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Les de Xavi Reyes superen a la Joventut d’Elx (1-2) i jugaran a Saragossa per una plaça en la màxima competició estatal. Un dels valors de l’equip és la bona sintonia entre jugadores i amb el cos tècnic. > S. Akimova
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TURISME | CARAVÀNING

El furor d’un negoci que aquest
estiu ha crescut com l’escuma
Les restriccions de mobilitat arran la pandèmia del coronavirus han incentivat la demanda del lloguer
d’autocaravanes i furgonetes camper com l’alternativa ideal per unes vacances d’estiu post-Covid
Ivette Hijano

L

a pandèmia del coronavirus ha significat
una important sacsejada a moltes de les
esferes de la nostra
vida quotidiana. Al llarg d’aquests
darrers mesos ens hem vist obligats a prendre decisions, ràpides
i contundents, tot afrontant amb
optimisme un encavalcament
constant de canvis. Indubtablement, les vacances d’estiu s’hi han
vist afectades. Els plans que teníem al cap a mitjans de març se’n
van anar en orris: adéu als viatges exòtics i a les rutes transatlàntiques. No obstant això, les ganes
d’estiu no han defallit mai. ‘Sí, tindrem estiu’ ens hem anat repetint
dia rere dia, però calia cercar una
alternativa efectiva que s’adaptés
a les limitacions de mobilitat i a les
mesures preventives. I en aquest
punt és on molts i moltes han arribat a la mateixa conclusió: ‘I si lloguem una autocaravana?’
El sector del caravàning va viure
el seu particular mes d’agost l’any
passat. El nombre de matriculacions d’autocaravanes i furgonetes camper va augmentar considerablement, amb un increment
del 19,2% respecte al 2018, segons
les dades facilitades per l’Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravàning (ASEICAR).
El parc mòbil a Espanya va passar dels 250.000 vehicles als més
de 300.000 entre caravanes, autocaravanes i campers, però la tendència d’aquest any (des del març,
arran l’inici de la pandèmia) ha
estat la d’una frenada abrupta en
les noves matriculacions per augmentar, en el seu lloc, la demanda
del lloguer de les també anomenades ‘cases amb rodes’ aquest estiu.
A Autocaravanes del Vallès, empresa pertanyent al Grup Victòria
dirigida pels germans Joan i Jordi
Anglí i Xavier Arimon, fa 11 anys
que ofereix el servei de lloguer
d’autocaravanes amb una flota de
23 vehicles -totes del model McLouis Glamys 40, de fins a 6 placesideals “per a unes vacances en
família”, explica un dels responsables, Joan Anglí. En el seu cas,
el volum de feina es va disparar
entre mitjans i finals del mes de
juny, “i la feinada que hem tingut
des d’aleshores ha estat princi-

Una de les furgonetes camper, model Volkswagen, de transformació completa a càrrec de BCN Vans, aparcada a la Torre Marimon. > CEDIDA

“L’autocaravana et dóna la llibertat
de poder canviar de zona en l’últim
moment sense haver de deixar de
fer vacances. No t’has de plantejar
si tanquen la zona on tenies previst
anar o allà on tenies la reserva de
l’hotel feta, perquè tu decideixes on
vas i quant temps t’hi quedes”.
Joan Anglí, un dels gerents
d’Autocaravanes del Vallès.

“Hem notat un increment de trucades
de persones noves en el sector que
demanen informació i pregunten
quant els costaria la ‘camperització’”
John Salamanca,
responsable de BCN Vans.

palment la d’atendre a nous clients que no sabien pràcticament
en què consisteix o com funciona una autocaravana”, segueix
explicant Anglí, qui afegeix que
“a molts se’ls ha encès la bombeta aquest any, persones que
mai abans havien provat aquesta opció de fer vacances”.
Si bé és cert que ja durant l’estiu
passat, la demanda d’autocaravanes i lloguers de furgonetes campers va superar l’oferta dins l’àmbit nacional, aquest any sembla
que els trets diferencials d’aquest
model d’oci el converteixi en l’alternativa ideal per assegurar les
vacances d’estiu. Anglí ho explica a partir de dos dels avantatges
de l’autocaravana que esdevenen
elements clau en temps de pandèmia: “D’una banda, fas les vacances –si ho vols- sense haver de
tocar a res ni a ningú. És el teu
habitacle on no cal que surtis ni

que et relacionis amb altres, si
no ho vols. Et dóna, per tant, la
tranquil·litat de poder mantenir
el distanciament social. I d’altra
banda, i molt important pensant
en els rebrots, l’autocaravana et
dóna la llibertat de poder canviar de zona en l’últim moment
sense haver de deixar de fer vacances. Amb aquest model d’oci
no t’has de plantejar si tanquen
la zona on tenies previst anar o
allà on tenies la reserva de l’hotel feta, perquè tu decideixes on
vas i quant temps t’hi quedes”.
Llibertat, autonomia i alta prestació de serveis, molts i moltes estan
descobrint el món de les autocaravanes i sense dubte aquest any ha
permès obrir al gran públic aquesta altra opció vacacional. No obstant això, “els números d’aquest
2020 seran molt pitjors que els
del 2019, perquè complim tres
mesos amb 0 vendes” afirma

Anglí, qui segueix dient que “dins
del desastre absolut del sector
del turisme, el lloguer d’autocaravanes és un concepte que està
funcionant, sent la unitat de negoci dins del Grup Victòria que
té la caiguda més petita respecte als altres anys”.
Pocs escapen de l’impacte econòmic derivat de la crisi de la Covid19. Tampoc en aquest sector on la
incertesa de la situació, i les limitacions en la mobilitat arran la pandèmia, ha estat a l’ordre del dia durant tants mesos. “Hem de pensar
que la temporada bona comença per Setmana Santa i acaba
al mes d’octubre, i aquests primers mesos hem tingut tots els
vehicles parats. I en segon lloc,
la gent ha estat prudent a l’hora
de fer les seves reserves, mantenint-se a l’espera del que pogués
passar en l’últim moment”, segueix explicant el director del grup
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empresarial calderí.
En aquests moments, a Autocaravanes del Vallès encara tenen algun vehicle disponible, “però ja queda poca
cosa”, diu Anglí. Tot i les múltiples facilitats que presta aquest model d’oci,
especialment per aquest estiu, “també
és un concepte de vacances que t’ha
d’agradar”. A més, és important trencar certs mites com què és una modalitat de baix cost: “Una de les coses
amb què ens trobem habitualment
és que el client primerenc pensa que
l’autocaravana és una opció més econòmica, i no és del tot així. En el mes
d’agost, el lloguer d’un dels nostres
vehicles val 220€ al dia. Sí que és veritat que si sou 5 persones pot sortir
bé de preu, però el pensament que
es té que s’estalvia diners, no és correcte”. A l’hora d’ajustar el preu, moltes persones pregunten per models de
vehicles més petits, pensant –erròniament, segons explica Anglí- que potser el pressupost també serà més ajustat: “És curiós, però la gent valora
la mida de l’autocaravana respecte
al seu preu i ens pregunten si el lloguer d’una camper és més barat que
el d’una autocaravana, i no és així. El
preu no depèn tant de la mida com de
les prestacions del vehicle”.
Del món camper ens són grans experts
l’empresa BCN Vans amb seu també a
Sentmenat, des d’on converteixen en
habitables vehicles de càrrega, des de
fa tres anys. En el seu cas, el negoci no
s’ha vist perjudicat per la pandèmia,
sinó tot el contrari: “Hem mantingut
el mateix volum de feina des de l’inici i, a més, hem notat un increment
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de trucades de persones noves en el
sector que demanen informació i pregunten quant els costaria la “camperització”, suposem que buscant
una alternativa adient per aquest
estiu” explica John Salamanca, responsable de l’empresa. Tot i que des
de BCN Vans no presten el servei de
lloguer de furgonetes camper, “sí que
ens estem trobant amb nous clients
que són empresa de compra-venda
que vol enfocar el seu negoci en el lloguer d’autocaravanes i campers”, segueix Salamanca.
Les furgonetes camper són la nova revolució del sector del caravàning, un
producte en auge que permet “el 100%
de possibilitat en la transformació
i prestació de serveis” perquè no es
trobi a faltar res comparant-la amb
una autocaravana. En tot cas, la limitació només la marca el pressupost:
“Hem fet des de fabricacions molt
senzilles i altres molt potents, amb
instal·lació completa de llum, aigua
calenta, dutxa interior i exterior, cuina-menjador, llit de matrimoni, microones ...”. Salamanca també destaca
“la llibertat que t’ofereixen les camper pel fet de no haver de planificar
ni reservar res, només decidir marxar i agafar el que tinguis a la nevera”. Al final, la decisió està en el tipus
de vacances o sortida que es vulgui fer,
adaptant el vehicle a les necessitats i
estil de vida de l’usuari/a: “Hi ha qui
prefereix moure cases grans tenint
totes les comoditats i qui opta per
una comoditat igualment completa
però amb la mateixa agilitat que la
del turisme a l’hora de viatjar”.
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TURISME LOCAL | OCUPACIÓ

Un estiu ressentit per la
pandèmia de la Covid-19
El sector turístic local descriu una situació preocupant amb
baixes quotes d’ocupació turística aquesta temporada d’estiu

Hostes gaudint de la piscina exterior de l’Hotel Termes Victòria, la setmana passada.. > CEDIDA

Aquest estiu no està sent fàcil pels hotelers de
Caldes, tampoc pel sector turístic local, en general. Ara per ara, la vila només compta amb un
dels tres hotels del municipi operatiu, el Termes
Victòria, l’ocupació del qual ronda el 20% “quan
en un any normal hauríem d’estar al voltant
del 80%”, explica Joan Anglí, director general
del Grup Victòria, qui afegeix que “en aquests
moments hem obert l’hotel només amb el servei d’esmorzar i la zona termal”.
Lluny de revertir la situació, el mes d’agost també
es preveu sota mínims: “En aquests moments
estem amb previsions d’ocupació força baixes
pel mes vinent” segueix Anglí, i es fa difícil preveure el moviment final quan “estem notant que la
reserva es fa molt a última hora”. També les circumstàncies post-Covid han alterat el tipus de client habitual del grup calderí, que majoritàriament
estava format per “persones de la tercera edat,
un dels col·lectius més vulnerables de la pandèmia”. En aquest sentit, el Termes Victòria està rebent a un públic més jove, “que cerca escapades
relaxants i curtes d’un o dos dies”, també a client
corporatiu i “el del tipus que anomenem de dia,
que és aquell que no s’allotja a l’hotel però que
fa ús de les instal·lacions termals”.
Les sensacions no són molt més positives des del
sector de les agències de viatges. Segons Maite
Marti, d’Aquae Calidae Viatges, “la situació és totalment negativa, no té res a veure amb altres
anys”. Les escapades a Europa es veuen limitades
“a visitar a la família”, i sense la possibilitat de

programar viatges transcontinentals a causa del
tancament de les fronteres, “les reserves que actualment es duen a terme són a hotels de muntanya i platja o balnearis, tot molt pròxim perquè la gent té por que hi hagi un rebrot i es
quedin tancats a una zona sense poder sortir”.
Amb la incertesa imperant i l’amenaça de nous
brots de la Covid-19, “les reserves ja no són a llarg
termini i es demana assegurança de cancel·lació
que permeti anul·lar l’operació dos dies abans
de la reserva”. De fet, “actualment hi ha més
cancel·lacions que reserves” acaba Marti.
Tot i la davallada en el sector del turisme, “que
és el que més ha rebut l’impacte de la crisi del
Covid-19” diu Anglí, “nosaltres tenim la sort
que tenim un producte que històricament estava adreçat al client nacional i aquest sembla
que serà l’únic amb el que es podrà comptar
aquest estiu” segueix el director del Grup Victòria. En mig d’aquest trist panorama en l’àmbit ja
no local sinó nacional, Anglí demana que “l’estat
porti a terme un pla de xoc real i ambiciós, ja
que fins ara les decisions preses ens han portat a allargar pagaments i endeutar-nos, i això
no és sostenible en el temps”. Joan Anglí resumeix la situació amb una dicotomia d’opcions per
part de l’executiu: “O l’Estat es planteja ajudes
directes al sector, o si la pandèmia s’allarga –
com sembla que passarà- serà complicat evitar
tancaments i acomiadaments, cosa que seria
catastròfica per l’economia en general, ja que
entraríem en dinàmiques com les del 2008”.
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Albert San Andrés
Juntament amb la sanitat, els cossos de bombers són una de les autoritats més importants de la societat. Són aquells capaços de
solucionar algunes de les situacions més complexes, on sovint es juguen la seva vida per tal de salvar
la dels altres. Després de la pandèmia que hem viscut, sense gairebé treva, els bombers s’han bolcat
en la temporada forestal, on sembla que els incendis estan donant
certa tranquil·litat en l’inici de l’estiu i no estan sent notícia en aquest
començament com ha passat en els
darrers anys. Un aspecte però, que
entre tots hem de seguir cuidant
per evitar que els incendis centrin
el focus d’atenció.
D’aquest aspecte i d’altres ens va
parlar Jordi Soler, cap de l’estació
de bombers de Caldes de Montbui,
que va explicar-nos com van viure
els mesos de confinament i quines
feines van haver de fer.
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INSTAGRAM LIVE | bombers de caldes

Jordi Soler: “Si continuen uns
períodes de pluja que mantinguin
la humitat estarem tranquils”
El cap de bombers de Caldes repassa l’actualitat forestal i explica com es preveu l’estiu

Nosaltres ens basem molt en la
meteorologia. Ha estat un any estrany. Hem tingut un gener molt
càlid, un maig molt càlid, però un
juny molt plujós que ho ha canviat
tot. El fet de les pluges al juny ha
fet que tinguem una massa arbòria molt hidratada, però per contra
ha fet créixer una massa molt fina
d’herbes i matoll, que és un combustible molt fi que corre molt i és
perillós si s’asseca. Si es mantenen
uns períodes de pluja que mantinguin la humitat estarem tranquils.
No hem tingut sequera generalitzada com en altres anys. A dia
d’avui de moment estem tranquils
i si no ve una onada de calor extrema salvarem la campanya.

Com heu viscut la situació de
confinament des dels bombers?
Ha sigut un any estrany. La pandèmia ens va agafar per sorpresa
i desprevinguts, però ens hem anat
adaptant i rebent instruccions de
com actuar correctament i com
adaptar les actuacions. Qualsevol
servei s’havia de fer de la mateixa
manera, però prenent mesures de
protecció extra. Al principi el material va ser difícil de rebre, però ara
ja estem preparats. A banda dels
serveis normals, també hem fet desinfeccions de residències que era
un servei que no havíem fet abans.
Hem ajudat en tot el que hem pogut.

“Aquesta campanya hem
fet els mateixos rescats de
ciclistes caiguts o gent que
s’ha perdut que de sortides
per incendis forestals.”

“Durant el confinament,
banda dels serveis
normals, també hem
fet desinfeccions de
residències que era un
servei que no havíem fet
abans. Hem ajudat en tot
el que hem pogut”

Potser la feina dels bombers és
la que més desapercebuda ha
passat durant la pandèmia, tot
i ser una de les més importants.
A banda de les feines habituals,
quina ha estat la vostra funció
durant la pandèmia?
Durant el brot al març i abril, la circulació va disminuir molt i els accidents van ser escassos. Als bombers se’ls va demanar que tots els
que tinguessin una titulació sanitària donessin una mà a l’equip de sanitaris. La segona acció va ser donar
suport en la desinfecció de locals,
sobretot residències, que és on es
van centrar els esforços, a més de
la construcció d’hospitals de campanya, com és el cas de l’Hospital
Taulí de Sabadell. Dins del cos de
bombers voluntaris tenim electricistes o soldadors que van ajudar en
moltes d’aquestes feines.
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J. SERRA

“L’Escaldàrium ha estat
la crònica d’una mort
anunciada. Ja ens anàvem
fent a la idea, veient com
avançaven les dates. Jo
era dels més contraris a
cancel·lar-ho perquè ho
veia molt lluny i tenia
l’esperança que tot
s’arreglés i tornar a la
normalitat i fer-lo servir
com a símbol de celebració
de la nova normalitat”

Una altra fita important per a
vosaltres era l’Escaldàrium que
aquest any no s’ha pogut celebrar.
L’Escaldàrium ha estat la crònica
d’una mort anunciada. Ja ens anàvem fent a la idea, veient com avançaven les dates. Jo era dels més
contraris a cancel·lar-ho perquè ho
veia molt lluny i tenia l’esperança
que tot s’arreglés i tornar a la normalitat i fer-lo servir com a símbol
de celebració de la nova normalitat. El fet ha estat que hem xocat
amb la realitat i a les reunions inicials ja es van anar desactivant coses
com les novetats, tot i que després
es va veure que ni així es podia fer.
Ficar 5.000 persones en una plaça
era impossible i cancel·lar ha estat
l’opció més responsable.
Com es preveu l’actual campanya
d’incendis forestals de l’estiu?

De fet, sembla que gràcies en
part al confinament, els incendis forestals han disminuït.
Sí, tot i que la gent torna a sortir. També hi havia una mica de
por perquè sempre s’ha fet molta
neteja i a principis de campanya
no s’havia fet. Tot i que ara ja ho
tenim, el juny plujós ha ajudat.
Un altre aspecte molt important són els rescats. Sobretot a
la muntanya, on després del confinament ha pujat molt l’afluència. Serà un estiu complicat en
aquest sentit?
És així. Aquesta campanya, que
va del 15 de juny al 15 de setembre
hem fet els mateixos rescats de ciclistes caiguts o gent que s’ha perdut que de sortides per incendis forestals. Suposo que el confinament
ha fet que la gent exploti i tingui
ganes de sortir a la muntanya. De
fet, durant el confinament, es va
demanar que la gent no sortís a la
muntanya per prevenir que passes
res i no haver de destinar recursos
a aquest aspecte.
A banda dels incendis i rescats,
que són potser la feina més visible dels bombers, feu moltes
més. Quina és la feina més rara

que heu fet en els últims temps?
Anecdòtic va ser el rescat d’un
parapent que es va quedar penjat
d’un arbre. Va ser en la zona entre
Sant Llorenç Savall i Sant Feliu de
Codines, prop de Gallifa. Li va canviar la tèrmica i es va quedar enganxat en un arbre i no podia baixar. No es va fer mal però va ser
molt curiós. Sense cap mena de
dubte les sortides on ningú es fa
mal són més simpàtiques.
Una reivindicació històrica dels
últims anys dels bombers és la
falta de materials d’intervenció.
Com està el tema a hores d’ara?
Sempre demanem l’última versió
de tots els materials. La setmana
passada es van presentar els nous
4x4, que rebran els parcs de bombers. En el cas de Caldes rebrem
un de Mataró amb tres anys per
substituir el Nissan Patrol dels 90
que tenim. Però ens preocupen
més els materials de protecció individual, que a vegades triguen una
mica a arribar. Fa un parell d’anys
ens van canviar la jaqueta i tot
l’equip, que feia temps que estava
caducat. Nosaltres sempre intentem demanar el millor.
Una part important del cos de
bombers són els bombers voluntaris. Quina és la seva aportació?
Els model dels bombers de la Generalitat són un cos de model mixt,
en el qual el 50% són funcionaris
estratègicament col·locats i reforçats pels voluntaris. Caldes som
un parc 100% de voluntaris però
que tenim la nostra feina, però que
dediquem molt temps al parc. Hi
ha moments on tens coses a fer i
no pots sortir i van els de Mollet.
A l’estiu ens marquen uns dies de
guàrdia per a tenir la regió vigilada i ens coordinem amb la resta,
perquè dels 10 parcs que hi ha, hi
hagin almenys 5 oberts.
Quines recomanacions faries als
calderins i calderines per ajudar
a evitar incendis?
Sobretot el seny al bosc. L’herbàcia que tenim ara als boscos pot
iniciar molts incendis, encara que
sembli molt innocent. En aquesta campanya s’ha retirat la figura
dels guaites, que s’han recol·locat
en altres indrets, ja que ara mateix
qualsevol persona amb un mòbil
pot avisar. Sobretot això: trucar al
112 sempre que es vegi una columna de fum.
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ACTIVITATS DE LLEURE | INFANTS I JOVES

El casal més pensat i menys multitudinari
Només un cinquantena d’infants i joves gaudeixen aquest any de la nova oferta municipal d’activitats d’estiu
Ivette Hijano

S

empre ha tingut molt èxit el
casal d’estiu municipal de Caldes.
De fet, cada any es
cobrien les places disponibles, les
quals van arribar a les tres centenes l’any passat. Tanmateix, la realitat post-Covid d’aquest estiu ha
passat factura a la oferta municipal
d’activitats d’enguany, sent només
una cinquantena d’infants i joves els
que s’han inscrit en el Caldestiu, organitzat per l’Ajuntament de Caldes
de Montbui.
Aquest any, el casal d’estiu municipal “no és tant multitudinari
com estem acostumats en els darrers anys”, explicava Isidre Pineda, alcalde de Caldes, però no per
això és el menys esperat o desitjat
pels nens i nenes de la vila. “Després de les situacions tant dures
de confinament que hem hagut de
viure, volíem que els nens i nenes
de Caldes tinguessin un estiu el
més enriquit possible”, seguia Pineda. Per aquest motiu, les regidores d’Esports i Joventut del consistori han treballat coordinades per
oferir una “programació d’estiu
diferent, adaptar-nos a les mesures de seguretat, d’higiene i de
distanciament”, apuntava l’alcalde.
Organitzar l’edició d’enguany
segur que no ha estat una tasca
fàcil, tampoc coordinar els espais,
els infants, monitors i plantejar activitats alternatives on es respectin les condicions i mesures sense

Nens i nenes gaudint de les activitats del Caldestiu des de l’escola El Farell, en la primera quinzena del casal. > I. HIJANO

deixar de ser engrescadores per a
la canalla. “Tant a l’entrada com
a la sortida prenem la temperatura dels nens i nenes i actualitzem el registre de la febre, també
fem rentat de mans i ens hem organitzat en grups de convivència
de 10 infants dinamitzats per a
dos monitors, els quals no es relacionen en cap cas amb els altres grups”, explicava la directo-

ra del Caldestiu, Núria Ruiz. La
piscina era, sense dubte, una de
les instal·lacions i activitats estrella del casal d’estiu que enguany, a
causa de les circumstàncies postCovid, no ha pogut formar part de
la oferta municipal “En el seu lloc,
fem jocs d’aigua, per exemple, i
també procurem escoltar molt
als infants per saber què els ve
de gust fer”, seguia Ruiz.

Un dels altres inconvenients
inevitables que ha arrossegat la
pandèmia al casal d’enguany ha
estat el fet de no poder oferir places als nens i nenes d’educació infantil: “A diferència d’altres anys
només tenim infants de primària, ja que hi havia moltes dificultats per poder dur-ho a terme
amb totes les mesures de prevenció del Covid”, explicava en

el seu torn la regidora d’Esports,
Núria Carné.
A banda dels 39 infants d’educació primària, els quals viuen el
Caldestiu des de la instal·lacions de
l’escola El Farell, 8 joves de Caldes
s’han inscrit a la oferta municipal,
amb seu a l’Espai Jove El Toc. “Tot
i que el Club Jove no s’ha pogut
tirar endavant com a tal, sí que
hem plantejat aquest casal per
a joves on hem ampliat les franges d’edat, complint amb tots els
protocols”, explicava la regidora
de Joventut, Laia Cuscó. Els mateixos joves usuaris del casal són
els que proposen les activitats,
després de plantejar una temàtica general, que és diferent cada
setmana. “A banda de moltes de
les dinàmiques que es realitzen
a El Toc, també procurem activitats a l’aire lliure on els joves
puguin gaudir dels entorns de la
vila, una de les iniciatives del departament”, afegia Cuscó.
Rentat de mans constant, registres de temperatura, distanciament, mascaretes... Els infants i
joves calderins i calderines s’han
trobat amb una realitat diferent de
la d’altres anys, però no per això
l’experiència és menys substanciosa: “S’estan seguint molt bé els
protocols. Els infants i joves accepten cada normativa i ho estan
entomant amb il·lusió i ganes perquè després de tres mesos confinats a casa val la pena trobar-se
amb els amics i amigues i passar
un bon estiu”, acabava la regidora
de Joventut, Laia Cuscó.

GENT GRAN | FUNDACIÓ D’ACOLLIDA SANTA SUSANNA

Amb por, però gaudint del dia a dia
Els residents encaren un estiu sense poder fer sortides a l’exterior
Molt poc ha durat el permís per sortir a l’exterior i gaudir de l’aire lliure. En mig d’un escenari amb nous
brots de la Covid-19 a certes àrees
catalanes, la Generalitat torna a limita la mobilitat de les persones
grans, confinant-les de nou a les
seves residències.
“La nostra normalitat és treballar en la prevenció per evitar el
virus i nous contagis” explica Annabel Mateos, directora de la Fundació d’Acollida Santa Susanna.
La residència amb un major nombre de persones usuàries a Caldes -84 places ocupades- segueix
sent ‘residència verda’, sense cap
altre cas de contagi entre els residents i treballadors. Per seguir en
aquesta línia, des de Santa Susanna “mantenim mesures preven-

tives, també en els treballadors
que som els que entrem i sortim i
podem ser portadors” segueix Mateos. De fet, les darreres notícies de
nous brots fan saltar les alarmes a
la institució, qui manté la planta 10
tancada per disposar d’espais lliures i nets en cas de necessitar-ho:
“Tenim molta por que augmentin
els contagis en l’àmbit comunitari i que hàgim de tornar a tancar
la residència” diu Mateos.
De moment, tot i la nova mesura
que impedeix les activitats a l’aire
lliure, els residents segueixen gaudint de les visites dels familiars,
així com les vídeo-trucades, “que
ens han donat la vida!”. Els residents reben fins a un màxim de
tres familiars per visita de màxim
30 minuts, sempre amb cita prèvia

i una vegada a la setmana. El contacte amb els éssers estimats, així
com la relaxació d’algunes de les
mesures més restrictives han facilitat un ambient més alegre i distès entre els residents: “Estaven
molt fluixos d’ànims, però quan
vam tornar a col·locar a tothom
en les seves plantes originals, va
ser com si tornessin a casa, a les
seves habitacions i espais”.
Aquest estiu tampoc serà l’habitual
per a les persones residents i usuàries de l’equipament. Sense sortides
a l’exterior ni activitats conjuntes,
es plantejaran “altres activitats
que trenquin la rutina, com va ser
el sopar que vam organitzar a la
cafeteria, o altres com sessions de
cinema i muntar una piscina on
poder remullar-se els peus”.

Una resident gaudint d’un passeig a l’exterior, fa una setmana. > @STASUSANNA
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L’ús de la mascareta és d’obligat compliment per a tothom, tot i poder mantenir la distància interpersonal. > J. SERRA

Evolució dels casos positius per COVID-19 a Caldes de Montbui. > calderí

L’àrea de Barcelona fa un pas enrere

Prop de 250 casos sospitosos en un mes

Ara com ara, Caldes no es veu afectat per les noves recomanacions
Els nous casos de contagi a certes
zones del territori català estan fent
saltar totes les alarmes i moltes persones comencen a pensar que el
famós rebrot que havia d’arribar al
setembre obligarà a cancel·lar les vacances planificades per aquest agost.
Aquest cap de setmana, la ciutat de
Barcelona, Hospitalet i una desena de municipis de la primera corona metropolitana s’han sumat a les
noves restriccions de mobilitat que
ja s’estaven procurant dies abans a

municipis del Segrià i de la Noguera (tret d’alguna excepció). A causa
de l’elevat nombre de nous positius
i l’alta mobilitat entre aquestes poblacions, Salut ha restringit les activitats socials i culturals a més de
no recomanar sortir de casa si no
és quelcom imprescindible.
A dia de 20 de juliol, mentre es
redacta aquest article, Caldes de
Montbui no forma part del llistat de municipis afectats per les
noves restriccions aplicades a

l’àrea metropolitana, però l’Ajuntament de la vila reitera el missatge d’”extremar les precaucions”
fent ús de la distància social, el rentat de mans i la mascareta: “la fórmula que ens protegeix”.
En aquest sentit, l’ús de la mascareta és obligatori per a totes les
persones majors de 6 anys, independentment del manteniment de
la distància física interpersonal de
seguretat, i és recomanable a tots
els infants d’entre 3 i 5 anys.

La Covid-19 segueix en actiu durant l’estat de represa. Tot i que els
centres hospitalaris i d’atenció primària de la zona han recuperat part
del ritme i activitat habitual d’abans de la pandèmia, el cert és que les
actualitzacions verificades pel departament de Salut mostra una tendència creixent de nous casos, especialment en el registre dels casos
sospitosos, en el municipi calderí.
Segons les dades publicades el 19 de juliol, la Caldes suma 196 casos
positius, 7 més respecte a les dades del 14 de juny. En aquest cas, l’evolució no es mostra pronunciada atenent les dades del 14 de maig, quan
els positius eren 174, i per tant, el total va augmentar en 15 casos en
només un mes. D’altra banda, els casos sospitosos mantenen la tendència creixent i progressiva des dels darrers mesos: actualment el
total és de 858, 245 més respecte als registrats el 14 de juny.
En termes generals, i en el context de brots en certes zones del territori, Catalunya suma 82.876 positius acumulats des de l’inici de l’epidèmia. Fins ara, 4.209 persones han estat ingressades de gravetat i
actualment només hi segueixen una seixantena. A l’àrea Metropolitana Nord s’han comptabilitzat 2.903 defuncions per coronavirus.
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ERC Caldes de Montbui

Posa’t la
mascareta, cuida’t
i cuida als altres

E

stem a mitjans de juliol, tornem a viure
temps difícils i tots
esperàvem un estiu
més tranquil que
ens permetés carregar bateries.
Veníem d’un confinament total
molt dur, d’uns mesos inimaginables que podrien formar part d’un
guió de ciència-ficció i teníem moltes ganes de fer «vida normal». La
fase de represa de la normalitat o
la «nova normalitat» però, tenim la
sensació que segons la percepció de
cada persona, s’ha viscut diferent,
uns amb molta prudència i d’altres
amb molta deixadesa.
Des del govern municipal ens preocupa molt que la COVID-19 torni a
afectar-nos de manera tan dràstica. Per aquest motiu, volem agrair
a totes les entitats i ciutadans que
han entès que siguem molt prudents en autoritzar activitats. No
podem baixar la guàrdia, la pandèmia encara hi és, no tenim vacuna
i per tant hem de seguir sent molt
prudents!
Ens havien dit que potser al setembre o l’octubre hi hauria un rebrot i
ara mateix tenim brots a 13 municipis de la corona de Barcelona, a la
comarca de la Noguera, a una vintena de municipis del Segrià i tres
barris de l’Hospitalet.
Mentre escrivim aquest article,
el Govern de la Generalitat ha demanat que no se surti de casa en
aquestes àrees i tenim la sensació
que d’aquí a dimarts quan es publicarà, la incertesa pot ser més gran.
S’estan plantejant doncs unes mesures restrictives per intentar contenir el virus perquè ens diu la consellera de Salut, Alba Vergés, que la
transmissió comunitària existeix.
Per tot plegat, creiem que hem fet
el que havíem de fer prenent decisions difícils, sent molt prudents,
posant sempre per davant la salut
de les persones i demanem comprensió, paciència i que entre tots
ens cuidem molt i cuidem als altres. Recordem: «Les 3 M: Mans,
Mascareta, Metres» és a dir: rentat
de mans, mascareta, distància física. Ho hem de seguir fent i preguntar-nos si aquella activitat, aquell
lloc on volem anar, o aquella trobada que volem fer són imprescindibles. Potser no cal anar-hi, potser
no cal fer-ho ara...
Ens en sortirem, però hem de ser
responsables! Més que mai, és cosa
de tots!

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Menys de 24 hores

Que no ens robin
la vida

És l’hora de la
concreció

Tot un mèrit.
Gràcies

l grup municipal de
Junts per Catalunya – Caldes, us demanem la vostra
adhesió al següent
manifest per la creació del partit polític, liderat pel President Puigdemont, que tindrà lloc el 25 de Juliol.
https://www.femjuntsxcat/manifest
“Nosaltres, votants i càrrecs electes del projecte polític nascut la tardor del 2017 sota el lideratge del President Puigdemont, ens adrecem als
nostres dirigents i referents polítics
per animar-los a que impulsin l’ordenació d’aquest espai que ens representa. Aspirem a que els propers anys les
institucions del país estiguin governades per homes i dones compromeses
en l’assoliment democràtic de la independència de Catalunya i de manera
particular que el Parlament i Govern
de Catalunya segueixin sent un actiu,
al costat de la societat, per culminar
el procés que l’1 d’octubre va expressar-se tan dignament a les urnes en
el referèndum d’autodeterminació.
Sabem que això només serà possible si el projecte que avui representa JxCat obté la confiança majoritària a les urnes i si es procedeix a la
constitució i ordenació d’aquest espai
en una nova organització política. [...]
Afirmem que ha arribat l’hora de la
concreció. Per això emplacem als nostres referents a donar aquest pas i a
fer-ho incorporant la pluralitat de tradicions i cultures polítiques que hi ha
darrera els centenars de milers de persones que han dipositat la seva confiança en aquest projecte. Animem a
fer-ho a través d’una força política entesa com una eina al servei del benestar dels homes i dones del nostre país
i d’un objectiu clar [..]; la independència de Catalunya. Una força de suma i
no d’exclusions, arrelada amb el batec
i amb la manera de ser i de fer d’aquest
país que s’ha guanyat el dret de ser
lliure. Una força que cregui i confiï en
la força de les persones i que vulgui
ajudar a fer possible els seus reptes i
il·lusions i els hi doni protecció, eines
i seguretat davant les adversitats. [..].
Aquesta ordenació d’aquest espai polític permetrà ser més eficaços i relligar millor tota la presència institucional que avui ja és molt rellevant en
centenars de municipis, a les cambres parlamentàries i al Parlament i
el Govern de Catalunya. Només així
podrem exigir més i ser més exigents
amb nosaltres mateixos. Tenim el
convenciment que la nostra veu avui
representa el pensament i el desig
de la majoria de persones que s’han
sentit representades en un moment
o altre des del 2017 pel lideratge del
president Puigdemont. Som-hi! Ha
arribat el moment!”

er autònom i tenir
un negoci és, com a
mínim, en aquests
moments una valentia. Han de fer front
a moltes despeses a no tenir horaris fixos, mantenint-se forts en
tot moment.
Però un autònom ha de saber que
no està sol. Són molts factors els
que compten perquè un negoci rutlli. Sens dubte, cal valentia
per apujar la persiana cada dia.
Tambe han sabut abaixar-la, igualment amb coratge,s’han adaptat,
s’han reinventat.
Tot un mèrit.
I, donant-los gràcies els voldríem donar tambe ànims per mirar
cap al futur amb esperança. Ara
és el moment de potenciar el comerç local calderi, aquells i aquelles professionals del poble que
tantes vegades ens han ajudat i
que potser ara necessiten la nostra comprensió.
El passat mes de maig el nostre
grup varem presentar en el govern
local 14 propostes fiscals dirigides
directament el comerç i autonoms
calderins. Ara és el moment d’apujar totes les persianes i obrir les
nostres finestres a nous aires (siguin físiques o virtuals). Hi trobarem un poble actiu, treballador,
com sempre ho ha sigut. D’aquesta situació hem de sortir-ne enfortits totes i tots, sense que ningú es
quedi enrere.
No ha estat possible dissenyar estratègies conjuntes amb l equip de
govern local, però, com sempre, seguirem estant a la seva disposició
per al que calgui.
Siguem valents i valentes, siguem
solidaris!.

E

ns alegrem i molt
que per fi l’equip de
govern s’hagi animat a complir amb
la moció que el grup
municipal Socialista vàrem presentar el juny de 2016 contra la
lgtbifòbia. Quatre anys ha trigat
en pintar mobiliari urbà amb la
bandera de l’arc de Sant Martí, la
bandera que simbolitza la diversitat, la inclusió i l’orgull del moviment LGTBI+. Esperem que això
continuï i ens puguem trobar passos de vianants pintats o la bandera penjada en llocs de màxima visibilitat del nostre poble. Del que no
ens n’alegrem gens és de que, en
menys de 24 hores, un brètol hagi
fet una pintada amb un missatge homòfob en un dels bancs acabats de pintar. Aquest fet ens ha
demostrat malauradament que la
moció presentada fa quatre anys
contra la lgtbifòbia segueix més
vigent que mai. Per aquests tipus
de missatges segueix essent vàlida la lluita per la defensa del dret
a la diferència, la diversitat, la tolerància i la inclusió. Precisament
actituds que porten a aquests tipus
d’actes, o en casos més greus a violència, són les que devem combatre des de les administracions públiques, dedicar-hi més recursos,
donar més visibilitat i fer dels carrers zones segures on poder passejar sense cap mena de por. Però
penseu que aquest no només és un
problema del moviment LGTBI+,
també l’és de tot el conjunt de la
societat, perquè això no és una lluita exclusiva de gays o lesbianes o
transsexuals o de cap altra condició sexual del moviment LGTBI+,
sinó que l’és de totes i tots per reivindicar espais de llibertat individual i de convivència col·lectiva,
on ens enriquim els uns de les altres per créixer i construir entre
totes i tots una societat més justa,
més segura, més lliure. No volem
acomiadar-nos sense abans estendre la mà a l’equip de govern i en
especial a la Regidoria d’Igualtat,
Feminisme i Polítiques LGTBI+,
pot comptar amb la nostra ajuda
per tot el que calgui per continuar
amb la lluita contra la lgtbifòbia.
Entre totes i tots podem fer que
aquest lamentable fet no es repeteixi. #orgull

* Aquest és l’escrit corresponent al
Calderí del 07 de juliol, perquè no
hem disposat de l’actualitzat per a
aquesta edició

Q

ue no ens robin la
vida: així de simple
és. Que no ens robin
la infància, l’adolescència, la joventut
i les ganes de viure. Que no ens
robin el dret a viure lliures i amb
dignitat. Pot semblar quelcom evident, però no ho és. La crisi socialeconòmica que seguirà la crisi sanitària actual és un fet. Sempre es
diu que en les crisis hem de remar
tots junts en un mateix sentit, però
no hem d’oblidar que en els vaixells
hi ha cabines de primera, de segona i butaques a coberta.
La malmesa situació econòmica i
social en què una part important
de la població es veia submergida els últims anys pot empitjorar dràsticament i endur-se més
persones a la precarietat i a l’exclusió social. A Catalunya l’any
2018 hi havia 400.000 treballadores pobres. En el tercer trimestre
de 2018 es van produir a Catalunya 2.531 desnonaments (el 22% de
tot l’Estat) mentre que la banca va
guanyar 8.600 milions d’euros en el
primer semestre de 2018. A més,
sense oblidar que les dones treballadores cobren un 26% menys que
els homes de mitjana i que moltes
persones migrades es troben en situació administrativa irregular. I a
tot això, el pagament del deute de
la banca amb diners públics després de la crisi de 2008, les retallades de 2010 en educació i sanitat, el
cost abusiu del lloguer, els contractes temporals, l’alta taxa d’atur i la
pujada de preu de recursos essencials com l’electricitat i l’aliment
són fets palpables.
Nosaltres ho tenim clar: decidim
posar la vida abans que el capital. El sistema econòmic capitalista basat en l’explotació, l’extorsió
i les desigualtats entre rics i pobres està demostrant ser perillós
per al planeta, vulnerant els drets
col·lectius i socials més elementals
arreu del món. En aquesta situació
de “nova normalitat” cal que ens
replantegem quin futur volem: la
barbàrie capitalista o una societat
que posi les persones al centre. Des
de la CUP fem una crida a participar en les associacions de barri i a
les assemblees locals. El futur pot
semblar fosc i difícil, ple de negres
tempestes, però només l’organització de la classe treballadora i la creació de xarxes de suport comú pot
augurar un demà més just per tothom. Aquesta és la teva causa: que
no ens robin la vida.

E

S
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Carta a les sòcies
de l’Associació
Cultural de la Dona
> Junta Ass. Cultural de la Dona
Estimades sòcies,
Fa poc més de quatre mesos vam
haver d’interrompre les nostres activitats, que setmana rere setmana
anaven fent a les sales 1 i 2 del Centre Cívic i Cultural. Quan us van
donar l’agenda d’activitats del passat mes de març, poc ens imaginàvem que les hauríem d’ajornar de
manera indefinida pels motius tan
excepcionals com els que hem viscut aquests mesos a causa del maleït virus Covid-19.
La situació ha pesat i molt, i encara
no podem dir que tot ha passat perquè hores d’ara no ho tenim clar. Hem
hagut de tancar el curs 2019-2020
sense poder fer la trobada de celebració i de comiat típica a què estàvem acostumades, ni tan sols desitjar-nos bon estiu i dir-nos fins aviat...
Esperem l’arribada de la tardor amb
l’esperança de poder començar un
nou curs. No sabem quant de temps
durarà aquesta situació, però el que sí
que podem fer és treure el millor profit d’aquesta etapa tan estranya que
travessem. Ara no podem trobar-nos,
però podem seguir somniant, imaginant i projectant més que mai.
Per tot plegat us volíem escriure
per dir-vos que us tenim presents,

que us acompanyem en aquests
moments difícils i que seguim connectades. Que aquest virus no farà
trontollar els fonaments de la nostra
entitat. Que aquest temps de confinament farà que ens retrobem
amb més ganes d’abraçades infinites, i que, sigui quin sigui l’escenari de retrobament,ens agafarà amb
la il·lusió de continuar amb les nostres activitats i projectes, perquè a
l’Associació Cultural de la Dona continuarem treballant juntes i per a
totes les cultures.
Per acabar, volem dir-vos que durant aquests mesos hem estat connectades amb algunes de vosaltres
i sabem que gairebé totes esteu bé
i que el virus no se us ha apropat.
Us recordem a totes i molt encaridament a les que esteu més delicades de salut. Volem fer especial
menció a la nostra presidenta honorària Antònia Comajuncosa. Desitgem de tot cor que aviat estigueu
totalment recuperades.
Una forta abraçada a totes.

I Colau descobreix
la regió...
> Manel Larrosa *
Cinc anys després de ser alcaldessa,
Ada Colau descobreix la regió metropolitana. Comptem amb nombrosos intents els darrers anys -des de
FEMvallès- de parlar amb el govern

de Barcelona, i pràcticament, només
hi ha hagut un contacte escàs amb
un regidor. Amb l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) més contactes, però sempre encallats en llurs
posicions, amb un diàleg impossible
per entendre què coi és el Vallès i
quines són les seves problemàtiques.
Només un dia van veure que això de
la sobirania alimentaria potser volia
dir mirar els camps del Vallès, ja que
si havien de menjar del delta del Llobregat potser no els arribaria. Ara,
Colau descobreix la regió com segona corona, com el més enllà de la capital, com una necessitat de metròpoli més gran dels tres milions que
ara compta i poder arribar als cinc.
Però de quina regió parlen?, de l’oficial que va de la Tordera al Foix? Arreplegant set comarques: Barcelonès,
Maresme, Garraf, Baix Llobregat,
Vallès i Alt Penedès. Bé, aquesta és
l’oficial, però al Penedès han aconseguit un cert reconeixement en la seva
reivindicació de vegueria o regió pròpia, la qual comprendria l’àmbit del
Garraf, Alt i Baix Penedès i l’Anoia. I
la proposta té tot el sentit de no partir el Penedès entre un àmbit influenciat per Barcelona i un per Tarragona. Si Colau pretén la regió, hem de
dir que el conjunt de Catalunya pot
voler establir el seu mapa regional de
manera coherent. Altrament, perquè
sempre Barcelona ha de pretendre
una solució a un problema més general?, per què ella és “metropolitana”?, per què és ciutat global?
Resoldre les regions catalanes implica eliminar les diputacions, si es
fa bé. Altrament el joc no se sosté.

Colau ha entrat en un jardí complicat, per més que aparèixer a la foto
amb les alcaldies de Mataró, Granollers i Terrassa aparenti seguretat. Però, la realitat és que Barcelona només pretén consolidar alguna
figura per a la “segona corona”, més
enllà de l’AMB i mantenir la frontera
a mig Vallès. De fet, vol un país ordenat per gradients de perifèria. Doncs
bé, no solament caldria establir el
mapa regional de Barcelona sinó el
del conjunt del país. Un primer pas
seria reconèixer que la regió de Barcelona ha de ser més petita, només
de cinc comarques: Barcelonès, Baix
Llobregat, Maresme i Vallès.
El segon punt seria que el mapa regional haurà de reconèixer l’àmbit
de Manresa (Llobregat-Cardener)
i el de Vic (Alt ter) per tal que el
mapa regional sigui la identitat del
país a efectes de representació al
Parlament. Pretén Colau que continuem votant per províncies com
la de Barcelona? i que el mapa polític i el metropolità es donin l’esquena? I compte, perquè també és “metropolità” el Camp a Tarragona. I
què?, ha de quedar per un altre dia?
Així no es fa un país sinó una carrera d’oportunistes.
Colau ha obert un meló del qual
només es pot prosperar si es fan bé
els passos. I això no vol dir, precisament, voler implantar una realitat que soscavi el conjunt del país. A
totes les regions hi ha d’haver principi de subsidiarietat. És a dir, que
tot allò que es pugui fer a una escala menor, no s’ha de fer a la superior. De la mateixa manera que la regió

de Barcelona reclama competències que avui porta la Generalitat, les
comarques del seu interior han de
poder fer coses que avui només fa
l’AMB o la ciutat de Barcelona, fentho per exemple al Vallès.
Catalunya, independent, federal o
autonòmica, mereix una organització interior millor que la d’avui, feta
de províncies, comarques mal enteses, diputacions, àrea metropolitana i ajuntaments descompensats.
Ens cal la modernització que han
fet les Comunitats Autònomes uniprovincials, només dos llindars polítics: Generalitat i ajuntaments, i la
resta d’institucions com a tècniques
i de suport. Inventar un llindar polític “metropolità” és un frau fet per la
porta tecnòcrata. En primer lloc les
regions haurien d’imitar els llindars
d’identitat i en segon lloc les comarques treballarien pel suport municipal. Pel que fa als districtes electorals, les regions es subdividirien
quan hi ha massa població, i és possible fer-ho amb coherència.
Com a país ens cal una Nova Planta.
El 1714 van anorrear la nació i el 1716
la Nova Planta va esborrar l’organització interna per després consolidar
el provincialisme i altres fets institucionals. Tot i els anys, seguim sense
un vestit adequat. Cal agrair a Colau
haver obert la capsa dels trons, un
problema que els partits temen entomar, que les institucions defugen i
en el qual ens juguem la identitat i el
projecte de país.
*Arquitecte i urbanista membre de
FEMvallès.
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Rutes Calderines, reconnectar
PAISATGE | ENTORN NATURAL

La vila de Caldes ofereix una gran diversitat de rutes per gaudir d’un esplèndid paisatge natural, per fer senderisme,

Una parella descansa amb els seus gossos a El pic del vent. Darrere d’ells es poden veure les meravelloses vistes que enllacen el Vallès Oriental a l’esquerra amb el Vallès Occidental a la dreta. > Q. Pascual

Mireia Clapers

L

a situació actual post-pandèmica fa pensar que viurem un estiu atípic. La incertesa i la por pels nous
brots de coronavirus que
afecten a part del territori català i la crisi
socioeconòmica que pateix gran part
de la població fan difícil que les vacances d’estiu d’aquest any es puguin viure
amb l’alegria d’anys anteriors. Segurament molts calderins i calderines hauran de passar el mes d’agost al municipi
i una bona opció pot ser descobrir l’entorn natural que envolta la vila. Desconnectar del dia a dia, deixar de banda les
preocupacions, per connectar amb la natura, respirar aire lliure i gaudir del paisatge natural que tenim a tocar de casa.
Actualment les xarxes socials poden ser
una bona eina per trobar perfils amb interessos similars als que busquem, i en
el cas de l’entorn natural de Caldes, existeix, des de l’any 2018, a la plataforma
d’Instagram, el perfil Rutes Calderines,
on mostren el fantàstic entorn natural de
Caldes, expliquen les diverses rutes que
podem realitzar i fan comunitat compartint les imatges de la gent que els etiqueta
en aquesta xarxa social. És una iniciativa
desinteressada, que les persones que gestionen ho fan perquè els hi agrada, “sense
cobrar ni organitzar caminades pel

Les 4 P’s

Planificació,
Preparació,
Previsió i
Precaució

“Mai havíem
pensat que
els calderins
o visitants
arribarien a
compartir fotos
amb nosaltres”
Rutes Calderines

poble, tot i que de vegades ens ho han
demanat. Ajudem i donem indicacions
a tothom que ens ho pregunta” però recomanen que per poder fer les rutes, ens
hem de documentar bé, seguir les fites
i, sobretot, estar preparat físicament.
Com sorgeix la iniciativa del perfil
d’Instagram de Rutes Calderines?
Ens agrada molt caminar, anar de rutes
i poder gaudir de l’entorn que tenim.
Per aquest motiu, aprofitem qualsevol
moment del dia per sortir a estirar les
cames, respirar aire fresc i que millor
manera de fer-ho que amb l’entorn que
tenim al nostre voltant. Amb la finalitat
de compartir-ho, poder donar a conèixer el que tenim a casa i ajudar a tothom
que vulgui posar-se en forma i gaudir-ne.
Quan fa que vàreu crear el perfil?
Amb quina intenció?
Vam iniciar el projecte el 2018 amb
ganes de donar a conèixer les rutes
que estaven al nostre abast i com ens
agrada dir a nosaltres “a peu de porta”.
Mai havíem pensat que els calderins o visitants arribarien a compartir
fotos amb nosaltres, però és una cosa
que ens agrada i per aquest motiu les
anem compartint al nostre Instagram.
Rutes Calderines és un compte anònim, per què?
Volem mantenir l’anonimat perquè pen-

sem que és part de l’encant de l’Instagram perquè tothom pugui compartir les
seves fotografies i donar la seva opinió.
Diríeu que l’entorn natural de Caldes té quelcom que el fa especial respecte la resta de la comarca?
Per descomptat, tenim un entorn idíl·
lic i immillorable. Ens agraden els contrastos de paisatges que podem trobar quan canviem de ruta, des del color
del terra fins i tot la diferent vegetació.
L’entorn de natural de Caldes té rutes
per a tots els públics i nivells ?
Podem gaudir de rutes més moderades,
com per exemple la ruta de la Torre Marimon, la ruta circular..., i rutes amb més
nivell com el Pic del Vent que forma part
del repte dels “100 cims” de la FEEC.
Què ofereixen les rutes que proposeu
als visitants?
Val a dir que nosaltres vam crear rutes
calderines per poder donar a conèixer
a la població del municipi el que tenim,
poder gaudir de la natura i desconnectar del nostre dia a dia sense haver de
marxar a una altra comarca o país.
Amb la situació actual, sembla que
redescobrir l’entorn natural de Caldes pot ser una bona opció per aquest
estiu, quins consells donaríeu a la gent
de Caldes que s’animi a fer excursions?

Sobretot recomanem seguir les 4 P’s: Planificació, Preparació, Previsió i Precaució, seguir les fites i hidratar-se sovint. A
més, volem recordar que els boscos són
espais únics plens de vida que cal preservar, conservar i respectar i per això
hem de mantenir-ho net d’escombraries.
Destacaríeu alguna ruta calderina?
Destacaríem el Camí del Foment que
es feia servir antigament per traslladar el granit de la pedrera que té
al costat. El nom li ve del Ministeri de Foment (Obres Públiques) que
era l’impulsor de l’activitat extractiva.
Teniu alguna ruta preferida?
Sí, ens agraden molt els gorgs i
aprofitem sempre que plou una
mica per anar al Gorg d’en Pèlags.
Si només poguéssiu quedar-vos amb
una sola ruta, quina seria?
Si haguéssim de triar-ne una seria
la Torre Roja, ens agrada el recorregut i les vistes que hi ha de Caldes, però amb la diversitat que tenim
és difícil quedar-se només amb una.
Si algú de Caldes encara no s’ha animat a sortir a descobrir l’entorn natural del municipi, com l’animaríeu?
Recomanaríem que poden venir a gaudir
d’un bon passeig per alguna de les nostres rutes, que poden triar entre un re-
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amb l’entorn des d’Instagram
per córrer o anar en bicicleta, sols o amb la família, ja que moltes d’elles són aptes per a tots els públics

RUTES PROPOSADES PER @RUTESCALDERINES

corregut més planer i assequible o d’altres que són més llargues i de dificultat
moderada. Però sobretot desconnectar
del soroll de la ciutat, gaudir del cant
dels ocells i de respirar aire net.

#01_Castell de Montbui
Distància 16 km // Durada: 3 h

#02_Torre Roja
Distància 4 km // Durada: 1 h

Restes d’alguns murs que es conserven del castell. > R. C

La fortificació està situada prop del cim del turó de la Torre Roja. > r. c

Aquesta ruta uneix Caldes amb el Castell de Montbui. S’han de
travessar torrenteres i caminar per petits corriols que ronden els
paratges de l’antiga Baronia de Montbui. També podem gaudir d’unes
vistes panoràmiques espectaculars. L’inici de la ruta és passat el
Càmping El Pasqualet, a 200 metres pel corriol de la dreta.

Si agafem la ruta cap al Roure Gros trobareu una pista forestal
assequible per arribar-hi o bé, si voleu fer pujadeta, hi ha un corriol
una mica més endavant per on pujar amb una bona pujada.

··

··

Dificultat Moderada

Dificultat Moderada

#03_Gorg d’en Pèlags
Distància 5 km // Durada: 1.20 h

#04_Sender del Remei
Distància 4 km // Durada: 1 h

El comjunt verd que envolta el gorg resalta quan ha plogut molt. > R. c

Camins plens de vegetació a tocar del nucli urbà. > r. c

Arribats a la plaça de Taunusstein prenem el camí de l’esquerra en
direcció al Roure Gros (PR C9). Arribarem a un petit replà on seguirem
pel caminet de la dreta, en direcció al Gorg d’en Pèlags. Agafem el camí de
l’esquerra i travessem el rierol. Enfilem per un corriol petit que surt per
l’esquerra on trobarem un petit replà i una clariana. Al davant ens quedarà
el Gorg d’en Pèlags amb el salt d’aigua i a l’esquerra la Font del Gorg.

Un petit sender del nord-est del nucli de Caldes. Tot fent una passejada
al voltant del torrent de la Font dels Enamorats. Una ruta molt senzilla i
agraïda, de poc desnivell i que no s’endinsa gaire dins les serres.

··

··

Punt de Trobada
d’itineraris BTT i
senderisme a Can Rius
El parc de Can Rius és la porta de
bona part dels itineraris naturals
calderins, el fan un lloc perfecte
acollir un nou punt de trobada
promogut per Thermalia. Es pot veure
a l’entrada nord, la més propera a les
instal·lacions esportives, on fins ara
hi havia instal·lada una vella cartellera
instal·lada quan es va obrir al públic el
parc. Es tracta d’un Punt de Trobada
BTT que inclou 10 itineraris per
fer en bicicleta de muntanya amb
recorreguts que van des dels 28 km
per l’entorn de Caldes fins als 64 de
la ruta Caldes – Castellterçol – Sant
Julià d’Uxols. I també és un punt de
trobada de 8 itineraris familiars que
transcorren per entorns calderins, com
Torre Roja, Turó Gros, Torre Marimon
o Remei, i per paratges de pobles veïns
com Palau, Gallecs o Mollet.

Dificultat Moderada

Ruta assequible per a totes les edats.
Dificultat Baixa
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ACTIVITATS | ACTES CULTURALS

La programació cultural d’estiu es veu alterada
pels efectes de la pandèmia i els nous rebrots
La 5a edició del Festival Molí de l’Esclop haurà d’esperar a l’any vinent i la Festa Major 2020 en perill
Semblava que amb l’arribada de l’estiu la
crisi provocada per la Covid-19 estaria més
controlada, que tot i haver de seguir amb les
mesures de seguretat per evitar possibles
rebrots, amb la ‘nova normalitat’ es podrien
mantenir actes culturals que ajudarien a un
dels sectors més perjudicats per aquesta crisi.
Però en els últims dies s’han donat a conèixer
nous rebrots de casos positius del coronavirus
que, lamentablement, fan recular a entitats i
administracions, per responsabilitat, a l’hora
d’oferir activitats culturals per aquest estiu
atípic i ple d’incertesa que ens ha tocat patir.
A Caldes ja es van haver de prendre decisions
dràstiques, com a tot el territori, per seguir amb
les obligacions i recomanacions sanitàries per
evitar la propagació del virus, i, per prudència,
aquest estiu no hi haurà programació d’actes
per evitar la concentració de gent en un mateix
espai. La regidora de cultura del consistori, Laia
Cuscó, reconeix que “el panorama cultural de
la vila està alterat, no només a Caldes, sinó a
tot arreu, avui, tal com està la situació seria
irresponsable programar actes culturals”
però també insisteix en el fet que “s’està
treballant per trobar solucions creatives a
les activitats culturals que estan plantejades
per poder-les tirar endavant.” El Festival Molí
de l’Esclop ha quedat anul·lat definitivament
però la regidora de cultura obre la porta de
cara la tardor-hivern es podrà fer alguna
activitat cultural “per poder donar cabuda a
tots els artistes que teníem pensats puguin
presentar els seus espectacles a la vila, però
caldrà veure com avança la crisi sanitària”.

Propostes d’estiu del
Museu Thermalia

Pau Vallvé durant la seva actuació la passada edició del Festival Molí de l’Esclop > G. Permanyer

UNA FESTA MAJOR DIFERENT
Tot i que encara falten uns mesos per la
Festa Major, es palpa la incertesa de si serà
possible realitzar-la o no, des de l’Ajuntament
de la vila es treballa amb un model “bastant
diferent de com s’ha anat fent fins ara,
s’està treballant perquè la Festa Major

MEMÒRIA HISTÒRICA | SÍMBOLS

Monuments Stolpersteine a Caldes
en record de les víctimes del nazisme
El ple municipal del passat 25 de juny va
aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal d’ERC per a la instal·
lació de llambordins o plaques stolpersteine
en record a les persones de Caldes de Montbui deportades als camps de concentració
nazis. Els stolpersteine són petits monuments creats per l’artista alemany Gunter
Demnig en memòria de víctimes del nazisme
que es col·loquen al carrer, davant del darrer
lloc on va viure una víctima del nacionalsocialisme. Stolpersteine és una paraula alemanya que significa pedres, llambordes o llambordins de topada o per ensopegar. Es tracta
de llambordins fets de formigó de 10 cm per
10 cm i coberts d’una fulla de llautó en la qual
es graven les dades essencials de la persona.
Són com petits monuments d’admonició que
es posen a la vorera davant del darrer lloc
on va viure una víctima del nacionalsocialisme, abans que l’arrestessin o el deportessin.
Han de fer aturar el vianant i fer-lo pensar en
la persona desapareguda, assassinada, torturada. Segons l’artista creador del projecte, la persona que mira un Stolperstein s’ha
d’inclinar per llegir el text, i això suposa un

Exemple d’un Stolpersteine.> CEDIDA

signe de respecte cap a la victima a la que es
vol recordar i homenatjar. Hi ha un llambordí únic per a cada persona, i cada llambordí
està fet a mà, un per un, en un gest de respecte i d’humanitat que vol explícitament contrastar amb l’exterminació industrialitzada
perpetrada pels nazis.

pugui seguir tots els protocols i mesures
de seguretat per combatre la Covid-19”
però la regidora Cuscó declara també que
“amb els esdeveniments actuals no ens
atrevim a dir si es podrà fer o no, serem
prudents i ho anirem anunciant a mesura
que tinguem més informació”.

Si l’actualitat de la pandèmia ho permet, el
museu calderí té programat per als mesos
de juliol i agost unes visites turístiques i uns
tallers familiars.
Thermalia reactiva les microvisites a diferents
punts turístics de Caldes que es realitzaran
els dimarts i els dijous a les 19 h. En aquestes
visites es podrà visitar el Pont Romànic, les
Llambordes, la Bretxa, Can Rius, Manolo
i Picasso, les Termes Romanes, el Molí de
l’Esclop, la muralla i la natatio. La durada
d’aquestes visites és de 30 minuts i cal arribar
10 minuts abans de l’inici de la visita al Museu
Thermalia. Les persones que completin 6
microvisites rebran un lot de productes típics
locals. El museu també organitza uns tallers
familiars de Gyotaku que es faran els divendres, a les 18 hores, davant de Thermalia i que
estan vinculats a l’actual exposició temporal
“De París a Nova York, gravats de la col·lecció
Gelonch” que es pot visitar fins al 30 d’agost.
Per seguir amb les recomanacions sanitàries
el màxim de persones permeses per les dues
activitats proposades és de 10 per poder
mantenir la distància de seguretat. Les visites
i els tallers es fan en espais segurs i saludables
i s’ha de tenir en compte que l’ús de la
mascareta és obligatori.

DIADA | FESTA DEL LLIBRE

La festa de Sant Jordi tampoc serà possible
Amb el confinament causat per la crisi sanitària
va fer impossible celebrar
aquest any la tradicional
festa de Sant Jordi, i com a
data alternativa es va proposar posposar-ho a dijous
23 de juliol. El sector editorial, llibreter i de la flor
havien treballat per poder
ajustar-se a les circumstàncies arran de la crisis
de la covid-19 i recuperar
així part de les pèrdues del
sector, però la situació actual, amb el perill de nous
contagis, ha fet tornar a
cancel·lar la diada del llibre i de la rosa. A Caldes
algunes llibreries celebraran el Dia del Llibre aquest
dijous dia 23 de juliol, de
manera poc habitual, però
esperen fer una diada especial traient una parada
de llibres davant dels establiments per promoure el comerç local i oferir
descomptes especials per
la compra de llibres.

Joc de paraules recomana per aquest estiu:
ADULTS
L’enigma de l’habitació 622
Joel Dicker. Editorial La Campana
L’autor del best-seller La veritat del cas
Harry Quebert ens torna a sorprendre
amb aquesta novel·la negra ambientada
en un hotel de luxe dels Alps suïssos on
el mateix escriptor és el protagonista.
ADOLESCENTS
Muertes perfectamente evitables
Deirdre Sullivan. Editorial La Galera
Les bessones Maddy i Catlin acaben
de mudar-se a un poble aïllat entre les
muntanyes on han desaparegut varies
adolescents. Aquest canvi fa que les
germanes es distanciïn.
A PARTIR DE 7 ANYS
De sobte una estrella
Pilar Pascual. La Galera
Una amistat inesperada que ho
canviarà tot amb el rerefons de la
separació dels pares.
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ACCIÓ SOCIAL | AJUDES

CaixaBank i la Fundació “la Caixa” col·laboren
amb les entitats Càritas Caldes i ASPADINT
CaixaBank, a través de la seva Acció Social, ha canalitzat 9.000 euros de la Fundació
“la Caixa” cap a dues entitats de Caldes de
Montbui que treballen per millorar la situació dels col·lectius més vulnerables en la
situació actual provocada pel coronavirus.
En aquesta ocasió, es reforça el compromís amb la població amb una aportació de
6.000€ a Càritas (Parròquia Santa Maria)
adreçada a famílies i infants, i 3.000€ a
ASPADINT per cobrir el cost bàsicament
del transport dels usuaris al centre de dia
Montserrat Montoro. Càritas destinarà la
col·laboració de 6.000 euros al programa
d’activitats del Centre d’Acollida de Caldes i a reforçar la distribució d’aliments a
famílies vulnerables. L’objectiu del Centre
d’Acollida és estar al costat de les persones i
famílies de la població en risc d’exclusió social per proporcionar-los suport i ajuda. El
centre els ofereix tallers i altres activitats
que coordinen diversos voluntaris. L’equipament està situat al Carrer Llobet i Vallossera, 5. Amb aquesta col·laboració CaixaBank i la Fundació “la Caixa” donent suport
també al programa d’ajuda alimentària de
Càritas que es du a terme des del Rebost
solidari de Caldes des del qual s‘atenen 25
famílies que reben aliments cada 15 dies. A
més, gràcies als voluntari,s se’ls ofereix be-
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Un dels punt de càrrega a l’aparcament. > CEDIDA

Aparcaments amb
càrrega elèctrica gratuïta

Membres de la família ASPADINT durant una de les seves sortides. > CEDIDA

renar i companyia quan van a recollir els
productes de primera necessitat.
El Centre d’Acollida de Caldes ha atès enguany a 123 famílies i a un total de 323 persones. S’han repartit més de 1.000 cistelles amb 35.510 kg d’aliments i 4.043 kg de
productes de neteja. CaixaBank i la Fundació “la Caixa” han col·laborat també
amb l’Associació de Pares al Servei de

les Persones amb Discapacitat Intel.lectual de Caldes de Montbui (ASPADINT.
L’aportació de 3.000 euros es destinarà a les despeses bàsiques de transport
dels afiliats al centre especial Montserrat Montero així com d’altres despeses de
transport dels usuaris de l’entitat per dur
a terme activitats culturals i de la campanya de Nadal.

L’Ajuntament trasllada els tres cotxes municipals elèctrics a l’Aparcament Centre
El Sindicat i estalvia el lloguer de les places llogades fins ara, a més de tenir energia gratuïta per recarregar-los durant dos
anys, gràcies a un acord amb la comercialitzadora Electracaldense Energia SA.
També s’ha ampliat a quatre places la dotació d’aparcament reservades per a cotxes elèctrics particulars. Aquestes places
estaran situades a la planta -1 i disposaran
de diferents tipologies de càrrega ( ràpida,
semiràpida i lenta ). El subministrament
elèctric d’aquests vehicles també serà gratuït, igual que els municipals, durant dos
anys, aquestes places ja estan operatives a
l’Aparcament Centre El Sindicat.
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La gran promoció del bàsquet sènior calderí
Després de mesos d’incertesa en què la lliga catalana de bàsquet va quedar suspesa arran la pandèmia amb les confirmacions pendents d’ascensos i descensos de cara a la següent temporada, la Federació Catalana de Bàsquet ha confirmat l’ascens definitiu a Primera Catalana dels equips sènior A del
CN Caldes, masculí i femení. Marc Fabregat, tècnic del masculí, celebrava la notícia dient que “és un
premi a la feina de tot l’equip. Serà un plaer seguir dirigint aquest grup per tercer any en una
temporada plena de reptes”. Tres dies més tard es confirmava la promoció definitiva de les jugadores del sènior A, conjunt calderí que també la temporada vinent s’estrenarà a Primera Catalana.

A només 40 minuts de fer història
FUTBOL SALA | PLAY-OFF

Les noies de Xavi Reyes a un pas de l’ascens a Primera Divisió després de guanyar a la Joventut d’Elx (1-2)
Albert San Andrés

E

l pavelló municipal de Peníscola va acollir la semifinal entre la Joventut d’Elx
i el CN Caldes femení, el
primer pas per arribar a la
final de Saragossa en la lluita per l’ascens
a Primera Divisió. Ni el rival, ni la calor, ni
la forma física van poder amb les noies de
Xavi Reyes que van estar immenses després de 40 minuts èpics.
Tot i la incertesa dels primers minuts, on els mesos d’inactivitat i el nerviosisme per la importància del partit va
regnar sobre el parquet, a priori favorit -la
Joventut d’Elx- va començar amb el domini de la possessió, tancant a les blaves
en el seu camp. Les d’Elx havien superat
per 6-0 a les calderines en el partit de lliga
de la primera volta -el segon no es va arribar a disputar-, un tràngol però degut a
la falta d’efectius de les de Reyes, que van
viatjar a Elx amb només cinc jugadores,
completant la convocatòria amb el filial.
Sense conèixer gaire el joc blau, les
valencianes a poc a poc van anar cedint
espai a les calderines, que feien de les contres la seva millor arma per recuperar el
domini de la primera part. 10 minuts calien perquè Gemma Belmonte es fes amb
l’esfèrica al mig del camp, assistint a Adriana Pérez per fer el 0-1 i sorprendre a tothom. El Caldes tot i no fer un joc vistós,
feia ús de les seves armes per, a base de
molta feina, aguantar l’embat del rival i
crear totes les ocasions possibles.
Durant els primers 20 minuts, les alternatives en la possessió no deixaven a
cap favorit clar, deixant clar que aquest
seria un partit que s’hauria de decidir als
instants finals.
Les de Reyes aconseguien aguantar
l’avantatge mínim fins al descans, frenant
els intents de gol amb una defensa ben col·
locada i que contrastava amb l’impenetrable 2-2 fet per les d’Elx. La jove Clàudia Hernández, sota pals, es convertia en
una de les heroïnes del partit, salvant diverses ocasions.
A la represa, Hernández seguia salvant al seu equip, que es veia tancat durant els primers cinc minuts de partit. Les
rivals volien igualar com abans millor i ho
aconseguien al minut sis de la segona amb
un xut allunyat i centrat de Judith Mateu.
Tot semblava del costat il·licità, però
la calma de les blaves i la resistència als
elements igualaven les forces. Els últims
10 minuts eren agònics pels dos equips.
Es deixava de veure bon joc i cap dels dos

El CN Caldes va aguantar la pressió durant els 46 minuts que va durar el partit de semifinals, tot i no ser l’equip favorit. > S. AKIMOVA

“Estem molt
orgulloses
d’arribar on
hem arribat
i aconseguir
superar aquesta
eliminatòria.
Ara lluitarem
per la final on
ho donarem tot
per aconseguir
l’ascens”.
Natàlia Cepeda
Capitana de l’equip

arriscaven més del compte, tot i que dins
d’aquest panorama era les nedadores les
que aconseguien quatre ocasions consecutives que no eren capaces de materialitzar, davant la sòlida defensa vermella.
Amb el calorós ambient d’un pavelló gairebé buit -on la proximitat amb
la platja va augmentar la sensació d’humitat- s’arribava al final amb empat a
un al marcador.
Sis minuts més sense gairebé forces
en els dos equips feien presagiar que tot
es decidiria als penals.
Els dos conjunts intentaven extreure forces de les pedres, buscant constantment les pivots per evitar llargues curses.
Eren les dues porteres les que més feina
tenien, en una primera part dominada per
les d’Elx. En la segona però, les valencianes dominaven i eren les de Reyes les que
es tancaven en camp propi amb només algunes espurnes a la contra. De fet era així
com aconseguien el gol de la victòria a 30
segons pel final: una assistència a Adriana Pérez al pivot, servia per aconseguir un
remat de cap i l’1 a 2 definitiu al marcador,
desfermant l’eufòria en l’equip blau, que
veia complert la primera part del somni
per aconseguir l’ascens a la màxima categoria del futbol sala nacional femení.

Amb la victòria les de Xavi Reyes
i Frida Mateu estaran a la final d’aquest
dissabte 25 de juliol a Saragossa, on s’enfrontaran al finalista en el seu feu, l’Inter
Sala Promises aragonès, classificat automàticament per a la final per haver acabat en segon lloc a la lliga.
“Va ser un partit molt disputat,
on al principi no vam poder realitzar
un atac com tenien previst i estem
acostumades. Sí que es va frenar l’atac
de l’Elx i va marxar al descans amb
bones sensacions defensives, però sabent que l’atac no rutllava, tot i anar
0-1” explica Xavi Reyes, tècnic calderí,
que afegeix que “la segona va ser de domini inicial d’elles durant els primers
sis minuts, aconseguint el gol de l’empat. Després, el cansament per aquest
esforç ens va donar moltes oportunitats per a fer el nostre joc”.
“La pròrroga va arribar amb
els dos equips esgotats i ningú volia
perdre per cap errada. Vam decidir
jugar amb el pivot durant aquests sis
minuts i ens va sortir bé. Estem molt
contentes per la victòria aconseguida” sentència l’entrenador.
Per la seva banda, la capitana de
l’equip, Natalia Cepeda, va explicar que

“va ser un partit molt intens entre dos
equips de bona qualitat. Va estar molt
compensant amb dominis alterns. L’Elx
sempre ha estat a dalt en la lliga, però
nosaltres vam saber plantar cara”.
“Es va jugar com la major part
de la temporada, però s’ha notat molt
la feina feta durant aquest mes i mig.
Tècnics i jugadores hem posat moltes
ganes per aconseguir això. De fet, més
que un equip de futbol som un grup
d’amics i això ens ha permet tirar endavant tots els èxits que hem aconseguit” opina la jugadora calderina, mentre afegeix que “estem molt orgulloses
d’arribar on hem arribat i aconseguir
superar aquesta eliminatòria. Ara lluitarem per la final on ho donarem tot
per aconseguir l’ascens”.
Valdetires Ferrol va superar per 1-3
al O Fisgón i el Torreblanca per 4-1 al Villanovense i son els equips que acompanyaran al CN Caldes en les tres finals en la
lluita per l’ascens. Aquest pròxim dissabte, a les 19:30, Saragossa decidirà si les nedadores jugaran la pròxima temporada en
la màxima categoria del futbol espanyol.
Només 40 minuts separen de la glòria a
les calderines, que volen fer història i ser
el segon equip català a Primera divisió.
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55
· Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes:
93 865 14 51 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 Serveis funeraris
Santa Susanna (24 h): 938 65 49 94 · 657851347 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

«Caminan lentamente sobre un lecho
de confeti y serpentinas, una noche
estrellada de septiembre, a lo largo de la
desierta calle adornada con un techo de
guirnaldas, papeles de colores y farolillos,
rotos: última noche de Fiesta Mayor (el
confeti del adiós, el vals de las velas) en un
barrio popular y suburbano, las cuatro de
la madrugada, todo ha terminado».

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).

> Juan Marsé
‘Últimas tardes con Teresa’

DEFUNCIONS
16 de juliol · 43 anys
OSCAR OCAÑA BENITO
16 de juliol · 87 anys
MARIA DOLORES PRAT PALAUS

Passatemps en català

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!
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.

Quin verb utilitzaries?
“Un alumne escriu una nota al seu professor: «Demà no __________
a classe d’informàtica»”.
vindré

aniré

Tots dos són adequats

Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la!
d'aquest mes escanejant el codi QR.
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica
“Envia”. A la pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats”
per veure'n les solucions i saber si has respost correctament.
Trobaràs el qüestionari al
i al
de l’Oficina de Català de Caldes.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

MODIFICACIONS HORÀRIES D’EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS A L’ESTIU 2020.
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania-OAC) Agost: de dilluns a divendres de 8 h a 14 h (només amb cita prèvia). Setembre: de
dilluns a divendres de 8 a 14 hores (només amb cita prèvia. Manca concretar l’obertura de les tardes i els dissabtes). | Arxiu Municipal
Tancat del 3 al 30 d’agost | Biblioteca Tancada la setmana del 10 al 16 d’agost. | Caldes Emprèn. Centre d’Iniciatives Empresarials Tancat a l’agost. |
Camp Municipal de Futbol Tancat de l’1 al 23 d’agost | Cementiri Agost: de dimarts a divendres, de 8 a 18 h, sense interrupció. Dissabtes i diumenges,
de 9 a 14 h. Tancat els dilluns i el 15 d’agost. Horari amb personal d’atenció al públic: dimarts, dijous i dissabtes, de 8 a 14 h. | Centre Obert Buimont
Agost: tancat. | Centre Cívic i Cultura Juliol: de dilluns a divendres de 16 h a 20 h. Tancat de l’1 al 30 d’agost | Deixalleria Horari d’estiu (juliol i agost):
els dimarts de 16 h a 19 h i de dimecres a diumenge, de 8 a 14 h | El Toc (Espai Jove) Tancat del 1 d’agost de juliol al 31 d’agost | Escola Municipal de
Música Joan Valls Juliol: de dilluns a divendres de 16 h a 20 h. Tancat de l’1 al 30 d’agost | Escoles Bressol Municipals Tancada del 16 de juliol al 31
d’agost, ambdós inclosos | Escola d’ Adults El Roure Gros Tancada del 16 de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos | GMSSA Horari habitual: de dilluns
a divendres de 9 a 14 h. Aquest servei estarà obert a l’agost (excepte festius) | Horts domèstics i Comerç Tancat a l’agost | La Piqueta Tancat del 10
al 21 d’agost | Les Cases dels Mestres Secretaria. Tancat del 3 d’agost a l’1 de setembre | Museu Thermalia / Oficina de Turisme Horaris de juny a
setembre: de dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns, tancat. | Oficina de Català Fins al 31 de juliol: de dl a
dv de 10 h a 13 h amb cita prèvia. Tancada del 3 d’agost al 4 de setembre, ambdós inclosos | Oficina d’Habitatge Tancada del 10 al 14 d’agost, ambdós
inclosos. Juliol, Agost i Setembre: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores (amb cita prèvia) | Oficina Municipal d’Escolarització Tancada del 6 al 23
d’agost, ambdós inclosos | Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) Juliol i primera quinzena de setembre: dimarts, dimecres i dijous,
de 9 a 14 h. Tancat a l’agost. | Pavellons Municipals Bugarai, Les Cremades i Torre Roja Tancat de l’1 al 23 d’agost | Punt de Voluntariat Municipal
Tancat de l’1 d’agost al 2 de setembre | Ràdio Caldes Durant les vacances, la Ràdio manté reemissions i ràdioformula. | Servei de Borsa de Treball
Tancat del 10 al 21 d’agost | Servei de Club de Feina; Servei de Club de Feina +16; Serveis d’Empresa i suport a l’emprenedoria: Tancat a l’agost | Servei
de Formació Ocupacional ( Les Cases dels Mestres) Tancat del 10 al 21 d’agost | Servei de Mediació Tancat de l’1 al 31 d’agost. Dimecres i dijous,
de 9 a 14 h. Tancat a l’agost. | Pavellons municipals Bugarai, Les Cremades i Torre Roja Juliol: horari habitual. Tancats del 29 de juliol al 21 d’agost.
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Curiositats

Responsable d’Unika Beer

Jordi
Canet
Casabayó

Les dues varietats de cervesa Premium que ha creat la
seva jove empresa, de només un any de vida, es pot dir
que ha estat la culminació d’un llarg procés de recerca.
D’un autèntic enamorat del món de la cervesa. I de la
seva dona, de la qual es va enamorar fent una cervesa.
Li agraden les coses ben fetes i sense presses.

Jordi Rius
· Per què fer una cervesa?
Primer perquè tenim els coneixements i segon, perquè ens agrada molt
beure cervesa.
· Però no trobàveu la que us agradava...
Exacte. Almenys als locals on ens
movem. Hem provat molta cosa. Jo
soc més d’estil clàssic, amb més gust,
aromes i estructura i aquí només érem
capaços de trobar cerveses industrials
que omplissin una mica aquest buit.

j. serra

· Com heu adquirit els coneixements
per fer la Unika Beer?
Soc enginyer en indústries alimentàries. Som tres socis i els altres dos també
ho són. A més, un d’ells és mestre cerveser. A qui vam enredar va ser ell.

“No pots agafar una
cervesa i beure-te-la
a morro, oi que no ho
faries mai amb un vi?”

· Els primers prototips es van fer a
la vostra cuina?
Sí. És un projecte que ens va portar
dos anys de feina. Teníem una idea del
producte que volíem treure i vam fer
moltes proves amb tipus de malta i llúpol barrejant-los amb temperatures i
filtracions. Quan això ja tenia cara i ulls
i volíem treure una cervesa, vam decidir que ens agradava, que ens havíem divertit molt fent-la però que havia
d’agradar la gent. Llavors vam començar a fer grups de tasts.
· I a quines conclusions vau arribar
després de 200 tastos?

Doncs que hi ha dos tipus de públic:
un que li agrada la cervesa més lleugera, més suau i més refrescant i un
altre que li agrada amb més matisos,
més característiques i potser un pèl
més torrada i amarga. El nostre projecte inicial estava a l’entremig però
com volíem treure un producte que
agradés, que enamorés a la gent, que
volgués repetir i que fos única vam
decidir tirar el projecte en paral·lel
i tirar endavant les dues gammes:
la Unika Original i la Unika Doble.

via de celebrar al març. Al gener
ja vaig lliurar mostres, l’organització té 50 jutges que ja es van trobar i van poder avaluar les 1.251
mostres de tot el món es van presentar. Els premis ja estaven definits abans del confinament. Haver
aconseguit aquesta distinció té un
mèrit extraordinari no només pel fet
de guanyar-la i perquè portem poc
temps sinó perquè la nostra cervesa ha quadrat amb diferents estils i
això que no està feta per concursar.

· Pots definir les vostres cerveses?
La Unika original és un lager o rossa
clàssica però que té molta personalitat. No és una cervesa que te la
beus de cop i ja està, que t’ha tret
la set. Et deixa un regust a la boca i
amb ganes de tornar-la a provar. La
doble és una cervesa de color castany, cos mitjà, amb caràcter Se serveixen amb copa perquè és com s’ha
de beure. No pots agafar una cervesa i beure-te-la a morro, oi que
no ho faries mai amb un vi? Amb
una cervesa tampoc i més amb una
que t’està oferint un seguit de matisos aromàtics i gustatius que s’han
d’apreciar bé amb una copa.

· Com ha afectat la pandèmia a la
distribució i les vendes?
Ens ha afectat molt. Nosaltres veníem bàsicament a restauració. Arran
del resultat al Barcelona Beer Challenge que ens va donar una certa visibilitat en paral·lel hem desenvolupat altres canals que no teníem prou
potenciats com l’e-commerce, hem
trobat nous distribuïdors que ens
han ajudat a créixer en el territori...

· La Unika Doble va obtenir la medalla de plata al Barcelona Beer
Challenge 2020 en ple confinament. Com es va poder celebrar?
El Barcelona Beer Festival, del qual
el Challenge en forma part, s’ha-

· Potencieu el fet de ser de Caldes?
Sí. Estem orgullosos de ser de Caldes. Caldes té un bon nom, aquí
fem poble en general. M’he trobat gent que viu fora de Caldes
però que és del poble i quan ens
van donar el premi ens va contactar perquè volia provar la cervesa.
Si era de Caldes, l’havia de provar.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

NO ET PERDIS LES NOSTRES PROMOS D’ESTIU
Per més informació consulta al nostre web totes les tarifes de
fibra òptica, línia mòbil i línia fixa al millor preu!

+2€/
mes

Per només
2€ addicionals mira
quantes Gb t’emportes!
Tarifa Balla 14 Gb
Tarifa Salta 46 Gb
Tarifa Corre 85 Gb

Contracta ara la
Tarifa Trio +
i gaudiràs de fibra
de 600Mb + línia fixa +
línia mòbil de 85 Gb
per sempre!

54,99€/
mes

Promoció vàlida fins al 25/09/2020 i només aplicable a cobertura Movistar

900 181 776

Cinglescomunicacions.com

una companyia del Grup Electra

