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Després de no haver-se pogut celebrar l’edició de l’any 2021, la Facultat de Sant Antoni Abat recupera la tradicional festa tot i estar marcada per les mesures sanitàries. > Q. PASCUAL
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PREESTRENA | ‘BRUIXES, LA GRAN MENTIDA’

La real i terrible història que
Caldes de Montbui va ser el municipi escollit on es va celebrar la preestrena oficial de la docuficció que narra la història
Ivette Hijano

T

ant de bo que les nostres
convilatanes, les dotze
calderines que van assenyalades, difamades, deshumanitzades, jutjades i
finalment executades pel
crim inventat de bruixeria ara fa més de
400 anys, se sentin una mica més reconegudes, tot i la trista impossibilitat
de reparar el dany i la injustícia comesa pels nostres avantpassats.
Dilluns 24 de gener, una important representació política de la societat catalana va concentrar-se al Casino de Caldes per celebrar la preestrena
oficial de la docuficció ‘Bruixes, la gran
mentida’, coproduïda per TV3 i Sàpiens,
amb el suport de la Diputació de Lleida.
En una sala plena amb la compareixença de 350 persones (complint amb
la restricció del 70% de l’aforament del
recinte), en l’acte hi assistiren el president de la Generalitat, Pere Aragonès;
la consellera d’Igualtat i Feminisme,
Tània Verge; representants de diputacions; l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda; l’eurodiputat i exbatlle Jordi
Solé; a més del cos directiu de la Televisió Pública Catalana, i dels organismes
i entitats impulsores del documental.
I és que tal com va destacar el director de TV3, Vicenç Sanchís, “aquesta no és una presentació qualsevol si
considerem el grau de representació
institucional que tenim avui aquí”. I
aquesta excepcionalitat – seguia Sanchís- “és perquè no només estem parlant d’un documental, per molt valuós que sigui, sinó que parlem d’una
campanya de reivindicació després de
segles, de les que se n’ha fet poques”.
‘Bruixes, la gran mentida’ significa
la culminació de la campanya ‘No eren
bruixes, eren dones’ en la qual s’ha recuperat el nom i les aferrants històries de
prop d’un miler de dones que, entre els
segles XV i XVIII, van ser torturades i
executades a la forca o cremades a la foguera. “Catalunya és un dels primers
indrets d’Europa on es té constància
del fenomen de la cacera de bruixes,
i la persecució va ser molt intensa especialment en els anys més durs de
la crisi”, revela Pau Castell, historiador especialista en la cacera de bruixes, la investigació del qual –juntament
amb Agustí Alcoberro- ha permès, per
primera vegada, posar nom i xifres a
aquesta barbàrie. “Va començar durant l’època medieval i es va estendre fins als segles moderns portant a
la forca i a la foguera a milers de persones, sobretot dones, acusades d’un
‘nou’ crim fins aleshores inexistent,
el de bruixeria” segueix Castell en un
fragment del documental.
De la reveladora investigació va
sorgir la posterior iniciativa impulsada
per Sàpiens, que “vam concebre molt
territorial i participativa” va apuntar Clàudia Pujol, directora de la revista
responsable. Al llarg dels nou mesos de

D’esquerra a dreta, Pau Castell, Joanna Pardos, Vicenç Sanchís, Clàudia Pujol i Montse Armengou: creadors i impulsors de la docuficció catalana. > J.SERRA

“Hi ha moltes
connexions entre
La Carabassera,
la nostra
protagonista
assassinada de
bruixeria, i dones
que han participat
en el documental
i que també han
estat acusades i
assenyalades al
segle XXI”
Joanna Pardos
directora del
documental
‘Bruixes, la gran
mentida’

campanya, unes 12.000 persones s’han
unit a la iniciativa a través de la seva
signatura del manifest; molts municipis han aprovat els seus propis actes de
reparació; s’han organitzat xerrades i
cursos; també s’han impulsat obres de
teatre arran la investigació, i s’han batejat places i carrers, com el passatge de
les Bruixes a Caldes. “ Fins i tot, s’ha
posat el nom de bruixes a parcs infantils” afegia Pujol, responsable de conduir l’acte de preestrena des del casino de
la vila termal.
Ara, però, la campanya ha avançat un pas més enllà, i superant la dimensió ciutadana, ha estat el torn de
l’assoliment de la vessant institucional
amb l’aprovació al Parlament de Catalunya, un dia després de l’estrena del documental, de la resolució que incideix
en la reparació de la memòria d’aquestes dones que van ser condemnades per
bruixeria. “A Catalunya es va viure un
feminicidi institucionalitzat durant
prop de dos segles; una persecució de
dones acusades de ser el mal personalitzat, que va produir milers d’assassinats en el nostre país” apuntava el president de la Generalitat, Pere
Aragonès, tot incidint en la necessitat

de reparar i mantenir viva la memòria
d’aquestes dones assassinades fruit de
la misogínia que impregnava la societat
catalana: “Amb l’acte d’avui i la declaració del Parlament comencem a fer
justícia amb el passat i, alhora, ens
convida a reflexionar sobre qüestions del present que avui també estem
obligats a transformar” .
I és que moltes de les lògiques i dinàmiques patriarcals i absolutament desiguals que existien en la societat de fa
més de 400 anys, encara s’arrosseguen i
es perpetuen en l’actualitat. Sense anar
més lluny, “l’any passat, a Catalunya
16 dones van ser assassinades per
homes; 16 dones que no eren culpables de temporals ni pandèmies, sinó
que van ser assassinades pel simple
fet de ser dones. És una realitat crua
i que ens avergonyeix com a societat”
va lamentar Aragonès.
DONA, PER TANT, BRUIXA:
ABANS, I ENCARA ARA
‘Bruixes, la gran mentida’ no és només
la revelació de centenars d’històries de
dones de la Catalunya rural que van
morir penjades o cremades després de
judicis manipulats i terribles tortures

a l’edat mitjana. No és només la recuperació d’un passat aberrant i concret
que passés de manera delimitada en un
temps d’ignorància i desigualtat social. “Hi ha moltes connexions entre La
Carabassera, la nostra protagonista
assassinada de bruixeria, i dones que
han participat en el documental i que
també han estat acusades i assenyalades al segle XXI. I aquest, que era
el principal repte que ens vam plantejar en el documental, al final n’ha resultat ser la gran virtut: el fet d’adonar-nos que hem de posar a aquestes
dones en el lloc que els pertoca, perquè si no ho fem, continuarem perpetuant i mirant a les dones del passat i del present amb aquesta mirada
que les fem bruixes” va explicar la directora del documental, Joanna Pardos,
amb relació al manteniment d’estigmes
al llarg dels segles, i la seva persistència
encara en la societat actual.
Recuperar el passat, un passat que
no ha estat reparat “per pur egoisme
del nostre present” resumia Montse Armengou, directora del programa
“Sense Ficció”, quan emfatitzava la importància de la recuperació de la memòria històrica. “Totes les víctimes que
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no han estat reparades deixen un reguitzell de víctimes generació rere
generació, i com a societat vam tenir
unes bruixes que ara hem de reparar”
seguia en la seva intervenció, abans de
la projecció. De fet, afegia, “fa quatre
dies, un diputat d’extrema dreta va
dir-li ‘bruixa’ a una diputada socialista. I per tal de saber traduir aquest
tipus de coses necessitem documentals com el de la Joanna, documentals
que fan d’altaveu a aquelles veus silenciades, i no dic empoderades, perquè ja ho eren!”.
Més enllà, doncs, de recuperar la
memòria històrica i celebrar actes de
desgreuge col·lectius, els creadors i impulsors del ‘Bruixes, la gran mentida’
van coincidir en el fet d’aprofitar l’oportunitat que brinda aquest documental
“per reflexionar entre tots i totes. I no
des d’una visió complaent de mirar al
passat i sentir-nos millor en el nostre
present, sinó per prendre consciència
i fer una mirada crítica” va demanar
l’historiador Pau Castell.

“17 dones van ser retingudes
a les presons de Caldes,
13 van ser jutjades per la
Cort del Batlle i 12 van ser
finalment executades”

A dalt, Pere Aragonès d’entre el públic assistent. A sota, l’alcalde Isidre Pineda abans de la projecció. > J. SERRA

LES BRUIXES DE CALDES DE
MONTBUI DEL 1615 AL 1621
Més d’una desena de dones van ser jutjades a Caldes de Montbui entre els
anys 1615 i 1621 acusades de provocar
tempestes, fam, malaltia, mort ... “Totes
elles van ser el boc expiatori d’una societat profundament misògina i convençuda de l’origen malèfic de les
seves desgràcies” apuntava Pujol, de
la revista Sàpiens.
El primer intent d’acusació de

bruixeria a la vila termal es remunta l’any 1615, “però en aquest cas, la
veïna acusada va ser absolta” explicava l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda,
en la seva intervenció durant l’acte de
preestrena. Tanmateix, el maig del 1619
van reprendre’s les acusacions i van iniciar-se els judicis pel crim de bruixeria en el municipi, finalitzant un parell
d’anys després. “17 dones van ser retingudes a les presons d’aquesta vila,
13 dones van ser jutjades per la Cort
del Batlle i 12 van ser finalment executades” seguia Pineda, adreçant-se
al públic.
L’elevat volum de casos concentrats en municipis vallesans com Caldes de Montbui, i d’arreu de Catalunya,
“converteixen el nostre país en un
dels epicentres de la cacera de bruixes en l’àmbit europeu” va afegir l’especialista Pau Castell. Però des de fa
més de 30 anys que Caldes recorda i
realça la figura de les ‘bruixes’ gràcies al Ball de Diables local, i també més
recentment a través de la representació teatral a càrrec de l’associació La
Forca. Tot plegat s’escenifica cada mes
de juliol –amb la interrupció justificada
del 2020- “en un dels esdeveniments
culturals de primer ordre que reivindica i connecta, des del rigor i la vessant científica, amb el passat que es
remunta ara fa més de 400 anys: l’Escaldàrium” seguia l’alcalde.
D’altra banda, al marge de la festa
del foc i de l’aigua, Caldes ha incidit en
la reparació de la seva memòria a través d’actes com l’exposició “Lo Negosi
de les Bruxes. El procés de Caldes 16191621” del Museu Thermalia, o la inauguració del passatge de les Bruixes dins
l’emblemàtica plaça de la Font del Lleó.
“Tota aquesta feina que hem dut a
terme a Caldes encaixa a la perfecció
amb la tasca que ha impulsat Sàpiens i que culmina amb la presentació
d’aquest documental” va concloure
Pineda, per afegir, finalment que “projectes així sempre tindran les portes
obertes de Caldes de Montbui”.
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Caldes rep la visita del president Pere Aragonès
Autoritats del govern local van celebrar la recepció oficial al president de la Generalitat, el passat 24 de gener
Ivette Hijano

“M

escaldaré?”
va preguntar el president de la
Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès,
a l’alcalde de Caldes de Montbui,
Isidre Pineda, quan aquest va convidar-lo a corroborar els 74 graus
de temperatura de l’aigua termal
que brolla a la vila calderina, des
de l’emblemàtica Font del Lleó. I
“home, déu-n’hi-do!” va exclamar Aragonès després de tocar
l’aigua ben calental, acompanyat
de la consellera d’Igualtat i Feminisme, Tània Verge.
Era dilluns 24 de gener, passades
les 18 hores de la tarda, quan el
president Pere Aragonès trepitjava -per primera vegada en una recepció oficial- les llambordes de la
plaça neuràlgica del nucli històric
de Caldes, i va ser rebut per l’alcalde i la resta de representants del
consistori que l’esperaven a l’exterior de l’Ajuntament. Després de
les salutacions pertinents, la comitiva va desfilar fins a la Sala de
Plens on va celebrar-se la signatura del Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Es complien més de tres dècades
que cap president de la Generalitat de Catalunya visitava el municipi calderí. “La darrera vegada
que un president de la Generalitat va signar el Llibre d’Honor
de l’Ajuntament de Caldes va ser
en Jordi Pujol l’any 1985. I ho dic
per posar de manifest la importància del dia d’avui. Gràcies per
ser avui aquí, president” va avançar Pineda abans de la signatura.
En el seu torn, i després de redactar l’escrit, Pere Aragonès va compartir amb els assistents el text que
va signar en el Llibre d’Honor: “És
un honor visitar l’Ajuntament de
Caldes de Montbui i constatar la

Aragonès signant el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Caldes. A la dreta, l’entrada de la comitiva al consistori, i l’acte oficial a la Sala de Plens. > J. SERRA

vitalitat, el dinamisme i la riquesa del patrimoni històric i cultural del municipi que el projecta
cap al futur. El futur passa per la
igualtat d’oportunitats i la prosperitat compartida, per la igualtat de drets individuals i col·
lectius” va redactar Aragonès.
“Catalunya afronta transformacions en molts àmbits –la social, la verda, la feminista i la democràtica- i en aquest sentit els
ajuntaments són aliats imprescindibles per culminar-les amb

èxit” afegia el president de la Generalitat de Catalunya.
I concloïa: “Finalment, volia fer
un reconeixement a l’excel·lent
tasca de l’Ajuntament i el govern
municipal, un exemple de compromís, innovació i treball per
a tothom”.
Tot seguit, Aragonès i Pineda van
mantenir una breu reunió privada al despatx d’Alcaldia en el qual
l’alcalde va exposar al president la
situació del projecte del nou institut-escola ‘Calderí-Pic del Vent’’,

POLÍTICA | CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Argimon visita el CAP de la vila calderina
El conseller ha declarat que les obres del centre finalitzaran el març
Divendres passat, 4 de febrer, el
conseller de Salut Josep Maria
Argimon va visitar el Centre
d’Atenció Primària Joan Mirambell i Folch amb motiu de les obres
que s’hi estan executant des de fa
anys. Segons les declaracions d’Argimon, sembla que l’endarreriment
en la data de finalització del nou
equipament de salut culminarà, de
manera definitiva, el pròxim mes
de març: “És una molt bona notí-

cia des del punt de vista de la comarca, de la ciutat i per a la ciutadania, que és el més important.
Estem parlant que es culminarà
el març, per tant, d’aquí a poques
setmanes” va puntualitzar el conseller Argimon.
Aquest mes de març farà quatre
anys que van començar les obres
en el CAP de Caldes, quan la previsió de durabilitat de la intervenció
es quantificava en poc més d’un

any. En qualsevol cas, i d’acord
amb el projecte inicial d’ampliació
i millora de l’equipament de salut,
el resultat preveu doblar les sales
mèdiques de consulta, passant d’11
a 22 espais, així com millorar les
sales d’espera en un entorn més
lluminós, adaptat i sostenible. Les
obres també preveuen la creació
de nous espais i l’increment de
serveis com la prestació d’assistència odontològica.

segons ha informat l’Ajuntament
de Caldes. També van tractar-se
altres qüestions com la nova Comunitat Energètica Local (la CEL
de Caldes) i l’Escaldàrium, una de
les festes més singulars i populars
del territori català.
Abans d’abandonar la Sala de
Plens del consistori, però, Isidre
Pineda va agrair la visita al president Aragonès, qui després assistiria a la preestrena del documental ‘Bruixes, la gran mentida’ que
se celebrava al Casino de Caldes:

“President, consellera, ha estat
un autèntic honor que el primer
que hàgiu fet en arribar a la vila
hagi estat tocar l’aigua termal.
Pels calderins i calderines és un
símbol de respecte cap a aquesta vila mil·lenària. N’estem molt
agraïts” va concloure l’alcalde, qui
després els va fer entrega d’un parell d’exemplars del llibre “Lo negoci de les bruixes. El procés de
Caldes 1619-1621”, fruit de l’exposició que va acollir el Museu Thermalia, l’any 2019.
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Ivette Hijano

L’

L’aprovació de la mesura que permet la
realització de Test
d’Antígens Ràpids
supervisats a determinades farmàcies
ha generat un ritme de feina desbordant en aquests centres farmacèutics arreu de Catalunya. Determinats col·lectius prioritzats segons
el criteri de Salut Pública, com les
escoles arran la seva elevada incidència, han pogut adreçar-se (fins
ara!) a aquestes farmàcies adherides al programa on realitzar-se una
automostra supervisada i gratuïta.
A més, la mesura també ha permès
poder comunicar a aquestes farmàcies locals un resultat positiu en un
test d’antígens realitzat a casa. A
Caldes de Montbui són cinc les farmàcies adherides per realitzar TAR
supervisats i comunicar els casos
positius. No obstant això, i arran
de disminució de la incidència de
casos, des d’aquest dilluns només
s’ofereix el TAR supervisat a l’alumnat d’Educació Especial i a docents
en cas de nous positius a l’aula.
Marta Díaz, titular de la farmàcia
La Rotonda (pl. Lluís Companys),
comenta la situació actual de venda
dels Tests d’Antígens i els avantatges de la mesura que ha permès
descongestionar els centres d’atenció primària arreu del territori.
Quants tests d’antígens es venen
diàriament o en el decurs de les
darreres setmanes?
La demanda de test va augmentar a
finals de desembre per dos motius:
la regulació del preu i l’augment de
casos positius. A principis de gener
vam proveir als veïns i veïnes de la
zona al voltant de 2.000 test d’antígens. Hem de destacar que la regulació del preu era una mesura molt esperada per als farmacèutics, ja que
facilita un accés equitatiu a aquests
productes que són fonamentals en
aquesta fase de la pandèmia.
Actualment, ha baixat la demanda
de testos d’antígens ràpids, lligada
a la disminució progressiva de nous
casos de la Covid-19 i a la retirada
d’algunes restriccions.
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SALUT | FARMÀCIES

L’inici del fi al moviment frenètic
viscut a les farmàcies adherides
per realitzar TAR supervisats
Després d’un mes intens a les farmàcies, torna la normalitat arran de la disminució de casos
la tornada a l’escola després de les
vacances de Nadal. Durant les setmanes de més casos, a la farmàcia
realitzàvem uns 50 TAR supervisats al dia, tot i que en algun moment també ens vam veure afectats
per la falta de subministrament de
test per a aquest col·lectiu. Però
des del dilluns, la situació ha canviat: quan hi ha un positiu a classe ja no es fa el cribatge a la resta
d’alumnes (excepte en alumnes
d’Educació especial i professorat).
D’aquesta manera recuperem l’activitat normal de la farmàcia després
de setmanes de dedicació intensa.

La farmàcia La Rotonda, de Caldes, ha realitzat més de 50 TAR supervisats al dia, en les setmanes de més casos positius. > ARXIU

“Les farmàcies adherides
al programa TAR hem
realitzat més de 441.000 test
supervisats i hem detectat
més de 32.000 casos positius
en tot Catalunya”

S’ha pogut donar resposta a la demanda pel que fa al volum de test
sol·licitats o us heu quedat en alguna ocasió sense existències?
Ara per ara, la demanda de test
està sent atesa sense incidències,
ja que s’està normalitzant el subministre gràcies a l’autorització de
noves marques de test d’autodiagnòstic i, sobretot, a la regulació del
preu d’aquests. L’accés als test es
va veure limitat per Nadal, ja que
tots i totes volíem fer-nos un test
per poder gaudir de les festes amb
els nostres familiars amb certa se-

guretat i tranquil·litat, i la demanda
va ser molt superior a l’oferta que
hi havia en aquell moment.
Sou farmàcia adherida per realitzar TAR supervisats. Com ha funcionat aquest nou sistema?
Aquest servei ha ajudat a descongestionar els centres de Salut donant una resposta àgil i accessible
a la població. Les farmàcies adherides al programa TAR hem realitzat més de 441.000 test supervisats i hem detectat més de 32.000
casos positius a Catalunya des de

Rebeu moltes comunicacions de
nous positius?
A tot Catalunya hem notificat més
de 285.000 casos positius detectats
al domicili. Durant el gener rebíem
moltes trucades al llarg del dia de
veïns i veïnes de la zona, preguntant o notificant el resultat positiu
en un test fet a casa. A poc a poc ha
anat disminuint el nombre de trucades per notificar nous contagis.
Quina valoració feu de la mesura
presa per facilitar el registre dels
positius des de les farmàcies?
Ha estat molt ben acollida per la
població i ha ajudat a descongestionar el nostre CAP. Davant d’un resultat positiu en un test realitzat a
casa, la gent es pregunta com procedir. La nostra tasca és informar i
transmetre calma als veïns i veïnes.
Confiem que la situació es normalitzarà aviat.

SALUT | TEST D’ANTÍGENS RÀPIDS

Un estudi confirma una fiabilitat
major de les mostres nasals

Les mostres nasals són més fiables en els test d’antígens per diagonistar la Covid. >CEDIDA

Un estudi dut a terme a l’Atenció Primària
Metropolitana Nord de l’Institut Català de la
Salut posa de manifest que els test d’antígens
ràpids fets a partir de mostres nasals donen
millor rendiment que els que es fan amb mostres bucals (de saliva) per detectar els casos
positius de Covid-19. Per arribar a aquesta
conclusió, s’han analitzat mostres de 300 usuaris de centres d’urgències d’atenció primària
(CUAP) i de punts centralitzats on es realitzen
proves de detecció d’aquesta malaltia. Pràcticament el total de participants (el 95%) tenien
simptomatologia compatible amb la Covid-19.
Tenint en compte algunes afirmacions que

apuntaven que els resultats d’un test ràpid
d‘antígens podien variar en funció de si es
feien a partir d’una mostra nasal o bucal (de
saliva), la doctora Núria Prat, directora de
l’Atenció Primària Metropolitana Nord de
l’ICS, explica que “es va decidir posar en
marxa aquest estudi per confirmar la validesa de la presa de mostra en saliva per realitzar els TAR”. I destaca el paper de l’atenció primària en investigacions d’aquest tipus:
“El fet de tenir accés directe a un gran
volum de població ens ha permès fer l’estudi en molt poc temps, així com tenir resultats vàlids molt ràpidament”.
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EDUCACIÓ | CONTEXT EPIDEMIOLÒGIC

700 nous positius el gener

ACTUALITAT | 07

VACUNACIÓ COVID | ASSAIG CLÍNIC

L’elevat volum de contagis dins de la comunitat educativa ha obligat al
confinament de més de 30 grups d’alumnes en els centres educatius
L’impacte de la pandèmia en l’àmbit educatiu ha estat especialment
significatiu arran de la represa del
curs escolar. En les tres darreres setmanes, després de les vacances de
Nadal, els centres educatius del municipi han notificat 700 casos positius de la Covid-19, entre alumnes i
docents. La tendència disparada de
contagis ha obligat a confinar, segons
els protocols vigents, 32 grups escolars. A més, durant aquest període,
també s’han realitzat Tests d’Antígens Ràpid a més de 160 grups.
Aquesta situació contrasta amb la
viscuda durant el primer trimestre del curs, quan només van notificar-se 58 casos positius en els
centres educatius de la vila, de setembre a desembre.
La sisena onada de la pandèmia
també s’ha fet notòria, molt especialment, a les escoles bressol municipals. Durant les últimes tres setmanes de gener, s’han confinat 6 grups
d’alumnes dels 12 que hi ha en funcionament aquest curs. Aquesta
dada significa el 50% dels grups de
les EBM (La Lluna i Gegant del Pi).

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

L’assaig tindrà lloc a Espanya, Itàlia i Portugal. > CEDIDA

Crida al voluntariat
per a una nova vacuna
Centenars d’alumnes i docents han estat confinats durant el gener. > J.SERRA

En concret, s’han notificat el positiu de 29 alumnes dels 138 que estan
actualment inscrits, i s’ha hagut de
confinar una vintena d’educadores.
Davant d’aquesta situació, “l’Ajuntament de Caldes ha optat per contractar 5 noves professores, també
s’han ajustat horaris i s’ha ampliat la jornada laboral d’altres edu-

cadores per continuar prestant el
servei” declara el consistori. D’altra
banda, aquest gener s’ha notificat el
primer cas positiu de Covid -des de
l’esclat de la pandèmia- d’un alumne
de l’Escola d’Adults El Roure Gros.
En paral·lel, l’Escola de Música Joan
Valls ha registrat 26 casos positius al
llarg del passat mes de gener.

Un total de 20 hospitals, entre els quals l’Hospital de Mollet, han començat la crida de persones voluntàries per participar a l’assaig Fase III de
de la vacuna contra la Covid-19 que està desenvolupant la farmacèutica
HIPRA. L’AEMPS ha autoritzat l’assaig clínic de Fase III i s’inicia un cop
la Fase IIb ha demostrat una bona tolerabilitat, un bon perfil de seguretat
i una resposta potent front a les variants, inclosa la òmicron. Es tracta de
la darrera fase de l’assaig clínic abans de la comercialització de la vacuna.
En la Fase III, en la qual hi participaran unes 3.000 persones majors de 16
anys, es continuarà avaluant la seguretat i l’eficàcia de la dosi de reforç de
la vacuna d’HIPRA contra la Covid-19 en un grup més gran de persones
vacunades amb diferents vacunes. En aquest estudi és vol confirmar que
la immunització de reforç amb la vacuna d’HIPRA pot ampliar la protecció
en front les noves variants i perllongar l’efecte preventiu de la vacunació.
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La importància de tornar a treballar
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NOTÍCIES BREUS

El consistori exposa quatre Plans d’Ocupació impulsats el 2021

ESCOLA | PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Arrenca el Consell d’Infants d’enguany

Un dels dos operaris de la brigada contractats per al manteniment del mobiliari urbà, en el parc de l’Estació. > AJ.CALDES

Redacció

Q

uatre persones estan treballant actualment a consistori local gràcies als
Plans d’Ocupació impulsats l’any 2021.
En concret, a través dels programes Treball als Barris i Treball i
Formació, “s’ha pogut fer efectiva la contractació de quatre participants en aquests programes
que estaven en risc d’exclusió del
mercat laboral” expliquen fonts

oficials de l’Ajuntament. El contracte laboral serà, depenent del
cas, d’entre 9 i 12 mesos.
La contractació de les quatre persones a través d’aquests Plans
d’Ocupació està cofinançada per
l’Ajuntament de Caldes i el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
“En tots els casos, es tracta de
programes d’ocupació que faciliten la inserció laboral de persones desocupades que, a través
d’aquesta iniciativa, tenen una
nova oportunitat per reincorporar-se al mercat laboral” afegeix
el consistori. En total, es destinen

uns 122.000 euros a aquests programes ocupacionals. D’aquests,
39.000 euros els aporta directament l’Ajuntament, és a dir, quasi
una tercera part de l’import destinat a aquestes accions de reincorporació al mercat laboral. Però,
“a banda dels números, és important parlar d’històries. Per
exemple, les de dues companyes
que es trobaven fora del mercat
laboral des de feia 4 anys, però
que avui segueixen en actiu des
del Pla d’Ocupació del 2019” explicava David Través, regidor
d’Empresa i Treball.

ESPAIS PÚBLICS | ARBRAT

Comença la campanya de poda d’arbres
Els treballs d’esporga s’allargaran durant els pròxims dos mesos
El passat 31 de gener va començar la campanya
anual de poda dels arbres de la via pública de Caldes. Els treballs d’esporga han començat a l’av. Pi
i Margall i, durant els dos mesos vinents es farà el
manteniment de l’arbrat del municipi. Actualment,
hi ha uns 1.800 arbres als carrers de Caldes i, les
tasques de poda anual afecten un 75% de l’arbrat.
L’esporga es realitza anualment per adequar la
forma i el volum de la part aèria de l’arbre a l’espai on està situat, i evitar així molèsties o problemes amb altres infraestructures de l’entorn (com
cables o fanals). Aquesta actuació es duu a terme
eliminant les branques o els segments de branques
que impedeixen a l’arbre assolir la forma i volum
desitjats, millorant així la convivència amb les façanes, balconades, cablejat aeri, etc. A banda dels
arbres de la via pública, també es realitzarà la poda
de l’arbrat de l’escola Montbui, l’escola El Farell i
de les dues escoles bressol municipals. Acabada la
poda, es procedirà a la plantació de nous arbres i
la substitució d’una trentena d’aquests.

El Consell d’Infants del curs 2021-2022 va reunir-se a la Sala de Plens
de l’Ajuntament el passat mes de gener. Va ser la primera de les sessions de treball d’aquesta 11a edició que recupera les trobades presencials després de l’aturada provocada per la pandèmia. En l’acte de trobada van participar 14 dels 19 infants de cicle superior dels centres
educatius de Caldes que formen part del Consell d’Infants. Durant la
sessió, es va traslladar a les conselleres i consellers la pregunta que
ha de servir de fil conductor durant tot el curs: “Quines propostes
tenen per fer de Caldes un poble millor per a totes les persones que
hi viuen?”. Aquesta pregunta és la mateixa que han de traslladar a les
seves respectives classes per recollir les diverses propostes. A partir d’aquí, s’han de treballar i debatre fins a acabar prioritzant com
a màxim dues propostes de totes les que hagin sortit per cada grup.

JOVES | PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Finalitza el període per presentar les
propostes del Nervi Jove 2022
El passat mes de gener va celebrar-se el tret de sortida a la novena
edició del Nervi Jove, els pressupostos participatius municipals dels
joves de Caldes de Montbui.
Avui, dimarts 8 de febrer, finalitza el període de recollida de les propostes que, en el pas següent, seran valorades i votades en el marc
del procés participatiu, obert a la població calderina de 12 a 30 anys.
La nova convocatòria en la qual el jovent pot implicar-se directament
en les polítiques de joventut del municipi, compta enguany amb la
quantitat total de 6.000 euros. Les accions o activitats proposades
poden ser puntuals o amb continuïtat en el temps i es demana que
siguin propostes possibles i realistes, valorables tècnica i econòmicament, tolerants i respectuoses. Per al desenvolupament de cada activitat hi ha establert un màxim de 600 euros.

VOLUNTARIAT | LECTURA

Crida al voluntariat a través del LECXIT

Els treballs d’esporga han començat a l’av. Pi i Margall > CEDIDA

Torna el LECXIT, el programa de foment de la lectura entre els infants de primària. Després de la pausa obligada per la pandèmia,
aquest any es reprèn la iniciativa promoguda per la Fundació Jaume
Bofill que té per objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a
través de la millora de la seva comprensió lectora. A Caldes, el programa LECXIT es materialitza gràcies al treball conjunt d’escoles de
primària, AMPAs, la Biblioteca i l’Ajuntament, amb la col·laboració
del Punt de Voluntariat. Aquesta primera fase de la 7a edició arrenca amb la cerca de persones voluntàries que vulguin compartir
una hora de lectura a la setmana amb infants del municipi. Gràcies
a aquest treball de voluntariat, s’aconsegueix que els nens i nenes
que hi participen millorin la seva capacitat i comprensió lectora.
Des que es va posar en marxa a la vila, l’any 2015, han participat uns
150 infants i voluntaris.
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MEMÒRIA LOCAL | STOLPERSTEINE

Honor i record a les víctimes de l’Holocaust
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PARTICIPACIÓ | EQUIPAMENT MUNICIPAL

La vila de Caldes recorda als 13 veïns que van ser deportats en camps
nazis amb una ruta guiada per les Stolpersteine col·locades al municipi
Amb motiu del Dia Internacional
de Commemoració en Memòria de
les Víctimes de l’Holocaust, que es
rememora cada 27 de gener, Caldes de Montbui va organitzar una
ruta guiada per les Stolpersteine
col·locades a la vila, el passat 29 de
gener. L’historiador Eduard Puigventós va ser l’encarregat d’acompanyar a les persones assistents pel
recorregut de les llambordes que hi
ha instal·lades a la via pública amb
el nom de les víctimes calderines
del nazisme.
La ruta, que va començar a la plaça
de Neus Català i Pallejà, també va
comptar amb la música de l’Aula
de Flautes de l’Escola Municipal de
Música Joan Valls.
L’activitat ha format part del programa d’accions organitzades a
Caldes per retre homenatge als
calderins que van ser deportats als
camps de concentració nazi.
La primera d’aquestes accions va
ser l’adhesió de la vila al projecte internacional Stolpersteine, i
la instal·lació dels llambordins als
carrers de la vila davant del darrer lloc on van viure les víctimes

Imatge antiga de l’edifci cedida per la ciutadania calderina. > AJ.CALDES

Retorn i deliberació dels
usos del Col·legi del Carme
Inici de la ruta a la pl. Neus Català, amb l’acompanyament musical. > AJ.CALDES

del nacionalsocialisme. Dins del
programa d’homenatge també es
va celebrar el bateig de la plaça
de Neus Català, la col·locació d’un
monòlit en record de les víctimes, i
l’exposició “Els calderins deportats
als camps nazis”, que es va poder
visitar fins al 9 de gener al Museu
Thermalia. El programa d’accions

en homenatge a les víctimes calderines del nazisme es clourà amb
una visita dels representants de
l’Ajuntament de la vila als camps
de concentració Mauthausen i
Gusen, i la col·locació de dues plaques commemoratives a tots dos
camps alemanys, en memòria dels
calderins que van ser-hi deportats.

Aquest dissabte 12 de febrer tindrà lloc, de les 10:30 a 12:30 hores, a
l’antic Col·legi del Carme, el taller participatiu de retorn i deliberació
dels usos proposats per aquest equipament municipal, recollits al taller participatiu del dia 11 de desembre, a la plataforma decidim-caldesdemontbui.diba.cat i al correu electrònic de participacio@caldesdemontbui.cat.
El taller tindrà lloc a la Sala Polivalent de l’Antic Col•legi del Carme
(entrada pel C. Bellit 7-9). Totes aquelles persones que hi vulguin assistir s’han d’inscriure trucant al telèfon 93 862 70 24, per WhatsApp
al 627 026 994, a través del correu participacio@caldesdemontbui.cat
o a través de la plataforma decidim-caldesdemontbui.diba.cat.
Segons l’Ajuntament de Caldes, aquest procés participatiu pretén
construir, de manera participada, un relat col·lectiu sobre l’equipament i els seus possibles usos, afavorint que els nous usos del col·legi
tinguin una vinculació directa amb les necessitats del municipi.
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ACCIÓ CLIMÀTICA | ACTE DE PRESENTACIÓ

Neix ‘Som Comunitats Energètiques’

MOBILITAT | C-59

La Sala Noble de Can Rius va acollir la presentació de la nova plataforma, aquest gener
El passat dijous 27 de gener va entrar en funcionament ‘Som Comunitat Energètica’, una eina digital
(somcomunitatenergetica,cat) que
permet simular la creació de comunitats energètiques amb el veïnat per conèixer l’estalvi energètic
i econòmic, així com entrar en contacte amb l’administració i les entitats i empreses que operen a prop
i que poden ajudar en el procés de
creació d’una comunitat energètica.
La vila de Caldes va acollir l’acte de
presentació de la nova plataforma,
“atès que es tracta d’un dels municipis on ja està en fase avançada
la creació de més d’una comunitat
energètica, com la CEL de Caldes”
expliquen fonts oficials de la plataforma. En l’acte, celebrat a la Sala
Noble de Can Rius, hi van participar
representants de les entitats impulsores, a més de l’alcalde Isidre Pineda, i del director general d’Economia
Social i Solidària, el Tercer Sector i
les Cooperatives, Josep Vidal.
El projecte ha estat desenvolupat
per Cíclica, l’Institut de Recerca en
Energia de Catalunya (IREC), la cooperativa Dies d’Agost, Electra Caldense, i l’Associació de Micropobles
de Catalunya, en el marc de la convocatòria de subvencions de Projectes Singulars 2020-21, promoguda
pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.
Segons Isidre Pineda, “ha arribat el
moment de la ciutadania, de trencar amb els oligopolis, el moment
de construir sobiranies locals,
també energètiques, amb l’impacte conseqüent en la lluita con-

Estat actual dels treballs. > AJ.CALDES

Inici de la 2a fase al
pas soterrat per accedir al cementiri

El regidor d’Acció Climàtica, Jordi Martín, va presentar la CEL de Caldes i altres accions impulsades a la vila. > CEDIDA

tra el canvi climàtic”. Josep Vidal,
d’altra banda, va explicar que en els
últims sis anys s’ha donat suport
des del programa Singulars a 358
projectes d’economia social, en els
quals han participat un miler d’entitats i cooperatives i ha permès la
creació de 1.800 llocs de treball. El
projecte presentat a Caldes, en opinió de Vidal, “reforça l’economia
que coopera i no la que competeix, alhora que genera un tipus
d’innovació que no trobes en al-

tres propostes econòmiques”.
Vidal també va avançar que la Generalitat està preparant una línia
de subvencions per la creació de
comunitats energètiques en format cooperativa.
En l’acte també hi van intervenir
Joaquim Arcas i Jordi Pascual, de
Som Comunitat Energètica; Maria
Crehuet, de l’Associació de Micropobles de Catalunya; Oriol Xalabarder, conseller delegat d’Electra
Caldense, i Jordi Martín, regidor

d’Acció Climàtica de Caldes, qui
va presentar les darreres actuacions impulsades a la vila. Arcas, en
el seu torn, va destacar que l’eina
permet facilitar la creació de comunitats energètiques arreu del territori de forma inclusiva, no només a
les grans ciutats. Jordi Pascual, per
la seva part, va dir que la posada en
funcionament de la nova plataforma “no és el punt d’arribada, sinó
el punt de partida” per fer descobrir a la ciutadania el seu potencial.

Les obres de construcció del nou pas
soterrat de la C-59 a l’alçada del carrer Bigues avancen a bon ritme i això
permet iniciar la 2a fase del projecte que ha de permetre concloure la
construcció d’aquest nou vial. Així ho
va constatar l’Ajuntament arran de
la darrera visita d’obres del regidor
d’Espais Públics i Mobilitat, Jaume
Mauri. La visita va permetre comprovar l’evolució dels treballs i concretar amb l’empresa constructora que
el pas soterrat podria estar enllestit
el maig. Els treballs tenen un termini d’execució de 10 mesos i un pressupost d’adjudicació de 800.000 euros.
“El pas inferior és una històrica reivindicació municipal que soluciona la comunicació entre el centre
urbà i el Cementiri Municipal i entorns” declara el consistori. El projecte contempla la construcció d’un
vial de 360 metres de longitud per
a vianants i ciclistes que connectarà amb el pas inferior. D’aquesta manera, a més de facilitar l’accés a peu o
en bici al cementiri, es promou també
la mobilitat sostenible amb els barris extraurbans de Can Regasol i Els
Lledoners.

HABITATGE | SERVEI ASSISTENCIAL

La Fundació Sta. Susanna comptarà amb 53 nous habitatges dotacionals
El projecte de construcció s’ubicarà al carrer Raval Canyelles i ja ha obtingut el vistiplau de la Generalitat

XXXXXXX.> ?

El projecte es preveu en un terreny sense edificar propietat de la fundació, situat al costat de la institució. > CEDIDA

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha aprovat un Pla especial
que permetrà la construcció de 53
pisos al carrer Raval Canyelles, en
un terreny sense edificar propietat
de la Fundació Santa Susanna i just
al costat de la institució.
“Inicialment, estava previst la
construcció d’habitatges tutelats, però finalment s’ha descartat l’ús sanitari-assistencial i
s’ha optat pels habitatges dotacionals que va crear i legislar la
Generalitat els anys 2019-2020”
expliquen des de la Fundació Santa
Susanna.
El projecte consta d’una nova construcció de petits pisos en un mateix
edifici amb serveis comuns adreçats a persones grans amb certa

autonomia o per a col·lectius amb
dificultats d’inclusió. “Seran allotjaments amb diverses estances,
per a una o dues persones, amb
llit, cuina, bany adaptat i sala
d’estar. I es podrà optar als serveis que ja ofereix la Fundació
com la cuina, bugaderia, manteniment o neteja, entre d’altres”
declaren fonts oficials de la institució de Caldes de Montbui.
L’edifici constarà d’una planta amb
aparcaments, una d’espais comuns
i tres plantes més per als habitatges. “En aquesta nova edificació
també s’hi ubicaran les oficines
per a la gestió dels serveis d’atenció domiciliària de la Fundació,
que actualment estan ubicades
al carrer Font i Boet 12” afegeixen des de la fundació local.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

Nou parc de La
Bolera, espai verd
i millor qualitat
de vida

Més inversió
per una sanitat
pública de qualitat
i proximitat!

E

n la darrera sessió
plenària del mes de
gener es van aprovar les últimes expropiacions així com
l’aprovació definitiva del projecte
d’enderroc dels edificis que ocupen la zona verda que hi ha entre
els carrers Buenos Aires, Aparici,
“Moreño” i Santo Domingo. Aquest
és un pas administratiu més que
ens apropa al somni de moltes veïnes i veïns del barri de la Bolera: obrir un nou espai verd en una
zona densament poblada, amb carrers molt estrets, sense cap espai
verd i tou. El nou parc públic és
una necessitat real per un barri
amb dificultats importants de mobilitat i de convivència entre vehicles i de vianants.
Però no només això, també reurbanitzarem els carrers del seu perímetre, convertint-los en carrers
de plataforma única. Tot plegat és
un primer pas en la transformació de la Bolera, i ha de servir de
mostra del que hauran de ser, en el
futur, els carrers George Lawrence, Santo Domingo, Aparici, Buenos Aires i Migdia.
Continuem així amb la transformació i millora constant del nostre poble. Recentment, ho hem
vist amb la nova plaça Catalunya i
la millora dels carrers Rector Alemany i el primer tram del carrer
Sant Pau, amb un nou paviment,
l’eliminació de barreres arquitectòniques, el soterrament dels serveis
aeris i la millora de la seguretat de
la cruïlla. Aquest tram dóna continuïtat amb el carrer Font i Boet
fins a la plaça de l’església.
Estem convençudes que aquests
exemples de millora parlen per sí
sols i ajuden a visualitzar a tothom que hi ha canvis que són necessaris, com la futura reforma de
l’avinguda Pi i Margall que tard o
d’hora caldrà afrontar. Per ara, esperem que en un curt termini, puguem gaudir d’una nova zona verda
i d’una mobilitat accessible, segura i sostenible al barri de La Bolera que millora la qualitat de vida i
ajuda a fer de Caldes un poble per
ser feliç!

E

n plena sisena onada
de la COVID19, i amb
el sistema sanitari
esgotat i força
saturat per aquesta,
rebem la notícia que Catalunya serà
la quarta comunitat autònoma que
menys euros destinarà per habitant
aquest 2022. Una xifra que només
abaixen CCAA governades per la
dreta popular. Una xifra insuficient
si tenim en compte l’actual desgast
del personal sanitari després de tants
mesos de pandèmia, i al que cal sumar
anys de retallades acumulades per
part dels governs independentistes.
L’alternativa defensada pel PSC és
la que ja va anunciar Salvador Illa
en la darrera campanya electoral:
augmentar fins el 7% del PIB la
inversió en Salut, arribant als
1.700€ per habitant. Una aposta
que permetria reforçar l’atenció
primària, reobrir consultoris tancats
i assegurar que tots els centres
puguin atendre un pacient en menys
de 48 hores. Empoderant el personal
sanitari i la seva gestió d’aquests dins
del sistema sanitari.
Un bon exemple el tenim a la
nostra pròpia vila: obres i inversió
per ampliar un CAP al que no s’ha
dotat de més personal i que segueix
amb menys serveis dels que tenia
fa 10 anys. Actualitzar i renovar
equipaments públics és clau, però
sempre que siguin accions que
vagin de la mà amb inversions per a
poder oferir un servei de qualitat a la
ciutadania. Per això hem presentat
esmenes als pressupostos de la
Generalitat on defensem per Caldes
un augment del personal al CAP
Joan Mirambell per oferir un millor
servei a la ciutadania, reforçant
especialment l’àrea de pediatria. A
més proposem sumar serveis com
ginecologia, donada la saturació que hi
ha al servei actualment i Salut Mental,
donada la importància d’aquest àmbit
sanitari en aquests moments i més
en un centre de proximitat. A més
reclamem la necessitat de reobrir
el servei d’urgències nocturnes del
CAP Joan Mirambell de Caldes de
Montbui, oferint així atenció sanitària
de nit a tota l’Àrea Bàsica de Salut i
recuperant d’aquesta manera el servei
de farmàcia de guàrdia a la zona.
Des del PSC seguirem treballant a
nivell local, autonòmic i estatal per
reforçar el sistema públic de salut,
buscant sempre garantir una atenció
pròxima i de qualitat, que no depengui
del teu compte corrent.
* Aquest és l’escrit corresponent
al Calderí de gener, perquè no
hem disposat de l’actualitzat per
a aquesta edició.

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

A totes amb
la pública

No tenim una
bona sanitat,
tenim bons
professionals

Feliç any 2022

V

olen retallar una
línia de P3. De nou,
una decisió que està
fent patir a força famílies, especialment
a les de l’escola afectada, però
també a aquelles que el curs que
ve s’incorporaran a la gran família de l’Escola Pública.
L’any 2019 la natalitat va confirmar
de nou la tendència a la baixa i això
fa que el nombre de places a cobrir
sigui menor que les 200 que s’oferien els darrers anys els quals hem
estat amb ràtios més baixes i guanyant en qualitat.
El que no entenem és com ara ERC
Caldes no només es queden impassibles davant aquest retallada sinó
que l’avalen com a membres que
són de la Taula Local de Planificació. Ens recorda aquella vegada
que l’alcalde Solé i aleshores diputat al Parlament de Catalunya va
assistir a una comissió de Salut
(de la qual no n’era membre, per
cert) per poder votar sí al tancament de les urgències nocturnes
al CAP. Se’n va dir remodelació de
servei i encara en patim les conseqüències.
Justificar la retallada d’una línia
d’escola pública amb arguments
mercantilistes com el de la demanda no fa més que enrarir l’ambient. Però la decisió s’atribuirà al
compliment del nou Decret d’Admissions, el que vol evitar les escoles “gueto”.
Probablement ens explicaran que
el centre concertat del municipi
compta amb almenys el 10% dels
seus alumnes amb necessitats socioeconòmiques. Tanmateix és
possible, ja que el model actual
premia amb més dotació als centres concertats que ho compleixin,
quan ja haurien de fer-ho sense
aquestes aportacions extraordinàries. Sí, són centres educatius
però també empresa. Mentrestant
els centres públics no només reben
menys aportacions per fer aquesta
tasca sinó que hem de veure com
se’n retallen els recursos.
És evident que les circumstàncies
canvien. Caldes, els darrers anys i
amb ERC al capdavant de l’ajuntament, ha guanyat habitants, però
haurà perdut dues línies públiques a P3 (que són recursos) mentre que la concertada, aquesta sí,
queda intacta. I no només això
sinó que els seus arguments empresarials marquen les polítiques
públiques.

E

l passat divendres, 4
de Febrer, vam rebre
la visita de l’Hble. Sr.
Josep Maria Argimon, Conseller de
Salut del Govern de la Generalitat,
al nostre municipi. El motiu principal de la seva visita era reunir-se
amb els professionals del CAP per
entendre de primera mà les seves
mancances i impressions respecte el moment que estem vivint com
també conèixer l’estat de les obres
d’ampliació del centre.
Aprofitant el pas del Conseller Argimon per Caldes, des de Junts vam
promoure una trobada de partit, a
nivell comarcal, on hi van participar una cinquantena de persones.
Entre elles hi havia alcaldes, diputats, secretaris generals i regidors i
regidores de diferents municipis del
Vallès, com també professionals del
món sanitari. El Dr. Argimon, al ser
preguntat per la falta de recursos
a la sanitat pública, va explicar de
forma clara on som i cap a on anem.
Ras i curt, el pressupost de salut és
de 10798 milions d’€ (2020) i en caldrien 13000 per poder donar un servei de qualitat. Això implica falta de
personal, llargues llistes d’espera,
atenció primària deficient, obsolescència d’equips i un llarg etcètera
que només s’aguanta per l’esforç i
el sacrifici dels i les professionals.
De fet, les dures retallades del 2008,
imposades per la política d’austeritat europea, no s’han anat revertint. Per posar-hi solució, el pacte
de govern actual preveu dotar el
pressupost destinat a polítiques
sanitàries i socials amb 5.000 milions d’euros addicionals durant els
propers cinc anys. De fet, el pressupost previst per Salut pel 2022 ja
ha experimentat un creixement del
14.2% (11.244M €), la provisió de serveis sanitaris augmenta uns 600M i
l’import a l’atenció primària s’incrementa un 37% (390M).
Resumint, 1) el sistema sanitari s’ha
aguantat aquests darrers anys gràcies a l’ingent esforç les persones
que el conformen i 2) que des del govern s’està treballant durament per
reforçar el sistema públic de salut
orientant-lo a donar una resposta
de qualitat i integral a les necessitats de la ciutadania.
Val a dir que si Catalunya fos un
estat independent, es calcula que
el pressupost de Salut arribaria als
16000 milions d’€ i, per tant, no tindríem un sistema sanitari econòmicament infradotat.

E

ncarem aquest nou
any amb optimisme
i il·lusió. El 2022 ha
de ser l’any de la recuperació social, de
la reactivació de l’economia.
Per començar un nou any, sempre
és bo aturar-se un moment per fer
balanç. La pandèmia de Covid-19
ens ha pertorbat la vida a tots, hem
patit moments duríssims en tots els
aspectes, ja que el virus ha posat a
prova no només el nostre sistema
sanitari, sinó els fonaments també
de la societat calderina.
Des de el PPC de Caldes no hem
dubtat mai a oferir-nos a l’equip de
govern i a la resta de partits polítics per arribar a acords amplis
que permetéssin pal·liar la crisi sanitària, social i econòmica produïda per la pandèmia, així com millorar la vida dels nostres ciutadans.
Sempre hem preferit ser constructius i aportar que ser crítics, i així ho hem fet fins ara, i
en aquest 2022 volem continuar
acompanyant els nostres comerciants, autònoms i petites empreses pel camí de la recuperació. Per
això creiem que el millor és no augmentar la pressió fiscal apujant alguns impostos, tal i com ha fet el
govern local.
Com a partit apostem per tenir un
pressupost equilibrat a l’administració local que permeti mantenir
un nivell reduït d’impostos. Cal
treballar en la reducció
de l’escletxa digital que ens permetrà contrarestar les diferències socioeconòmiques d’una part de
la població. Seguirem recolzant la
necessitat de reforçar les polítiques orientades cap a la transformació energètica, la creació d’espais verds i saludables, l’economia
circular o l’increment de la recollida selectiva de residus. També treballarem per l’augment de la seguretat ciutadana, la reactivació dels
nostres barris, el comerç de proximitat o la millora d’associacions i
entitats locals, que continuaran essent eixos fonamentals de la nostra
política municipal.
Us desitgem un feliç 2022!

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

OPINIÓ / CIUTADANA | 13

calderí / #89

De l’01 al 28 de febrer de 2022

Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

La mentida
s’instal·la entre
els governants.
Ara, el regidor
Jordi Martín
> Carerac Verd
En el Ple Municipal del 27 de
gener de 2022, responent a una
pregunta del grup Junts en relació a les infraccions urbanístiques comeses prop del Polígon de
la Borda, el regidor Jordi Martín va exemplificar que alguns
dels nostres governants es reiteren en la mentida i promouen
la confusió.
(...)
Cap del terrenys afectats torna
a estar en el seu estat inicial. Hi ha hagut un canvi de nivell de varis metres i han desaparegut camins i tenen
un ús d’aparcament. (Vídeo
1: https://www.youtube.com
watch?v=vqbJgjXarTc).
Per tant, les infraccions urbanístiques no han estat resoltes.
I encara pitjor. Intenten confondre’ns i enganyar-nos. Hi ha dos
expedients en marxa. Un iniciat després de denúncies de Carerac Verd per abocaments il·
legals a tocar del Polígon de la
Borda, en que hi ha implicades
3 empreses (GDP Recycling Process SL. Sturlesse i Buixó, SL,i
Récam Làser, SL). Aquest expedient ha caducat 2 vegades
i amb la insistència de Carerac Verd s’ha tornat a obrir. En
aquest moment està caducat i
no ens consta que s’hagi tornat
a obrir, malgrat la nostra insistència. El Síndic de Greuges ha
hagut d’intervenir en diverses
ocasions reclamant a l’Ajuntament: claredat en l’exposició de
fets, diligència en les respostes
i accions, i el respecte degut a la
Llei i als ciutadans.
Un altre expedient obert per
ocupació de sòl no urbanitzable,
amb canvis de nivells no autoritzats i construccions no autoritzables. Una empresa afectada
(Recam Laser).
Proposta de sanció. S’ha fet un
pagament de 30.000 €. No creiem que aquest import respongui al tipus de sanció urbanística que s’hauria produït. No
s’han tornat les terres al seu nivell i estat inicial. I per tant no
es pot donar per tancat l’expedient, malgrat el que reiteradament han afirmat l’Alcalde Pineda i el Regidor Martín. (Video 2:
https://youtu.be/Bc7YsujfEaI).
Primer va ser l’alcalde Isidre
Pineda que va començar amb
les informacions errònies sobre
aquest problema en el Ple. Ara,
el Regidor d’Urbanisme, Jordi
Martín s’hi afegeix.
Fins quan us penseu que la impunitat durarà?
>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat

Facta, non verba
> Jordi Martín i Forns*
La disciplina urbanística és un procediment administratiu molt seriós que comença amb l’informe d’un tècnic municipal, continua amb el nomenament
d’un instructor (un funcionari públic)
que determina les accions a prendre
i, finalment, es signa l’acord. Aquesta
definició és molt senzilla (ja em perdonaran el juristes) però certament la intervenció política està molt acotada:
donem conformitat i tramitem l’acord.
Els polítics ni posem ni traiem multes.
Tanmateix com a responsable sempre
he respost de la millor manera possible
a les preguntes que m’han adreçat ciutadans i mitjans de comunicació.
Cada any, s’inicien a l’ajuntament de Caldes de Montbui entre 5 i 10 expedients de
disciplina urbanística i, majoritàriament
s’aconsegueix restablir la legalitat. És el
cas, per exemple, dels dos darrers casos
més mediatitzats: l’explotació d’àrids de
Can Carerac que està aturada a l’espera
de judici i l’ús industrial en terrenys adjacents al polígon industrial de la Borda
que ja no s’està donant. No és un simple
mèrit polític, bàsicament és un bon funcionament de l’Administració.
La crítica en política és normal, més
constructiva o més destructiva; però el
què són inacceptables són els insults i
atacs personals perquè simplement demostren la falta d’arguments. Des de l’inici de mandat hi ha uns grups que rere
perfils falsos o associacions inexistents
es dediquen a insultar- me amb una clara
intencionalitat política de difamar-me i de
distreure’m de la meva tasca. Tinc males
notícies per a ells: seguiré treballant incansablement per acabar l’obra de govern que se m’ha encomanat.
Enguany la gent gran disposarà d’un
Casal, i els joves que ho necessiten d’un
renovat Centre Obert amb l’ampliació
de les Cases dels Mestres. Els joves que
tenen dificultats per emancipar-se podran viure al bloc de 8 habitatges per a
joves que es construiran. Persones vulnerables aviat entraran a viure als 5 habitatges polivalents. En breu farem la
sessió de retorn del procés participatiu sobre els usos als quals es destinarà la recent adquirida escola del Carme.
El proper 5 de març obrirem la CEL:
després de mesos de treball, la Comunitat Energètica de Caldes estarà operativa i 100 famílies podran participar
d’un percentatge de les plaques fotovoltaiques instal·lades en 6 equipaments
públics. Les persones que disposin
d’instal·lacions pròpies també podran
formar part de la CEL de Caldes i gaudir d’una subvenció municipal. Farem
comunitat per avançar en la transició
energètica i lluitarem contra el canvi climàtic al nostre municipi.
Aquests projectes són una petita mostra de tota la feina que estem fent des
del govern, amb la Núria, el Jaume,
l’Àngeles, el David, la Laia, el Pep, la
Carme i l’Isidre al capdavant. Som un
equip que ens mou el treball i la feina
ben feta, des de l’honestedat i els valors
republicans. També compartim l’estimació per Caldes de Montbui, reflectida
en el lema de campanya amb el que ens
varem presentar: un poble per ser feliç.
Facta non verba, fets no paraules.
* Regidor d’Habitatge, Acció Climàtica, Urbanisme, Activitats, Recursos Humans i Participació Ciutadana

ARTICLE D’OPINIÓ

Coses que passen
Coses que passen, aquesta és la
resposta que va fer Iñaki Urdangarin quan els periodistes li van preguntar per la seva passejada amorosa amb una companya de feina.

La presidenta del Parlament, de
Junts per cat, Laura Borràs ha
quedat ben retratada amb l’afer
Juvillà, se li ha vist el llautó...
Coses que passen.

La mateixa frase, el dia anterior,
l’havia fet servir un dels seus quatre fills per comentar la infidelitat de l’ex duc.

Els detractors dels Jocs Olímpics
2030 Barcelona-Pirineus afirmen
que no hi ha prou neu per fer-los
i que el territori no en treurà cap
pròfit.
El govern ha promès que a finals
de la primavera farà una consulta als ciutadans de l’Alt Pirineu i
l’Aran i que el seu resultat serà
viculant... veurem a partir de llavors quines Coses passen.

La reforma laboral ha tirat endavant al Congrés per l’ínfim marge
d’un vot, que segons sembla va
fer des de casa un diputat del PP
despistat..... Coses que passen.
Chanel representarà el Reino de
España al Festival d’Eurovisió,
encara que fos Rigoberta Bandini qui guanyés la final amb el vot
popular (la gent pagava dos euros
per participar des de casa en la
selecció)....Coses que passen.

MARIA NÚRIA REVETLLE
PERIODISTA

La pandèmia sembla que recula i
ja es permet reobrir l’oci nocturnno sabem per quant de temps- i
estovar els protocols a les escoles
...Coses que passen.
I mentrestant el Barça sembla
que comença a aixecar el cap després de totes les coses que li han
passat, i s’ha col.locat quart, en
zona de Champions.

El diputat de la Cup Pau Juvillà
ha perdut el seu escó per penjar
uns llaços grocs al seu despatx....
Coses que passen.

ARTICLE D’OPINIÓ

Epigenètica: per què els bessons
univitel·lins no són iguals?
La genètica és una disciplina d’actualitat, sobretot aquelles especialitats més polèmiques, com el
clonatge d’humans. És curiós que
quan es parla de clonatge tothom
s’imagini laboratoris extravagants
i processos incomprensibles, quan
la realitat és més senzilla: la naturalesa està plena de clons. A més
inri, totes les cèl·lules del cos d’un
individu són clons entre elles,
doncs totes deriven i són idèntiques a la primera cèl·lula del organisme. Per tant, clonar un humà
no seria tant difícil com sembla
en un principi: només hauríem
de separar dues cèl·lules idèntiques i fer que es desenvolupin individualment. De fet, això és el
que passa quan neixen bessons
univitel·lins: dues persones que
comparteixen el mateix material genètic, però que presenten un
desenvolupament independent.
Així doncs, els bessons univitel·
lins són clons naturals, ja que neixen amb els mateixos gens. Però
aquesta identitat genètica, no
obstant, no dona lloc a dos individus iguals: amb els anys disminueix la semblança física, desenvolupen personalitats diferents

LAIA CORNELLAS
BIÒLOGA

i inclús un bessó pot presentar
una malaltia genètica, mentre
que l’altre no. Com és possible
que en el context de persones
idèntiques, un d’ells presenti una
patologia i l’altre romangui sa?
L’explicació rau en les variacions

epigenètiques de l’ADN.
L’epigenètica són modificacions
químiques que s’afegeixen sobre
l’ADN. Els bessons comparteixen
genoma (gens), però difereixen
en l’epigenoma (el patró de marques químiques). Podem visualitzar un gen com un llibre, el qual es
pot trobar tancat amb un candau,
impedint la seva lectura, o sense
candau (accessible). Aquests candaus correspondrien a les marques epigenètiques, que modulen l’expressió de cada gen (que
pugui ser llegit o no). Tot plegat
ens explica com partint d’un mateix genotip (ADN), podem observar varis fenotips (característiques visibles).
Recapitulant, i considerant que
moltes malalties (com el càncer
o l’esquizofrènia) tenen un component genètic i un altre d’epigenètic, els bessons univitel·lins
tenen diferent probabilitat de desenvolupar malalties, acabant un
d’ells malalt i l’altre sa. I és aquí
on entra l’epigenètica, doncs és la
responsable d’aquesta discordança de bessons i de molts més altres fenòmens que observem en
el món de la biologia.
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La solidaritat no és
donar el que ens sobra,
és compartir el que tenim
Caldes de Montbui referma el seu compromís a destinar el 0,7% dels recursos
municipals a projectes de cooperació al desenvolupament, a més de fomentar la
conscienciació i trencar estigmes sobre el concepte de solidaritat internacional
Aquest 2022 es compleixen 50 anys des del
compromís de les Nacions Unides a destinar el 0,7% dels recursos públics a erradicar
les desigualtats arreu del món. Un compromís que obliga –per deure- a la responsabilitat internacional i a la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans per
encarar amb fermesa els presents i futurs
reptes globals i a la contribució i foment de
la igualtat d’oportunitats. Molt tristament,
avui dia només compleixen aquest compromís els Estats de Noruega, Finlàndia, Suècia i Dinamarca. “És un fet. Cal més deter-

minació pública i més compromís polític
perquè totes les institucions assumeixin
el seu compromís” remarca Isidre Pineda,
alcalde de Caldes de Montbui.
A Catalunya és precisament el món local qui
més ha complert amb aquest 0,7% del seu
PIB durant els darrers anys, i la vila de Caldes de Montbui l’assumeix anualment des de
fa més d’una dècada. “Tot i semblar el contrari, els ajuntaments són les administracions més lliures per desenvolupar projectes de cooperació al desenvolupament,
ja que no depenen de les lògiques comer-

cials ni geoestratègiques dels Estats. Per
aquest motiu, la cooperació des del municipalisme acostuma a ser sempre més honesta i sincera” segueix Pineda.
També és més propera, empàtica, incisiva i
participativa. De fet, l’impuls definitiu per a
l’aposta en actuacions de cooperació des del
consistori va sorgir a partir de la inquietud i
el compromís solidari dels calderins i calderines que van decidir-se a crear l’entitat local
Caldes Solidària l’any 1991. “Aquest va ser el
moment clau a partir del qual es va començar a donar suport als primers projectes
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de cooperació internacional al desenvolupament, finançats a partir de pressupost
municipal” afegeix l’alcalde.
Dos anys més tard, el 1993, Caldes de Montbui va acordar ser membre del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament
(FCCD), del qual Isidre Pineda n’és l’actual
president. “El Fons Català és una institució amb més de 300 ajuntaments i ens supramunicipals que treballa a donar resposta a les emergències humanitàries que
sorgeixen arreu; en coordinar o gestionar
els projectes de cooperació dels municipis membres, i també en impulsar projectes de sensibilització en el nostre territori” explica Pineda, alcalde de Caldes i actual
president del Fons Català.
Més enllà de manifestar la necessitat d’implementar el compromís de Nacions Unides
a les administracions públiques, l’organisme
català també persegueix la creació d’una aliança d‘ajuntaments que comparteixin projectes de diferents àmbits; una xarxa de solidaritat “que no consisteix a donar allò que
ens sobra com a societat, sinó en compartir allò que tenim” apunta Pineda, en el propòsit de refermar l’ideal de solidaritat valuosa a partir de l’aprenentatge mutu i el fet de
compartir coneixement.
EL COMPROMÍS LOCAL AMB LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
L’any 2000 va ser transcendental en l’aposta
municipal de Caldes en matèria d’actuacions
de cooperació al desenvolupament, traduït
en la creació de la nova regidoria de Coope-

ració i l’increment del pressupost en destinar el 0,7% dels recursos propis a la solidaritat i a projectes de cooperació internacional.
“També va suposar l’inici d’activitats de
formació i de promoció de la cooperació
internacional adreçades a la ciutadania,
com la posada en marxa de la convocatòria d’ajuts per a joves calderins que fomenta la participació en projectes de cooperació al desenvolupament” apunta Verònica
Arteaga, tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Però el veritable canvi en el model de cooperació gestionat des de Caldes emergeix arran
del Pla Local de Cooperació, l’any 2011, i l’inici del procés de reflexió ciutadana que determinarà la futura direcció de l’acció internaci-
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LA VEU DE TRES COOPERANTS LOCALS: DE CALDES AL MÓN

“La cooperació des del
municipalisme acostuma a ser
sempre més honesta i sincera”
Isidre Pineda
Alcalde de Caldes de Montbui i
president del Fons Català de Cooperació
per al Desenvolupmanent

onal del municipi. “És quan es vol assumir
progressivament una nova manera de cooperar, basada en l’establiment de relacions de cooperació amb altres territoris i
municipis, que suposin un aprenentatge
mutu, i integrant els diferents agents del
municipi, treballant en temàtiques pròpies d’un govern local, i amb una afectació al territori que suposi una millora en
el seu desenvolupament” segueix Arteaga.
D’aquí neix la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de Caldes, l’any
2013; un espai de diàleg i participació -obert a
la ciutadania i entitats locals-, des d’on detectar temàtiques d’interès i definir les línies estratègiques de les actuacions de cooperació i
solidaritat, impulsades des de la vila termal.
“La Taula de Cooperació té un paper important, ja que tots els projectes de cooperació proposats es presenten públicament
en aquest espai de participació abans de
ser finançats” apunta Isidre Pineda.
En els darrers cinc anys, Caldes ha establert
una priorització geogràfica en determinats
territoris com són el Senegal, el Sàhara i la
població refugiada, amb el propòsit d’aprofundir en la qualitat de les relacions i la creació de vincles transformadors des de l’àmbit
municipal. “És una aposta de continuïtat
en el temps que ens permet avaluar l’impacte del treball conjunt i cooperatiu realitzat entre entitats i municipis, fugint de
l’errada visió de la cooperació com a una
simple i tan poc enriquidora transferència
de recursos econòmics” explica Laia Cuscó,
regidora de Cooperació.
PROP DE 80.000 € EN PROJECTES DE
COOPERACIÓ L’ANY 2021
Al llarg de l’any 2021, la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
va participar amb uns 80.000 € en 8 projectes de cooperació, tres dels quals han estat
impulsats directament des d’entitats locals.
El primer d’aquests, “Smiles for Luuka” és un
projecte presentat per Rotary Club de Caldes

Josep Artigas
(Senegal, des del 1977)

Arnau Baulenas
(El Salvador, des del 2013)

Joan Serra
(Mèxic, des del 2011)

“Som tots diferents, però alhora tenim el
mateix anhel, la mateixa aspiració profunda
i essencial de ser plenament feliç. I som
feliços quan estimem i ens sentim estimats.
Jo soc feliç, i més encara, quan constato que
aquest desig de felicitat es realitza també
en els altres. I encara ho soc més quan puc
participar en el fet que els altres siguin feliços.
La cooperació és això: implicar-se en la
recerca de la felicitat dels altres, que de fet
ens proporciona a nosaltres mateixos pau,
satisfacció, goig, felicitat. “Cooperem” al
benestar i a la felicitat dels qui ens són més
propers, també a la dels qui són ben lluny
de nosaltres, en altres indrets o “nacions”.
Esdevenim cooperadors “inter-nacionals”.
Cadascú ho fa en el lloc que li toca viure i amb
els recursos del seu esforç personal, també
amb els dels altres que participen en la seva
dedicació de ‘cooperant’”.

“Gràcies a la cooperació amb el temps s’ha
pogut millorar condicions de vida de les
persones, comunitats i pobles. I, per tant,
s’ha contribuït a tenir un món més just. Si
bé és cert que ens falta molt, i que en temps
de crisis els vells dogmes de mirar només a
casa tornen, desafortunadament, a reviure,
no hem d’oblidar la condició de privilegi
que tenim. I aquesta condició de privilegi
ens hauria d’interpel·lar per tal de poder
destinar part dels recursos públics a ajudar
altres persones.
Pensar que la fam en el món, que la situació
dels refugiats o que la crisi climàtica són
temes aliens a nosaltres, demostra no
entendre el món global en què vivim. Avui,
més que mai, toca reivindicar la necessitat
i la importància de la cooperació”.

“La cooperació és un procés transformador.
L’horitzontalitat dels processos, l’esperit
comunitari i participatiu i el valor humà
que se’n deriven fan que l’experiència sigui
enriquidora i pugui sembrar llavors de
canvi i d’esperança en totes les persones
participants. Cal molta més inversió en
cooperació per part d’institucions públiques
i privades perquè a través de la cooperació
s’arriba a indrets i contextos poc o gens
atesos. En un món tan desigual la cooperació
és una eina indiscutiblement poderosa per a
generar oportunitats a llocs on, històricament,
no n’hi ha hagut. Si volem un món més just i
igualitari hauríem de reforçar les polítiques
de cooperació i l’interès personal i col·lectiu
en altres latituds, cultures i situacions de
vida. L’empatia global i l’acció conjunta
possibilitaran un món sense esquerdes”.

i significa la principal novetat dins dels projectes de cooperació de la convocatòria del
2021. El projecte promou el dret a l’educació
i la no discriminació de la nena a través del
desenvolupament integral de quatre escoles
públiques d’ensenyament primari del districte rural de Luuka, a Uganda, i ha comptat
amb 7.356 € dels 50.000 € que cada any es
destinen a finançar projectes de cooperació.
El segon dels projectes se centra a Casablanca, presentat per l’entitat Amics dels infants
del Marroc, el qual va obtenir 7.817 € i compta
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes des del 2017. La iniciativa ofereix suport
a mares solteres i als seus infants, així com
fomentar la inserció sociolaboral.
Finalment, Caldes ha continuat recolzant el
projecte impulsat per Caldes Solidària a través del centre Catalunya-Mampatim al poble
de Mampatim (Senegal). La iniciativa va co-

mençar l’any 2018 i durant l’exercici anterior va comptar amb 37.350 € del pressupost
adreçat a cooperació internacional. El projecte lluita per al desenvolupament humà i
econòmic de la població a través de la promoció dels joves, posant en marxa un centre
sociocomunitari multifuncional que permet
acollir infants i joves, i la població en general.
Al marge de finançar projectes de cooperació
al desenvolupament, Caldes també ha participat en projectes supramunicipals com, per
exemple, la campanya Món Local RefugiObrim Escletxes a l’Europa Fortalesa (amb
una aportació de 7.500 €), que dona suport a
les persones refugiades a la frontera euroafricana i a les rutes de fugida a la mediterrània oriental. Amb relació al Sàhara, Caldes
ha destinat 5.123 € als Campaments de Refugiats Saharauís a Tindouf; un projecte que
dona continuïtat al treball de desenvolupa-

ment iniciat el 1992 i que lluita per protegir a
la població d’aquests campaments, així com
en el manteniment del laboratori i producció
local de medicaments essencials. Per últim,
durant el 2021 també es va incidir en el territori de Nicaragua a partir de dos projectes
solidaris: l’alberg de víctimes de violència del
Movimiento de Mujeres de Nidia White, i el
projecte de seguretat alimentària per infants
a San Juan de Limay i l’ampliació del centre
de desenvolupament infantil municipal.
En paral·lel al suport econòmic destinat a
projectes de cooperació al desenvolupament
d’àmbit internacional, la regidoria de Cooperació completa la resta dels recursos municipals “amb un programa d’activitats de sensibilització o formació estables, adreçats
a la ciutadania, els quals incideixen en la
conscienciació a la solidaritat amb coherència territorial” afegeix Arteaga.
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TRADICIONS | FESTA DE SANT ANTONI ABAT

Malgrat tot, Caldes reviu la festa
El diumenge 23 de gener, la vila va recuperar la tradicional festa de Sant Antoni amb algunes modificacions en el

La festa de Sant Antoni, tan singular i de llarga tradició a Caldes de Montbui, on es ret homenatge a la gent de pagès, s’ha pogut celebrar adequant-se a l’actual situació sanitària. > Q. PASCUAL

Mireia Clapers

T

Tot i la inestabilitat i la incertesa
de l’actual situació
sanitària provocada per la pandèmia
de la Covid-19 hi ha una voluntat
de recuperar les manifestacions
culturals i tradicionals. La Facultat de Sant Antoni Abat després
d’haver suspès l’edició de l’any
2021 de la festa de Sant Antoni a
conseqüència de la situació sanitària, aquest any va poder preparar una nova edició adequant-la
a la situació actual. Els preparatius, que van començar al mes
d’octubre, contemplaven una edició plenament normalitzada, però
finalment hi va haver-hi canvis
i anul·lacions a últim moment.
Els actes principals es va poder

dur a terme amb una certa normalitat, tot i mantenir les mesures sanitàries com la realització
de test d’antígens durant els assajos, l’ús de la mascareta durant
la cercavila i el certificat COVID19 per accedir als actes del Casino. Amb un repunt de contagis
en la sisena onada de la pandèmia, l’organització, va considerar
oportú suspendre el vermut que
s’ofereixen als abanderats que
s’havia de celebrar el diumenge
16 de gener per evitar aglomeracions de gent, limitar l’aforament al
Ball de Plaça i substituir el ball de
gala per un acte més reduït. Tot i
les modificacions que va haver de
prendre l’organització, la valoració de l’edició d’aquest any “és
molt positiva, es van complir
totes les expectatives i la gent
va quedar contentíssima” explica Joan Bellavista, president de
la Facultat de Sant Antoni Abat.

Emilio Morenatti
a Caldes de Montbui
EL prestigiós fotògraf Emilio Morenatti
va estar cobrint la cercavila dels Tres
Tombs de Caldes de Montbui per a
l’Agència The Associated Press, que
distribuirà les imatges a més de 2.000
diaris internacionals. Ara fa tres anys
el New York Times ja es va fer ressò de
la passada de Caldes amb una de les
fotografies del reconegut fotoperiodista
entre les seves pàgines. Morenatti confessa que “sobretot el mercat americà
dona bona acollida a aquest esdeveniment”. Per Emilio Morenatti aquesta era
la segona vegada que assistia a la festa
de Sant Antoni calderina i no descarta,
en pròximes edicions, continuar donant
a conèixer el nostre patrimoni cultural a
la resta del món.
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de Sant Antoni Abat
programa a causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia

La jornada del diumenge dia 23
de gener va començar amb el tradicional esmorzar del traginer
per als participants de la cercavila, però enguany no va ser l’esmorzar de brasa, es va optar per
donar entrepans individuals, i seguidament l’ofici solemne a l’Església de Santa Maria on es van
repartir els panets beneïts. A continuació va haver-hi la benedicció
dels animals de companya i l’inici de la cercavila dels Tres Tombs
que va començar a la plaça de
l’Església fent el recorregut pels
carrers del centre de la vila i que
va finalitzar al Parc de l’Estació.
A la tarda la plaça de la Font del
Lleó va acollir el tradicional Ball
de Plaça amb un aforament limi-

“La valoració de l’edició
d’enguany és molt
positiva. Es van complir
totes les expectatives
i la gent va quedar
contentíssima.”
Joan Bellavista
President Facultat Sant Antoni Abat

tat i amb reserva prèvia de la localitat, on només hi van participar,
com a mesura de seguretat, la colla
dels abanderats i el grup dansaire de la Facultat de Sant Antoni,
sense les colles infantils. Un ball
de plaça amb la música a càrrec
de la Cobla Ciutat de Granollers.
Per finalitzar la jornada festiva
l’orquestra La Chatta va oferir un
concert de música catalana al Casino de Caldes i en acabar, es va fer
el lliurament de la bandera als portabanderes de l’any vinent. La propera edició de l’any 2023 comptarà
amb Roger Ferrer Xalabarder com
a capità de Bandera, Andreu Ferrer Xalabarder com a Portabandera i Aleix Vila Sellés i Josep Muntal Mas com a cordonistes. Un final
de festa més reduït que en edicions
anteriors va substituir al tradicional ball de gala de nit. El públic
de la Sala Gran del Casino també
va ser testimoni del reconeixement
commemoratiu a les persones que
van ser abanderades els anys 1971,
1972, 1996 i 1997 i del sorteig tradicional de la «Rifa del porc» en què
es va fer entrega del valor equivalent a un porc com a primer premi,
un xai com a segon premi i un parell
de pollastres com a tercer premi i
que van recaure en el número 4.347
com a primer premi, el número 1051
com a segon premi i al número 2590
com a tercer premi.

La tradició dels Tres Tombs continua latent generació rere generació. > Q. P

PROTAGONISTES
DE LA JORNADA
Aquest any els protagonistes de
presidir els actes de la festivitat de
Sant Antoni han estat Joan Figuerola Marès com a Capità de bandera, Auger Monsech Pereta com
a Portabandera i Aleix Vila Sellés
i Josep Muntal Mas com a Cordonistes. En una edició marcada per
la situació sanitària, tots els joves
van haver d’extremar les precaucions per evitar possibles contagis
els dies previs a la tradicional festa.
Auger Monsech. Portabandera
“Aquest any hem viscut la festa
d’una manera diferent, però tot

i les mesures que es van prendre,
tots els participants hem gaudit
al màxim de la festa”.
Joan Figuerola. Capità de Bandera
“Tot i la suspensió d’alguns actes,
com el vermut o el sopar dels abanderats, hem pogut gaudir molt
dels actes que sí que vam poder
realitzar, tot i que amb mesures”.
Aleix Vila. Cordonista “Estem
molt agraïts d’haver pogut tirar
endavant la festa d’aquest any,
després de l’aturada de l’any anterior a causa de la pandèmia,
respectant les mesures, però
també les tradicions”.
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PUBLICACIÓ | CÒMIC I IL·LUSTRACIÓ

“Calonge. Genial y Maldito” reivindica a Antoni Calonge

CASINO | ESPECTACLE

Trilita Ediciones edita la nova publicació que permet conèixer a fons a l’artista calderí

Redacció

R

osa Maria Calonge,
germana del desaparegut artista calderí, ha publicat recentment el llibre
“Calonge. Genial y Maldito”. Aquest
projecte sorgeix de la necessitat de
recuperar la memòria i reivindicar la
figura d’un artista amb una obra madura i d’extrema qualitat que havia
quedat en oblit. “Quan Calonge va
morir, a finals de la dècada dels
vuitanta, el còmic underground,
també estava agonitzant, a diferència dels seus companys, que van
evolucionar cap a noves vies, Calonge ja no hi era, i la seva obra va
seguir la mateixa sort que la cultura underground d’aquell moment”
explica la seva autora. Tot i que Rosa
Maria Calonge és qui signa el llibre
“l’autoria d’aquest llibre és coral.
Jo he fet la part que parla de l’home i n’he portat la coordinació,
però aquest llibre ha estat fet per
un equip on cadascú hi ha aportat
el seu punt de vista. Es tractava de

donar una visió calidoscòpica de
l’artista” declara Calonge que en finalitzar l’edició d’aquest projecte li ha
permès conèixer a fons al seu germà,
Antoni Calonge, ens els seus dos vessants, l’humà i l’artístic. Aquest llibre
destaca per la selecció de l’obra de
Calonge, ja que amb l’obra és el mateix artista qui s’explica, tanmateix
també s’hi troben articles que mostren diferents facetes de l’artista, des
del que el situa dins el context artístic
europeu, el que parla del dibuixant i
del que va portar d’innovació al món
del còmic. També s’hi recullen testimonis de companys seus i la d’un dibuixant que explica la influència que
en va rebre la seva pròpia obra. Però,
sobretot, hi ha el retrat de l’home i,
conseqüentment, el de l’artista “perquè, per entendre un artista, és fonamental conèixer la seva personalitat” detalla Rosa Maria Calonge.
El llibre “Calonge. Genial y Maldito”
també es pot aconseguir a la botiga
del Museu Thermalia, ja que segons
l’autora, el museu calderí “va ser el
primer esglaó en aquest procés de
recuperació de la memòria de l’artista calderí Antoni Calonge”.

Imatge durant l’espectacle. > CEDIDA

L’espectacle “Arrel
Rebel” al Casino
El pròxim dia 20 de febrer, la Sala
Gran del Casino de Caldes es podrà
veure l’espectacle “Arrel Rebel” de
l’Esbart Joaquim Ruyra de Blanes
que travessa, de nord a sud, tots
els Països Catalans amb danses i
sons per escoltar, exhibir o fer ballar. Arrel Rebel és descobrir una
nova tradició pròpia, explorar l’arrel i projectar-la.
Un espectacle únic, viu, àgil i directe. Que beu de l’arrel i es projecta,
sense manies, cap al futur. Recull
l’experiència els anys de treball
d’aquesta entitat i, sobretot, del
treball del seu director, en David
Martínez. Un espectacle que surt
de l’entranya de la terra, per mostrar-se indomable i rebel.

EXPOSICIÓ | MUSEU THERMALIA

“Estiueig de proximitat, 1850-1950”
Nova mostra itinerant, al Museu Thermalia, fins al 27 de març
Fins al 27 de març, el museu calderí acull aquesta mostra itinerant organitzada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de
la Diputació de Barcelona, el Museu
d’Arenys de Mar i el Museu Municipal de Nàutica del Masnou.
L’exposició «Estiueig de proximitat,
1850-1950» vol ajudar a mirar i repensar d’una altra manera el paisatge dels entorns actuals de la ciutat

CASTELLERS DE CALDES | RENOVACIÓ DE JUNTA

Els Escaldats renoven càrrecs a l’entitat
Dídac Mayol revalida la presidència per a dues temporades més
El passat 23 de gener, els Castellers de Caldes van celebrar l’Assemblea General Ordinària per fer
balanç de la temporada anterior i
poder encarar una nova temporada que sembla que es podrà iniciar
amb normalitat. La Junta Directiva
i la Junta Tècnica van fer una valoració general positiva tot i la dificultat que han tingut per reprendre
l’activitat després d’un any i mig de

pandèmia. En aquesta Assemblea
també era moment de la renovació
dels càrrecs de l’entitat. Pel que fa
a la Junta Directiva, tornarà a estar
presidida per Dídac Mayol durant
dues temporades més. Núria Solé
ocuparà la secretaria i Raquel Almazán la tresoreria. Els objectius
que s’han marcat per aquesta temporada impliquen continuar fent
créixer la colla en tots els àmbits,

millorar la comunicació interna i fer
millores al local d’assaig. Durant la
sessió també es van aprovar canvis en la Junta Tècnica, que a partir d’ara, estarà liderada per Marta
Castilla i Arnau Torrent com a caps
de colla. Un projecte continuista
però amb noves idees, amb ganes
de proposar millores en el funcionament i la dinàmica de la colla en
l’àmbit tècnic.

de Barcelona. Malgrat els canvis derivats de la gran densificació urbana,
encara avui es pot seguir l’empremta d’una antiga pràctica social relacionada amb la salut: l’estiueig aristocràtic, burgès i menestral, de mar
i de muntanya, en un radi no superior a 50 km de la capital de Catalunya. La mostra rememora la història del municipi calderí com a 1a
estació balneària de la Península i

recull imatges i documentació sobre
els orígens del termalisme. La vila de
Caldes té especial rellevància el fet
que al final de la primera meitat del
segle XIX, la població esdevé la primera estació balneària de la Península. En aquella època els balnearis
de Caldes són instal·lacions hoteleres que copen el nucli de la població
per acollir banyistes arribats de tot
Catalunya i la resta de l’Estat.
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EXPOSICIÓ | VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

“Quan parles fas màgia” a la Biblioteca

BIBLIOTECA | CLUB DE LECTURA

L’Oficina de Català de Caldes de Montbui organitza l’exposició sobre
el Voluntariat per la llengua que es pot visitar fins al 23 de febrer
“Quan parles fas màgia” és la nova
exposició que pot visitar-se a la Biblioteca Municipal fins al pròxim
23 de febrer. La mostra forma part
de la campanya per promoure la
participació ciutadana en el Voluntariat per la llengua, creada per la
Secretaria de Política Lingüística,
conjuntament amb el Consorci per
a la Normalització Lingüística.
L’exposició permet descobrir com
funciona el Voluntariat per la Llengua i què s’ha de fer per participar-hi. La mostra centre l’atenció
en la idea que “la llengua és un
instrument màgic”. Sota aquesta premisa, l’exposició mostra la
capacitat de fer créixer el català i
el nombre de parlants a través de
la conversa, i demostrar com pot
canviar la vida de les persones que
participen en aquesta iniciativa a
partir de la llengua.
Aquesta exposició també ofereix
als visitants la possibilitat de fer
la visita més interactiva a partir
de respondre un breu qüestionari amb informacions relacionades amb el contingut de la mostra. Aquest qüestionari també es

Imatge promocional del nou club de lectura basat en el còmic. > CEDIDA

Neix el Còmic Club Caldes

Sala de la Biblioteca Municipal que acull actualment l’exposició. > CEDIDA

farà arribar als instituts del municipi perquè hi puguin participar
els joves i adolescents.
El Voluntariat per la llengua, que
es va crear l’any 2003, ja ha format
més de 150.000 parelles lingüístiques a Catalunya. Aquest progra-

ma es basa en l’intercanvi d’experiències i l’enriquiment lingüístic,
cultural i personal dels participants, a través de posar en contacte persones que parlen en català
amb d’altres que volen aprendre’l
o practicar-lo.

La Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui impulsa un club de
lectura per fomentar el món del còmic. Un espai de trobada on intercanviar idees i opinions a partir de la lectura de títols ja seleccionats i endinsar-se a l’apassionant món del còmic, la seva edició, les
il·lustracions, les temàtiques, els guions, etc.
Per participar en aquest club de lectura no és necessari tenir coneixements previs, en Daniel González, redactor de Tebeosfera, donarà
nocions i introduirà en aquest tipus de lectura a les persones que hi
participin. El Còmic Club Caldes arrencarà amb la proposta de la lectura Arrugas, de Paco Roca, El Final de los agostos, d’Alfonso Casas
i Manicomio, de Montse Batalla (Xevidom).
Aquest club de lectura està dirigit a majors de divuit anys i cal fer reserva prèvia, les places són limitades, sol·licitant la inscripció al WhatsApp de la Biblioteca 683267016 fins al dia 25 de febrer.
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En marxa un nou cicle del programa de gent gran “A cent cap als cent”
El passat 26 de gener va celebrar-se la segona sortida del programa ‘A cent cap als cent’, el cicle de passejades adreçades a la gent
gran que pertany al programa esportiu local d’activitats d’esport,
salut i qualitat de vida de la Diputació de Barcelona.
La sortida va tenir lloc a Vilafranca del Penedès i va comptar amb
la participació d’un grup de 30 caminaires de Caldes de Montbui.

La següent cita del programa serà el pròxim 9 de març a vila termal. Com a amfitriona, Caldes acollirà la resta de municipis amb
les quals enguany comparteix les passejades: Vilafranca del Penedès, Pineda de Mar i Santa Margarida i els Monjos i, com en les
darreres ocasions, alguns membres del consistori també participaran en la caminada pels entorns del municipi calderí.

HOQUEI FEMENÍ | CH CALDES

Mery Ballesta: “L’objectiu és
aconseguir la màxima categoria”
La capitana del 1r equip del CH Caldes femení repassa l’actualitat d’un conjunt que lluitarà per l’ascens a Ok Lliga

Albert San Andrés

moltes coses que s’han de millorar pel fet de ser equips femenins.
També he de dir que s’ha fet alguna passa endavant, però no les suficients, ni al ritme que toca. Des
d’aquí faig una crida a totes aquelles persones encarregades per
tal que això pugui canviar, que escoltin les necessitats dels equips
femenins perquè en l’hoquei femení i el masculí no existeixin
més diferències. Tenim la sort de
poder jugar a les millors lligues
del món, però, per què encara hi
ha d’haver diferències? Per exemple, en finals i competicions de Copa,
per què els equips femenins sempre
tenim els pitjors horaris? Som jugadors i jugadores que ens agrada i juguem al mateix esport!

M

ery Ballesta és portera del primer
equip femení del
CH Caldes i entrenadora de les categories inferiors femenines. Amb
només dos anys en el club, és la
més veterana amb 30 anys i la seva
experiència en l’esport l’ha portat
a ser la capitana d’un conjunt que
lluitarà per l’ascens a la màxima
categoria de l’hoquei femení. Formada en la pedrera de l’HC Castellar i bregada a Ok Lliga amb el
Voltregà i Manlleu, va passar per
l’Sfèric de Terrassa abans de recalar a l’equip arlequinat.
L’hoquei és un esport de referència a Caldes i el femení no s’està quedant enrere, lluitant per
pujar a la màxima categoria.
Fa un any es va plantejar un nou
projecte on es va apostar per l’hoquei femení a Caldes. De la mateixa
manera que tenim la sort de poder
gaudir del masculí en l’Ok Lliga,
volem aconseguir que a curt o llarg
termini, puguem jugar amb el femení a la màxima categoria d’hoquei patins.
Tanqueu la primera fase en tercera posició, després de guanyar
al líder. Com valoreu el resultat?
Evidentment, ho valorem d’una
manera molt positiva. L’equip
estem treballant bé. Només cal
anar un any enrere i mirar que el
Caldes femení era equip de Primera Catalana. L’any passat es va
crear un equip pràcticament nou
amb noves incorporacions, tant
de jugadores -jo mateixa- com a la
banqueta amb l’arribada del Joan
Solé. La temporada passada el Caldes va pujar a Nacional Catalana
femenina i només es va poder jugar
mitja temporada, ja que es va parar

Mery Ballesta, portera i capitana del primer equip del CH Caldes femení. > CRISTINA ARISA

i tancar la competició per la pandèmia de la Covid-19. Va ser una
temporada dura on gairebé no es
va poder treballar res i es lluitava
per evitar el descens. Aquest any
el Caldes ha sorprès en la primera
fase de competició, classificant-nos
per Preferent i sortint terceres en
la fase següent i amb opcions de
poder optar als play off d’ascens.
Tornem a ser un equip nou amb
noves cares i amb algunes baixes.
En mig any hem aconseguit una
cosa gairebé impossible, però fruit
de l’esforç, el treball i la dedicació
per part de cada una de les jugadores i de l’entrenador, anem assolint
petites passes!
A què pot aspirar aquest equip?
Sempre he dit que si no es deixa
de picar pedra, de treballar, de deixar-se la pell en els entrenaments i

a la pista el dia del partit, el Caldes
pot aspirar a tot allò que es plantegi. Volem ser equip d’Ok Lliga i per
això hi estem treballant.
Com afronteu la segona fase en la
lluita per l’ascens?
De la mateixa manera que hem fet
amb la primera. Lluitarem amb tot
allò que se’ns posi al davant!

30, però això no significa res. És
un grup molt maco, on totes ens
avenim molt bé, on lluitem i aspirem a la mateixa meta juntes, divertint-nos i gaudint de tot el camí
que estem fent.

A llarg termini, quin és l’objectiu
del club calderí?
Si pot ser més a curt que a llarg
termini, l’objectiu és aconseguir
que el Caldes estigui en la màxima
categoria, l’Ok Lliga.

Arribarà el Caldes femení a ser
una referència de bona feina com
ho ha estat el masculí?
Crec que aquest any ja s’ha començat a veure la bona feina que
s’està fent, en un temps molt curt!
Ens queda molt camí al davant,
amb moltes pedres per saltar. Però
la feina s’està fent bé i això es comença a veure!

Com és aquest grup?
És un grup molt jove on la mitjana d’edat és d’entre disset i vint
anys. Jo soc l’excepció que trenca la norma; la més veterana amb

Has jugat en totes les categories
de l’hoquei femení i coneixes a la
perfecció la realitat d’aquest esport. En quin punt es troba ara?
Malauradament, encara hi ha

Com està sent l’evolució de l’hoquei femení cap a la seva professionalització?
Desgraciadament un equip femení d’hoquei no pot dedicar-se professionalment com en el cas d’alguns masculins. És una lluita que
sempre tindrem, però que ara per
ara no hi és i pel que es veu no hi
serà. Per què? És una pregunta
que portem molts anys fent-nos i
que encara ningú ha sigut capaç
de respondre’ns.
Quines desigualtats existeixen encara entre el masculí i el femení?
Podria dir unes quantes... com per
exemple les anteriorment esmentades: horaris en competicions i
finals, diferències en formats de
competicions, etc. Una noia no pot
viure exclusivament de jugar a l’hoquei, però hi ha equips masculins
que sí. Com aquestes hi ha moltes
més, però és un peix que es mossega la cua. Fins que les persones que
manen i són les que poden imposar
tot allò que demanem, no ho canviïn, anirem sempre tres passes per
sota de la resta. El primer que han
de fer és escoltar-nos, però potser
no els interessa.
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rota i una posició privilegiada: el
millor equip de la primera volta a
casa. Ni més ni menys, fa nou jornades que no perd en aquesta temporada, i l’última derrota va registrar-se al camp de La Torreta el
mes de novembre de l’any passat.
El C.F.Caldes va disputar un partit molt seriós, i va treure petroli
de totes les ocasions que va tenir
al seu abast. D’altra banda, un més
que digne rival: un Torelló que va
lluitar fins al final. No és casualitat, doncs, que tots dos arribessin
empatats a punts al final de la primera volta.
Al minut 15, Ferran Roca va marcar
el primer gol del conjunt calderí i
amb aquest resultat va arribar el
descans. En la represa, Marc Angelet, en una jugada molt ben trenada per al conjunt local, va marcar el
2-0 en el minut 52”. El partit va seguir molt igualat, i en el minut 73”
Carles Valls va sentenciar el partit. Finalment, va arribar el definitiu 3-0, i la nova victòria dels jugadors de Duque, deixant al conjunt
calderí líder en solitari en la classificació. > TONI GUTIÉRREZ

El Caldes celebrant la gran victòria d’aquest diumenge, a casa. > T.GUTIÉRREZ

Líders de grup en solitari
Aquest diumenge, 6 de febrer, va
ser una data assenyalada per al futbol calderí. El CF Caldes, líder en la
classificació i campió d’hivern, va
enfrontar-se a casa contra el Torelló, equip amb qui els calderins

restaven empatats en puntuació,
a més de significar un rival important per no sumar derrotes en sis
jornades. Així i tot, el conjunt calderí va mostrar-se sòlid a la cita
d’aquest diumenge, amb cap der-
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NOTÍCIES BREUS

MOTOCICLISME | PREMIS

Aran Ruiz, el jove pilot de Caldes, en la
gala de premis de Motociclisme 2021
Aran Ruiz Gómez, el jove pilot de Caldes de Montbui, va recollir, el passat 22 de gener, el premi al tercer classificat en la gala anual de premis
dels Campionats de Catalunya de Motociclisme del 2021. L’acte es va
celebrar a l’Auditori Imagina, a Barcelona, organitzat per la Federació Catalana de Motociclisme. Després d’un any en blanc a causa de
la pandèmia, la FCM ha reprès la celebració de la gala amb una notòria assistència de pilots i moto clubs.

HOQUEI | PARLEM OK LLIGA

ATLETISME | CN CALDES

Important victòria que situa als calderins en la 6a posició

A punt per la 28a edició de la Cursa de
Muntanya del Farell, aquest febrer

El 2 de febrer, el Recam Làser Caldes va disputar la 16a jornada de la
temporada, contra el Voltregà. Una
important victòria a casa (4 a 3)
que va ascendir als calderins fins a
la 6a posició en la classificació, i la
suma de tres punts més (25 punts en
total). El conjunt calderí continua,
doncs, en una bona dinàmica després de sumar la 3a victòria en els
darrers tres partits, i demà s’enfrontarà a l’Igualada en la 17a jornada.

Els de Candami van sumar tres punts més arran de l’última victòria. > K. CÀTEDRA

El diumenge 27 de febrer, la secció d’atlestisme del CN Caldes organitza la 28a edició de la popular Cursa de Muntanya del Farell. La prova,
que és oberta a tothom major de 18 anys, consta d’un distància de 12,3
quilòmetres amb un circuit de terra i asfalt. Durant el recorregut s’establiran dos punts d’avituallament: el primer al quilòmetre 6 i el segon
al final del recorregut. Com en la darrera edició, la sortida i l’arribada se centralitzaran en el Camp Municipal de Futbol, amb l’inici estipulat a les 10 hores del matí. Per participar-hi serà obligatori córrer
amb el dorsal i el xip que proporcionarà l’organització. Les inscripcions poden formalitzar-se presencialment, o a través del web cncaldes.cat fins al 24 de febrer (o fins a exhaurir les places disponibles).
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

Exposició
“Quan s’enduen el país: l’espoli franquista als Ateneus de Catalunya”
Exposició que repassa a l’espoli patrimonial franquista vers l’associacionisme ateneístic. Fins al 20 de febrer del 2022.
De dimarts a diumenge de 12 a 22 hores
Lloc: Centre, Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui
Organitza: Universitat Popular de Caldes
de Montbui (UPCM) – Centre Ateneu Democràtic
“Quan parles fas màgia”
Fins al 23 de febrer del 2022
La mostra permet descobrir com funciona
el Voluntariat per la Llengua i què s’ha de
fer per participar-hi.
En l’horari habitual de la biblioteca
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Org.: Voluntariat per la Llengua
“Estiueig de proximitat, 1850-1950”
Fins al 27 de març del 2022
Inauguració 5 de febrer.
De dt a ds, de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h;
i els dg i festius de 10 h a 14 h.
Mostra que vol ajudar a mirar i repensar d’una altra manera el paisatge dels entorns actuals de la ciutat de Barcelona
Lloc: Museu Thermalia
Organitza: Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona, el Museu d’Arenys de Mar i el
Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

DIMARTS 8
NERVI JOVE 2022
Finalitza el període per adreçar les propostes d’activitats que seran valorades i
votades en el Nervi Jove del 2022, el procés participatiu que cada any organitza la
regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Caldes. Les aportacions poden adreçar-se
omplint aquets formulari https://bit.ly/
FormulariNerviJove2022, o amb les butlletes disponibles a l’Espai Jove El Toc i
als instituts de Caldes.
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIJOUS 10
17 H · SERVEI DE SALUT
PER A JOVES
Servei gratuït i està dirigit a joves de 12 a 30
anys, familiars i professionals que estiguin
interessats en orientació i assessorament
sobre temes de salut
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
TROBADES PER AL DEBAT CONSTITUENT A CALDES DE MONTBUI
Trobada per establir els elements constituents. Informació a debatconstituent.cat.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Assemblea de Caldes de Montbui

DISSABTE 12
10:3O H · TALLER PARTICIPATIU
Sessió de retorn i deliberació dels usos proposats per l’antic Col·legi del Carme, equipament municipal.
Lloc: Sala Polivalent de l’antic Col·legi del
Carme (c. Bellit, 7-9).
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIUMENGE 13
18 H · XERRADA – CONFERÈNCIA
‘Introit’. Manual d’urgència per entendre
la cobla i la música de la sardana. A càrrec
de Xavier Piñol. Xerrada que permet difondre positivament els aspectes bàsics
de la formació catalana i de la seva música,
amb l’objectiu que l’oient en desenvolupi
una visió constructiva i personal. Amenitzat amb un cafè i pastes. Preu d’entrada:
8€ general i 6€ per a socis i estudiants.
Venda d’entrades a taquilla els dijous de
17 hores a 19 hores i per internet a
http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc: Sala petita - Espai d’Art (Casino)
Organitza: Casino de Caldes
19 H · XERRADA
“El Jardí furtat o la persistència de l’espoli franquista a partir del cas del Centre de
Caldes”. A càrrec de Neu Moran amb la intervenció de Pep Morella, president de la
Federació d’Ateneus de Catalunya.
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: Federació d’Ateneus de Catalunya i UPCM

DLLUNS 14
SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA
PER A DONES
Servei confidencial. Les dones que vulguin fer consultes, han de demanar hora
trucant al telèfon 93 865 54 20.
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIMECRES 16
19 H · XERRADA
‘Què és la nanomedicina? Contribució
d’aquesta disciplina en les vacunes contra
la Covid-19 i en altres aplicacions de diagnosi i teràpies mèdiques’ a càrrec d’Anna
Roig, Doctora en Física.
Lloc: Sala de Cuines de l’Espai de Can
Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí
Dalmau i Argemir’ de Caldes de Montbui

DIJOUS 17
20:30 H· REUNIÓ INFORMATIVA
Pelegrinatge a Florència i la Toscana (del
23 al 27 de Maig).
Llc: Sala Majestat dels locals parroquials.
Organitza: Parròquia Santa Maria

DISSABTE 19
SORTIDA CULTURAL
Lloc: Barcelona
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí
Dalmau i Argemir’ de Caldes de Montbui.

DIUMENGE 20
L’ART DEL MANDALA I LA
GEOMETRIA SAGRADA
A càrrec de Sisko morera i Cristof Stückle
Fins al 20 de febrer del 2022.
Lloc: Sala Delger
10 H · FIRA D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS
Lloc: av. de Pi i Margall, a l’alçada del carrer
del Mestre Gregori Montserrat
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
18:30 H · ESPECTACLE
‘Arrel Rebel’ a càrrec de l’Esbart Joaquim
Ruyra de Blanes. L’Esbart Joaquim Ruyra
de Blanes travessa, de nord a sud, tots
els Països Catalans amb danses i sons
per escoltar, exhibir o fer ballar. “Arrel
Rebel” és descobrir una nova tradició
pròpia, explorar l’arrel i projectar-la. Preu
d’entrada: 8 – 10 € (5 € per a estudiants).
Venda d’entrades a taquilla els dijous de
17:00 h a 19:00 h i per internet a http:bit.
ly/CasinoCaldes.
Lloc i organitza: Casino

DIMECRES 23
19 H · TEATRE
Obra ‘La porta oberta’ a càrrec de la companyia de Teatre de Cambra. Preu d’entrada:
10 € (socis) i 15€ ( no socis).
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org. Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí
Dalmau i Argemir’ de Caldes de Montbui

DIJOUS 24
17 H · SERVEI DE SALUT
PER A JOVES
Servei gratuït i està dirigit a joves de 12 a
30 anys, familiars i professionals que estiguin interessats en orientació i assessorament sobre temes de salut
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
20 H · PRESENTACIÓ DE LLIBRE
‘Via lliure’ d’Albert Pont, president del
Cercle Català de Negocis.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Assemblea de Caldes

DIVENDRES 25
FINALITZA PERÍODE
D’INSCRIPCIONS
Activitat ‘Còmic Club Caldes’, adreça-

da a majors de 18 anys, per fomentar el
món del còmic. La 1a sessió es farà el 29
de març, a les 18 hores. Inscripcions a
la Biblioteca de Caldes o per Whatsapp
683267016.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

DIUMENGE 27
10 H · 28A EDICIÓ DE LA CURSA DE
MUNTANYA DEL FARELL
Cursa de 12,300 quilòmetres de distància.
Inscripcions per internet a www.cncaldes.cat i presencials fins al 24 de febrer o
en exhaurir les places.
Lloc de sortida i arribada: Camp Municipal de Futbol
Organitza: CN Caldes
Col·l.: Ajuntament de Caldes de Montbui
19 H · CONCERT
‘Angue · Matthew Simon & The Swing
Machine Trio’. Una festa pensada pels ballarins de Lindy Hop, Charleston, Shag,
Balboa i les seves variants. Amb temes
dels anys 20, 30, 40, des d’Ella Fitzgerald, Ray Charles, Louis Armstrong o
Louis Prima, fins a Sarah Vaughan o Duke
Ellington interpretats a quintet per cinc
músics de primera divisió.
Lloc: Café del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu Democràtic
i Progressista

MARÇ
DIMECRES 2
19 H · XERRADA
‘L’humor a la música clàssica’ a càrrec de
Pere-Andreu Jariod, divulgador musical.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí
Dalmau i Argemir’ de Caldes de Montbui

DIJOUS 3
TROBADES PER AL DEBAT CONSTITUENT A CALDES DE MONTBUI
Trobada per establir els drets.
Informació a www.debatconstituent.cat.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Assemblea de Caldes de Montbui

DIUMENGE 6
10 H · FIRA FORA STOCKS
Fira comercial fins a les 15 hores.
Lloc: Carrer Montserrat
Org.: UCIC
XIII CICLE DE MUSICASINO
Teatre líric: ‘Quasi Òpera’ a càrrec
de ‘Il·luminati Tenors’
Lloc i organitza: Casino de Caldes

FARMÀCIES
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

La frase del mes

Passatemps en català

Tú que has sangrado
tantos meses de tu vida
Perdóname antes de empezar
Soy engreída y lo sabes bien

UN COP DE MÀ

Rumia i encerta-la!

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
		

DEFUNCIONS
16 de gener · 89 anys
BEATRIZ LÓPEZ COLLADO
11 de gener · 76 anys
MIGUEL PALENCIA
ANTILLANO
7 de gener · 95 anys
MARIA CARRILLO
MARTÍNEZ
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A ti que tienes siempre caldo
en la nevera
Tú que podrías acabar
con tantas guerras
Escúchame
Mamá, mamá, mamá
Paremos la ciudad
Sacando un pecho fuera
al puro estilo Delacroix
Mamá, mamá, mamá
Por tantas mamamama... mamá
Todas las mamamama... mamá
> Rigoberta Bandini
Ay mamá

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

Hi ha algun error en aquesta frase?
“En aquesta convocatòria de personal, l’Ajuntament oferta una plaça de
cap de brigada municipal.”
Sí

No

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

LLEGEIX-NOS SENSE
MOURE'T DE CASA!
A partir d'ara demana un exemplar
del Calderí amb la teva comanda
de distribució a domicili.

Rebràs la teva compra i també el teu exemplar per informar-te de
les darreres notícies sense sortir de casa.

Lliuraments realitzats en horari de tarda de 16 a 20 h.
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Curiositats

Actriu

Anna
Puigdueta
Revetlle

Formada en les millors escoles d’interpretació, combina
la feina com a professora d’anglès amb la seva passió,
la interpretació. Actualment la veiem cada dimecres al
programa de TV3, El llop, un espai que posa en valor el
potencial artístic del teatre amateur a Catalunya i reivindica
l’obra més representada del teatre català, “Terra baixa”.

Mireia Clapers
· Des de sempre t’has volgut dedicar el món de la interpretació?
No recordo el moment en què jo digués
vull ser actriu, però des de sempre ha
sigut alguna cosa que he volgut. Sempre
he tingut molt clar que volia ser actriu.

J. SERRA

· Com van ser els teus inicis?
En el moment en què la meva mare va
entendre que allò no era un joc, sinó
que era el que de veritat a mi m’agradava, de seguida em va començar a
apuntar als càstings que trobava, es
va moure perquè jo pogués anar a
una escola bona d’interpretació. Amb
deu anys vaig fer el meu primer càsting de publicitat i em van agafar. Des
de llavors he anat fent més càstings.

“Sempre he
tingut clar que
volia ser actriu”

De l’01 al 28 de febrer de 2022

· Sempre has volgut encaminar el teu
futur cap a la interpretació?
Si, els meus estudis ja els vaig anar
encaminant, el Batxillerat el faig fer a
Granollers i era un Batxillerat escènic
i estic anant a escoles professionals del
sector, vaig anar a Eòlia, una escola superior d’Art Dramàtic, i actualment vaig
a l’escola Nancy Tuñón. Són tres anys
de formació i quan acabes tens el títol
de professional com a actor o actriu.
· Et veiem al programa “El llop”, de
TV3. Com va sorgir participar-hi?
La meva mare va veure l’anunci i
m’ho va enviar. Jo vaig preparar i remetre el meu vídeo per participar-hi.

· Com et vas preparar?
Vaig tornar a llegir l’obra “Terra
baixa” i també vaig buscar adaptacions que se n’havien fet. Al
mateix temps vaig comptar
amb els consells d’alguns professors mentre em preparava el text que m’havien enviat.
· Ara ja ets dins “El laboratori”,
la fase final del programa. Com
ha estat el dia a dia?
Van ser quatre dies on convivíem
amb tots els candidats. El Laboratori s’ha fet al Món Sant Benet i hi
ha hagut un ambient molt maco des
del primer moment.
· Com valoraries l’experiència?
Tota l’experiència ha estat un grau
més d’aprenentatge i estic molt
contenta de poder-hi participar i
que m’hagin donat aquesta oportunitat. Poder haver viscut aquesta experiència crec que ja pot obrir
portes, professionals del sector ja
em poden conèixer gràcies a l’emissió del programa. Ha estat una gran
oportunitat per donar-me a conèixer. De moment és una de les millors experiències de la meva vida.
· El personatge que defenses al
programa és la Marta, una de les
protagonistes, t’ha suposat molta
dificultat interpretar-la?
El personatge és molt complicat, a la Marta ningú la comprèn,

Podeu veure el vídeo o llegir
l’entrevista completa a:
www.calderi.cat

no ha tingut mai l’amor ni l’estima de ningú. El procés de l’evolució del personatge fins al final és
molt difícil d’assumir en els quatre dies que dura el Laboratori.
· Què és el que més t’ha sorprès de
participar en un programa així?
La bona actitud que tothom tenia.
Fins i tot la de l’Àngel Llàcer, que
pel fet de ser un personatge conegut pots tenir prejudicis, però ens
va tractar molt bé a tots, em vaig
sentir molt sostinguda per tothom.
· Com ha estat l’experiència amb
la resta de companys?
Molt bona, mai vam tenir la sensació de ser rivals. Es va crear un
ambient de molta companyonia,
ens donàvem consells contínuament, tot i ser candidats per al mateix personatge.
· Creus que el teatre amateur està
poc valorat?
En general crec que tot el que no
està pagat està poc valorat. El
que la gent fa per la seva voluntat està poc valorat i el teatre encara més. La joventut no té l’hàbit d’anar al teatre, la tecnologia i
les noves plataformes et permeten
tenir un gran catàleg a l’abast. Crec
que la cultura està poc valorada.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

