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Tots Sants ha recuperat enguany
 la vetlla lliure de restriccions 
 >P02

Fa un any, el confinament municipal obligava a una festivitat de Tots Sants marcada per fortes restriccions de mobilitat i controls d’aforament. Enguany, el cementiri ha recuperat la quasi normalitat. > Q. PASCUAL
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les primeres seixanta 
preinscripcions
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La vetlla que restava pendent 
Any després, Caldes recupera la llibertat en el record als difunts, sense restriccions, al cementiri municipal 

FESTIVITAT | TOTS SANTS 

es de l’esclat de la pan-
dèmia que la festivitat de 
Tots Sants és més pre-
sent i sentida, probable-
ment també més neces-
sària. L’impacte de la 

crisi sanitària ha significat un dol massa 
sostingut i, en molts casos, amb escasse-
tat d’espais i recursos on poder plorar i, 
sobretot, compartir el dolor de les pèr-
dues més recents.  

Només a Catalunya, la Covid-19 s’ha 
cobrat més de 24.000 defuncions des del 
fatídic març del 2020. A la comarca del 
Vallès Oriental hi consten 1.140 defun-
cions acumulades, i en l’àmbit munici-
pal, Caldes de Montbui va registrar l’ín-
dex més elevat de defuncions dels últims 
45 anys el passat 2020. En l’històric any 
de la Covid-19, la vila termal va sumar 
215 morts, una seixanta més respecte a 
l’any 2019.

Tot i encara conviure amb la nova 
realitat que va rompre aquell març del 

D
Ivette Hijano 2020, la situació epidemiològica actual 

-amb un risc de rebrot a Caldes de Mont-
bui de 0 punts i de nivell moderat arreu 
de Catalunya- va permetre, enguany, una 
vetlla en companyia, el fet de poder re-
cordar als difunts sense limitacions de 
mobilitat ni restriccions d’aforament. 

Els dies de Tots Sants és l’època de 
l’any en què el cementiri municipal rep 
més visites, i gràcies al nou context sa-
nitari respecte a l’any anterior, el recin-
te ha recuperat quasi tota la normalitat, 
amb llibertat d’entrada i sortida, sense 
senyalitzacions amb recorreguts obli-
gats, ni controls d’accés; molt diferent del 
que es va viure en aquestes dates l’any 
2020, marcat pel confinament municipal. 

EL NOU ESPAI DE VETLLA AL 
CENTRE DE CALDES DE MONTBUI
La vila de Caldes de Montbui gaudirà 
d’un nou tanatori molt aviat. La Funda-
ció Santa Susanna ha emprès el projec-
te de construcció del nou recinte funera-
ri en un context que “no ha estat fàcil, 
però que amb persistència i valentia 
ens avancem a les dificultats, i enca-

rem el futur amb un projecte que és 
una necessitat aclamada per la ciuta-
dania” va expressar el president de la 
Fundació i alcalde de Caldes de Montbui, 
Isidre Pineda, el passat 25 d’octubre en 
l’acte de presentació del projecte.

El nou tanatori de Santa Susanna 
significarà la renovació d’unes sales de 
vetlles “que han quedat obsoletes, que 
no són adequades a les dimensions ac-
tuals de la vila, amb més de 18.000 ha-
bitants” seguia Pineda. I amb la voluntat 
de mantenir el servei  de vetlla al centre 
del municipi, el nou edifici es construirà 
al Jardí de Santa Susanna, un terreny ad-
jacent a l’aparcament del Centre-El Sin-
dicat: “A Caldes sempre s’ha fet la vet-
lla al centre de la vila, quelcom molt 
diferent de la gran majoria de muni-
cipis d’arreu. I aquest concepte que és 
tan calderí acompanyarà a uns serveis 
funeraris que també són únics en tot 
l’Estat espanyol” afegia l’alcalde. La 
Fundació Santa Susanna és l’única insti-
tució sense ànim de lucre que presta ser-
veis funeraris en tot l’estat, i en els dar-
rers cinc anys de funcionament -després 

Un matrimoni té cura d’un nínxol en el cementiri municipal, el dia de Tots Sants. El ritual de culte als difunts ha tornat enguany sense gran part de les restriccions derivades de la pandèmia. > Q. PASCUAL

“Encarem el 
futur sabent que 
el projecte de 
construcció del 
nou tanatori és 
una necessitat 
aclamada per la 
ciutadania”

Isidre Pineda
President de 
la Fundació 
Santa Susanna 
i la Fundació 
Sociosanitària 
Santa Susanna
i alcalde de Caldes 
de Montbui

de reprendre’s l’any 1953- “s’han prestat 
al voltant dels 1.000 serveis al muni-
cipi” seguia Pineda, president de la ins-
titució. Els guanys econòmics arran del 
servei funerari són reinvertits en la pres-
tació de serveis assistencials de l’entitat, 
que amb la suma de les tres fundacions 
se superen els 260 treballadors i treba-
lladores. I arran del nou tanatori local, 
“pretenem multiplicar la capacitat del 
servei funerari adreçat a la ciutadania 
calderina” detallava Pineda.

Actualment, l’entitat treballa en la 
redacció del projecte d’execució després 
de seleccionar la proposta guanyadora 
en el concurs d’idees, a càrrec de l’equip 
calderí Mangrana Arquitectes. El repte 
actual és el de superar la via de finan-
çament per poder finalment emprendre 
les obres. “Som conscients que hem 
d’aconseguir-ho a partir de recursos 
externs a l’entitat, però som optimis-
tes i creiem assolir-ho en un període de 
no més de sis mesos” va explicar Josep 
Maria Ventura, membre de la comissió 
d’obres del projecte de construcció del 
nou tanatori de Caldes de Montbui. 
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Les Fundacions Santa Susanna 
van celebrar el passat 25 d’octubre 
la presentació de la memòria del 
2020 al Jardí de Santa Susanna. 
En l’acte, la junta i la direcció de 
les tres fundacions locals van expo-
sar les valoracions i dades econò-
miques “d’un anuari marcat pel 
dol i l’esgotament, però també 
d’un any esperançat que explica 
una història de superació, com-
primís i fortalesa” declara el pre-
sident de la Fundació Santa Susan-
na i de la Fundació Sociosanitària i 
alcalde de Caldes de Montbui, Isi-
dre Pineda. 
“Enguany, hem volgut dedicar la 
memòria a la resiliència: la capa-
citat per afrontar amb èxit una 
situació desfavorable o de risc, 
i per a recuperar-se, adaptar-se 
i desenvolupar-se positivament 
davant les circumstàncies adver-
ses” recull la institució en la me-
mòria del 2020. Al llarg dels més 
de sis segles d’història, l’entitat ha 
superat situacions de gran impac-
te, i la pandèmia ha estat el darrer 
gran repte que també s’ha sabut 
resistir: “El vent ens ha doblegat 

Un any de dol i resiliència

La institució ha editat un llibret que recull la memòria del 2020. > I. HIJANO 

a voltes, però no ens ha trencat” 
diu Mn.Xavier Blanco, president de 
la Fundació d’Acollida i rector de la 
Parròquia Santa Maria.
Tot i l’honorable esforç per seguir 
cuidant a la gent gran, la valoració 
econòmica de la Fundació d’Acolli-

da ha deixat palesa la difícil lluita 
contra la Covid-19, que ha fet tan-
car l’any amb un dèficit important 
de 406.969 €. No obstant això, la 
Fundació Santa Susanna i la Soci-
osanitària han aconseguit superar 
el 2020 amb números positius. 

FUNDACIÓ SANTA SUSANNA | MEMÒRIA 2020

La Fundació Santa Susanna presenta la memòria del 2020 realçant 
l’enorme sobreesforç que ha permès superar el mal de la pandèmia
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Un total de 900 alumnes de Caldes 
rebran formació en primers auxilis 
els pròxims dies, de la mà de Creu 
Roja. Es tracta d’una de les novetats 
d’aquest curs 2021-2022, en què la re-
gidoria d’Educació ha apostat per in-
cloure aquest contingut en la forma-
ció de tots els centres educatius de la 
vila, en concret en els alumnes de 5é 
i 6é de primària, i de 3r i 4t d’ESO. 
Des d’un accident a la platja, a un 
altre a la muntanya, un cas d’identi-
ficació i reacció front un episodi d’Ic-
tus o els possibles efectes secundaris 
després d’haver pres substàncies tò-
xiques. Són múltiples els escenaris 
on el fet de saber com actuar mar-
quen diferències crucials en la vida 
de les persones, i en la formació adre-
çada als alumnes es tracten aquells 
casos que s’adeqüen a les circums-

EDUCACIÓ | FORMACIÓ PRIMERS AUXILIS

Saber reaccionar a temps, una qüestió vital que pot salvar moltes vides 

La vila de Caldes va inundar les 
xarxes socials amb innumerables 
mostres de suport a la veïna Marta 
Ramos, el vespre del passat 19 d’oc-
tubre. El crit d’auxili de la calderina 
a través d’un vídeo publicat al seu 
compte d’Instagram va viralitzar-se 
en el transcurs de molt poques hores, 
arribant a centenars de compartici-
ons, dos mil comentaris i més d’un 
milió de reproduccions. 
L’allau de solidaritat del poble ter-
mal va ser veloç i excepcional. Mis-
satges d’ànim i força a una mare que 
denunciava no saber res del seu ter-
cer fill, d’onze anys, des d’inicis del 
passat mes de setembre: “El pare 
dels meus fills, de qui fa més de sis 
anys que n’estic divorciada, va en-
dur-se el nostre fill petit, suposem 
fora del país. Ara fa més de sis set-
manes que no sé res d’ell ni en tinc 
cap contacte. Des d’aleshores el 
pare està il·localitzable”.
Prop de mes i mig sense saber res 
d’un fill, en mans del pare i exma-
rit, han conduït a la calderina a ac-
tivar, segons el seu testimoni, “tots 
els mecanismes i mitjans possibles 
que ofereix la justícia”. No obstant 
això, sembla que el sistema judicial 
no respon a la urgència que reclama 
la veïna de Caldes, segons seguia ex-
plicant en el seu relat: “Els temps de 
la justícia no són els mateixos que 
els d’una mare i una família a qui 
han robat al seu fill”. Per últim, la 
calderina llençava un missatge d’es-
perança: “Espero que finalment es 
tingui en compte als nens i existei-
xi una llei eficaç de protecció a les 
dones i als menors”.

Allau de solidaritat amb Marta Ramos

Frame del vídeo de denúncia publicat per Marta Ramos a Instagram, el passat 19 d’octubre. > INSTAGRAM

Alumnes d’El Farell en una de les sessions pràctiques de formació. > AJ. CALDES 

XXXXXXX.> ?

SOCIETAT | SUCCÉS 

Caldes va mobilitzar-se a les xarxes arran del missatge desesperat de la seva convilatana

Per primera vegada a Caldes, alumnes de totes les escoles del municipi rebran formació en primers auxilis

tàncies i edats dels participants. 
L’actual regidor d’Educació Pep Bus-
quets suma més de 20 anys dedicats 
al sector de les emergències, “i sem-
pre he tingut clar que la formació 
en primers auxilis s’ha de potenci-
ar a la ciutadania, i això passa per 
promoure-ho des de les escoles” 
explica Busquets. Tot i que aquesta 
formació bàsica no forma part del 
currículum obligat escolar a Cata-
lunya i Espanya, “aquesta era una 
de les meves prioritats, de mane-
ra que ens vam posar en contacte 
amb Creu Roja per establir un pro-
grama a través del qual els alum-
nes obtinguessin els coneixements 
bàsics en primers auxilis”.  
Segons estudis elaborats per Creu 
Roja, el nivell de coneixement en 
primers auxilis de la societat espa-

nyola és altament deficient, més en-
cara amb relació a la mitjana euro-
pea.  Això significa que “quan un 
servei d’emergències arriba a un 
incident, gairebé mai trobem que 
algú hagi pogut fer una primera 
atenció, no només a l’accident sinó 
també a l’accidentat” explica Raül 
Marco, formador de la Creu Roja en 
primers auxilis a les escoles. “I si 
tenim en compte que els primers 
cinc minuts d’un accident són vi-
tals és molt important que hi hagi 
un primer actuant que pugui inter-
venir de manera segura i eficient” 
afegeix Marco. 
La formació a les escoles s’estructu-
ra en 3 sessions d’una hora de durad. 
En aquestes es combina la teòri-
ca amb la part pràctica per posar 
a prova els coneixements adquirits.

Dimarts passat 26 d’octubre comen-
çava la nova campanya de vacunació 
contra la grip als centres d’Atenció 
Primària (CAP) de l’Institut Català 
de la Salut al Vallès Oriental. Al mu-
nicipi de Caldes de Montbui, el cen-
tre de salut Joan Mirambell i Folch té 
activat des d’aleshores el nou servei, 
que funciona en paral·lel amb l’enca-
ra present campanya de vacunació 
contra la Covid-19.
En el nou hivern que caldrà fer front 
des de l’esclat de la pandèmia, Salut 
ha presentat una novetat destacada: 
les persones que van rebre la segona 
dosi de la vacuna contra la Covid-19 
fa més de 6 mesos, i que tenen més de 
70 anys, podran rebre alhora la vacu-
na de la grip i la dosi de reforç contra 
la SARS-CoV-2. “Amb la doble vacu-
nació es pretén protegir al màxim 
els col·lectius més vulnerables da-
vant una possible coinfecció” con-
creta l’ICS de l’Àrea Metropolitana 
Nord. La tercera dosi  ja s’havia obert 
a les persones que viuen a les residèn-
cies geriàtriques i a les immunodepri-
mides i, recentment s’ha obert a la 
població general de més de 70 anys.

Vacunació a Sta. Susanna > Q.PASCUAL

‘Vacuna’t contra la 
grip’, la nova cam-
panya de Salut

SALUT | VACUNACIÓ

La història de la calderina va capti-
var a milers de catalans i catalanes 
que van poder seguir escoltant-la en 
els dies consecutius a través de di-
versos programes radiofònics i te-
levisius. En aquests, periodistes i 
col·laboradors debatien sobre la pos-
sibilitat que encara avui dia succeei-
xin casos com el de Marta Ramos, i 
molts d’ells van solidaritzar-se amb 
la desesperació que mostrava la cal-

derina, la qual va decidir exposar 
públicament el seu testimoni amb 
l’objectiu d’arribar al seu fill.
Tres dies després de la denún-
cia a les xarxes, la veïna de Cal-
des publicava un nou vídeo a la 
plataforma digital per compartir 
amb la seva comunitat de més de 
15.000 seguidors les últimes notí-
cies relacionades amb la situació 
del nen: “El pare dels meus fills 

es va posar en contacte amb mi 
ahir per comunicar-me que pro-
cediria a tornar-me el nen a mit-
jans de novembre, via aèria”. Tot 
i rebre l’escrit per part del proge-
nitor, Ramos insistia en el fet que 
seguia sense conèixer l’estat i ubi-
cació actual del nen. Finalment, la 
calderina va agrair totes les mos-
tres de suport, així com l’ajuda re-
buda en la difusió del seu missatge. 
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Les ajudes pretenen accelerar les obres i impulsar-hi l’activitat cultural. >  M. CLAPERS 

es de la presentació 
de la nova Comuni-
tat Energètica Local 
de Caldes el passat 4 
d’octubre, més d’una 

seixantena de persones calderines 
ja han tramitat la preinscripció per 
participar en la comunitat i optar a 
la cessió d’ús d’una part de l’ener-
gia fotovoltaica municipal, o bé a 
les avantatges de serveis i subven-
cions que seran a disposició dels 
particulars que optin a la instal-
lació de plaques privades.
Els tràmits d’inscripció no podran 
formalitzar-se fins a inicis de l’any 
2022, quan Caldes veurà néixer el 
projecte energètic municipal. Se-
gons l’Ajuntament, el projectes 
d’àmbit local es basa en la creació 
d’una comunitat amb consciència 
de grup on qualsevol calderí i calde-
rina podrà adherir-s’hi i així comp-
tabilitzar, entre tota la ciutadania, 
la quantitat d’energia verda que 
s’injecta a la xarxa a partir d’instal-
lacions fotovoltaiques.
L’aposta del consistori local en ma-
tèria de sostenibilitat i estalvi ener-
gètic persegueix “transformar la 
manera com la ciutadania ac-
cedeix a l’energia, fomentant la 
producció d’energia renovable 

El projecte de la CEL de Caldes suma 
les primeres seixanta preinscripcions  

Instal·lacions fotovoltaiques municipals als habitatges cooperatius. > Q. PASCUAL

i l’autoconsum eficient, a més 
d’establir mecanismes per llui-
tar contra la pobresa energètica, 
i també, molt important, baixar 
la factura elèctrica dels veïns” va 
explicar Jordi Martín, regidor d’Ac-
ció Climàtica de Caldes.
El nou projecte municipal planteja 
dues modalitats de participació per 
part de la ciutadania local. La prime-
ra preveu la cessió del 50% de l’ener-
gia renovable generada a partir de 
les plaques fotovoltaiques instal-
lades en equipaments municipals a 
famílies amb dificultats per accedir 
a l’energia renovable. Sota la moda-
litat d’autoconsum compartit i com-
pensació d’excedents, l’Ajuntament 
preveu cedir 100 kWp de l’energia 
generada per a l’autoconsum a 100 
famílies calderines les quals siguin 
elegibles a partir d’un concurs amb 
requisits encara per determinar. 
Aquests participants disposaran 
d’1kWp de l’energia solar per al seu 
autoconsum i la taxa anual de parti-
cipació serà de 50 € anuals. Segons 
explica l’Ajuntament de Caldes, en 
cas de gestió eficient, la reducció 
de la factura elèctrica pot oscil·lar 
entre els 150 i 250 € anuals.
En paral·lel, la CEL de Caldes con-
templa una segona modalitat de 
participació, que correspon a aque-
lles famílies i/o empreses locals que 
optin per la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques a les cobertes dels 
seus habitatges, beneficiant-se tant 
del servei de gestió energètica com 
de la gestió administrativa i d’accés 
a subvencions que produeixen una 
disminució del temps d’amortització 

ACCIÓ CLIMÀTICA | COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL 

El gruix de sol·licituds rebudes provenen de les dues modalitats possibles de participació

Redacció

D

El Centre signa un conveni amb el consistori i, en paral·lel, rep una 
subvenció de la Generalitat per a la recuperació de l’espai escènic

SUBVENCIONS | EL CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC

Impuls econòmic per acabar el teatre

L’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui i El Centre, Ateneu Democràtic 
i Progressista han signat un conve-
ni que inclou una injecció econòmi-
ca de 250.000 euros per accelerar 
les obres de reforma de les instal-
lacions en els pròxims dos anys. 
L’ajuda municipal concentra la in-
versió prevista per la pròxima dè-
cada amb l’objectiu d’accelerar el 
procés de finalització de les obres 
i, alhora, poder impulsar l’activitat 
cultural de Caldes. El responsable 
d’obres i membre de la junta d’El 
Centre, Joan Serra, va destacar que 
“hi ha pressa per acabar les obres 
perquè la població pugui gaudir 
com més aviat millor d’aquest 
equipament”. L’entitat té un paper 
cabdal en la vida cultural de la vila, 
i aquest conveni també “permetrà 
una programació estable durant 
tot l’any, una aposta ambiciosa per 

millorar la cultura del municipi” 
va afegir la regidora Laia Cuscó. 
L’acord de col·laboració publicopri-
vat entre el consistori i l’entitat com-
plementa els recursos propis que ge-
nera El Centre gràcies als quals ha 
estat executant les obres sense en-

deutar-se. En paral·lel, el Dept. de 
Cultura de la Generalitat ha assig-
nat recentment una subvenció ex-
traordinària a l’entitat de 200.000 € 
en tan sols dos anys, per a la recu-
peració de l’espai teatre i el desenvo-
lupament de projectes relacionats. 

de la instal·lació. En aquest altre cas, 
la taxa de participació serà de 10 € 
anuals i en cas d’autoconsum efici-
ent, l’ús de l’energia solar pot signi-
ficar una reducció de la factura elèc-
trica d’entre els 400 i 700 € anuals. 

L’empresa local Electra Cal-
dense Energia -juntament amb 
PEUSA- ha estat l’adjudicatària 
del primer concurs de subminis-
trament d’energia elèctrica amb 
compensació d’excedents provi-
nents de l’autoconsum fotovol-
taic convocat per l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i 
el Consorci Català pel Desenvo-
lupament Local (CCDL). Durant 
el pròxim any, l’empresa calde-
rina gestionarà el subministra-
ment de les províncies de Barce-
lona, Girona i Tarragona. 
A partir d’aleshores, les entitats 
que disposin de punts de subminis-
trament en règim d’autoconsum 
podran compensar els seus exce-
dents de producció, abocant-los a 
la xarxa elèctrica general a canvi 
d’obtenir un descompte a la factu-
ra elèctrica: “L’autoconsum foto-
voltaic creix ràpidament a Ca-
talunya i el món municipal hi 
té un paper molt important. El 
suport proporcionat per l’ACM 
amb aquesta convocatòria aju-
darà que més entitats locals, i els 
ciutadans als qui donen servei, 
es puguin beneficiar dels avan-
tatges de generar la seva pròpia 
energia de proximitat i abocar 
els excedents a la xarxa. El resul-
tat és una reducció del cost de la 
factura elèctrica, de l’emprem-
ta de carboni de les entitats lo-
cals i que la ciutadania participi 
del subministrament energètic”, 
explica Oriol Xalabarder, d’Electra 
Caldense Energia.

Electra Caldense 
Energia guanya el 
concurs de l’ACM

ELÈCTRICA | EMPRESA

Més d’una cinquantena de persones van assistir, diumenge 24 d’octu-
bre, a la inauguració del nou curs acadèmic de la Universitat Popular 
de Caldes de Montbui. L’acte va comptar amb la conferència ‘Dones 
que llegeixen, dones que prenen la paraula’ a càrrec de la professora i 
escriptora Glòria Sabaté, així com una breu presentació del que serà 
el cinquè curs organitzat per l’UPCM. D’entre les novetats d’enguany 
destaca la incorporació a l’equip docent de la periodista Sara Montensi-
nos, i la creació d’una assemblea de comunitat àmplia entre el professo-
rat i l’alumnat. També en aquest curs es preveuen dues noves activitats 
que suposen l’obertura de l’UPCM a l’exterior: l’exposició de gravats i 
dibuixos sobre l’obra de l’escriptor uruguaià Horacio Quiroga el mes 
de desembre, i una jornada de poesia prevista a la primavera del 2022. 

FORMACIÓ | EL CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC

La Universitat Popular de Caldes dona 
la benvinguda al nou curs acadèmic 
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Èxit aclaparador de la campanya 
comercial “Apunta’t al carro!”

Caldes acull la 1a trobada de viles termals 
de Catalunya i també serà seu de l’EHTTA

La campanya “Apunta’t al carro!” ha estat un èxit rotund. En tan sols 
una setmana s’han repartit els 370 carros que hi havia disponibles per 
aquesta campanya de foment del comerç de proximitat. La iniciati-
va de Shop in Caldes oferia la possibilitat d’aconseguir un carro de la 
compra plegable a canvi de tiquets per valor de 100€ en establiments  
comercials del municipi.
La iniciativa, que ha superat totes les expectatives -segons confirma 
l’Ajuntament-, tindrà una segona edició. El consistori preveu repetir la 
campanya pròximament “vist la bona acollida que ha tingut entre 
la ciutadania i els comerciants”. L’objectiu de la campanya perse-
gueix, d’una banda, facilitar el desplaçament de les persones compra-
dores entre els establiments locals; i d’altra banda, reduir l’ús de bos-
ses de plàstic i afavorir la compra als comerços de proximitat a peu. 

La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir el 28 d’octubre la primera 
trobada dels representants de les viles termals de Catalunya després 
de l’inici de la pandèmia. Segons el consistori, la reunió va servir per 
fer una diagnosi de la situació actual del sector després de l’impac-
te de la Covid-19 i, a la vegada, planificar les accions futures per re-
activar el turisme en aquest àmbit. “La reunió també va servir per 
fixar el primer trimestre del 2022 com la data per presentar ofi-
cialment aquest consorci de municipis com a associació” declaren 
fonts oficials de l’Ajuntament de Caldes. 
En paral·lel, Caldes ha assistit a la segona trobada anual de l’EHTTA, 
l’associació europea de viles termals històriques, que va tenir lloc a 
la Vichy (França) del 3 al 5 de novembre. La pròxima assemblea del 
col·lectiu europeu se celebrarà al maig del 2022 i tindrà lloc a Caldes.  

COMERÇ | CAMPANYA PROMOCIONAL 

TERMALISME | CATALUNYA I EUROPA 

NOTÍCIES BREUS

OCUPACIÓ | LA PIQUETA 

Creix l’oferta de formació ocupacional
Els serveis de formació ocupacional i d’assessorament laboral que ofe-
reix l’Ajuntament de la vila s’han ampliat i reforçat com a conseqüència 
de la crisi sanitària, sobretot als joves que s’han vist afectats en l’àmbit 
laboral. Degut a les restriccions imposades per la pandèmia s’han tras-
lladat gran part dels continguts a les xarxes socials i també s’han adap-
tat les sessions d’assessorament a les noves tecnologies. El Toc va re-
dirigir part de l’oferta formativa mitjançant la plataforma d’Instagram 
per arribar més fàcilment al seu públic objectiu i La Piqueta ha refor-
çat la formació enfocada a desenvolupar les competències i habilitats 
de cada usuari per facilitar la cerca d’una nova ocupació. La regidoria 
d’Indústria, Empresa i Treball  a través del servei de La Piqueta “han 
doblat, amb el mateix equip, les atencions als usuaris que cerquen 
feina” apunta el regidor David Través. Des d’aquest servei municipal 
s’estudien les necessitats que tenen les empreses calderines i ho con-
verteixen en plans formatius, sobretot en el camp logístic, amb formació 
específica de la gestió de magatzems, atenció al públic i llengua angle-
sa per formar i capacitar a l’usuari que cerca feina. Des del Toc també 
es fa un esforç significatiu per atendre als joves que cerquen feina amb 
una oferta formativa específica com les “Jornades d’orientació acadè-
mica entre joves”, o cursos específics per elaborar currículums. En els 
últims tres anys dels del Club de feina +16 de la Piqueta s’ha facilitat 
que gairebé 800 joves d’entre 16 i 30 anys trobin feina.longanisses que con-

viuen amb sabates; 
roba d’infant exposa-
da en una botiga de 
tes i xocolates; ele-

ments de ferreteria que van a la úl-
tima moda, o aliments a granel que 
ara s’exposen al costat de jocs de 
rol. Shop in Caldes va presentar el 
26 d’octubre la nova campanya de 
promoció comercial ‘Aparadors Cre-
uats’, una iniciativa que planteja una 

La revolució dels ‘aparadors creuats’

Exemple d’encreuament de productes en els aparadors d’una trentena de comerços locals, durant el novembre. > I. HIJANO

Romeva, a les portes de l’Ajuntament de Caldes. > J. SERRA

experiència trencadora i divertida a 
partir de l’encreuament de produc-
tes en els aparadors d’una trentena 
d’establiments de la vila termal. 
La campanya es presenta amb el 
lema ‘No estem bojos, estem cre-
uats’, i “diem que estem creuats 
perquè els aparadors de 28 boti-
gues pertanyen, en realitat, a al-
tres botigues de Caldes” va expli-
car la regidora de Comerç i Turisme, 
Carme Germà. Tots els establiments 
comercials adherits exposaran, du-
rant tot el mes de novembre, els pro-
ductes i/o serveis d’altres comerços 

de la mateixa xarxa comercial amb 
el propòsit de cridar l’atenció de les 
persones consumidores i usuàries. 
“Presentem aquesta iniciativa per 
dinamitzar el comerç i per donar 
a conèixer botigues d’altres zones 
on potser no acostumem a anar a 
comprar” va afegir Germà. 
Aquest nou format de promoció co-
mercial respon a una iniciativa que 
no s’havia dut a terme en el munici-
pi fins ara, tot i que el consistori reco-
neix els bons resultats d’experiències 
en altres municipis i espera poder re-
petir la campanya els pròxims anys.

COMERÇ | CAMPANYA PROMOCIONAL 

Una trentena de comerços participen en la iniciativa de Shop in Caldes 

Ivette Hijano

L

L’exveí de la vila termal va trobar-se amb el Grup de Suport calderí

POLÍTICA | MEDALLA D’HONOR DE LA VILA

Caldes rep la visita de Raül Romeva

Caldes de Montbui va rebre la visita de Raül Romeva el 
17 d’octubre, diumenge de Capvuitada. Qui va viure a la 
vila durant part de la seva adolescència i joventut, va ser 
convidat pel Grup de Suport calderí. A banda de retro-
bar-se amb amics, companys i veïns i veïnes de Caldes, 
l’ocasió també va servir per oferir-li una breu rebuda 
institucional a l’Ajuntament. Representants del govern 
local, liderats per l’alcalde Isidre Pineda i l’exalcalde 
Jordi Solé, van celebrar amb Romeva l’acte presencial 
d’homenatge amb motiu del lliurament de la Medalla 
d’Honor de la Vila, guardó que va cedir-se el setembre 
del 2018 quan Romeva encara era a presó amb motiu 
dels actes de l’1-O. A banda de representants del consis-
tori, a la rebuda també hi va assistir Pepe Beunza, amic 
de Romeva, membre del seu Grup de Suport i primer 
objector de consciència de l’Estat espanyol.
Fins l’actualitat, Romeva és portador de l’única Meda-
lla d’Honor de la vila. El guardó és una peça escultòri-
ca de l’artista Àngels Llop, pensada per ser lliurada a 
persones vinculades a Caldes que projecten els valors 
del municipi cap a l’exterior.



De l’01 al 30 de novembre de 2021  calderí / #8608 | ACTUALITAT

Després d’un any 
sense festes, Caldes 
va tornar a bullir

a Festa Major és sem-
pre un temps de re-
trobament, d’esbar-
jo i d’alegria, on per 
uns dies tothom surt 

al carrer per gaudir de la vila i dels 
actes programats. Des del vespre del 
9 d’octubre, el poble termal va gau-
dir massivament d’una festa atípi-
ca on la venda d’entrades va ser la 
diferència més destacada respec-
te d’altres edicions. La inauguració 
de l’edició 2021 va anar a càrrec de 
la tronada inicial i les actuacions de 
les colles de cultura popular que mo-
mentàniament van fer oblidar-nos de 
l’estat de pandèmia encara vigent. 
Marcada per l’aforament limitat i 
les mesures sanitàries, l’espectacle 
‘Bona Gent’ de Quim Masferrer va 
donar el tret de sortida als actes mas-
sius. Un acte diferent del que tothom 
s’esperava, ja que l’actor va fer prota-
gonista a la gent del públic que va om-
plir les 500 localitats. 
Mentrestant, el grup lleidatà de 
reggae Koers va estrenar el nou en-
velat situat en el parc de Can Rius, 
una nova ubicació que va agradar a 
tothom quasi unànimement i que va 
traslladar la festa -i el consegüent so-
roll i moviment de gent- a una zona 
de la vila menys poblada. Aquest 
espai, descobert a principis d’any 
amb l’arribada dels Reis Mags d’Ori-
ent, es consolida i pren rellevància en 
els actes principals de la vila, ja que 
el control d’accés limitat i la reclusió 
en un espai tancat va fer disminuir els 
actes vandàlics que es vivien en l’en-
velat al pàrquing de l’Estació, a banda 
de mantenir més neta la zona urbana. 
Els actes centrals de dissabte es van 
focalitzar en la Milla Urbana, la tra-
dicional cursa de la secció d’atletis-
me del CN Caldes, l’espectacle infan-
til ‘2 Princeses Barbudes’ i la ballada 
bastonera durant la tarda-vespre, un 
acte tradicional que va tornar a om-
plir l’escenari de la Font del Lleó, l’al-
tre bastió important pel desenvolu-
pament. Les osonenques The Sey 
Sisters van posar el punt de color a 
la nit de la plaça, on es va poder gau-
dir dels sons africans d’aquest trio 
de germanes, mentre que a Can Rius 
els The Tyets van fer gaudir els més 
joves amb el seu trap i reggaeton. 
Un aspecte que va ser comú al llarg 
del cap de setmana va ser la mas-
siva afluència als actes de l’FM, on 
en la major part dels casos les en-
trades van exhaurir-se en poques 
hores i només era possible acce-
dir-hi amb l’alliberament d’aques-
tes al web, motiu de queixa per al-

La Festa Major del retrobament

L
Albert San Andrés

guns. L’altre punt negatiu va ser la 
botellada localitzada al polígon in-
dustrial La Borda, on es va fer servir 
el descampat del costat de la deixa-
lleria les nits de divendres i dissabte 
-principalment- per a fer festa sense 
els controls pertinents ni les mesu-
res higièniques. No obstant això, i 
a diferència d’altres festes majors 
de rodalies, els incidents no van 
ser tan rellevants i els cossos de se-
guretat van poder contenir l’allau. 
La festa va seguir diumenge amb 
campionats de tir amb arc, escacs i 
sobretot, amb el matí geganter, un 
acte tradicional que sempre fa les de-
lícies dels més petits. Amb una set-
mana d’antelació on a les escoles es 
va parlar d’ells, el Farellàs i la Guisla 
van tornar a ser protagonistes més 
d’un any després, acompanyats de 
la colla dels Gegants de Vilassar de 
Mar, els Geganters de Sant Cugat i 
de la Colla Gegantera Esbart Teatral 
de Castellar del Vallès. La façana del 
Broquetas va servir per a l’exhibició 
de capgrossos i gegants, on els infants 
van poder fotografiar-se amb ells. 
L’Escape Room i el laberint pre-
parat per l’Esplai Grifoll al parc 
de l’U d’Octubre van ser altres de 
les atraccions pels més joves, que 
també van apropiar-se de la zona 
d’atraccions a la zona d’El Tint. 
L’acte central va ser ‘El Monstre de 
Colors’ on el conegut llibre infantil 
es transformava en obra de teatre i 

FESTES POPULARS | FM CALDES 21

El castell de focs va cloure una festa diferent de les tradicionals, que tot i les restriccions va recuperar l’esperit i ganes de celebrar plegats. > J. SERRA

que amb els seus estats d’ànim trans-
formats en colors va entretenir du-
rant 45 minuts a la canalla en l’en-
velat de Can Rius. Pels més grans i 
tradicionals, el ball de sardanes de 
la Font del Lleó amb la Cobla Bis-
bal Jove van tornar a fer els curts i 
llargs sobre les llambordes, tot escol-
tant les tenores. Una melodia que feia 
massa temps que no podíem gaudir. 
El vespre musical va venir de la mà 
de l’Orquestra Maravella al Casino, 
amb sessió de tarda i nit com és tra-
dicional en les festes majors, men-
tre que el grup local de rock Fal-
ciot i els osonencs de Sixtus van 
ser els encarregats de fer vibrar 
fins a l’última pedra de Can Rius. 
Dilluns, festiu a la vila i pont per a 
gran part de la resta, també es va 
aprofitar per fer una munió d’actes: 
festa gran per a la gent gran, La Su-
perbleda per als més petits, el Mag 
Marçal o el duet Ginestà, que amb el 
seu pop-folk barceloní va ser la prin-
cipal atracció al centre del poble. 
Els altafullencs Porto Bello van ser 
l’últim grup en actuar al parc, on 
l’afluència també va ser molt alta. 
Finalment, els actes es van relaxar 
en l’últim dia de festes, tot i no facl-
tar activitats esportives com el tenis 
taula o el rugbi Touch, així com els 
espectacles musicals a càrrec de 
les corals calderines, el festival de 
ball i les clàssiques havaneres. Però 
sense dubte, l’acte més destacat va 

ser la diada castellera a la Font del 
Lleó a càrrec dels Escaldats i els Mi-
nyons de Terrassa; l’acte del dia amb 
més afluència de públic i que molta 
gent va haver de viure des dels car-
rers adjacents a causa de l’afora-
ment complet en la zona regulada. 
El castell de focs passades les 22 
hores de la nit va cloure una festa 
diferent de les tradicionals, que tot 
i les restriccions va recuperar l’es-
perit i ganes de celebrar plegats. 
“Ha estat una Festa Major difícil 
de programar, amb entorns nous, 
limitacions d’aforament complica-
des i reserves que s’havien d’expli-
car. Però ha estat una festa molt 

FOTOGALERIA A: WWW.CALDERI.CAT

participada i ben valorada, on tots 
els públics han tingut varietat de 
programació. Ha estat una molt 
bona Festa Major i estem molt sa-
tisfets i contents especialment 
arran la resposta de la ciutada-
nia i també de la de les entitats 
que han conformat un programa 
d’actes molt extens” va valorar l’al-
calde Isidre Pineda durant la jorna-
da castellera. “Ha estat una festa 
de retrobada, de tornar a trobar 
entitats i activitats de cultura po-
pular que feia molt temps que no 
vèiem, però també de retrobada 
social, ja que feia molt temps que 
no ho podíem fer” va afegir.
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ijous 28 es va cele-
brar el ple municipal 
d’octubre. Un ple on 
vàrem posar sobre la 
taula dues preguntes 

que han quedat sense respondre 
per part de l’alcalde Pineda i el seu 
equip de govern. En el torn de rèpli-
ca se’ls hi varen repetir les pregun-
tes, i de nou, no hi va haver respos-
ta. Creiem que són qüestions molt 
importants i que haurien de ser res-
postes immediatament.
1a Pregunta: ¿Per què han caducat 
per segon cop les multes imposades 
a qui ha produït abocaments il·lícits 
a la Borda? (Expedient per infracció 
urbanística GREU 8017/2020)
2a Pregunta: ¿Per què l’alcalde 
ha traspassat de la Junta de go-
vern municipal a la seva persona 
el poder d’aprovar el Pla Especial 
de Can Cararac?
La primera multa urbanística es va 
interposar el 25 de gener i des d’ales-
hores l’Ajuntament no ha cobrat cap 
de les multes imposades per aquesta 
infracció, ni en el primer termini, ni el 
segon. La multa ha caducat dos cops 
sense ser resolta. Com era d’esperar, 
l’alcalde va tirar pilotes enfora en el 
ple, distraient-nos amb una multa co-
brada per una altra infracció... cosa 
que ens demostra un desconeixe-
ment greu o una voluntat d’ocultar 
el que realment està passant.
Però el que encara va ser més escanda-
lós és que Pineda va defensar enmig del 
ple les actuacions dels infractors i ens 
va demanar “clemència” a qui dema-
nem el pagament de les multes. I enca-
ra més! Per acabar-ho d’adobar, Pineda 
ens va acusar de perseguir els empre-
saris del municipi!! Aquesta acusació 
no és seriosa, i no és altra cosa que la 
trista demostració de la falta d’autori-
tat i voluntat política per cobrar unes 
multes a qui ha produït un dany medi-
ambiental greu al municipi. Davant de 
preguntes fonamentades, Isidre Pine-
da respon amb excuses, subterfugis i 
acusacions falses. Els fets són molt 
greus; una explotació d’àrids ha 
estat treballant 23 anys sense els 
requeriments legals necessaris, 
abocant residus sense tractament 
sota terra. Durant aquests 23 anys 
han passat governs de molts colors, 
cap govern va iniciar accions per 
evitar-ho. ERC-Caldes, tampoc de-
mostra estar a l’altura de les cir-
cumstàncies, malgrat que aparen-
ti el contrari, ja que les actuacions 
que ha dut a terme l’Ajuntament 
són iniciativa del moviment ecolo-
gista Cararac Verd.

CUP - Caldes

D
Sr. Pineda, això ja 
passa de taca d’oli

Les alarmes estan 
sonant. El nostre 
planeta ens està 
dient alguna cosa. 
I també la gent a 

tot arreu. L’acció climàtica encap-
çala la llista de preocupacions de la 
gent, a tots els països, edats i sexes. 
Hem d’escoltar, cal actuar i triar sà-
viament. En nom d’aquesta genera-
ció i de les futures, els insto: Trieu 
l’ambició. Trieu la solidaritat. Trieu 
salvaguardar el nostre futur i salvar 
la humanitat.”
Aquestes paraules les va pronunci-
ar el Secretari General de les Naci-
ons Unides, António Guterres, en el 
seu discurs inaugural a la  COP 26, 
que s’està celebrant aquests dies a 
Glasgow. Aquesta és fruit de la Con-
venció Marc de les Nacions Unides 
sobre el canvi climàtic (UNFCCC). 
L’objectiu és comprometre’ns a limi-
tar l’escalfament global per sota dels 
2ºC. En aquesta línia van els pri-
mers acords que van sorgint, com 
per exemple, limitar en un 30% les 
emissions de gas metà. 
Des del govern republicà de Caldes 
de Montbui hem impulsat l’Acció Cli-
màtica com un dels pilars del man-
dat, juntament amb el feminisme i el 
manteniment de l’acció transforma-
dora del nostre municipi, i és per això 
que hem creat “La Cel de Caldes”, 
una Comunitat Energètica Local que 
neix per impulsar la transició ener-
gètica al nostre municipi, fomentant 
l’ús de l’energia fotovoltaica, reduint 
les emissions de CO2, involucrant i 
donant una eina als calderins per fer-
ho possible. Una Comunitat Energè-
tica és la manera natural en què els 
consumidors podem empoderar-nos 
per canviar el model on som ara, tot 
produint l’energia localment i gua-
nyant independència respecte de les 
grans plantes de generació.
Davant d’aquesta innovació, poden 
sorgir interès i alguns dubtes i per 
això es pot utilitzar un servei d’as-
sessorament gratuït a l’oficina local 
d’acció climàtica, a la planta baixa 
de l’Ajuntament. A “La CEL” hi ha 
la Modalitat A: on l’Ajuntament posa 
a disposició de la ciutadania la ces-
sió d’una part de les plaques fotovol-
taiques dels equipaments públics i la 
Modalitat B, orientada a particulars 
i empreses que ja disposin o es vul-
guin posar la seva pròpia instal·lació 
de plaques fotovoltaiques. 
La CEL de Caldes transformarà la 
manera en què els ciutadans del 
municipi de Caldes de Montbui 
accedim a l’energia, fomentant la 
producció d’energia renovable en 
l’àmbit local i el consum eficient de 
recursos, sense deixar de banda els 
ciutadans més vulnerables.

l 31 d’octubre una 
jove de 16 anys va ser 
brutalment agredida, 
violada i vexada quan 
tornava a casa. Els i 

les socialistes expressem la nostra 
indignació i rebuig davant aquests 
fets. La violència masclista és una 
xacra contra la que hem de lluitar. 
Tant a l’espai públic com privat, 
tant per part de la parella com de 
l’exparella, tant per part de coneguts 
com de desconeguts.  La violència 
masclista és inadmissible en totes 
les seves expressions. I és culpa d’un 
sistema patriarcal on s’ha tractat 
a les dones com a objectes d´ús. 
Les dones som ciutadanes lliures. 
Lliures de sortir al carrer a l’hora 
que vulguem, amb qui vulguem i en 
l’estat que vulguem sense que això 
suposi cap tipus de perill per a la 
nostra integritat.
Des de 2003, han estat assassinades 
1.117 dones i 44 infants. Des de 2019, 
a Espanya s’han interposat 1.743.680 
denúncies per violència de gènere i 
452.095 ordres de protecció. Només 
l’any 2019 es van registrar a Catalunya 
1.899 delictes contra la llibertat i 
la indemnitat sexual. L’edat més 
freqüent de les víctimes d’aquests 
delictes era d’entre els 11 i els 20 anys 
i dels agressors entre 21 a 30 anys.
El PSC alcem la veu contra el 
negacionisme de la violència 
masclista. Els i les socialistes alcem 
la veu contra el silenci còmplice. La 
violència masclista ens interpel·la a 
tots i totes. Per això exigim el Govern:
1. Convoqui de manera immediata 
i urgent una Taula de Partits 
Polítics per analitzar la situación 
de violència masclista que pateixen 
les dones al nostre país.
2. Creï immediatament la Comissió 
per aprovar el Pacte Català contra 
la Violència de Gènere i el prioritzi 
pressupostàriament per 2022.
3. Desplegui de manera urgent 
les Unitats de valoració Forense 
Integral (UVIF), tal i com estableix 
el Pacte d’Estat contra la Violència 
de Gènere del Govern de l’Estat.
4. Prioritzi la inversió en polítiques 
que promoguin la igualtat efectiva 
entre dones i homes en els propers 
Pressupostos per a 2022.
5. Impulsi accions coeducatives 
als plans educatius dels centres 
escolars catalans en els que es tracti 
l’educació afectiu sexual igualitària 
de manera obligatòria, i alhora alerti 
als i les menors de la perillositat del 
consum de pornografia, per establir 
relacions igualitàries i respectuoses 
entre dones i homes. 
Som feministes i reafirmem el nostre 
compromís amb el feminisme, i la 
lluita contra la violencia masclista.

eguint la línia dels 
anteriors anys el 
govern local d’ERC, 
presenta per l’exer-
cici 2022 una con-

gelació generalitzada de les orde-
nances fiscals i preus públics, amb 
l’excepció de la taxa de recollida 
de les deixalles que augmentarà el 
rebut amb un 4,1% de tots els cal-
derins. Aquest augment ja estava 
previst i el govern local no ha fet 
cap gestió per trobar fórmules per 
tal de millorar el servei d’escom-
braries (que en l’actualitat és bas-
tant nefast ...) i pal·liar el dèficit 
del servei, de més del 20% del cost.
Cal que el govern local demani a 
la societat mercantil municipal 
GMSSA que presenti, abans de 
l’aprovació definitiva de les orde-
nances fiscals 2022, l’ordenança no 
fiscal que contempla el cos de la 
recollida de deixalles, de les frac-
cions, resta orgànica... conjunta-
ment amb un informe econòmic en 
compliment de l’article 24.dos del 
text refós de la llei reguladora d’hi-
sendes locals per tal de poder va-
lorar el cost real del servei i bus-
car solucions o alternatives per 
millorar el cost del servei i la seva 
eficiència.
Des del nostre grup entenem que 
ja va sent hora que el govern local 
realitzar un canvi de tendència pel 
que fa a la pressió fiscal dels ciu-
tadans de Caldes, en comptes de 
seguir collant a la ciutadania, és 
hora de compensar-los per l’esforç 
fet en els moments més durs, cal 
donar més capacitat econòmica els 
ciutadans reduir la pressió fiscal.

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

“... E S

Amb la Comunitat 
Energètica Local, 
escoltem el 
planeta!

Ens volem vives i 
lliures!

Ordenances fiscals 
2022

l passat ple d’octubre 
es van aprovar les or-
denances 2022 amb 
la nostra abstenció. 
Des de Junts veiem 

imprescindible una revisió profun-
da de tots els impostos municipals 
per tal d’actualitzar-los seguint els 
Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) 2030, com també que 
siguin més justos. Ens referim a que 
aquestes normatives han d’empè-
nyer cap a un canvi de model social, 
energètic, constructiu i de mobilitat 
que ens permetin avançar decidida-
ment cap a una petjada de carboni 
nul·la. Si bé es cert que l’any 2020 es 
van introduir petits canvis (bonifica-
ció de l’impost per plaques solars i 
bonificació de l’impost de construc-
ció de cases energèticament soste-
nibles), el que realment cal és que 
les normatives estiguin pensades se-
guint aquests criteris, i no anar in-
troduint canvis tímidament. 
Una taxa controvertida és la de re-
collida d’escombraries. En dos anys 
s’ha incrementat un 10% (i es pre-
veu que augmenti un 23% més) per 
tal de pal·liar el cost de gestió de 
residus a través del Consorci del 
Vallès Oriental. Des de Junts hem 
proposat aplicar aquesta taxa per 
trams, és a dir, que es pagui en fun-
ció dels residus generats (ara la taxa 
comercial es calcula pels m2 de l’es-
tabliment sense tenir en compte el 
volum de residus). 
Un altre impost polèmic és el que 
grava l’increment de valor dels ter-
renys de naturalesa urbana  (la plus-
vàlua). Arran de la recent sentència 
del TC, és probable que les arques 
municipals deixin d’ingressar uns 
900000€ anuals. Sense discutir la 
injustícia d’aquest impost, cal ser 
conscients que un decrement tan 
contundent de la recaptació només 
empitjorarà el deute actual, que se 
situa al 65%. Aquest deute fa i farà 
que no es puguin assumir grans pro-
jectes com, per exemple, la remo-
delació de Can Rius, o la promoció 
d’habitatge de lloguer social que 
permeti abordar seriosament la ne-
cessitat del nostre municipi. Segons 
l’agencia catalana de l’habitatge, a 
Caldes hi ha 373 sol·licituds de llo-
guer social i només se’n donarà res-
posta, amb sort, a un 7% a final de 
mandat (20 sol·licituds). 
D’altra banda, aquest proper ple es 
presentaran els pressupostos 2022. 
Com sempre, hem presentat pro-
postes de millora. 
En el pròxim escrit ho detallarem.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

A
Ordenances fis-
cals i pressupost 
2022
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L’amenaça dels bacteris multiresistents

Quan em visitarà el traumatòleg? 

Els antibiòtics han revolucionat la 
nostra realitat i han permès aug-
mentar 20 anys la nostra esperan-
ça de vida. Si no es prenen mesu-
res urgents, la crisi dels bacteris 
multiresistents ens portarà a una 
era post-antibiòtics en la que mol-
tes infeccions comuns seran po-
tencialment mortals.
Sense avançar-nos als possibles 
efectes devastadors d’aquest 
problema, és important conèixer 
què són els bacteris multi-resis-
tents, quin problema suposen i 
quines són les bones pràctiques 
que evitarien aquest problema 
de salut global.
Els bacteris multiresistents són 
aquells que sobreviuen en pre-
sència d’antibiòtics (medica-
ments utilitzats per eliminar 
infeccions bacterianes). Aques-
ta resistència no únicament 
posa en perill la nostra capaci-
tat per tractar esmentades ma-
lalties, sinó que ens planteja un 
nou escenari, on els únics tracta-
ments disponibles han deixat de 
ser efectius. En aquesta situació, 
l’alarma és evident: com tracta-
rem aquestes infeccions?
És necessari establir mesures 
preventives, des del desenvolupa-

ment de nous medicaments capa-
ços de fer front a bacteris multi-
resistents, fins al nivell més baix 
dins d’una societat: la respon-
sabilitat individual. En aquest 
sentit, és imprescindible seguir 
amb unes bones mesures higiè-
niques (inclús quan arribi l’acla-
mat fi de la pandèmia del Covid-
19) i utilitzar adequadament els 
medicaments receptats. Aquesta 
bona praxis pot ser determinant, 
doncs el mal ús dels antibiòtics 
és la principal causa d’aparició 
de la resistència a aquests medi-
caments. Si bé hi ha un factor in-
controlable i que únicament recau 
en la pròpia biologia dels bacte-
ris, l’abús dels antibiòtics actua 
com a força selectiva, augmentant 
la representativitat dels microor-
ganismes resistents envers els no 
resistents. En altres paraules, la 
resistència és un fenomen evolu-
tiu natural, però l’ús indegut dels 
antibiòtics n’accelera el procés, 
doncs quan els bacteris s’exposen 
als antibiòtics, els multiresistents 
presenten una avantatge i tenen 
la oportunitat de fer-se predomi-
nants, augmentant el seu nombre 
total, mentre que els bacteris sen-
sibles moren.

ARTICLE D’OPINIÓ

ARTICLE D’OPINIÓ

LAIA CORNELLAS

BIÒLOGA

“El mal ús dels 
antibiòtics és 

la principal 
causa d’aparició 

dels bacteris 
multiresistents”

Fa més d’un any i mig que vivim 
en un estat d’emergència perma-
nent. Ens ha caigut a sobre, com 
una maledicció divina, una pan-
dèmia que no marxa mai i amb 
la qual ens hem d’acostumar a 
conviure. Ara bé la inclusió de 
la covid al sistema sanitari està 
resultant mortal i no només per 
la letalitat del mateix virus sinó 
per la desatenció que supòs que 
tots els professionals i tots els 
recursos estiguin destinats a 
combatre la pandèmia.

Ja hem viscut casos, alguns ex-
tremadament dolorosos, de com 
el retard en el diagnòstic de càn-
cer ha segat la vida a persones 
joves, però la desatenció i la in-
defensió del pacient és total-
ment absoluta quan es tracta 
de malalties o qüestions on no 
es tem per la vida. Tothom en la 
seva escala de valors té clar que 
primer cal atendre una persona 
amb risc de mort que una frac-
tura de peu, però tot té un límit. 
Esperar més d’un any amb mal 
perquè et facin el diagnòstic fa 
més tuf de desídia i mal funcio-

nament del sistema que no pas a 
una qüestió de prioritats.

Per posar un exemple David Flix 
requereix d’una artròdesi de tur-
mell, una operació senzilla i de 
poca estona i en absolut greu. I 
aquest és el problema com que 
no s’està morint, li han calgut 
nou mesos per tal que el visités 
el traumatòleg que li ha avançat 
que no el podrà operar fins d’aquí 
a un any. Ell ja fa mesos que cami-
na amb crosses pel dolor que té. 
Creu que perdrà la feina si con-
tinua gaire mesos més de baixa i 
aviat tampoc podrà assumir el llo-
guer del pis. El David es pregunta 
de què li ha servit cotitzar trenta 
anys a la seguretat social?

Tal com van les coses estaria bé 
que deixessin de pagar a la se-
guretat social la picossada que 
ens treuen cada mes del sou i po-
guessin invertir aquests diners, 
els nostres diners, en la sanitat 
privada perquè lamentablement 
al final si vols solucionar aques-
tes patologies no greus t’has de 
tornar a rascar la butxaca.

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

“El David es 
pregunta de què li 
ha servit cotitzar 

trenta anys a la 
seguretat social?”

L’hospital Mena 
a la ruta
> Joaquim Campistron

Sr. Alcalde Pineda:
La confusió no 
amaga les mentides

>  Carerac Verd

L’equip de govern municipal, amb 
el seu Alcalde al capdavant, estan 
immersos en una maniobra de 
confusió per amagar la seva ac-
tuació respecte a la suposada in-
fracció urbanística greu per abo-
caments il·legals de terres en sòl 
no urbanitzable, de les empreses 
GDP RECYCLING PROCESS, SL, 
RÈCAM LASER, SL i STURLE-
SE I BUIXÓ, SL en uns terrenys 
a tocar del polígon industrial de la 
Borda. També intenten amagar les 
mentides proferides en els plens 
municipals de 30 de setembre i 28 
d’octubre d’enguany.
Per segona vegada en menys d’un 
any l’Alcalde Pineda ha decretat 
la caducitat i l’arxiu de l’expedient 
sancionador, per la presumpta in-
fracció urbanística esmentada. El 
plec de càrrecs proposava una san-
ció de 111.000 euros a les tres socie-
tats, i el requeriment de restaurar 
els terrenys a l’estat anterior a la 
presumpta infracció.
Durant l’any 2020 es va tramitar el 
primer expedient que l’Alcalde Pi-
neda va declarar caducat per De-
cret de 25 de gener de 2021, amb la 
prèvia i imprescindible intervenció 
del Síndic de Greuges a instàncies 
de Carerac Verd.
El 2 de febrer de 2021, l’Alcalde 
Pineda va incoar un nou expedi-
ent pels mateixos fets, però l’ajun-
tament ha estat incapaç de fina-
litzar-lo en el termini legal de sis 
mesos. Per això l’Alcalde Pineda, 
per decret de 9 de setembre de 
2021, ha tornat a decretar la seva 
caducitat. La caducitat de l’expedi-
ent representa que totes les actu-
acions queden sense efecte, i s’ha 
de tornar a iniciar.
Hi havia 6 mesos per tramitar i re-
soldre l’expedient abans de la seva 
caducitat, però ha estat aturat un 
mínim de 4 mesos sense cap actua-
ció administrativa. Potser es tracta 
d’una forma molt barroera d’arri-
bar al termini de prescripció de la 
infracció i així eximir de responsa-
bilitat els presumptes infractors?
No hi ha valentia enfront de segons 
qui. Malauradament sí que sembla 
que hi ha valentia per mentir al Ple 
municipal sobre l’estat dels dos ex-
pedients sancionadors caducats. 
No s’ha imposat cap sanció, i per 
tant és impossible que s’hagi pogut 
pagar cap multa, cosa que va afir-
mar l’Alcalde en el Ple.
Estem parlant de dos expedients 
sancionadors iniciats a instància 
d’una denúncia de Carerac Verd, 
i no de cap altre possible expedi-
ent. No intenti confondre’ns se-
nyor Alcalde.
Després d’una primera nota de 
premsa de Carerac Verd, l’equip 
de govern va córrer en divulgar 
una nota seva. Malauradament va 
perdre una nova ocasió de ser res-
pectuós amb la veritat i donar in-
formacions clares. En el text que 
van fer públic es van limitar a dir:
Mitges veritats. Cap de les actua-

Després de prop de dos anys 
d’abstinència forçosa sense 
poder gaudir de la Ruta Lawren-
ce degut a la pandèmia, el passat 
19 d’octubre vaig poder tornar a 
assaborir-la treient-me el ventre 
de pena. Ha estat tot un plaer! A 
més, cal dir que ha comptat amb 
l’afegitó de nous descobriments 
que no per senzills i poc relle-
vants són menys significatius i 
remarcables. Al contrari, ja que 
d’ells se’n poden treure bones lli-
çons d’amplitud de mires i con-
còrdia quan es tracta de no fer 
diferències absurdes o interes-
sades pel que fa a les relacions 
humanes. Així doncs, les noves 
dades trobades fent cerca han 
contibuit a fer-la més saborosa.
Aquesta vegada els participants 
eren dos membres del Patro-
nat del Nou Hospital Evangè-
lic de Barcelona, que és el segon 
més antic de la ciutat comtal. 
El seu origen embrionari el tro-
bem en la “casa-asil per a ma-
lalts pobres” que va fundar Geor-
ge Lawrence el 1874 a la vila de 
Gràcia, tot i que sembla ser que 
ja abans havia acollit a casa seva 
algun malalt sense recursos eco-
nòmics. Interessats per la histò-
ria de l’establiment hospitalari 
es van començar a posar en con-
tacte amb diverses persones. A 
través del boca-orella i amb la 
finalitat de contextualitzar es 
van topar amb l’existència de la 
Ruta Lawrence, coincidint en els 
dies que jo havia començat a fer 
cerca de manera més persistent 
que fins aleshores sobre els ori-
gens de l’esmentat hospital. Així 
doncs, com que els veig nobles i 
honestos els li vaig oferir tot el 
que he trobat i vagi trobant. En 
les tres setmanes prèvies a la 
Ruta, i a mesura que anaven am-
pliant informació sobre el missi-
oner gal·lès, la seva curiositat es 
va anar tenyint d’anhel potenci-
ant d’aquesta manera el seu in-
terès. Com que un d’ells, resident 
al País Valencià, havia de despla-
çar-se a Barcelona per estar-s’hi 
uns dies, van aprofitar l’ocasió 
per acostar-se a Caldes a fer-la.  

cions de les que es vanten haver 
fet per a preservar el Territori, va 
ser a iniciativa seva i sols ho van 
fer després de denúncies i pressi-
ons de ciutadans.
No van reconèixer les afirmacions 
falses que l’Alcalde havia fet al Ple 
en el sentit que s’havien imposat i 
pagat multes. Eren mentida.
Estem convençuts que la ciutada-
nia de Caldes es mereix que sigui 
respectada i escoltada i que no 
se’ns pretengui fer beure a galet 
afirmacions de les que s’haurien 
d’avergonyir.

>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat
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Caldes recupera i dignifica els noms i les històries dels calderins 
que van ser deportats en camps de concentració nazi, en senyal 
d’homenatge i suport a les seves famílies

Per cada vida usurpada: 
ni oblit, ni silenci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carme Gimeno Coronado 
Descendent de Pasqual Gimeno Cervera 

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

Teresa Baró Catafau
Descendent de Josep Maria Catafau Rabadà

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

Carme Germà Vila 
Regidora de Memòria Local de Caldes

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

Anna Monleón Esterli
Directora del Museu Thermalia
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L’artista calderí Ferran Vidal exposa simultàniament a Caldes amb les exposicions que acullen Thermalia i El Centre 

ctualment es poden veure a 
Caldes dues exposicions si-
multànies de l’artista calderí 
Ferran Vidal. Part de la seva 
obra il·lustra l’exposició que es 
pot visitar al Museu Therma-

lia “Els calderins deportats als camps nazis”. 
Un projecte basat en el llibre d’Eduard Puig-
ventós López que porta el mateix nom per 
retre homenatge i conèixer la història dels 
dotze calderins deportats. Les peces que il-
lustren l’exposició són punyents, impactants 
i colpidores que reflecteixen, sense voler-ho, 
l’horror viscut durant un dels pitjors episo-
dis de la nostra història. Al mateix temps, 
el Centre Democràtic i Progressista també 
acull una exposició del mateix artista, una 
mostra de 26 pintures sobre paper on s’hi 
poden identificar temes com la vida quoti-
diana i paisatges imaginaris, però on el se-
gell propi de l’autor no passa desapercebut.
Ferran Vidal ha pogut mantenir la inquie-
tud artística que va sorgir en la seva infàn-
cia. El descobriment dels còmics el van man-
tenir enganxat al món del dibuix i a partir 
d’aleshores va anar cultivant l’esperit crític 
que a dia d’avui encara manté: “No està de 
moda pensar, amb fenòmens de masses 
com les sèries actuals, la gent perd eines 
que poden generar un pensament social, 
trobar-se, comunicar-se” reflexiona Vidal. 
Sense haver abandonat el món del còmic, 
Vidal va ser finalista del Premi ARA de 
Còmic en català l’any 2020, amb Força, una 
història que s’endinsa en el món de l’addicció. 
L’artista ha estat capaç de combinar la ves-
sant humorística amb el còmic d’humor amb 
una pintura més introspectiva d’una forma 
natural. Gairebé tota la seva obra està rea-
litzada amb tècnica mixta, tot i que aquest 
últim any també ha pintat a l’oli: “Els colors 
de l’oli d’aquí a cinc-cents anys seran els 
mateixos i la pintura estarà igual, però 
necessito treballar-hi més per acabar de 
sentir-me còmode” ens explica, tot i que no 
abandona l’acrílic i la tècnica mixta. 
L’obra de Ferran Vidal desprèn una sensibili-
tat excepcional amb una utilització austera dels 
colors que deixa l’espectador que desenvolupi 
el seu propi relat, ell mateix es defineix com a 

“M’agrada suggerir un relat i 
que cadascú desenvolupi el seu” 

A

L’altell d’El Centre acull una mostra de 26 pintures sobre paper realitzades amb tècnica mixta on l’artista experimenta amb els materials. > C.M.C

un suggeridor d’històries: “En la meva obra 
no hi ha una narració única, a mi m’agrada 
suggerir un possible relat i que cada un de-
senvolupi el seu, jo tinc una història clara al 
darrera, com cada espectador pot tenir la 
seva. Com més abstracte és un quadre, mi-
llor funciona” apunta l’artista. En el moment 
d’iniciar el procés creatiu Vidal es rodeja dels 
materials que farà servir, si utilitza l’oli “ja ho 
tinc tot pensat”, en canvi amb la tècnic mixta 
sobre paper genera accidents “a veure a on 
em porten”. L’artista sempre s’ha fet les ca-
nyes dels pinzells perquè “el resultat del traç 
és diferent, és més personal a diferència dels 
pinzells comprats que tots tenen el mateix”. 
L’obra de Vidal reflexa una experiència pròpia 
sense premeditar-ho, al marge dels corrents “la 
meva pintura és molt difícil de vendre, molt 
difícil d’entendre i molt minoritària” creu el 
mateix autor, que no ha fugit d’expressar el seu 
univers propi que fa especial la seva obra. 

ART | IL·LUSTRACIÓ I PINTURA 

La sala gran del Casino de Caldes va exhaurir totes les 
localitats, dissabte passat 6 de novembre, per gaudir 
de  l’espectacle musical d’El Pot Petit: “Les aventures 
del lleó vergonyós”. Els més menuts acompanyats de 
les seves famílies van gaudir d’un espectacle divertit 
amb titelles i música en directe, amb un dels perso-

natges més emblemàtics d’El Pot Petit. A través de la 
cançó del “Lleó vergonyós”el públic totalment entre-
gat va acompanyar al seu protagonista en un viatge 
que visibilitza les emocions bàsiques fent que els nens 
i nenes les puguin reconèixer i compartir a través del 
Lleó i els seus amics.

Torna amb èxit d’assistència la Sessió de Rialles al Casino

Mireia Clapers 
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Any després les colles de cultura popular i tradicional de Caldes recuperen la festa de la Capvuitada. > J.SERRA 

Milers de persones participen als 
actes de la Capvuitada 2021
Caldes ha recuperat enguany la 
clàssica traca final de les festes 
locals: la tradicional Capvuitada i 
l’Aplec del Remei, que aquest 2021 
s’han concentrat en el cap de set-
mana després de la Festa Major, 
del 15 al 17 d’octubre. Una vintena 
d’actes han configurat el programa 
d’una edició en la qual hi han par-
ticipat milers de persones gràcies, 
en part, a la desaparició de la ma-
joria de les restriccions Covid-19 
aquell mateix divendres. 
Les activitats esportives van cen-
tralitzar els actes programats del 
dissabte 16 d’octubre, al matí: 
primer, la matinal excursionista 
organitzada pel Centre Excursi-
onista de Caldes i, una hora més 

tard, el torneig de pàdel solidari 
organitzat per l’Associació Espa-
nyola Contra el Càncer, a la Font 
dels Enamorats. 
Pel que fa a l’Aplec del Remei, la 
caiguda de bona part de les restric-
cions Covid-19 va permetre realit-
zar amb certa normalitat els actes 
més emblemàtics. En concret, a 
primera hora del matí del diumen-
ge va celebrar-se la tradicional tro-
bada i pujada de carros fins a l’er-
mita del Remei. Precisament, el 
Passeig del Remei va convertir-se 
en l’epicentre de bona part dels 
actes previstos. Durant tot el matí 
s’hi va instal·lar la fira de produc-
tes artesans i, també s’hi van dur 
a terme tallers per al públic fami-

liar, com el de confecció de màsca-
res a càrrec de l’Esplai Grifoll. Al 
llarg del matí, les entitats de cul-
tura popular i tradicional de Cal-
des de Montbui van recuperar les 
seves habituals actuacions en el 
marc de l’Aplec, a més de la tradi-
cional ballada de sardanes que va 
anar a càrrec de la cobla Genisen-
ca. També a la tarda, a partir de les 
16 hores, va celebrar-se la IV Tro-
bada de Bèsties, organitzada pel 
Ball de Diables, des de la plaça de 
la Font del Lleó. Al vespre, el con-
cert de Sara Sambola i Alex Bové 
va tancar la programació de la 
Capvuitada, des del Cafè del Cen-
tre i organitzat per El Centre, Ate-
neu Democràtic i Progressista. 

CULTURA POPULAR | TRADICIONS NOTÍCIES BREUS

Torna el club de lectura de la Biblioteca

‘Concert en família’ amb Dàmaris Gelabert

TEATRE | XIV CICLE DE TARDOR 

L’Elvis del metro puja a l’escenari del Casino
El 28 de novembre “L’Elvis del metro. Mid 
the gap!” tancarà el XIV Cicle de teatre 
de Tardor del Casino. L’espectacle que 
és una adaptació del treball final de car-
rera del calderí Ferran Devesa compta-
rà amb els actors Valèria Pisati i Eduard 
Serra, de la Benvolguda Cia.  “M’agrada-
ria que l’espectacle fos com quan entres 
al metro i escoltes els primers acords 
d’algun músic que està tocant en un 
racó, reconeixes la cançó i durant els 
trenta segons que passes per davant, en 
aquella trobada inesperada, el teu pen-
sament i estat d’ànim es modifiquen es-
pontàniament” explica Devesa.

BIBLIOTECA | LA CALDERA

ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER | CASINO

El passat octubre es va reprendre de forma presencial el club de lectu-
ra que organitza la Biblioteca de Caldes, batejat com “La Caldera” pels 
participants de l’edició anterior. Un canvi important d’aquesta edició 
es que l’activitat es va fer a l’aula gran de Les Cases dels Mestres, amb 
una capacitat de 20 persones seguint amb les mesures de seguretat es-
tablertes per la COVID19. Per aquesta primera sessió es va comentar el 
llibre ‘Cançó de la plana’ de Kent Haruf (1943-2014) i va conduir la lectu-
ra l’Enric López, actor, músic i amant de la cultura.

El proper dia 20 de novembre es podrà veure al Casino l’espectacle “Con-
cert en família” de la Dàmaris Gelabert. Un concert benèfic organitzat per 
l’Associació Contra en Càncer de Caldes. Aquest espectacle és el resul-
tat dels concerts que feien la Dàmaris i la seva família durant el confina-
ment, uns concerts en directe des de casa seva que van animar i ajudar 
als infants i les seves famílies durant el període de restriccions més dures.
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Joan Jofresa, atleta del CN Caldes en la modalitat de triatló, va pro-
clamar-se campió d’Espanya i subcampió del món en la disciplina 
d’Aquatló en el marc del campionat nacional i internacional cele-
brat dissabte 30 d’octubre a les instal·lacions ‘El Anillo’ d’Extre-
madura. La complicada prova va consistir en l’assoliment de 1.000 
metres de natació en el pantà, seguit de 5 quilòmetres de cursa en 

asfaltat i camí de terra. “Va tractar-se d’una natació molt dura 
a causa del vaivé de l’aigua, però Jofresa va aconseguir acabar 
la prova amb molt bon temps” expliquen des del club calderí Des-
prés d’una ràpida transició, Jofresa va encaminar la cursa man-
tenint l’avantatjosa posició, tot i incentivar la velocitat en l’últim 
moment per arribar a la meta en la posició de subcampió del món. 

L’atleta del CN Caldes Joan Jofresa es proclama subcampió del món

La jove nedadora del Club Natació Caldes Clàudia Muñoz és una de les noves promeses d’àmbit nacional

Amb la natació en l’ADN

La nedadora Clàudia Muñoz en la seva primera participació en un campionat internacional, celebrat a Belgrad. > CEDIDA

NATACIÓ | ENTREVISTA 

é només catorze anys, 
però és una de les pro-
meses més fermes de 
la natació calderina i 
catalana. La nedado-

ra del CN Caldes, Clàudia Muñoz 
Becerra ha despuntat en els cam-
pionats catalans i espanyols, fins al 
punt de ser seleccionada per a par-
ticipar en la Selecció Espanyola en 
la Mediterranean Cup de Belgrad 
(Sèrbia), on ha sumat la seva prime-
ra medalla internacional.
Va aprofitar el confinament per a 
entrenar-se com mai i just després 
de tornar a la normalitat competi-
tiva va fer un pas endavant i ara és 
una medallista habitual en els cam-
pionats de Catalunya i d’Espanya. 
Filla del coordinador de natació 
i entrenador del CN Caldes, José 
Muñoz i de l’exnedadora olímpica 
Lourdes Becerra -que actualment 
entrena al CAR de Sant Cugat- la 
Clàudia porta en l’ADN la natació i 
ja es postula com a un dels nous re-
ferents calderins en l’esport aquàtic. 

Com i quan vas començar a nedar?
De ben petita, amb només dos anys, 
els meus pares em van apuntar a fer 
cursets al Club Natació Caldes i als 
cinc vaig entrar a l’escola de natació.

Vens d’una família de nedadors 
importants, com es porta això?
No li dono gaire importància, ja que 
no m’afecta en la meva vida, però sí 
que és cert que com que ells ja han 
passat per aquest, puc aprofitar tots 
els consells que poden donar-me, ja 
que són experts en el tema.

L’has viscut des de sempre, però 
què significa la natació per a tu?
És com una part de mi, ja que porto 
molts anys dedicant-me a ella i ho 
gaudeixo molt. És un esport on es 
reflecteixen tots els esforços que fas 
en el dia a dia i on el que aconseguei-
xes tan sols depèn de tu mateix.

Portar el cognom Becerra afe-
geix pressió?
Una mica sí, perquè sempre he vol-
gut ser com ella de gran, però re-
alment cadascú ha de fer el que 

T
Albert San Andrés  

li sigui possible de fer i donar el 
màxim d’una mateixa.

Els teus pares es dediquen a la 
natació de competició. A casa 
parleu molt del tema?
Això no influeix en la conversa de 
casa, ja que a la piscina mantenim 
una relació entrenador/a-nedadora 
i a casa és una relació pare/mare-fi-
lla. És a dir, parlem del mateix que un 
noi o noia amb els seus pares -que no 
siguin entrenadors-. Com per exem-
ple, de com ha anat el dia, l’entrena-
ment, l’escola, la competició o altres.

El confinament va ser un fre per 
a molts esportistes, però tu ho 
vas aprofitar per a entrenar, pre-
parar-te i fer un salt de qualitat.
Durant el confinament no vaig 
parar de fer esport. A les tardes 

fèiem una hora de físic amb els tèc-
nics del club, cardio en una bici està-
tica i quan vam poder sortir una es-
tona al dia anava a córrer, caminar 
o en bici per la muntanya… I quan 
va acabar el confinament ens vam 
posar a aprofitar al màxim la pis-
cina per tornar a estar com abans.

De fet, vas passar a ser meda-
llista recurrent als catalans i 
als nacionals!
Sí!, la meva primera medalla la vaig 
guanyar fa menys d’un any al cam-
pionat d’Espanya, abans d’això mai 
havia pujat a un pòdium en cap cam-
pionat, ni tan sols als de Catalunya.

Això també t’ha ajudat a marxar 
al CAR de Sant Cugat a entrenar 
juntament amb tres esportistes 
més del CN Caldes.

En acabar el curs em van donar la 
beca per entrar al CAR i vaig deci-
dir acceptar-la perquè era una opor-
tunitat per a poder combinar-me 
millor els estudis amb la natació i 
entrenar més hores a la setmana.

I a ser una habitual de la selecció 
espanyola.
Els mesos d’abril i setembre vaig 
tenir una concentració amb la se-
lecció espanyola per a preparar la 
Mediterranean Cup que es va cele-
brar a Belgrad aquest passat mes 
d’octubre, on vaig nedar els 400 m 
estils, els 200 m braça i els relleus 
de 4x100 m lliures i 4x200 m lliures.

Com ha estat aquesta experièn-
cia a Belgrad?
Va ser una experiència molt impor-
tant per a la meva vida, ja que era 
la meva primera competició inter-
nacional. Vaig gaudir molt d’ella i 
sobretot vaig aprendre molt.

Ets multidisciplinar en estils, 
però quin és el teu preferit?
La braça és el meu preferit d’ençà 
que era petita.

Tens pensat especialitzar-te en 
algun en concret?
Tot i ser polivalent, ja estic especi-
alitzada en la braça i vull perfeccio-
nar-lo encara més en el futur.

Amb la marxa de l’Ainhoa Campa-
badal al Sant Andreu, el club ne-
cessita un nou referent. Creus que 
pots ser tu en un futur pròxim?
Jo crec que si tot segueix així, sí, 
tot i que no crec que sigui l’úni-
ca perquè els meus companys la 
Carolina Oliveira, l’Alex Jiménez 
i la Xenia Torrejón, també podri-
en formar part dels referents del 
club en el futur.

Quin és el teu repte esportiu a 
curt termini? I a llarg?
A curt termini millorar en tots 
els aspectes tant tècnicament 
com intensament el meu esport. 
I a llarg termini m’agradaria anar 
als Jocs Olímpics.

I el teu somni en la natació?
El de poder participar en una 
final olímpica.

“Sempre he volgut ser com 
la meva mare de gran, però 
realment cadascú ha de 
fer el que li sigui possible 
de fer i donar el màxim”

Clàudia Muñoz,
nedadora CN Caldes
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HOQUEI | PARLEM OK LLIGA HOQUEI | PARLEM OK LLIGA 

Torneig solidari contra el Càncer

Era dissabte de Capvuitada, i només quedaven tres dies per comme-
morar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. El passat 16 d’octu-
bre, i durant tot el dia, la junta local de l’AECC va organitzar el primer 
Torneig de Pàdel solidari en modalitat americana, que va tenir lloc a 
les instal·lacions del CN Caldes. A les 9 hores del matí va començar 
la llarga i festiva jornada esportiva que va sumar quasi 100 inscripci-
ons: “Estem molt contents i agraïts perquè va ser un èxit de par-
ticipació” exclamava Cristina Sánchez, presidenta de la Junta local 
de Caldes contra el Càncer.
Fins a les 21 hores del vespre, les parelles participants van anar jugant 
en quatre categories de diferents nivells, de 2 hores de durada cada 
una. “Gràcies a l’alta participació, amb 98 inscripcions, a més de 
la fila zero i algunes aportacions, el total recaptat va ser prop de 
1.500 euros, i estem molt contents i agraïts, també, als patroci-
nadors i a totes les persones que van participar. L’ambient va ser 
molt festiu!” acabava Sánchez.

PÀDEL | AECC  CALDES DE MONTBUI

HOQUEI PATINS | OK FEMENINA

Laura Puigdueta guanya la Supercopa 
d’Espanya amb l’HC Palau de Plegamans

El Generali HC Palau s’ha proclamat campió de la 1a SuperCopa de 
l’OK Femenina a Espanya després de vèncer per 0 a 6 al CH Cerda-
nyola a la final. A l’equip, una jugadora destacada: la calderina Laura 
Puigdueta, la qual juga amb el club des dels seus 11 anys, després d’ar-
ribar procedent del CH Caldes. Poc abans de la competició espanyola, 
Puigdueta revalidava de nou la primera posició en el Campionat d’Eu-
ropa amb la selecció espanyola femenina de l’hoquei patins, una gran 
final disputada contra Portugal que els va merèixer el títol de cam-
piones d’Europa en el Rink Hockey 2021, celebrat el mes d’octubre. FUTBOL | SEGONA CATALANA

Ferran Roca, un jugador del Caldes fet a casa. > T. GUTIÉRREZ

NOTÍCIES BREUS

El conjunt calderí ha disputat un 
inici de lliga espectacular amb la 
suma de quatre victòries, un empat 
i una única derrota, la qual es va 
viure aquest darrer cap de setma-
na davant del C.F. La Torreta (4 a 1).
L’equip local és fidel a la filosofia del 
míster Jose Luis Duque, qui fa una 
clara i ferma aposta pels jugadors 
de la casa, fent canvis amb juvenils. 
Tot i el camí marcat pel treball i la 
humilitat, l’últim encontre no va 
obtenir el resultat esperat, però 
tot just arrenca la nova temporada. 
A partir dels resultats de lliga acu-
mulats, el CF Caldes comparteix, 
ara per ara, el lideratge amb el Sant 
Pol i l’Argentona a la classificació 
de Segona Catalana, amb 13 punts 
cada club. > TONI GUTIÉRREZ 

El bon inici de lliga converteix en colíder al C.F. Caldes

Acció del darrer partit que va acabar en victòria. > PREMSA CH CALDES 

Deures fets abans de l’Europeu

El Recam Làser Caldes va sumar 
la seva segona victòria consecuti-
va a la Parlem Ok Lliga d’aquesta 
temporada, en l’últim partit dispu-
tat, dissabte 30 d’octubre. Els cal-
derins van aconseguir sumar tres 

punts més a la competició després 
de superar a un combatiu Palafru-
gell amb un resultat final de 3 a 1. 
Va ser també l’estrena dels calde-
rins en sumar el primer triomf del 
curs a casa, des de la Torre Roja. 

En aquest últim matx, els juga-
dors de Candami van aconseguir 
desequilibrar el duel en un segon 
temps intens. Ja en el minut 2, Ro-
dríguez va veure la blava per una 
acció sobre Ceschin. Camps, un cop 
més, va brillar sota pals aturant la 
directa. Amb inferioritat, el Caldes 
va ser capaç d’avançar-se a l’elec-
trònic amb una gran jugada perso-
nal de Rovira. Al minut 10, els de la 
Costa Brava van empatar el matx 
amb una gran jugada col·lectiva. 
Canet va fer l’empat a 1. A la re-
presa, els vallesans van posar una 
marxa més i van controlar el par-
tit. Rovira va poder fer el segon des 
del punt de penal, però la bola no 
va entrar. Dos minuts màgics dels 
vallesans van desequilibrar el duel 
amb gols, per completar el hat-
trick personal de Rovira. En els úl-
tims 3 minuts, Rovira va poder tor-
nar a anotar amb la desena, però 
el meta visitant va impedir el gol. 
El Recam Làser Caldes arriba a 
l’aturada per l’Europeu amb els 
deures fets, esperant el retorn de 
la competició a finals de novembre. 
Ara per ara, els calderins sumen 
tres derrotes, dos empats i les dues 
últimes victòries, que els manté en 
8a posició. > PREMSA CH CALDES 

La calderina Puigdueta, amb el número 3 en el HC Palau. > HOCKEY CATEDRA
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   Exposició

“Els calderins deportats als 
camps nazis”
Mostra que homenatja als 12 cal-
derins deportats als camps de 
concentració nazi, impulsat pel 
Museu Thermalia i l’Arxiu His-
tòric Municipal.
Lloc i org.: Museu Thermalia

“Absència – Presències” 
Exposició participativa, homenat-
ge i reconeixement a Àngels Rosés, 
artista de Sant Feliu de Codines 
que va morir el març del 2019. In-
auguració 19 de novembre (podrà 
visitar-se fins al 23 de novembre).
Lloc: Sala Delger
Organitza: M.Eulàlia Poch; 
Montse Carbonell; Roser Bosch i 
M. Teresa Torras.

   DIJOUS 11

10 H · TALLERS
CLUB FEINA +16
‘Coneix els sectors emergents’ 
Lloc: Club de feina+16, a la Piqueta
Organitza: Ajuntament de Cal-
des de Montbui

17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Cal-
des de Montbui

   DIVENDRES 12

18 H · PONÈNCIES ‘JUNTA-
BRUIXES DE CALDES DE 
MONTBUI’
“Els processos de bruixeria: Euro-
pa, Catalunya i el Vallès” a càrrec 
del Dr. Pau Castell; i “400 anys de 
la fi dels processos de les bruixes 
de Caldes: darreres consideraci-
ons” a càrrec de Ricard Jiménez.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Thermalia 

   DISSABTE 13

JUNTABRUIXES DE 
CALDES DE MONTBUI

11:30 H · RUTA TEATRALIT-
ZADA 
‘Camins de Bruixes’ a càrrec de 
Cooltur Turisme Cultural. 
Lloc: Plaça Font del Lleó

17 H · Espectacle ‘Terra de 
Bruixes’ per als més petits.
Lloc: Plaça de Can Rius

17:30 H · Escape Tour ‘Lo Ne-
goci de les Bruixes’ 
Lloc: Museu Thermalia

18 H · II CICLE PARLEM DE 
CULTURA POPULAR
Recull fotogràfic de la història de 
la colla de Geganters de Caldes. 
Activitat gratuïta. 
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: Casino de Caldes

   DIUMENGE 14

9 H · RETRO CALDES 2021
3a edició de la trobada de vehi-
cles clàssics: exposició de vehi-
cles, parades; entreteniments, 
servei de bar i música; lliura-
ment de premis; proves d’habili-
tat mecànica entre els assistents, 
amb premis, i servei gratuït d’au-
tobús (antic) llançadora entre el 
Caprabo i el centre del  poble. 
Lloc: aparcament Caprabo
Organitza: Club de Cotxes Antics 
de Caldes de Montbui.

11:30 H · PASSEJADA ‘EL 
BOSC DE LES BRUIXES’
Amb motiu del ‘Juntabruixes de 
Caldes de Montbui’. 
Lloc: Plaça Font del Lleó
Organitza: Thermalia 

12 H · ACE DE LLIURAMENT 
DEL GUARDÓ AL VOLUNTA-
RIAT 2019-20
Amb l’assistència de la Conselle-
ra de Drets Civils i Socials, Vio-
lant Cervera. 
Lloc: Ajuntament de Caldes de 
Montbui
Organitza: Federació d’Associa-
cions de Caldes de Montbui 

18 H · TEATRE
‘Mostra oberta GEN Z’ del Grup 
Escènic Casino (GEC). Dins del 
XIV Cicle de Teatre de Tardor. 
Preu: 8 – 10 euros (estudiants: 5 
euros). Venda d’entrades: taqui-
lla els dijous de 17 a 19 hores i per 
internet a http:bit.ly//Casino-
Caldes 
Lloc i org.: Casino de Caldes 

   DILLUNS 15

SERVEI D’ASSESSORIA JU-
RÍDICA PER A DONES 
Atenció telefònica per garantir 
les mesures de prevenció i segu-
retat:. Cal demanar cita prèvia al 
T.  93 865 54 20.
Organitza: Ajuntament de Cal-
des de Montbui

   DIMECRES 17

SERVEI DE DEIXALLERIA
La deixalleria de Caldes roman-
drà tancada en horari de matí per 
una formació interna dels/les 
treballadors/es. El servei es res-
tablirà amb normalitat, de 16 h a 
19 h, com tots els dimecres. 

19 H · CONFERÈNCIA
‘La transició a Catalunya’ a càr-
rec de Josep-Lluis Martin i Ber-
bois, doctor en Història Con-
temporània. Entrada no socis: 
aportació de 7 €. Entrada per 
a alumnes de l’Escola d’Adults 
El Roure Gros: 4 €. Per a fer-se-
socis, escriure a aulescaldes@
gmail.com; trucar al 
637.852.741 o per WhatsApp 
610.753.055. 
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Uni-
versitària ‘Delfí Dalmau i Arge-
mir’ Caldes de Montbui

   DIJOUS 18
 
17:45 H · ‘ENDEVINA-LA’
Sorteig en directe dels premis 
de les tres categories del joc 
d’enginy i llengua que s’ha dut 
a terme als comerços de Caldes 
fins al 31 d’octubre. 
Lloc: Ràdio Caldes (en directe)
Org.: Oficina de Català i l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui

   DISSABTE 20

18 H · CONCERT EN FAMÍLIA
A càrrec de Dàmaris Gelabert. 
Preu d’entrada: 12 euros. Venda 
d’entrades: taquilla els dijous 
de 17 a 19 hores i per internet a 
http:bit.ly//CasinoCaldes
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Associació Contra el Càn-
cer i Ajuntament de Caldes  M.

   DIUMENGE 21

10 H · FIRA D’ANTIQUARIS I 
BROCANTERS
La fira és oberta a tothom i s’hi 
poden trobar tot tipus d’objec-
tes antics, de brocanters, i de 
col•leccionistes procedents 
d’arreu de Catalunya.
Lloc: Avda. Pi i Margall, a l’alça-
da del carrer del Mestre Gregori 
Montserrat, entre el carrer Geò-
graf Aparici i Santo Domingo.
Org.: Ajuntament de Caldes

   DILLUNS 22

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 org.: Ajuntament de Caldes

18:30 H · TEATRE 
‘Les històries de l’avi Josep’, mu-
sical de Mateu Peramiquel i Mar 
Puig amb la Cia. WeColorMu-
sic. Preu d’entrades: 8€ - 10€ 
(estudiants: 5 €). Venda d’entra-
des: taquilla els dijous de 17 a 19 
hores i per internet a http:bit.ly//
CasinoCaldes
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

   DIJOUS 25

10 H · TALLERS
CLUB FEINA +16
‘Construeix el teu futur’
Lloc: Club de feina+16, a la Piqueta
Organitza: Ajuntament de Caldes

17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Caldes 

   DIVENDRES 26

18 H · ENCESA DE L’ARBRE 
DE NADAL
Lloc: pl. Font del Lleó
Org.: Ajuntament de Caldes 

MERCAT DE NADAL
Del 26 al 28 de novembre. Dv de 
17 a 20 hores; ds i dg de 10 a 20 h.
Casetes de fusta amb productes 
nadalencs, alimentació, artesania, 
antiguitats i brocanteria. Brou de 
Nadal i activitats infantils. 
Lloc: Nucli antic de Caldes

19:30 H · ASSEMBLEA GE-
NERAL ORDINÀRIA
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Facultat de Sant An-
toni Abat Caldes de Montbui

   DIUMENGE 28 
18:30 H · TEATRE
‘L’Elvis del Metro. Mind the Gap!’, 
espectacle de Ferran Devesa Coll, 
amb Benvolguda Cia. Peu: 8 € - 10 
€ (estudiants: 5 €). Venda d’en-
trades: taquilla els dijous de 17 a 
19 hores i per internet a http:bit.
ly//CasinoCaldes
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

    DILLUNS 29
17:30 H · ACTIVITAT: ‘VE 
NADAL I TU NO HI ETS’
Cal inscripció a la Biblioteca
Lloc: Biblioteca de Caldes de 
Montbui
Org.: Fundació Santa Susanna
Col·labora: F. Sociosanitària Santa 
Susanna i Biblioteca de Caldes 

DESEMBRE

   DIMECRES 1

19 H · CONFERÈNCIA
‘Llegir la ment a través de les pa-
raules’ a càrrec de Xavier Vi-
llalba, Doctor en Llengua cata-
lana, catedràtic UAB. Entrada 
no socis: aportació de 7 €. En-
trada per a alumnes de l’Escola 
d’Adults El Roure Gros: 4 €. Per a 
fer-se socis, escriure a aulescal-
des@gmail.com; trucar al 
637.852.741 o per WhatsApp 
610.753.055. 
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària ‘Delfí Dalmau i Ar-
gemir’ Caldes de Montbui

   DIVENDRES 3

MERCAT DE NADAL
Del 3 al 8 de desembre del 2021. 
Dv de 17 a 20 hores; ds, dg i pont 
La Puríssima de 10 a 20 hores. 
Casetes de fusta amb produc-
tes nadalencs, alimentació, arte-
sania, antiguitats i brocanteria. 
Brou de Nadal i activitats infantils. 
Lloc: Nucli antic de Caldes

   DIMARTS 7 

8 H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: aparcament del carrer de 
les Escoles Pies
Orga.: Ajuntament de Caldes

Novembre / Desembre 2021

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

DEFUNCIONS

25 d’octubre · 98 anys
MONTSERRAT COMPANY 
GIRALT

    DIJOUS 9 

10 H · TALLERS CLUB FEINA 
+16
‘Fes brillar el teu talent a l’en-
trevista’
Lloc: Club de feina+16, a la Piqueta
Org.: Ajuntament de Caldes.

17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes

    DISSABTE 11

18 H · SESSIÓ DE RIALLES
‘El Sol amb la Lluna’, a càrrec de 
la Cia. Sgratta. Conte explicat 
amb titelles. Preu d’entrada: 7 € 
i 9 €. Venda d’entrades a taquilla 
els dijous de 17 h a 19 h i per in-
ternet a http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc i org.: Casino de Caldes

18:30 H · INAUGURACIÓ 
Exposició col·lectiva d’ARTS-
grup. Activitat gratuïta.
Lloc: Espai d’Art Casino de Caldes
Organitza: Artsgrup 

    DIMARTS 14

18 H · PRESENTACIÓ DE 
NOVEL·LA
Acte de presentació de la novel-
la ‘Cuatro reinas’ d’Ediciones 
Carena, escrita per la molletana 
Esther Ventura Grimau. La tro-
bada comptarà amb l’assistència 
de l’autora. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
  
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
A partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques cal trucar 
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41). 
Allà els informaran de la farmàcia de 
torn, que obrirà per prestar-los el servei 
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir 
de les 00.30 h, el servei de farmàcia 
de guàrdia es deriva a la Farmàcia 
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).
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 t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat

anuncia’t
a l’especial

de Nadal
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Curiositats

“Si es coneix la 
sardana, la vius i la 

balles, crec que és 
una dansa única”

J.
 S

E
R

R
A

- Com arribes al món de la interpre-
tació i la dansa?
De petita ja m’agradava molt ballar 
a casa. Vaig començar a l’Stage i he 
anat fent dansa tota la vida. Des del 
clàssic, el jazz, el contemporani i la 
sardana. Al teatre hi arribo gràcies a 
una extraescolar a l’escola Montbui i 
de seguida em va agradar molt poder 
jugar a ser altres personatges. 
 
- Quina és la teva formació?
He estudiat al Col·legi del Teatre el 
grau superior d’Art Dramàtic que 
són tres anys i hi he pogut fer inter-
pretació, dansa, teatre físic. He tin-
gut professors que m’han ensenyat 
molt. Després del meu pas pel Col-
legi crec que soc una altra, hi ha 
un treball emocional molt intens. 
 
- Què significa la sardana per a tu?
És la meva vida. Només la música 
em provoca un no sé què... m’agrada 
molt. Crec que hi ha un desconeixe-
ment molt gran de la societat envers 
la sardana. Si es coneix, la vius, la ba-
lles, crec que és una dansa única. La 
força d’agafar-se les mans, de ballar i 
jugar amb els aires que té la sardana 
és molt maco.
 
- Quan vas començar a ballar-la?
Com que era molt activa, els meus pares 
van saber que els dissabtes a la tarda 
feien un curset de sardanes a davant del 

Caprabo. Van pensar que seria una 
bona activitat per fer. M’ho passa-
va molt bé, feies amics d’altres es-
coles i quan es va formar la Colla In-
fantil de Caldes, la Roure Gros, vaig 
decidir anar-hi i descobrir el món 
dels concursos. Ens vestíem de sar-
danistes professionals i vaig desco-
brir el món de la competició. Ja de 
més gran vaig passar a la colla de 
grans, l’Aqua. Anys més tard, ba-
llant en un aplec, em van proposar 
ballar en una colla de Barcelona, la 
Colla Xàldiga de Sant Andreu, on 
vaig poder competir al campionat 
de Catalunya amb les categories de 
les millors colles. 
 
- Al programa Sarda.net de Ca-
talunya Ràdio hi tens una secció. 
Com t’arriba aquesta proposta? 
Durant el confinament jo feia el 
‘Sarda a casa’. Des de l’Agrupació 
Sardanista de Caldes, intentàvem 
ensenyar als nens i nenes el que 
podien aprendre amb uns vídeos 
que feia jo des de casa. Llavors el 
Quim Rutllan, el director, va saber 
que Sarda.net era el meu programa 
de ràdio preferit i com que al seu 
programa buscaven algú juvenil i 
despreocupat per una nova secció 
em va suggerir fer alguns guions 
que van encaixar i ja fa un any que 
estic al Sarda.net.
 
- Es pot viure de ballar sardanes?
Més o menys! El món artístic és 

complicat, però jo m’hi dedico i de 
moment vaig fent, dedicar-te a una 
cosa que vas començar com a una 
activitat extraescolar i que t’agra-
da molt, crec que està molt bé! 
 
- Quina sardana t’agrada més?
El meu compositor preferit és el 
Marc Timón, però també Ferran 
Carballido que ha compost una 
sardana que es diu ‘Il·lusions musi-
co-dansades’ que per a mi és molt 
especial, ja que està composta es-
pecialment perquè jo la ballés amb 
dansa contemporània. Però n’hi ha 
moltes que m’agraden.
 
Què és la sardana esportiva?
La sardana esportiva es basa en els 
campionats, competeixes amb al-
tres colles i es van formant diferents 
nivells i categories. La sardana és 
un esport que requereix un escal-
fament, fas servir molt els bessons, 
els peus, els braços.
 
Quin és l’estat de salut actual de 
la sardana?
He de dir que la sardana esporti-
va mou molta gent, des dels ale-
vins fins als veterans. Però quan 
vas a una plaça la mitjana d’edat 
és avançada. Falta que la base de 
la sardana, durant les ballades en 
els aplecs es consolidi.

Anna
Tantinyà

Sala

Actriu i ballarina

Per aquesta jove calderina la sardana ho és tot. Amb una energia 
inesgotable, l’Anna és membre de la junta de l’Agrupació Sarda-
nista de Caldes, condueix la secció ‘Quaderns Tantinyana’ al pro-
grama de Catalunya Ràdio, Sarda.net. També actua amb el Grup 
Escènic del Casino i molt aviat la podrem escoltar a l’emissora 
local, Ràdio Caldes, amb un programa sobre el món de la sardana.

Mireia Clapers 

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


