos-
tre municipi, tot apunta en la direcció 
oposada. La caducitat d’un expedient 
urbanístic per infraccions greus ens 
indica una imparcialitat inadmissible 
en el govern d’un Ajuntament, sobre-
tot quan caduca dos cops i s’ignora a 
ciutadans i autoritats supramunici-
pals com el Síndic de Greuges.
Fins ara, l’únic argument de l’equip 
d’Esquerra Republicana fou l’apre-
ciació subjectiva de l’alcalde sobre 
l’estat del terreny en el plenari de no-
vembre. Una valoració que res apor-
ta, ja que qui ha de resoldre l’expe-
dient és l’Ajuntament i no el punt de 
vista personal del Sr. Pineda. Quin 
dret té Isidre Pineda a amagar l’ex-
pedient dins un calaix per evitar que 
el resolguin els tècnics?
Sr. Pineda, el cridem a obrir un nou 
expedient que es resolgui amb la ce-
leritat deguda perquè no caduqui, se-
gons marca la llei (article 71 de la Llei 
39/2015). Per altra banda, reclamem 
que es garanteixi el compliment del 
POUM en sòl no urbanitzable, obli-
gant a restablir l’altura original del 
terreny transformat, tal com dema-
na l’informe tècnic. Sr. Pineda, ciuta-
dania i Síndic de Greuges el cridem 
a abandonar la defensa de particu-
lars per tal de garantir el POUM i la 
igualtat entre els ciutadans.

CUP - Caldes

L’

L’alcalde Pineda 
dona l’esquena al 
Síndic de Greuges 
i als ciutadans

na de les accions 
més importants 
d’aquest man-
dat ha estat l’ad-
quisició de l’antic 

col·legi del Carme com a nou equi-
pament municipal. Que l’edifici de 
l’antiga escola, ara, sigui públic 
permet guanyar un espai, concre-
tament 2.800 m2 de superfície per 
dur-hi a terme el que es determini 
en el procés participatiu que està 
en marxa en aquests moments. 
Com sabeu el mes passat es va dur 
a terme l’inici d’aquesta dinàmica 
de treball presencial que ajudarà a 
determinar les necessitats i els fu-
turs usos d’aquest nou espai muni-
cipal. I ara mateix, es pot continuar 
participant de manera telemàtica a 
través de la pàgina www.decidim-
caldesdemontbui.diba.cat A la pes-
tanya –processos-, hi trobareu el de 
“El Carme s’obre al poble” i enca-
ra sou a temps de participar-hi! Hi 
descobrireu un vídeo explicatiu on 
veureu l’escola per dins en el seu 
estat actual, un material audiovisu-
al que us pot ajudar a imaginar què 
s’hi podria fer i quina demanda es 
podria cobrir dins dels seus límits. 
Totes aquestes activitats partici-
patives acabaran  el 31 de març del 
2022 i ajudaran a definir els usos i 
a prendre les decisions pertinents 
d’obres o el que calgui fer. 
L’antiga escola acollirà a les seves 
aules els alumnes del Grau Superi-
or de Termalisme que es fa a Cal-
des i que és únic a l’estat. A la jor-
nada presencial de l’11 de desembre 
es van posar sobre la taula altres 
idees i propostes com: una pista de 
tir amb arc en modalitat indoor, de 
sala,  un espai per jugar a escacs, 
el trasllat de la ràdio municipal que 
ha quedat petita, una nova plaça,un 
nou teatre, sales per ballar, cuinar, 
dibuixar, cantar, pintar, llegir, fer 
fotos..., etc. I a vosaltres, què us 
passa pel cap? No dubteu en par-
ticipar i deixar volar la imaginació.
Com a govern municipal valorem  
no només tenir nous espais per 
cobrir les demandes ciutadanes i 
oferir més serveis, sinó també la 
possibilitat de portar més vida i di-
namisme al nucli antic de Caldes. 
Recordeu com era abans quan hi 
havia l’escola? No volem ser nostàl-
gics, però sabem el que funcionava 
i ho volem projectar a futur en el 
“renaixement del barri històric del 
nostre poble” juntament amb el pla 
de dinamització comercial que hem 
estat treballant des de fa dos anys i 
que ben aviat tindrà visibilitat. 

n plena sisena onada 
de la COVID19, i amb 
el sistema sanitari 
esgotat i força 
saturat per aquesta, 

rebem la notícia que Catalunya 
serà la quarta comunitat autònoma 
que menys euros destinarà per 
habitant aquest 2022. Una xifra que 
només abaixen CCAA governades 
per la dreta popular. Una xifra 
insuficient si tenim en compte 
l’actual desgast del personal 
sanitari després de tants mesos de 
pandèmia, i al que cal sumar  anys 
de retallades acumulades per part 
dels governs independentistes.
L’alternativa defensada pel PSC és 
la que ja va anunciar Salvador Illa 
en la darrera campanya electoral: 
augmentar fins el 7% del PIB la 
inversió en Salut, arribant als 
1.700€ per habitant. Una aposta 
que permetria reforçar l’atenció 
primària, reobrir consultoris 
tancats i assegurar que tots els 
centres puguin atendre un pacient 
en menys de 48 hores. Empoderant 
el personal sanitari i la seva gestió 
d’aquests dins del sistema sanitari.
Un bon exemple el tenim a la 
nostra pròpia vila: obres i inversió 
per ampliar un CAP al que no 
s’ha dotat de més personal i que 
segueix amb menys serveis dels 
que tenia fa 10 anys. Actualitzar 
i renovar equipaments públics 
és clau, però sempre que siguin 
accions que vagin de la mà amb 
inversions per a poder oferir un 
servei de qualitat a la ciutadania. 
Per això hem presentat esmenes 
als pressupostos de la Generalitat 
on defensem per Caldes un 
augment del personal al CAP 
Joan Mirambell per oferir un 
millor servei a la ciutadania, 
reforçant especialment l’àrea de 
pediatria. A més proposem sumar 
serveis com ginecologia, donada 
la saturació que hi ha al servei 
actualment i Salut Mental, donada 
la importància d’aquest àmbit 
sanitari en aquests moments i més 
en un centre de proximitat.
A més reclamem la necessitat 
de reobrir el servei d’urgències 
nocturnes del CAP Joan Mirambell 
de Caldes de Montbui, oferint així 
atenció sanitària de nit a tota 
l’Àrea Bàsica de Salut i recuperant 
d’aquesta manera el servei de 
farmàcia de guàrdia a la zona.
Des del PSC seguirem treballant 
a nivell local, autonòmic i estatal 
per reforçar el sistema públic de 
salut, buscant sempre garantir una 
atenció pròxima i de qualitat, que 
no depengui del teu compte corrent.

ncarem aquest nou 
any amb optimisme 
i il·lusió. El 2022 ha 
de ser l’any de la re-
cuperació social, de 

la reactivació de l’economia.
Per començar un nou any, sempre 
és bo aturar-se un moment per fer 
balanç. La pandèmia de Covid-19 
ens ha pertorbat la vida a tots, hem 
patit moments duríssims en tots els 
aspectes, ja que el virus ha posat a 
prova no només el nostre sistema 
sanitari, sinó els fonaments també 
de la societat calderina.
Des de el PPC de Caldes no hem 
dubtat mai a oferir-nos a l’equip de 
govern i a la resta de partits po-
lítics per arribar a acords amplis 
que permetéssin pal·liar la crisi sa-
nitària, social i econòmica produï-
da per la pandèmia, així com millo-
rar la vida dels nostres ciutadans. 
Sempre hem preferit ser cons-
tructius i aportar que ser crí-
tics, i així ho hem fet fins ara, i 
en aquest 2022 volem continuar 
acompanyant els nostres comer-
ciants,  autònoms i petites empre-
ses pel camí de la recuperació. Per 
això creiem que el millor és no aug-
mentar la pressió fiscal apujant al-
guns impostos, tal i com ha fet el 
govern local.
Com a partit apostem per tenir un 
pressupost equilibrat a l’adminis-
tració local que permeti mantenir 
un nivell reduït d’impostos. Cal 
treballar en la reducció 
de l’escletxa digital que ens per-
metrà contrarestar les diferènci-
es socioeconòmiques d’una part de 
la població. Seguirem recolzant la 
necessitat de reforçar les políti-
ques orientades cap a la transfor-
mació energètica, la creació d’es-
pais verds i saludables, l’economia 
circular o l’increment de la recolli-
da selectiva de residus. També tre-
ballarem per l’augment de la segu-
retat ciutadana, la reactivació dels 
nostres barris, el comerç de proxi-
mitat o la millora d’associacions i 
entitats locals, que continuaran es-
sent eixos fonamentals de la nostra 
política municipal.
Us desitgem un feliç 2022!

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

U E E
L’antiga escola
del Carme s’obre
al poble 

Més inversió 
per una sanitat 
pública de qualitat 
i proximitat! Feliç any 2022

rimer de tot, de-
sitjar-vos a tots i a 
totes un molt bon 
any nou ple de salut, 
felicitat i èxits.

Iniciem un nou any altre cop marcat 
intensament per la COVID-19. Si bé 
és cert que la mortalitat s’ha reduït 
dràsticament gràcies a la vacunació, 
a Caldes ens trobem en un risc de 
rebrot superior a 3.500 punts i una 
R de 1,18 (dadescovid.cat). Cal doncs 
extremar les precaucions per reduir 
els contagis i, sobretot, vacunar-se 
quan es pugi. Tenint en compte 
aquesta situació, des de Junts hem 
demanat que es tornin a activar el 
més aviat possible les ajudes a per-
sones i negocis afectats per les res-
triccions actuals o les que es puguin 
establir. Veurem si el nostre prec es 
té en consideració. 
Canviant de tema, hi ha diversos 
projectes que cal abordar al llarg 
del 2022. Potser, el que està més 
madur és la definició dels usos de 
l’edifici del Carme, el que suposaria 
una indubtable revitalització del 
nucli antic i un impuls necessari a 
la nostra cultura popular.
Altres temes molt importants refe-
rents a seguretat viària son la cerca 
de solucions a la carretera C-59 
(Torre Negrell i Can Valls) o a la C-
1413a (sortida cap a Sentmenat). 
També és imprescindible millorar 
la mobilitat en vehicle dins del mu-
nicipi, l’adequació de les zones bla-
ves en funció de la demanda i l’es-
tabliment de zones per a vianants 
beneficioses tant per comerços com 
pels ciutadans. 
A nivell econòmic, és necessari fa-
cilitar i promocionar al màxim el 
comerç local i de proximitat, com 
també incentivar l’establiment 
d’empreses als nostres polígons in-
dustrials. Una possible estratègia 
podria ser la creació d’un Living 
Lab per tal d’abordar el futur em-
presarial a curt i mig termini posant 
el focus en la innovació per maxi-
mitzar els punts forts de l’econo-
mia local.
Un altre greu problema és la manca 
d’oferta d’habitatge, sobretot pels 
joves. L’única manera d’abordar 
aquest problema és actuant sobre 
els diferents terrenys d’aprofita-
ment municipal dels diversos plans 
parcials i polígons d’actuació. Cal 
plantejar seriosament la promoció 
d’habitatge protegit de lloguer amb 
un nombre suficient com per mino-
rar l’escalada de preus que empeny 
als joves a marxar del municipi.
Hi ha molta feina a fer i des de Junts 
seguirem treballant per millorar el 
nostre poble. 

Junts x Cat - Caldes de Montbui
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Caldes de Montbui passarà dels 10 als 45 habitatges públics al final del mandat 2019/2023 i es preveuen 
més projectes de futur que seguiran sumant habitatges assequibles i sostenibles a la vila

Treballem per protegir el dret 
d’accés a l’habitatge digne

Habitatge

La situació d’emergència que viu 
la societat, especialment arran de 
l’esclat de la pandèmia, ha agreu-
jat de manera dràstica la vulne-
rabilitat de bona part de la pobla-
ció, fet que ha evidenciat, encara 
amb més força, la urgent necessitat 
d’impulsar noves polítiques d’habi-
tatge que garanteixin l’accés a l’ha-
bitatge digne. 
En l’intent de protegir el dret fona-
mental a l’accés a l’habitatge i sumar 
forces per revertir la tendència espe-
culativa a l’alça, el govern local im-
pulsa des del 2019 noves polítiques, 
innovadores i emergents, que facin 
créixer el parc d’habitatge públic i 
combati el gran problema estructu-
ral que pateix la nostra societat.
A l’inici de la legislatura actual, la 
vila comptava amb 10 habitatges pú-
blics destinats a lloguer social i asse-
quible. Durant el primer trimestre de 
l’any 2021, va disposar-se d’un total 
de 13 immobles: 7 d’ells procedents 
del Tanteig i Retracte, i 6 més de ti-
tularitat privada, els quals es posen 
a disposició de l’administració local 
per ampliar l’oferta de Borsa de Llo-
guer Social. 
A partir, però, de les noves promo-
cions de construcció d’habitatge 

públic previstes fins al 2023, l’Ajun-
tament de Caldes ampliarà aquest 
parc d’habitatge públic i assequi-
ble a 45 immobles, xifra que su-
posa un increment de 35 habitat-
ges nous. “Arran de la important 
injecció d’inversió municipal de 
més d’un milió d’euros l’any 2021 
esperem, com a mínim, ajudar a 
totes les famílies i persones que 
seran usuàries dels nous habitat-
ges, uns pisos dignes i al marge 
del mercat especulatiu” explica el 
regidor d’Habitatge, Jordi Martín. 

CINC HABITATGES PER A 
USOS POLIVALENTS 
Aquest any, Caldes ha sumat cinc 
nous habitatges polivalents cons-
truïts a l’antiga sala polivalent ubi-
cada al costat del Centre Cívic i 
Cultural, al carrer Buenos Aires. 
Tots ells, gestionats des de l’àrea 
de Serveis Socials i l’Oficina d’Ha-
bitatge del consistori, compten 
amb una superfície de 36 m2, una 
àrea de menjador i sala d’estar, 
cuina, bany i una habitació. L’edi-
fici també compta amb 27 plaques 
fotovoltaiques a la coberta que ge-
neren energia per a l’autoconsum.

 
INNOVACIÓ, EFICIÈNCIA, 
SOSTENIBILITAT ... I JOVES  
Els joves són un dels col·lectius 
més afectats en la dificultat a 
l’accés a l’habitatge digne, motiu 
pel qual el govern local ha apos-
tat per la promoció de construc-
ció d’un edifici d’habitatge públic 
adreçat específicament a aquest 
sector de la població.
El projecte, desenvolupat per 
Straddle3 i Eulia Arkitektura, 
preveu un edifici de tres pisos 
construïts, pròximament, a l’avin-
guda Josep Fontcuberta i donarà 
lloc a 8 habitatges de 37 m2, a més 
d’un espai comunitari connectat 
amb el jardí. A banda de signifi-
car un edifici excepcional en ma-
tèria d’innovació constructiva i 
eficiència energètica, el projecte 
també ha estat paradigmàtic en 
matèria de participació ciutada-
na, des d’on van definir-se els úl-
tims acabats i els usos definitius 
dels espais.  

EL MODEL COOPERATIU,  
NO ESPECULATIU 
L’últim dels tres projectes dirigits 

a l’ampliació del parc d’habitatge 
públic que es treballa per abans del 
2023 correspon a l’habitatge coope-
ratiu en cessió d’ús, que es construi-
rà a un solar públic situat entre la 
plaça de l’Onze de Setembre i el car-
rer Nou. Aquest model d’habitatge 
es basa en la propietat col·lectiva, 
l’autogestió i apoderament de la ciu-
tadania a partir de projectes comu-
nitaris, assequibles i inclusius. 
El solar seguirà sent de titularitat 
pública i la cooperativa serà la res-
ponsable de la construcció i gestió 
dels habitatges durant el període de 

cessió de llarga durada de 75 anys, 
amb possibilitat de pròrroga fins a 
un màxim de 15 anys més. Arran de 
l’edificació, es preveuen 19 habitatges 
d’uns 60 m2 amb zones comunes. Les 
persones sòcies podran ser usuàri-
es d’un habitatge amb una aportació 
inicial i pagant “una quota mensu-
al protegida, ja que els habitatges 
estaran qualificats com a HPO a 
excepció d’aquells destinats al col-
lectiu de persones amb diversitat 
funcional” apunta Jordi Pruna, cap 
de l’Oficina d’Habitatge de l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui.

Simulació del projecte d’edifici per a joves a l’avda. Josep Fontcuberta.  > CEDIDA
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Atenció Ciutadana

La Covid-19 accelera millores  
en l’atenció ciutadana 

Paradoxalment al que tothom 
podia esperar després d’un any 
de pandèmia, Caldes de Montbui 
va superar la xifra dels 18.000 ha-
bitants en dades del cens calde-
rí del març del 2021. Durant el di-
fícil any 2020, la vila va acollir a 
prop de 400 persones nouvingu-
des: quasi 200 persones provi-
nents d’altres indrets de Catalu-
nya i la resta de l’estat espanyol, 
i 200 persones més provinents de 
països de l’estranger. 
Ja sigui per feina, per viure a prop 
de la família, per aprofitar noves 
oportunitats o perquè s’enamo-
ren del municipi i del seu en-
torn..., per Caldes és sempre un 
orgull que nova ciutadania aposti 
per la vila i faci créixer la població 
local: “Des de l’Ajuntament sem-
pre s’ha considerat molt impor-
tant 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” apunta Àngels Oliveras, 
tècnica d’Integració Ciutadana de 
l’Ajuntament de Caldes. 
Tanmateix, les crues dificultats 
derivades de la pandèmia van 
posar en joc un servei essencial 

que Caldes no va voler desaten-
dre en cap cas. “Quan arribes 
a viure a un lloc nou, tenir l’es-
calf d’una bona rebuda i la in-
formació dels diferents serveis 
que s’ofereixen és fonamental 
per sentir que formes part del 
municipi on has triat viure i co-
mençar a estimar-lo” diu Ángeles 
Llive, regidora de Nova Ciutada-
nia. Per aquest motiu, i arran de la 
irrupció de la Covid-19, el consisto-
ri va adaptar els serveis d’acollida 
al format que permetés continu-
ar treballant en la direcció de se-
guir fent de Caldes un poble obert 
i acollidor.
Aquesta adaptació va transcen-
dir amb força en dos dels projec-
tes dirigits específicament a tots 
els nous veïns i veïnes que van ar-
ribar a Caldes procedents d’un 
altre país d’origen: el Servei de 
Primera Acollida –que a Caldes 
es presta des del 2015-, i el Pro-
jecte Mentoria adreçat a infants 
i joves reagrupats, impulsat per 
l’Ajuntament i Caldes Solidària, 
des del 2014. “En ambdós casos, 
la pandèmia no ha significat un 
impediment per celebrar les 
edicions pertinents i que aques-

tes tinguessin un bon funciona-
ment, com és habitual” segueix 
Àngels Oliveras.
 

RENOVACIÓ DE L’ATENCIÓ 
CIUTADANA, TELEMÀTICA 
I PRESENCIAL 
No hi ha dubte què les administra-
cions són al servei de les persones, 
però per tal que aquestes siguin 
realment efectives han d’evoluci-
onar al ritme que ho fa el context 
sociohistòric concret. Sota aques-
ta premissa, i en matèria d’atenció 
ciutadana, “darrerament s’han 
realitzat moltes passes per ofe-
rir diverses millores, com són la 
nova hora d’inici d’atenció a les 
8 hores, o els inicis de la trami-
tació electrònica” explica David 
Través, regidor d’Atenció Ciutada-
na. Tanmateix, “és cert que l’apa-
rició de la Covid-19 ha actuat de 
catalitzador en l’acceleració de 
millores previstes, i hem assu-
mit la responsabilitat d’imple-
mentar-les en un temps rècord” 
segueix Través.
Les restriccions de mobilitat i 
mesures d’higiene i seguretat han 
fet de l’atenció ciutadana virtu-

al una necessitat bàsica i urgent 
fins al punt d’esdevenir la via més 
efectiva per relacionar-se amb 
d’administració en els primers 
mesos de pandèmia i quasi dos 
anys després, la necessitat ciuta-
dana segueix vigent i, molt pro-
bablement, la tendència segui-
rà creixent. Així va néixer l’OAC 
360º, un servei d’assistència ciu-
tadana virtual que ofereix un su-
port i acompanyament persona-
litzat en la tramitació electrònica 
des de la plataforma electrònica 
de l’Ajuntament. 

Al marge, però, del model digital, 
la pandèmia també ha obligat a 
un replantejament del servei pre-
sencial, implementant el nou sis-
tema de cites prèvies en format 
electrònic: “A través d’un for-
mulari en línia dins del portal 
web de l’Ajuntament (www.cal-
desdemontbui.cat/citaprevia), 
les persones usuàries poden sol-
licitar dia i hora a l’oficina del 
consistori pertinent per a la ges-
tió del tràmit que es requerei-
xi” aclareix Montse Campos, cap 
de l’OAC. 

Durant l’any de crisi sanitària la població calderina va experimentar canvis demogràfics similars als 
d’altres anys, però les eines d’atenció ciutadania i acollida van esdevenir més necessàries que mai 
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A l’estiu del 2021 van començar les obres d’ampliació a l’edifici de Les Cases dels Mestres, les quals 
readaptaran l’equipament sociocultural a les emergents necessitats i demandes socials 

Construïm un nou escenari on 
tornar a compartir la rica vida 
social i associativa de la nostra vila 

Projecte d’Ampliació de      
Les Cases dels Mestres 

Juny del 2021// Data d’inici 
de les obres de reforma i 
ampliació de l’actual edifici

Equipament sociocultural// 
El nou edifici seguirà acollint 
les activitats de l’Esplai de Gent 
Gran, l’Escola d’Adults i Centre 
de Formació Ocupacional, així 
com la reubicació del Centre 
Obert i l’Espai d’Entitats. 

Una de les conseqüències més 
evidents de la crisi derivada de la 
pandèmia ha estat la destrucció 
d’oportunitats per a trobades i re-
unions presencials amb els altres, 
una necessitat bàsica en el desen-
volupament psicosocial saludable 
al llarg de la vida de qualsevol per-
sona, marcada pel procés de la so-
cialització. Alguns col·lectius, com 
la nostra gent gran, han patit amb 
major intensitat aquesta gran res-
tricció, la qual ha limitat de mane-
ra dràstica i dilatada en el temps 
la seva interacció amb els altres, 
en la majoria dels casos només en-
tesa en la seva modalitat presenci-
al. L’envelliment actiu, saludable i 
en comunitat ha estat interromput 

per la Covid-19, però més d’hora 
que tard se superarà la pandèmia 
i la vila de Caldes de Montbui es-
tarà preparada per acollir, de nou, 
el dinamisme associatiu i d’enti-
tats locals amb un renovat equi-
pament sociocultural de referèn-
cia a la vila des del 2010: Les Cases 
dels Mestres. 
A principis de juny del 2021 va do-
nar-se el tret de sortida al projecte 
d’ampliació de l’actual edifici, situ-
at a la plaça Catalunya, responent 
així a la necessitat creixent de re-
adaptació als nous requeriments 
sorgits des de la seva construcció, 
ara fa 10 anys. L’actuació augmen-
tarà la superfície destinada a les 
activitats organitzades des de l’Es-

plai Casal de Gent Gran, a l’Escola 
d’Adults El Roure Gros i al Centre 
Ocupacional, així com la reubica-
ció de l’Espai d’Entitats i el Centre 
Obert, ubicats fins ara en edificaci-
ons antigues al carrer Sentmenat. 
El nou edifici se situarà de forma li-
neal, des del carrer Gregori Mont-
serrat al carrer de Sentmenat, for-
mant una “U” amb l’edifici existent, 
envoltant el pati central i amb una 
completa obertura al carrer Mes-
tre Gregori Montserrat, promovent 
la unió de l’espai de la plaça Catalu-
nya amb l’interior de l’illa. Des del 
pati, que esdevindrà el gran nucli 
central del renovat equipament, es 
podrà accedir a la nova sala poliva-
lent situada a la planta baixa: “Es 

tracta d’una de les qüestions més 
interessants del projecte d’am-
pliació, ja que el gran èxit en l’ús 
de l’actual sala polivalent ha de-
rivat en què els seus 200 m2 si-
guin insuficients, i el nou espai 
superarà en superfície la suma 
de les dues sales A i B” explica el 
regidor d’Urbanisme, Jordi Martín. 
La nova sala, que restarà disponi-
ble per a aquelles entitats i associa-
cions que la requereixin, comptarà 
amb espais complementaris, com 
magatzems i lavabos, i es podrà 
subdividir –per a una major flexi-
bilitat i múltiples aplicacions- mit-
jançant envans mòbils. També la 
planta baixa acollirà l’Esplai Casal 
de Gent Gran i la seu/despatx de 
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El nou edifici comptarà amb una 
gran sala polivalent a la planta baixa, 

així com una nova obertura des de 
la plaça Catalunya, i espais amplis i 

renovats a disposició de les entitats i 
persones usuàries . 

l’Associació de Gent Gran de Cal-
des de Montbui, així com els nous 
espais destinats a les entitats locals 
per a les seves trobades i/o reuni-
ons, i la nova cafeteria, que comp-
tarà amb un espai destinat exclu-
sivament als serveis de restauració 
de l’equipament. 
La primera planta seguirà acollint 
les actuals dependències de l’Es-
cola d’Adults El Roure Gros i Cen-
tre Ocupacional, amb aules més 
amplies i renovades, i la reubica-
ció del Centre Obert Buimont, amb 
sales adequades a la funcionalitat 
del servei. També en aquest pri-
mer nivell es gaudirà d’una gran 
terrassa que complementarà la 
funcionalitat de la sala polivalent 
i que restarà a disposició de qual-
sevol activitat que s’hi vulgui dur a 
terme a l’aire lliure. Per últim, la se-
gona planta acollirà una aula taller 
polivalent destinada a qualsevol ac-
tivitat cultural i educativa organit-
zada pels col·lectius locals, Escola 
d’Adults, Formació Ocupacional o 
d’altres serveis municipals. 

L’ESPLAI DE GENT GRAN, 
L’ENTITAT USUÀRIA AMB 
MÉS DE 1.300 ASSOCIATS  
Amb més de 25 anys d’història, 
l’Esplai Casal de Gent Gran és 
l’entitat local usuària de Les Cases 
dels Mestres amb major capacitat 
de convocatòria i un programa es-
table d’activats socioculturals i fí-
siques adreçades als seus més de 
1.300 associats i associades. Des de 
tallers d’informàtica, billar, bingo, 
danses, gimnàstica, excursions i 
molts balls de tarda que omplien, 
abans de la pandèmia, quasi diàri-
ament la sala polivalent de l’equi-
pament. “Als balls de diumenge, 
per exemple, érem unes 200 per-
sones a la sala, i l’espai se’ns ha 

fet petit” apunta Antoni Hernán-
dez, president de l’Esplai. Arran 
la nova construcció, “comptarem 
amb una gran millora: una nova 
sala exclusiva per a l’ús de l’en-
titat que els socis valoren molt 
positivament”, segueix Hernán-
dez, a més de disposar de la nova 
sala polivalent de 300 m2 de capa-
citat, a l’abast d’aquells col·lectius 
que la requereixin per a acollir les 
seves activitats. 
La pandèmia ha interromput el 
programa estable de l’Esplai de 
Gent Gran, que des del passat mes 
de març del 2020 no han tornat a 
trobar-se plegats. “Fins ara sem-
blava que fos una obligació l’or-
ganització d’activitats des de 
l’Esplai, i ara els socis valoren 
molt més la manera com pas-
saven l’estona a Les Cases dels 
Mestres” afegeix Hernández. Tot 
i que el context epidemiològic actu-
al encara dificulta l’organització de 
cap activitat adreçada a les perso-
nes d’edat avançada, “molta gent 
s’apuntaria a fer coses perquè 
en tenen moltes ganes” segueix 
el president de l’entitat, i sense 
dubte, el fet d’engegar les obres “és 
una gran il·lusió en un any que ha 
estat extremadament dur per al 
col·lectiu de gent gran” apunta la 
regidora Núria Carné. 

LA REUBICACIÓ DELS SER-
VEIS CENTRE OBERT I L’ES-
PAI D’ENTITATS
A banda d’ampliar la superfície de 
Les Cases dels Mestres per millo-
rar les condicions d’espai dels col-
lectius que tradicionalment fan 
ús de l’equipament sociocultural, 
l’actual projecte de construcció i 
reforma també preveu la integra-
ció en el nou edifici dels serveis 
municipals Centre Obert i l’Espai 

d’Entitats, els quals fins ara s’han 
ubicat en instal·lacions antigues 
del carrer Sentmenat. En aquest 
cas, la intervenció tindrà una in-
cidència especialment destaca-
da en l’àmbit funcional d’ambdós 
serveis, dotant-los d’unes instal-
lacions renovades i adequades a 
les necessitats de les persones 
usuàries: “Les actuals instal-
lacions del carrer Sentmenat 
han quedat obsoletes i neces-
siten aquesta inversió que ara 
podrem gaudir” explica Ángeles 
Llive, regidora d’Igualtat i Parti-
cipació Ciutadana, qui afegeix que 
“el projecte d’ampliació perme-
trà seguir oferint ambdós ser-
veis tot millorant la seva fun-
cionalitat i confort, amb espais 
dissenyats específicament per 
atendre amb millors condicions 
a les persones i entitats que en 
són usuàries”. 
En el Centre Obert Buimont, equi-
pament de la regidoria de Benes-
tar Social destinat a infants i joves 
del municipi, s’atén de manera 
estable a una trentena d’usuaris 
que, en el nou edifici de Les Cases 
dels Mestres, disposaran de dues 
aules àmplies, ben il·luminades i 
amb accés directe a la gran terras-
sa de la primera planta. També hi 
constarà un espai comú destinat 
a activitats complementàries com 
els berenars. 
Pel que fa a l’Espai d’Entitats, les 
instal·lacions adreçades a les tro-
bades i/o reunions de les entitats 
locals es traslladaran a la planta 
baixa del nou edifici, des d’on el 
teixit associatiu calderí podrà se-
guir fent ús de sales millor con-
dicionades i igualment centralit-
zades al bell mig centre urbà del 
municipi, per facilitar l’accessibi-
litat i proximitat que ofereix l’equi-
pament sociocultural.

L’ESCOLA D’ADULTS EL 
ROURE GROS, LA DESCOBER-
TA I FORMACIÓ MÉS ENLLÀ 
DE L’ETAPA ESCOLAR 
Des dels inicis de l’actual edifici de Les 
Cases dels Mestres, l’Escola d’Adults 
El Roure Gros ha estat cabal en l’equi-
pament sociocultural, significant el 
dret d’accés a l’educació i la forma-
ció continuada, adreçada a les perso-
nes adultes on poder desenvolupar les 
seves capacitats, enriquir els seus co-
neixements o millorar les seves com-
petències tècniques i professionals. 
La voluminosa comunitat educativa 
del centre d’aproximadament 300 
alumnes a cada curs, així com la va-
riada oferta formativa adaptada als 
interessos i/o necessitats de l’alum-
nat, converteix l’escola d’adults en un 
centre d’enorme diversitat: “L’esco-
la ofereix des dels ensenyaments 
inicials d’alfabetització fins a cur-
sos de preparació a les proves d’ac-
cés a cicles formatius de gran mitjà, 
cursos d’idiomes i del català en tots 
els seus nivells d’aprenentatge, ... 
Això fa que hi participin persones 
amb objectius diferents, com poden 
ser obtenir una titulació, posar-se 
al dia o ampliar els seus coneixe-
ments” explica Pep Busquets, regidor 
d’Educació del consistori de Caldes. 
En la ferma aposta de l’Ajuntament 
per una educació de qualitat, entesa 
com a element transformador de la 
societat, i l’accés d’aquesta més enllà 
de l’etapa escolar obligatòria i en el 
transcurs de tota una vida, l’Escola 
d’Adults El Roure Gros gaudirà d’es-
pais més amplis i renovats arran la 
reforma de l’equipament actual. Les 
dependències del centre educatiu cal-
derí seguiran situades a la primera 
planta de l’edifici, amb accés a altres 
espais polivalents on celebrar qual-
sevol activitat cultural i/o formativa 
que requereixi un major aforament.

UN EDIFICI AMB MOLTS 
ANYS D’HISTÒRIA 
L’any 2010 va començar l’enderroc 
de les antigues Cases dels Mestres, 
una illa de cases cedides pel mar-
quès de Caldes de Montbui, Carles 
Sanllehí, a l’Ajuntament l’any 1925. 
El marqués Carles Sanllehí va ad-
quirir els terrenys on se situa actu-
alment l’equipament sociocultural 
l’any 1917. Quasi 60 anys més tard, 
l’hereu del marquès i també alcalde 
de la vila, Genís Pujol, va signar un 
acord amb l’Ajuntament segons el 
qual el consistori podia enderrocar 
l’estructura per aixecar un nou edi-
fici i ampliar els seus usos a l’àmbit 
cultural i l’ensenyament, més enllà 
de construir habitacions per a l’ús 
social. L’any 1996 es va signar un 
nou acord on van ratificar-se els 
usos transcrits al 76 i es va donar 
la conformitat en cas que l’Ajunta-
ment volgués fer obres de millo-
ra i enderrocs en l’estructura. Des 
d’aleshores, els ajuntaments calde-
rins han anat allotjant diferents ser-
veis municipals a les antigues Cases 
dels Mestres, i el darrer capítol el va 
signar l’Ajuntament de Jordi Solé, 
on la família del marqués va accep-
tar la proposta municipal d’edificar 
l’actual equipament sociocultural.

Gent Gran · Igualtat · Educació 
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La reurbanització de l’entorn de la plaça Catalunya ha integrat el carrer Sant Pau al nou model de zona
centre amb prioritat als vianants, connectant l’àrea estesa des del nucli històric fins al parc de l’Estació

Caldes es referma en l’aposta per 
un centre urbà al servei de les 
persones i una mobilitat segura

Des de finals de novembre del 2021 
que Caldes gaudeix d’una nova i 
pacificada zona centre a partir de 
la completa transformació de la 
parcel·la formada pels entorns de 
la plaça Catalunya i els seus car-
rers adjacents.
La pandèmia de la Covid-19 ha 
posat de relleu la imminent neces-
sitat d’espais oberts, accessibles i 
integrats amb l’entorn, que respon-
guin de manera eficient a les neces-
sitats humanes més bàsiques, així 
com facilitar les relacions interper-
sonals amb els altres. Però a Cal-
des de Montbui no ha estat deter-
minant, ja que en el transcurs de 
l’última dècada s’ha treballat de-
cididament en l’impuls de la reha-

bilitació i regeneració urbana per 
prioritzar la qualitat de vida de la 
ciutadania a partir d’espais públics 
segurs, sense oblidar el realçament 
del valor històric i patrimonial que 
mereix la vila termal. 
La reurbanització de la plaça Cata-
lunya i els carrers Sant Pau i Rec-
tor Alemany dona compliment a 
una proposta electoral de l’actual 
equip de Govern, a més de donar 
continuïtat al model de transfor-
mació urbanística dut a terme al 
nucli antic i la zona centre en els 
darrers anys: “Aquest projecte no 
s’emmarca només a la plaça Cata-
lunya, que també, sinó sobretot 
en la millora de la zona centre 
de Caldes, que ve a ser la conti-

nuació natural del carrer Font 
i Boet, un dels carrers que ha 
patit la transformació més im-
portant dels últims anys” afirma 
l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda.  
La intervenció a una de les zones 
més cèntriques de Caldes ha per-
mès resoldre una de les cruïlles 
més conflictives del municipi, mi-
llorant-ne fermament l’accessibi-
litat. “La nostra proposta es ba-
sava en una reurbanització que 
perllongués la solució urbanís-
tica del carrer Font i Boet fins a 
una de les zones de més concur-
rència a la vila, que és la Bibliote-
ca i l’Estació d’Autobusos” explica 
Jaume Mauri, regidor de Mobilitat 
i Espais Públics. Arran de la remo-

delació de l’espai, ara convertit en 
una superfície de plataforma única, 
“hem eliminat les barreres arqui-
tectòniques i l’hem dotat de segu-
retat per a les persones, des del 
parc de l’Estació –un dels parcs 
més importants i cèntrics de Cal-
des- fins a la plaça de la Font del 
Lleó, el bell mig del nucli històric 
de la vila” afegeix Mauri.
A banda d’aportar confort i ama-
bilitat a l’espai públic, alliberat de 
bona part de l’habitual circulació 
viària, l’actuació no ha afectat en 
cap cas a la preservació del valor 
patrimonial de la zona. Des del 
plantejament fins a les acaballes 
de la intervenció, el projecte pre-
veia la conservació d’elements tan 

Preservació i realçament del 
valor històric i patrimonial// 

La renovada zona centre 
ha conservat elements tan 
característics com els bancs 
curvilinis de la plaça; el 
manteniment de l’arbrat (a 
més de generar noves línies 
d’arbrat), i les emblemàtiques 
llambordes, que han estat 
restaurades per col·locar-les de 
nou en una superfície plana.
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El projecte de reurbanització ha 
inclòs els carrers Sant Pau i Rector 

Alemany, ambdòs adjacents a la 
renovada plaça Catalunya

característics com els bancs curvi-
linis de la plaça Catalunya; el man-
teniment de l’arbrat (a més de ge-
nerar noves línies d’arbrat, entre 
bancs i façanes), i les emblemàti-
ques llambordes, que, com en la 
reurbanització de la plaça de la 
Font del Lleó, s’han restaurat per 
col·locar-les de nou en una super-
fície plana. 
Aquestes i altres peticions deri-
vades dels veïns i veïnes del barri 
han estat ateses arran del projecte 
de reurbanització. Una d’elles era 
la renovació completa de l’enllu-
menat actual, que millorés de ma-
nera substancial la qualitat lumíni-
ca de l’espai; així com la renovació 
del clavegueram i el soterrament 
de les línies de serveis que abans 
eren aèries i restaven a la vista. 
“Des de l’associació de veïns 
hem anat reivindicant qüestions 
de millora a l’entorn, especial-
ment en matèria d’accessibilitat 
i d’enllumenat, i estem satisfets 
amb la remodelació, sobretot pel 
fet de facilitar-ne l’accés a les 
persones d’edat avançada i amb 
mobilitat reduïda” afirma Xavier 
Moreno, president de l’Associació 
de Veïns de la zona. 
En paral·lel a l’esperada millo-
ra en la qualitat de vida dels re-
sidents i la ciutadania calderina, 
la reurbanització dels entorns de 
la plaça també serviran per donar 
impuls en la dinamització econò-
mica del municipi, afectant diver-
sos sectors i empreses locals. En 
aquest sentit, es calcula que apro-
ximadament una quarta part de la 
inversió del projecte revertirà di-
rectament sobre l’economia local, 
quelcom destacable en el context 
actual: “Cedint de nou el prota-
gonisme al vianant en la zona 
centre estem afavorint, de ma-
nera secundària, als eixos co-
mercials els quals, en poblaci-
ons on s’han executat actuacions 
semblants, han assolit transfor-
macions d’ingressos de fins al 
30%” segueix Jaume Mauri.  

12 ANYS DE TRANSFOR-
MACIÓ URBANÍSTICA: DEL 
NUCLI ANTIC A LA ZONA 
CENTRE
En l’última dècada, Caldes de 
Montbui ha viscut importants 

transformacions urbanístiques, 
focalitzades en el nucli antic i la 
zona centre, que a banda d’embe-
llir el municipi, han resol impor-
tants deficiències en matèria de 
mobilitat urbana. “La transfor-
mació va començar en el centre 
històric, una restauració abso-
lutament necessària, que ens 
ha permès, al llarg dels anys, 
recuperar espais que abans no 
hi eren, transformar-ne d’al-
tres per fer-los accessibles i se-
gurs per a la convivència i re-
lació entre els veïns i veïnes, i 
també n’hem creat de nous, com 
la plaça Neus Català o la plaça 
Molí de l’Esclop, que han estat 
una autèntica bona nova pel que 
fa a espais públics del nostre 
poble” segueix el regidor Jaume 
Mauri, un dels impulsors dels dar-
rers projectes urbanístics que han 
transformat el centre de Caldes 
de Montbui. 
La remodelació urbanística del 
centre històric va començar a 
prendre forma a partir de la reur-
banització de les antigues cruïlles 
de carrers que actualment com-
ponen la plaça de l’Església, l’any 
2009. La intervenció a la zona per-
seguia la millora de la mobilitat a 
partir de solucions constructives i 
urbanístiques integrades amb l’en-
torn, a més d’adequar i endreçar 
l’enllumenat públic i la xarxa de 
serveis, que es van soterrar per a 
una major seguretat. Li va seguir 
la reurbanització dels carrers de 
Font i Boet i Sentmenat l’any 2016, 
una intervenció cabdal en la millo-
ra de la qualitat de vida dels veïns 
i veïnes. Font i Boet requeria una 
remodelació urgent que donés res-
posta a les necessitats de via ama-
ble per afavorir el passeig i, alho-
ra, que garantís la seguretat arran 
l’elevat trànsit que hi concentrava. 
Dos anys més tard, la construc-
ció de l’actual plaça de l’U d’Oc-
tubre va transformar l’antic apar-
cament del Sindicat en una zona 
de lleure i esbarjo, situada en un 
entorn de gran valor per al mu-
nicipi que avui dia actua de mi-
rador de les Hortes de Baix, la 
riera i el nucli històric. A banda 
de l’embelliment plausible a una 
de les entrades principals al nucli 
antic i termal de Caldes, el projec-
te urbanístic incloïa una actuació 
paral·lela que perseguia resoldre 
el problema de la manca d’aparca-
ment a la zona. La construcció de 
l’aparcament soterrat Centre –El 
Sindicat, inaugurat l’any 2019, ha 
significat l’alliberament de vehi-
cles en un espai on era primordi-
al cedir, novament, la preferència 
de mobilitat a les persones, sense 

desatendre, d’altra banda, l’eleva-
da demanda d’aparcament en el 
centre urbà. 
Quasi de manera paral·lela en el 
temps, l’any 2018, Caldes de Mont-
bui va viure una de les remodela-
cions urbanístiques amb més inci-
dència en la vida dels vilatans: la 
urbanització de la plaça de la Font 
del Lleó. Després d’aproximada-
ment un any d’adequació urbanís-
tica, precedida pel seguiment ar-
queològic que es va dur a terme 
l’any anterior a les obres, el centre 
neuràlgic de la vila es va convertir 
en un espai dedicat íntegrament al 
ciutadà, de caràcter diàfan i en un 
sol nivell, i on sense grans preten-
sions, s’ha aconseguit realçar l’im-
portant patrimoni històric i termal 
del municipi. “El patrimoni me-
dieval i cultural del nucli antic 
estava absolutament oblidat, in-
accessible” assenyala Mauri, qui 
afegeix que, arran la transforma-
ció del nucli històric, “l’hem re-
alçat a l’alçada que mereix”. 
Amb tot, “hem aconseguit em-
bellir Caldes de Montbui” apun-
ta el regidor d’Espais Públics, i de 
manera col·lateral, “hem detec-
tat que els calderins i calderines 
han augmentat de manera expo-
nencial el seu sentiment de per-
tinença i d’orgull de municipi”. 

LA NOVA MOBILITAT AL 
SERVEI DE LES PERSONES 
Les darreres transformacions ur-
banístiques dutes a terme a Cal-
des de Montbui són indispensa-
bles en l’adequació del municipi 
per a la correcta implantació i fo-
ment del nou concepte de mobi-
litat –eficient, sostenible, segur i 
accessible- que no només perse-
gueix la vila, sinó que significa un 
dels principals reptes de les so-
cietats actuals a escala mundial. 
“Una dada que evidencia la ur-
gent necessitat de crear espais 
segurs per a les persones és el 
creixement exponencial del parc 
de vehicles a Caldes, que ha aug-
mentat un 40% l’última dècada: 
l’any 2002 eren 7.000 vehicles, 
i el 2019 ja n’eren 11.000; pràc-
ticament un cotxe per habitant 
amb carnet de conduir” explica 
Mauri. La magnitud de la tendèn-
cia creixent de la circulació viària 
obliga, sense dubte, a un dràstic 
replantejament de la mobilitat on 
es retorni el protagonisme al vi-
anant arran l’adequació d’espais 
públics segurs per a les persones 
i, alhora, s’estableixin eixos bàsics 
de circulació viària on els vehicles 
puguin circular de manera eficient 
i compatible amb el medi ambient. 

Mobilitat i Espais Públics
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Reurbanitzacions anteriors en 
el nucli històric i zona centre han 
embellit el municipi, a més d’aportar 
accessibilitat i seguretat
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Al marge del desgavell causat per la greu crisi sanitària de la Covid-19, l’equipament  
Caldes Emprèn  presenta excel·lents quotes d’ocupació amb una quinzena d’empreses locals 

La resiliència de l’emprenedoria 
en temps de post pandèmia

Lluny del que es podria esperar des 
de l’esclat de la pandèmia, ‘Caldes 
Emprèn. Centre d’Iniciatives Em-
presarials’ (CiE) presenta excel-
lents quotes d’ocupació d’empreses 
que hi desenvolupen la seva activi-
tat. L’equipament municipal situat 
al Polígon Industrial La Borda facili-
ta espais físics a professionals i em-
preses de la vila amb l’objectiu d’im-
pulsar projectes de nova creació o 
consolidació en el mercat, i avui 
dia tots els seus espais estan pràc-
ticament ocupats amb un índex del 
100% en el cas dels tallers i del 70% 
en els despatxos disponibles per ofi-
cines. “Hem assolit molt bons in-
dicadors a Caldes Emprèn i estem 
molt contents de com està funcio-
nant l’equipament” explicava l’al-
calde de Caldes de Montbui, Isidre 
Pineda, en la seva darrera visita a 

l’equipament Caldes Emprèn. 
Tot i la recent davallada de l’activitat 
econòmica -generalitzada en pràcti-
cament tots els àmbits empresari-
als-, valors definitoris del sector de 
l’emprenedoria com l’empenta i la 
il·lusió han resultat decisius a l’ho-
ra de resistir la sacsejada del coro-
navirus. “Si bé és cert que la majo-
ria d’empreses usuàries de Caldes 
Emprèn han reduït el volum de ne-
goci –derivat de la pandèmia-, cap 
d’elles s’ha trobat en una situa-
ció de perill de tancament, i les 
poques que s’han vist forçades a 
un canvi d’ús d’espais (per la poca 
utilització de les instal·lacions du-
rant el confinament), estan recu-
perant l’activitat des de principis 
d’any” apunta Jordi Salas, tècnic 
de Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Frontera Tècnica, una de les empre-
ses més antigues d’entre les que con-
viuen actualment a les instal·lacions 
de Caldes Emprèn, és un exemple de 
resiliència enfront dels obstacles ca-
valcats que ha calgut superar el dar-
rer any: “S’ha complicat molt el dia 
a dia en assumptes com reunions, 
visites, ... i la situació actual ha 
perjudicat l’empresa” explica Joan 
Aymerich, responsable de la societat. 
L’empresa d’enginyeria que va néi-
xer amb l’objectiu de materialitzar 
un projecte de valorització energè-
tica de residus industrials va arribar 
al Centre d’Iniciatives Empresarials 
buscant “un espai on construir ele-
ments tècnics de la instal·lació de 
valorització” diu Aymerich. Anys 
després, i paral·lelament al context 
de pandèmia, el gerent valora posi-
tivament l’equipament i com aquest 

afavoreix el creixement de les activi-
tats que s’hi desenvolupen: “Indub-
tablement, Caldes Emprèn ajuda 
a prosperar a les empreses usuà-
ries. Proporciona un entorn aco-
llidor amb els serveis imprescin-
dibles per al funcionament d’una 
empresa com la nostra”. 
Caldes Emprèn (CiE) disposa de 12 
despatxos d’entre 14 i 28 m2, 5 tallers 
de 85 m2, 2 sales de reunions, un des-
patx polivalent, sala d’actes, 3 zones 
de cambres higièniques (amb dut-
xes i vestidors), recepció i sala de 
neteja. Es tracta, doncs, d’un equi-
pament estratègicament condicio-
nat per servir d’impuls i facilitar la 
millora en el desenvolupament de les 
microempreses usuàries, les quals es 
troben en les seves primeres etapes 
operatives. “És del tot sabut que les 
despeses fixes d’iniciar una acti-

Caldes Emprèn. Centre 
d’Iniciatives Empresarials// 

L’equipament municipal situat 
al Polígon Industrial La Borda 
disposa de mòduls d’oficines 
i tallers, a més d’espais 
comuns i serveis addicionals, 
adreçats a empreses locals de 
nova creació o que es troben 
en les seves primeres etapes 
operatives. 

Les activitats opten a la cessió 
d’ús temporal d’aquests 
espais per facilitar-los un 
impuls en el creixement 
empresarial i la consolidació 
dins del seu sector d’activitat. 
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vitat són, en moltes ocasions, un 
obstacle per a tirar endavant una 
iniciativa empresarial, i el Centre 
d’Iniciatives Empresarials actua 
solucionant certs aspectes que so-
vint des de l’àmbit privat no s’au-
toregulen” apunta David Través, re-
gidor d’Indústria, Treball i Empresa, 
qui afegeix que “el CIE esdevé im-
prescindible en temps convulsos 
on les projeccions empresarials 
encara són difícils d’encertar”. 

NOUS INICIS NASCUTS 
DE NOVES REALITATS 
L’ambient a Caldes Emprèn ha se-
guit latent al marge de les adversi-
tats del darrer any, i també en temps 
de confinament s’ha donat la ben-
vinguda a empreses de nova creació 
–sorgides en plena pandèmia- que 
han optat per instal·lar-se a l’equipa-
ment municipal. Calucci Moda, per 
exemple, es va constituir el novem-
bre del 2020 i des del 15 d’abril que 
la seu s’ubica al despatx número 5 
del CiE. “Després del tancament 
de l’empresa Torras World, ens 
vàrem plantejar molt detinguda-
ment la possibilitat de donar con-
tinuïtat a la marca ‘Torras’, que 
comptava amb tants anys d’his-
tòria al darrere, i va ser així com 
vam iniciar el nostre projecte” 
narra Belén Gutiérrez, Adjunta Di-
rector General de Calucci Moda. 
L’empresa de recent creació es de-
dica al disseny, fabricació i venda de 
peces de vestir per a home, i a curt 
termini es proposa intensificar les 
vendes d’exportació per aconseguir 
un creixement gradual i continu. 
Gutiérrez ja tenia referències de 
l’equipament calderí abans d’instal-
lar-hi l’activitat: “A banda de ser 
un espai reconegut al municipi, 
també tenia coneguts propers 
que n’havien estat usuaris”. Amb 
la suma de tots els inputs rebuts, 
“ens vam animar a sol·licitar 
un espai al CiE on desenvolupar 
la nostra activitat”. Passats els 
primers mesos de funcionament, 
“estem satisfets amb les instal-
lacions i serveis. Tot i que trobem 
a faltar naus industrials de ma-
jors dimensions, és un espai tran-
quil on podem treballar de mane-
ra òptima”.  

L’EXPLOSIÓ DE LA CREATIVI-
TAT EN TEMPS DE CRISI
Hi ha ocasions en què la ràpida capa-
citat de resposta i d’adaptació a les 
situacions canviants poden propici-
ar creixements inesperats o l’accele-
ració en l’assoliment d’objectius mar-
cats. La primera idea que va portar 
a Marc Coello fundar l’actual Passo 
de Cuinar va començar a gestar-se 
entre els anys 2016 i 2017, però no va 
ser fins al gener d’aquest any que es 
va constituir com a empresa, i mig 
any més tard va traslladar-se al des-
patx número 6 de Caldes Emprèn. 

“Durant tot aquest temps hem 
estat operant des del meu domi-
cili, però farà cosa de 7 mesos que 
estem treballant en un gran canvi 
(volem ser presents a totes les ciu-
tats de Catalunya de més de 50.000 
habitants l’any 2025) i necessità-
vem una oficina més gran des d’on 
començar a gestionar el gran salt” 
explica el màxim responsable. 
Passo de Cuinar és una empresa de-
dicada a la distribució de menjar a 
domicili que opera a través d’una pla-
taforma digital la qual posa en con-
tacte als restaurants locals amb els 
clients finals. Arran l’esclat de la pan-
dèmia, el servei de distribució a do-
micili va adquirir el caràcter d’es-
sencial en el context de confinament 
absolut. “Els primers dies els vam 
viure amb molta incertesa, i dels 
50 restaurants amb què treballà-
vem, van tancar 40. Però, de ma-
nera progressiva van tornar a l’ac-
tivitat i aleshores vam notar una 
millora exponencial de feina” con-
creta Coello. 
L’acceleració en el creixement de la 
plataforma va significar un punt d’in-
flexió a l’empresa: “No és que els cli-
ents fessin més comandes, sinó que 
molts més clients es van animar a 
utilitzar el servei de Passo de Cui-
nar”. Aviat el domicili particular es 
va fer petit, i Passo de Cuinar va re-
querir un espai que s’adeqüés a la 
nova dimensió de l’empresa i per-
metés fer-la seguir avançant. “Vaig 
conèixer Caldes Emprèn després 
de guanyar l’accèssit en el concurs 
d’emprenedoria de l’any 2016, que 
se celebrava a l’equipament, i tenia 
molt clar que quan ens haguéssim 
de moure de casa seria per traslla-
dar-nos a aquesta oficina”, segueix 
Coello, qui diu valorar molt positiva-
ment els serveis que presta l’equipa-
ment a les empreses que hi operen: 
“El fet de treballar en un business 
center et facilita una sèrie d’avan-
tatges on no només disposes d’una 
oficina, sinó també d’altres serveis 
com sala de reunions, servei de re-
cepció, paqueteria, la proximitat 
amb el municipi i la facilitat d’ac-
cés des de la C-59”. 
Tot i la ironia tractant-se d’una 
empresa dedicada a la distribució 
de menjar a domicili, “l’únic que 
trobo a faltar dins l’equipament 
és un espai de cuina per poder 
aprofitar al màxim el temps del 
migdia i no haver de sortir de 
l’equipament per necessitar cap 
altre servei de l’exterior”. 

LA IMPORTÀNCIA DE COMP-
TAR AMB UN ESPAI ADEQUAT
Per a KCL Serralleria, instal·lada a 
Caldes Emprèn des de la seva cons-
titució l’any 2019, comptar amb unes 
instal·lacions adequades ha estat de-
cisori en la consolidació de l’empre-
sa: “Ser usuaris del CiE ha estat un 
factor molt important en el nostre 
creixement. La possibilitat de dis-

posar d’una nau, juntament amb 
tots els serveis indispensables i les 
facilitats que ens ha ofert l’equipa-
ment - a un cost adaptat a les nos-
tres possibilitats des d’un inici- 
han estat de gran ajuda, i gràcies 
al fet de disposar d’un espai ade-
quat hem pogut oferir la màxima 
qualitat de servei. Tot plegat ens 
ha permès prosperar moltíssim” 
diu Lino Armijo, CEO de l’empresa 
usuària de l’equipament. 
KCL Serralleria es dedica a la fa-
bricació i construcció de tota mena 
d’estructures metàl·liques i d’es-
tructures pesades, tant en l’àm-
bit domèstic com en l’industrial i 
d’obra. Quan va instal·lar-se a Cal-
des Emprèn l’empresa començava 
de zero i “ara com ara ja ens hem 
consolidat al mercat, amb cente-
nars de projectes assolits i amb 
una bona reputació i satisfacció 
dels clients” segueix Armijo. 
No obstant això, els inicis són durs 
i incerts, aquells temps en què les 

despeses es multipliquen i es fa di-
fícil comptar, d’entrada, amb les 
instal·lacions que serien idònies on 
desenvolupar l’activitat: “Volíem 
emprendre la nostra idea de nego-
ci i vam consultar a l’Ajuntament i 
a La Piqueta per saber com ho po-
díem portar a terme. Des d’allà ens 
van aconsellar els espais del CiE 
i ens hem trobat que la nau s’ha 
adaptat perfectament a les nos-
tres necessitats”. 
Tot i la importància de comptar 
amb el perfecte aliat, KCL Serralle-
ria també ha demostrat una gran fle-
xibilitat i adaptació als nous temps. 
“Durant la pandèmia, molta gent 
ha pensat a dur a terme reformes 
a casa, i nosaltres hem sabut ma-
ximitzar els esforços en el sector 
digital per donar-nos a conèixer i 
captar aquesta nova necessitat” 
apunta el responsable de l’empre-
sa, qui en l’àmbit empresarial creu 
haver sortit reforçat de la pandèmia 
de la Covid-19.

CALDES EMPRÈN.
CENTRE D’INICIATIVES
EMPRESARIALS (CiE)

Carrer del Garraf, 30.
Polígon Industrial La Borda
08140, Caldes de Montbui
Contacte: 938 65 56 17
caldesempren@caldesdemontbui.cat
www.caldesdemontbui.cat

EMPRESES USUÀRIES 
DE CALDES EMPRÈN, 
A JULIOL DEL 2021 

Calucci (admin@caluccimoda.com 
· 93 865 59 25)

D- Inicia SL
(info@d-inicia.com · 93 531 97 27)

Fercon Vallados, SL (info@fercon-
vallados.com · 936 866 56 28)

Frontera Tècnica (jaymerich@
ftecnica.com · 616 96 63 45)

“El fet de treballar en un bu-
siness center et facilita una 
sèrie d’avantatges on no no-
més disposes d’una oficina, 
sinó també d’altres serveis 
addicionals”

Marc Coello
CEO Passo de Cuinar 

“A banda de ser un espai re-
conegut al municipi, també 
tenia coneguts propers que 
n’havien estat usuaris”

Belén Gutiérrez
Adjunta Direcció General Calucci Moda

“Gràcies al fet de disposar 
d’un espai adequat des d’un 
inici hem pogut oferir la 
màxima qualitat de servei 
als nostres clients”

Lino Armijo
CEO KCL Serralleria

IPimes Assessors (Ipimesgest@
gmail.com · 722 86 25 84)

Julmar Operador de Transporte 
Terrestre (otjulmar@gmail.com · 
666 68 56 47)

Jaume Soley Gruppo OMCD 
(j.soleyolle@omcd.it · 93 865 55 01)

KCL Serralleria (contacto@kcl-
serralleria.com · 672 40 10 60)

Keltek Elevation, SL (info@kel-
tekelevation.com · 93 865 55 41)

OCTO Europa (info@octoeuropa.
com · 639 390503)

Passo de Cuinar (info@passode-
cuinar.com · 687 68 96 83)

Q CORP (ceo@qcorp.es · 938655617) 

Tienda Camper (info@tiendacam-
per.es · 616 175 854)

Wigilan Wireless 
i Videovigilància, SL (info@wigi-
lan.com · 645 95 68 77)

Activitat Econòmica 
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Caldes compta amb un nou Pla Local de Seguretat que aposta per una ‘policia de proximitat’ i la millora 
dels recursos humans i materials arran del projecte de construcció de la nova prefectura de la Policia Local

Des de l’entesa i comprensió de les 
necessitats reals de la ciutadania 

Caldes de Montbui és un municipi 
tranquil. Així podríem definir la vila 
termal en matèria de seguretat ciu-
tadana, atenent les dades publica-
des per la Diputació de Barcelona 
l’any 2020. Segons l’informe relatiu 
al municipi, la taxa de persones de-
tingudes per cada 1.000 habitants 
és de 2,2 i, alhora, el percentatge de 
presència real de la Policia Local en 
el territori és del 96,5%. Certament, 
la mateixa configuració del muni-
cipi –amb poca dispersió territori-
al en múltiples  urbanitzacions- i el 
control exercit per les forces poli-
cials en l’àmbit local reverteixen 
en el fet que la incidència relativa 
a la delinqüència greu sigui poc no-
tòria en el municipi: “Caldes no és 
un escenari còmode per aquelles 
persones que planegen actuaci-
ons malintencionades” assumeix 

Manel Ruiz, inspector de la Policia 
Local de Caldes. Al marge, però, 
de la baixa intensitat dels requeri-
ments policials, “Caldes és també 
un municipi amb molta incidèn-
cia”, afegeix Josep López, sotsins-
pector del cos local: “Podem inter-
venir en múltiples casos com són 
les denúncies per molèsties veï-
nals i sorolls a la via pública, inci-
dents de trànsit, talls de carrers 
..., requeriments que tenen poca 
afectació en la ciutadania, però 
que cal millorar per contribuir a 
una més elevada qualitat de vida 
en el municipi”. 
Sota aquest preàmbul, Caldes de 
Montbui compta amb el nou Pla 
Local de Seguretat 2021-2024; un 
exhaustiu pla estratègic que apor-
ta solucions amb mesures concretes 
als possibles escenaris de risc que 

poden aparèixer i que possiblement 
caldrà fer front en el futur més im-
mediat: “Hem analitzat les deman-
des i les necessitats de la ciutada-
nia tenint en compte els recursos 
de què disposem per tal que, en el 
procés d’integració de tot plegat, 
es prioritzin intervencions i es de-
fineixen actuacions concretes” se-
gueix Ruiz. El Pla estableix sis ob-
jectius prioritaris a treballar durant 
els pròxims tres anys, que són el sis-
tema de seguretat, la seguretat ciu-
tadana, la seguretat viària, les emer-
gències i protecció civil, la reducció 
de les conductes que van en contra 
de la convivència pacífica, la garan-
tia de la seguretat  sanitària i, final-
ment, l’urbanisme i el medi ambient. 
Amb relació a la seguretat viària, 
en l’any de pandèmia s’ha regis-
trat la taxa de 192,9 denúncies de 

trànsit per cada 1.000 habitants, 
de les quals més del 30% provenen 
de zones d’estacionament amb con-
trol horari i un altre 33% correspon 
a denúncies de trànsit de la catego-
ria greu i molt greu: “Si comparem 
les dades amb les d’altres muni-
cipis es revela la seva incidència 
a Caldes, i per això es fa essenci-
al analitzar aquells punts que són 
riscos potencials i revertir-los de 
manera anticipada, apostant per 
mesures preventives que garan-
teixin una mobilitat segura per 
als vehicles i per a la ciutadania” 
apunta l’inspector en cap. 
Un altre aspecte prioritari del Pla 
de Seguretat és resoldre la manca 
crònica d’efectius policials al muni-
cipi: “Pel que fa a l’organització in-
terna i en la capacitat de recursos 
humans, l’estudi ha conclòs que 

ens manca personal al cos local” 
exposa Ruiz, tot afegint que “la mit-
jana d’edat de la Policia és de 54,4 
anys, i això suggereix la necessi-
tat d’aplicar polítiques que apos-
tin per rejovenir la plantilla a Cal-
des de Montbui”. 
També el nou Pla de Seguretat es-
tableix com a prioritari la millora 
d’unes instal·lacions que han quedat 
envellides, però que aviat es conver-
tiran en la nova prefectura de la Po-
licia Local de Caldes. “Des del 1995 
que ens ubiquem a una casa an-
tiga del municipi de la qual s’han 
fet un parell de reformes internes, 
però l’actual prefectura està ab-
solutament desfasada i no és ade-
quada per atendre a la ciutadania 
en bones condicions” afegeix el sot-
sinspector López.
Les obres de construcció del nou 
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Seguretat Ciutadana 

edifici es preveuen l’any 2022, les 
quals donaran pas a un nou edifi-
ci de dues plantes, ubicat en la ma-
teixa illa on s’ubiquen les actuals 
instal·lacions, entre els carrers Cli-
ment Cuspinera, General Padrós i 
Santa Teresa. La nova prefectura 
comptarà amb una planta baixa on 
s’instal·laran els serveis adreçats a 
la ciutadania, i la planta soterrània 
que es destinarà a les dependències 
del personal i la guarda dels vehicles 
de la Policia Local. “Ens encanta 
el projecte, el qual esdevindrà un 
gran salt qualitatiu que ens per-
metrà millorar la prestació de 
servei als calderins i calderines” 
apunta López. 

UNA POLICIA AMB VOCACIÓ 
DE SERVEI I AL COSTAT 
DELS VEÏNS I VEÏNES
L’inspector en cap Manel Ruiz i el 
sotsinspector Josep López dirigei-
xen junts el cos de la Policia Local 
de Caldes, organisme que incideix 
fermament en el concepte de ‘po-
licia de proximitat’. “És un mèto-
de de treball que va a la inversa 
de la metodologia tradicional: en 
lloc de desplaçar-nos en funció de 
la quantitat d’incidents i ser re-
actius a les circumstàncies, adre-
cem els nostres recursos i opera-
cions a poder-nos anticipar a les 
necessitats de la població” expli-
ca el sotsinspector López. Des del 
contacte directe amb la ciutadania, 
arran la interrelació i presència fí-
sica en l’espai, la Policia Local es no-
dreix de coneixement amb relació 
a tot el que afecta el territori, per-
cebent les necessitats o inquietuds 
reals del veïnat, i estudia estratègi-
cament les seves operacions per tal 
de poder evitar requeriments abans 
d’haver-hi d’actuar en conseqüèn-
cia. “Al final –concreta López- el 
concepte de la policia de proxi-
mitat es resumeix en saber de-
tectar el problema i fer-ne la cor-
responent anàlisi qualitatiu per 
poder-lo evitar el dia de demà”. 
Segons el Pla Local de Seguretat, vi-
gent des de l’any 2021, Caldes pro-
posa una policia local de proximitat 
com a una de les màximes priori-
tats, i encara que signifiqui “una 
important inversió de temps i es-
forç en la planificació i en la di-
recció, es tracta d’un projecte de 
futur que ajudarà a incrementar 
la qualitat de vida dels ciutadans 
i les ciutadanes de la nostra vila” 
segueix López. 

LA PANDÈMIA DE LA COVID-
19: LA GRAN SACSEJADA QUE 
HEM SABUT RESISTIR 
Mentre la gran majoria de la pobla-
ció restàvem confinats, protegits del 
contagi de la Covid-19 en els primers 
dies de pandèmia, els professionals 
del servei considerat essencial se-
guia a peu de carrer. “Va ser una si-

tuació realment difícil. No teníem 
material de protecció ni capaci-
tat per buscar recursos” diu Ruiz. 
“Vivíem en un estrès permanent 
per saber com havíem d’actuar, a 
on havíem d’evocar els nostres re-
cursos i com dirigir les actuacions 
policials... recordo cada diumen-
ge a la tarda de lectura i anotaci-
ons del BOE per, l’endemà, comu-
nicar les darreres novetats a la 
resta d’agents del cos local” afe-
geix López. Evidentment, la sotra-
gada sanitària va significar una re-
estructuració global de les tasques 
habituals de la Policia Local, rediri-
gint gran part de la seva actuació 
a l’àmbit assistencial: “Vam col-
laborar molt activament en el re-
partiment de material sanitari i 
d’elements de protecció” explica 
l’inspector en cap, funcions que van 
completar-se amb el fet de mantenir 
els circuits d’informació amb la ciu-
tadania, i temps més tard, controlar 
i sancionar les conductes que posa-
ven en risc la seguretat de la ciu-
tadania en l’àmbit local. En aquest 
punt, val a dir que “malgrat les 
moltes denúncies i sancions que 
hem hagut d’interposar i adver-
tències que hem hagut de donar, 
la ciutadania de Caldes ha respost 
molt dignament” reconeix el sot-
sinspector López, qui afegeix que 
“la gran majoria de la població ha 
respectat el que deia una norma-
tiva massa canviant, i ens acon-
tenta veure com s’ha reaccionat 
en moments tan crítics”.

COL·LABORACIONS VITALS 
EN LA RESPOSTA A QUALSE-
VOL EMERGÈNCIA 
La ràpida resposta que va reque-
rir l’esclat de la pandèmia de la 
Covid-19 va realçar la qualitat de 
col·laboració i capacitat de coordi-
nació dels diferents cossos de segu-
retat de qualsevol àmbit territorial. 
“Recordo que a l’inici de la pandè-
mia vam celebrar una reunió de 
crisi amb la Policia Local, mem-
bres de l’Ajuntament, Protecció 
Civil i nosaltres, els Bombers Vo-
luntaris de Caldes de Montbui, 
amb el propòsit d’estudiar com 
encaràvem la coordinació entre 
tots els cossos de seguretat d’àm-
bit local” explica Jordi Soler, cap 
del Parc de Bombers Voluntaris de 
Caldes de Montbui.   
En el seu cas, els bombers volun-
taris van dur a terme importants 
actuacions de desinfecció de resi-
dències de gent gran – sota coman-
dament de la Generalitat de Cata-
lunya-, i en l’àmbit local van incidir 
en la campanya de conscienciació, 
tan important en els primers mesos: 
“Passejàvem pels carrers de Cal-
des tres dies a la setmana, a les 20 
hores del vespre, i fèiem sonar les 
sirenes perquè la gent que estava 
confinada a casa ens veiessin pas-
sar”, segueix Soler. 

Tot i que el Parc de Bombers Volun-
taris de Caldes –actualment com-
post de 19 voluntaris i 4 veterans- 
pot ser activat a requeriment de 
qualsevol emergència arreu de Ca-
talunya, “és cert que el nostre pri-
mer àmbit d’actuació és Caldes de 
Montbui i els municipis confron-
tants, i el fet de comptar amb un 
parc de Bombers en el municipi és 
realment avantatjós pel coneixe-
ment que es té del terreny, dels ca-
mins i dels punts d’aigua disponi-
bles. Tot plegat aporta molta més 
immediatesa en la nostra respos-
ta a l’emergència” explica Soler. 
Protecció Civil és l’altre organisme 
sense ànim de lucre, format també 
per persones voluntàries, que signi-
fiquen un suport essencial als cos-
sos de seguretat d’àmbit local. En 
actiu a la vila des dels anys 90, l’as-
sociació compta actualment amb 
una vintena de voluntaris, d’edats 
i perfils molt diversos, on la màxi-
ma figura n’és l’alcalde de la vila, i 
en segon lloc, l’inspector en cap de 
la Policia Local. “Protecció Civil 
és l’organització de recursos hu-
mans i materials que permet mi-
llorar la resposta d’emergències 
o risc greu, regits pel document 
DUPROCIM, que és on s’esta-
bleixen tots els plans pels quals 
se’ns pot activar en el municipi” 
explica Josep Barrera, cap de Pro-
tecció Civil de Caldes de Montbui. 
Des d’actes o festes al municipi com 
l’Escaldàrium, la Festa Major o Sant 
Antoni... són múltiples les tasques 
de l’associació que desenvolupen els 
seus voluntaris arran la vocació de 
servei absolutament desinteressat a 
la ciutadania. “Durant els primers 
temps de pandèmia vam repartir 
menjar a domicili a aquelles per-
sones dependents que tenien cer-
tes dificultats” detalla Barrera, “i 
més endavant, també vam oferir 
suport a la Policia Local passe-
jant pels entorns de Caldes i infor-
mant veïns d’altres poblacions de 
les restriccions de mobilitat i les 
mesures Covid-19” afegeix. 
Abans, durant i després de la pan-
dèmia, “la relació i coordinació 
amb tots els cossos de seguretat 
de Caldes és absolutament excep-
cional” concreta l’inspector en cap 
de la Policia Local, Manel Ruiz. La 
resposta de tots ells en cas d’emer-
gència s’unifica a través del canal de 
referència, el 112,  i de manera cohe-
sionada atenen els requeriments de 
la ciutadania “amb empatia, sent 
capaços d’atendre’ls des de la seva 
perspectiva i no des de la distàn-
cia”. Com diu l’inspector en cap de 
Caldes, “cal ser conscient que les 
persones acudeixen a nosaltres 
quan viuen una situació de crisi, 
una situació difícil que no saben 
com gestionar, i poder ajudar-los, 
ser al seu costat en aquestes cir-
cumstàncies, ens reporta una sa-
tisfacció personal i professional 
que no té preu”. 

“Cal ser conscient que les 
persones acudeixen a no-
saltres quan viuen una si-
tuació difícil que no saben 
gestionar, i ser al seu costat 
en aquestes circumstàncies 
a nosaltres ens reporta una 
satifacció personal i profes-
sional que no té preu”

Manel Ruiz
Inspector en cap de la Policia Local 
de Caldes de Montbui

“El fet de comptar amb un 
parc de Bombers en el mu-
nicipi és realment avanta-
tjós pel coneixement que es 
té del terreny, dels camins i 
dels punts d’aigua disponi-
bles. Tot plegat aporta molta 
més immediatesa en la nos-
tra resposta a l’emergència” 

Jordi Soler
Cap del Parc de Bombers 
Voluntaris de Caldes de Montbui 

“Durant els primers temps 
de pandèmia vam repartir 
menjar a domicili, i més en-
davant també vam oferir su-
port a la Policia Local passe-
jant pels entorns de Caldes i 
informant veïns d’altres po-
blacions de les restriccions i 
les mesures Covid-19” 

Josep Barrera
Cap de Protecció Civil de Caldes
 de Montbui
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Caldes recupera i dignifica els noms i les històries dels calderins 
que van ser deportats en camps de concentració nazi, en senyal 
d’homenatge i suport a les seves famílies

Per cada vida usurpada: 
ni oblit, ni silenci

La Carme tenia deu anys quan va traslladar-se 
a Caldes amb la seva família. En aquella època, 
altres nenes recitaven les històries que els ex-
plicaven els seus avis, però ella mai va conèi-
xer als seus. A casa li van dir que l’avi va morir 
en mans dels soldats alemanys en un camp de 
concentració nazi. Evidentment, per a aque-
lla nena era impossible arribar a comprendre 
la magnitud del que això significava; de tot el 
dolor, la pena i la tristor que mantenia oculta 
i latent la seva família des de la desaparició 
de l’avi Pasqual quan aquest només era en la 
seva trentena i va viure els seus últims anys 
sotmès, torturat, ... deshumanitzat per la bes-
tialitat més extrema que es recorda en la his-
tòria de la humanitat. 
En Pasqual Gimeno Cervera va néixer a Barce-
lona, però després de casar-se va residir amb 
la família en el número 23 del carrer General 
Padròs de Caldes de Montbui. Passats uns 
anys a França treballant a la pedrera, la famí-
lia Gimeno va tornar al poble termal on van 

néixer els dos fills petits, d’entre ells, el pare 
de la Carme. “Sempre havia treballat a la 
pedrera i, de fet, moltes llambordes del pas-
seig Margall eren fetes per ell i els seus com-
panys” explica la néta d’en Pasqual, Carme Gi-
meno Coronado. 
Com altres convilatans finalment deportats, 
Gimeno va ser combatent republicà. En el lli-
bre de família constava com a desaparegut du-
rant la Guerra Civil, amb data de defunció l’any 
1939, però Creu Roja Internacional confirma-
va un altre final: “El poc que sabem és que 
va fugir a França i en passar la frontera el 
van fer presoner, per després ser deportat 
a Mauthausen i, finalment a Gusen, on defi-
nitivament va morir o el van gasejar... això 
no ho sabem perquè mai hem pogut esbri-
nar quin tipus de mort va patir”. Segons el 
registre de defuncions Mauthausen/Gusen, 
la víctima número 4854 –l’avi Pasqual, per la 
Carme- va morir el 6 de novembre del 1941, dia 
que es va produir una gran mortaldat a Gusen 

amb més de cinquanta morts, la majoria repu-
blicans espanyols. 
En el transcurs dels mesos i els anys, la família 
Gimeno no va saber res del pare que va par-
tir cap a un futur amb minses esperances, en 
un context esfereïdor entre guerres. Només 
es conserven un parell de cartes de quan era 
intern a Mauthausen i on, amb el correspo-
nent segell d’haver estat censurades, expli-
cava “que els tractaven molt bé, que men-
javen força i no passaven fred. També a la 
carta deia que aviat es tornarien a veure; 
tot una gran mentida perquè això no va ar-
ribar a passar”. 
De l’avi Pasqual només recorden el seu insepa-
rable mocador de seda blanc i el barret sem-
pre tan ben col·locat. Durant la seva estança 
als camps de concentració nazi, la dona i els 
fills no podien imaginar la barbàrie a la qual 
estava sent sotmès, ell i les més de vuitanta mil 
persones d’arreu que hi eren recloses. Tanma-
teix, “diuen que la seva filla, la tieta Rosa, va 

morir de tristor buscant de manera incan-
sable al seu pare, del qui mai en va saber 
res. Anys més tard, amb el pare vam visitar 
els camps de Mauthausen i Gusen. Allà ima-
ginava al meu avi, carregat amb tants quilos 
de pedra i caminant per aquella escala infi-
nita, l’escala de la mort... Decididament, no 
hi hauríem d’haver anat. Va ser molt dur”. 

Aquesta només és una de les tretze històries 
de vida –i desgràcia-  que van haver de mal-
viure els calderins que van ser deportats en 
camps de concentració i extermini nazi. Com-
batents –per grat o per força- en el bàndol re-
publicà en la Guerra Civil espanyola, es van 
veure obligats a travessar la frontera i exi-
liar-se a França arran la victòria del règim 
franquista. Però l’arribada de les tropes ale-
manyes en el territori francès va significar la 
nova derrota del feixisme imperant a Euro-
pa. Tots ells van ser deportats a Mauthausen 
(amb una exempció a Dachau), on van morir 
tres. La resta van ser enviats a Gusen, on fi-
nalment van morir altres set. 
Josep Maria Catafau Rabadà, Joan Deu Casa-
novas, Alexandre Folch Gómez, Pasqual Gime-
no Cervera, Ricardo López López, Isidre Malla 
Carreras, Josep Manuel Blavi, Armand Pueyo 
Jornet, Marcel Ramon Comas, Artur Triquell 
Font, Josep Ferrer Espelt, Josep Jané Cervera 
i Pere Torrades. Tots ells amb noms i cognoms, 
amb pares i mares, llocs de residència, milers 
d’anècdotes d’infantesa, històries, pensaments 
i ideologies, massa somnis per complir, i alguns 
d’ells amb fills i filles que han crescut i viscut, 
per sempre més, amb un dolor imperant, silen-
ciós, asfixiant. Amb la indignació d’imaginar, a 
hores d’ara, el tracte inhumà que van viure els 
seus familiars deportats, i en paral·lel, amb la 
irreversible tristor de no poder esbrinar mai 
molts dels interrogants que els han acompa-

> Q. PASCUAL
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nyat en el decurs de les noves generacions. 
Per a la veïna de Caldes Teresa Baró, el pe-
riple del seu tiet avi ha estat un dolor inces-
sant i  amagat del qual a casa mai se n’ha par-
lat. “Una pena, una necessitat de silenci que 
s’ha transmès amb els anys, arrossegant-se 
al llarg de vàries generacions”. A casa dels 
Catafau eren cinc germans: en Jaume, que va 
morir a la batalla de l’Ebre el 1938; en Miquel 
(l’avi de Teresa Baró); la Maria, promesa amb 
un noi que també va morir a la guerra; en Fre-
deric i en Josep Maria. “La primera notícia 
que vaig tenir de l’existència i mort d’en 
Josep Maria Catafau va ser als meus 15 anys 
arran el llibre ‘Els catalans als camps nazis’ 
de Montserrat Roig. D’aleshores recordo a 
mare i l’àvia mirant d’amagar el llibre a l’avi 
Miquel perquè no recordés, per no tornar a 
obrir la ferida. Però va ser impossible per-
què l’existència del llibre, i de tot el que re-
velava, va córrer com la pólvora a Caldes, on 
èrem diverses famílies afectades”. 
Catafau va allistar-se com a voluntari els pri-
mers dies de la Guerra Civil, va anar al front 
d’Aragó i, finalment, a l’ofensiva final contra 
Catalunya. El calderí va passar a França arran 
la retirada i va ser internat al camp de Sant 
Cebrià. “Els meus familiars van tenir notí-
cies d’ell mentre era al camp de refugiats 
on deia que s’ho passava molt malament. Va 
contraure el tifus, i va mirar d’aconseguir 
avals, de buscar influències al poble i així 
poder tornar a Caldes, però no van arribar 
a temps. Quan es van aconseguir, ell ja no 
hi era. Era cap a Mauthausen i van perdre 
el contacte fins conèixer la seva mort aca-
bada la Segona Guerra Mundial”. Segons el 
registre Mauthausen/Gusen, en Josep Maria 
Catafau va ser la víctima número 5793, mort 
el 22 de novembre del 1941. Així ho certifiquen 
els documents que guardaven en els seus ger-

mans, en Frederic i la Maria, i que actualment 
custodia Teresa Baró, juntament amb un re-
llotge d’en Josep Maria i el seu carnet de xofer: 
“Aquests són els únics records que conser-
vo i que espero també deixar als meus fills 
perquè en tinguin la memòria”. 

Dels tretze calderins que actualment consten 
haver estat víctimes de l’Holocaust, només 
tres van poder sobreviure a la barbàrie. Josep 
Jané Cervera, germà per part de mare amb en 
Pasqual Gimeno Cervera –també deportat-, va 
ser un d’ells. “D’en Josep Jané diuen que va 
refugiar-se a la muntanya d’El Farell amb 
una colla, però el capellà els va descobrir 
i van haver de fugir” explica Carme Gime-
no, néta de Pasqual Gimeno. Des d’aleshores, 
la família no en va saber res fins ben entrada 
la dècada dels 70: “Per nosaltres era el tiet 
Pepito. Ell vivia a França i el vaig conèixer 
als meus 13 anys quan va venir a Barcelo-
na a visitar a la seva germana”. Va ser en 
aquesta curta estança quan Josep Jané va ex-
plicar a la família que va aconseguir escapar 
de Mauthausen: “Ell i altres companys van 
acabar a la corda, els van penjar amb filfer-
ro. Els van donar per morts, van caure a la 
fosa i d’allà van poder fugir, agafats del tub 
d’escapament d’un camió fins, suposada-
ment, arribar a França. Recordo que sem-
pre portava un mocador al coll que li tapés 
la marca que li devia haver deixat aquell 
filferro. Aleshores ningú coneixia aquesta 
història. Això no es podia explicar. De fet, 
jo tampoc ho havia dit fins ara”. Les cruel-
tats viscudes en els camps de concentració 
van portar a Jané a haver de conviure amb la 
por durant anys, exiliat per sempre fins a la 
seva mort l’any 1982: “En la visita a Barcelo-
na l’any 1973 va topar-se amb un agent de la 
Policia Nacional i es va amagar a un portal. 

Tenia molta por perquè pensava que el bus-
caven, però li van fer entendre que ja no es 
perseguia a les persones amb ideologies di-
ferents de les del règim”. 

TRETZE NOMS, TRETZE HISTÒRIES 
QUE NO CAURAN EN L’OBLIT 
L’agost del 2019 el BOE va publicar els noms 
de totes les persones espanyoles que van ser 
deportades en camps de concentració nazi du-
rant la Segona Guerra Mundial. “Quan vaig 
veure que hi constaven calderins no m’ho 
podia creure” diu Carme Germà, regidora de 
Memòria Local de Caldes. Des d’aleshores, els 
equipaments Museu Thermalia i Arxiu Muni-
cipal han treballat coordinats amb “el ferm 
compromís cap a aquestes persones, per 
retornar-los el nom i no oblidar mai més la 
seva història; i també amb l’absolut suport a 
les seves famílies, les quals mereixen saber 
que el què van passar els seus familiars no 
va ser envà. Des de la política considerem 
que l’oblit no és la solució, perquè aquest 
és precisament el que pot provocar que la 
història es torni a repetir” segueix Germà. 
El pas previ en el reconeixement i recuperació 
de la memòria dels calderins deportats, vícti-
mes de l’Holocaust, va ser l’aprovació per una-
nimitat en el ple municipal del juny del 2020 el 
compromís a ancorar fermament en la memò-
ria del municipi els noms i les vides d’aquests 
tretze calderins. Arran la petició formal d’un 
veí de Caldes i l’exhaustiva recerca encomana-
da a l’historiador Eduard Puigventòs i López, 
el municipi va adherir-se al projecte Stolpers-
teine l’estiu del 2020; projecte artístic disse-
nyat per Gunter Demnig a través del qual es 
ret homenatge a cada una de les víctimes del 
nacionalsocialisme. Cada stolpersteine és una 
llamborda única, feta a mà com a gest de res-

pecte i humanitat, i a Caldes s’han col·locat 
onze d’aquests petits monuments en record a 
les víctimes calderines del nazisme, cada una 
d’elles ubicada davant del domicili on van re-
sidir els veïns deportats abans de marxar a la 
guerra o ser interns en els camps. 
La localització de cada llambordí i la ruta que 
permet visitar-los s’identifica en el plànol ubi-
cat a la plaça Neus Català i Pallejà, espai cal-
derí batejat amb el nom de l’activista anti-
feixisa, deportada i supervivent del camp de 
Ravensbrück, també com a mostra d’home-
natge als homes -i a totes les dones- víctimes 
de l’Holocaust. La plaça també acull el monò-
lit que recorda els noms i cognoms dels de-
portats calderins.
La memòria que en aquest cas és tràgica i en-
cara dolorosa per algunes famílies de Caldes 
s’ha recollit en l’exposició produïda pel Museu 
Thermalia “Els calderins deportats als camps 
nazis”, comissariada per Eduard Puigventós. 
La mostra s’ha completat amb un catàleg amb 
textos de Puigventós i il·lustracions de l’artis-
ta calderí Ferran Vidal, podent-se visitar fins 
al gener del 2022. “Som conscients que l’ex-
posició és efímera, per la qual cosa el catà-
leg servirà de testimoni permanent; una 
mostra i catàleg que aviat ampliarem, ja 
que des dels primers actes d’homenatge i 
difusió hem sabut de l’existència d’un tret-
zè calderí, supervivent, que també va ser 
deportat a Mauthausen-Gusen: Pere Tor-
radas” explica Anna Monleón, directora del 
Museu Thermalia. El sorgiment del darrer cal-
derí deportat i fins ara no documentat mostra 
la longevitat del projecte, el qual “no tenim 
tancat: el més segur és que se’n pugui se-
guir fent altres coses i, sobretot, seguir re-
cordant a aquestes persones, veïns nostres, 
els quals van morir amb un número, sense 
nom, sense dignitat” segueix Monleón. 

“Vaig voler visitar els camps de Mauthausen 
i Gusen amb el meu pare. Allà imaginava al 
meu avi, carregat amb tants quilos de pedra i 
caminant per aquella escala infinita, l’escala 
de la mort... Decididament, no ho hauríem 
d’haver fet. Va ser molt dur”.

Carme Gimeno Coronado 
Descendent de Pasqual Gimeno Cervera 

“Recordo a la mare i l’àvia mirant d’amagar 
el llibre de Montserrat Roig a l’avi Miquel 
perquè no recordés, per no tornar a obrir 
la ferida. Però va ser impossible perquè 
l’existència del llibre va córrer com la pólvora 
a Caldes, on érem diverses famílies afectades”

Teresa Baró Catafau
Descendent de Josep Maria Catafau Rabadà

“Volem expressar el ferm compromís de la vila 
de Caldes  cap a aquests calderins, per retornar-
los el nom i no oblidar mai més la seva història; 
i també l’absolut suport a les seves famílies, les 
quals mereixen saber que el què van passar els 
seus familiars no va ser envà”

Carme Germà Vila 
Regidora de Memòria Local de Caldes

 “El projecte de recuperació de la seva 
memòria no està tancat. El més segur és que 
se’n pugui seguir fent moltes altres coses 
i, sobretot, seguir recordant a aquestes 
persones, veïns nostres, els quals van morir 
amb un número, sense nom, sense dignitat”

Anna Monleón Esterli
Directora del Museu Thermalia

Memòria Local
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El projecte emmarcat dins el Pla d’Acció Climàtica veurà la llum aquest 2022, en el qual la ciutadania local 
tindrà accés a part de l’energia renovable generada a partir de les instal·lacions fotovoltaiques municipals

Neix la Comunitat Energètica 
Local de Caldes: la CEL de Caldes 

En els darrers 30 anys, la població 
mundial és responsable d’emetre 
una quantitat d’emissions de CO2 
a l’atmosfera equiparable a l’acu-
mulada des de l’inici de la huma-
nitat fins al 1990. L’escalfament de 
l’atmosfera i l’oceà és inequívoc, els 
volums de neu i gel han disminu-
ït i el nivell del mar ha pujat. Amb 
tot, els experts preveuen que, molt 
probablement, la temperatura en 
superfície continuarà augmentant 
al llarg del segle XXI. I en un con-
text d’emergència climàtica, d’in-
crement desorbitat de la factura 
elèctrica i d’important crisi eco-
nòmica-social derivada de la pan-
dèmia, “ara és el moment de po-
sar-nos-hi de valent i fer front al 
canvi climàtic per al benefici de 
tots i totes. Com a entitat públi-
ca, des de l’Ajuntament tenim el 
deure de donar exemple i liderar 
i impulsar projectes transforma-
dors que potenciïn la generació i 
l’ús d’energies renovables” decla-
ra Jordi Martín, 4t tinent d’alcalde 
i regidor d’Acció Climàtica. 
En els pròxims mesos, Caldes 
veurà néixer la Comunitat Ener-

gètica Local de Caldes: la CEL 
de Caldes. “Crearem una comu-
nitat amb consciència de grup 
on qualsevol calderí i calderina 
podrà adherir-s’hi i així compta-
bilitzar, entre tota la ciutadania 
i el sector empresarial del terme 
municipal, la quantitat d’energia 
verda que injectem a la xarxa a 
partir d’instal·lacions fotovoltai-
ques” segueix Martín. 
La nova llei 24/2013 del sector elèc-
tric permet la creació de Comuni-
tats d’Energies Renovables, les 
quals poden ser impulsades des de 
les autoritats locals. I davant l’exis-
tència de diferents conceptes rela-
cionats amb les Comunitats Ener-
gètiques, a Caldes “hem apostat 
pel model de l’autoconsum com-
partit”. “El que perseguim-  afe-
geix el regidor - és impulsar l’ús 
de les energies renovables; con-
tribuir a complir els objectius 
de reducció d’emissions de CO2; 
fomentar la participació ciuta-
dana en la transició energètica; 
establir mecanismes per lluitar 
contra la pobresa energètica, i 
també, molt important, baixar 

la factura elèctrica dels calde-
rins i calderines”. 

QUALSEVOL VEÍ O VEÏNA 
PODRÀ DISPOSAR D’ENER-
GIA FOTOVOLTAICA PER A 
L’AUTOCONSUM PROPI 
En la CEL de Caldes es distingi-
ran dues modalitats de participa-
ció, depenent de les circumstànci-
es de cada família i possibilitats en 
els seus habitatges: “D’una banda, 
facilitarem la instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques a aquells 
particulars amb habitatges on 
els sigui possible la instal·lació; i 
per aquelles famílies que això no 
sigui viable, els cedirem –d’altra 
banda- part de l’energia que ge-
neren les instal·lacions fotovol-
taiques municipals ubicades en 
un radi de 500 metres de distàn-
cia” concreta el regidor. D’aques-
ta manera, “es democratitza 
encara més l’accés a l’energia re-
novable, facilitant que qualsevol 
calderí i calderina –siguin quines 
siguin les seves circumstàncies- 
pugui accedir a l’energia verda i 

a l’estalvi energètic i econòmic”. 
En la denominada ‘modalitat A’, 
l’Ajuntament posarà a disposició 
dels ciutadans elegibles que tin-
guin interès a accedir a electricitat 
renovable de proximitat, la cessió 
d’aproximadament un 50% de les 
plaques municipals a través d’un 
concurs públic (que es regularà a 
través d’un procediment específic). 
Per aquests ciutadans, la participa-
ció en el servei energètic constarà 
d’1 kWp de potència per família, a 
més de l’accés a l’aplicació digital 
que els facilitarà informació sobre 
el seu consum i generació i la gestió 
administrativa i tècnica del servei. 
La taxa de participació per aques-
ta modalitat serà de 50 euros anu-
als, amb una possible reducció de 
la factura elèctrica d’entre els 150 
i 250 euros anuals.
En paral·lel, la CEL de Caldes con-
templa una ‘modalitat B’ de parti-
cipació, que correspon a aquelles 
famílies i/o empreses locals que 
optin per la instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques a les cobertes 
dels seus habitatges/naus, benefi-
ciant-se tant del servei de gestió 

energètica com de la gestió admi-
nistrativa i d’accés a subvenci-
ons que produeixen una disminu-
ció del temps d’amortització de la 
instal·lació. En aquesta altra mo-
dalitat, la taxa de participació serà 
de 10 euros anuals i en cas d’un au-
toconsum eficient, l’ús d’energia 
solar els pot significar una reduc-
ció de la factura elèctrica d’entre 
els 400 i 700 euros anuals.  

QUAN I COM ACCEDIR A LA 
CEL DE CALDES
Des de l’octubre del 2021 que qual-
sevol calderí o calderina interessat/
da en participar en la CEL de Cal-
des –sigui en la modalitat A o B- 
pot adreçar-se a l’Oficina d’Acció 
Climàtica –ubicada a l’Ajuntament 
de Caldes- i formalitzar la seva pre-
inscripció. També és possible om-
plir el formulari de preinscripció 
publicat a www.caldesdemontbui.
cat/lacel. Les inscripcions per ac-
cedir al servei energètic municipal 
no podran realitzar-se fins a la in-
auguració de la CEL de Caldes, pre-
vista els pròxims mesos.   

Plaques fotovoltaiques municipals instal·lades a l’edifici d’habitatges polivalents, situat al carrer de Buenos Aires. > AJ. CALDES 

Acció Climàtica 
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L’Ajuntament de Caldes ha emprès en l’últim any dues grans obres de millora i reforma que han transformat 
i adequat els pavellons esportius municipals Torre Roja i Bugarai, a més d’altres projectes menors 

L’elevat nombre d’entitats i clubs esportius, així 
com la pronunciada activitat esportiva que es 
practica diàriament en els diferents equipa-
ments locals són sinònim de l’ardent ebullició 
de l’esport a la vila termal. “L’esport és molt 
viu a Caldes i hem volgut adaptar les instal-
lacions esportives municipals a aquesta rea-
litat, les quals en alguns casos havien quedat 
obsoletes i antiquades” explica Isidre Pineda, 
alcalde de Caldes de Montbui. 
Prop del milió d’euros ha estat la inversió mu-
nicipal del 2021 destinada a la remodelació i 
adequació de diferents instal·lacions esporti-
ves que, principalment, s’ha focalitzat en els 
pavellons  municipals Torre Roja i Bugarai. 
“Ambdues intervencions han repercutit en 
pavellons esportius molt ben equipats i pre-
parats, i resten pendents el canvi de gespa al 
Camp Municipal de Futbol -previst per l’es-
tiu vinent-, així com el canvi de la coberta de 
la pista esportiva de l’INS Manolo Hugué” 
afegeix l’alcalde. 
Al marge d’ambdues actuacions, la regido-
ria d’Esports també va destinar durant l’any 
81.000 euros en projectes menors, com el nou 
marcador sense fils del Bugarai o la nova me-
gafonia del Camp Municipal de Futbol.   

TORRE ROJA I BUGARAI, ELS DOS 
GRANS PROJECTES DE MILLORA 
En poc més de dos mesos i mig, i complint amb 
el calendari d’obres previst, el Pavelló Muni-
cipal Torre Roja va partir una transformació 
“molt necessària i esperada” apunta Pine-
da. Les obres de reforma van consistir en la 
renovació total del paviment de la pista, la re-
forma i modernització dels vestidors, la reno-
vació de la coberta i la col·locació de plaques fo-
tovoltaiques per a la generació d’energia per a 
l’autoconsum. A més dels quasi 400.000 euros 
d’inversió en l’equipament, “des del 2015 que 
s’han anat fent diversos treballs de millora 
com la instal·lació de la fibra òptica, la subs-
titució de l’enllumenat o l’establiment d’una 
nova sonorització” afegeix Núria Carné, regi-
dora d’Esports. La segona gran intervenció del 
2021 va recaure en el salt qualitatiu del Pavelló 
Municipal Bugarai. En aquest cas, les obres van 
consistir en la construcció dels nous vestidors, 
adossats a l’estructura ja existent, sota una in-
versió de més de 450.000 euros. 

SUPORT I RECONEIXEMENT A L’ES-
PORT INDIVIDUAL DE COMPETICIÓ
En la 5a edició del programa ‘Ambaixadors i 
Ambaixadores de l’Esport’, nou esportistes lo-
cals exporten el nom del municipi en la tem-
porada d’enguany. El programa de suport a 
l’esport individual de competició es tradueix 
en una atribució econòmica, el reconeixement 
de la seva aportació a Caldes i la promoció de 
la vila arreu del món. 

Esports 

SANDRA GIL
Tècnic i Coordinadora del CPA Caldes
“El nou terratzo del pavelló ens va molt bé per 
entrenar i els nous vestidors han fet un canvi 
espectacular. Però demanem més espais de 
magatzem per fer-ne ús, on desar material i 
decoració de festivals i competicions. També 
entrenem a la pista de l’INS Manolo Hugué, on 
esperem que amb la nova coberta se solucioni el 
problema d’humitat, i seria adequat remodelar 
els vestuaris. També disposem d’unes hores 
a  l’Escola El Farell, però necessitem la cessió 
d’espais coberts on les inclemències del temps 
no interfereixin en els entrenaments i que no 
repercuteixi en les competicions o en l’adhesió 
de nous patinadors”.

SALVA FA
President de l’Ass. de Futbol Sala de Caldes 
“Manifestem la nostra plena satisfacció pel que fa 
a equipaments esportius municipals, dels quals 
nosaltres fem ús del pavelló de Les Cremades i del 
de la zona esportiva del Bugarai. És un luxe poder 
utilitzar dues instal·lacions totalment equipades 
per la pràctica del futbol sala. L’Afs Caldes és 
organitzador de dues lligues locals, una lliga 
social i una lliga de veterans, i es disputen durant 
tres dies a la setmana. A més, a l’estiu gaudim 
del camp de futbol municipal per dur a terme el 
Torneig Escolar Vila de Caldes conegut com “El 
Rosario”. Per tant, estem orgullosos de poder 
tenir i utilitzar unes instal·lacions esportives 
magnífiques i ben cuidades”. 

JAUME BALAGUER
Vicepresident de la Junta del CN Caldes
“La nostra secció de Futbol Sala ha pogut 
estrenar enguany els vestidors del pavelló 
Bugarai, una necessitat que ja feia anys que es 
reclamava i que l’Ajuntament finalment ha pogut 
fer l’esforç de construir-lo. Tanmateix, la secció 
de bàsquet entrena al pavelló de Les Cremades, 
i aquí no s’hi han fet obres de millora aquests 
anys. Tot i l’esforç de l’equip de manteniment, el 
paviment rellisca i hi ha algunes goteres. Però val 
a dir que l’equipament manté les condicions que 
la secció necessita. Una última petició és que, en 
un futur, s’habilitessin més espais a altres escoles 
de Caldes a causa de la manca d’equipaments 
per acollir l’alta demanda de tantes entitats”.  

EDUARD CANDAMI
Tècnic i representant del CH Caldes 
“Fa més de 15 anys que estic al CH Caldes, n’he 
vist l’evolució i el creixement i la resposta de 
l’Ajuntament per donar suport a l’hoquei patins 
calderí. Aquest creixement a nivell de base, 
d’equips, de projecte femení i el gran nivell que ha 
assolit l’Ok Lliga hagués estat impossible sense la 
implicació del consistori en l’adequació de pistes 
i en les millores realitzades durant aquest any al 
pavelló. És evident que l’ascens del 1r equip masculí 
a la màxima categoria estatal i europea ha motivat 
inversions per a la millora d’un pavelló que té molts 
anys, i que caldrà acabar d’adequar per la capacitat 
dels espectadors, tot i que sabem que el consistori 
s’està plantejant l’ampliació del recinte”. 

XAVI ORTEGA
President del CF Caldes
“L’estat actual del Camp de Futbol Municipal no 
és l’adequat per la nostra pràctica esportiva, ja 
que la gespa està molt deteriorada. Però sabem 
que l’inconvenient es resoldrà a l’estiu, perquè es 
canviarà la gespa, i significarà un gran canvi pel 
nostre dia a dia. Un altre aspecte que aviat s’hauria 
d’arranjar és l’enllumenat del camp de futbol, el qual 
està obsolet. La majoria de camps ja tenen llums 
LED i, amb el temps, aquestes condicions no són 
les idònies, sobretot quan s’entrena de nit. Però 
també s’ha d’agrair la bona tasca que fa l’equip de 
manteniment de les instal·lacions”. 

MARC CONGOST
Responsable del Rugby & Touch d’ El Centre
“Valorem molt positivament l’esforç de 
l’administració per oferir-nos un espai, però els 
equipaments es queden curts per les nostres 
necessitats. Ens manca horari per poder entrenar 
més d’ hora i mitja a la setmana i poder desenvolupar 
el projecte d’escola de rugbi. Si bé esperem que 
amb el canvi de gespa puguem comptar amb 
unes línies que marquin les mides d’un camp de 
touch rugby, ens agradaria poder comptar amb un 
camp amb pals i mides homologades per oferir la 
pràctica del rugbi amb caràcter general i millorar 
l’oferta esportiva a Caldes. També proposem un 
canvi de nom de l’equipament que englobi a tots 
els esports, com Camp Municipal d’Esports”. 

ELS CLUBS OPINEN: S’AJUSTEN ELS EQUIPAMENTS A LES NECESSITATS ESPORTIVES? 

PAVELLÓ MUNICIPAL LES CREMADES
I PAVELLÓ MUNICIPAL BUGARAI PAVELLÓ MUNICIPAL TORRE ROJA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL

La gran aposta per un esport  
ajustat a la demanda ciutadana 
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Implicacions de l’aparició d’òmicron

El Gran Germà

Davant l’explosió de contagis per 
òmicron, els dubtes i la preocupa-
ció que rodegen la nova soca són 
cada vegada més evidents. Tant 
és així, que òmicron ha capgirat 
el relat sobre el final de pandè-
mia, i hem passat d’escoltar histò-
ries sobre el final de la pandèmia 
a escoltar-les sobre la convivència 
amb el coronavirus. Un terme que 
guanya terreny és la gripalització, 
referent a la transició del virus 
de malaltia pandèmica (tal i com 
la coneixem avui dia) a endèmi-
ca (que afecta habitualment a una 
regió). Ara bé, què sabem d’òmi-
cron? Per què es pensa que mai no 
eliminarem del tot el coronavirus?
És òmicron menys perillosa que 
les anteriors soques? La respos-
ta correcta és clara: encara no 
ho sabem. Falta temps i informa-
ció per fer una valoració definiti-
va sobre la mortalitat associada a 
òmicron i l’amenaça que represen-
ta, doncs les morts tarden en pre-
sentar-se. Tot i així, els resultats 
preliminars semblen indicar que 
òmicron genera més contagis però 
símptomes més lleus.
Quin sentit té que el coronavi-
rus perdi virulència? La obser-
vació que la soca més recent de 
SARS-CoV-2 és més contagio-

sa però menys patogènica obra 
la porta a la justificació per ate-
nuació. Aquesta teoria, que no és 
aplicable a tots els virus, es basa 
en que els virus es tornen menys 
agressius per millorar la seva ca-
pacitat de contagi. Així doncs, es 
proposa que els virus que provo-
quin símptomes més greus, com 
la mort del hoste, tendirien a desa-
parèixer: si l’hoste es mor, el virus 
també (recordem que el virus re-
quereix de cèl·lules vives per so-
breviure). D’aquesta manera, el 
virus més patogènic no es podria 
transmetre, mentre que el virus 
més tènue sí. De nou, aquest fe-
nomen no es manifesta en tots els 
virus, però es contempla que pugui 
ser una explicació per la tendèn-
cia decreixent de la gravetat de la 
malaltia i l’augment de transmis-
sió d’òmicron.
Quina s’espera que sigui la ten-
dència del COVID? Si la teoria 
de l’atenuació apliqués a la pan-
dèmia de SARS-CoV-2, s’espera 
una coexistència amb el virus i, 
per tant, no es preveu la possibi-
litat de poder eliminar el virus de 
la població. Es creu que tindria un 
comportament estacional que re-
queriria de vacunació anual (esce-
nari actual de la grip).

ARTICLE D’OPINIÓ

ARTICLE D’OPINIÓ

LAIA CORNELLAS

BIÒLOGA

“Òmicron ha 
capgirat el relat de la 

pandèmia: d’eliminar 
el virus a conviure-hi”

Comencem un altre any amb el 
Gran Germà enganxat al clatell.
A l’usuari sofert del metro que 
va pujant els trams d’escales es-
bufegant sota la mascareta, no li 
falta res més que anar sentint la 
veu insidiosa que li va recorda a 
cada moment que només ha d’aga-
far el transport públic fora de les 
hores punta, que no pot abaixar-se 
la mascareta sota cap concepte i 
sobretot que respecti la distància 
de seguretat, una cosa molt sen-
zilla quan els vagons van a reben-
tar de gent. Llavors, quan s’arri-
ba a la destinació, sigui el lloc de 
feina, una botiga, un establiment o 
alguna institució, les instruccions 
no decauen i els plafons on es re-
marca l’obligatorietat de la masca-
reta, el rentat sovint de mans amb 
sabó, la ventilació o el metro i mig 
de distància tornen a ocupar bona 
part de l’espai i del nostre cervell.
Després de pràcticament dos anys 
de pandèmia segurament  tothom 
ja sap per a què serveix el gel hi-
droalcohòlic i està al cas de portar 
la mascareta cobrint nas i boca. 
Aquestes alçades la majoria de 
ciutadans surten al carrer amb 
els deures fets, això vol dir amb 
una mascareta posada i segura-
ment amb una altra de recanvi a 

la bossa perquè la perspectiva és 
de més de vuit hores amb la màs-
cara posada.
I jo em pregunto, els governants 
fan també els deures? Tots com-
prenem que no és senzill entomar 
una inesperada pandèmia com 
aquesta, però una mica de pràc-
tica ja la tenim perquè fa mesos 

que ens hi barallem. 
Llavors, per què continuen amb 
els missatges contradictoris, les 
instruccions confuses i els canvis 
sobtats de les regles del joc?
Ara que ja sembla un clàssic que 
quan els restauradors tenen les 
neveres i congeladors plens s’acor-
den restriccions més estrictes, ara  
ens trobem amb un escenari nou: 
les maleïdes proves. Els antígens, 
les PCRS,  els autotests ... un fes-
tival d’eines, algunes de les quals 
de precaris resultats, que van a 
compte dels de sempre. Els ma-
teixos que han de sentir la mega-
fonia Orweliana al metro i assu-
mir-la amb estoicament, ara a més 
s’han de rascar la butxaca per fer-
se a cada punt i moment proves. 
Saber si s’és o no positiu ha esde-
vingut el mal son d’aquestes fes-
tes i la ruïna d’alguns. S’han fixat 
els que ens manen que a d’altres 
països o són de franc o estan sub-
vencionades? 
Potser no caldrien tant cartells, 
ni plafons informatius de les obli-
gacions que ens imposa la Covid i 
convindria més facilitar les coses 
als treballadors que cada dia han 
de superar una veritable gincana 
simplement per fer complir amb 
la feina quotidiana.

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

Nous cursos per a adults al Taller d’Art

‘El català: un futur incert?’ a Can Rius

L’escola municipal de disciplines artístiques, el Taller d’Art Manolo 
Hugué, inicia aquest mes de gener el segon trimestre amb diversitat 
de cursos adreçats a adults: des d’un curs de fotografia analògica i ex-
perimental, a un curs de joieria ceràmica, un curs d’iniciació al gra-
vat, dos cursos de ceràmica creativa amb argiles i esmalts d’alta tem-
peratura, un curs d’aquarel·la i estergit, i finalment un curs de dibuix.
Tots els cursos trimestrals per a adults es fan en horari de vespre –ex-
cepte el d’aquarel·la, que se celebrarà en horari de tarda- i així afavorir 
“que molts pares i mares puguin fer un taller mentre els seus fills 
o filles estan a les classes del Taller d’Art” expliquen des de l’equip 
directiu del centre. Per a inscripcions o més informació cal adreçar-se 
a tallerdart@caldesdemontbui.cat o www.tallerdartmanolohugue.cat. 

El pròxim 19 de gener tindrà lloc, a la Sala Noble de Can Rius, la xer-
rada ‘El català: un futur incert?’ on reflexionar sobre la situació actual 
de la llengua catalana. En l’acte, que se celebrarà a les 20 hores, hi in-
tervindran els ponents Rosa Monforte, membre de la Plataforma per 
la Llengua, i Francesc Bernat, professor de la Universitat de Barcelona 
i investigador en el camp de la sociolingüística. El Grup d’Entitats In-
dependentistes de Caldes de Montbui organitza la xerrada, en la qual 
“es posarà sobre la taula  la greu situació de retrocés en el coneixe-
ment i l’ús del català” expliquen des del grup calderí. Els oradors ex-
posaran les conclusions de l’InformeCAT 2021, l’informe de Platafor-
ma per la Llengua sobre dades de coneixement i ús de la llengua, i les 
raons i els mecanismes que han dut a la pèrdua de presència del cata-
là en l’ús social i en molts àmbits. 

ESCOLA D’ART | NOU TRIMESTRE

LLENGUA CATALANA | XERRADA

COMERÇ | TEMPORADA D’HIVERN

Rebaixes després d’una 
bona campanya de Nadal
Un any més, arriba el període de les rebaixes d’hivern després de la di-
nàmica campanya de Nadal. La clàssica temporada dels productes amb 
descomptes va començar la setmana passada després  de viure, en ter-
mes generals “una bona campanya de Nadal” explica Gemma Llove-
ras, propietària de la sabateria Kamina del centre de Caldes. “Va ser 
un encert perllongar la Fira de Nadal a més dies de mercat, ja que 
vem notar molta més venda procedent de visitants de fora del mu-
nicipi” segueix Lloveras. L’alerta generalitzada i la por al possible poc 
estoc abans de festes va provocar un cert avançament en les compres 
típiques de Nadal, de tal manera que “a última hora no hi ha hagut 
tanta feina com en altres anys”. Al final, però, “el resultat ha estat el 
mateix, repartit de manera diferent” afegeix Lloveras. 
Ja en plena temporada de rebaixes, el consumisme revifa de nou. No obs-
tant això, i segons Lloveras, “crec que la gent comprem quan ho neces-
sitem, i les rebaixes ja no són aquella bogeria de temps anteriors”. 

Gemma Lloveras, de la sabateria Kamina, des de la botiga. > CEDIDA  
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El Centre, Ateneu Democràtic
i Progressista

A l’altell d’El Centre encara es 
pot visitar fins al dia 16 de gener 
la mostra de l’artista calderí, An-
toni Carné, ‘Gargots’. Una exposi-
ció on el seu autor intenta recons-
truir l’essència sense cap patró 
establert, amb l’objectiu de gau-
dir d’una llibertat impensable fins 
ara i on intenta que l’espectador 
es deixi portar. Les obres expo-
sades es van realitzar entre l’any 
2020 i 2021 a partir de situacions 
abstractes i amb llibertat de ma-
terials. A l’artista li agrada pensar 
“que aquests gargots sonen com 
una peça de free-jazz, que es des-
fan en el no-res si no els mires”.

D’altra banda, el pròxim dia 
30 de gener arriba a El Centre, 
Ateneu Democràtic i Progressis-
ta la mostra itinerant ‘Quan s’en-
duen el país: l’espoli franquista als 
ateneus de Catalunya’ organitzada 
per la Universitat Popular de Cal-
des. Aquesta exposició és un tre-
ball comissariat per la doctora en 
Història Neus Moran, i que la Fe-
deració d’Ateneus de Catalunya, 
conjuntament amb el magazín La 
Mira, ha fet realitat. Aquesta ex-
posició és el resultat del treball de 
recerca sobre l’espoli patrimonial a 
molts ateneus durant i després de 
la Guerra Civil. L’objectiu d’aques-
ta exposició és posar de manifest 
els greuges i saquejos sistemàtics 
que va patir la cultura catalana des 
del moment en què es va acabar 
la Guerra Civil. L’espoli patrimo-
nial va ser un mecanisme repres-
siu de primer ordre en el qual hi 
havia una clara voluntat política de 
càstig als considerats “enemics” i 
l’interès econòmic del Nuevo Esta-
do sorgit de la victòria de la Guer-
ra Civil. Un dels aspectes més in-
teressants d’aquesta mostra és 

Les exposicions que no ets pots perdre a Caldes
EXPOSICIONS | ART, HISTÒRIA I LLENGUA

Mostres artístiques, 
amb contingut 
històric i sobre la 
defensa de la llengua 
es poden i es podran 
visitar a la vila

Mireia Clapers 

Imatges de les exposicions que es poden i es podran veure a 
Caldes aquest mes de gener. > CEDIDES

Aquest any, torna  Sant Antoni!
Després de l’aturada obligada a causa de la pandèmia 
que ha impedit la tradicional celebració de Sant Anto-
ni Abat al municipi, enguany torna el programa de les 
festes, tot i veure’s afectades per algunes de les restric-
cions vigents. En aquest cas, els abanderats no oferi-
ran el tradicional vermut del diumenge previ a la festa, 
els assajos del ball de plaça quedaran restringits amb 

el mínim de persones acompanyants i l’acte de cloenda 
se celebrarà sense possibilitat de ballar per part del pú-
blic assistent. Tot i els canvis, es mantenen l’esmorzar 
del Traginer, l’ofici solemne amb la benedicció dels pa-
nets, els Tres Tombs, la dansa a la plaça de la Font del 
Lleó, el concert de música catalana al Casino i l’acte de 
cloenda amb l’Orquestra ‘La Chatta’, també al Casino i 
amb la restricció d’aforament que estableix actualment 
el protocol en els recintes culturals. 

el fet de poder estudiar els casos 
dels ateneus com a eina de mesura 
i analítica d’aquest espoli. A l’ini-
ci de la insurrecció, el Movimien-
to Nacional va buscar consolidar 
l’espoli sobre una sòlida base legal, 
construïda expressament per le-
gitimar la usurpació patrimonial 
generalitzada a totes les persones 
físiques i jurídiques, vives o mor-
tes, que va qualificar d’enemics po-
lítics. Centenars d’immobles van 
ser espoliats a les entitats del mo-
viment associatiu de Catalunya.

La Federació d’Ateneus de Ca-
talunya ha elaborat aquesta exposi-
ció que repassa l’espoli patrimoni-
al franquista vers l’associacionisme 
ateneístic i està formada per tretze 
plafons que recullen amb precisió 
diversos capítols d’aquesta època 
tan fosca de l’associacionisme, amb 
proves documentals detallades i un 
llistat complet dels estatges confis-
cats tant a les entitats actualment 
adherides a la Federació d’Ateneus 
de Catalunya com altres, algunes ja 
desaparegudes.

La Biblioteca de Caldes

Si encara no l’heu visitat, fins al 
dia 14 de gener, l’equipament mu-
nicipal acull l’exposició ‘En cata-
là, jugues?’ organitzada per l’As-
semblea de Caldes i Plataforma 
per la llengua. Aquesta mostra té 
per objectiu conscienciar a la po-
blació sobre la importància de de-
fensar el dret que tenen tots els 
infants a poder jugar en la seva 

llengua. L’àmbit de les joguines 
i els videojocs és encara un dels 
espais en què s’ha d’avançar més 
en la tasca de normalització lin-
güística. Aquesta tasca, cal adre-
çar-la tant a la sensibilització de 
consumidors (infants, nois i noies, 
i també mares i pares) com a la 
conscienciació del sector de les 
empreses productores i distribu-
ïdores. L’exposició que es pot visi-
tar a la Biblioteca està dissenyada 
per la creadora de Les Tres Bes-
sones, Roser Capdevila.
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L’ex membre de Rosa 
Luxemburg i artista 
multidisciplinari pujarà 
a l’escenari del Cafè del 
Centre per presentar el 
seu tercer treball

MÚSICA | PROGRAMACIÓ GENER

Pol Fuentes actuarà al Cafè del Centre  

El Cafè del Centre acollirà el 23 de gener el di-
recte de Pol Fuentes, qui presentarà al públic de 
Caldes el seu 3r àlbum “Saturn Negre”. Aquest 
darrer disc és el relat d’un astrònom aficionat 
que després de creure que ha descobert un forat 
negre amb la forma de Saturn, pateix una de-
sorientació temporal que el fa més feliç. Així és 
com es converteix en un predicador de la ‘vida 
alterna’; és a dir, no viure en ordre cronològic, 
sinó que cada dia es desperta en una etapa de la 
vida diferent per gaudir al màxim de les peculi-
aritats de cadascuna. El cantautor barceloní va 
ser el cantant, guitarrista, lletrista i compositor 
del grup de rock Rosa-Luxemburg. Després de la 
seva dissolució, Fuentes ha continuat en solitari 
enregistrant els àlbums ‘Una nova guerra’ (2016), 
‘Embranzida’ (2018) i ‘Saturn Negre’ (2020). El cantant barceloní arriba a Caldes per presentar el seu tercer àlbum. > CEDIDA 

El passat 21 de desembre es va celebrar la 32a edició 
dels Premis Ateneus, a càrrec de la Federació d’Ate-
neus de Catalunya. En l’acte, que va tenir lloc a la 
Carpa del Circ Històric Raluy, a Barcelona, el Centre 
Ateneu Democràtic i Progressista va ser premiat pel 
projecte Coobert. La iniciativa ofereix recursos a les 
persones en el seu camí d’accés a l’habitatge i impul-
sa la creació d’una cooperativa per facilitar-ho i con-
tribuir, així, a la creació de comunitats socials que in-
tegrin diferents col·lectius amb diferents capacitats 
físiques i econòmiques. El Premi Treball en Xarxa, el 
guardó rebut a l’entitat calderina en el marc del lliu-
rament de premis, vol posar en valor el treball con-
junt del Centre, Coop70 i APINDEP.  “Volem agrair 
a la FAC el premi i fer-ho extensiu als companys del 
projecte Coop70 i APINDEP. Junts ens en sortirem 
per a posar eines per fer més treball vers les coope-
ratives d’habitatge” diuen des de l’entitat calderina.
La gala celebrada a Barcelona va tenir una gran acolli-
da amb més de 300 persones assistents, les quals van 
gaudir d’una mostra del nou espectacle de la companyia 
de Rosa Raluy, “Vekante”. “Va ser una gala molt par-
ticular i especial” van dir fonts oficials de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, “on es va combinar la màgia 
del circ amb l’esforç i la importància del món ateneís-
tic” segueixen explicant. En paraules de la FAC, “donem 
l’enhorabona a totes les entitats que van presentar 
candidatura enguany, per la seva dedicació i cons-
tància en millorar i conservar els espais culturals, 
i agraïm al públic la seva presència i companyia en 
un dia tan especial com ho són els Premis Ateneus”.

GUARDÓ | EL CENTRE

Premi Ateneus per Coobert
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Un grup de calderins i calderines creen el projecte ‘Garrotxem pel món’ per recórrer a peu diversos paratges naturals 

Dels entorns de Caldes als de la 
Garrotxa, a peu i en companyia 

Imatge d’un dels paratges naturals que travessa el camí de l’itinerari número 1, que va d’Olot a Santa Pau. de la guia ‘La volta a peu a la Garrotxa’. > CEDIDA

SENDERISME | ‘GARROTXEM PEL MÓN’

aminar per conèixer, 
compartir, descobrir, 
per viure i poder 
agafar aire. Carme 
Trobalón, calderi-

na i professora de música d’edu-
cació secundària, va enamorar-se 
perdudament de la guia ‘La volta 
a peu a La Garrotxa’ i va animar a 
una colla de persones conegudes a 
endinsar-se als entorns i encants 
de la comarca, a peu. Tres etapes 
completades després, el projecte 
‘Garrotxem pel món’ va sumant 
nous adeptes més enllà de Caldes 
de Montbui. I la proposta de seguir 
compartint, en ruta, segueix crei-
xent amb nous integrants, i també 
nous objectius. 

Com sorgeix l’aventura ‘Garrot-
xem pel món’? 
Sorgeix el passat mes de setembre 
quan llegeixo un article d’un diari 
de Girona en el qual expliquen la 
presentació d’una nova guia de vi-
atge: “La vota a peu a la Garrot-
xa”. Vaig estar mirant els diferents 
enllaços en què s’explicava el pro-
jecte i vaig veure que ho havia de 
fer, que pintava d’allò més atrac-
tiu i interessant! Vaig comprar la 
guia de seguida! La proposta és fer 
10+1 itineraris, a peu, d’un poble a 
un altre de la Garrotxa, de tal ma-
nera que en acabat haurem fet 200 
km i haurem enllaçat 20 pobles di-
ferents, passant per diversos parat-
ges i llocs d’interès natural, patri-
monial, cultural... Com a al·licient, 
amb la guia hi va un passaport 
que et van segellant a cada etapa 
i, quan has segellat les 10 etapes, 
Turisme Olot et regala una motxi-
lla i 30 € per comprar en el comerç 
local. Ara, si ho demanes, també et 
donen el passaport sense necessi-
tat de comprar la guia.

Vau començar sent sis calderins 
i calderines, però a poc a poc va 
creixent el grup, oi? 
Sí. En un inici, vaig parlar amb 
algunes de les persones amb les 
quals surto habitualment a cami-
nar. Els va engrescar la propos-
ta i vam fer una primera trobada 
per ensenyar-los la guia. Tothom 
s’hi va apuntar i el primer que vam 
fer va ser marcar unes dates al ca-
lendari, una sortida mensual, amb 
la idea de finalitzar el projecte el 
juny del 2022. De seguida, també, 

Ivette Hijano 

vaig crear un grup d’Instagram 
(@garrotxem_pel_mon) i a partir 
d’aquest em va contactar un antic 
professor meu de Vilassar de Mar. 
Li vaig dir que s’hi apuntés, i amb 
ell ho van fer cinc persones més 
de la comarca de Girona. Ara som 
unes 12 persones, però a la sortida 
del 22 de gener en serem 16, ja que 
s’hi han apuntat tres persones més 
de Tarragona. 

I de recórrer els entorns de Cal-
des a descobrir els de la Garrotxa. 
Per què precisament la Garrotxa?
És que quan llegeixes el projecte 
i, sobretot, quan tens la guia a les 
mans, te n’enamores! Només lle-
gint-la i veient les imatges i entrant 
en el món suggeridor que se’t pro-
posa, ja et vénen ganes de trepitjar 
aquelles terres. 

L’aventura va començar el 23 
d’octubre i ja porteu tres etapes 
finalitzades. Com us heu orga-
nitzat per anar complint els di-
ferents itineraris?
Primer vam començar seguint els 
itineraris tal com els marca la guia, 
numerats de l’1 al 10, però ara ens 
hem saltat el número 3 i el 4 perquè 

son força llargs i necessitem fer-los 
quan el dia sigui més llarg. Per tant, 
portem fets els itineraris 1, 2 i 5. Ho 
fem en un matí, començant a cami-
nar abans de les 9 hores i acabant 
cap a les 14 hores. A la guia, cada 
itinerari porta incorporat un codi 
QR que t’enllaça amb el circuit de 
Wikiloc, de manera que, a banda de 
llegir bé les explicacions, anem se-
guint el camí. Els itineraris estan 
ben assenyalats, bé sigui amb in-
dicadors d’Itinerannia Senders, o 
amb els dels GR, tot i que la ma-
teixa ‘La Volta a Peu a la Garrotxa’ 
també ha creat unes plaques que 
vas trobant incorporades als pals 
de senyalització. Està tot molt ben 
senyalitzat, però cal parar atenció 
per no desviar-te del camí!

Quants quilòmetres camineu 
aproximadament en cada etapa? 
Entre els 15 i 18 km, però les rutes 
més llargues són d’entre 26 i 27 km. 
D’aquestes últimes n’hi ha dues, i 
com que les volem fer en un únic 
dia, caldrà caminar unes 8-9 hores. 

Amb tants quilòmetres per re-
córrer , les sortides deixen temps 
pel turisme gastronòmic o el pa-

trimoni històric?
Sí, tot i que anem a preu fet, per-
què ens proposem complir amb el 
timing. Amb tot, podem badar en 
els punts més interessants, que la 
guia mateixa ja ho contempla. La 
veritat és que resulta impossible no 
badar perquè tot el que veiem és 
una meravella absoluta! També en 
els itineraris d’un únic matí apro-
fitem per quedar-nos a dinar en 
algun restaurant que la mateixa 
guia et suggereix i, per ara, tot és 
excel·lent!

A banda de la guia, teniu algun 
contacte a partir del qual us hàgiu 
organitzat les diferents etapes?
De fet, tinc contacte amb un dels 
autors de la guia a Instagram, en 
Sergi Romero. Li comento algun 
aspecte i tenim feedback. També 
hi ha altres persones que estan re-
corrent les rutes i ho compartei-
xen al Wikiloc. Però vaja, amb el 
grup i un cop en ruta, ens espavi-
lem molt bé!

Què és el que us motiva a em-
prendre cada sortida?
El que comenta la colla és que es 
tracta d’un paisatge diferent, és 

molt relaxant i d’una bellesa que 
et recarrega les piles! A més, el fet 
de caminar en colla és molt moti-
vador i l’experiència és molt agra-
dable, fas amistat i ens divertim 
moltíssim! Jo, personalment, es-
pero cada novas ortida amb unes 
ganes immenses! 

Caminar per fer salut o caminar 
per descobrir i compartir?
Bé, jo diria que per descobrir i 
compartir, però a més, fas salut.

Teniu algun projecte de futur 
després de descobrir la Garrotxa? 
Ui, sí! El que té emprendre projec-
tes en colla és que sempre sorgei-
xen més propostes. En tenim unes 
quantes en ment, pendents de re-
menar i triar, i continuar conei-
xent altres comarques de Catalu-
nya, o de més enllà! De fet, tot i que 
el nom que ens vam posar fa refe-
rència a la Garrotxa, hem transfor-
mat el nom propi en el verb “gar-
rotxem” perquè implica acció, fer, 
i hem afegit “pel món” perquè obri-
rem l’activitat a altres paratges. 
També ens hem fet samarretes 
amb un logo molt artístic que ha 
dissenyat una integrant del grup. 

C
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El Caldes cau contra el Lleida en la 13a jornada

HOQUEI | PARLEM OK LLIGA 

Relliscada a casa

El Recam Làser Caldes va caure 
amb un marcador de 3 a 5 contra 
el Finques Prats Lleida en el partit 
corresponent a la 13a jornada de la 
Parlem OK Lliga. El partit va cele-
brar-se dissabte passat, 8 de gener 
del 2022, a la represa de la competi-
ció d’àmbit nacional després de les 
vacances de Nadal. En l’encontre, 
els arlequinats van tenir una bona 
actuació, però van trobar-se tot el 
duel a remolc.
El partit va començar amb domini 
vallesà, però Vives -clau pels visi-
tants- va fer el 0-1 en el minut 10. 
Ferran Rosa, en el minut 17, va fer 
l’empat amb un xut llunyà que va-
sorprendre a Serra. Selva, al minut 
21, va superar a Beltràn amb una 
gran definició. Els vallesans van 
poder empatar aprofitant una L’arlequinat Ferran Rosa en el partit de dissabte passat contra el Finques Prats Lleida, que va acabar amb un 3 a 5. > K.CÁTEDRA

blava a Selva transformada de ma-
nera magistral per Rovira. Abans 
del descans, Vives, des de la direc-
ta, va fer el 2-3. 
A la represa, els calderins van do-
minar el joc i Rovira, aprofitant la 
desena, va tornar les taules a l’elec-
trònic. L’alegria va durar poc pels 
locals. Di Benedetto va fer el 3-4 en 
una acció ràpida al minut 39. Selva, 
amb un xut directe des de fora de 
l’àrea, va sentenciar el duel amb el 
marcador final de 3-5. 
El Caldes arrenca l’any sense premi 
tot i la bona imatge al llarg del matx. 
Les baixes han estat decisives pel 
quadre calderí que no aconsegueix 
disposar de tots els efectius. La pro-
pera cita tindrà lloc el pròxim diu-
menge a la Torre Roja contra el Gi-
rona. > PREMSA CH CALDES 

Després de l’encontre que va acabar amb empat a 0 gols amb el 
C.F. Cardedeu, els calderins segueixen líders en solitari en el ràquing

FUTBOL | SEGONA CATALANA

El CF Caldes inicia el seu Tourmalet

Abans de les festes de Nadal, el conjunt 
calderí va iniciar el seu particular Tour-
malet a casa davant l’Argentona, el qual 
va acabar amb un favorable 5 a 0.
A la represa de la competició, diumenge 
passat va celebrar-se l’encontre del C.F. 
Cardedeu vs. C.F. Caldes, el qual va cul-
minar amb un empat. El partit davant el 
Cardedeu va començar força bé pel con-
junt calderí, amb ocasions i bon joc. Poc a 
poc, tal com es preveia, el partit va anar 
assolint una màxima igualtat entre amb-
dós equips. Finalment, el partit va acabar 
amb empat a 0 gols, un bon resultat per als 
de Caldes, que continuen líders en solitari.
Segons el calendari, ara tocarà rebre la vi-
sita de l’U.E. Gurb; seguidament es visita-
rà el camp del San Pol, per acabar la pri-
mera volta a casa davant l’U.D. Taradell. Ferran Tacón, jugador del C.F. Caldes, en el partit de diumenge. > T. GUTIÉRREZ

Aquest cap de setmana, el CN Caldes va participar amb 11 esportis-
tes del club en el IV Campionat de Catalunya Open Màsters d’hivern, 
celebrat a les instal·lacions del CN Sabadell. D’entre tots i totes les 
nedadores del Caldes van aconseguir la suma de 12 medalles, i van 
assolir la 32a posició de club. En la categoria femenina, destaca el re-
sultat de Natàlia Pocull, qui va ser campiona de Catalunya en les pro-
ves de 200 i 400 metres lliures, i subcampiona de Catalunya en els 
200 metres esquena, dins de la categoria +40. També Olga Fernán-
dez va classificar-se subcampiona en els 400 metres lliures, i 3a en 
els 100 i 200 lliures, dins de la categoria +35. D’entre els masculins, 
van destacar Néstor Viussà, qui va quedar 3r en els 100 metres es-
tils, i el seu company de club, Dídac Mayol, també 3r en els 100 braça. 

NATACIÓ | CN CALDES 

Dotze medalles en el Campionat Màsters 
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Anuncia’t!
Més de 3.000 
lectors veuran 
aquest anunci.

 t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat
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LLEGEIX-NOS SENSE
MOURE'T DE CASA!
A partir d'ara demana un exemplar
del Calderí amb la teva comanda
de  distribució a domicili.

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

14 | AGENDA 

  Exposicions

‘En català, jugues?’
Fins al 14 de gener
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: L’Assemblea de Caldes i Plata-
forma per la Llengua

‘Els calderins deportats
als camps nazis’
Mostra que homenatja als 12 calderins de-
portats als camps de concentració nazi, 
impulsat pel Museu Thermalia i l’Arxiu 
Històric Municipal.
Fins al gener del 2022. 
Lloc i organitza: Museu Thermalia

‘Quan s’enduen el país: l’espoli fran-
quista als Ateneus de Catalunya’
Exposició que repassa a l’espoli patrimo-
nial franquista vers l’associacionisme ate-
neístic. 
Del 30 de gener al 20 de febrer del 2022
De dimarts a diumenge de 12 a 22 hores
Lloc: Centre, Ateneu Democràtic i Pro-
gressista de Caldes de Montbui 
Organitza: Universitat Popular de Caldes 
de Montbui (UPCM) – Centre Ateneu
Democràtic 

  DIMECRES 12
17 H · CAMPANYA DONA EL MILLOR 
DE TU, DONA SANG
Lloc: Espai Can Rius
Organitzen: Banc de Sang i Teixits, Asso-
ciació de Donants de Sang del Vallès Ori-
ental i l’Ajuntament de Caldes.

19 H · CONFERÈNCIA
‘Hidrògen, energia neta’ a càrrec de Xavier 
Giménez, Doctor en Química.
Departament de Ciència de Materials i
Química Física & Institut de Química
Teòrica i Computacional (IQTCUB).
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Università-
ria ‘Delfí Dalmau i Argemir’ de Caldes
de Montbui. 

  DIVENDRES 14
19:30 H · ESCOLA DE CASTELLS
Iniciació lúdica al món dels castells. Acti-
vitat gratuïta. 
Lloc: Local (C. General Padrós, 35)
Organitza: Castellers de Caldes 

  DISSABTE 15
19 H · CONCERT D’HIVERN 
– AJORNAT-
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral Guisla

  DIUMENGE 16
10 H · FIRA D’ANTIQUARI I BRO-
CANTERS I COLECCIONISME 
Lloc: avda. Pi i Margall (a l’alçada del car-
rer del Mestre Gregori Montserrat). 
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

  DILLUNS 17
SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA 
PER A DONES
Les dones que vulguin fer consultes, han 
de demanar hora al telèfon 93 865 54 20.
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes 

  DIMECRES 19
20 H · XERRADA
“El català: un futur incert?” a càrrec del 
professor de la Universitat de Barcelona 
Francesc Bernat i de la Rosa Montforte, 
membre de Plataforma per la Llengua. 
Lloc: Sala Noble de Can Rius 
Organitza: Grup d’Entitats Independen-
tistes de Caldes de Montbui 

  DIVENDRES 21
19:30 H · ESCOLA DE CASTELLS
Iniciació lúdica al món dels castells. Acti-
vitat gratuïta. 
Lloc: Local (C. General Padrós, 35)
Organitza: Castellers de Caldes 

  DSSABTE 22
12 H · FESTIVITAT DE SANT 

SEBASTIÀ
Lloc: Església Sant Sebastià
Organitza: Parròquia Sant Sebastià
de Montmajor

  DIUMENGE 23
SANT ANTONI ABAT
8 H ·   L’esmorzar del Traginer a l’aparca-
ment del Caprabo.
10 H ·   Ofici solemne de Sant Antoni amb 
la benedicció dels panets.
11.30  H·   Tres Tombs. Benedicció d’ani-
mals i cercavila.
16.30   H·   Dansa de Sant Antoni a la plaça 
de la Font del Lleó.
18.30  H · Concert de música catalana
al Casino.
22 H ·  Acte de fi de festa al Casino de Cal-
des, amb l’Orquestra ‘La Chatta’.
Accés preferent pels socis. L’aforament és 
limitat segons normativa vigent. Masca-
reta i Passaport Covid obligatoris.
Organitza:  Associació Cultural ‘Facultat 
de Sant Antoni Abat’

19 H · CONCERT
A càrrec de Pol Fuentes. 
Relat narratiu i musical d’un astrònom 
aficionat, que després de creure que ha 
descobert un forat negre amb la forma de 
Saturn, pateix una desorientació tempo-
ral que el fa més feliç. Així és com es con-
verteix en un predicador de la vida alter-
na, és a dir, no viure en ordre cronològic 
lineal, sinó cada dia despertar-se en una 
etapa de la vida diferent per a poder gaudir 
al màxim de les peculiaritats de cada una”. 
Entrada anticipada: entrapolis.com. 
Preu entrada: 8 euros per a socis; 10 euros 
per a no socis. 
Lloc: Al Cafè del Centre
Organitza: El Centre Ateneu Democràtic
i Progressista 

  DIMECRES 26
19 H · CONFERÈNCIA
‘Antàrtida, gel més enllà de la fi’ a càrrec 
de Jordi Camins, Màster tècnic per l’Ins-
titut d’Estudis Superiors, Econòmics i 

d’Assegurances (INESE).
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí 
Dalmau i Argemir’ de Caldes de Montbui. 

  DIVENDRES 28
18 H · TROBADA D’ACC
Assemblea Ordinària i celebració de l’ani-
versari de l’Associació
Lloc: Sala petita del Casino de Caldes 
Organitza: Acció Cívica Calderina 

  DIUMENGE 30
9:30 H · SORTIDA CULTURAL
Visita a l’exposició de Gaudí al Museu Na-
cional de Catalunya. 
Lloc: sortida des de l’Estació d’Autobusos
Organitza: Acció Cívica Calderina 

 Febrer 

  DIMECRES 02
19 H · CONFERÈNCIA
‘La transició a Catalunya’ a càrrec de Jo-
sep-Lluís Martin Berboism, Doctor en 
Història Contemporània.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí 
Dalmau i Argemir’ de Caldes de Montbui. 

  DIUMENGE 06
18:30 H · CONCERT ‘FEELING GOOD’
Joan Vázquez, cantant barceloní que ha 
actuat en molts musicals d’èxit del país 
així com en llegendaris cabarets de Bro-
adway i el West End, canta standards del 
Jazz en el seu anglès original i versions en 
català dels temes mítics, tot això acompa-
nyat d’un trio musical. 
Preu d’entrades: 8 – 10 €; i estudiants 5 
€. Venda d’entrades a taquilla els dijous 
de 17 hores  a 19 hores i per internet a 
http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc i organitza: Casino de Caldes 
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DEFUNCIONS

31 de desembre · 72 anys
FRANCESC BELLAVISTA
CASTRO 

26 de desembre · 74 anys 
JOAN POCH MAURI 

17 de desembre · 84 anys
DOLORES GALINDO 
ZAMORA 

10 de desembre · 87 anys
JOSEFA ALONSO 
MELENDRO 

29 de novembre · 89 anys
ADRIÁN ROMERO 
FERNÁNDEZ 

28 de novembre · 60 anys
EDUARDO MARTÍN CANO 

19 de novembre · 90 anys
ASUNCIÓN RIUS BADIA 

18 de novembre · 90 anys
DOLORES CARMONA 
VALDIVIESO 

4 de novembre · 92 anys
JOSEP MARTÍ MARTÍ 
(CAL BARRAQUER) 

Passatemps en català

“Ha trigat ________ temps, però al final en Roger ha _______ tot el cafè.” 

molt/mòlt mòlt/mòltmòlt/molt molt/molt

Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la! 
d'aquest mes escanejant el codi QR. 
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica 
“Envia”. A la pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats” 
per veure'n les solucions i saber si has respost correctament. 

UN COP DE MÀ
Rumia i encerta-la!

Trobaràs el qüestionari al  i al  de l’Oficina de Català de Caldes.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

El qüestionari lingüístic que et posa a prova cada mes, perquè puguis comprovar  
com tens l’ortografia, la sintaxi i el lèxic en llengua catalana.

“La millor manera de saber 
si pots confiar en algú és 
confiar-hi.”

> Ernest Hemingway

La frase de la quinzena

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).

www.calderi.cat
el portal digital de notícies

Tria quina de les opcions 
que et proposem és 
l’adequada: 
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Curiositats

“Aquest relat 
m’ha permès agafar 

confiança per 
continuar escrivint”

Q
. P

A
S

C
U

A
L

- Ets advocat, entrenador de touch 
rugby, i ara fas pública una nova 
faceta, la literària. Com t’arriba la 
proposta de participar en el projec-
te ‘Sueños de fantasía’?
Fins ara els relats que havia fet es 
quedaven en un calaix, o els compar-
tia amb el meu cercle d’amistats i no 
sortien d’aquí. Sí que he estat pre-
miat amb algun relat en algun con-
curs, però no havia passat d’aques-
ta frontera. Ara amb la proposta 
que em van fer arribar des de Diver-
sidad Literaria,  faig pública aques-
ta faceta literària. La proposta neix 
d’una voluntat mútua, la de l’edito-
rial, que no és altra que la de publi-
car llibres i la meva pròpia de cercar 
una editorial que em vulgui publi-
car algun relat. I en aquest punt, 
és on es creuen els nostres camins. 
 
- Sempre t’ha agradat escriure?
Sí, sempre m’ha agradat. De fet, en la 
meva professió d’advocat, ens en fem 
un tip d’escriure. Si bé és cert que les 
demandes jo no les considero literatu-
ra, sí que són una forma més d’expres-
sió escrita. És molt difícil trobar un 
professional del dret a qui no li agra-
di escriure o parlar en públic.

- Què t’impulsa a fer-ho?
Doncs m’impulsa aquesta volun-
tat d’explorar un nou univers. No 
dic una professió, ja que la d’escriu-

re és una feina molt sacrificada 
també i comporta una forta in-
versió de temps, i és molt difícil 
de compaginar dirigint un des-
patx. Ara bé, sí que fa temps que 
tenia unes ganes immenses de pu-
blicar un relat i que el públic em 
pogués llegir. Tinc moltes ganes 
que em puguin dir, ostres, això 
que has escrit realment m’ha re-
sultat interessant o tot el contrari, 
això que has escrit no m’ha agra-
dat gens. Vull sotmetre’m a la crí-
tica i tenir un punt de referència 
per continuar impulsant i afron-
tant nous reptes literaris.També 
he de dir que, una de les perso-
nes que m’ha impulsat a fer el pas 
ha estat la meva mare, que ha pu-
blicat fins a cinc llibres conjun-
tament amb companyes de feina. 
 
- ‘La magia de las mochilas’ és el 
relat amb què participes en aques-
ta antologia de relats fantàstics, 
com ha estat el procés de creació?
Realment molt complicat. És la 
primera vegada que escrivia sobre 
una temàtica fantàstica o màgica. 
Combinar elements fantasiosos 
que t’allunyen d’una descripció 
fidel d’una realitat propera, encara 
que inventada, m’ha costat força. 
 
- Ens pots explicar de què tracta? 
Ara no faré un espòiler, ja que vull 
que la gent compri el llibre. Però 
el que sí que puc dir és que sur-

ten quatre protagonistes, dos nois 
i dues noies. Tots ells estudiants 
de sisè de primària, que marxen 
d’excursió de final de curs, i que 
la connexió entre ells va més enllà 
de la seva amistat. Ah, i que evi-
dentment surten motxilles, que si 
no, el títol no tindria massa sentit. 
 
- Com et vas inspirar?
Doncs és complicat de dir. Crec 
que em baso, tant en experièn-
cies personals viscudes, com en 
algun mite japonès -no puc des-
vetllar més sobre el mite, ja que 
forma part de la trama-. Se-
gurament algun amic o amiga 
se sentirà identificat en algun 
tret d’algun dels personat-
ges, però i sempre en positiu. 
 
- En aquest cas, els relats que es 
publiquin van dirigits a un pú-
blic infantil i juvenil, això ha difi-
cultat el procés, o ha estat fàcil?
Per a mi ha estat més difícil. Cer-
tament, és un públic que no és ni 
gran ni petit, i, per tant, s’ha de ser 
molt curós amb el llenguatge, els es-
cenaris, les vivències dels protago-
nistes. No pots desenvolupar una 
trama molt extensa, tot i així no et 
pots quedar en la simplicitat d’un 
conte per a primers lectors. Tanma-
teix crec que me n’he sortit prou bé.

Marc
Congost

Martos

Advocat

És un dels impulsors de la secció de Touch Rugby 
d’El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista i 
d’aquí poc temps farà pública la seva faceta literària 
gràcies a la publicació de ‘Sueños de fantasía’, 
una antologia de relats fantàstics on el calderí 
hi participa amb ‘La magia de las mochilas’.

Mireia Clapers 

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


