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“Porto l’angoixa per bandera i     reivindico el dret a ser 
tractat com a qualsevol altra      persona, sense prejudicis”
Persones amb problemes de salut mental com el calderí Enric Agut alcen la veu per a prendre consciència de la        reiterada situació de vulneració de drets i exigeixen el reconeixement d’una societat psico-diversa   

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL | 10 D’OCTUBRE

o no sento vergo-
nya per ser vícti-
ma d’una malal-
tia mental. Soc 
capaç de dir que 

estic molt malalt, i que no passa 
res. La meva identitat i integri-
tat personal no en queda afec-
tada. Porto l’angoixa per ban-
dera, aquella que mai podré 
treure’m de sobre. I suplico que 
el dia de la meva mort tingui 
la pastilla al costat per poder 
morir tranquil”. 
Enric Agut Canyameres (Caldes de 
Montbui, 57 anys) conviu amb el 
trastorn bipolar, diagnosticat als 
35 anys. Set anys abans, però, van 
començar a aparèixer els símpto-
mes, primer de caràcter lleu, que 
van agreujar-se amb el temps i la 
medicació poc pertinent: “Quan 
tenia 28 anys, vaig començar a 
patir problemes de salut que 
ni jo mateix sabia identificar: 
tenia problemes per dormir, cri-
sis d’ansietat... Aleshores, visita-
va psiquiatres que em medicaven 
sense tenir un diagnòstic, com 
van ser els antidepressius que fi-
nalment van causar-me lesions 
neurològiques greus. Arran d’ai-
xò, i a banda del trastorn que fi-
nalment em van diagnosticar, pa-
teixo dolor psicopatològic greu: 
no dormo, no descanso, estic es-
veradíssim, com una puta rega-
dora! Però faig bondat, em medi-
co, i tot em porta a poder fer vida 
normal i gaudir d’una qualitat de 
vida que crec prou bona”. 

Segons l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), 1 de cada 4 per-
sones té o tindrà un problema de 
salut mental al llarg de la seva vida, 
podent aparèixer en qualsevol mo-
ment, des de la infància fins a la 
vellesa. “Val a dir que la meitat 
dels casos apareixen abans dels 
14 anys, i el 75% abans dels 18 
anys” hi afegeix Dani Ferrer (Cen-
telles, 49 anys), voluntari i activis-
ta social, membre del col·lectiu. 
A aquestes dades, se sumen d’al-
tres especialment alarmants com 
l’increment de la taxa de suïcidis 
consumats: 9 de cada 100 persones 
joves han experimentat idees suï-
cides ‘contínuament o amb molta 
freqüència’, segons el Comité Pro 
Salud Mental En Primera Persona. 
A Catalunya, va haver-hi 556 morts 
per suïcidi l’any 2020, i ja és consi-
derada la primera causa de defun-
ció entre els homes de 15 a 44 anys, 
i entre les dones de 15 a 34. 
Estrès desmesurat i perllongat, 
assetjament escolar, laboral o fa-
miliar, pressió social, addiccions, 
sobreús de les xarxes socials, nor-
malització de la violència... són 
exemples de factors ambientals 
de risc que, a banda dels condici-
onants genètics, poden desenca-
denar problemes de salut mental. 
En aquest sentit, afegeix Ferrer, 
“és de vital importància pre-
veure els elements ambientals 
que deriven en trastorns men-
tals, incidint especialment en 
l’autoconeixement i el treball 
emocional individual”. 

“J
Ivette Hijano

“Nosaltres no volem 
ser tractats com 
si fóssim infants o 
disminuïts psíquics. 
No som ni més ni 
menys perillosos que 
la resta de la població, 
la nostra malaltia 
no ens fa assassins 
en potència. Podem 
estudiar i treballar, 
podem formar una 
família i encarar les 
mateixes funcions i 
responsabilitats
que tothom” 

Enric Agut
Activista, calderí 
amb problemes 
diagnosticats de
salut mental. 

Enric Agut, a la imatge, 
pateix durant l’entrevista 

un dels episodis que li són 
recurrents al llarg del dia. 

Des de l’any 2004, el calde-
rí pateix Blefaroespasme, 
el tancament involuntari 
de les parpelles, causat 

arran d’una desafortunada 
medicació que va estar 

prenent durant força
temps. > Q. PASCUAL 
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“Porto l’angoixa per bandera i     reivindico el dret a ser 
tractat com a qualsevol altra      persona, sense prejudicis”
Persones amb problemes de salut mental com el calderí Enric Agut alcen la veu per a prendre consciència de la        reiterada situació de vulneració de drets i exigeixen el reconeixement d’una societat psico-diversa   

l’origen ni el remei”. Per aquest 
motiu, “és tan important sen-
sibilitzar a tots els col·lectius, 
fer-los conscients del dolor que 
patim i que no jutgin a les per-
sones amb problemes de salut 
mental arran dels seus compor-
taments o actituds”.  
Salut ho deixa molt clar: L’àmplia 
majoria de persones amb un tras-
torn mental són capaços de dur a 
terme tasques en espais laborals, 
comunitaris i socials. Amb un 
tractament adequat i un entorn 
social i familiar favorable -hi afe-
geix- una persona pot superar les 
limitacions del trastorn, treballar, 
mantenir relacions socials, cuidar 
dels seus fills, etc. Tanmateix, és 
l’estigma el que actua de topall en 
moltes ocasions. N’és un exemple 
el fet que 8 de cada 10 persones 
amb trastorn mental estiguin a 
l’atur, tot i no estar incapacitades 
i tenir edat de treballar: “Ni les 
persones cegues, sordes o amb 
discapacitat motora tenen una 
taxa d’atur tan elevada!” apun-
ta Ferrer. 

Però a banda de noves polítiques 
laborals o d’inclusió social, el col-
lectiu de persones amb problemes 
de salut mental denuncien la rei-
terada vulneració dels seus drets, 
arran de la violència institucional 
que, encara avui dia, és present en 
part dels centres psiquiàtrics del 
territori: “Un ingrés psiquiàtric 
involuntari implica, d’entrada, 
que vingui l’ambulància acom-
panyada d’agents de seguretat; 
que se’t retingui en un llit amb 
corretges de pell als canells i tur-
mells durant dies; se t’injecti me-
dicació contra la teva voluntat, i 
es vulnerin drets com el de tru-
car a un advocat un cop efectu-
at l’ingrés” denuncia Ferrer, qui 
afegeix amb frustració: “Ens sot-
meten a contencions mecàniques, 
comunicació restringida, priva-

citat vulnerada i a teràpies elec-
troconvulsives. Aquestes últi-
mes encara són legals a Espanya, 
mentre l’OMS les tipifica de pràc-
tiques degradants, inhumanes i 

que responen a estereotips pas-
sats”. La psiquiatria, en definitiva, 
és una “disciplina coercitiva”, diu 
Ferrer, “i la majoria de persones 
que han estat ingressades surten 
absolutament traumatitzades, en 
lloc de crear dispositius socials 
on incloure a aquestes persones 
en la comunitat”.  

L’APOSTA PER A 
UN ENFOCAMENT 
PSICOSOCIAL
Diàleg Obert és el nom que rep el 
model finlandès que ha revolucio-
nat l’assistència pública en salut 
mental i el tractament i evolució 
de la psicosi, a partir d’un enfoca-
ment d’intervenció comunitària en 
xarxa i la utilització de teràpia di-
alògica. “És un clar exemple de 
com s’han de tractar els proble-
mes psiquiàtrics, és a dir, amb 
el mínim d’ús de psicofàrmacs” 
explica Dani Ferrer, quan recor-
da que Espanya és el segon país 
consumidor de psicofàrmacs del 
món, després dels EUA. “Efecti-
vament -torna a dir- s’invertei-
xen milions de recursos i me-
dicació en centres i ingressos 
hospitalaris, però, en canvi, 
s’oblida la vessant comunitària 
i d’integració familiar, laboral i 
social que, de fet, solen ser els 
factors estressants desencade-
nants. Per tant -acaba Ferrer-, 
ens cal parar atenció a aquests 
factors: Si procurem un entorn 
menys estigmatitzant, menys 
estressant i problemàtic en tots 
els àmbits, potser contribuirem 
a millorar la nostra expectativa 
d’un futur millor”.  

MES DE LA SALUT MENTAL 
A CALDES DE MONTBUI     
Amb motiu de la commemoració 
del Dia Mundial de la Salut Men-
tal -celebrat cada any el 10 d’oc-
tubre-, el Centre d’Atenció Pri-
mària Joan Mirambell i Folch, de 
Caldes de Montbui, organitza di-
verses sessions i tallers oberts a 
la ciutadania, que tindran lloc al 
llarg d’aquest mes, a l’Aula Taller 
de Les Cases dels Mestres. 
La primera de les sessions tindrà 
lloc demà, dimecres 5 d’octubre, a 
les 12 hores, titulada ‘Estima’t. Ru-

tina d’autoestima’. Li seguirà la se-
gona sessió el divendres 14 d’octu-
bre, a les 12:30 hores, dedicada a 
la gestió dels pensaments: ‘Tren-
cant els bucles’. El dimarts 18 d’oc-
tubre, a les 18:45 hores, s’oferirà 
la sessió ‘Aprèn a desconnectar la 
teva ment’; i, finalment, la quar-
ta sessió tindrà lloc el dimarts 25 
d’octubre, també a les 18:45 hores, 
dedicada a les rutines de la son. 

“És important sensibilit-
zar a tots els col·lectius, 
fer-los conscients del 
dolor que patim i que no 
jutgin a les persones amb 
problemes de salut mental 
arran dels seus comporta-
ments o actituds”

“La majoria de 
persones que han 
estat ingressades 
surten absolutament 
traumatitzades, en lloc 
de crear dispositius 
socials on incloure a 
aquestes persones en
la comunitat ”

ACABAR AMB L’ESTIGMA 
I LA PÈRDUA DE DRETS
“Existeix un imaginari col·lectiu 
molt arrelat en la societat que 
les persones boges són perillo-
ses. El cinema, la literatura, la 
premsa... ens ho recorden cada 
dia, i a nosaltres ens convé tren-
car amb aquest estigma, aquest 
estereotip tan negatiu que ens 
pesa molt” apunta Ferrer. 
En Dani i l’Enric es van conèixer 
en l’equip ‘Alerta Estigma’ de l’as-
sociació Obertament, l’any 2015. 
“Analitzàvem notícies que eren 
estigmatitzants, i entre els vo-
luntaris i professionals donà-
vem resposta als mitjans de co-
municació que les publicaven”. 
Al llarg dels anys, la lluita per a 
l’erradicació de la vulneració dels 
drets de persones amb problemes 
de salut mental ha estat una cons-
tant en les seves vides: “Nosaltres 
no volem ser tractats com si fós-
sim infants o disminuïts psí-
quics. No som ni més ni menys 
perillosos que la resta de la po-
blació, la nostra malaltia no ens 
fa assassins en potència. Podem 
estudiar i treballar, podem for-
mar una família i encarar les 
mateixes funcions i responsabi-
litats que tothom. Tenim les ma-
teixes necessitats afectives i tro-
bem formes de gaudir de la vida 
i ser feliços per nosaltres ma-
teixos” defensa Agut, qui acaba 
afegint: “Reivindico el dret a ser 
tractat com als altres, sense pre-
judicis”. En aquesta mateixa línia, 
Ferrer apunta que “ningú és cul-
pable de patir un trastorn men-
tal, del que no se’n sap ben bé 

“Si procurem un entorn 
menys estigmatitzant, 
menys estressant i 
problemàtic en tots 
els àmbits, potser 
contribuirem a millorar 
la nostra expectativa 
d’un futur millor”
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olt abans de 
convertir-se en 
el principal eix 
social i comer-
cial de Caldes 

de Montbui, l’avinguda Pi i Mar-
gall era la carretera que connecta-
va el centre històric del municipi 
amb l’exterior. Molts anys després, 
el nucli urbà ha continuat creixent 
més enllà de l’avinguda i, amb el 
temps, aquesta ha esdevingut “el 
principal carrer del centre neu-
ràlgic de Caldes de Montbui” 
apuntava l’alcalde Isidre Pineda. 
Però la longevitat de vida de car-
rer ha derivat, actualment, “en un 
espai que ha quedat urbanística-
ment obsolet” seguia Pineda.
Sota aquesta premissa, i arran dels 
acords pactats amb la Unió de Co-
merciants i Industrials de Caldes 
de Montbui (UCIC) el maig del 
2022, l’equip de govern va enge-
gar el passat mes de setembre el 
procés de participació ciutadana 
que debat la futura remodelació de 
l’avinguda. “Proposem un debat 
sincer i tranquil on definir entre 
tots i totes el carrer que ens agra-
daria tenir, així com determinar 
quines són les necessitats que 
tenen els diferents actors que 
l’utilitzem (des de la ciutadania, 
als comerços, el veïnatge... )” con-
tinuava l’alcalde. “Som conscients 
que aquest carrer genera moltes 
sensibilitats, perquè venim d’un 
procés del 2014 que va despertar 
moltes inquietuds. I per això està 
sent molt interessant que es parli 
de tot sobre un full en blanc” afe-
gia Isidre Pineda.   
Finalitzades les sessions partici-
patives presencials, que van tenir 
lloc els dies 15, 20 i 24 de setembre 
a través dels itineraris in situ amb 
la ciutadania, actualment segueix 
obert el període per a la participa-
ció virtual amb la Plataforma De-
cidim. Arran de les opinions i les 
aportacions realitzades per la ciu-
tadania de Caldes de Montbui, “ob-
tindrem unes conclusions que 
seran, en qualsevol cas, la imat-
ge que il·lustrarà com volem els 
calderins i calderines que sigui 
Pi i Margall” apuntava Jordi Mar-
tín, regidor d’Urbanisme i Parti-
cipació Ciutadana. Així doncs, el 
resultat serà recollit en una memò-
ria final que servirà per a elabo-
rar el projecte de remodelació de 
l’avinguda; un projecte que, d’al-
tra banda, li correspondrà donar 

La vila de Caldes debat sobre el 
futur urbanístic de Pi i Margall 

M
Ivette Hijano

El procés participatiu sobre la futura remodelació del principal eix cívic i comercial del municipi tanca els itineraris 
participatius amb la ciutadania, però manté oberta l’alternativa de participació virtual fins al pròxim 21 d’octubre

continuïtat al pròxim equip de go-
vern, sorgit de les pròximes elecci-
ons municipals del 2023:  “Aquest 
és un projecte de poble massa im-
portant per establir-lo dins d’un 
govern o color polític” defensava 
Pineda, “pel que les conclusions 
finals, que seran la definició de 
les necessitats reals del princi-
pal eix cívic i comercial de Cal-
des, seran lliurades al pròxim 
mandat polític”.  

ÈXIT D’ASSISTÈNCIA EN ELS 
ITINERARIS PARTICIPATIUS 
Una de les singularitats més des-
tacades d’aquest model de pro-
cés de participació ciutadana ha 
estat el format presencial que s’ha 

Dues de les persones participants en l’itinerari del 20 de setembre, omplint el formulari on anotar les propostes de millora a l’avinguda Pi i Margall. > I. HIJANO

PARTICIPACIÓ CIUTADANA | ESPAI PÚBLIC 

proposat ‘en viu’ en aquesta oca-
sió: “A diferència d’altres casos, 
en aquest procés no s’han dut a 
terme reunions presencials, sinó 
itineraris participatius a través 
dels quals hem passejat amb la 
ciutadania des de la plaça de 
l’Àngel fins al pont del Bugarai, 
comprovant de primera mà les 
dificultats i també les possibili-
tats que té el carrer” explicava el 
regidor Jordi Martín. 
Aquests itineraris participats van 
tenir lloc el passat 15 de setembre 
(específic per al col·lectiu comer-
cial i empresarial del municipi), i 
el 20 i 24 de setembre amb aquells 
calderins i calderines, a títol indi-
vidual, que prèviament van ins-

criur-s’hi. D’entre la vintena de per-
sones participants que van assistir 
a la convocatòria del 20 de setem-
bre, Ramón Fosc -membre de l’As-
sociació de Gent Gran- proposava 
“millorar les voreres, col·locar 
més bancs per poder-hi seure, 
i posar en ordre -que no n’hi ha 
gens!-  en la circulació dels pa-
tins i bicicletes sobre les vore-
res”. També s’afegia a la proposta 
de millorar la capacitat d’aparca-
ment per recuperar aquella part de 
la població resident en urbanitza-
cions que “han deixat de venir al 
poble”: “S’ha suggerit un apar-
cament de tres plantes al parc de 
l’Estació, on es podrien ajustar 
preus o permetre la gratuïtat en 

una de les plantes” exposava Fosc 
com a persona participant en l’iti-
nerari del 20 de setembre. També 
va ser molt positiva la valoració de 
l’experiència participativa de Ni-
colàs Latorre, persona afiliada a 
l’ONCE, qui va plantejar qüesti-
ons específicament pensades per 
a les persones amb discapacitat vi-
sual: “És necessària una nova il-
luminació amb llum blanca que 
afavoreix la detecció d’obstacles 
per a persones amb problemes de 
visió, així com eliminar els des-
nivells arquitectònics per evitar 
possibles accidents o la creació 
de carrils especials per identifi-
car quan camines amb el bastó”, 
va dir Latorre. 
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s per treure’s el 
barret. L’experi-
ència està sent 
molt positiva i, 
per descomp-
tat, adherir-nos 
a la CEL de Cal-
des ha estat una 

decisió molt encertada”. La família 
Vasco és una de les 100 famílies cal-
derines que el mes d’agost han rebut 
la primera factura d’electricitat amb 
el descompte aplicat arran de l’ad-
hesió a la Comunitat Energètica 
Local de Caldes de Montbui, la CEL 
de Caldes, podent fer ús de l’ener-
gia fotovoltaica de la qual disposen.
“En rebre la factura, ens vam 
adonar que el rendiment foto-
voltaic és molt bo: en compara-
ció als últims mesos, hem acon-
seguit rebaixar la factura de la 
llum un 50%, que equival a uns 
40€ d’estalvi mensual. I, la ve-
ritat, tal com estan els preus de 
l’electricitat, la rebaixa s’agraeix 
molt!” apunta Xavi Vasco. A par-
tir d’una taxa de 50 € a l’any, les 
100 famílies usuàries de la modali-
tat A de la CEL gaudeixen d’1 kwh 
d’energia verda que, a partir d’un 
consum pensat i estratègic, gene-
ra el notable estalvi anual, a més 
de permetre “encaminar-nos cap 
a una sostenibilitat energètica” 
afegeix la família usuària. 
Per tal de reduir al màxim el cost 
de l’energia i, per tant, augmentar 
la quantitat d’autoconsum, “només 
cal tenir presents alguns petits 
canvis en els hàbits de consum i 
acostumar-se a mirar quin temps 
fa per fer ús dels serveis que re-

“Adherir-nos a la CEL ha estat molt encertat”

quereixes en les hores de sol”. En 
aquest sentit, Vasco explica que es 
tracta de no solapar els usos d’elec-
trodomèstics, sinó d’alternar-nos 
per tal de no superar el kwh assig-
nat per la CEL: “Fins ara tiràvem 
molt de la tarifa nocturna, quan 
aprofitàvem per cuinar o posar 
rentadores. Ara, en canvi, mirem 
d’engegar una cosa darrera l’al-
tra per no sobrepassar la potèn-
cia d’energia verda i no haver de 
pagar de més” afegeix la família 
usuària. En la tasca d’aconseguir 
el major estalvi en la factura de la 

llum, totes les persones adherides 
a la Comunitat Energètica Local 
disposen d’una aplicació mòbil que 
els indica, a temps real, la quanti-
tat d’energia solar de la qual dispo-
sen, així com el consum efectuat i 
l’excedent generat.  

MÉS DE 4.000 € D’ESTALVI 
EN EL PRIMER MES
Des de la posada en marxa de la CEL 
de Caldes, amb les instal·lacions 
fotovoltaiques dels sis equipaments 
municipals a ple rendiment, 
“la ciutadania adherida ha 

ACCIÓ CLIMÀTICA | COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL

El centenar de famílies inscrites en la Comunitat Energètica Local han rebaixat uns 40 € la seva factura de la llum

Ivette Hijano 

“É

Una família usuària de la CEL revisant les últimes factures de la llum per comprovar l’estalvi energètic i econòmic. > I.HIJANO

reduït un 75% el que han pagat 
per l’electricitat consumida 
durant aquest primer mes” 
exposa l’ajuntament. En termes 
globals, la comunitat energètica 
ha permès un estalvi de 4.170 € a 
l’agost al centenar d’usuaris que 
hi formen part. D’aquesta xifra, 
2.482 € corresponen al que els 
usuaris s’han estalviat en forma 
d’autoconsum, mentre que els 
1.687 € restants signifiquen l’estalvi 
global en termes d’excedents que 
s’han abocat a la xarxa i que 
les empreses elèctriques han 

abonat a la factura. “Aquestes 
dades demostren que la CEL 
funciona, que estem en un canvi 
de model al format distribuït;  
un model on la ciutadania ens 
podem fer la nostra pròpia 
energia -sostenible- i deixar de 
dependre dels grans oligopolis 
i les tendències de mercat” 
defensa Jordi Martín, regidor 
d’Acció Climàtica. A banda de 
les 100 famílies adherides a la 
modalitat A de la CEL de Caldes, 
“hem donat 30 ajuts a altres 
famílies calderines que s’han 
instal·lat plaques fotovoltaiques 
o que ja les tenien i s’han sumat 
a la CEL” segueix Martín, qui 
afegeix que “des de principi 
d’any, sumem 110 peticions de 
plaques fotovoltaiques, i això 
suposa haver triplicat el nombre 
d’instal·lacions privades”. 

GRAN PROJECCIÓ DE LA CEL
Després d’anys de planificació, la 
primera fase del projecte és una 
realitat. “Avui dia tenim sis equi-
paments que compten amb pla-
ques fotovoltaiques, gràcies a 
les quals cobrim pràcticament 
tot el nucli urbà” apunta l’alcal-
de. “Però la projecció de la CEL 
és molt més gran, ja que qualse-
vol equipament públic pot comp-
tar amb plaques integrades dins 
de la comunitat a disposició de 
la ciutadania” afegeix Pineda. En 
aquest sentit, l’Ajuntament reco-
neix tenir en marxa una segona 
fase, en la qual s’estima poder am-
pliar el nombre de famílies usuà-
ries fins a arribar al mig miler, pel 
qual resten pendents d’una subven-
ció Next Generation.   

Una de les dues butlletes guanyadores 
de BonoLoto del 20 de setembre ha estat 
validada a l’administració ‘Les Termes’

LOTERIA | BONOLOTO 

Caldes lliura més de 
68.500 euros de premi

L’administració de loteria ‘Les Ter-
mes’ de Caldes de Montbui està 
novament d’enhorabona. 
El 20 de setembre validava una de 
les dues butlletes guanyadores del 
sorteig de la BonoLoto de Segona 
Categoria, valorada en 38.522,27 
euros de premi. En aquesta, cada 
encertant de Segona Categoria (5 
+ C encerts) ha rebut el premi amb 
la mateixa quantitat econòmica.
Aquesta no és la primera vega-

da que l’administració de loteria 
de l’avinguda Pi i Margall té el 
gust de celebrar el lliurament de 
grans premis a la ciutadania. El 20 
d’agost del 2018 repartia un altre 
BonoLoto per valor de 852.099,25 
euros; quantitat que aleshores es 
convertia en el segon gran premi 
de Jocs Actius que lliurava l’ad-
ministració calderina després del 
premi de la Primitiva, de 2.700.000 
euros, lliurats l’any 2010. L’administració Les Termes, situada a l’av. Pi i Margall, ha repartit multitud de grans premis de diferents jocs de loteria. >J.SERRA 
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L’intercanvi d’experiències pedagò-
giques, la coneixença d’altres rea-
litats i metodologies, la formació i 
la reflexió pedagògica són factors 
molt importants per tal de millorar 
la qualitat educativa dels centres 
educatius. Així ho exposa el Centre 
de Recursos Pedagògics del Vallès 
Oriental IV, coordinador del pro-
jecte internacional Erasmus+ To-
gether, del qual forma part l’esco-
la d’Educació Infantil i Primària de 
Caldes de Montbui, El Farell.
“Com a escola, hi participem amb 
set escoles més de la zona, i els ob-
jectius principals de la iniciativa 
són els de descobrir nous mètodes 
innovadors per a l’ensenyament 
de la llengua anglesa, millorar la 
competència digital i internacio-
nalitzar els centres” explica Sònia 
Castillo, cap d’estudis d’El Farell.
Per a tal efecte, el projecte proposa 
activitats formatives i mobilitats a 
diferents països d’arreu d’Europa. 
En el marc de la darrera mobilitat 
calendaritzada, i en representació a 
l’escola calderina, la mestra Tama-
ra Barrera ha viatjat a Finlàndia i 
Estònia la setmana del 12 al 18 de 
setembre. “Allà, la Tamara i tres 
mestres més de les escoles parti-

Conèixer altres realitats pedagògiques 

Tamara Barrera, mestra d’El Farell, amb altres mestres d’escoles de la zona, en la seva exposició a Finlàndia. > CEDIDA 

EDUCACIÓ | ESCOLA EL FARELL 

Mestres de l’escola El Farell participen en el projecte internacional ‘Erasmus+ Together’ 

cipants van poder visitar esco-
les i instituts, i hi van conèixer 
de primera mà el sistema educa-
tiu” segueix Castillo. En paral·lel, 
les mestres visitants també van 
compartir amb una sessió expli-
cativa les metodologies dels cen-
tres de Catalunya amb la resta del 
professorat participant, provinent 
d’arreu d’Europa. “Durant la visi-

ta, les mestres de la nostra zona 
van comprovar que les tendèn-
cies pedagògiques d’aquests al-
tres països són força similars i 
que comparteixen els mateixos 
objectius” apunta la cap d’estudis. 
A la tornada a l’escola El Farell, la 
mestra Tamara Barrera va com-
partir amb la resta del claustre la 
seva experiència viscuda i els re-

cursos innovadors que ha pogut 
conèixer durant aquests dies.
La pròxima mobilitat organitzada 
en el marc del projecte educatiu 
europeu es durà a terme aquest 
mes d’octubre a Portugal, “on es-
perem poder conèixer el funci-
onament del sistema educatiu 
portuguès durant l’estança” con-
clou Castillo.

CURS | ESCOLA D’ADULTS 

Quasi 340 alumnes 
i nova direcció en 
el curs 2022-2023

L’Escola d’Adults el Roure Gros co-
mença dilluns 19 de setembre el nou 
curs. Ho fa amb gairebé totes les 
places cobertes. Aquest curs hi ha 
matriculats aproximadament 340 
alumnes a la quarantena de cursos 
que ofereix. Unes dades que recu-
peren el nivell pre pandèmia i que, 
de fet, se situen per sobre. En con-
cret, aquest curs s’han matriculat 
unes 75 persones noves i, en alguns 
casos, s’ha hagut d’obrir llista d’es-
pera en determinades assignatures.
Però entre les diverses novetats 
en formacions dispnibles en el 
curs d’enguany, el centre educatiu 
de Caldes estrena nova direcció. 
Aquest setembres’ha incorporat 
en el càrrec Aurora Vela, professo-
ra de l’Escola d’Adults des de l’any 
1991. Amb el canvi, Vela pren el re-
lleu a Gemma Garriga que ha estat 
a la direcció del centre durant els 
últims 13 anys.
La nova directora té com a objec-
tiu donar més visibilitat a l’escola 
d’adults i l’activitat que desenvolu-
pen a les instal·lacions de les Cases 
dels Mestres. De moment, aquest 
curs ja s’han diversificat els horaris 
per intentar arribar a més públic. 
Tot plegat, amb la voluntat d’arre-
lar-se més al municipi.

FIRA COMERCIAL | UCIC

AUTOMÒBILS | RETRO CALDES 

Arrossada i vendes en la nova Fira Outlet

Torna la gran concentració de cotxes antics

Caldes de Montbui va tornar a res-
pondre amb contundència a la convo-
catòria organitzada, de diumenge al 
matí, per la Unió de Comerç i Indus-
trials de Caldes de Montbui (UCIC). 
Desenes de parades de comerciants 
locals van estendre’s al llarg del car-
rer Montserrat, per oferir una nova 
edició de la Fira Outlet; un esdeveni-
ment comercial que, d’altra banda, va 
comptar amb l’assistència de cente-
nars de persones al llarg d’una jorna-
da climatològicament immillorable: 

El pròxim diumenge 23 d’octubre, 
la vila de Caldes de Montbui acolli-
rà la 4a edició del Retro Caldes, la 
major concentració i exposició de 
vehicles antics i clàssics que se ce-
lebra anualment al municipi. 
Des de les 9 fins a les 14 hores, 
l’aparcament del supermercat Ca-
prabo serà l’escenari principal que 
reunirà diferents automòbils de di-
versos anys d’antiguitat, tots ells 
anteriors a l’any 1992. 
“Per tal de poder participar, la 

“La nostra valoració és molt po-
sitiva” apunta el president de l’en-
titat organitzadora, Xavier Abel. 
Una vegada més, “ha estat un dia 
on hem pogut conciliar el comerç 
amb el lleure de manera fantàsti-
ca i, per sort, ens ha acompanyat 
el bon temps” hi afegeix el repre-
sentant de l’UCIC. 
En la Fira Outlet del 2 d’octubre, l’or-
ganització va oferir una novetat desta-
cada: l’arrossada popular que es podia 
tastar al preu de 3 euros la ració (amb 

inscripció per a les persones sò-
cies és gratuïta, així com per als 
no socis amb vehicles anteriors a 
l’any 1950” diuen des del Club de 
Cotxes Antics de Caldes de Mont-
bui, entitat organitzadora de la tro-
bada. En paral·lel, els propietaris 
d’aquells vehicles que han estat 
fabricats en una data posterior a 
1950, la seva inscripció tindrà un 
cost de 8 € per vehicle. 
Segons l’entitat calderina, l’adhe-
sió a la concentració -ubicada en 

el tiquet d’anteriors compres). 
A banda de les parades de les boti-
gues locals, que oferien els seus pro-
ductes a preus especials, les perso-
nes visitants també van gaudir dels 
tallers a càrrec de la colla de Gegants 
de Caldes i els karts ecològics per als 
més petits. “Ha estat un esdeveni-
ment molt maco! La gent ha que-
dat molt contenta, i hi ha hagut un 
volum de venda pronunciat per 
part dels comerciants gràcies a la 
tan bona participació” clou Abel.  

un recinte tancat- donarà accés 
també a participar en diferents 
premis dividits de diverses catego-
ries (singular, antic, llunyà, premi 
del públic...). 
D’altra banda, el públic assistent 
podrà gaudir d’una de les majors 
exposicions d’automòbils clàssics 
amb l’entrada gratuïta, a més de 
poder participar en diverses acti-
vitats que hi tindràn lloc, com l’en-
treteniment adreçat als més petits, 
servei de bar i fil musical. 
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El passt 23 de setembre, l’AMERC 
-Associació de Municipis de l’Eix de 
la Riera de Caldes- va celebrar l’as-
semblea anual a la Sala Noble de 
Can Rius, amb un únic punt en l’or-
dre del dia: el relleu en la presidèn-
cia que assumeix, des d’ara, l’alcal-
de de Caldes, Isidre Pineda. 
L’alcaldessa de Santa Perpètua i 
presidenta sortint de l’AMERC va 
repassar el treball realitzat durant 
el darrer any, tot recordant les líni-
es d’actuació en que s’està treba-
llant: cooperació, concentració i im-
puls per compartir projectes com el 
Compraprop, mobilitat sostenible i 
transició energètica.
L’alcalde de Caldes i president en-
trant va plantejar precisament la 
potenciació de polítiques de trans-
ició energètica com un dels princi-
pals reptes que vol impulsar des de 
la presidència i, en aquest sentit, va 
plantejar com una possibilitat l’am-
pliació de la Comunitat Energètica 
de Caldes (la CEL) a altres munici-
pis de l’associació.

Francisca Masclans, qui va fer 100 anys el passat 4 de setembre, ha 
estat la primera veïna centenària de Caldes de Montbui que rep un 
homenatge institucional des de l’esclat de la pandèmia. L’alcalde, Isi-
dre Pineda, i la regidora de Gent Gran Activa, Núria Carné, van vi-
sitar-la al seu domicili i van compartir amb ella i amb la seva família 
la celebració d’un segle de vida, records i experiències. 
La iniciativa se suma al recull d’accions que impulsa el consistori ba-
sats en criteris d’envelliment actiu, amb la voluntat d’escoltar testi-
monis d’un segle de la nostra història recent i fer visibles les perso-
nes de més edat del municipi.  

ASSOCIACIONISME | MUNICIPIS DE L’EIX DE LA RIERA 

GENT GRAN | RECONEIXEMENT

Caldes assumeix la presidència de l’AMERC

Sentit homenatge a 100 anys de vida 

El col·lectiu local que formen diver-
ses entitats independentistes de 
Caldes de Montbui van celebrar, di-
vendres passat, al vespre, una con-
centració a la plaça de l’U d’octubre 
per commemorar els cinc anys de l’1-
O. L’acte va aplegar un grup nombrós 
de persones que van reunir-se a la 
plaça del nucli històric de la vila per 
escoltar plegats la lectura del mani-
fest i la penjada de la pancarta. 
La trobada commemorativa d’en-
guany va comptar amb un important 
component reivindicatiu en respos-
ta a la repressió exercida per a l’Es-
tat espanyol els últims anys -segons 
el grup- contra el moviment de rei-
vindicació de l’autodeterminació de 
Catalunya: “Les víctimes d’aques-
ta repressió són moltes i les volem 
tenir presents. Hi ha noms medi-
àtics que han ocupat les prime-
res pàgines (...) però al costat 
d’aquests casos n’hi ha molts d’al-
tres que han hagut de patir les con-
seqüències de la repressió, amb 
què això comporta en l’aspecte 
personal, econòmic, laboral i emo-
cional”. No obstant el pes de l’Estat 
centralitzat, els Grups d’Entitats In-
dependentistes de Caldes també as-
senyalen que “aquestes persones se 
senten oblidades pels mateixos po-
lítics que els van demanar de ma-
nifestar-se. Es van implicar en una 
lluita col·lectiva que ha fet estralls 
en la seva vida”.
D’entre els diversos casos existents 
a la comarca, el Grup d’Entitats In-

Cinc anys des de l’històric U d’octubre 

Una persona resident a Caldes de Montbui, votant en el referèndum de l’1 d’octubre del 2017. > J.SERRA 

Pineda i Garcia, amb la resta de representants dels municipis membres. > CEDIDA 

CATALUNYA | COMMEMORACIÓ

L’independentisme calderí recorda la jornada en un sentit homenatge, divendres passat

L’AMERC, ASSOCIACIÓ ON 
COMPARTIR REPTES COMUNS
Creada l’any 2014, l’Associació de 
Municipis de l’Eix Riera de Caldes és 
una àrea econòmica de caràcter ter-
ritorial que s’estén de Nord a Sud al 
llarg d’aquesta llera fluvial, constituï-
da pels termes municipals de Caldes 

de Montbui, Sentmenat, Palau-solità 
i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua 
de Mogoda i La Llagosta. L’extensió 
de 109 km2, aplega una població de 
més de 89.000 habitants i un teixit 
empresarial que inclou 32 polígons 
industrials amb unes 3.500 empre-
ses i més de 50.000 llocs de treball. 

POLÍTICA | PLE MUNICIPAL

Caldes aprova el 
reconeixement a 
Ramón Masats

El govern local ha aprovat, per unani-
mitat, la moció presentada pels grups 
municipals d’ERC-AM, PSC, CUP i 
JUNTS adreçada al reconeixement 
de la vila al fotògraf natural de Caldes 
de Montbui, Ramón Masats. 
El calderí va especialitzar-se en la 
fotografia documental i fotoreporta-
ge, però realitzava simultàniament 
la seva obra més personal. Una obra 
que va guanyar reconeixement a ni-
vell internacional per mostrar amb 
una mirada única l’Espanya tradicio-
nal dels anys 50 i 60, oferint al públic 
una visió de les tradicions imposades 
pel règim, la pobresa i cultura popu-
lar. Guardonat amb el Premi Nacio-
nal de Fotografia l’any 2004, Masats 
és un referent dins de la fotografia 
estatal per la seva forma de renovar 
l’estètica del reportatge fotogràfic; 
talent que fa que sigui considerat un 
dels noms més destacats de la foto-
grafia espanyola.
“Ramón Masats és un dels mi-
llors fotògrafs del nostre país i 
com a fill de Caldes de Montbui, 
és hora què la nostra vila el reco-
negui com a tal” exposa PSC Cal-
des. Arran de la moció aprovada, 
Caldes iniciarà un procediment 
d’instrucció prèvia d’un expedient 
per reconèixer els mèrits de Masats 
pel possible atorgament de la Me-
dalla de la Vila, l’organització d’una 
exposició on donar difusió a la seva 
obra i trajectòria, i altres activitats 
culturals pel foment de la fotografia 
en nom de Ramón Masats. 

dependentistes de Caldes de Mont-
bui va recordar a la Xènia, una jove 
calderina que va ser detinguda en 
el marc de la manifestació contra la 
sentència del procés, empresonada 
durant 13 dies i que actualment resta 
pendent de judici, fixat el desembre 
del 2025: “Més de 6 anys i mig de 
la seva vida hipotecada per l’an-
goixa i el laberint judicial derivat 

d’aquella detenció” apunten des 
del col·lectiu. Com la Xènia, el grup 
organitzador també va recordar al-
tres casos immersos en llargs pro-
cediments judicials com l’Ernest de 
Santa Eulàlia de Ronçana, o el de di-
verses persones de Mollet, Sant Fost 
i Sabadell, vinculades al CDR, detin-
gudes el 2019. “El temps abans de 
judici és ja una pena, d’incerte-

sa, d’ajornaments, de dolor per la 
desproporció de les penes que sol-
licita Fiscalia i que s’engreixen, en 
alguns casos, amb l’acusació per 
part de la Generalitat”. Per aca-
bar, l’organització va demanar “la 
solidaritat amb els represaliats i 
la mobilització al carrer”, tot re-
cordant, finalment, que “la voluntat 
d’un poble no es pot aturar”. 
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per fi, després 
d’anys de mesures 
restrictives i de 
seguretat per la 
Covid-19, torna una 

Festa Major en la seva màxima 
esplendor. Des del govern municipal 
donem molta importància a la 
cultura popular i a les tradicions com 
a eix vertebrador de la Festa Major 
calderina i fins i tot, aquest any, es 
pot veure en la imatge del cartell 
i programa de la festa major. El 
podran trobar a www.caldescultura.
cat, es poden descarregar a través 
del QR i també n’hi ha d’impresos a 
comerços i equipaments municipals. 
Com veureu, la idea és donar sentit 
a la unió, és la festa que ens reuneix, 
que ens uneix, que ens permet 
retrobar-nos als carrers i parcs de 
Caldes a la tardor, a l’octubre. És 
aquell moment de l’any que també 
calderins i calderines que ja no viuen 
al poble, tornen a gaudir de la seva 
festa, també els nouvinguts, és en 
definitiva la festa de tothom.
Una festa que també ha patit 
l’augment de preus en els serveis i 
tot i això, presenta una programació 
que esperem que tingui opcions 
per a tots els públics i edats. Les 
ubicacions seran com les de l’any 
passat: la Fira d’atraccions al Tint 
(enguany amb la novetat de tres 
dies: el divendres 7, el dijous 13 i el 
diumenge 16 de 18-20 h sense música 
tenint en compte la diversitat i les 
sensibilitats), hi haurà activitats 
esportives al barri del Bugarai i 
també als pavellons esportius, per 
primera vegada es farà una cursa 
adaptada per a diversitat funcional 
a Caldes, hi haurà moltes activitats al 
carrer Pi i Margall, l’escenari cobert 
a la plaça de la Font del Lleó amb 
una nova barra solidària i l’envelat 
al Parc de Can Rius amb les seves 
terrasses (barres) de festa major 
gestionades per entitats locals. I 
també com a novetat s’estrena la 
primera edició de l’OctoberFest 
Calderina, organitzada per l’entitat 
juvenil Aimava al Parc de Can Rius. 
Enguany la majoria de concerts ja 
es podran gaudir a peu dret, amb 
cadires per qui en necessiti. 
En definitiva, us recomanem que us 
mireu bé el programa, que trieu que 
no us voleu perdre i que ho gaudiu al 
màxim amb respecte per a tothom. 
El Punt lila tornarà a ser al parc 
perquè Caldes és Lliure de Violències 
Masclistes i LGTBIfòbiques. 
Ens mereixem una festa per 
recordar. Bona Festa Major!
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Treballar per la 
cultura local, també 
implica reconèixer 
els i les nostres 
artistes, des del qui 

dediquen la seva vida a  retratar 
el nostre municipi, com podria 
ser l’estimat Guillem Ayora fins al 
reconeixement a qui ha estat un dels 
millors  fotògrafs del nostre país, 
com és Ramón Masats. Per aquest 
motiu el grup municipal socialista 
va promoure una moció  amb la 
qual busquem que la nostra vila 
reconegui la gran aportació al món 
de la fotografia d’aquest calderí.   
Ramón Masats Tartera nasqué a 
Caldes de Montbui l’any 1931 i des de 
ben aviat s’interessà en la fotografia, 
iniciant en l’àmbit familiar la que 
seria una gran carrera artística.   
Masats s’especialitza en la fotografia 
documental i fotoreportatge, 
treballant per encàrrec, però 
executant simultàniament la seva 
obra més personal. Una obra que 
guanya reconeixement en l’àmbit 
internacional per mostrar  amb 
una mirada única l’Espanya 
tradicional dels anys 50 i 60, oferint 
al públic una visió de les tradicions 
imposades pel règim, la pobresa i 
cultura popular.L’obra de Masats és 
un referent dins de la fotografia 
estatal per la seva forma de renovar 
l’estètica del reportatge fotogràfic, 
molt encotillada fins al moment. 
Talent que fa que sigui considerat 
un dels  noms més destacats de 
la fotografia espanyola, al nivell 
de companys com els germans 
Català-Roca, Xavier  Misserachs, 
Joan Colom o Oriol  Maspons. 
Un artista que ha exposat als 
millors museus i galeries arreu 
del món, reconegut amb un 
munt de premis, inclòs el  Premi 
Nacional de Fotografia, màxim 
guardó de reconeixement en 
l’àmbit estatal en aquesta matèria. 
Per aquest motiu, considerem 
necessari atorgar la Medalla 
d’Honor de la Vila a Ramón Masats, 
organitzar una exposició dedicada 
a la seva obra i trajectòria, 
reconeixent la seva figura com 
un dels principals artistes locals 
i organitzar una activitat cultural 
pel foment de la fotografia amb el 
seu nom. Així com a títol particular, 
el grup municipal  socialista 
l’hem proposat perquè se li 
concedeixi la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya. 
Continuem treballant per promoure 
la cultura a Caldes de Montbui i 
reconèixer els i les nostres artistes!

I E
Una festa major 
postpandèmica

Ramón Masats, 
el gran fotògraf 
calderí

ot i que el govern 
ho negui, amb el 
pressupost i el deute 
actual és impossible 
mantenir el ritme 

d’inversions dels últims anys. Així de 
clar i contundent. No passa res per 
reconèixer-ho i no s’ha d’enganyar 
a la gent. Al llarg de tot el mandat 
hem insistit constantment sobre 
la necessitat de reduir el deute i 
se’ns ha ignorat. A Caldes devem 
14 milions d’euros (un 67% del 
pressupost). A data de tancament 
d’aquest escrit, l’euribor es col·loca 
a un 2,6%. Amb la inflació desbocada, 
és fàcil pensar que en els propers 
mesos s’arribarà al 3-4%. 
Considerant un tipus mig del 3,5%, 
l’any que ve haurem de pagar 
~500.000€ d’interessos. El capítol 
VI del pressupost (inversions) està 
dotat en 2 milions pel 2022. El fet 
de no haver volgut controlar el 
deute provocarà que, com a mínim, 
la partida d’inversions es redueixi 
un 25%. Caldrà ser enginyosos per 
incrementar els ingressos sense 
tocar els impostos. Però cal una 
política de reactivació econòmica 
agressiva.
Per altra banda volem parlar del 
procés participatiu que s’ha engegat 
per l’arranjament del C/ Pi i Margall. 
I volem deixar clares dues coses: 
que valorem positivament que es 
realitzin processos participatius 
oberts a tothom i que creiem que 
al carrer Pi i Margall cal actuar-
hi urgentment. Però ens ha sabut 
greu que fos la premsa i no el 
govern qui ens informés de l’inici 
d’aquest procés. Tot i que hi estem 
acostumats, la cordialitat política no 
s’hauria de perdre mai. La diversitat 
d’opinions suma, pel que creiem que 
es perd una oportunitat cada vegada 
que s’engega un projecte i no es 
compta amb l’oposició.
A part, un cop vista l’enquesta, 
considerem que com a mínim dirigeix 
les respostes cap a un projecte que 
entenem que és el que li agradaria 
al govern actual. Com a estratègia 
política és “bona”, desactiva un 
dels debats més importants que hi 
pot haver a la campanya electoral 
i, a més, el projecte queda validat 
ja que ha passat per un “procés 
participatiu”. Però un debat obert 
entre partits, que analitzés les 
demandes de veïns i comerciants, 
com també les necessitats de poble, 
permetria acostar-nos a la millor 
de les opcions per remodelar una 
de les artèries principals del nostre 
municipi.
Finalment, desitjar-vos una molt 
bona Festa Major!

T
(Des)Camuflant 
veritats

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

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

E
Feliç any 2022

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

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

l 18 d’octubre de 
2019 va ser detin-
guda a Barcelona 
la Xènia, veïna de 
Caldes, en el marc 

de les mobilitzacions de protes-
ta per l’anomenada “sentència del 
procés”. Com no podia ser d’altra 
manera, el seu ingrés provisional 
a presó, en un context de forta re-
pressió arreu del país i centenars 
de represaliats, va despertar la in-
dignació i la ràbia al poble, que va 
mobilitzar-se per protestar i fer ar-
ribar tot el suport a la jove.
L’endemà de la detenció, es va con-
vocar una concentració multitudi-
nària al centre de Caldes, que pos-
teriorment va convertir-se en una 
marxa fins arribar a tallar la C-59, 
a la sortida del poble. Diverses per-
sones membres de l’assemblea local 
de la CUP vam participar-hi, així 
com altres entitats i veïns de la vila.
La sorpresa va arribar la tardor de 
2021, quan la nostra companya i re-
gidora Marta Barnils va rebre una 
resolució per la qual se li imposava 
una sanció de 601€, per la comissió 
d’una infracció greu recollida per la 
Llei Mordassa, consistent en “la de-
sobediència o la resistència a l’au-
toritat o als seus agents”, així com 
“la negativa a identificar-se”. Casu-
alment, cap altre dels participants 
en les mobilitzacions al municipi 
va ser represaliat per aquests fets.
Fruit del treball conjunt amb els 
companys d’Alerta Solidària, l’or-
ganització antirepressiva de l’Es-
querra Independentista, vam pre-
sentar un recurs d’alçada contra la 
resolució sancionadora, i tot just fa 
uns dies vam rebre la notícia que 
el recurs havia estat estimat i, per 
tant, la sanció quedava retirada.
Denunciem, una vegada més, la re-
pressió per part dels governs espa-
nyol i català i, especialment, la per-
secució que pateix qui s’organitza, 
tant a l’Esquerra Independentis-
ta com al conjunt dels moviments 
socials dels Països Catalans. Tan-
mateix, posem en valor la impor-
tància de no permetre que aques-
ta repressió ens aturi i de seguir 
enfortint aquelles lluites que pre-
tenen silenciar i aturar.
La Marta i CUP Caldes, no hem 
deixat de sortir als carrers, ni d’or-
ganitzar-nos, ni de lluitar. Les mul-
tes i la repressió de la Generalitat 
autonòmica i l’Estat espanyol no 
ens espanten. Seguim endavant!

E
Tot i la repressió, 
seguim endavant!
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Caldes celebrarà la Festa Major del 7 al 12 d’octubre amb una seixantena d’activitats programades

Tot a punt per la gran festa!

er fi ha arribat el moment 
de viure amb tota plenitud 
la Festa Major calderina, 
per fi sembla que podem 
deixar enrere el malson 

viscut durant la pandèmia i les fes-
tes calderines van recuperant la nor-
malitat. Enguany, els carrers de Cal-
des s’ompliran de vida i ambient festiu 
amb la seixantena d’activitats que 
s’han programat per aquests dies. Du-
rant sis dies la cultura popular serà la 
principal protagonista, amb el lema “La 
festa que ens uneix” les entitats calde-
rines de cultura popular protagonitzen 
el cartell per simbolitzar el paper de la 
Festa Major com a punt d’unió entre 
la ciutadania i la cultura. En el cartell 
s’hi poden veure representats diferents 
objectes, amb forma de collage, carac-
terístics de les colles de cultura popu-
lar de la vila, com els bastoners, els di-
ables, els geganters, els castellers i la 
sardana. Enguany, la Festa Major ha 
estat molt pensada i treballada “hem 
procurat que cada públic trobi el seu 
espai i que tothom s’hi senti repre-
sentat” explica Laia Cuscó, regido-
ra de Cultura. Amb una programació 
molt diversa  i plena de novetats “hem 
creat espais de trobada per poder 
viure units la nostra gran festa” con-
clou Cuscó. Gràcies a la participació i 
col·laboració d’una trentena d’entitats 
calderines ha estat possible tenir una 
programació farcida d’activitats fami-
liars, esportives, musicals que faran 
gaudir amb les seves propostes als cal-
derins i calderines de totes les edats. 
De les diverses actuacions d’aquesta 
Festa Major podem destacar-ne noms 
tan coneguts com el d’en Peyu, que por-
tarà “L’Home Orquestra” aquest diven-
dres dia 7 a la plaça de la Font del Lleó 
i tot seguit, el músic i dj Miqui Puig 
oferirà una sessió musical. El mateix 
dia, però al parc de Can Rius, la forma-
ció empordanesa The Ludwing Band, 
que ha estat guardonada amb el premi 
al millor disc de l’any als Premis En-
derrock, ens portarà la seva propos-
ta musical que va des d’un estil pop-
rock fins al folk. Podem dir que un altre 
cap de cartell és el grup Xiula que el 
diumenge dia 9 a la tarda farà ballar 
a grans i petits a l’escenari del parc de 
Can Rius, i al mateix dia, al vespre, po-
drem veure al mediàtic compositor i 
director musical, Manu Guix que in-
terpretarà les seves cançons a l’esce-
nari de la plaça de la Font del Lleó. 
Aquest any el parc de Can Rius es con-
solida com un dels punts centrals de la 
Festa Major on s’instal·larà un escena-
ri cobert i les barres gestionades per 
algunes entitats calderines que ampli-
en l’horari fins a les cinc de la matina-
da. L’escenari principal estarà ubicat 
a la plaça de la Font del Lleó que serà 
on les entitats de cultura popular faran 

P
Mireia Clapers

les seves actuacions i, com a novetat, 
aquesta edició, hi haurà una barra so-
lidària gestionada per l’Associació local 
Contra el Càncer i música fins a les tres 
de la matinada. L’Avinguda Pi i Margall 
o la Plaça Catalunya també són altres 
punts on es podran trobar activitats 
i les atraccions de fira s’instal·laran a 
la zona del Tint. Enguany, i per prime-
ra vegada, es limitarà unes hores a la 
fira d’atraccions on no hi haurà músi-
ca estrident per intentar aconseguir un 
espai més amable per a tots els públics. 
Una de les novetats a destacar és la re-
cuperació del tradicional Correbars, 
amenitzat per la Festukada, que des-
prés de dos anys aturada forçada per la 
pandèmia, es tornarà a celebrar el di-
vendres dia 7 amb un total d’onze para-
des organitzat pel Ball de Diables, i que 

“Hem procurat que 
cada públic trobi 
el seu espai i que 
tothom s’hi senti 
representat”

Laia Cuscó
Regidora de 
cultura de Caldes 
de Montbui

ja va esgotar els tiquets el primer dia 
de venda. D’altra banda, el dissabte dia 
8 d’octubre hi haurà la 1a Cursa Adap-
tada de la vila, una competició esporti-
va organitzada pel CN Caldes i l’Associ-
ació Capaç i Vàlida, que té per objectiu 
que totes les persones hi puguin parti-
cipar sense tenir en compte les seves 
limitacions de mobilitat. Una altra no-
vetat serà la celebració de l’Oktober-
fest, la festa de la cervesa i la cultura 
alemanya, que ha organitzat l’associa-
ció juvenil Aimava pels dies 11 i 12 d’oc-
tubre a la tarda al Parc de Can Rius. 
Com ja és tradició, el Ball de Diables 
s’encarregaran dels versots i el cor-
refoc de Festa Major, aquest any amb 
la participació de la Colla de Diables 
de la Creu Alta de Sabadell. El Casi-
no acollirà l’Orquestra Maravella amb 

una doble actuació i se celebrarà la 
29a edició de la Trobada de gegants 
i capgrossos acompanyats de sis co-
lles geganteres. Tampoc hi faltarà la 
tradicional Diada Castellera amb les 
actuacions dels Escaldats, els Xics de 
Granollers i els Minyons de Terrassa. 
Però no hi ha Festa Major sense Cap-
vuitada, així que el cap de setmana del 
15 i 16 d’octubre, encara es podrà gau-
dir d’activitats esportives com l’Open 
Internacional de Catalunya de Camp 
Vila Termal a càrrec del Club Tir amb 
Arc de Caldes o el tradicional Aplec del 
Remei on hi haurà les tradicionals pa-
rades de productes artesans, la pujada 
de carros, les puntaires o la cercavila 
amb la participació dels bastoners, ge-
ganters, diables i castellers, o la ballada 
de sardanes amb la Cobla Genisenca.

TRADICIÓ | FESTES POPULARS 

L’escenari principal s’ubicarà a la plaça de la Font del Lleó, que serà testimoni de la majoria d’acte programats de cultura popular de la vila. > J. SERRA 
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Després de l’acte inaugural de 
Festa Major i la tronada inicial 
que donaran pas a l’inici de les ac-
tivitats programades per aques-
ta Festa Major, en Peyu portarà 
a l’escenari de la plaça de la Font 
del Lleó el seu espectacle L’Home 
Orquestra. Lluís Jutglar i Calvés 
(Muntanyola 1986), més conegut 
com a Peyu, arriba a Caldes per 
presentar el seu particular home-
natge a l’home orquestra de les 
festes majors de poble. Podem dir 
que en Peyu és un dels humoristes 
de referència del país, amb una 

manera de fer i un segell carac-
terístic molt personal que se sent 
còmode en tots els terrenys que 
desenvolupa. Potser més cone-
gut per la seva faceta radiofònica, 
amb programes com el Búnquer, o 
la televisiva, amb programes com 
Bricoheroes , l’humorista osonenc 
també se sent molt còmode en el 
teatre. Des de l’any 2009 ha es-
trenat espectacles com Jo tinc un 
amic que, iTime o El Gallardo Es-
pañol on sempre ha sorprès per la 
seva posada en escena. A l’Home 
Orquestra podrem veure que el 

personatge, amb poca cosa, serà 
capaç d’animar al públic assis-
tent fent un repàs de què es podrà 
veure a la Festa Major calderina 
que servirà d’excusa per veure a 
en Peyu en estat pur, amb la iro-
nia i l’humor a què ens té acostu-
mats. Amb espectacles com l’Ho-
me Orquestra, en Peyu és capaç 
d’arribar a un públic més ampli i, 
també, és una forma de fer terri-
tori i de fer arribar l’humor a tots 
els racons de país amb especta-
cles ideats per ser programats en 
Festes Majors i fires.

‘L’Home Orquestra’ d’en Peyu 
puja a l’escenari el divendres 

Amb l’espectacle ‘L’Home Orquestra’, en Peyu fa el seu particular homenatge a les festes majors. > CEDIDA

ESPECTACLE | HUMOR 

“Aquest any retorna el Corre-
bars, que després de dos anys de 
pandèmia sense celebrar-ho, es-
tem molt contents i emocionats. 
També proposem un concurs de 
samarretes per a la gent que vin-
gui al Correbars. Però els Diables 
estem a tope cada dia”
Ball de Diables

“Després de l’any passat que vam 
fer els castells amb mascareta 
ara ja estem més alliberats, però 
el tema Covid ens ha afectat una 
mica, ens manca gent, però es-
tem animats perquè ens ha en-
trat molta canalla nova”
Escaldats

 “Encara estem celebrant el 25è 
aniversari de l’entitat i tenim 
algunes sorpreses preparades, 
esperem que vingui molta gent 
i s’ompli la plaça. Vindrà gent a 
ballar que ha passat per l’entitat 
durant aquests vint-i-cinc anys”
Bastoners de Caldes

“Estem molt contents perquè 
després de dos anys tornem 
a recuperar la cercavila amb 
normalitat i aquest any també 
col·laborem amb el Correbars”
Colla de Gegants

La cultura popular protagonista de la Festa Major
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Deixar-se la pell
Els torturats usuaris de Rodalies Renfe 
tenen per endavant tres mesos d’un calvari 
més afegit als obstacles que han de vèncer 
cada dia, ja que comencen les obres de l’es-
tació de la Sagrera de Barcelona.
Més de 70.000 persones, el 20 per cent del 
total d’usuaris, en sortiran perjudicades, 
especialment els que han de fer servir les 
línies R2 nord, R1 i R11 ja que els trens aca-
baran el seu recorregut a Montcada i Rei-
xac i a Badalona. Renfe planteja com alter-
nativa el metro o els autobusos llançadora 
que facilitarà la companyia.
Tot plegat afegirà un altre plus, més esto-
na per completar el tortuós viatge diari per 
anar a treballar o a estudiar.
Si amb el desgavell diari no n’hi hagués 
prou ara a més s’afegeixen les obres a l’es-
tació de la Sagrera i la remodelació de l’es-
tació de Sants.
Un inici d’obres precedit per dues jornades 
de caos monumental amb trens totalment 

aturats durant hores.
I la ministra del ram, catalana precisa-
ment i ex alcaldessa de Gavà, Raquel 
Sánchez, afirma que el govern “s’hi està 
deixant la pell” per fer més inversions a 
Rodalies a Catalunya.

Segurament el govern espanyol està inver-
tint ara part del que durant anys no ha fet a 
Catalunya però d’això a deixar-se la pell…. 
n’hi va un bon tros. En tot cas podrien dir 
que hi han “començat a posar el coll”.

Aquí, senyora Sánchez, els qui es deixen 
la pell cada dia són els treballadors que 
no saben mai a quina hora arribaran a la 
feina i han de sortir amb molta més pre-
visió, uns treballadors que sovint han de 
dedicar part del seu sou per pagar taxis 
per arribar a l’hora, alguns d’aquests tre-
balladors els perilla fins i tot la feina per-
què tothom pot entendre que un dia s’arri-
bi tard perquè hi hagut un accident o una 
avaria però no es pot assumir que cada dia 
sigui un desori.
És per això, senyora Sánchez, que tots 
aquells que no disposen de cotxe ofici-
al s’ho juguen tot cada dia a l’andana del 
tren, això sí que es deixar-se la pell i po-
sar-hi el coll.
I mentrestant per la ràdio i la tele es re-
peteix el mantra que des d’ara i fins al de-
sembre els abonaments de Renfe són de 
franc, això sí pagant una fiança... surrea-
lista o cínic?

ARTICLE D’OPINIÓ

“Segurament el govern 
espanyol està invertint ara 
part del que durant anys no 

ha fet a Catalunya”

Les dolces cartes

La Font del Lleó

Sant tornem-hi 
(finalment...)

Nou espai web de 
les “Lluites de de-
fensa del territori a 
Caldes de Montbui”

El poeta

> Santi Torruella

> Joan Masegosa

> Marc Congost

> Antics membres del Grup
de Debat

>    Jaume Baigual i Rusiñol 

Després de llegir-me el llibre 
“Cartes a Lucilio” de Sèneca. Veig 
interessant en un dels últims ca-
pítols on el filòsof parla de com 
enfocar o predisposar-se amb la 
qüestió de la literatura i l’escrip-
tura. Diu en el capítol vuitanta-
quatre, que amb la lectura hem 
d’imitar a les abelles, les quals, 
escullen les flors més apropi-
ades per elaborar així la mel. 
Només amb aquest paratge on 
Sèneca s’esplaia en el seu sen-
tit; d’equiparar el valor que pos-
seeix la mateixa natura, per bé de 
crear un text literari amb totes les 
vicissituds i conseqüències finals 
que comporta el fet de llençar un 
missatge per mitjà de l’escriptura. 
El valor que tenen encara les 
missives que feia arribar a Lu-
cilio  el seu  col·lega  i amic fa 
molts segles enrere. És la de 
comprovar la validesa que tenia 
en aquella època, el fet d’es-
criure i el sentit que prenia. 
El  mateix  Sèneca corroborava 
que; ni hem d’escriure tan sols, 
ni solament hem de llegir. Doncs 
la primera -la d’escriure-, ens dis-
sipa i ens esgota les forces -parla 
de composició-. I l’altra, -la de 
llegir-,  ens he dissolt  i enerva. 
D’aquesta manera, torna a vincu-
lar Sèneca a la natura i la seva 
efectivitat, involucrant en aquest 
insecte  tan  laboriós com ho és 
l’abella i de la que diu; cadascuna 
d’elles va rondant cap a un cantó i 
un altre, per bé de cercar aquella 
flor més apropiada per extraure’n 
la mel i que després dipositen i 
emmagatzemen en els panels, tot 
el que han recollit. Seria, doncs, 
convenient d’assumir de la cre-
ació literària, talment com si es 
tractés d’un nèctar.

Lloc emblemàtic i orgull per a 
totes les calderines i calderins, 
i la satisfacció de que tota 
la humanitat pugui gaudir . 
Però m’agradaria fer una reflexió 
si alguna persona no ha pensat 
que, avui per avui, les persones 
amb mobilitat reduïda no puguin 
accedir fins a la Font del Lleó i 
gaudir plenament del moment de 
la visita.

Aquest mes d’octubre torna la nor-
malitat horària a les aules desprès 
d’una anticipació de l’inici de curs. 
Ara toca fer balanç d’una situació 
que va deixar perplexa a la comu-
nitat educativa, i que va ser vista 
amb cert recel per part de moltes 
famílies. I no ha estat per menys.
S’ha precipitat la recepció dels 
alumnes al centre amb poc marge 
pel professorat per adaptar-se a 
l’inici de curs. Les tardes han estat 
improductives a la majoria de cen-
tres i han resultat ser una exten-
sió de l’hora del menjador, més 
d’esbarjo que de projecte educa-
tiu. Aleshores, a qui ha beneficiat 
aquesta situació? No cal reflexio-
nar massa per adonar-se que a l’en-
senyament públic no, i que de nou, 
els qui més malparats surten son 
els infants i les famílies que confi-
en en un sistema públic que perd 
prestigi a passos agegantats. 

El temps passa de pressa, i ja fa 
gairebé cinquanta anys que es 
van començar a constituir a Cal-
des grups

La carn tremolosa li crema
són alegries de la seva passió.
Pensaments fariseus apareixen
frenant el magma de la inspiració.

Les ombres en forma de versos
penetren a la composició,
plasma en el paper un poema
de sofriment i desesperació.

El dolor li aguditza la intel·ligència
en una  profunda inquietud,
espectres diabòlics fan resistència,
i més s’enfonsa al lloc
on ha caigut.

Aparteu-li els fantasmes cruels,
que li treuen la guspira divina,
aixequeu-li la mirada cap al cel
que contempli el firmament
on culmina.

de vilatans amb l’objectiu de defen-
sar diferents parts del seu entorn. 
Si ordenem aquests grups crono-
lògicament per el seu any d’apa-
rició són:

1976.- “Volem un Parc a l’Estació”.
1977.- “Salvem el Farell per Caldes”.
1988.- “Al·legants al Camp de Golf i 
Can Camp” (la Presa de pèl).
1996.- “Grup de Debat sobre el Pla 
General “ (Per què cal créixer tant?).
2002.- “Torre Marimon XXI”
(No al Zoo).
2016.- “Salvem les Hortes”
2018.- “Carerac Verd”
2021.- “No al Salt de la Riera”

Tots aquests col·lectius tenen 
força coses en comú: són grups de 
vilatans que s’organitzen a partir 
d’una convocatòria inicial assem-
bleària i que aporten el seu temps i 
esforç per defensar el seu model de 
poble de manera desinteressada. I 
s’adrecen a l’Ajuntament, com a re-
presentant dels ciutadans, mitjan-
çant instàncies, al·legacions i sig-
natures per intentar aconseguir 
els seus objectius.
En tots aquests anys els Ajunta-
ments han anat variant. L’abril de 
1979 tenien lloc les primeres elec-
cions democràtiques, i han passat 
per l’Alcaldia PSC (1979-1995), CiU 
(1995-99), PSC (1999-2007) i ERC
(2007-). Consultant articles de les 
diferents èpoques s’observa que, al 
marge de les diferents ideologies 
de l’Alcaldia, les respostes que han 
rebut aquests grups de vilatans de 
l’Ajuntament tristament han estat
similars: intents de desqualificació 
i acusacions de “fer política” (?). 
Inicialment sempre han hagut de
suportar un nivell de confrontació 
important. Han intentat difondre 
les seves idees amb actes públics,
pancartes i cartells. I també cal dir 
que, en algun cas i com a fruit de 
la pressió popular, al final es van 
arribar a constituir grups de tre-
ball entre els veïns i l’Ajuntament 

(Salvem el Farell, Pla General i 
Torre Marimon XXI). I aquests 
col·lectius s’han dissolt al finalit-
zar la seva reivindicació, indepen-
dentment del resultat final.
A un grup d’antics membres del 
Grup de Debat se’ns va acudir fer 
un recull de la feina realitzada per
aquests grups (Història, Documen-
tació, Imatges, Articles de Premsa 
i Vídeos), i penjar-la a Internet en 
un format accessible per a ordina-
dor i també per a mòbil. L’objectiu 
és preservar la feina que van rea-
litzar tots aquests calderins i cal-
derines per defensar el seu entorn. 
Els trobareu tots a “www.grupde-
debat.cat” itambé buscant a Goo-
gle per separat o bé utilitzant el 
codi QR.
L’avantatge d’Internet sobre la 
publicació impresa és que sem-
pre queda oberta i és possible la 
modificació i la millora. Per tant 
us demanem que la consulteu i 
ens feu arribar els vostres sugge-
riments i nou material (fotografi-
es, articles, etc) a administrador@
grupdedebat.cat.
Vist des d’ara, tenim un parc a 
l’Estació, s’ha salvat el Farell, 
s’han aturat els abocaments il-
legals a Carerac, podem passejar 
lliurement pels boscos i camps de 
la Torre Marimon, i les Cremades 
segueixen essent l’horitzó verd de 
la nostra vila. Però la pressió sobre 
els terrenys agrícoles i forestals és 
molt forta, i caldrà estar alerta en 
tot moment.
Serveixi aquesta pàgina web com 
a record del passat i també com a 
documentació per al futur.

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA
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Caldes de Montbui impulsa un 
estudi pioner sobre els possibles 
beneficis terapèutics de la balneote-
ràpia en la recuperació de pacients 
amb covid persistent, i el Museu 
Thermalia contribueix a donar-ne 
visibilitat arran de la nova  exposició 
fotogràfica que s’inaugura aquest 
diumenge 9 d’octubre 

Persistents: el malson que perdura 
temps després de patir la covid-19

La setmana del 12 de juliol del 2021, 
Elisabeth Alert (Barcelona, 58 anys) 
va contagiar-se de covid per prime-
ra vegada. Des d’aleshores lamenta 
“portar mitja vida” i no reconèi-
xer-se a ella mateixa en el que s’ha 
convertit el seu dia a dia: “Ja no soc 
la persona que era abans del conta-
gi, i no crec que ho torni a ser mai. 
Acceptar que ja no tens forces per 
a res és psicològicament molt dur, 
i ploraria cada dia, perquè veig que 
no arribo allà on voldria”. Quasi 
amb les mateixes paraules descriu 
Vicky Béjar (Montcada i Reixac, 47 
anys) el seu estat físic i emocional ac-
tual arran de les primeres manifes-
tacions simptomatològiques de la in-
fecció, aparegudes el 16 de març del 
2020. “És molt difícil adaptar-se a 
una malaltia en la qual sents que 
has de picar pedra absolutament 
cada dia de la teva vida. Patim alts 
i baixos de manera constant: pot 
ser que un dia estiguis bé, i l’ende-
mà no puguis ni aixecar-te del llit; 
tenir molt mal de cap, o estar amb 
vòmits i nàusees continuades. En 
fi, un veritable desgavell”.
Marta Blanco (Caldes de Montbui, 31 
anys) és també una de les persones 
que va patir la covid-19 en la prime-
ra onada de contagis i, “des d’ales-
hores, la meva salut no és la ma-
teixa”. Passat el període més agut 
de la infecció, la recuperació -encara 
avui dia- és un somni que no acaba de 
fer-se realitat. “Vaig estar ben bé un 
any sencer amb símptomes persis-
tents que venien en forma de brots, 
d’intensitat pràcticament cons-
tant: malestar general, febre, mal 
d’ossos, fatiga extrema, pressió al 
pit, boira mental...”. Amb el temps, 
Blanco reconeix que els brots aparei-
xen cada vegada més espaiats: “Ja 
no m’estic un mes trobant-me fatal 
i dos o tres dies bé, sinó que cada 
vegada tinc més dies bons”. Però 
més de dos anys després des d’aquell 
març del 2020, Blanco encara lamen-

2020, i ha surfejat les consecutives 
onades de contagi d’un virus del qual 
se’n coneixia ben poc, “els pacients 
amb covid persistent ens hem sen-
tit una mica abandonats” hi afegeix 
Alert: “Cada professional sanitari 
ens visita segons la seva especia-
litat mèdica, de manera indepen-
dent, sense entendre que la base de 
tot plegat és la covid persistent. I 
la falta d’aquesta visió integrativa 
apunta, en realitat, al fet que ningú 
ens sap dir el perquè dels continu-
ats alts i baixos que continuem pa-
tint tant temps després del contagi. 
En aquest sentit, els metges seguei-
xen molt venuts”.  

em sentia molt desanimat, sense 
ganes de res, ni per veure el fut-
bol, tant que m’agrada!”. Després 
del primer contagi per coronavirus el 
gener del 2021 -seguit de tres ingres-
sos hospitalaris amb els seus corres-
ponents diagnòstics, diferents entre 
tots ells-, “he estat molt malament, 
amb ganes de plorar, facilitat per 
deprimir-me, moltes tremolors, 
dolors musculars i amb dificultat 
per agafar el son, a més d’una no-
table falta de memòria”. 
Com García, els tres testimonis an-
teriors han notat importants proble-
mes neurològics i cognitius després 
del diagnòstic, com l’oblit, la falta de 

fluïdesa en el vocabulari o la dificultat 
per al càlcul mental, els quals en un 
inici s’atribuïen a desajustos psicolò-
gics, al marge d’haver patit la Covid-
19: “He estat peregrinant de metge 
en metge, d’especialista a especia-
lista entre cardiòlegs, neuròlegs... 
tots ells eminències en el seu camp, 
que finalment em derivaven a psi-
quiatria: em deien que no era possi-
ble que un dia no em pogués moure, 
i l’endemà caminés 8 quilòmetres 
seguits” apunta Béjar, membre del 
Col·lectiu d’afectades i afectats per 
la Covid Persistent de Catalunya. I és 
que, en un context sanitari que s’ha 
mantingut saturat des del març del 

ta llevar-se matins amb multitud de 
símptomes incapacitants: “Encara 
em costa molt d’acceptar que, amb 
29, 30 i ara 31 anys, la meva vida 
està condicionada per un males-
tar físic i cansament extrem que va 
i ve, però que és molt freqüent. Tot 
plegat, m’ha passat factura emo-
cionalment parlant. Però al final, 
he après a adaptar-m’hi i entendre 
que cada dia és una loteria: no sé 
com em llevaré, i quan tinc un dia 
bo miro de gaudir-lo al màxim!”. 

Elisabeth Alert, Vicky Béjar i Marta 
Blanco són només 3 de les més de 
300.000 persones que actualment pa-
teixen covid persistent arreu de Ca-
talunya. En termes absoluts, s’estima 
que al voltant d’un 10% de les per-
sones que han passat la fase aguda 
de la covid-19, fins i tot havent patit 
quadres moderats o lleus, presenten 
símptomes persistents més enllà de 
la seva durada habitual, d’entre 2 o 
3 setmanes. I a aquesta dada revela-
da per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), la Unitat de Covid Per-
sistent de l’Hospital Germans Trias i 
Pujol reconeix que el percentatge po-
dria ser superior, i matisa que aques-
ta simptomatologia afecta majoritàri-
ament a dones i a l’edat mitjana dels 
40 anys. Fatiga, mareig, vertigen, sen-
sació d’opressió al pit, ofec o falta d’ai-
re, tos seca o productiva, molèsties 
renals, dolors musculars i articulars, 
canvis en la pressió arterial habitual, 
mal de cap, manca de memòria, nàu-
sees, dificultat per empassar i erup-
cions cutànies són alguns dels símp-
tomes més representatius que, ara 
per ara, la comunitat medico-sanità-
ria associa a la covid persistent. 
També ho són alguns problemes 
de salut mental com, per exem-
ple, el trastorn de la son, l’ansie-
tat i la depressió. “En el meu cas, 
em vaig adonar que necessitava 
ajuda” -explica Joan García (Cal-
des de Montbui, 70 anys)- perquè 

Retrat de l’exposició ‘Persistents: més enllà de la covid’ que inaugura el Museu Thermalia, aquest diumenge. > Q. PASCUAL 
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LA BALNEOTERÀPIA: UNA 
POSSIBLE ALTERNATIVA   TE-
RAPÈUTICA 
En la lluita i resiliència a una reali-
tat que s’albira a llarg termini, sense 
protocols estandarditzats i respos-
tes concretes a les persones afecta-
des per la covid persistent, emergeix 
la irrefutable predisposició a partici-
par en estudis científics que poden 
plantejar possibles vies de millora en 
la recuperació de la malaltia o en l’es-
tat de qualitat de vida. I d’entre les 
investigacions emergents, l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui ha im-
pulsat l’estudi sobre els “Efectes de la 
balneoteràpia en pacients amb covid 
persistent”, conduït pel Grup de re-
cerca musculoesquelètica de l’Insti-
tut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques -IMIM- amb la Dra. Natà-
lia García al capdavant. Les sessi-
ons de tractament termal s’han dut 
a terme al balneari Termes Victòria, 
i han estat dirigides per la professio-
nal Susanna Garriga.
Tant l’Elisabeth, com en Joan, la 
Marta o la Vicky no van dubtar a ins-
criure’s al projecte de recerca calderí, 
i van agrair la sort de formar part del 
grup que rebria, finalment, el trac-
tament termal. “De casa estant, 
sense poder fer vida normal i es-
perant que algun dia succeeixi un 
miracle” diu Alert, “evidentment, 

et llances a qualsevol oportunitat 
que et brinden per poder contri-
buir a sentir-te millor” hi afegeix. 
En aquesta ocasió, però, no es trac-
tava de sotmetre’s a proves mèdiques 
convencionals, “sinó a tractaments 
termals els quals podríem gaudir 
mentre durés l’estudi” assenyala 
Béjar. A més, el simple fet de poder 
compatir aquelles sessions de tracta-
ment amb persones que pateixen la 
mateixa simptomatologia, ha desper-
tat cert sentiment alliberador amb 
resultats psicològicament remarca-
bles, segons les participants en l’es-
tudi: “Per fi sents que no estàs sola 
i que no t’ho inventes, que hi ha al-
tres persones que posen el mateix 
nom al que estàs patint des de fa 
temps, i això ha estat anímicament 
molt positiu” apunta Béjar. 
Però al marge de l’emoció dels pri-
mers dies, l’esgotament derivat 
d’una activitat física diferent de l’ha-
bitual va ser notori per a moltes de 
les persones quan van començar les 
sessions de balneoteràpia al Termes 
Victòria. “Els viatges d’anada i tor-
nada” – diu Béjar- “o els mateixos 
exercicis que fèiem a dins i a fora 
de l’aigua”, afegeix García, van sig-
nificar un veritable sobreesforç per a 
pacients que amb massa freqüència 
senten que no tenen forces per cami-
nar pocs metres. Blanco explica que 
“sortia de les termes amb mal de 

Un dels grups de pacients participants en l’estudi sobre els efectes de les aigües termals, impulsat a Caldes de Montbui, en una de les sessions de bany termal al balneari Termes Victòria. > Q. PASCUAL  

cap i una forta sensació de tenir la 
tensió molt baixa, però a mesura 
que el tractament avançava, vaig 
deixar de sentir aquests efectes i, 
en paral·lel, van començar a emer-
gir els pics d’energia. Aleshores, 
feia mes i mig que era incapaç de 
dormir sense relaxants musculars, 
i el dolor va anar desapareixent 
considerablement dues setmanes 
després de rebre el tractament ter-
mal” continua la calderina.   
La millora substancial en la qualitat 
de vida de Joan García també va ser 
notòria força aviat: “Va ser la meva 
família que ràpidament es van ado-
nar que el meu caràcter havia can-
viat. Tornava a estar més alegre, 
amb ganes de sortir i no deixar de 
fer coses. Tant és així que poc des-
prés del tractament termal em vaig 
atrevir a recorre el Camino de San-
tiago amb uns amics, i sorprenent-
ment, vaig estar caminant més de 
25 quilòmetres cada dia!”. També va 
ser reveladora la decisió d’Elisabeth 
Alert d’intentar recuperar la seva ac-
tivitat laboral poc després d’acabar 
els tractaments amb les aigües mine-
romedicinals de Caldes de Montbui: 
“No sé si van ser els banys o altres 
factors que desconec i que potser 
també hi van tenir alguna cosa a 
veure, però el cert és que un mes 
després del tractament em vaig co-
mençar a sentir més forta en tots 

els sentits. Vaig plantejar-me tor-
nar a la feina, sense massa garan-
ties, i tot i tenir dies de tot, encara 
continuo treballant”. 
Com a Alert, Vicky Béjar va experi-
mentar certa recuperació passat el 
mes des de l’última sessió d’hidroterà-
pia: “Vaig millorar molt la sensació 
de dolor articular i muscular, penso 
que em va arribar a desaparèixer 
en un 80%! I també crec que les in-
halacions de vapor em van anar 
molt bé per combatre la sensació 
de falta d’aire”. Però després d’un 
temps perllongat sense submergir-se 
en les aigües clorurades i hiperter-
mals de Caldes de Montbui, el dolor 
ressorgeix de manera progressiva, i 
anhela poder tornar a l’estació balne-
ària per corroborar de nou l’efecte re-
laxant de les propietats mineromedi-
cinals del termalisme calderí: “En el 
meu cas, crec que el tractament ter-
mal ha funcionat molt bé durant un 
temps. Però de nou sento l’afectació 
de la simptomatologia, de manera 
que m’agradaria poder tornar i ho 
faré de seguida que pugui”. 

LA CARA DEL DOLOR: NOVA 
EXPOSICIÓ AL THERMALIA  
En el marc de la Festa Major, el 
Museu Thermalia presenta l’exposi-
ció ‘Persistents: més enllà de la covid’; 
una mostra fotogràfica comissariada 

pel calderí Quim Pascual, que dona 
visibilitat a les persones afectades 
de covid persistent a través de la 
seva imatge i de la seva veu. L’expo-
sició -que podrà visitar-se del 9 d’oc-
tubre al 8 de gener del 2023 - consta 
del testimoni gràfic i oral de 43 per-
sones mentre participaven en l’estu-
di que Caldes de Montbui ha impulsat 
per esbrinar els possibles efectes de la 
seva aigua mineromedicinal en la re-
cuperació de certes simptomatologi-
es associades a la nova malaltia. “Pre-
sentem un seguit de retrats de les 
persones participants en l’estudi 
mentre eren a les instal·lacions del 
Termes Victòria gaudint dels trac-
taments termals; uns retrats poc 
complaents, ja que reflecteixen una 
situació vital gens agraïda, aquesta 
pausa en el temps o moment d’in-
certesa que viuen les persones que 
pateixen aquesta malaltia, d’altra 
banda tant poc coneguda” explica 
l’autor del conjunt de 41 fotografies.
El retrat de Begoña Pugés s’ha con-
vertit en la imatge promocional de 
la nova exposició calderina i, segons 
ella, “s’ha sabut captar a la perfec-
ció l’expressió que tenim la majo-
ria de les persones afectades per 
aquesta malaltia”, mentre agraeix, 
d’altra banda, l’oportunitat de fer vi-
sible l’angoixa i desesperació amb què 
conviuen des de fa temps les persones 
amb covid persistent.  
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L’entitat calderina 
presenta una nova 
temporada amb una 
clara aposta per la 
producció pròpia
de teatre

l Casino de Caldes torna 
a arrencar una nova tem-
porada amb una progra-
mació cultural pensada 
per a tots els públics. En-

guany, el Casino celebra el quinzè ani-
versari d’aquest projecte cultural que 
s’ha mantingut constant a l’hora d’ofe-
rir una programació cultural diversa i 
de qualitat i que s’iniciarà amb el XV 
Cicle de Teatre de tardor. Tot i les di-
ficultats per acabar amb les obres de 
millora que s’estan realitzant actual-
ment a l’entitat, Vicenta Pallarès, pre-
sidenta de la Junta del Casino, reco-
neix que “les obres ja haurien d’estar 
acabades, però no ha pogut ser” però 
aquest fet no desmereix “la capaci-
tat de l’entitat a tirar endavant, tot 
i les dificultats, un projecte que ja 
fa quinze anys que ofereix una pro-
gramació cultural estable a la vila”. 
 
TEATRE DE QUALITAT I DE CASA
Per celebrar el XV Cicle de Teatre de 
tardor el Casino proposa una progra-
mació diversa on la novetat més des-
tacada és la producció pròpia de les 
obres “Un Enemic del Poble” de H. 
Ibsen pel Grup Escènic Casino i “El 
Poble s’adorm” per la secció jove del 
Grup Escènic Casino. Amb una clara 
intenció d’acostar al públic jove a gau-
dir de la programació cultural del Casi-
no, enguany el GEC estrenarà el pròxim 
dia 12 d’octubre, coincidint amb la Festa 
Major, “Un enemic del poble” d’Henrik 
Ibsen, amb l’adaptació del text i sota la 
direcció de l’actor calderí Ferran Deve-
sa. Una obra que promet no deixar in-
diferent a ningú i adaptada a la vila de 
Caldes, que convidarà a la participació 
i complicitat del públic. Per incentivar 

Quinze anys de programació 
cultural estable al Casino

E
Mireia Clapers

al públic a gaudir del clàssic d’Ibsen, 
“durant el procés participatiu que es 
desenvolupa al quart acte de l’obra, 
aquesta producció compta amb la col-
laboració especial dels establiments 
calderins Termes Victòria, el Fika i 
La Vallesana Degustació que durant 
les funcions del dia 12, 22 i 23 d’octu-
bre sortejaran alguns dels seus pro-
ductes i serveis” explica Devesa, di-
rector de l’obra. Com a òpera prima 
com a director, el calderí Ferran Deve-
sa destaca “el gran plaer que ha supo-
sat l’acompanyament de tot l’equip, 
tant tècnic com interpretatiu, que 
durant tot aquest projecte s’han invo-
lucrat de forma admirable i que sense 
el seu compromís no hauria estat pos-
sible tirar endavant aquesta obra.” 
La segona proposta que s’estrenarà el 
pròxim dia 5 de novembre, amb dues 
funcions el mateix dia, és “El poble 
s’adorm”, una obra escrita i interpre-
tada per la secció jove del Grup Escè-
nic Casino i dirigida per Ferran Deve-

“Sense el 
compromís de tot 
l’equip no hauria 
estat possible tirar 
endavant aquesta 
obra”

Ferran Devesa 
Director d’Un 
enemic del poble’

PROGRAMACIÓ TARDOR | CASINO

sa. El joc del Llop, o també conegut com 
el joc del Poble, és el punt de partida 
d’aquesta obra. Un joc de rotllana on 
els diferents personatges que aparei-
xen en escena hauran de descobrir qui 
és el llop que els està perseguint. La ge-
neració Z que representen els joves del 
Grup Escènic Casino ens transportaran 
amb aquesta obra a un món ple de re-
ferències virtuals com el Metavers, els 
“mems” o, fins i tot, a TikTok. Els vuit 
joves, entre tretze i catorze anys, que 
participen en aquesta producció con-
vidaran al públic a entrar en aquest 
joc on hi podran reconèixer personat-
ges clàssics del joc, com el caçador, i 
nous personatges que han creat es-
pecialment per aquesta obra teatral. 
 
TEATRE I MÉS
Per aquesta temporada, el XV Cicle de 
teatre de tardor, el Casino també ens 
proposa pel dia 6 de novembre l’obra 
“Paradís”, de Sergi Baos per El Somni 
Produccions, un monòleg que ha estat 

El Cor Octet i l’Orquestra municipal 
de l’escola de música Joan Valls ac-
tuaran aquesta Festa Major

Dins els actes de Festa Major, el cor Octet actuarà, amb diver-
ses corals de la vila, a la plaça de la Font del Lleó el dissabte dia 

8 a la tarda, amb un repertori centrat en el Bohemian Rhapsody 
de Queen. El cor Octet està format per alumnes d’alt nivell musi-
cal que encara estan a l’escola o que ja l’han deixat i que segueixen 
amb contacte amb la música. D’altra banda, per la capvuitada, serà 
el torn de l’Orquestra Municipal que oferirà un concert, a la Sala 
Noble de Can Rius el dia 16 d’octubre, sota la batuta de la nova di-
rectora, Marta Urzaiz, on es podrà escoltar un repertori molt va-
riat de músiques de pel·lícules, on les melodies més conegudes de 
les bandes sonores ens transportaran al màgic món del cinema. 

A la quinzena edició del cicle de teatre de tardor hi podrem trobar les propostes escèniques de ‘Paradís’ i ‘Un enemic del poble’. > CEDIDES

reconegut amb premis d’interpretació 
i dramatúrgia. El dia 20, el Grup Dei-
xalles ‘81 representarà “Set Dies” i el 
dia 27 la Cia. La Bambolina Negra de 
Sarrià actuarà amb l’obra “El Crèdit” 
de Jordi Galceran. També s’estrenarà 
el cicle de monòlegs “Nit de Ment” el 
dia 12 de novembre i el 17 de desembre, 
amb una “Golden Hour” prèvia on hi 
haurà la cervesa a 1 €. A més a més de la 
programació teatral, es podrà gaudir de 
l’actuació de l’Esbart de Castellterçol el 
dia 16 d’octubre, l’espectacle familiar de 
la Dàmaris Gelabert el dia 19 de novem-
bre organitzat per la secció Rialles i el 
concert de Santa Cecília que arribarà 
el dia 26 de novembre amb “La Flaus-
taff Màgica», amb Flaustaff de l’Esco-
la de Música Municipal Joan Valls. Com 
ja és tradició, el dia 13 de novembre, se 
celebrarà el Concurs Nacional d’escul-
tura i pintura en memòria de Sebastià 
Badia, i el dia 3 de desembre hi haurà 
la inauguració de l’exposició d’Artsgrup 
i la fira d’Art de Nadal.

24 | CULTURA
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L’escenari del Cafè del Centre rebrà, 
aquest mes d’octubre, les bandes 
Smack Dab i Ulabeats. El pròxim 
dia 16 d’octubre el jazz de la jove 
banda catalana Smack Dab pre-
sentarà la seva proposta de músi-
ca pròpia amb un esclat de creati-
vitat i força. Posant l’accent sobre 
la improvisació i la llibertat creati-
va, la banda conformada per Oriol 
Vallès a la trompeta, Joan Casares 
a la bateria, Lluc Casares al saxo, 
Jöel González al piano i Pau Sala 

al contrabaix ja compta amb set 
anys de recorregut i que els ha por-
tat a actuar al Festival Mas i Mas, 
Al Festival de JAazz de Terrassa, 
entre d’altres i, a més, van acom-
panyar al mestre saxofonista Vin-
cent Herring en dues ocasions a la 
ciutat de Nova York. La segona pro-
posta musical per aquest mes d’oc-
tubre al Centre és Ulabeats, el dia 
23 d’octubre aquesta banda, de di-
fícil etiquetatge, presentarà la seva 
proposta de música eclèctica, d’ar-

rel i origen inconcret, confús, ambi-
gu, fosc. Destaquen a l’orella sobre 
batecs compassats i ritmes forjats 
en fustes nobles i metalls cromats. 
El ventall sonor emana diferents sa-
bors i textures sota influències rock, 
pop, blues, ritmes llatins, entre d’al-
tres. Sense lligams ni complexos, ni 
en la seva música ni en les seves lle-
tres, Ulabeats barregen ritmes, sons 
i idiomes al seu gust amb l’objectiu 
d’aconseguir diferents atmosferes 
en un mateix repertori.

Ulabeats i Smack Dab visiten 
l’escenari del Cafè del Centre 

La jove banda empordanesa Smack Dab portarà el seu jazz el dia 16 d’octubre a El Centre. > CEDIDA

MÚSICA | EL CENTRE

L’entitat acollirà dues propostes musicals molt diferents d’entre elles 

Anuncia’t!
 t · 93 707 00 97 | hola@calderi.cat
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La Marxa de torxes convocada per l’Assemblea Nacional Catalana va recórrer diverses  

places del nucli urbà, a més de la plaça Catalunya, la de l’Àngel i la de l’Església. > POCH

La pl. de l’Onze de Setembre va ser, diumenge, l’espai de celebració de l’acte institucional 

i lliurament de les ofrenes florals. Hi van col·laborar els Castellers de Caldes i corals 

calderines per interpretar “El Cant de la Senyera” i l’himne “Els segadors”. > POCH

La pl. de la Font del Lleó es va convertir en plaça castellera, dissabte a la tarda. Diverses colles 

van aixecar castells, recuperant així una tradició interrompuda per la pandèmia > POCH 

La pl. de l’U d’Octubre es va convertir en plaça sardanista, després de dos anys, amb l’actua-

ció de la Cobla Ciutat de Terrassa i la ballada amb l’Agrupació Sardanista Calderina. > POCH

La Federació Catalana d’Entitats Catifaires va organitzar la gran trobada internacional, del 15 al 18 de setembre

CATIFES FLORALS | TROBADA ANUAL 

Catifaires de Caldes participen en el Simposi Internacional 
sobre Patrimoni Cultural Immaterial, celebrat a Salou

Més de 150 catifaires d’arreu del 
món van reunir-se a Salou entre el 
15 i el 18 de setembre per a realit-
zar un conjunt de fins a 16 catifes 
de flors i altres materials naturals 
en motiu de la celebració del Sim-
posi Internacional sobre Patrimo-
ni Cultural Immaterial. En paral-
lel, també va celebrar-se la trobada 
de catifaires que organitza la Fede-
ració Catalana d’Entitats Catifai-
res, amb seu a Caldes de Montbui, 
i l’Ajuntament de Salou. El Simpo-
si Internacional va tancar el pro-
grama amb cinc ponents de Mèxic, 
Malta, España, Catalunya i de la 
UNESCO. Vicenta Pallarès, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Catifaires. > POCH

TROBADA INTERNACIONAL 
DE CATIFAIRES 
La Federació Catalana d’Entitats 
Catifaires organitza l’anual Trobada 
Nacional que, en cada edició, se 
celebra en un població diferent; un 
dia de festa i germanor amb totes 
les persones catifaires federades. 
En aquesta ocasió, però, la trobada 
va ser de caràcter internacional, 
atès que la Federació Catalana volia 
mostrar el seu agraïment a totes 
les entitats d’altres indrets, tant 
d’Espanya com de l’estranger, que 
han acollit els catifaires catalans en 
les activitats que s’han dut a terme 
al llarg dels 17 darrers anys.

La trobada va servir per elaborar un 
projecte ambiciós que portava per 
títol ‘Salou, un mar de flors a la costa 
catalana’; un projecte que va perme-
tre exhibir catifes de molta qualitat 
que van engalanar el Passeig del 
Mar com un jardí florit, digne de ser 
visitat. Hi van participar 20 delegaci-
ons internacionals, amb uns 150 cati-
faires que van confeccionar 17 catifes 
i van ocupar 250 metres l’extenció. 
En l’elaboració de les catifes van em-
prar-se diferents tècniques i materi-
als que van oferir un gran espectacle 
visual, acolorit i innovador en aquest 
art efímer i de gran prestigi que es 
practica arreu del món.

La Diada 2022 en imatges: 
Discursos i ofrenes institucionals, cant coral, sardanes, castells i marxa de torxes han configurat 
l’11 de Setembre calderí. Podeu veure el recull de fotografies del cap de setmana dedicat a la Diada
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Rosa Miñano: “Hi ha molt esforç 
personal darrere dels èxits”

TIR AMB ARC | ENTREVISTA 

L’arquera del club de Caldes participarà en el mundial de tir que es disputarà als Estats Units aquest octubre

Rosa Miñano amb la medalla de bronze després d’assolir la 3a posició en el campionat del món a Itàlia. > A. SAN ANDRÉS 

l tir amb arc és un 
esport dels anome-
nats minoritaris, però 
que a Caldes gaudeix 
d’una molt bona aco-

llida amb més de 140 practicants, 
que sovint omplen les instal·lacions 
dels Arquers del Negrell, a la urba-
nització de Torre Negrell. I és d’aquí 
d’on han sortit diverses estrelles en 
aquest esport com els campions del 
món Sebastià Juanola o David Gar-
cia i ara és Rosa Miñano qui demana 
pas, després de participar amb èxit 
internacionalment en diversos cam-
pionats. L’arquera viatjarà aquest oc-
tubre a Yanktorn (Dakota del Sud, 
EUA) per enfrontar-se amb les mi-
llors tiradores del món amb arc nu.

· Com comences en el tir amb arc?
Vaig començar el 2014 amb un curs 
d’iniciació, on vaig decidir-me per 
l’arc nu, semblant a l’olímpic però 
sense estabilitzadors, ni cap mena 
d’ajuda. Va agradar-me i poc després 
començava a competir amb diversos 
èxits. Estic especialitzada en dues 
modalitats: camp i volumètriques, 
les dues són amb 24 dianes i en la 
primera puntues amb tres fletxes i 
en la segona amb dues. És un esport 
que sempre m’havia agradat i quan 
vaig venir a treballar a Mollet, vaig 
descobrir el camp de Caldes.

· Quin ha estat el teu últim èxit as-
solit en el món esportiu?
Vinc de competir en el campionat 
del món de volumètriques a Terni 
(Itàlia), on vaig acabar en tercer 
lloc. Anteriorment, havia aconse-
guit dos 13ns llocs en el campionat 
d’Europa a Eslovènia i al mundial a 
Irlanda (2016), mentre que al mun-
dial de França (2017) vaig ser plata 
amb Espanya per equips i cinque-
na del món. 

· Com s’arriba a un nivell així en 
pocs anys?

E
Albert San Andrés  Mai he tingut entrenador, però hi ha 

un esforç personal molt gran al dar-
rere dels èxits. Potser és un àmbit 
que se’m dona bé. S’ha de ser molt 
constant, ja que si deixo d’entrenar 
una setmana, després ho noto molt 
en la tornada.

· I com t’has classificat per anar 
al mundial?
Fas la temporada normal i tens una 
classificació, però en acabat has 
d’anar a participar en un classifica-
tori nacional, on només s’escullen a 
tres tiradores per modalitat. Només 
els primers classificat van amb tot 
pagat, els segons tenen algun avan-
tatge, però el tercer s’ho paga tot.

· No hi ha cap mena de suport?
Cap, ni part de Catalunya ni d’Es-
panya. Només l’Ajuntament de Cal-
des ens dona una petita ajuda. Ge-
neralment has de pagar-ho tot. Som 
un esport minoritari del qual no hi 
ha difusió. La base és el teu esforç, 
dins i fora de la competició. No ser 
professional com en altres països et 
comporta molts problemes de com-
paginació en la feina i en la vida di-
ària. Els millors arquers a Europa 
són a França i a Itàlia. Per a fer-nos 
una idea, el pressupost a Espanya és 
de 400.000 € i a Itàlia de 8 milions. 
Allà són professionals i es dediquen 
per complet a aquest esport. En l’úl-
tim campionat vam superar a Itàlia!

· I això sense ser professionals... si 
ho fóssiu fins on podríeu arribar?
A vegades l’esport té això. Tires 
amb una sola fletxa i si encertes, te 
l’emportes. No som professionals, 
però hi ha molt nivell. Els professi-
onals van a centres d’alt rendiment 
per millorar, jo ni tan sols tinc entre-
nador. Per entrenar ho fem a l’aire 
lliure i pateixes les inclemències del 
temps i la falta de llum a l’hivern.

· Amb quines perspectives vas al 
mundial dels EUA?
Vaig molt animada. En aquesta mo-
dalitat vaig fer cinquena en el 2018, 

l’última vegada que vaig participar en 
un mundial a Alberta, Canadà. Crec 
que ara ho puc fer encara millor! 

· Què es necessita per practicar 
l’esport del tir amb arc?
Els arcs adients i aprendre la tècni-
ca d’un instructor. Tothom ho pot 
fer. És un procés que comences amb 
unes nocions bàsiques de com s’ha 
de fer i vas progressant. L’arc és una 
arma que pot fer més mal que una 
bala i hi ha unes normes, com per 
exemple estar federat. És un esport 
que pot practicar una criatura o una 
persona gran. 

Nou equip absolut femení al CN Caldes Marc Gutiérrez guanya el 
Campionat de Catalunya de Ral•lis El CN Caldes estrena a mitjans de mes una nova temporada esportiva 

2022-2023 a Waterpolo amb totes les categories competitives comple-
tes i el seu primer equip absolut femení. Amb entrenaments previs a la 
competició que van començar en el mes d’agost, el CN Caldes encara una 
nova carrera de fons amb un primer equip que disputarà a Segona Ca-
talana, i amb la mirada llarga i estable en “pujar de categoria per a la 
pròxima temporada” apunta Roger Armengou, responsable de la secció. 

El calderí Marc Gutiérrez va debutar en el XXIII Ral•li de la 
Llana, a Ripoll, com a copilot de Ral•li, i juntament amb el pilot 
Eric Banus (Valldoreix), van guanyar la 1a posició en la seva ca-
tegoria (classe 2). Pilot i copilot van conduir un Citroen Saxo 8v, 
i van finalitzar la carrera en un temps d’una hora i 16 minuts.

Els pròxims 15 i 16 d’octubre es disputarà la segona edició de l’Open de tir 
amb arc Vila Termal de Caldes. A diferència de la primera edició de 2017, 
aquesta vegada es disputarà en recintes tancats, ja que la logística que 
comporta fer-ho pels carrers de la vila era inassolible per a tothom. Els 
participants faran una primera tirada el dia 15 en les instal·lacions de Torre 
Negrell, mentre que diumenge 16 es traslladaran al camp de futbol municipal 
de la Torre Roja per afavorir l’espectacle al públic. La classificació serà defini-
da per la suma dels dos dies de competició, amb categories per a tota mena 
d’arc  (tradicional, longbow, nu, recorbat i compost) i en categories sub18, 
sub21, sènior i plus50. Els sub14 només participaran en la primera jornada.
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2n Open de Catalunya de camp, 
Vila Termal de Caldes de Montbui
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Dolorosa derrota en el debut 
del Caldes a Primera Catalana

FUTBOL | INICI TEMPORADA 

Aquest diumenge 2 d’octubre, el 
primer equip del C.F. Caldes juga-
va un partit històric davant d’un 
rival que també debutava en Pri-
mera Catalana, el CEF Bosc de 
Tosca (Girona). 
L’inici va ser protagonitzat per 
nervis evidents en ambdós equips. 
En una contra molt ràpida, el con-
junt visitant va marcar el primer 
0-1 en el minut 7. 
Tanmateix, els calderins no van 
permetre abaixar la guàrdia i 
buscaven de manera incansable 
la portaria contrària. Arran d’ai-
xò, aviat va arribar l’empat (en el 
minut 22) a càrrec del jugador del 
Caldes, Marc Estrada. 
A la represa, i tot i el clar domini 
del conjunt local, Bosc de Tosca 
va tornar a marcar en el minut 71. 
Seguidament, el Caldes va tornar 
a marcar l’empat, gràcies a Jordi 
Camí, en el minut 88 i, quan tot 
feia pensar que seria el resultat 
final, Bosc de Tosca va fer el de-

Primera alineació històrica del Caldes en el seu debut a 1a. Cat. > T. GUTIÉRREZ 

finitiu 2-3 en el minut 90. 
La derrota ha estat dolorosa pels 
jugadors del Caldes, tot i man-
tenir unes bones sensacions 

d’equip. La pròxima cita serà 
aquest dissabte 8 d’octubre a les 
16 hores en el camp del C.D. Bes-
canó. T. GUTIÉRREZ

En l’estrena de categoria, els calderins perden a casa per 2 a 3

El Recam Làser Caldes supera la primera classificatòria

Membres del touch calderí van formar part de l’equip català 

HOQUEI | CH CALDES 

TOUCH | RUGBY&TOUCH CALDES 

L’avenç cap a WSE Champions League

Catalunya es proclama campiona d’Espanya

Aquest cap de setmana s’ha dis-
putat la Primera Ronda Classifica-
tòria pel WSE Champions League 
d’hoquei i el Recam Làser Caldes ha 
aconseguit classificar-se com a pri-
mers dins del grup D. “Han estat 
uns bons partits dels quals final-
ment hem sortit victoriosos” re-
marquen des del CH Caldes. 
El primer dels partits classifica-
toris va celebrar-se el 30 de se-

tembre, a les 21 hores, contra l’AD 
Valongo, i va acabar en empat 1-1. 
Li va seguir l’encontre de l’1 d’oc-
tubre, a les 16 hores, contra l’HC 
Dinan Quevert amb el mateix re-
sultat d’empat (1-1). El partit de-
cisori va ser l’últim del diumen-
ge 2 d’octubre, a les 16 hores, que 
ca acabar amb un Caldes superi-
or contra l’Ubroker Hockey Bas-
sano 1954 (3-5). 

El passar 24 de setembre, al 
camp de Santa Bàrbara (Sitges) 
es va disputar el campionat d’Es-
panya de seleccions autonòmi-
ques en el qual Catalunya es va 
proclamar campiona, en catego-
ria femenina, mixt i masculina. 
Amb la selecció catalana, hi 
van debutar tres membres del 
Rugby & Touch Caldes: la capi-
tana Aïda Sampera, Gemma Pa-
rera i Xavi Salietti.
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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
 “Persistents, més enllà de la 
Covid”
Inauguració el 9 d’octubre. 
Podrà visitar-se fins al 8 gener.
Lloc i org.: Museu Thermalia 

   DIMARTS 4
8H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: aparcament carrer de les 
Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

19 H · XERRADA
‘Més aprop. Trobades 
Republicanes’ amb el regidor 
Jaume Mauri, d’ERC Caldes.
Lloc:Terrassa d’El Safareig
Organitza: ERC Caldes 

   DIMECRES 5
7:40 H · CAMINADA AL CAS-
TELL DE MONTBUI
Lloc: estació d’autobusos
Org.: Caminades de L’Esplai

12 H · MES DE LA SALUT 
MENTAL
Sessió ‘Estima’t. Rutina
d’autoestima’.
Lloc: Aula Taller de les Cases 
dels Mestres
Org.: CAP Caldes de Montbui

19 H · CONFERÈNCIA
‘Energia solar fotovoltaica i llui-
ta contra el canvi climàtic’ a 
càrrec de Lluis Prat, doctor en 
energia de telecomunicació, 
catedràtic jubilat del departa-
ment d’Enginyeria Electrònica 
de l’UPC. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària ‘Delfí Dalmau i 
Argemir’ de Caldes de Montbui.

  DIJOUS 6
 18 H · TALLER/FORMACIÓ
‘Connecta’t: Gestions en línia 
amb seguretat’ a càrrec de Fun-
dació Pere Tarrés.
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui

18 H · XERRADA GRATUÏTA
a càrrec d’Alba Povedano, psicò-
loga sexòloga i experta en educa-
ció sexual. 
Lloc i org.: Centre Democràtic i 
Progressista 

  DISSABTE 8

17 H · ACTUACIÓ 
D’IN CRESCENDO
amb les corals calderines 
Lloc: Plaça de la Font del Lleó

  DIUMENGE  9
19 H · PARTIT DE SENT PAU 
D’ACS I TOUCH RUGBY 
CALDES 
Lloc: Camp Municipal d’Es-
ports
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 

  DILLUNS 10
10:30 H ·FESTA GRAN
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Organitza: Coordinadora de 
Gent Gran

  DIJOUS 13
SERVEI DE SALUT JOVE 
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Cal-
des de Montbui

  DIVENDRES 14
11:30 H · MISSA I OFRENA 
FLORAL
Lloc: El Remei
Org.: Fundació Santa Susanna

12:30 H · MES DE LA SALUT 
MENTAL
Sessió ‘Trencant els bucles. Ru-
tina en gestió de pensaments’.
Lloc: Aula Taller de les Cases 
dels Mestres
Org.: CAP Caldes de Montbui

16:15 H · BALLS
Lloc: Punt de trobada (F. Santa 
Susanna)
Org.: Fundació Santa Susanna

  DISSABTE 15
CAMPIONAT DE TIR 
AMB ARC
Caldes acull el “2º Open de Ca-
talunya de Camp Vila Termal de 
Caldes de Montbui”
Els dies 15 i 16 d’octubre. 
Lloc: bosc El Negrell i Camp 
Municipal de Futbol
Organitza: Arquers del Negrell 
Col·laboren: Ajuntament de 
Caldes de Montbui i Federació 
Catalana de Tir amb Arc 

12 H · INAUGURACIÓ DE 
L’AMPLIACIÓ DE LES 
CASES DELS MESTRES
Lloc: Les Cases dels Mestres

Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

  DIUMENGE  16
10 H · FIRA D’ANTIQUARIS 
I BROCANTERS
Lloc: l’avinguda de Pi i Margall, 
a l’alçada del carrer del Mes-
tre Gregori Montserrat, entre el 
carrer Geògraf Aparici i Santo 
Domingo. 
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

10:30 H · ACTUACIÓ 
COLLES DE CULTURA 
POPULAR
Lloc: Punt de trobada (F. Santa 
Susanna)
Org.: Fundació Santa Susanna

18:30 H · ESBART DE CAS-
TELLTERÇOL
Preu d’entrada: entre 8 i 10€ (es-
tudiants: 6€). Venda d’entrades: 
taquilla els dijous de 17h a 19 h, i 
per internet de http:bit.ly/Casi-
noCaldes
Lloc i organitza: Casino

19 H · MÚSICA CLÀSSICA 
XLVIII Nits Musicals. Concert 
Barroc a càrrec del Quartet Gè-
nesi. Amb Aleskandar Krapovs-
ki (violí), Sergi Puente (violí), 
Fulgencio Sandoval (viola) i 
Oscar Albau (violoncel).  
Lloc: Santa Maria de Palau-soli-
tà i Plegamans
Organitza: Amics de la Músi-
ca Clàssica Palau-solità i Plega-
mans i Ajuntament de Palau-so-
lità i Plegamans

  DILLUNS 17
SERVEI D’ASSESSORIA 
JURÍDICA PER A DONES
Les dones que vulguin fer con-
sultes, han de demanar hora tru-
cant al telèfon 93 865 54 20. 
Lloc i organitza: Ajuntament 

9 H · ACCIONS FORMATI-
VES EMPRESARIALS 
Curs «Les 12 úniques maneres 
de captar clients». 
Lloc: Caldes Emprèn 
Organitza: La Piqueta, Ajunta-
ment de Caldes de Montbui

  DIMARTS 18
18:45H · MES DE LA SALUT 
MENTAL
Sessió ‘Aprèn a desconnectar la 

teva ment. Rutina de relaxació’.
Lloc: Aula Taller de les Cases 
dels Mestres
Org.: CAP Caldes de Montbui

  DIMECRES 19
8 H · CAMINADA AL
ROURE GROS
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres
Org.: Caminades de L’Esplai

19 H · CONFERÈNCIA
“‘Cantando bajo la lluvia’ el mi-
llor musical”, a càrrec d’Albert 
Beorlegui, llicenciat en Dret. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Uni-
versitària ‘Delfí Dalmau i Arge-
mir’ de Caldes de Montbui.

19 H · CONCERT 
‘Ulabeats’, música eclèctica, 
d’arrel i origen inconcret, confús, 
ambigú i fosc.
Preu d’entrada: 8 € (socis), 10€ 
(no socis). Entrada anticipada: 
www.centredemocratic.cat. 
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: Centre Democràtic i 
Progressista

  DIVENDRES 21
16:15 H · BALLS
Lloc: Punt de trobada 
(F. Santa Susanna)
Org.: Fundació Santa Susanna

  DISSABTE 22
12 H · HISTÒRIES DE 
CADA DIA
Lectura de contes infantils a
 càrrec d’Un conte al sac. 
dat recomanada: 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia al 
Whatsapp M. 683 26 70 16
Lloc i organitza: Biblioteca 
de Caldes de Montbui

18:30 H · TEATRE
DE TARDOR
‘Un enemic del poble’ d’H. Ibsen 
ple Grup Escènic Casino. 
Adaptació i direcció per Fer-
ran Devesa Coll. Preu d’entrada: 
entre 10-14 € (estudiants: 6€). 
Venda d’entrades: taquilla els di-
jous de 17h a 19 h, i per internet 
de http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc i organitza: Casino

  DIUMENGE  23
9 H · RETRO CALDES 2022

4a edició de la concentració i 
exposició de vehicles antics i 
clàssics a Caldes de Montbui. 
Lloc: Aparcament Caprabo
Organitza: Club de Cotxes Antics 
de Caldes de Montbui
Col·labora: Ajuntament de 
Caldes, Caprabo i Federació 
Catalana de vehicles històrics.  

18:30 H · TEATRE DE TARDOR
‘Un enemic del poble’ d’H. Ibsen 
ple Grup Escènic Casino. Adap-
tació i direcció per Ferran De-
vesa Coll. Preu d’entrada: entre 
10-14 € (estudiants: 6€). Venda 
d’entrades: taquilla els dijous 
de 17h a 19 h, i per internet de 
http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc i organitza: Casino

19 H · CONCERT
‘Smack Dab’,  concert de jazz. 
Preu d’entrada: 8€ soci) i 10€ 
(no socis). Entrada anticipada: 
www.centredemocratic.cat   
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista

  DIMARTS 25
18:45H · MES DE LA SALUT 
MENTAL
Sessió ‘A dormir. Rutina del son.
Lloc: Aula Taller de les Cases 
dels Mestres
Orga.: CAP Caldes de Montbui

  DIJOUS 27
SERVEI DE SALUT JOVE 
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

  DIVENDRES 28
21 H · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai

  Novembre 
  DIMECRES 2

19 H · CONFERÈNCIA
‘Aplicacions innovadores de la 
intel·ligència articifial’ a càrrec 
de Gerard Gimenez, graduat en 
Administració i Direcció d’Em-
preses,  i Màster d’Estadística.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Uni-
versitària ‘Delfí Dalmau i 
Argemir’ de Caldes de Montbui.
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Passatemps en català

PENÚLTIMA | 31

12 de setembre · 80 ANYS
JAUME PASCUAL PRAT

5 de setembre · 74 ANYS
SISCO CERDÁ AZNAR

01 de setembre · 71 ANYS 
JUAN SOTO BERTRÁN Podem fer servir la combinació de pronoms “els hi” en aquest context formal? 

“Heu de demanar l’autorització als caps de departament. Els hi heu de demanar avui mateix.” 

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

UN COP DE MÀ
Rumia i encerta-la!

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

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

DEFUNCIONS
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Curiositats

“El paper de 
producció passava 

molt desapercebut”

J.
 S

E
R

R
A

- Sempre has volgut estudiar cinema?
Jo sempre m’havia encaminat cap a les 
Belles Arts, més cap a la il·lustració 
i disseny gràfic, però gràcies a l’as-
signatura de cultura visual, vaig des-
cobrir que era la disciplina que més 
s’ajustava al que m’agrada fer, tot i que 
va ser la meva tercera opció.
 
- Què és “El Balneari”?
És un curtmetratge que parteix de l’as-
signatura de direcció cinematogràfica 
on ens demanaven fer un curtmetratge 
molt breu rodat en analògic, un projec-
te que la universitat ens dotava de més 
recursos i teníem el suport d’un tutor. 
 
- Com sorgeix la idea?
Ens van deixar escollir entre diferents 
relats d’una altra assignatura per fer-
ne el guió. L’opció que vam escollir va 
ser un text de Zoa Glasmeyer, El Bal-
nerario, una història abstracta i surre-
alista que es desenvolupa en un balne-
ari i explica la història d’una noia que 
visita un balneari amb la seva família i 
apareixen unes figures de fang.
 
- Va ser difícil fer-ne l’adaptació?
Vam intentar adaptar el guió pensant 
que la producció ens havia de resultar 
factible, però necessitavem molt vapor 
i molta aigua termal. La nostra histò-
ria gira al voltant de dues treballado-
res que tenen cura de persones grans 
que estan arribant al final de la vida. 

- En aquest curtmetratge fas de 
directora de producció.
Quan vaig dir als meus companys 
que jo vivia en un poble termal, 
em vaig engrescar a voler fer la 
part de producció, ja que mai no 
ho havia provat i tenia molta cu-
riositat. Veia que en els rodat-
ges el paper de producció passa-
va molt desapercebut i realment 
és la part que fa que el projec-
te pugui realitzar-se. Com que 
a Caldes hi ha molts balnea-
ris vaig començar amb la tasca 
de buscar una bona localització. 
 
- Et va resultar difícil trobar un 
balneari per fer el rodatge?
Vaig haver de fer moltes trucades, 
la primera idea era aconseguir 
poder rodar al Safareig de la Por-
talera, però va resultar molt difícil 
per un tema de permisos, per això 
vaig decidir provar de parlar amb 
els balnearis privats i de seguida 
el Broquetas ens ho va posar molt 
fàcil, a més té una estètica molt 
maca i es conserva molt bé.

- A part de la localització, de què 
més vas encarregar-te?
Tot i que la part de la localització 
va ser la part divertida i creativa, 
també vaig haver d’encarregar-me 
dels contractes de drets d’imatge, 
els drets de poder rodar al poble, 
quins permisos has de demanar. 
També gestionar l’equip, que fun-

cioni, que estigui tothom còmode i 
gestionar el pressupost. Ara també 
m’encarrego de distribuir el curt-
metratge en festivals.
 
- Com arriba “El Balneari” al Fes-
tival de Sitges?
La universitat ens va donar l’op-
ció de presentar-nos a festivals i 
ens van oferir entrar a la secció de 
Nova Autoria i vam decidir presen-
tar-nos, sincerament no esperàvem 
ser seleccionats i va ser una sor-
presa. El 8 d’octubre es farà un visi-
onament de tots els curtmetratges 
seleccionats i donaran els premis.
 
- Com valores l’experiència com 
a directora de producció?
Ha estat una experiència molt 
bona, he après moltíssim des d’un 
punt de vista propi, ha estat molt 
enriquidor trobar un departament 
del cinema que no coneixia i que 
ara m’agradaria molt dedicar-m’hi.

Quin cinema t’agrada veure?
Actualment, el cinema d’autor. És 
el que ara em desperta més inte-
rès, he descobert nous directors i 
directores com l’Albert Serra i la 
Carla Simón que expliquen amb les 
seves pel·lícules una visió diferent 
a la resta. 

Paula
Labazuy

Mulero

Estudiant de guió i direcció de cinema 

Tot i que pensava que dirigiria els seus estudis superiors cap a 
les Belles Arts, l’atzar va fer que entrés a cursar Comunicació 
Audiovisual. Gràcies a un itinerari de guió i direcció de cinema, s’ha 
pogut encarregar de la direcció de producció del curtmetratge 
“El Balneari” rodat al balneari Broquetas de Caldes i que ha estat 
seleccionat als Premis Nova Autoria SGAE del Festival de Sitges.

Mireia Clapers 

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


