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La proliferació de les
al·lèrgies primaverals
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amb el risc de la Covid
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La Consol Clerch, al seu portal del carrer del Forn, llueix la rosa de Sant Jordi al costat d ‘un dels textos iniciativa dels comerciants del casc antic. > Q. PASCUAL
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LEGISLATURA 2019-2023 | BALANÇ

Valoracions polítiques a la meitat d’un mandat
Els portaveus de les agrupacions polítiques municipals fan balanç dels primers dos anys de la legislatura actual,
01_Impacte socioeconòmic de
la pandèmia de la Covid-19
ERC · Des del primer moment vam
prendre consciència de l’impacte socioeconòmic de la pandèmia. És per
això que vam habilitar un dels plans
de xoc econòmic més importants del
Vallès, mobilitzant fins a 1 milió d’euros el 2020 i projectant el nou pla
2021, que preveiem que superi el mig
milió. D’altra banda, la implicació de
departaments clau com Serveis Socials, Habitatge i Promoció Econòmica
han estat imprescindibles per aturar
el primer xoc d’una onada social de la
qual preveiem efectes molt durs. Algunes de les tasques que estem treballant per als propers mesos són
les de dimensionar els Serveis Socials davant l’alta demanda ciutadana, reforçar el fons contra l’exclusió
social, ampliar els Serveis d’Atenció
a Domicili o gestionar les creixents
convocatòries d’ajudes al lloguer
cada cop més sol·licitades.
PSC · La pandèmia va arribar de
forma inesperada i cap administració
estava preparada pel que venia. Però
el govern local ha estat poc creatiu a
l’hora de donar respostes. Hem pogut
veure com molts municipis han superat Caldes en matèria de foment de
l’economia local, la marca municipal
o la resposta social. Falta enginy per
adaptar-se a les restriccions i crear
alternatives, tot i les dificultats. Des
del PSC vam fer, entre d’altres, propostes per agilitzar algunes de les ajudes mitjançant les ordenances fiscals,
però no es van acceptar.
CUP-SOM · Durant la pandèmia, la
CUP vam presentar un pla de xoc
complementari a les propostes
que van explicar l’equip de govern
d’ERC. Seguim insistint perquè puguin portar-se a terme. Cal destacar que en ple any Covid-19, després
d’anys congelats, van apujar un 6%
l’impost de les brosses, fet que nosaltres no vam comprendre. Creiem
que hi ha d’haver un altre tipus de
gestió econòmica en moments de
crisi. Sense oblidar que es destinarà quasi un milió d’euros a la rehabilitació de la Plaça Catalunya. Clarament hi ha altres prioritats.
JUNTSXCAT · Des de Junts vam impulsar una moció per regular les subvencions 2021 per fer front a la crisi
econòmica generada per la Covid.
Tot i que l’equip de govern va retallar
considerablement el text, es va aconseguir arribar a un acord de mínims
entre Junts+ERC. A banda de consolidar 200.000€ ja pressupostats,
vam aconseguir la creació d’un fons
de contingència de 500.000€ per respondre àgilment emergències sobrevingudes i el compromís d’incrementar les partides de serveis socials.
PPC · El govern ha posat pel davant

“Malgrat la dificultat que
ha comportat la Covid19 no
hem renunciat mai a seguir
millorant el nostre poble”

“Falta enginy per adaptarse a les restriccions de la
pandèmia i crear alternatives, tot i les dificultats”

Isidre Pineda Moncusí
Alcalde de Caldes de Montbui (ERC)

Carla Millán Peñaranda
PSC Caldes de Montbui

capdavant de la gestió d’aquest Ajuntament, i després de prometre molts
projectes que no acaben materialitzant-se, la CUP mostrem certa precaució davant noves promeses per
part d’ERC. Els habitatges que prometen són tots de nova construcció.
Creiem que hauria de destinar-se sobretot esforços a omplir el parc d’habitatge públic amb habitatge ja construït. Recordem que el concurs públic
de l’habitatge cooperatiu a La Salut
encara no ha aparegut, més d’un any
i mig després de l’anunci que ERC en
va fer en catifa vermella.

PPC · No podem obviar que l’habitatge social és una necessitat en el
municipi i que no s’ha fet res durant
molts anys. El govern local sembla
que vol començar diversos projectes
de nova construcció d’habitatge social, però lamentem que aquests projectes no s’han presentat als grups de
l’oposició. Cal replantejar la ubicació
d’aquests habitatges, ja que considerem que hi ha altres espais en el municipi on ja hi havia projectes d’habitatges socials, i no estem d’acord en
fer pisos socials a Can Rius ni a l’antiga escola del Carme, ja que considerem que són espais més adients per
ser utilitzats per les entitats locals.

A sobre, la remodelació de la plaça Catalunya, un dels projectes més qüestionats
per la oposició. A sota, la preservació de l’entorn natural com a focus important.
A la dreta, l’objectiu primordial del mandat: la gestió i superació de la crisi
derivada de la pandèmia de la Covid-19. > A. SAN ANDRÉS // Q. PASCUAL

el seu programa electoral. La seva
gestió per fer front a les necessitats
de la ciutadania ha estat poc àgil i no
han pal·liat les necessitats que ens ha
posat el davant aquesta pandèmia.
Ara cal més flexibilitat i simplificació dels procediments, i compactació de les ajudes. És urgent plantejar uns serveis públics diferents que
enforteixen la participació i la iniciativa comunitària, que siguin capaços d’adoptar noves respostes que
han funcionat durant la pandèmia.
02_Habitatge Públic
ERC · L’emergència habitacional és
una realitat que ens obliga a respondre amb urgència i valentia. Es tracta d’una de les prioritats que com a
municipi hem d’assumir per als propers anys i per això seguirem ampliant el nombre d’habitatges públics
de l’Ajuntament. Passat l’estiu ja disposarem dels 5 nous pisos a la reconvertida sala polivalent, mentre que a
principis de 2022 preveiem que acabi
la construcció dels habitatges per a
joves. Caldrà seguir treballant per-

què els nostres joves no marxin de
Caldes degut a la manca de lloguer
assequible, per això aquest és un projecte que ja estem estudiant de replicar a altres ubicacions. I sobre l’habitatge cooperatiu, preveiem que
aquest mes de maig ja comenci el
concurs públic pel dret de superfície en el que serà un projecte no especulatiu pioner al Vallès.
PSC · És una realitat que cal ampliar el parc d’habitatge públic. I donarem suport a les mesures que ens
ajudin a ampliar-lo, però també demanem concreció sobre quin tipus
d’equipament acabarà sent cada
proposta, ja que tenen funcions molt
diferents un habitatge per a joves
que un d’emergència social, tot i
ser tots ells molt necessaris. Creiem necessari una bona repartició
a tot el municipi d’aquests habitatges públics i garantir-ne l’accessibilitat, així com és imprescindible seguir treballant per ampliar la borsa
d’habitatge privat, fomentant que es
posin a lloguer els habitatges buits.
CUP-SOM · Després de 12 anys al

JUNTSXCAT · Segons la borsa d’habitatge, per a lloguer social hi ha 7 immobles públics, 6 de privats, 5 d’emergència en curs i 8 dotacionals per
joves. En total, 26 habitatges, lluny
dels 44 habitatges previstos. Amb
aquestes actuacions, no es pot fer
front a la demanda social d’habitatge
ni regular-ne els preus de mercat. Cal
actuar sobre els polígons d’actuació
(sectors de sòl urbanitzables) amb un
aprofitament municipal de fins al 30%
de sostre per crear un parc d’habitatges públics de lloguer social.

03_Sostenibilitat/M. Ambient
ERC · Caldes ha de ser un municipi de
referència compromès amb la sostenibilitat i la lluita pel clima. Si bé als
primers mesos de mandat vam declarar l’emergència climàtica al Ple Municipal, immediatament llavors vam
crear la nova Oficina d’Acció Climàtica, que estem desplegant. Hem arribat a acords amb la patronal CECOT
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històricament complicat
marcada per l’esclat i posterior convivència amb la pandèmia

“Persistirem en la protecció
de l’altra banda de la riera i
seguirem amatents a qualsevol maniobra d’ERC”

“No veiem amb mals ulls la
remodelació de la plaça Catalunya, però creiem que ara
no és el moment ”

“No estem d’acord en fer pisos a Can Rius ni a l’antiga
escola del Carme, espais més
adients per a les entitats”

Marta Barnils Uña
Portaveu de CUP - Som Caldes

Pere Morcillo Pérez-Hita
Junts per Cat - Caldes de Montbui

Montse Romano Bosch
Portaveu PPC Caldes de Montbui

per fomentar l’energia verda a les empreses calderines, estem implementant nous sistemes d’enllumenat led
intel·ligent al municipi i s’ha renovat
també la flota de vehicles municipals
prioritzant els de mobilitat elèctrica. Ara mateix estem treballant la
creació d’una comunitat energètica
local que representarà un dels projectes més innovadors de tots els
que estem impulsant.

text va permetre establir compromisos per a la gestió de residus sostenible, l’ús d’energies renovables, el
consum racional de l’aigua i una explotació racional i sostenible dels recursos naturals. Creiem que la línia
d’actuació actual, basada en aquella
moció, és adequada i cal mantenir el
ritme d’inversió per ser sostenibles.

pel canvi real que patirà la zona. Reiterem la necessitat de fer plans d’acció per fer les campanyes d’asfaltats
realment efectives. I celebrem que la
Generalitat, després de molts anys i
reclamacions per part del PSC al Parlament, s’hagi decidit a executar el
pas soterrat cap al Cementiri. Seguirem reivindicant altres necessitats
com la variant sud cap a Sentmenat
o solucions als problemes de trànsit a la C-59 a la rotonda de Palau o
els punts de risc a la zona adjacent
amb Sant Feliu.

PSC · Aquesta pandèmia ha fet que
tots i totes posem encara més en
valor el patrimoni natural de Caldes.
Valorem molt positivament la creació
d’una Oficina d’Acció Climàtica, però
creiem que a part d’oferir assessorament a la ciutadania, falten també
més polítiques municipals directes
tant en matèria de transició ecològica
com per la protecció del nostre entorn
natural. Cura i neteja d’entorns naturals, protecció d’espais verds o cura
de l’arbrat. A més considerem primordial seguir treballant per millorar la recollida i reutilització dels residus, així com els entorns d’aquests,
que tenen moltes queixes per problemes d’incivisme.
CUP-SOM · Un pas en positiu que
vam fer a nivell institucional va ser
la declaració d’emergència climàtica per unanimitat durant el Ple de
gener de 2020. La CUP pensem que
el primer pas i més senzill que tenim
com a poble és evitar la construcció
de l’aparcament a l’altra banda de
la riera, una obra que atempta de
forma immediata contra el nostre
territori i obre la porta cap a futurs
desenvolupaments del tot indesitjables a Caldes. Persistirem en la protecció de l’altra banda de la riera, a
totes totes, i seguirem amatents a
qualsevol maniobra d’ERC que es
mogui en direcció oposada.
JUNTSXCAT · El nostre grup va presentar una moció al ple de desembre
de 2019 per tal de declarar l’emergència climàtica a Caldes i s’hi van adherir la resta de partits polítics. Aquest

PPC · Entenem que el govern local i
veient algunes actuacions en la qüestió de sostenibilitat i medi ambient, no
predica amb l’exemple com ara utilitzant materials gens sostenibles, tampoc respecten les poques zones verdes que ens queden en el municipi. Hi
ha molta feina a fer.
04_Inversions/Obra nova
ERC · Aquesta segona meitat de legislatura visualitzarem molts dels projectes treballats fins ara. Malgrat la
dificultat que ha comportat l’esclat
de la Covid19 no hem renunciat mai
a seguir millorant el nostre poble. La
construcció de l’Institut Escola «Calderí Pic del Vent», el Casal de la Gent
Gran a l’ampliació de les Cases dels
Mestres, els projectes d’habitatge públic, la rehabilitació de la plaça Catalunya i del carrer Sant Pau, la nova
prefectura de Policia, el pas soterrat
cap al Cementiri o les inversions esportives són algunes de les més rellevants. I tot això ho farem mantenint el
grau d’endeutament municipal gràcies a una bona gestió econòmica. Estic
convençut que la inversió pública és
avui més necessària que mai per no
contribuir a aturar l’economia local.
Les retallades no són el camí.
PSC · Algunes de les inversions plantejades pel govern local ens semblen
adequades a les necessitats actuals,
com l’ampliació de Les Cases dels
Mestres o les partides per finalitzar
l’Institut Pic del Vent. Altres creiem
que tenen un plantejament erroni en
la seva mesura com la rehabilitació de
la plaça Catalunya, excessiva en cost

CUP-SOM · Actualment hi ha més
projectes projectats i proposats que
no pas materialitzats. La CUP entenem necessàries accions com el pas
soterrat cap al Cementiri, l’ampliació
de les Cases dels Mestres o un espai
digne per les nostres entitats locals.
Òbviament no és el moment de destinar 1 milió d’euros a la reforma de la
Plaça Catalunya. Cal destinar aquesta
quantia a pal·liar tots els efectes socials i econòmics de la Covid19.
JUNTSXCAT · La partida d’asfaltat
d’aquest any és molt elevada, el que
hauria de permetre solucionar problemes històrics de la vila. Respecte
al pas de la C-59 i l’ampliació de les
Cases dels Mestres, són obres imprescindibles que contribuiran a incrementar la seguretat en el primer
cas, i la consolidació d’un equipament
important, en el segon. En el cas de la
plaça Catalunya, no veiem amb mals
ulls la seva remodelació, però creiem
que ara no és el moment adequat. Primer cal donar resposta a la crisi.
PPC · La pandèmia ha deixat moltes
persones amb situacions molt precàries, i no entenem que el govern local
posi per davant un programa electoral executant inversions innecessàries
com pot ser la plaça Catalunya. El pas
soterrat és una obra demanada històricament, ja que és un punt negre de
la C-59 i que celebrem que el departament de carreteres hagi donat llum
verda a aquest projecte.
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SALUT | AL·LÈRGIES PRIMAVERALS

“Cap dada prova que persones al·lèrgiques
siguin més vulnerables al coronavirus”

COVID-19 | MESURES

No obstant això, les al·lèrgies respiratòries poden agreujar-se per casos severs de Covid
Ivette Hijano

C

ada any, podria dir-se
que l’arribada de la
primavera s’ensuma a
cada passa, però l’ús
obligat de les mascaretes avui dia dificulta gaudir de
l’aroma de les flors i de les plantes, de la verdor que brota en la
seva màxima esplendor en aquesta temporada de l’any. Però en la
cerca d’avantatges a una primavera emmascarada, podem pensar que les mesures de protecció
de la Covid-19 també poden estar
protegint-nos d’altres patòlegs externs, com són les al·lèrgies respiratòries tan característiques dels
temps primaverals.
Entre els mesos de març i
abril, els arbres i la vegetació floreixen i la concentració ambiental de
pol·len és màxima. Aquest fet, que
per moltes persones pot passar gairabé desapercebut, ocasiona importants dificultats respiratòries a moltes altres que enguany, entre l’ús de
les mascaretes i la por a patir símptomes severs de la Covid-19, poden
sentir nivells més elevats d’angoixa
respecte a altres anys.
“De moment no hi ha cap
dada que faci pensar que les
persones amb al·lèrgies respiratòries siguin més vulnerables
al contagi de la Covid-19” explica el metge de família del CAP de
Caldes de Montbui, el doctor Carles Monsó. “La vulnerabilitat a la
Covid - segueix explicant Monsó-

Sotagots per prendre
major consciència

El temps primaveral multiplica els casos d’al·lèrgies, en convivència enguany amb l’amenaça de la Covid. > J. SERRA

la determinaria una alteració
immunitària (un baix nivell de
cèl·lules de defensa), i la predisposició a les al·lèrgies la marca
una hipersensibilitat de les cèl·
lules que contenen histamina”.
Tractant-se de dos processos diferents, s’evidencia que les al·lèrgies
conegudes com a primaverals no
potencien la Covid, ni a l’inrevés,
però en qualsevol cas, “un pacient amb símptomes severs de la
Covid podria tenir sobreafegit
els símptomes respiratoris pro-

pis de l’al·lèrgia, i això agreujaria el quadre mèdic” apunta el
metge de família.
Durant aquest hivern passat s’ha focalitzat tota l’atenció
en el coronavirus, però els refredats i les grips també han estat
presents, com cada any. “Més
del 90% dels tests d’antígens i
de les PCR que hem practicat
per símptomes catarrals i gripals han estat negatius i, per
tant, es tractava efectivament,
de refredats o de grips” apunta

Monsó. El mateix resultat es pronostica en el cas dels processos
d’al·lèrgies primaverals: “L’ús de
les mascaretes ha frenat certa
exposició a diferents virus i de
la mateixa manera actuarà amb
determinats pòl·lens, per la qual
cosa la incidència de refredats
i d’al·lèrgies primaverals serà
quelcom menor que en anys anteriors” declara el professional
sanitari, qui preveu atendre a un
nombre molt similar de casos per
al·lèrgies que altres anys.

L’Oficina de Turisme de Caldes de
Montbui ha repartit aquest mes
d’abril els 15.000 sotagots pels més
de 85 bars, cafeteries, restaurants
i gelateries del municipi. La iniciativa respon a l’objectiu de conscienciar als clients dels establiments
la necessitat de fer servir la mascareta mentre consumeixen.
Els sotagots, amb el lema “Aquí, la
copa… La mascareta, a la boca!”,
formen part de les accions dutes a
terme per l’Ajuntament dirigides
en la lluita contra la pandèmia, especialment adreçades a conscienciar els ciutadans de la necessitat
d’extremar les mesures de prevenció per contenir la propagació de la
Covid-19. Per aquest motiu, als sotagots també es recorden les accions bàsiques de prevenció: distància, mans i mascareta.
La iniciativa de l’Oficina de Turisme s’ha posat en marxa, precisament, en un moment d’alta
incidència de la pandèmia al municipi. Segons el consistori, “l’actuació s’articula com una acció més
per incentivar l’ús de la mascareta com a mesura de prevenció de
contagis de la Covid-19”.

COVID-19 | EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

Nou pic de la pandèmia a Caldes amb risc de rebrot molt alt
Caldes de Montbui presenta darrerament un índex de risc de rebrot
de la Covid-19 especialment alt, que
en setmanes anteriors va ascendir
als més de 1.000 punts. En el decurs
dels últims dies, l’indicador ha patit
una important davallada fins situar-se, segons les dades oficials del
departament de Salut publicades el
30 d’abril, als 327,31 punts (mentre
Catalunya se situa en els 291 punts).
Segons també les dades facilitades
per Salut, només en els últims 14
dies s’han detectat una seixantena
de nous casos de contagi en el municipi, la majoria dels quals eren menors de 55 anys.
En total, des de l’esclat de la pandèmia al març del 2020, la vila de
Caldes acumula 1.321 casos positius
de Covid-19.

“La situació epidemiològica esdevé especialment complicada en
els centres educatius del municipi” va declarar el consistori, divendres passat. En el que portem de
curs, de setembre a març del 2021,
s’han confirmat 140 casos positius
en el context escolar, generant el
confinament de 79 grups i 1.725 persones (1.637 alumnes, 80 docents i 8
persones de personal extern).
Des de l’inici del tercer trimestre,
a principis d’abril, s’han detectat
37 nous casos positius, fent que en
aquests moments hi hagi fins a 4
grups escolars confinats i, per tant,
un centenar de persones es vegin
afectades. Davant aquesta situació,
les autoritats sanitàries demanen
als alumnes i a les famílies extremar les mesures de precaució i res-

Avança el pla de vacunació mentre Caldes viu un pic de contagis. > Q. PASCUAL

pectar estrictament els protocols
de confinament.
D’altra banda, els equips de vacunació ja han administrat la pauta completa de vacunació a 687.175 catalans, el 10,4% de la població de més
de 16 anys, una xifra que supera per
primera vegada el total de contagiats confirmats de Covid des de l’inici de la pandèmia: 645.683 casos.
Des que va començar la vacunació
el 27 de desembre del 2020, s’han
inoculat a Catalunya 2,45 milions de
vacunes, la majoria, primeres dosis:
1.769.756 unitats.
Més concretament, a la comarca
del Vallès Oriental, amb més de
406.000 habitants, consta l’administració de 92.136 primeres dosis,
i més de 37.428 segones dosi de la
vacuna contra la Covid-19.
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HABITATGE PÚBLIC | JOVENTUT

“Caldes també és el poble dels nostres
joves, un poble on hi poden fer futur”

L’Ajuntament presenta l’inici del projecte de construcció d’habitatges socials adreçats
a joves, en un edifici ubicat a l’avinguda Josep Fontcuberta, al barri La Bolera

R

Ivette Hijano
epresentants i tècnics
del consistori calderí van presentar, divendres passat, l’inici
del projecte de construcció d’habitatge per a joves, un
dels projectes més emblemàtics de
l’actual mandat “i francament necessari atenent les dificultats que
tenen especialment les persones
joves per trobar un lloguer assequible en el nostre municipi” apuntava Isidre Pineda, alcalde de la vila,
durant la presentació.
El nou edifici situat a una zona enjardinada de l’Avinguda Josep Fontcuberta constarà de vuit habitatges
construïts amb estructura de mòduls prefabricats lleugers que faran
que l’obra resulti més ràpida i sostenible que els sistemes convencionals
de formigó armat. “Gràcies als processos relativament innovadors
de prefabricació del projecte, el
període de construcció serà més
curt del que podríem trobar amb
el sistema tradicional” explicava
Jordi Martín, regidor d’Habitatge.
Al marge del propi “tarannà jove
i transformador del projecte” segons Pineda, la promoció d’habitatge per a joves -que ara per ara es
troba en fase de licitació- persegueix l’objectiu de fer accessible
l’habitatge a un sector de la població local que representa el 16% del

total d’habitants; uns joves -d’entre 16 i 30 anys- que “són activisme, energia, solidaritat i talent”
seguia Laia Cuscó, regidora de Joventut, tot afegint que “Caldes és
el seu poble, un poble on poden
fer futur”.
Un altre dels trets diferenciadors
d’aquest projecte impulsat pel consistori ha estat el “procés participatiu al qual ha estat sotmès, absolutament exemplar i singular”
explicava Martín. Arran les 5 sessions de participació ciutadana -algunes de les quals es van celebrar telemàticament en ple confinament
del 2020- es van generar aportacions “que han enriquit moltíssim el
projecte i l’han dotat d’una nova
dimensió que l’adequa encara més
a l’entorn on s’ubica” seguia el regidor. N’és un exemple la conversió
del jardí comú de la planta baixa
que en un inici havia de ser d’ús
privat, a un espai obert a l’abast de
tota la ciutadania. Aquest canvi en
el projecte inicial ha fet que part de
la zona verda on es construirà l’edifici segueixi sent un espai públic i,
per tant, doni resposta a una de les
peticions dels veïns de la zona.
En la mateixa línia, els assistents en
el procés participatiu també van decidir que la coberta de l’edifici resti
sense ús, permetent abaixar l’alçada a l’edificació i respondre, novament, a una petició de part del veïnatge de La Bolera.

Isidre Pineda, alcalde de la vila, mostrant el vídeo de presentació del
projecte, des del solar on es construirà l’edifici al barri La Bolera. > I. HIJANO

PROJECTE D’OBRES | EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL

Tret de sortida a l’ampliació de
l’edifici de Les Cases dels Mestres
“Avui posem en marxa un dels projectes emblemàtics i troncals de la
legislatura” deia l’alcalde Isidre Pineda en la presentació del projecte
d’ampliació de Les Cases dels Mestres, el dilluns 19 d’abril.
L’inici d’aquest estiu és la data escollida per començar les obres d’enderroc i construcció de noves parcel·
les que compondran el nou edifici de
major capacitat de l’equipament sociocultural, construït per primera
vegada l’any 2010.
En concret, la intervenció va orientada a augmentar la superfície adreçada al Casal de Gent Gran, a l’Escola d’Adults el Roure Gros i al Centre
Ocupacional, així com la reubicació
de l’Espai d’Entitats i el Centre Obert.
L’actuació consistirà en la realitza-

ció d’una reforma de l’edifici actual
i l’enderroc de dues construccions
més de la parcel·la per tal de poder
ampliar l’edifici principal. El resultat
serà una nova edificació en forma lineal, des del carrer Gregori Montserrat al carrer de Sentmenat, formant
una “U” amb l’edifici existent, envoltant el pati central: “Amb la reforma, obtindrem una gran entrada
on hi haurà una fluida comunicació
de la plaça Catalunya amb el pati,
que esdevindrà el centre de l’edifici a través del qual es podrà accedir, des de la planta baixa, a la nova
sala polivalent que superarà les actuals sales A i B” explica el regidor
d’Urbanisme, Jordi Martín. Aquesta
era una de les principals demandes
d’entitats usuàries de l’equipament

com l’Esplai de Gent Gran, els quals
es trobaven amb manca d’espai suficient en determinades activitats que
s’emplaçaven en aquesta sala.
Una segona novetat important en la
reforma de l’equipament és la gran
terrassa que s’ubicarà a la primera
planta, que “complementarà a la
sala polivalent, podent-hi celebrar
diferents tipus d’activitats a l’aire
lliure” segueix Martín. També en la
primera planta s’acollirà el nou Centre Obert Buimont i l’actual Escola
d’Adults El Roure Gros. Per últim, a
la segona planta es disposarà d’una
aula taller polivalent destinada a
qualsevol activitat cultural i educativa organitzada pels col·lectius locals,
escola d’adults, formació ocupacional
o d’altres serveis municipals.

URBANISME | POUM

Es retira el projecte
d’aparcament
provisional
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha deixat sense efecte el projecte
d’adequació de la zona balneària per
a usos polivalents, com era el plantejament d’un aparcament provisional
i reversible, al qual van oposar-se
públicament el col·lectiu ciutadà
“No al Salt de la Riera” i els grups
de l’oposició del consistori calderí.
El projecte es retira formalment
de l’agenda de govern, “perquè
no embruti el projecte que realment ens interessa i és prioritari per l’equip de govern”, deia l’alcalde: “Un projecte d’obertura del
parc de Can Rius, on s’enderrocarà murs per connectar-lo amb el
pont Romànic i integrar aquest
espai en el centre històric” seguia
Pineda en el Ple d’abril. Les obres
per a l’obertura del parc de Can
Rius són una previsió que el govern
situa en el pressupost de l’any 2022,
amb l’objectiu de convertir l’espai
en una zona integrada i més segura per a tota la ciutadania.
En paral·lel a aquesta aprovació,
que va dur-se a terme a la Junta de
Govern Local del 20 d’abril, el Ple
municipal celebrat dijous passat va
aprovar la modificació del POUM
en aquells terrenys afectats pel planejament que poden suposar expropiacions forçoses al consistori i
manté sense modificacions l’ús dels
terrenys de la Zona Balneària i del
Mas Manolo, de sòl no urbanitzable
i “on només es podran fer projectes de titularitat pública”, especifica el consistori. “Aquestes dues
accions preserven la zona balneària, i alhora eviten despeses milionàries a les arques municipals”
segueix l’Ajuntament en un comunicat emès divendres passat.

INFRAESTRUCTURES | C-59

La Generalitat anuncia l’inici de les
obres del pas soterrat de la C-59 que
connecta el nucli urbà amb el Cementiri

Representants del consistori calderí
amb Isidre Gavín. > AJ. CALDES

El Secretari d’Infraestructures i
Mobilitat, Isidre Gavín, va visitar
Caldes de Montbui, dilluns passat,
per anunciar l’inici de les obres de
construcció del pas inferior per a vianants i ciclistes a la C-59, en l’accés des del carrer Bigues.
Es tracta d’una històrica reivindicació municipal “que posarà solució a la comunicació entre el centre urbà i el Cementiri Municipal,
a més de promoure la mobilitat
sostenible amb els barris extraurbans de Can Regasol i Els Lledoners” explica el consistori. El projecte d’intervenció, que començarà
aquest mes, contempla també la inclusió d’un tercer carril per girar a
l’esquerra en sentit nord i de carrils
d’acceleració i d’alentiment.
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ERC Caldes de Montbui

Celebrem el dia
d’Europa caminant
i enfortint lligams

A

quest diumenge, dia
9 de maig, se celebra el Dia d’Europa.
Ara fa un any, estàvem confinats a casa
i des de l’Ajuntament només vam
poder fer un vídeo recordant l’origen d’aquesta commemoració amb
la declaració de Shcuman. Les activitats esportives també es van
veure cancel·lades i més que mai
vam tenir ganes de fer esport, ni
que fos dins de casa, online, als balcons... Enguany, tot i que seguim
amb mesures anticovid, aquestes
són molt menys restrictives i hem
pogut preparar una activitat esportiva que ens té entusiasmats!
Sí, tots tenim ganes de tornar a fer
coses... encara que hagin de ser diferents de com les fèiem abans.
Així doncs, arran de l’agermanament que tenim amb la població
francesa de Saint-Paul-lès-Dax,
del departament de les Landes,
regió de la Nova Aquitània, des del
2012, farem una caminada simbòlica fins a assolir la distància que
separa les nostres dues viles agermanades. L’activitat l’hem treballada conjuntament amb l’entitat calderina Amics d’Europa i el Comitè
de Jumelage francès i pretén assumir el repte de fer els 514 km. Els
ciutadans francesos els faran en un
circuit del preciós “Lac de Christus” i nosaltres proposem pujar a
la Torre Roja des de la plaça Saint-Paul-lès-Dax, situada davant del
Pavelló de Les Cremades. El repte
és aconseguir-ho sumant els quilòmetres de tothom qui participi,
entre el 9 i el 16 de maig.
Així que ja ho sabeu, calceu-vos
les xiruques i amunt que fa pujada! Tant si feu tot el recorregut,
com un tram, podeu enviar una fotografia vostra o dels km recorreguts al mail de la regidoria d’esports esports@caldesdemontbui.
cat i/o pengeu la foto a l’Instagram
mencionant @esportscaldesdm i
posant les etiquetes #sumemKM
i #SPLDCaldes (les inicials de Saint-Paul-lès-Dax i Caldes).
L’objectiu és celebrar el Dia d’Europa tot enfortint el lligam de l’agermanament amb els ciutadans del
també poble termal francès, que
aviat farà 10 anys i quina millor
manera de fer-ho de manera saludable!
Aviat, si tot va bé, podrem tornar
a fer intercanvis i activitats entre
França i també Alemanya, amb la
ciutadania de l’altre poble agermanat, Taunusstein. La Covid passarà
i ens retrobarem com abans, però
mentrestant, estem actius, positius
i ens reinventem!

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

El 7,3% del PIB per
ajudes a empreses i
autònoms

Sr. alcalde cessi
al regidor de
Planejament
Territorial

L

’Executiu central
va aprovar el Reial
Decret 5/2021 amb
una dotació d’11.000
milions d’euros per
ajudes a empreses i autònoms.
Aquests diners, es sumen als 24.000
milions d’euros ja transferits per
l’Estat a les Comunitats Autònomes
per la pandèmia. Tots aquets
diners van directes per cobrir les
necessitats d’empreses i autònoms
sense requerir la seva devolució,
situant l’Estat al primer lloc de la
llista de països de la Comunitat
Europea. El total d’aquestes
ajudes suposen el 7,3% del PIB
front la mitjana del 3,3% de tota la
Comunitat Europea, o països com
França o Itàlia amb el 6,4% i el 6%
del PIB respectivament.
De la dotació d’11.000 milions d’euros,
podem destacar-ne una primera línia
d’ajudes dotada amb 7.000 milions
d’euros, 2.000 van destinats a les
Illes Canàries i a les Illes Balears i
Pitiüses, les comunitats autònomes
més afectades per les restriccions.
Són ajudes per aquelles empreses i
autònoms amb una disminució de la
facturació al 2020 superior al 30%
en relació al 2019. Amb aquestes
premisses, es destinen 3.000 milions
per als autònoms que tributin per
estimació objectiva (més conegut
per mòduls) i entre 4.000 i 200.000
euros per a la resta d’empreses per al
pagament de despeses fixes, deutes o
factures de proveïdors. Així mateix,
a les PIMES que tinguin fins a 10
persones treballadores se les podrà
ajudar amb fins el 40% de la caiguda
addicional d’ingressos (per sobre del
30%), i a les que tinguin més de 10
persones treballadores, se les podrà
ajudar amb fins el 20% d’aquesta
caiguda d’ingressos. Les ajudes són
finalistes i es podran menester per
a pagar proveïdors i altres creditors
financers i no financers, així com
també per pagar despeses fixes que
s’hagin meritat entre l’1 de març de
2020 i el 31 de maig de 2021.
Addicionalment, es crea una segona
línia per la reestructuració de deute
financer que està dotada amb
3.000 milions d’euros i s’estructura
en tres línies d’acció: ampliació
dels terminis de venciment de
préstecs, conversió d’aquests
préstecs participatius i una tercera
opció, excepcional, de reducció del
principal del finançament avalat
durant la pandèmia.
Per una altra banda, es crea un fons
de recapitalització de les empreses,
dotat amb 1.000 milions d’euros...

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

D

ijous passat es va celebrar un dels plens
amb més sortides de
to de la legislatura
municipal. L’alcalde Pineda va qualificar de “show”
la roda de premsa de l’oposició on
tots els partits (a excepció d’ERC)
rebutjaren el pàrquing adjacent a
Can Rius. El mateix alcalde, durant el ple, també titllà de “ridícula” la demanda de cessió a Jaume
Mauri per part de la CUP. Tot plegat es va produir enmig de l’habitual to prepotent que el Sr. Pineda
gasta contra l’oposició quan aquesta “s’atreveix” a fer alguna crítica.
No és tolerable desqualificar a la
resta de regidores quan aquestes
s’expressen tan legítimament com
qualsevol altra.
Els motius per demanar la cessió
de les facultats al Sr. Mauri no són
poca cosa. El regidor va impulsar
un projecte que no respectava la
normativa urbanística, que destruïa un espai agrícola de valor biològic i que a més, ho feia sense motivacions documentades. No envà la
ubicació era clau per aturar o impulsar el creixement urbà a l’altre
marge de Caldes.
Tanmateix aquest cop no varen
poder sortir-se amb la seva. Tot i
acusar de “fake news” els
arguments jurídics de la Plataforma No al Salt de la Riera, la situació es va capgirar.
Justament qui va invocar lleis que
no pertocaven i feia aparèixer una
demanda de pàrquing que després i per art de màgia ja no existia, fou ERC Caldes. Tanmateix,
havent perdut la partida per una
aclaparant victòria social del moviment ecologista, ara presenten
un projecte on s’inclou la construcció d’un tram d’escassos metres en
el camí de sorra a la Torre Roja.
Aquest camí, s’eixamplarà i asfaltarà per esdevenir una carretera
de dos carrils que es dirigeix precisament a l’entrada del pàrquing
que hi pretenien fer.
En conclusió, d’on no n’hi ha no en
raja... Els valors ecologistes definitivament no formen part d’aquest
govern municipal, tampoc el diàleg, ni el bon tracte amb la ciutadania i les entitats. Les activistes de
pedra picada seguirem treballant
per salvaguardar l’entorn calderí,
sigui de regidors o d’empreses il·
lícites.
Felicitem la plataforma No al Salt
a la Riera, gràcies a vosaltres els
camps avui semblen una mica més
verds i l’aire xic més net. Quan el
poble s’organitza, tot ho pot.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Balanç de mig
mandat

Més que mai les
persones al centre
de les accions
municipals

D

es de Junts entenem
la política com una
eina per millorar el
benestar de la gent.
El nostre posicionament no és el de desgastar el govern
actual, sinó sumar punts de vista diferents, el que s’acaba traduint en
un millor poble per a tots.
Darrerament hi ha hagut molta controvèrsia amb el pàrquing de Can
Rius. El nostre grup està a favor
d’un pàrquing d’autocaravanes
com també de treure els murs del
parc per obrir la zona natural amb
el Casc antic. Però de fer un pàrquing de 400 places en sòl no urbanitzable, no. Primer, per l’impacte
ambiental, segon, per la mida i, tercer, perquè hi ha altres zones urbanitzables on ubicar-lo.
Canviant de tema, en aquesta profunda crisi provocada pel Covid,
hem aconseguit impulsar la regulació de les subvencions 2021 incrementant la dotació pressupostaria
i els destinataris jurídics i garantint l’assistència a totes les persones que ho necessiten. Com a administració, hem de fer tot el possible
perquè ningú quedi enrere, encara
que no sigui competència nostra.
D’altra banda, és una prioritat disposar d’habitatge social de lloguer.
Fa quasi 3 dècades que l’ajuntament no en promociona. Però s’ha
de fer amb mirada llarga, dibuixant
el model de municipi que volem, i no
fer les coses per posar-se una medalla abans de les eleccions. Estem totalment a favor de l’habitatge jove,
però compte amb la volumetria.
Respecte la idea de crear habitatge
social als edificis de Can Rius i a el
Carme, des de Junts creiem que és
un error. Aquests edificis haurien
de vertebrar i impulsar la cultura,
l’educació i les entitats municipals
i ajudar a revitalitzar el casc antic.
Caldes disposa de diverses zones urbanitzables on podem reclamar fins
al 30% del sòl per fer-hi habitatge
social. A vegades la solució més fàcil
no és l’encertada.
I finalment, comentar que si l’oposició conegués els projectes que es
volen desenvolupar abans de sortir publicats i redactats, faria propostes propositives, i segurament
no donaria la sensació que es va en
contra del govern per se.

R

ecentment l’Ajuntament ha fet el tancament de l’exercici
pressupostari 2020.
És a dir, ha presentat comptes de tot allò realment
ingressat i gastat. En l’any de la
pitjor pandèmia de què tenim record amb la consegüent crisi social, que cau damunt de com a
mínim dues crisis prèvies de les
quals molts ciutadans encara no
s’havien recuperat, i deixant a
molts joves que no coneixen res
mes que crisi...,esperàvem que l
equip de govern hi posés el coll i
s’arremangués per pal·liar els efectes, alleugerit la càrrega tributària
a aquells que més estan patint la
crisi (tant ciutadans, com negocis
i empreses), pero a l’ultima sessió plenària va quedar pales un cop
mes que el govern local escull una
manera de fer política amb sentit
de clan polititzant en tot allò que
es fa o es diu parlant de “nosaltres”
i els “altres” titllant a la resta de
partits polítics amb representació al consistori de “Ridículs” pel
fet de no estar d acord amb la gestió del govern, utilitzant la majoria
absoluta deixant de banda el diàleg i el consens amb la resta, cal
una política local mes productiva ,
que sumi, la que te amb compte el
que uneix i no el que separa, la que
permet arribar acords amb persones que no pensen igual que nosaltres, pero que entre tots podem
contribuir en millorar el futur del
nostre poble.
Des de el PPC de Caldes seguirem
treballant a disposició per aconseguir acords amplis per tal de millorar el dia a dia i el futur del nostre
poble, ara mes que mai les persones al centre de les actuacions municipals, per fer un poble mes saludable sostenible i segur, amb les
aliances necessàries i la corresponsabilitat de tothom.
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ARTICLE D’OPINIÓ

Dolor enquistat

SOLIDARITAT | AECC CALDES

Masterclass solidària a ritme de
Zumba en la lluita contra el Càncer
L’Associació contra el Càncer local de Caldes va organitzar, el 10
d’abril, una jornada solidària amb l’objectiu de recollir fons per
destinar-los a la investigació sanitària per combatre el Càncer.
Tot i que la jornada s’acollia en el context de confinament comarcal,
la restricció de mobilitat no va ser impediment per aconseguir èxit
d’assistència, des del pati de l’INS Manolo Hugué: “Estem molt
contents perquè hem aconseguit omplir l’aforament permès
del 50%” explica Cristina Sánchez, presidenta de la Junta local.
L’acte solidari, que va aconseguir recaptar 670 euros, va ser la
primera activitat organitzada per la nova junta de l’entitat, ja que
en el marc de la pandèmia ha estat realment complicat organitzar res amb anterioritat: “Estem contents de començar de nou
a celebrar activitats, ja que tots els esforços que es dediquen a
la Covid van en detriment d’altres malalties com el Càncer. En
l’últim any no s’ha pogut dur a terme campanyes de conscienciació ni tampoc de recaptació de fons” apunta Sánchez.

JOVENTUT | PRESSUPOST PARTICIPATIU

Els joves aposten per fer sortides a
l’exterior en el Nervi Jove d’enguany
A finals del mes de març va tenir lloc la resolució del procés participatiu de joventut, el Nervi Jove, que en la seva 8a edició hi han participat una quarantena de joves amb votacions virtuals i presencials
(individuals i col·lectives).
L’edició d’engany presentava una novetat important: una partida pressupostària de 6.000 euros a destinar en un projecte d’inversió i millora d’espai públic. D’aquesta nova categoria n’ha resultat vencedora la proposta de construcció d’un Bike Park. D’altra banda, els joves
participants van repartir la dotació pressupostària dels 6.000 euros
d’entre les 13 activitats que finalment van resultar escollides. D’entre
aquestes, les més votades van ser: la sortida al Llac de Sant Maurici;
l’esquiada a La Molina, i la sortida a un càmping de Tarragona.

SOSTENIBILITAT | PROJECCIÓ EXTERIOR

Caldes planta un ametller amb motiu
de la campanya #UnÁrbolPorEuropa
El Parc de l’Ametller ha donat la benvinguda a un nou ametller amb
motiu de la campanya #UnÁrbolPorEuropa. La iniciativa, que ha sumat
més de 450 municipis de l’estat espanyol, ha aconseguit plantar més de
9.000 arbres arreu d’Espanya. Amb la campanya, “el que volem és fer
visible el desenvolupament sostenible que tenim cada un dels municipis adherits i intentar reduir les emissions d’efecte hivernacle” explicava la regidora d’Europa, Núria Carné, qui afegia que “entenem l’acció climàtica com una filosofia que hem d’aplicar a totes
les regidories de manera transversal, i avui ho fem des d’Europa”.

El mes d’abril, concretament el
dia de Sant Jordi va quedar vist
per a sentència el judici per un
cas dels casos més brutals i esfereïdors que més han trasbalsat la societat catalana: El crim
d’una nena de tretze anys de Vilanova i la Geltrú el 2018. La va
agredir sexualment i la va assassinar un veí del bloc dels avis de
la nena. El seu pare l’esperava al
carrer i la Laia mai va poder arribar a sortir al carrer. Un crim
gratuït i absurd que ha destrossat la vida de la família.
Durant totes les sessions del judici els pares de la Laia han estat
presents a la Sala i quan va ser
el seu torn van explicar com de
bondadosa n’era la seva filla,
adoptada quan tenia un any d’un
orfenat xinès.
La mare, que sempre s’hi refereix
en present, no va plorar davant de
tribunal, el pare sí, però tots dos
tenen des des farà gairebé tres
anys el dolor enquistat, molt endins, un dolor que vam sentir tots
els que estaven al judici.
Dolor enquistat és també el de la
Sifa Suljic, que va arribar a Sant
Celoni com a refugiada fa vint-isis anys, fugint de la guerra de
Bòsnia i encara cerca les despu

MARIA NÚRIA REVETLLE
PERIODISTA

lles d’un dels dels seus germans,
que igual que el seu pare i el seu
altre germà va morir, executat
pels serbis pel simple fet de ser
musulmans.
La Sifa és la protagonista d’un documental on aquest dolor profund
i enquistat s’encomana i et toca

fins al fons. Un documental que
ens recorda una de les barbàries
més brutals del segle vint, una
neteja ètnica, la segona després
de l’holocaust jueu, que va passar
a dues hores d’avió de casa nostre
i sovint amb la connivència dels
cascos blaus. Dolor enquistat que
no s’ha d’oblidar.
Dolor també enquistat cada cop
que hi ha un nou cas d’assassinat d’una dona per violència de
gènere. En un dels darrers la víctima moria agonitzant cremada,
l’assassí va dir a la polícia que la
dona s’havia volgut suïcidar, ella
amb el darrer alè de vida va poder
dir als agents que l’home li havia
calat foc.
Dolor enquistat per sempre més
en els seus fills, les víctimes de
les víctimes.
Mentre escric això llegeixo que un
pare a Tenerife no ha tornat a la
mare les filles comunes d’un i sis
anys d’edat. La dona ha rebut una
trucada de l’exmarit dient que no
les veurà mai més.
De moment la policia no ha trobat
ni les nenes ni l’home per bé que
han localitzat rastres de sang que
són un mal auguri, el preludi del
dolor enquistat que sempre més
tindrà la mare.

ARTICLE D’OPINIÓ

Embaràs, lactància i infecció per
Covid: falsa alarma?
L’impacte de la malaltia per SARSCoV-2 en dones embarassades i nounats ha estat una incògnita en la ciència. El registre de nous casos ha
permès determinar els riscos en
l’àmbit matern i filial, fent dels resultats una notícia actual.
Un nou estudi ha confirmat que el
risc de patir complicacions durant
la gestació augmenta en un 50%
entre les dones que pateixen Covid.
Aquestes complicacions inclouen
la preeclàmpsia (hipertensió arterial), complicacions respiratòries que requereixin l’ingrés a UCI,
part prematur, baix pes en néixer i
mortalitat materna. Tot i ser un titular alarmant, cal considerar que
les morts es concentren en institucions de regions menys desenvolupades, el que implica que la Covid
durant l’embaràs pot ser letal en el
context d’un sistema de salut fràgil,
que en cap cas es concorda amb el
sistema sanitari espanyol.
Si bé és cert que durant la gestació es donen nombrosos canvis fisiològics en el cos i, per tant, les embarassades estan més exposades a
desenvolupar complicacions en cas
d’infecció, cal no alarmar la població

LAIA CORNELLAS
ESTUDIANT DE BIOLOGIA

“S’ha detectat
presència d’anticossos
a la llet de dones
infectades, sent
aquest un factor
protector pel nounat”

amb resultats trets de context. Cal
tenir present que el risc no difereix
entre dones no infectades i dones infectades asimptomàtiques, suggerint que les complicacions deriven
de la malaltia, i no de la mera infecció del virus. Una altra línia d’investigació abordada ha estat la possibilitat que la llet materna transmeti
el virus causant de la Covid al lactant. Les dades obtingudes són favorables: no s’ha aïllat el virus a la
llet i, per contra, s’ha detectat presència d’anticossos contra el SARSCoV-2 a la llet de dones infectades,
sent aquest un factor protector pel
nounat. D’aquesta manera, és recomanable la lactància materna en
dones positives, perquè podria disminuir l’impacte clínic de la malaltia
en el lactant en cas de contagi. Així i
tot, s’ha de ser prudent en el maneig
del nounat, considerant com a alternativa l’extracció de la llet materna.
Considerant l’evidència científica, científics coincideixen en el fet que les
embarassades són un grup vulnerable que hauria de ser considerat prioritari en programes de vacunació,
prèvia confirmació que la vacuna és
segura per aquest col·lectiu.
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Construïm un nou escenari on
tornar a compartir la rica vida
social i associativa de la nostra vila
A principis de juny començaran 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

Una de les conseqüències més evidents de la crisi derivada de la pandèmia ha estat la destrucció d’oportunitats per a trobades i reunions
presencials amb els altres, una necessitat bàsica en el desenvolupament psicosocial saludable al llarg
de la vida de qualsevol persona,
marcada pel procés de la socialització. Alguns col·lectius, com la nostra
gent gran, han patit amb major intensitat aquesta gran restricció, la
qual ha limitat de manera dràstica
i dilatada en el temps la seva interacció amb els altres, en la majoria
dels casos només entesa en la seva
modalitat presencial. L’envelliment
actiu, saludable i en comunitat ha

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.

estat interromput per la Covid-19,
però més d’hora que tard se superarà la pandèmia i la vila de Caldes
de Montbui estarà preparada per
acollir, de nou, el dinamisme associatiu i d’entitats locals amb un renovat equipament sociocultural de
referència a la vila des del 2010: Les
Cases dels Mestres.
A principis de juny del 2021 es donarà el tret de sortida al projecte d’ampliació de l’actual edifici, situat a la
plaça Catalunya, responent així a la
necessitat creixent de readaptació
als nous requeriments sorgits des de
la seva construcció, ara fa 10 anys.
L’actuació augmentarà la superfície

destinada a les activitats organitzades des de l’Esplai Casal de Gent
Gran, a l’Escola d’Adults El Roure
Gros i al Centre Ocupacional, així
com la reubicació de l’Espai d’Entitats i el Centre Obert, ubicats fins
ara en edificacions antigues al carrer Sentmenat.
El nou edifici se situarà de forma lineal, des del carrer Gregori Montserrat al carrer de Sentmenat, formant una “U” amb l’edifici existent,
envoltant el pati central i amb una
completa obertura al carrer Mestre Gregori Montserrat, promovent
la unió de l’espai de la plaça Catalunya 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 polivalent situada a la planta baixa: “Es
tracta d’una de les qüestions més
interessants del projecte d’ampliació, ja que el gran èxit en l’ús de
l’actual sala polivalent ha derivat
en què els seus 200 m2 siguin 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 disponible per a aquelles entitats i associacions que la
requereixin, comptarà amb espais
complementaris, com magatzems
i lavabos, i es podrà subdividir –
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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 .

per a una major flexibilitat i múltiples aplicacions- mitjançant envans
mòbils. També la planta baixa acollirà l’Esplai Casal de Gent Gran i la
seu/despatx de l’Associació de Gent
Gran de Caldes de Montbui, així
com els nous espais destinats a les
entitats locals per a les seves trobades i/o reunions, i la nova cafeteria,
que comptarà amb un espai destinat
exclusivament als serveis de restauració de l’equipament.
La primera planta seguirà acollint
les actuals dependències de l’Escola d’Adults El Roure Gros i Centre Ocupacional, amb aules més
amplies i renovades, i la reubicació del Centre Obert Buimont, amb
sales adequades a la funcionalitat
del servei. També en aquest primer nivell es gaudirà d’una gran
terrassa que complementarà la
funcionalitat de la sala polivalent
i que restarà a disposició de qualsevol activitat que s’hi vulgui dur a
terme a l’aire lliure. Per últim, la segona planta acollirà una aula taller
polivalent destinada a qualsevol activitat cultural i educativa organitzada 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 1300 ASSOCIATS
Amb més de 25 anys d’història ‘a
l’esquena’, l’Esplai Casal de Gent
Gran és l’entitat local usuària de
Les Cases dels Mestres amb major
capacitat de convocatòria i un programa estable d’activats socioculturals i físiques 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 diàriament la sala poli-

valent de l’actual equipament. “Als
balls de diumenge, per exemple,
érem unes 200 persones a la sala,
i l’espai se’ns ha fet petit” apunta Antoni Hernández, president de
l’Esplai. Arran la nova construcció,
“comptarem amb una gran millora: una nova sala exclusiva per a
l’ús de l’entitat que els socis valoren molt positivament”, segueix
Hernández, a més de disposar de
la nova sala polivalent de 300 m2
de capacitat, 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 semblava
que fos una obligació l’organització
d’activitats des de l’Esplai, i ara els
socis valoren molt més la manera
com passaven l’estona a Les Cases
dels Mestres” afegeix Hernández.
Tot i que el context epidemiològic
actual dificulta l’organització de
cap activitat adreçada a les persones 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 de posar data a l’inici de 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 DEL CENTRE
OBERT I L’ESPAI D’ENTITATS
A banda d’ampliar la superfície de
Les Cases dels Mestres per millorar 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 integració en
el nou edifici dels serveis municipals Centre Obert i l’Espai d’Enti-

tats, els quals fins ara s’han ubicat
en instal·lacions antigues del carrer Sentmenat. En aquest cas, la
intervenció tindrà una incidència
especialment destacada 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 necessiten aquesta inversió que ara
podrem gaudir” explica Ángeles
Llive, regidora d’Igualtat i Participació Ciutadana, qui afegeix que
“el projecte d’ampliació permetrà seguir oferint ambdós serveis
tot millorant la seva funcionalitat
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, equipament de la regidoria de Benestar
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 terrassa 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 trobades i/o reunions de les entitats locals
es traslladaran a la planta baixa del
nou edifici, des d’on el teixit associatiu calderí podrà seguir fent ús de
sales millor condicionades i igualment centralitzades al bell mig centre urbà del municipi, per facilitar
l’accessibilitat i proximitat que ofereix l’equipament sociocultural.
L’ESCOLA D’ADULTS EL ROURE GROS, LA DESCOBERTA 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’equipament sociocultural,
significant el dret d’accés a l’educació i la formació continuada, adreçada a les persones adultes on poder
desenvolupar les seves capacitats,
enriquir els seus coneixements o
millorar les seves competències tècniques i professionals.
La voluminosa comunitat educativa
del centre d’aproximadament 300
alumnes a cada curs, així com la variada oferta formativa adaptada als
interessos i/o necessitats de l’alumnat, converteix l’escola d’adults en
un centre d’enorme diversitat: “L’escola ofereix des d’ensenyaments
d’acollida lingüística i cultural
fins a cursos de preparació a les
proves d’accés 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 coneixements” 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’espais
més amplis i renovats arran la reforma de l’equipament. Les dependències del centre educatiu seguiran situades a la primera planta de
l’edifici, amb accés a altres espais
polivalents on celebrar qualsevol
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 marquès de Caldes de Montbui, Carles
Sanllehí, a l’Ajuntament l’any 1925.
El marqués Carles Sanllehí va adquirir els terrenys on se situa actualment 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 edifici 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’Ajuntament volgués fer obres de millora i enderrocs en l’estructura. Des
d’aleshores, els ajuntaments calderins han anat allotjant diferents
serveis 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 acceptar la proposta municipal d’edificar l’actual equipament sociocultural.
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Cursos de caps de setmana per adults al Taller d’Art Manolo Hugué

‘La Festa del Gall’ a les escoles

L’escola d’art municipal, el Taller d’Art Manolo Hugué, organitza una sèrie de cursos de caps de setmana, els quals començaran a impartir-se a partir d’aquest mes de maig. Tots els cursos
es duran a terme a les instal·lacions de l’escola, en el transcurs
de 9 hores en total, dividies en el torn de dissabte (matí i tarda)
i del diumenge al matí. El primer dels cursos que organitza l’escola municipal està programat pels dies 15 i 16 de maig i es dedi-

L’EMM Joan Valls va recuperant activitats que van quedar aturades a causa de la pandèmia. Aquest mes es preveu que el professorat de l’escola faci una visita a les centres educatius de Caldes a presentar, a través del conte La Festa del Gall, tot el ventall
d’instruments que es poden estudiar al centre calderí. L’activitat
seguirà totes les mesures sanitàries establertes, es respectaran el
grups bombolla, els aforaments i es procuraran fer a l’aire lliure.

carà a la serigrafia, impartit per Mercè Julià. Li seguirà el curs
d’aquarel·la, a càrrec de Lluís Bruguera, els dies 5 i 6 de juny. A
continuació, s’impartirà el curs de torn amb Carles Vives al capdavant, els dies 12 i 13 de juny. I per últim, se celebrarà el curs de
Cianotípia amb Genoveva Sanz, els dies 19 i 20 de juny.
Per a inscripcions o més informació, les persones interessades
poden dirigir-se al Taller d’Art Manolo Hugué.

TRADICIONS | SANT JORDI 2021

Certa “normalitat” per Sant Jordi
Caldes va gaudir de la festa dels llibres i les roses amb els actes descentralitzats per evitar grans concentracions de gent
Mireia Clapers

D

esprés d’un any marcat
per la pandèmia, Caldes
va tornar a celebrar la
Diada de Sant Jordi amb
parades de llibres i roses
al carrer. L’Avinguda Pi i Margall, tallada al trànsit durant tot el dia, va resultar l’epicentre on les llibreries i floristeries van ocupar la via per facilitar
als visitants que poguessin aturar-se a
mirar i comprar les diferents propostes
de cada establiment. Les entitats calderines es van ubicar a la Plaça Neus
Català i el Jardí de Santa Susanna va
ser escenari d’algunes de les actuacions tradicionals de Sant Jordi. Tothom
tenia moltes ganes de poder tornar a
celebrar una de les grans tradicions catalanes, encara que fos seguint les recomanacions dictades pel Procicat, i
va suposar un respir després d’un any
de dures mesures restrictives per fer
front a la pandèmia de la Covid-19.
Les llibreries i floristeries, uns
sectors molt afectats per la crisi sanitària, van poder viure una gran jornada. Les mesures preses per mantenir
la seguretat, com la utilització de tanques marcant l’entrada i la sortida de
cada parada i més distància de l’habitual entre les parades, van permetre
evitar aglomeracions de gent. El dia 23
d’abril amb un sol radiant i les ganes de
sortir va fer que la jornada fos un èxit
de públic i de vendes. Tal com marca
la tradició, alguns escriptors calderins
van poder signar els seus llibres i mantenir una conversa amb els seus lectors.
La Llibreria Quiosc Arturo va acollir la
signatura de l’autora MªÀngels Boy que
va signar exemplars del seu últim llibre
de poesia “Instants”, l’escriptora Pepita Forns el seu títol “Donant un xic de
felicitat” i l’Elisabet Claveria, que tot
i ser de Barcelona, està molt vinculada a la vila calderina, va signar la seva
primera novel·la “La bessona solitària”.
Per Calveria “és el meu primer Sant
Jordi i l’estic vivint com un dia molt
bonic, és molt emocionant veure com
s’apropa la gent i veure la curiositat
que tenen i també la meva curiositat
envers els lectors”. La gent va passejar per l’Avinguda Pi i Margall de manera esglaonada, evitant grans concentracions “s’ha viscut un dia molt bonic, la
gent té ganes de sortir, de comparar
i llegir llibres, perquè també tenim

Després d’un any sense poder celebrar-se, l’avinguda Pi i Margall va ser l’epicentre de les parades de llibres i roses aquesta diada de Sant Jordi. > J. SERRA

“S’ha viscut un dia
molt bonic, la gent
té ganes de sortir,
de comparar i
llegir llibres”
Maribel
Llibreria
Quiosc Arturo

més temps, passem més temps a casa
i la venda de llibres ha anat molt bé”
ens va explicar Maribel, de la Llibreria
Quiosc Arturo. El canvi d’ubicació de
les parades va ser ben rebut pels diferents establiments “el fet de tenir la
parada davant la llibreria fa que tot
sigui molt més àgil, crec que ha estat
una bona decisió” explica Marina Meneses, de la llibreria Joc de Paraules.
Alguns dels títols més sol·licitats
aquest Sant Jordi a les llibreries calderines van ser “La dona de la seva
vida” de Xavier Bosch, “L’home que va
viure dues vegades”, de Gerard Quintana, “Sira” de María Dueñas o “A cor
obert” de l’Oriol Mitjà. Tot i ser una
bona diada pel que fa a les vendes,
molta gent va preferir comprar els llibres amb antelació “imagino que molta
gent podia tenir por que es formessin
moltes cues, o hi hagués molta gent i

va preferir comprar uns dies abans de
Sant Jordi” explica Meneses. Les floristeries també van tenir un gran dia, esgotant les roses, en moltes parades, cap
a mitja tarda “la ubicació de les parades
a Pi i Margall ha facilitat la circulació de
la gent, teníem moltes ganes de poder
tornar a viure un Sant Jordi” van explicar de la floristeria Art Floral Penélope.
NOUS ESPAIS
PER UNA DIADA DIFERENT
Amb la voluntat de descentralitzar els
actes de Sant Jordi i mantenir les mesures de seguretat que requeria el Procicat, la plaça Neus Català va ser l’espai
escollit per ubicar les parades de diferents entitats calderines que oferien
els seus llibres, publicacions o objectes
de regal. L’accés d’entrada a la plaça es
va situar a la plaça de l’U d’octubre, on
hi havia el control de temperatura cor-

poral i un punt amb gel hidroalcohòlic,
i la sortida es realitzava pel carrer de
Sentmenat. Durant tot el dia més de
3.000 persones van visitar les parades
de les diferents entitats, que van ser
presents a la plaça de les 10 del matí i
fins a les 8 del vespre, i es va poder escoltar la programació especial en directe que va oferir l’emissora municipal Ràdio Caldes.
El jardí de Santa Susanna va ser
el tercer espai que va acollir l’escenari
(durant el divendres i el dissabte) per
les actuacions, amb reserva prèvia, de
la colla gegantera de la vila, l’actuació
de la Coral del Calderí, una mostra de
dansa d’Stage, una actuació musical de
Tot Música i, com a acte final, l’actuació de l’Orquestra Municipal de Música. Totes les actuacions van ser un èxit
de públic, reunint en alguns casos, més
de cent persones.
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PATRIMONI LOCAL | RESTAURACIÓ

Aida Oset és una de les actrius protagonistes de la nova sèrie de TV3 que es contextualitza a la vila de Caldes. > CCMA

L’inici dels treballs de restauració a les Termes Romanes. > AJ. CALDES

A pocs dies per gaudir de l’entorn de
Caldes a la nova sèrie catalana “Moebius”

Més de 10.000 € en la restauració i el
manteniment d’elements del patrimoni

El primer capítol s’emetrà el pròxim dilluns 17 de maig, a TV3
El dijous 22 d’abril va estrenar-se el
primer capítol de la nova sèrie de
TV3 “Moebius” que té Caldes de
Montbui com a escenari principal.
A l’acte d’estrena, que va tenir lloc
als cinemes Verdi de Barcelona en
el marc de la 5a edició del BCN Film
Festival, van assistir l’alcalde de la
vila Isidre Pineda i la regidora de Turisme, Carme Germà. “Només puc
dir que ‘Moebius’ enganxa des del
primer moment, i que les imatges i

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

escenaris de Caldes ens faran sentir orgullosos a tots els calderins i
les calderines!” publicava Pineda a
les xarxes socials.
“Moebius” és una coproducció de Veranda TV i TV3 que es començarà a
emetre el dilluns 17 de maig, creada
per Eduard Cortés i Piti Español. Es
tracta d’un thriller d’investigació situat a La Farga, un poble català fictici
on tothom coneix tothom, però ningú
confia en ningú. Caldes de Montbui

és, a la sèrie, aquest petit poble on
transcorre l’acció. El rodatge es va
dur a terme a principis d’any per diferents espais del municipi.
La trama se centra en un cas que
afecta un alumne de l’institut d’aquest
municipi. La Mamen (Aida Oset), la
nova professora de matemàtiques
d’aquest centre educatiu, comença
una investigació pel seu compte que
farà que alguns secrets llargament
enterrats al poble surtin a la llum.

L’Ajuntament de Caldes ha destinat més 10.000€ a la restauració i el
manteniment d’alguns dels principals elements del Patrimoni Local,
a càrrec de l’empresa Gamigar. En concret, els treballs es focalitzen
a les Termes Romanes, a la Sala Noble de Can Rius i a l’escultura de
bronze de Manolo Hugué instal·lada al Cementiri Municipal.
Els tècnics han començat les tasques de restauració a les Termes Romanes, on es pretén eliminar la pols i l’acumulació de terres, reposar petits elements de la construcció que s’han mogut de lloc, i tapar
els forats fets pels ocells. També es preveuen altres actuacions per
evitar el desgast biològic de l’estructura i la consolidació i reparació
del paviment.
Pel que fa a la Sala Noble de Can Rius, els tècnics se centraran a mantenir i restaurar les pintures de l’espai. I finalment, els treballs previstos a l’escultura de Manolo Hugué del Cementiri Municipal suposaran la neteja i eliminació de taques de la figura i, posteriorment, es
farà un tractament per protegir i millorar la lluentor de l’escultura.
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DIA D’EUROPA | CAMINADA POPULAR

TIR AMB ARC | COMPETICIÓ

Caldes i Saint-Paul-lès-Dax celebren el Dia d’Europa caminant en una activitat conjunta

Els Arquers del
Negrell tornen a
l’activitat

#sumemKM, símbol d’agermanament
Les viles termals agermanades
Caldes de Montbui i Saint-Paullès-Dax proposen celebrar el Dia
d’Europa d’enguany amb una activitat esportiva conjunta, oberta
a la ciutadania. La iniciativa, batejada com “SumemKM” té com
a objectiu apropar simbòlicament
els dos municipis sumant els 514
quilòmetres que els separen. Per
això, del 9 al 16 de maig, es proposa anar caminant fins a la Torre
Roja des de la zona esportiva de
l’altra banda de la riera. Cada participant sumarà així els 6,4 quilòmetres que hi ha de recorregut
d’anada i tornada des de la plaça
de Saint-Paul-lès-Dax (situada davant de l’Escola El Farell i el pavelló esportiu municipal de Les Cremades) fins a dalt de les restes del
poblat iber.
Aquesta activitat té com a objectiu celebrar el Dia d’Europa
(el 9 de maig) i apropar els veïns
d’aquests municipis i parteix de
la proposta del comitè d’agermanament francès. Amb aquesta activitat conjunta es vol enfortir encara més el lligam d’aquest

agermanament, després d’haver patit, com en tots els àmbits,
l’aturada de les relacions físiques
o dels viatges a conseqüència de
la Covid-19.
Els veïns de Saint-Paul-lès-Dax celebren cada any el Dia d’Europa dedicant tota una setmana a aquesta efemèride. Enguany, convidaran
també a la seva ciutadania a sumar
els quilòmetres que separen el seu
municipi termal de Caldes de Montbui. En el seu cas, ho faran fent un
recorregut de 2,5 quilòmetres que
voreja el Lac de Christus, al centre
d’aquesta localitat.
Els calderins i calderines que vulguin participar en la iniciativa i
sumar quilòmetres han de fer-se
una foto, del 9 al 16 de maig, en
algun moment del recorregut fins
a la Torre Roja, o enviar una fotografia del registre dels quilòmetres fets. Per tal de comptabilitzar
els quilòmetres, cal publicar la
imatge a Instagram amb l’etiqueta #sumemKM i/o #SPLDCaldes
i mencionar @esportscaldesm o
bé enviar-la a esports@caldesdemontbui.cat.

Arquer de Caldes, el 18 d’abril.> CEDIDA

Frame d’un dels vídeos promocionals a càrrec d’Anna Puig. > AJ. CALDES

Ha passat més d’un any abans que
la modalitat esportiva del tir amb
arc pogués reprendre l’activitat
competitiva amb l’organització de
tirades oficials. Diumenge 18 d’abril,
el bosc del Negrell de Caldes de
Montbui va acollir la primera jornada de la Lliga Catalana de Bosc
3D, amb la participació d’un centenar d’arquers d’arreu del país. Una
setmana més tard, el 25 d’abril, va
teir lloc la segona tirada de la Lliga
Catalana de Camp, aquesta vegada a les instal·lacions del Club d’Arquers de Rubí. En aquesta jornada
hi van participar prop d’una seixantena d’arquers, 16 dels quals representaven al club calderí.

HOQUEI | OK LLIGA

Jornada interrompuda pels de Candami

El Recam Làser Caldes es manté en la 4a posició, mentre espera
poder reprendre la temporada, en pausa des de Setmana Santa

Els arlequinats celebrant la seva darrera victòria, a Sant Hipòlit. > P. PÉREZ

El partit pendent de celebrar-se
aquest dissabte al pavelló municipal Torre Roja, en el marc de la
26a jornada de l’Ok Lliga contra el
CH Palafrugell, ha quedat ajornat
a causa de la detecció d’un cas positiu en el primer equip.
Mentre el Recam Làser Caldes no
reprèn momentàniament la competició, l’equip calderí es manté en

la 4a posició en la classificació.
En l’últim partit disputat abans del
descans de les vacances de Setmana Santa, els nois de Candami van
jugar un partit impecable, que va
acabar amb la seva victòria amb
un contundent 2-7, a Sant Hipòlit.
Els de Caldes ja venien de superar
al Club Patí Voltregà, a domicili.
A partir de la represa, els arlequi-

nats s’enfrontaran al tram final de
la temporada competitiva d‘enguany, trobant-se amb el CH Palafrugell, el CH Lloret, Deportivo Liceo, CE Vendrell i CE Noia
Freixenet. En el transcurs de la
temporada disputada en el context de pandèmia, els de Caldes
han acumulat 17 victòries, 3 empats i 5 derrotes.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

2a posició en la classificació
Caldes guanya a l’U.E.Sabadellenca (0 a 2)

Fotografia oficial del primer equip del C.F. Caldes, aquesta temporada 2020-2021. > TONI GUTIÉRREZ

Els calderins van disputar aquest
diumenge la 5a jornada de la Copa
de Segona Catalana, al camp de la
Sabadellenca. Els jugadors de Caldes arribaven amb una bona dinàmica de joc, amb tres victòries i un
empat ‘a l’esquena’ arran els quatre partits disputats fins ara.
El partit va començar de manera
immillorable pels interessos dels
calderins, amb el gol de Marc An-

gelet als 2 minuts. Quan es complia el minut 10 de la primera part,
Aitor va marcar el 0-2 i s’arribava
al descans. A la represa, el marcador no es va moure, tot i les ocasions dels dos equips. Així doncs, el
C.F. Caldes continua invicte i segon
en la classificació.
El pròxim partit, a casa, davant un
Castellar invicte, pot decidir moltes coses. > T. GUTIÉRREZ
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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 · TV Caldes: 93 865 46 73 · 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 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

Exposició

DEFUNCIÓ | IN MEMORIAM

Fins sempre, Guillem!

Del 4 al 16 de maig:
“Ara fa un any...”
Recull de treballs fotogràfic dels
i les alumnes de 3r d’ESO de
l’Institut Pic del Vent del curs
2019-2020.
Lloc: Sala Delger
Org.: Ajuntament de Caldes

Abril 2021
DIMARTS 04

Guillem Ayora May, en Guillem
el fotògraf, va morir la nit del
19 d’abril a l’edat de 96 anys. La
premsa calderina està de dol
per la pèrdua del periodista gràfic que va retratar la vida local
calderina durant més de quatre
dècades i després va cedir tot el
seu treball a la vila.
Des de l’any 2015, l’Arxiu Històric
acull el Fons Guillem Ayora, on
hi ha custodiades més de 7.800
imatges en analògic i 368 CD
de fotografies digitals, amb moments captats per la càmera d’en
Guillem des dels anys 70 fins ara.
D’aquest fons va sorgir l’exposició “La càmera d’en Guilem” dedicada a espais desapareguts del
municipi que van ser immortalitzats en fotografies d’Ayora.
En Guillem es va convertir
també en un dels capgrossos de

la Colla de Geganters de Caldes
de Montbui. Aquest va ser un
acte sorpresa per al fotògraf que
va tenir lloc l’any 2012, en agraïment a la seva generositat i dedicació. La figura de fotògraf, amb
el rostre d’en Guilem, es va afegir a la d’altres oficis emblemàtics que acompanyen la Guisla i
en Farellàs.
En Guillem ha passat els darrers anys envoltat de la seva família a Barcelona, i amb els ulls
i el cor sempre posats a Caldes
de Montbui.
L’equip del Calderí lamentem la
seva pèrdua i volem traslladar el
condol a la seva filla, als tres néts
i als cinc besnéts.
> Llegiu l’escrit signat per la
premsa calderina en record a en
Guillem a www.calderi.cat/opinió

DEFUNCIONS
26 d’abril · 87 anys
JOSE SAMPERA COSTA
24 d’abril · 87 anys
JUAN ÁNGEL HERREROS
SÁNCHEZ
19 d’abril · 96 anys
GUILLEM AYORA MAY
16 d’abril · 26 anys
ÁNGELES ALMUZARA
DOMINGO
11 d’abril · 90 anys
ANDREA ALLUE VINACUA

8 d’abril · 72 anys
CARLOS SANTAMARIA
CAPDEVILA
6 d’abril · 72 anys
ANTONIO BANUS DESQUENS
6 d’abril · 69 anys
PEDRO TORRES CASTRO
5 d’abril · 79 anys
SINFOROSA MORENO
CORONILLA
5 d’abril · 91 anys
SACRAMENTO ACEDO
DELGADO

8H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: dins de l’aparcament del
carrer de les Escoles Pies
Org.: Ajuntament de Caldes
18:30 H · ACTE INAUGURAL
Exposició “Ara fa un any...”
Lloc: Sala Delger
Org.: Ajuntament de Caldes

DIJOUS 06
10 H · ACCIÓ FORMATIVA
D’INTERÈS EMPRESARIAL
“Millorar la gestió per reduir
despeses”, adreçada a empreses
de recent creació, persones autònomes i persones emprenedores. Formació que tindrà lloc en
tres sessions: 6, 11 i 13 de maig,
de 10 a 12:40h.
Lloc: formació en línia
Org:: La Piqueta, l’Ajuntament

DISSABTE 08
19 H · CICLE PARLEM DE
CULTURA POPULAR
‘Ateneu: orígens i evolució del Casino de Caldes’. Intervindrà Pere
Puigdomènech, Patró de la Fundació, i Pepe Morella, president de la
Federació d’Ateneus i Laia Cuscó,
regidora de Cultura de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Acte
presencial i en línia, a través de
Zoom. Activitat gratuïta.
Lloc i org.: Casino de Caldes

DIUMENGE 09
TEATRE
Dirigit a joves. Activitat gratuïta.
Lloc: Espai Jove El Toc

Organitza: Casino de Caldes i
Ajuntament de Caldes

DIMARTS 11
8 H · AJUTS ESCOLARS PER
AL CURS 2021/2022
Tramitació dels ajuts de l’11 de
maig al 2 de juny, ambdós inclosos. La documentació caldrà
lliurar-la a l’OAC .
Org.: Ajuntament de Caldes

DIJOUS 13
17 H · SERVEI DE SAUT PER
A JOVES
Sessions mensuals: dijous 13 i
27 de maig. El servei gratuït i dirigit a joves de 12 a 30 anys.
Lloc i org: Espai Jove El Toc i telemàticament a través d’Instagram i correu electrònic.

DISSABTE 15
10:30 H · CURS SERIGRAFIA
Curs de cap de setmana, el 15 i 16
de maig, amb Mercè Julià.
Lloc i organitza: Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué
17 H · TEATRE FAMILIAR
“Rita, la Rínxols d’Or i els tres
ossos” de la Companyia Binixiflat. Preu: 6 i 7 €. Venda d’entrades a taquilla els dijous de
17:00 h a 19:00 h i per internet a
http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Rialles de Caldes
Col·l.: Acció Cívica Calderina

DIUMENGE 16
18:30 H · TEATRE
‘“DONA-FOC, la dona que es
crema” de la Cia. Les Fugitives.
Preu: 8 i 10€
Venda d’entrades a taquilla els dijous de 17:00 h a 19:00 h i per internet a http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc i org.: Casino de Caldes

DILLUNS 17
SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Les dones que vulguin fer consultes, han de demanar hora trucant al

telèfon 938655420.
Lloc: servei telemàtic
Org.: Ajuntament de Caldes

DIMECRES 19
9 H · ACCIONS FORMATIVES
D’INTERÉS EMPRESARIAL
“Teatre de vendes” amb Mónica
Mendoza (Energivity Consulting).
Formació de 5 hores. Inscripció
prèvia a La Piqueta.
Lloc: formació en línia
Organitza: La Piqueta, Ajuntament de Caldes de Montbui

DISSABTE 22
18 H · CONCERT DEL PRE50È APLEC DE SARDANES
DE CALDES
Acte amb motiu de la pre-celebració del 50è aniversari d’Aplecs de
sardanes de la vila. Amb la Cobla
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.
Els seients es reservaran a través
de telèfon i correu electrònic que
facilitarem més endavant als socis
i a la població en general.
Lloc: Parc de l’Estació
Organitza: Agrupació
Sardanista Calderina
19 H · PARLEM D’ART
“Aquarel·la contemporània 1.0”
a càrrec del pintor Joan Coch.
Amb la presència de Laia Cuscó,
regidora de Cultura de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Acte
presencial i en línia a través de
Zoom. Activitat gratuïta.
Lloc: Espai d’Art
Organitza: Artsgrup

DIUMENGE 23
8:15 H · TIR AMB ARC
3a tirada de la Lliga Catalana de
Tir amb Arc “Modalitat de camp”.
Lloc: Bosc del Negrell
Organitza: Arquers del Negrell
18:30 H · TEATRE
“El Rei Borni” de Marc
Crehuet per La Bambolina
Negra de Sarrià. Preu: 8-10€ i
estudiants 5€.
Venda d’entrades a taquilla els dijous de 17 h a 19 h i per internet .
Lloc i organitza: Casino de Caldes
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Curiositats

Transportista

Djamme
Sissoko

Va haver de marxar del seu país d’orígen,
Mali, buscant un futur millor per ell i la seva
família. Ara ha fet vint anys que resideix
a Caldes. Transportista de professió ha
dedicat més de deu anys a fer tasques de
voluntariat amb la Creu Roja de Caldes.

Mireia Clapers
· Quan fa que vas arribar a Caldes?
Vaig arribar el mes de març de l’any
2001, després de passar dos anys a
França. Gràcies a un bon amic de Mali
vaig venir a Caldes i em va ajudar durant els inicis de la meva arribada. Encara ara mantenim l’amistat.

Q. PASCUAL

· Quan vas arribar a Caldes, va ser
important la figura dels mediadors?
Van ser molt importants, de seguida vaig
poder anar a l’Escola d’Adults per poder
aprendre l’idioma, fa vint anys l’idioma
que primer apreníem era el castellà,
creia que mai el parlaria bé, i gràcies
als mestres que vaig tenir ho vaig poder
aconseguir. Ara, primer s’aprèn el català, a mi em costa una mica parlar-lo, però
l’entenc bé. Gràcies als mediadors i tècnics de l’Ajuntament em van facilitar tots
els tràmits que havia de fer.

“M’imagino
fent la meva vida
a Caldes i ajudant
sempre que pugui”

Del 04 al 31 de maig de 2021

·Com va començar el teu voluntariat
a Creu Roja?
Des de l’Escola d’Adults se’ns va parlar de
possibilitat d’anar a ajudar a la Creu Roja,
jo de seguida vaig voler participar-hi per
ocupar el temps. Al principi ajudava al
magatzem fent la tria de la roba, després repartint aliments i desprès, quan
ja tenia feina, vaig ser voluntari conduint
ambulàncies els caps de setmana.
· El voluntariat a Creu Roja et va ajudar a integrar-te?
El voluntariat amb Creu Roja em va aju-

dar molt. Vaig poder fer cursos, com
el de primers auxilis, també treure’m el carnet per conduir ambulàncies i gràcies a fer aquest voluntariat vaig poder integrar-me en la vida
calderina participant, com a voluntari, en totes les festes, sobretot a
l’Escaldàrium. Tinc un gran record
del senyor Robisco, que sempre em
va ajudar molt. També, gràcies al
voluntariat, vaig aconseguir la meva
primera feina. L’Anna, una voluntària de Creu Roja, va ser la primera
persona que em va donar feina per
conduir un camió.

· A Caldes s’ofereix el projecte Mentoria adreçat a infants i
joves nouvinguts de països de
l’estranger. Creus que aquestes
polítiques municipals d’integració són necessàries?
Jo crec que sí. Aquestes polítiques
d’integració ajuden molt tant als infants com als adolescents. Quan arribes i et trobes una realitat completament diferent ajuda molt que
hi hagi persones disposades a ajudar-te. Especialment, els infants i
joves necessiten una orientació per
poder integrar-se.

· També t’has format com a mediador, en què consisteix?
Vaig tenir la oportunitat amb dos companys més de fer el curs de mediador
a Granollers per poder ajudar als immigrants que venen. Els ajudem, sobretot, amb l’idioma. Els acompanyem al metge i els fem de traductors.
També mediem si tenen fills a l’escola
a que hi hagi una bona comunicació
amb la comunitat educativa. Sobretot
hem de poder dir exactament el que
ens diu la persona, sense interpretar
les seves paraules, perquè el missatge
sigui correcte. Però de vegades és difícil ser mediador a la mateixa població on vius, hi ha persones que no els hi
agrada gaire que un veí sigui coneixedor dels seus problemes. Per mi, ajudar amb les traduccions és molt enriquidor, perquè quan arribes a un país
nou, l’idioma pot ser una gran barrera.

· Abans de venir a Caldes, vas
passar dos anys visquent a França, vas trobar moltes diferències
quan vas arribar a aquí?
La situació dels immigrants a França, almenys fa vint anys, era molt difícil. Sense papers no tenies dret a
visites mèdiques. Quan vaig arribar
a Catalunya, de seguida vaig poder
tenir la targeta blava, que em permetia tenir assistència mèdica mentre regularitzava la meva situació.
· Com t’imagines el futur?
M’estimo més viure el dia a dia, seguir treballant. Encara trigaré catorze anys a jubilar-me, però m’imagino fent la meva vida a Caldes i
ajudant sempre que pugui.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

