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Èxit de participació en
la posada en marxa de la
CEL de Caldes amb un
centenar de casos atesos
>P04

Caldes recupera el
Mercat de l’Olla i la
Caldera els pròxims
dies 19 i 20 de març
>P06

Torna la gresca del
Carnestoltes amb gran
participació i ambient
festiu als carrers
>16-17

L’entorn natural de
Torre Marimon acull
el Campionat català
de Cros Curt
>P20

Superant obstacles
Dones com Lídia Duran lluiten encara ara per fer
carrera en sectors molt masculinitzats
>P02-03

Lídia Duran és la primera i única dona bombera que forma part del Parc de Bombers Voluntaris de Caldes de Montbui, fundat l’any 1981. > Q. PASCUAL
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BOMBERS VOLUNTARIS DE CALDES DE MONTBUI | 40È ANIVERSARI

Gràcies pels 40 anys d’ajuda
Més d’un centenar de persones van celebrar el 40è aniversari del Parc de Bombers Voluntaris de Caldes en agraïment a

Un bomber membre del parc assisteix a l’acte amb el seu nadó. El voluntariat implica dedicar temps personal a la tasca, i en l’acte també es va reconèixer a les famílies de les persones voluntàries. > Q. PASCUAL

Ivette Hijano

P

oder disposar d’un servei contra incendis i salvaments no és un caprici sinó
una necessitat de qualsevol
societat i Catalunya no ha
tingut aquest servei fins a principis dels
anys 1980, escriu Jesús Mestre en el llibre ‘Bombers de Catalunya. Història i
present’ (2009). Però contràriament al
que pot semblar, la història dels bombers a Catalunya s’estén força temps
més enrere, arribant a segles abans de
la constitució de l’organització centralitzada en el territori català.
Sense anar més lluny, a Caldes de
Montbui “existeix un document que
custòdia l’Arxiu Històric anomenat
‘Reglamento para la Compañía de
Bomberos de Caldes de Montbuy’ que
data de l’any 1908” revela Jordi Soler,
cap del Parc de Bombers Voluntaris de
Caldes de Montbui. Tanmateix, no va ser

“El nostre parc
de bombers s’està
envellint: els
veterans sempre
hi serem com a
referència, però
necessitem a
persones joves per
fer les guàrdies
i les sortides
d’emergència”
Jordi Soler
Cap del Parc
de Bombers
Voluntaris de
Caldes de Montbui

fins a l’any 1981 que va néixer formalment el cos de Bombers Voluntaris de
Caldes,“quan van unir-se els primers
voluntaris en el municipi, que aleshores feien guàrdies forestals, i l’Ajuntament calderí els va dotar d’uniformes” segueix Soler.
Qui hagués imaginat que poc després de la constitució del Parc de Bombers Voluntaris de Caldes de Montbui,
en el mateix any 1981, va viure’s el pitjor
episodi de rescat de la història de l’entitat. “Al Molí d’en Ral hi havia un pou
que no respirava i contenia gasos asfixiants. En aquest hi van perdre la
vida un home amb el seu fill: primer
va caure un, i l’altre va morir intoxicat després d’intentar salvar-lo. En
l’intent de rescat van morir fins a sis
persones” recorda Soler, qui lamenta
que en tractar-se dels primers serveis
que es van socórrer, “els materials eren
escassos i insuficients”.
Des d’aleshores han passat més de
quaranta anys de dedicació, sacrifici i

entrega de totes aquelles persones voluntàries que en algun moment o etapa
han fet possible la vigència del servei al
municipi. La celebració del 40è aniversari de l’entitat va tenir lloc diumenge
passat, 6 de març, a les instal·lacions situades al carrer Priorat, en el polígon
industrial La Borda, amb l’assistència
d’un centenar de persones entre autoritats locals, caps d’emergències regionals, cossos de seguretat local, bombers
voluntaris en actiu i veterans, persones
col·laboradores i familiars.
Després de projeccions d’imatges acompanyades de música en directe, l’acte va seguir amb l’habitual lliurament de medalles a l’antiguitat, que en
aquest cas va reconèixer la dedicació a
Josep Llavall, qui comparteix el lideratge del parc amb Soler, i d’Arnau Artigas,
amb la medalla de bronze i plata, respectivament. A banda del reconeixement a
altres entitats que composen el cos de
seguretat i emergències de Caldes, com
la Policia Local i Protecció Civil, la tro-

bada va complir amb el deure pendent
de retre homenatge a Carles Campistron, membre fundador, cap del parc de
bombers local i jutge de pau de la vila,
que va morir l’any 2020. El públic assistent, dempeus, va rendir-se amb aplaudiments en recordar a una de les figures
més rellevants de la història de l’entitat,
“una persona de pau” va afegir l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda.
Finalment, el punt i final de l’acte va arribar amb la descoberta d’una
placa commemorativa situada a l’entrada del parc en reconeixement de
la tasca voluntària i vocació de servei
dels cossos de seguretat i emergències
d’àmbit local. “Es tracta d’un reconeixement que va més enllà de les persones voluntàries, i es fa extensiu molt
especialment a les famílies que són
les que veritablement ho pateixen”
explica Jordi Soler, actual i cinquè cap
del parc de Caldes (tot i que en el mateix dia van celebrar-se les eleccions
per a la capitania de l’entitat).
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als altres

8 DE MARÇ | DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

la seva entrega i apreciada tasca voluntària

Caldes se suma a la commemoració d’enguany amb un programa
d’activitats divers i transversal, que es manté fins a l’1 d’abril

SISTEMA MIX ENTRE FUNCIONARIAT I VOLUNTARIAT
El cos dels Bombers de la Generalitat desenvolupa les funcions de
prevenció i extinció d’incendis i de
salvaments atribuïdes al Govern
de Catalunya; tasques en les quals
també participen el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d’incendis d’entitats locals,
com els bombers voluntaris, entre
d’altres. “Nosaltres pertanyem a
la Generalitat, que és qui ens pot
activar per qualsevol emergència
més enllà del nostre primer àmbit
d’actuació, que és Caldes de Montbui i els municipis adjacents. D’altra banda, en el model dels parcs
de bombers voluntaris, l’Ajuntament és qui cedeix les instal·
lacions” explica Jordi Soler.
Actualment, el parc local de
Caldes compta amb 16 persones
voluntàries en actiu i quatre de veteranes, “la xifra més baixa dels
últims anys”, afegeix Soler. “De
l’última promoció, van sumar-se
cinc nous bombers, dels quals avui
només segueixen dos. Això és perquè el nou sistema d’ingrés funciona per oposicions. Per tant, una
vegada les persones que entren al
parc aconsegueixen ser funcionàries, ja no poden continuar sent
voluntàries” lamenta Soler. “Per
aquest motiu, el nostre parc s’està
envellint: els veterans sempre hi
serem com a referència, però ne-

cessitem a persones joves per fer
les guàrdies i les sortides d’emergència” segueix Soler.
SER DONA EN UN
SECTOR MASCULINITZAT
Lídia Duran és l’única bombera en el
Parc de Bombers Voluntaris de Caldes, i la primera en la història de l’entitat. Ja era voluntària a Sant Hilari
de Sacalm i en canviar de residència, va sol·licitar formar part del parc
de Caldes, l’any 2015. “Estic acostumada a conviure amb homes: sempre he tingut feines força masculinitzades, i de petita, quan jugava a
futbol m’havia de dutxar al vestuari dels àrbitres...” explica Duran, qui
aquests dies es prepara per superar
les oposicions de Bombers de la Generalitat. L’any 2020 només constaven 50 bomberes respecte als 2.563
bombers, xifres que evidencien la necessitat d’un procés de feminització
en els cossos de seguretat i emergència, previst pels pròxims anys.
“Quan vaig començar l’any 2011,
vaig haver de sentir comentaris
desafortunats d’alts comandants,
però actualment és diferent i a
Caldes, per exemple, sempre m’he
sentit molt bé”.
Tot i que Duran afirma no haver tingut la sensació d’haver d’esforçar-se
més que els seus companys pel fet de
ser dona, “ha estat un repte personal haver de lluitar per una passió
no extensa entre les dones”.

Per un món més just i igualitari,
segueix latent la lluita del 8M

Arriba un nou Dia Internacional
de les Dones Treballadores, el dia
més commemoratiu del moviment
feminista que lluita per a l’eliminació de qualsevol discriminació envers les dones i l’establiment d’un
sistema igualitari, sense distincions, dins i fora del món laboral.
Encara actualment les dones són
les principals víctimes dels contractes temporals en la majoria
dels casos, en gairebé un 22,6 %
davant un 18% dels homes. També
les quotes d’atur de les dones a Catalunya (en mitjanes anuals) han
estat històricament per sobre respecte a la quota dels homes: l’any
2021, la dels homes va ser del
10,5% (191.728,2) i la de les dones
del 13% (245.4373), segons dades
publicades per Idescat.
Tanmateix, les xifres relatives a
Caldes de Montbui mostren una
diferència per sexe encara més
significativa que la mitjana catalana: 362,9 homes en situació
d’atur (en mitjanes anuals, l’any
2021), respecte al 516,5 en el cas
de les dones residents a Caldes.
Aquestes dades només són alguns
exemples que evidencien la urgent
necessitat, “ara més que mai, de
fer visibles els moviments i les
organitzacions feministes, per
lluitar de manera més decidida, com a societat, contra les
discriminacions i les violèn-

cies que patim les dones cada
dia” exposa CCOO en el manifest
d’enguany titulat “Per la igualtat
tenim un pla”.
A Caldes de Montbui, la regidoria d’Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+ commemora un nou
8 de març amb diversitat d’actes
i activitats “reivindicatives, de
conscienciació, de participació
i de debat, que es dilatarà durant tot el mes” informa l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i
que respon al fet “d’encarar un
nou any amb molts reptes per
complir, així com per contribuir a fer del 8 de març un dia cada
vegada menys necessari” declara
Angeles Llive, regidora d’Igualtat,
Feminisme i Polítiques LGTBIQ+.
La novetat d’enguany d’entre el
recull d’activitats commemoratives és el joc participatiu anomenat
‘8M encreuat’ que compta amb la
participació de comerços locals, i
que s’estendrà fins a l’1 d’abril. Durant tot el mes, els comerços participants i el web de l’Ajuntament
oferiran una graella amb 18 definicions que es convida a resoldre
i participar en el sorteig d’un lot
de productes feministes. “La proposta tracta de donar a conèixer
dones que han sigut rellevants a
la història, tant de Caldes com
d’arreu” apunta Llive, qui afegeix
que “una vegada resolt el joc, pot

dipositar-se a qualsevol dels comerços participants”.
Tanmateix, alguns dels actes del
programa d’enguany ja han començat, com el monòleg feminista i antiracista “La negra batalla”
d’Asaari Bibang, de divendres passat, al Casino de Caldes. En l’espectacle, l’actriu i humorista va fer
servir la seva pròpia experiència
-una nena de Guinea Equatorial
que arriba a l’Hospitalet de Llobregat- per parlar sobre la immigració, el racisme, el xoc cultural
i la hipersexualització i la cosificació de les dones negres.
Avui, com és habitual cada any, es
durà a terme la lectura del manifest a la porta de l’Ajuntament; li
seguirà, a les 19 hores, la inauguració de l’exposició ‘Dones en complicitat IV’ i la col·laboració dels
Castellers de Caldes, al Casino. Al
vespre, tindrà lloc el tradicional
Sopar de Dones amb fi de festa a
càrrec d’Stage, també al Casino; i
el ‘Sopar de dones i Taula Rodona’ organitzat per la UPCM al Cafè
del Centre.
Demà, 9 de març, la Biblioteca Municipal acollirà una sessió de contacontes adreçada als infants. I, finalment, també s’hi celebrarà un
teatre fòrum adreçat a famílies i
joves, el pròxim 17 de març, que
servirà de cloenda al programa
commemoratiu d’enguany.
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ACCIÓ CLIMÀTICA | COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL

Més de quaranta inscripcions a la CEL de Caldes
A la 1a Jornada d’Acció Climàtica de dissabte passat va inaugurar-se el nou model públic d’accés a l’energia fotovoltaica
Ivette Hijano

D

esprés de mesos
de treball, dissabte
passat 5 de març va
celebrar-se la presentació oficial i la
definitiva posada en marxa d’una
de les accions més rellevants d’entre les impulsades en el Pla d’Acció
Climàtica de Caldes de Montbui: la
Comunitat Energètica Local de Caldes, l’anomenada ‘CEL de Caldes’.
La gran estrena va tenir lloc en el
marc de la I Jornada d’Acció Climàtica de la vila termal, celebrada
al llarg del matí, a la plaça Catalunya.Prop d’un centenar de casos
particulars van ser atesos en el
marc de la jornada i, més concretament, més de quaranta veïns i
veïnes de Caldes de Montbui van
aprofitar l’ocasió per tramitar la
seva inscripció a la CEL de Caldes i adherir-se, així, al model públic d’energia fotovoltaica, d’entre
les dues modalitats que s’ofereixen.
“En la modalitat A, la ciutadania
calderina podrà gaudir d’1 kW de
l’energia fotovoltaica generada a
partir de les instal·lacions de sis
equipaments municipals repartits en tot el nucli urbà; i en la modalitat B, aquelles persones que
tinguin instal·lades plaques fotovoltaiques –o que ho facin al llarg
d’aquest any- podran accedir a
subvencions per amortitzar les
seves instal·lacions, a més de generar –entre l’àmbit privat i el públic- una gran comunitat d’energia verda local” explicava Jordi

Martín, regidor d’Acció Climàtica.
L’acte, que va ser apadrinat per
Tomàs Molina i que va comptar
amb l’assistència de la consellera
d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, va
disposar d’un punt informatiu on
resoldre dubtes i tramitar les inscripcions, així com un programa
divers d’activitats familiars, accions divulgatives i estands professionals, tot plegat basat en la generació i l’ús de l’energia fotovoltaica i
de la generació d’energies alternatives contra el canvi climàtic.
“Avui estem enviant un missatge molt clar, i és que ha arribat el
moment de la revolta ciutadana,
de l’empoderament de la ciutadania; ha arribat l’hora de constituir les sobiranies locals, també
en l’àmbit energètic” realçava Isidre Pineda, alcalde de Caldes de
Montbui. I és que la nova Comunitat Energètica Local de Caldes significa una de les accions “probablement més transformadores de
Caldes en els darrers anys, més
enllà d’aquest mandat” seguia Pineda; una actuació que no només
“democratitza l’energia fotovoltaica i respon a valors tan actuals
com la lluita contra el canvi climàtic, sinó que també contribueix a la reducció de la factura de
la llum de molts calderins i calderines” afegia Martín.
La CEL és una comunitat de caràcter públic d’accés a l’energia fotovoltaica que, a través de les dues
modalitats de participació, es pretén promoure la transició energètica, així com oferir eines a la ciutadania per a fomentar les plaques

El punt informatiu de l’Oficina d’Acció Climàtica va atendre a prop de 100 casos al llarg de la jornada. > I. HIJANO

fotovoltaiques i lluitar contra la pobresa energètica. “La primera modalitat s’adreça a aquelles persones amb dificultats per accedir a
l’energia fotovoltaica, a qui se’ls
cedirà 1 kW de l’energia verda

a partir d’una taxa anual de 50
euros, permetent un possible estalvi de fins a 250 euros a l’any
en la factura elèctrica” detalla
Martín. En el segon cas, a través
de les subvencions del consistori,

“qualsevol persona que instal·li
plaques aquest any, o que ja les
tingui instal·lades, podrà gaudir
de 500 a 1.000 € en funció del potencial de les plaques fotovoltaiques” afegeix el regidor.

EDUCACIÓ | CURS 2022-23

Tornen les Jornades de Portes Obertes presencials
Enguany s’ha permès recuperar les visites i xerrades presencials en petits grups, limitats a l’aforament de cada centre
Aquests dies han començat les
Jornades de Portes Obertes en
els centres educatius de Caldes
de Montbui de cara a les inscripcions del curs escolar del 202223. En aquest cas, i per primera
vegada des de l’esclat de la pandèmia, les xerrades i visites guiades han recuperat la presencialitat, de manera que han pogut
obrir literalment les seves portes a les famílies interessades en
els seus projectes educatius i les
seves instal·lacions.
“Per la seva importància a l’hora d’escollir un centre educatiu,
malgrat la situació epidemiològica actual, els departaments
d’Educació i Salut han decidit
mantenir les jornades de portes
obertes amb les mesures de pro-

tecció i prevenció necessàries”
van especificar des de la Generalitat. Tanmateix, les trobades presencials s’han limitat a grups de
persones reduïts amb l’aforament
que permeti cada espai, depenent
de la seva superfície, i garantint
els 2,5 m2 per persona.
Altres recomanacions de Salut i
Educació han estat, per exemple,
dur a terme l’activitat a l’aire lliure
el màxim de temps possible o en
espais amb ventilació continuada;
mantenir les portes i finestres
obertes mentre duri la visita per
assegurar la renovació constant
de l’aire; el manteniment de les
distàncies de seguretat entre les
persones assistents; la higiene
de mans, i intensificar la neteja
i desinfecció de les superfícies

de contacte més comú. També
es recomana limitar l’accés als
lavabo, només disponibles en
casos indispensables, i limitar l’ús
dels ascensors a persones amb
mobilitat reduïda i de manera
individual o amb la persona
acompanyant quan sigui necessari.
No obstant això, enguany han
seguit vigents les xarrades en
modalitat telemàtica, i des del
departament de Salut i Educació
han recomanat fer-ne ús per
ampliar la informació o resoldre
qualsevol dubte, així com també
visitar els webs dels diferents
centres educatius.
A Caldes de Montbui, les jornades
van donar el tret de sortida a
l’Escola Pia (els dies 17 i 19 de
febrer, i el passat 5 de març). L’ha

seguit l’Escola El Farell (els dies
23, 24 i 26 de febrer, i 1 de març);
l’Escola El Calderí (els dies 1, 4 i 5
de març); l’Escola Montbui (2, 3 i
5 de març), i els instituts Manolo
Hugué (2 de març i el pròxim
6 d’abril) i el Pic del Vent (3 de
març). El mes de maig serà el torn
de les Escoles Bressol, duent-se a
terme totes en el mateix dia: el 7
de maig. I més tard, els dies 10, 12 i
18 de maig se celebraran les visites
i xerrades a l’Escola d’Adults
Municipal El Roure Gros.
Des d’ahir fins al 21 de març és
obert el període per presentar
les sol·licituds d’educació infantil
(3-6 anys) i primària (6-12 anys).
I del 9 al 21 de març serà el torn
de les sol·licituds per a l’educació
secundària (12-16 anys).

S’aprova evitar el tancament d’una línia de
P3 a l’Escola Montbui
En el darrer ple municipal del mes de
febrer, el consistori calderí va aprovar, per unanimitat, la moció d’urgència presentada per la CUP de Caldes: evitar el tancament d’una línia
d’Educació Infantil de l’Escola Montbui. La mesura significar instar al Departament d’Educació a blindar les
línies de primària els pròxims cursos. Segons la CUP local, “el descens
de la natalitat és una oportunitat
per abaixar les ràtios d’alumnes per
aula, però la prioritat real del Departament és endossar una retallada a
l’Escola Pública”.
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SOLIDARITAT | GUERRA A UCRANÏA

Caldes mostra el seu suport a la població ucraïnesa
Un centenar de persones van concentrar-se a la porta de l’Ajuntament en rebuig a l’atac armat rus en el territori
La ciutadania de Caldes de Montbui va sumar-se enèrgicament a la
concentració organitzada en els
municipis d’arreu de Catalunya, el
passat 1 de març. Més d’un centenar de veïns i veïnes van reunir-se
a la porta de l’Ajuntament per
donar suport a la societat ucraïnesa i enfortir el clam en defensa de la pau. Durant l’acte va celebrar-se la lectura del manifest
de rebuig a la intervenció militar
russa sobre el territori ucraïnès.
El text condemna l’atac bèl·lic i la
vulneració del Dret Internacional
per part de Rússia. En aquest sentit, va exigir-se el cessament immediat de les hostilitats i va refermar-se l’aposta pel diàleg en el
procés de construcció de la pau.
L’alcalde de Caldes de Montbui
i president del Fons Català de
Cooperació per al Desenvolupament, Isidre Pineda, i la regidora
de Cooperació i Solidaritat, Laia
Cuscó van encapçalar la concentració que, a més, va comptar amb
la participació de Daniel López,
president de Caldes Solidària, i
també d’alguns dels 20 calderins

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

i calderines d’origen ucraïnès.
El suport i escalf de la ciutadania
de Caldes amb els veïns i veïnes
d’Ucraïna no només va ser palpable durant la concentració de
l’1 de març, sinó que dies abans
ja era molt present, en el marc
de la festa de Carnaval. Més enllà
de la gresca tradicional del Carnestoltes, el poble de Caldes va
aprofitar la rua del dissabte 26 de
febrer per reivindicar amb pancartes el clam a la fi de la guerra
en el territori.
En paral·lel, i com a resposta institucional, l’Ajuntament de Caldes
ha habilitat una partida de 10.000
€ per destinar a l’ajuda humanitària de les víctimes del conflicte
armat. Amb aquests diners, explica el consistori, “es vol facilitar
l’atenció a la població refugiada que ha fugit del conflicte, així
com articular la resposta humanitària a les persones que en són
víctimes”. L’aportació, gestionada a través del Fons Català, s’emmarca en la campanya d’emergència de suport i atenció a la
població afectada.

El clam de la ciutadania de Caldes en suport a la població ucraïnesa també va ser present en la festa del Carnaval. > C.M.C
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COMERÇ | AVINGUDA PI I MARGALL

Ajuntament i UCIC acorden establir una
taula on debatre la petició del comerç

UCIC | FIRA COMERCIAL

La mesura arriba després d’una campanya contrària a la pacificació del carrer Pi i Margall
Representants del comerç local
han sol·licitat a l’Ajuntament de
Caldes de Montbui replantejar la
conversió en zona exclusiva per a
vianants de l’avinguda Pi i Margall
els caps de setmana, especialment
els dissabtes en horari de matí.
La mesura que va establir-se arran
del nou Pla de Mobilitat que ha pacificat l’eix comercial els dimarts dia de mercat municipal-, els caps
de setmana i els dies festius, impedeix el trànsit dels vehicles en
aquesta via, i cedeix la prioritat als
vianants durant aquests dies de la
setmana, des del maig del 2020.
En aquest sentit, i recollint la petició d’alguns comerços del centre del municipi, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes
de Montbui (UCIC) va celebrar,
la setmana passada, una assemblea extraordinària amb els membres socis per tractar l’assumpte.
Durant la reunió, expliquen des
de l’UCIC, “la Junta va exposar
una sèrie de propostes de plans
d’acció davant d’aquesta situació i, finalment, es va arribar a
un acord unànime”.
A continuació, i després d’adreçar el resultat de la sessió a l’Ajuntament de Caldes, “s’ha aprovat constituir una taula amb
dos representants del consistori (un d’ells, l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda),
dos representants de l’UCIC (un
d’ells, el seu president) i una per-

sona que actuarà de mediadora,
a càrrec de PIMEC” declara l’associació de comerciants de la vila.
Arran d’aquest primer consens
entre l’Ajuntament i els comerços
contraris a la pacificació de l’avinguda, sembla posar-se el fil a l’agulla a la primera campanya de recollida de signatures, a la qual van
adherir-s’hi una seixantena de comerços de Caldes de Montbui. En
la petició, el col·lectiu demanava la
recuperació del trànsit al Pi i Margall en els dies del cap de setmana.
Segons aquests, els canvis de mobilitat arran del Pla de Mobilitat al
centre del municipi han provocat
que “les vendes hagin baixat els
dissabtes en tots els comerços”.
L’Ajuntament, d’altra banda, va declarar no oposar-se en cap cas al
debat amb els comerciants i restar oberts a parlar-ne. De fet, va
celebrar-se una primera trobada
amb la regidora de Comerç, Carme
Germà, i “se’ls va respondre una
instància dient-los que el model
de poble que considerem per
Caldes ha de mantenir pacificada aquesta avinguda: no només
perquè així ho havien fet altres
pobles de la comarca, sinó també
perquè respon al model de municipi, sostenible i pacificat, al que
volem encaminar-nos” va explicar Germà. La regidora va justificar la possible represa d’aquesta
inquietud dels comerciants arran
de la baixada habitual de les ven-

Anterior edició de la Fira Outlet > I.HIJANO

S’ajorna la Fira Fora
Estocs al diumenge

Arran de la pandèmia van instaurar-se els canvis en la mobilitat. > J. SERRA

des i de circulació de vianants
en els mesos de gener i febrer. A
més, afegia Germà, “cal considerar que la majoria de comerços tanquen els dissabtes a la
tarda i, per tant, estem parlant
només dels dissabtes al matí. I
em costa creure que la facturació dels matins dels dissabtes condicioni tantíssim la facturació total, tenint en compte
que, segons diuen, les vendes
van bé durant la setmana”. En
els mesos d’hivern, les terrasses

dels bars i restaurants situats al
carrer no omplen l’amplada de
l’avinguda, però “a l’arribada del
bon temps, els dissabtes al matí
s’omple de gent” seguia Germà.
Segons la regidora, tant els establiments de restauració com els
veïns de La Bolera “estan encantats” amb el nou model d’avinguda pacificada. Tanmateix, “com
a regidora, hi soc per escoltar
al comerç i si demanen més reunions, sempre estaré disposada a rebre’ls” va advertir Germà.

La Fira Fora Estocs, organitzada
per l’UCIC i prevista per aquest
diumenge 6 de març, ha estat
ajornada al pròxim diumenge 13
de març, al matí. L’entitat organitzadora va comunicar el canvi
de data la setmana passada, justificant l’ajornament “a les causes
meteorològiques”.
La nova edició de la Fira comercial, que novament vestirà la llargada del carrer Montserrat amb una
àmplia diversitat de parades, es
mantindrà obert al públic de les
10 a les 15 hores. Com és habitual en les convocatòries comercials organitzades per l’UCIC, la fira
també oferirà diverses activitats
i tallers, especialment adreçats
als més petits de casa. En aquesta ocasió, s’oferirà tallers infantils
a càrrec de la colla de Geganters i
Castellers de Caldes de Montbui,
amb una mostra castellera de 12
a 13 hores.
L’associació de comerciants de
Caldes també recorda que comprant a les botigues de Caldes Centre Comercial s’aconsegueixen tiquets gratuïts per accedir a la zona
de jocs infantils durant la jornada.

FIRA GASTRONÒMICA | PLAÇA FONT DEL LLEÓ

La vila de Caldes recupera enguany el Mercat de l’Olla i la Caldera
El 19 i 20 de març el centre històric acollirà de nou les parades i activitats de la cita amb la gastronomia i l’aigua termal
Des que el Mercat de l’Olla i la Caldera va néixer fa onze anys, la festa
de la gastronomia i l’aigua termal
de Caldes de Montbui s’ha celebrat
anualment fins a l’esclat de la pandèmia. Des del fatídic març de l’any
2020 que la fira tan calderina ha
suspès fins a dues edicions consecutives. Però enguany, torna el Mercat de l’Olla i la Caldera el pròxim
cap de setmana del 19 i 20 de març.
“El Mercat és un homenatge a
la gastronomia més propera i a
l’esforç per la qualitat dels productors i catalans amb to festiu i
familiar” explica el consistori. Durant tot el cap de setmana s’oferiran
parades de productes gastronòmics
i productes artesans, i activitats i taller familiars, com la Gimcana Saludable, l’Estampa d’olla, la Fireta de

XXXXXXX.> ?

Torna l’olla gegant amb les llegums i l’aigua termal, al nucli històric. > Q. PASCUAL

fang, la Careta llaminera, les Mandales amb llegums de Caldes i l’espai de jocs interactius.
I a tot plegat, no faltarà -evidentment- el plat fort de la fira gastronòmica local, el tret singular que la
fa única en el territori: l’olla gegant
amb 1.500 litres de capacitat on es
cuinaran cigrons amb aigua termal
i al foc de llenya. En paral·lel, tornen
també les 4 olles de 60 litres on es
couran les llenties, a càrrec de llegums Perallada.
El tast gastronòmic, situat a la plaça
de la Font del Lleó, podrà degustar-se tot passejant per les 75 parades que s’instal·laran al centre històric i gaudir del conjunt de tallers
i activitats per a tots els públics que
oferirà el mercat. En aquest punt,
els assistents podran gaudir d’una

demostració d’artesania relacionada amb la terrissa, la cistelleria i la
cuina i parades d’artesania diversa: culleres de boix, olles i cassoles
d’aram, estris de cuina, vidre, ceràmica, fusta, pintura, bijuteria, minerals, sabons...
D’altra banda, i en el marc de la
cita amb la gastronomia local, del
19 al 27 de març tornen les propostes de cullera dels restaurants locals amb el tradicional ‘Se’ns en va
l’olla’. La proposta consisteix en la
creació d’un plat estrella que oferiran els restaurants participants en
les seves cartes, durant aquest període del mes de març. Amb aquesta, “es ret homenatge a la cuina de
proximitat i de qualitat amb una
evident picada d’ull al fet termal”
segueix el consistori calderí.

De l’01 al 31 de març de 2022
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NOTÍCIES BREUS

ESCOLA | PARTICIPACIÓ

Membre representant d’associacions de gent gran de Caldes, en la darrera visita d’obres, del 22 de febrer. > I. HIJANO

El projecte d’ampliació de Les Cases
dels Mestres finalitzarà aquesta tardor
El passat 22 de febrer va celebrar-se una visita guiada que va
mostrar l’estat actual de les obres de l’equipament municipal
Membres de l’Associació de Gent
Gran i la Coordinadora de Gent
Gran van visitar, el 22 de febrer,
les obres de remodelació i ampliació de Les Cases dels Mestres, les
quals es troben en una fase intermèdia, i amb una previsió de finalitzar –segons va apuntar Diego
Nakamatsu, arquitecte responsable de l’obra- els pròxims mesos de
setembre i octubre d’enguany.
Durant la visita guiada, la comitiva va poder veure in-situ els nous
espais emergents de la planta
baixa, que acolliran el Casal de la
Gent Gran, el despatx de l’Associació de Gent Gran de Caldes i una
sala polivalent adreçada al gran teixit associatiu i sociocultural de la
vila. “És realment espectacular,
ho desitjàvem des de fa temps i
suposo que quan estigui acabat
encara serà més espectacular!”
va exclamar Antonio Hernández,
president del Casal de Gent Gran.

Per l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, aquesta també va ser una
visita “molt il·lusionant que comença a fer-nos somiar amb tot
el que podrà acollir aquest equipament; un nou espai que estarà
molt connectat als espais públics
de Caldes i amb una sala molt
gran –la joia de la corona!- situada just al centre del municipi”.
Arran del projecte de remodelació i ampliació de Les Cases dels
Mestres –que va començar el mes
de juny del 2021- en resultarà un
únic edifici a partir de l’edificació
construïda fa més d’una dècada i la
nova construcció que s’hi està annexant, amb una àmplia i diàfana
entrada des de la també renovada
i pacificada plaça Catalunya. “El
projecte d’ampliació no implica
massa metres quadrats de superfície, però sí que tanca el volum
de l’edificació, consolidant una
única identitat en l’equipament,

amb una sala polivalent que duplicarà la capacitat de l’actual sala gran, permetent acollir
múltiples usos adreçats a tota la
ciutadania calderina” va explicar
Diego Nakamatsu, arquitecte responsable del projecte.
En aquests moments, “ja hem
acabat la part més complicada
de l’obra, que és la cimentació
i l’estructura” seguia Nakamatsu, tot afegint que “ara seguirem
amb la fase de les instal·lacions,
la pintura de la façana i l’acabat
de la coberta”. L’edificació resultant implicarà l’ampliació d’espais
adreçats al Casal de la Gent Gran,
a més d’augmentar la superfície
per acollir les activitats del programa municipal de Gent Gran
Activa, de l’Escola d’Adults i del
Centre de Formació i Ocupació, a
més de reubicar i actualitzar les
instal·lacions del Centre Obert i
l’Espai d’Entitats.

SOSTENIBILITAT | XARXA DE CALOR

En marxa la segona caldera de biomassa
La nova instal·lació permetrà un estalvi de quasi 18.000 € anuals
La segona central calderina de distribució de
calor de biomassa ja és una realitat. La nova
xarxa de calor, construïda al barri del Bugarai, permetrà subministrar calefacció a l’escola
bressol municipal La Lluna i aigua calenta i calefacció a l’escola El Calderí. En un futur, l’equipament també podrà donar servei al Pavelló
del Bugarai, entre d’altres instal·lacions properes. Aquesta nova caldera s’afegeixi a la que
ja està funcionant a l’altre extrem del municipi,
a la zona de les Cremades, i que dona servei a
l’escola El Farell i al Complex Esportiu de Les
Cremades i a les instal·lacions del CN Caldes.

Assistents a la segona trobada del Consell d’Infants, a l’Ajuntament. > AJ. CALDES

El Consell d’Infants aporta les primeres
propostes per a la millora del municipi
El Consell d’Infants continua treballant per posar en marxa propostes que
millorin el municipi. En la segona trobada, celebrada el 15 de febrer, els 19
consellers i conselleres assistents van presentar les propostes que havien
recollit als seus respectius centres educatius. D’entre la trentena d’iniciatives destaca la proposta d’incorporar senyals acústiques als semàfors del
municipi per a facilitar la mobilitat de les persones cegues. També es proposa obrir els patis de l’escola els caps de setmana o fomentar les competicions esportives entre els diferents centres educatius per generar una millora relació entre l’alumnat de les diferents escoles. Al llistat presentat durant
la reunió també destaca la idea d’obrir un cinema o demanar a les botigues
i als supermercats locals que potenciïn l’ús d’envasos de paper i de cartró.

COMERÇ | TAULA DE COMERÇ

A debat les noves accions de l’any 2022
La Taula de Comerç de Caldes va celebrar, el 16 de febrer, la primera reunió de l’any, una trobada en la qual van participar una quinzena de comerços locals, presidida per la regidora de Comerç, Carme Germà. L’acte va
significar el tret de sortida a la 14a edició d’aquest espai de participació
col·lectiu d’entre els comerciants i l’Ajuntament de la vila.
L’acte, en aquest cas, va servir per fer un repàs i una valoració de les accions i les campanyes que s’han dut a terme durant el 2021. En aquest
sentit, van sorgir noves idees i suggeriments que s’analitzaran i que es
presentaran a la pròxima reunió de la Taula per valorar la seva posada
en pràctica durant el 2022. Per això, també va demanar-se als assistents
que facin arribar les seves propostes per poder escollir les que es considerin més apropiades per implementar al llarg d’aquest any. En la trobada també es va comentar el paper de les xarxes socials en la promoció del
comerç de proximitat i la possibilitat d’incorporar el Mobile Màrqueting.

PARTICIPACIÓ | COL·LEGI EL CARME

Un equipament per a múltiples usos
El 14 de febrer va celebrar-se la darrera sessió del procés participatiu “El
Carme s’obre al poble”, iniciat a finals de l’any passat, plantejat per debatre
i aportar propostes d’ús de l’antic Col·legi del Carme. En la fase de retorn i
deliberació dels usos del nou equipament, el consistori va presentar l’esbós
d’avantprojecte que recull la majoria de les propostes que ha formulat la ciutadania al llarg dels mesos que ha durat el procés participatiu. “Hi ha hagut
molta participació durant el procés, i avui també ha vingut molta gent a
la sessió, de manera que hi havia molt interès de la ciutadania calderina
en donar la seva opinió i plasmar què es volia fer en aquest equipament”
va explicar Jordi Martín, regidor de Participació Ciutadana.
En la sessió va descobrir-se que s’ha tingut en compte totes les propostes, de manera que en els plànols de distribució es poden veure espais
polivalents per a entitats de tots els àmbits: sala d’exposició; espai de la
ràdio municipal; bucs d’assaig; magatzems; tallers de creació artística;
un terrat comunitari; aula d’estudis, i molt més.
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AGRICULTURA | PRODUCTE GASTRONÒMIC LOCAL

Posar en valor l’Oli de Vera del Vallès
Caldes de Montbui se suma al treball col·lectiu amb una desena de municipis de la
zona per impulsar la DOP de la variant d’oli cultivada al Vallès per a petits productors
Una desena d’alcaldes i alcaldesses de municipis del Vallès Oriental i Occidental van reunir-se, l’11
de febrer, amb motiu d’impulsar el
naixement d’una nova DOP protegida a Catalunya, la variant ‘Oli de
Vera del Vallès’. “És una iniciativa que ens il·lusiona i que posa de
manifest un sector primari emblemàtic del nostre territori” va
reconèixer Isidre Pineda, alcalde
de Caldes de Montbui, en l’acte de
constitució del nou espai de treball
col·lectiu entre municipis.
La zona del Vallès té una llarga tradició en la producció d’aquesta variant, un oli de gran qualitat i de reconegut prestigi, que el converteix
en un producte de gran potencial
gastronòmic i culinari. “L’oli d’oliva amb la variant tradicional del
nostre territori sempre ha estat
molt present en els nostres pobles, però calia posar-lo més de
manifest, encara força desconegut per al gran públic” seguia
Pineda. Tot i ser la variant que es
troba més a prop de la capital catalana, la producció de l’Oli de Vera

En la trobada dels municipis vallesans, les autoritats van visitar el terreny d’oliveres de la Finca Mas Curró. > CEDIDA

s’ha mantingut fins a l’actualitat
a partir de petits productors, i en
aquests moments es té constància
d’una quarantena de productors,
amb aproximadament 13 oliveres
de la variant en una superfície de
170 hectàrees.
Fins a 12 municipis del Vallès Oriental i Occidental disposen de plantacions d’oliveres, però la Garriga,

Caldes de Montbui i Bigues i Riells
del Fai concentren la gran majoria
de les oliveres (més de 8.000 exemplars) i aproximadament el 64% de
les hectàrees amb aquesta varietat.
La reunió de les autoritats de la
desena de municipis vallesans va
tenir lloc a Mas Curró, una de les
finques que actualment produeixen
oli d’aquesta varietat, situada entre

els termes municipals de Caldes de
Montbui i Sentmenat. En l’acte, els
alcaldes i alcaldesses van valorar
diferents alternatives per reconèixer aquesta variant d’oli i van
acordar la necessitat d’escollir uns
portaveus d’aquesta nova taula de
municipis per tal de dur a terme
les converses amb els organismes
responsables i amb els productors.

TURISME | BIOSPHERE

Bones pràctiques
en l’àmbit turístic
L’últim any, la vila de Caldes ha
rebut un total de 8 certificacions
i segells que distingeixen la feina
realitzada en l’àmbit turístic. En
concret, Thermalia. Oficina de
Turisme de Caldes va renovar el
distintiu Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere, desenvolupat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç per
garantir la qualitat i sostenibilitat
dels serveis turístics a partir de la
certificació Biosphere de l’Institut
de Turisme Responsable (IRT).
Biosphere és una certificació pionera, basada en els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides integrats en l’Agenda 2030.
Un exemple d’aquestes bones pràctiques que es va incloure dins del pla
de millora per aconseguir la renovació del segell Va ser la reforma de
Thermalia que va finalitzar el mes
de desembre de 2021. L’obra va afavorir la renovació de la imatge i funcionalitat de l’equipament i va consistir en l’adequació de l’espai de la
recepció de l’Oficina de Turisme i
del Museu amb treballs com pintura, arranjaments, connexions de
llums i en la instal·lació de nou mobiliari d’oficina, aparadors, armariets, mòduls per a fulletons i venda
de productes, entre d’altres.
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SALUT | TERMALISME

En estudi la balneoteràpia en pacients post-Covid
La vila impulsa una recerca científica per verificar els beneficis de les aigües termals en certes patologies
Ivette Hijano

D

es de l’època romana
que les aigües termals de Caldes de
Montbui són utilitzades com a recurs terapèutic per a la recuperació de
certes malalties. “Sempre s’ha
dit, i ha estat vox populi, que les
aigües termals són bones per a
la recuperació de certes patologies. Ara en volem indicadors científics que expliquin amb criteris clars i objectius el que s’ha dit
durant tota la vida” explicava Isidre Pineda, alcalde de la vila.
Sota aquest propòsit, Caldes impulsa l’estudi anomenat “Efectes
de la balneoteràpia en pacients
amb Covid persistent” que persegueix comprovar l’efectivitat de les
aigües mineromedicinals en la millora obtinguda a un grup de pacients que presenten seqüeles de la
Covid-19. La recerca, que per primera vegada avaluaria amb rigor
científic les propietats terapèutiques de les aigües termals de Caldes de Montbui, el portarà a terme
el Grup de recerca musculoesquelètica de l’Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques –IMIM,
amb la doctora Natàlia García com
a investigadora principal. “El projecte és un estudi pilot que pretén avaluar si les aigües termals
són capaces de millorar la qualitat de vida en pacients que han
patit la malaltia -molts d’ells de
manera greu-, i que després del

finalment, si el component de la
balneoteràpia és positiu” apuntava García.

Les instal·lacions del Termes Victòria, de Caldes, acolliran la fase de tractament amb l’aigua termal. > Q. PASCUAL

temps encara ara arrosseguen
certs símptomes que anomenem
‘post-Covid’” va descriure García.
Aquesta simptomatologia respon a
mals com la fatiga, dificultat respiratòria, tos, cefalea, dolor muscular
i toràcic, erupcions, caiguda de cabell i debilitat a les ungles. També
s’hi inclouen símptomes neurològics com la dificultat de concentració, parestèsies, trastorns de la
son, ansietat i alteracions de l’estat d’ànim.

INICI DE L’ESTUDI AMB
LA FASE DE RECLUTAMENT
La primera fase de l’estudi consisteix en la crida a la participació
que ha començat el febrer i que es
mantindrà per un període de dos
mesos. Els pacients han de ser
majors de 18 anys amb seqüeles
Covid-19 les quals afectin la qualitat de vida d’aquestes persones.
L’estudi inclourà un grup de 48
pacients amb Covid-19 persistent els quals rebran, a banda del

tractament simptomatològic, una
balneoteràpia programada. Els
resultats obtinguts seran comparats amb un segon grup de pacients també amb Covid-19 persistent, els quals rebran únicament el
tractament habitual. “Seran dos
grups de pacients idèntics que
rebran tractament simptomatològic, és a dir el que estigui indicat per al metge, i un d’aquests
grups rebrà, a més, la teràpia de
les aigües termals per valorar,

BALNEOTERÀPIA
AL TERMES VICTÒRIA
Després del reclutament, l’estudi
preveu cap a mitjans de març començar amb les sessions de tractament termal, el qual es durà a
terme al Termes Victòria, de Caldes. “Dins del projecte, nosaltres
durem a terme els tractaments
termals combinant dos elements:
la fisioteràpia i les aigües mineromedicinals de la vila termal” explicava Joan Anglí, director de l’hotel-balneari Termes Victòria, qui
agraia “posar sobre el paper allò
que es fa a aquesta casa des de fa
300 anys, tractaments termals
per millorar la qualitat de vida de
les persones que ens vénen a visitar”. No obstant això, Anglí també
va incidir en les particularitats de
les aigües mineromedicinals de Caldes, recordant que no totes les aigües termals són beneficioses per
a les mateixes patologies: “El tipus
d’aigua que brolla a Caldes és clorur-sòdica, resultant beneficiosa per a l’aparell locomotor i per
a la relaxació”, afirmava Anglí. A
grans trets, les aigües clorurades
són estimulants de les funcions orgàniques i metabòliques; faciliten
la recuperació d’intervencions quirúrgiques sobre l’aparell locomotor
i són indicades per afectacions reumàtiques i processos crònics de
vies respiratòries.

URBANISME | DENÚNCIA

La CUP assenyala presumptes irregularitats en urbanisme
Jordi Martín va respondre a les acusacions detallant cada expedient i realçant les bones pràctiques de l’administració local
La CUP de Caldes de Montbui va
denunciar que l’alcalde de la vila
“va faltar a la veritat” amb relació a dos expedients de disciplina
urbanística en terrenys del polígon
La Borda. Segons els regidors Ferran Gay i Marta Barnils, “les multes imposades en aquests expedients no han estat totalment
cobrades i tampoc s’ha restaurat
els terrenys afectats” van explicar,
el 7 de febrer, en roda de premsa.
Davant la denúncia del grup de
l’oposició, el regidor d’Urbanisme
Jordi Martín va recalcar que “l’administració ha fet la seva feina i
estem molt tranquils amb els procediments que s’ha dut a terme,
que són els que corresponen”.
Segons Martín, en els procediments
de disciplina urbanística “la intervenció política és realment acotada i qui assumeix el pes és sempre

l’instructor, és a dir, un funcionari
públic”. A més, va afegir, “els polítics, ni posem ni traiem multes!”.
Per la seva banda, la CUP va posar
l’accent en dos d’aquests expedients: “el primer fa referència a
l’explotació d’àrids de Can Carerac, que actualment està aturada
i a l’espera de resoldre’s per la via
judicial; i l’altre correspon a una
ocupació realitzada en terrenys
qualificats de no industrials” concretava Martín.
En el primer cas, “l’expedient hauria caducat fins a dues vegades i
els tècnics municipals estimen
unes sancions que superen els
110.000 €. Dos anys després, l’expedient no ha finalitzat perquè la
sanció no s’ha arribat a imposar”
declaraven des de la CUP local. En
aquest punt, Martín va explicar que
aquests procediments “tenen uns

terminis fixats per la llei, i sovint
l’administració no arriba a complir-los atenent els mitjans de
què disposa. Però no és un problema, perquè mentre persisteixi l’efecte sobre el qual estigui fet,
es pot tornar a obrir l’expedient”.
En aquest cas, “l’instructor no va
tenir temps a determinar si calia
o no interposar la multa, i l’expedient s’ha tornat a obrir per resoldre-ho”, va afegir.
Pel que fa al segon expedient, des de
l’Ajuntament –seguia Martín- “vam
actuar demanant al propietari
dels terrenys que retirés les construccions realitzades i retornés
l’ús no industrial a la zona. Actualment, aquestes construccions
ja no hi són i l’ús industrial ja no
es produeix on no toca”. No obstant això, el grup de l’oposició exposava que, una vegada analitzats els

documents relatius a l’expedient,
“hem comprovat com els 30.000
€ que Pineda va afirmar que servien per tancar aquest expedient
suposen només el 20% de l’import
total demanat pels tècnics, xifra
que s’elevaria als 150.000 €”. Segons determina la llei en l’article
142, ‘en qualsevol moment anterior a l’execució forçosa de la multa
corresponent, les persones que assumeixen l’obligació de restaurar la
realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat i d’indemnitzar els
danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció corresponent,
tenen dret a la reducció de la multa
... (A) del 80%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització corresponents abans que la
resolució sigui ferma’. Per tant, va
aclarir Martín, “pel fet de retirar
les construccions i pagar dins del

termini del procediment administratiu, la reducció és del 80%, i els
30.000 € de multa estan pagats i
ingressats a l’Ajuntament “.
Tanmateix, “el personal tècnic del
consistori va constatar que aquesta restauració només era parcial”
seguien denunciant des de la CUP,
al què Martín va respondre defensant la legalitat del procediment a
través de les imatges -facilitades
via satèl·lit- que mostren el restabliment dels terrenys sense ús industrial: de l’any 2016 fins a l’actualitat.
Finalment, el regidor d’Urbanisme de Caldes va advertir que “tinc
una mala notícia per la CUP, i
és que tant l’alcalde, com jo i la
resta de l’equip de govern treballarem incansablement per complir amb el programa electoral i
amb el mandat pel qual democràticament vam ser escollits”.
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Ja hem engegat
La CEL de Caldes,
fem comunitat!

Només els governs
Avancem cap a
feministes podem
8 de març de 2022 - una normalitat
aturar el masclisme Tres voltes rebels
feminista

L

a Comunitat Energètica Local de Caldes, la CEL, ja està
en marxa! Ha nascut per impulsar la
transició energètica al nostre municipi fomentant l’ús de l’energia
fotovoltaica, reduint les emissions
de CO2, involucrant i donant una
eina a tots els calderins i les calderines per fer-ho possible.
Tots aquells consumidors que ens
apuntem a una Comunitat Energètica com la CEL ens estem empoderant, és la manera natural en
què podem agrupar-nos i canviar de model on som ara, tot guanyant independència respecte de
les grans plantes de generació i on
l’energia es pot produir localment
i de manera verda.
Actualment, hi ha dues modalitats en marxa. La Modalitat A, -per
aquells que NO es poden posar plaques a casa- on l’Ajuntament ha
posat a disposició dels ciutadans
elegibles la cessió d’una part de les
plaques fotovoltaiques dels equipaments públics (1 kWp per família).
Perquè ens entenguem, seria una
mena de lloguer d’una placa municipal. La taxa és de 50 €/any i el
benefici que s’aconsegueix és una
reducció a la factura elèctrica de
150 a 250 €/any. (càlcul aproximat)
L’altra modalitat és la Modalitat
B per a particulars, empreses i
d’altres comunitats energètiques
que SÍ que disposen o disposaran
d’instal·lació de plaques FV. El benefici d’apuntar-se és fer comunitat i poder accedir a la subvenció
municipal (independentment de
l’any en que es fes la instal·lació).
La taxa és de 10 €/any la subvenció municipal pot arribar a ser de
500 € o 750 € o 1.000 €, segons la
potència instal·lada.
Cal destacar que no cal canviar d’empresa elèctrica perquè la
CEL promou l’energia fotovoltaica
per a autoconsum, és a dir que si
necessitem energia de dia, mentre
la instal·lació fotovoltaica –pública
o privada- està generant energia,
el cost d’aquests kWh consumits
serà de 0 €. Mentre que si consumim de nit, l’habitatge utilitzarà
l’electricitat que prové de la xarxa
que tinguem.
Des del govern municipal animem
a tothom que vulgui posar el seu
granet de sorra per fomentar la
producció d’energia renovable en
l’àmbit local, el consum eficient de
recursos, sense deixar de banda
els ciutadans més vulnerables i
estalviar diners, ara és el moment
de fer-ho amb La CEL de Caldes!

E

l 8 de març
commemorarem el
Dia internacional
dels Drets de les
Dones, una data
simbòlica de la nostra lluita
diària contra el masclisme, una
data d’homenatge al moviment
feminista i també de denúncia de
les discriminacions estructurals
que patim les dones pel sol fet de
ser dones. S’ha de dir ben clar: el
masclisme és incompatible amb la
democràcia, la llibertat i la igualtat
efectiva entre dones i homes.
Per això, volem aprofitar aquesta
data per reivindicar la política com
l’eina fonamental per transformar
la realitat i assolir una societat
de ciutadanes i ciutadans lliures,
que neixin i creixin en igualtat
d’oportunitats, en plena fraternitat i
respecte. I això només serà possible
amb governs feministes.
Una societat que aspira a ser
realment democràtica i socialment
justa no es pot permetre que la
meitat de la població, les dones,
siguin discriminades de manera
estructural i pateixin violència
masclista pel sol fet de ser dones.
Les dones necessitem governs que
prioritzin les polítiques feministes.
Les dones i la humanitat necessitem
acabar amb la violència masclista.
Les dades són esfereïdores: des
que tenim dades (2003) a l’Estat
espanyol han assassinat 1.130 dones,
4 el 2022. A Catalunya, 179 dones
des del 2003. I 46 menors han estat
assassinats pels seus pares a l’Estat,
5 a Catalunya . Una de cada tres
dones2 ha patit o patirà violència
masclista al llarg de la seva vida. I
aquestes dades oficials són només
la punta de l’iceberg d’un sistema
patriarcal que només es pot canviar
amb polítiques feministes i amb
governs feministes.
Reivindiquem amb orgull socialista
i feminista que les dones comptem
amb un Govern estatal feminista
que, recollint l’esperit del 8M, situa
el feminisme com un eix transversal
a tots els seus ministeris i accions
polítiques. Un Govern que ha
impulsat el Pacte d’Estat, amb
la devolució de competències als
Ajuntaments i el repartiment de
fons; ha modificat el Codi Civil
perquè els i les menors víctimes de
violència de gènere puguin rebre
assistència psicològica sense el
consentiment exprés del progenitor
condemnat per maltractaments o
abusos sexuals; la lluita contra la
síndrome d’alineació ...
>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat

A

questa data torna
a convocar a totes
les persones, a
totes les institucions i administracions públiques a reflexionar sobre
el desolador esdeveniment que,
fa més de cent anys, es va produir quan dones treballadores van
morir dins d’una fàbrica quan protagonitzaven una vaga en justa reclamació dels seus drets laborals.
La situació no ha millorat i les desigualtats i l’augment de la violència ens colpegen; dia a dia veiem
com els productes més bàsics per
a la nostra supervivència s’encareixen i les dones treballadores són
les que més pateixen aquesta situació quan es retallen els serveis
públics bàsics i s’aguditza la situació de precarietat dels sectors laborals més feminitzats.
El sistema capitalista es refà després de la pandèmia i les dones han
retornat a les llars i han augmentat les hores destinades a la gestió de les tasques reproductives,
fet ocasionat per la pèrdua de feina
i la dependència del sou més elevat de la parella. Cada vegada és
més difícil l’accés a un habitatge
digne i això impedeix, moltes vegades, sortir de situacions de violència masclista.
Davant aquestes situacions, que es
manifesten a cada racó del nostre
país, cal que les institucions implementen polítiques realment feministes, que superin el marc de les
bones paraules del mes de març
de cada any. Aquestes polítiques
han de contemplar tots els aspectes que vulneren els drets de tantes dones sotmeses a diversos maltractaments laborals o socials: per
la llei d’estrangeria que impedeix
l’empadronament de moltes companyes, per la falta d’atenció a les
dones amb diversitat funcional o
per qualsevol altre motiu que no
encaixi en el paradigma de la societat capitalista.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

L

a declaració Institucional 2022 de la
Generalitat pel 8M
(igualtat.gencat.cat)
exposa diferents injustícies de gènere que demostren
que els drets de les dones encara
no estan plenament garantits, no
són una realitat per a moltes dones
i estan subjectes a retrocessos. Citant-ne algunes “persisteixen greus
desigualtats materials com la feminització de la pobresa, l’assignació
a les dones del treball de cures no
remunerat i de menystingut valor
social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més
baixos per la mateixa feina i condicions laborals més precàries. El patriarcat crea jerarquies, desigualtats
i discriminacions que són alhora la
base de les violències masclistes, de
la devaluació de tot allò relacionat
amb la feminitat, del sexisme i la misogínia disfressats d’humor, d’una
pressió estètica asfixiant que cosifica les dones i hipersexualitza les
menors, i de la sobrerepresentació
dels homes en els llocs de lideratge.”
Posant-hi xifres, és molt interessant
analitzar el dossier estadístic “Les
dones a Catalunya 2020” (Institut
Català de les Dones). Aquest dossier presenta l’Índex d’Igualtat de
Gènere (IIG) com a eina per avaluar
la Igualtat entre homes i dones en 7
grans camps (sent el valor 1 la major
desigualtat i 100 la major igualtat).
A Catalunya l’IIG mitjà a l’any 2017
va ser de 70,9, Espanya va puntuar
70,1 i la Unió europea 67,4. Si bé és
cert que les puntuacions al llarg del
temps han augmentat (l’IIG ha passat de 60,4 al 2005 a 70,9 al 2017),
encara hi ha un llarg camí per recórrer. L’indicador més desigual
és el Poder (59,8) seguit pel Temps
per a ús individual (62.4). El treball
se situa en 75,8 i els Diners a 79.6.
Ni amb la Salut podem trobar una
igualtat total (89.9).
Hi ha dos canvis imprescindibles
i inajornables. En primer lloc, el
paper actiu dels homes per identificar i rebutjar els comportaments
masclistes com també assumir la
responsabilitat que els pertoca en
la sostenibilitat de la vida. I en segon
lloc calen polítiques públiques per
impulsar una veritable transformació feminista que, posant la vida al
centre, impulsi canvis estructurals
per enderrocar el patriarcat.
El feminisme és per a tothom i
és llibertat.

PPC Caldes de Montbui

Feliç any 2022

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.
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No a la guerra

Stolpersteine

> Pepe Beunza

> Xavi Trullàs

Ahora se nos llama cínicos, otras
veces se nos llamó liristas (del lirio
en la mano) otras cobardes por no
seguir los tambores de guerra y
otras se nos encarceló o fusiló. Y
así va la historia, llena de guerras.
El siglo pasado con los millones
de muertos en tantas guerras,
nos debería haber vacunado contra la idea de que las guerras resuelven los conflictos. Nada mas
lejos, el ataque criminal de Hiroshima y Nagasaki nos animó a construir mas bombas atómicas de tal
manera que ahora tenemos acumulado armamento atómico para
destruir todo rastro de vida en la
tierra 16 veces. Y los países que tienen veto en la ONU son los mayores fabricantes y vendedores de
armas del mundo.
A los pacifistas para desprestigiarnos, se nos coloca en la trampa
de escoger entre un dictador y la
OTAN. Mi respuesta era, No matarás, si matas, aunque lo creas
justificado te conviertes en asesino, desertad todos los soldados
y practicad las técnicas de defensa popular noviolenta que muy
bien lo explica Gonzalo Arias en
su libro” El antigolpe “publicado por el Institut Catala Internacional per la Pau (ICIP) y que se
puede bajar por internet. También leer los libros de Vicens Fisas o
de Gene Sharp.
Para evitar las guerras hay que
entender sus causas, sus efectos
y sus resultados. Hacemos lo contrario, armarnos al máximo para
provocar la siguiente.
Vamos a la guerra de Ucrania. Lo
primero es saber que la principal
víctima de la guerra es la verdad,
por eso es difícil hacer un análisis de lo que pasa. Lo segundo que
muy bien lo explica Eduardo Galeano, todas las guerras se hacen para
robar. Lo tercero es que las guerras son un gran negocio. Lo cuarto
es que ese negocio no es igual para
todos, unos pierden la vida y otro
se hacen mucho más ricos.
Putin es un dictador y atacar a
Ucrania es un acto criminal. Ucrania tiene no solo el derecho sino
también el deber de defenderse.
Hemos nacido para ser libres y
todos debemos luchar para ser libres, pero la legítima defensa que
justificó la bomba atómica es un
camino equivocado. Es la negación
de la inteligencia humana. Nunca
el holocausto nuclear se puede
considerar una forma de defensa,
pero es lo que nos ofrecen las escuelas de altos estudios militares. Y
nos dicen que los cínicos, liristas o
cobardes somos nosotros. Durante
los últimos años, grupos paramilitares nazis han perseguido y asesinado en Ucrania a rusos y prorrusos con apoyo de occidente, para
provocar a Putin y eso complica
mas el conflicto...

El passat Nadal, vaig quedar impressionat per l’exposició “Els
calderins deportats als camps
nazis”, a Thermalia.
Jo visc a Terrassa (a Caldes m’hi
porten vincles familiars), i la coincidència de l’exposició de Thermalia amb la descoberta de les
Stolpersteine que també hi ha a
la meva ciutat, van motivar-me a
aprofundir-hi. No me’n vaig poder
estar i vaig publicar aquest article
al Diari de Terrassa:
Prop de casa, enmig de la vorera,
hi ha una peça metàl·lica, de llautó, amb els noms d’una persona i
d’uns llocs, uns verbs, unes dates.
Què és allò? És una Stolperstein,
paraula alemanya que vol dir “una
pedra en el camí que pot fer ensopegar el caminant”.
Certament, quan et trobes la rajola, t’hi entrebanques. La llegeixes.
La interpretes. D’entrada: Aquí visqué . I el nom de la persona en lletres ben grans, en majúscula. Que
quedi clar a qui es refereix.
Llavors, quatre verbs clau en la
seva vida: Nascut, Exiliat, Deportat, Assassinat. Els tres darrers,
durs, molt durs, que retrunyen
com tres canonades: pam, pam,
pam. I la detonació final, noms
de ressò sinistre: Mauthausen. O
Gusen. O Dachau. Una biografia
resumida en un llambordí de 10
centímetres per 10.
-Per què és allà? Doncs perquè cal
no oblidar, cal recordar aquella persona que la llamborda homenatja.
Darrere la bestialitat i alhora la fredor de les xifres dels camps de concentració i extermini nazi hi ha la
història de vida de centenars de milers, de milions de persones, algunes ben properes a nosaltres.
Aquesta és la fita de les Stolpersteine, ens provoca, ens interpel·la, fa
que ens preguntem qui eren aquelles persones, què feien, què els va
portar a exiliar-se després de la
Guerra Civil, com és que van ser
deportats i per què van haver d’acabar pagant amb la pròpia vida una
culpa només existent en els cruels
cervells dels seus executors.
A prop de casa hi ha una altra Stolperstein. Igual que les altres però
amb un verb que el diferencia: enlloc d’assassinat, Alliberat.
Alliberat: això sí que és extraordinari. Sobrevivent d’un camp d’extermini nazi. Haver resistit a les
penúries, primer de la guerra espanyola, després el calvari de l’exili, la deportació i l’internament en
un camp de concentració.
Perquè, com deia Montserrat Roig,
en els camps d’extermini tot era
previst per a morir-hi. La mort era
arreu. Però tal com deia un alliberat de Mauthausen, l’única rebel·lió
possible era sobreviure.
Perquè l’oblit és la pitjor de les condemnes i, per tant, cal explicar els
fets viscuts, honorar la memòria
dels que hi van morir per a evitar
que ningú hagi de passar mai més
pel seu calvari.

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

ARTICLE D’OPINIÓ

La guerra contra Ucraïna per què?
Fa dies que vivim atònits la guerra
que Putin ha engegat contra Ucraïna, estem parlant d’atacs terrestres
i aeris i de milers de morts tant civils com militars. La guerra no té
cap justificació, no deixa de ser un
fracàs més de la humanitat.
Les imatges de les dones i els nens
fugint de casa per les bombes i
abandonat al seu pas maletes, cotxets de criatures i moltes de les
seves pertinences materials les
tenim incrustades, de manera dolorosa, a la retina.
Ara bé per què Putin es fixa en
Ucraïna? Llegeixo el filòsof i periodista ucrainès Volodímir Iermolenko que explica que el que
no suporta la Rússia imperialista és l’esperit democràtic que des
de sempre ha planat a Ucraïna. A
l’Edat Mitjana ja no s’organitzava
amb un únic govern tirànic central sinó a través d’una entitat
política pluralista organitzada a
l’entorn de múltiples centres d’influència ubicats a diferents ciutats. Sempre s’ha desmarcat de
l’autoritarisme moscovita.
La guerra no vé de nou als ucrainesos perquè al llarg de la història han
pagat un preu molt elevat per atre-

MARIA NÚRIA REVETLLE
PERIODISTA
vir-se a desafiar l’autoritarisme rus.
Al segle dinou l’imperi rus va prohibir durant mig segle la llengua pròpia del país i va enviar els seus intel·
lectuals a la presó o a l’exili.
Al segle vint la versió ucraïnesa
del socialisme es va orientar cap

els models europeus d’economia
cooperativa i emancipació dels
camperols enlloc d’aplicar la dictadura del proletariat.
Els bolxevics van posar fi a la independència d’Ucraïna, van exterminar els seus intel·lectuals i
van matar quatre milions de persones amb la fam provocada als
anys trenta. A les dècades dels setanta i dels vuitanta la Unió Soviètica va enviar sistemàticament a
camps de presoners els defensors
dels drets humans.
L’ocupació russa de Crimea al 2014
i el prolongat desastre militar i social a l’est d’Ucraïna són dos capítols més d’aquesta història de resiliència que porten sobre les seves
espatlles els ucraïnesos.
L’atac de Putin ara a Ucraïna confirma els afanys expansionistes
de Rússia que no acabaran amb
aquest país.
Aquest embat contra la democràcia hauria de fer despertar totes les
alarmes i anar més enllà de la tèbia
resposta que fins ara han donat
tant la Unió Europea com els Estats Units. Cal aturar a Putin, com
sigui, perquè estem davant del Hitler del segle vint-i-u.

ARTICLE D’OPINIÓ

Retard de la maternitat i com allargar
l’edat fèrtil de la dona
El 8 de març es celebra el Dia de
la Dona Treballadora, i és impossible negar els canvis socials produïts des d’aquell moment. Actualment, si bé encara existeix la
devoció per l’ama de casa dedicada única i exclusivament als
seus fills, aquesta idea conviu
amb la novadora dona treballadora, que creix en l’àmbit professional i personal. La maternitat
és, avui dia, una elecció (i no una
obligació, com antany) a càrrec
de la dona, que pot escollir dedicar-se a responsabilitats laborals, familiars o ambdues.
No és estrany i, de fet, les estadístiques de natalitat així ho avalen, que les dones decideixin endarrerir l’arribada del seu primer
fill; bé per motius laborals, econòmics, socials o d’estabilitat. En
aquest context, val la pena esmentar que l’edat de la dona és el
factor més limitant en termes de
probabilitat d’aconseguir un embaràs. Això és degut, principalment, a la qualitat dels òvuls, que
està en constant descens al llarg
de la vida. Així doncs, les dones
tenim els òvuls de millor qualitat

LAIA CORNELLAS
BIÒLOGA
(i, per tant, millors expectatives
d’embaràs) durant els nostres 20,
patint una caiguda en picat a partir dels 35 anys, coincidint amb el
moment en que la dona actual es
plantejaria la maternitat.
I és aquí on apareix el problema:
ara que la societat ens permet
decidir sobre la nostra reproduc-

ció, ens limita la biologia. La gran
sort? Que la ciència ens acompanya, i tenim alternatives a la nostra mà per fer-hi front. Us parlo
de la vitrificació d’òvuls, i és una
alternativa apte tant per aquelles
dones que volen retardar la maternitat, com per aquelles que no
saben si volen ser mares, però no
es volen tancar la porta. Al cap i
a la fi, congelar els teus òvuls no
t’obliga a utilitzar-los més tard.
El benefici d’aquesta tècnica és
que es poden conservar els òvuls
un temps indefinit, i estan a disposició de la dona per descongelar-los quan ella decideixi que
és el moment de ser mare. Per
exemple, una dona de 40 anys
que va vitrificar els seus òvuls
als 29 anys, pot decidir descongelar-los i ser mare, amb el benefici que l’edat dels seus oòcits
no és de 40, sinó que és del moment en que els va congelar (29),
reduint significativament els riscos d’avortament involuntari, les
complicacions ginecològiques i la
possibilitat de que neixi un nen
amb malalties genètiques (com
el síndrome de Down).
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Exercim el dret a participar
en la presa de decisions
Construïm espais de treball col·laboratiu amb la ciutadania on participar,
debatre i arribar a consensos per al bé comú i la millora de la gestió municipal
La ciutadania de Caldes s’ha sumat, recentment, en el darrer procés obert i participatiu
en el qual s’han proposat i debatut els futurs
usos que acollirà el nou equipament adquirit per l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
l’antic Col·legi del Carme. En el marc d’”El
Carme s’obre al poble’, un nombrós grup de
veïns i veïnes i representants d’entitats culturals, esportives, socials i juvenils, i d’un centre educatiu local han assistit a les diverses
sessions de treball, de les quals n’ha resultat una cinquantena d’usos, inclòs el recull
de propostes derivades de la plataforma digital Decidim. “De seguida que vam adquirir l’edifici, vam considerar essencial obrir un procés participatiu on tots els
calderins i calderines poguéssim fer-nos
nostre l’equipament i decidir entre tots
i totes el futur dels múltiples espais dels
quals disposa l’edifici, situat al centre del
municipi” explica Jordi Martín, regidor de
Participació Ciutadana. Gràcies al resultat
transformador arran de la visió de la ciutadania, s’ha construït de manera participada

un relat col·lectiu sobre l’equipament, afavorint que els nous usos del col·legi tinguin una
vinculació directa amb les necessitats reals
del municipi. De fet, la gran majoria de propostes derivades de la participació dels veïns
i veïnes de Caldes s’han pogut incloure en
l’avantprojecte arquitectònic de remodelació de l’edifici, quelcom “molt il·lusionant i
enriquidor per la millora de la iniciativa
municipal” afegeix Martín.
Una vegada més, la vila de Caldes de Montbui ha respost al model social democràtic i
de dret, on es treballa a partir de la participació ciutadana, contribuint així a l’enfortiment d’una democràcia participativa i deliberativa. I és que el paper de la ciutadania no
pot acabar amb el vot en unes eleccions en
un model democràtic de qualitat. Per aquest
motiu, esdevenen essencials les polítiques
basades en l’escolta activa de les necessitats
i inquietuds reals de la ciutadania, així com
la creació de taules i espais de treball col·
lectius on arribar a acords i consensos amb
l’administració pública, en aquest cas, d’àm-

bit municipal. “Les persones volem participar més activament en les decisions que
ens afecten. Aquest valor és compartit i
impulsat pel govern de Caldes de Montbui. Així doncs, si volem impulsar un bloc
d’habitatges adreçat a joves, per exemple,
el millor que podem fer és preguntar als
joves com imaginen aquest equipament,
i així ho vam fer en el procés participatiu
Habitatge Jove” apunta Martín.
El procés participatiu sobre els possibles
usos de l’antic Col·legi del Carme és només
un exemple dels diversos processos que s’han
impulsat en el municipi en el decurs dels darrers anys. “Aquest mandat, amb les particularitats evidents, ha estat marcat per
una molt bona participació en tots els processos que s’han realitzat. Per exemple, en
el procés per redactar el Pla d’Acció Climàtica, que va ser essencialment telemàtic, el resultat va ser excel·lent”. Al final,
segueix el regidor, “el més important, en
termes de participació, no és la quantitat,
sinó la qualitat”.
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A Caldes de Montbui, el primer reglament
de participació ciutadana va redactar-se
l’any 2003. Des d’aleshores, el govern local
ha anat modificant aquest reglament incorporant-hi nous espais de participació ciutadana, i també nous canals adaptats a les
circumstàncies emergents. El reglament vigent, revisat per la ciutadania en una jornada de reflexió participativa, va ser aprovat
l’any 2020.
L’ESCOLTA ACTIVA I
EL DEBAT CONSTRUCTIU
DES DE MÚLTIPLES CANALS
“En el nostre municipi existeixen moltes
vies de participació: des dels espais de treball permanent com el Consell d’Infants
fins a processos participatius sobre temàtiques o àrees concretes com l’exemple del
“Carme s’obre al poble” apunta el regidor
de Participació Ciutadana. “Totes elles esdevenen espais de participació regulats
com a taules i comissions de treball col·
laboratiu amb la ciutadania on deliberar
i treballar conjuntament en l’impuls d’aspectes rellevants pel municipi, ja siguin
de caràcter sectorial o territorial” segueix
Begonya Ruiz, tècnica de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
El valor i transcendència d’aquest treball
col·lectiu l’exemplifiquen múltiples iniciatives comercials i/o turístiques, per exemple,
que a partir del diàleg i les sinergies entre
els agents de cada sector, han catalitzat
la promoció del municipi per a fer de Caldes un poble més atractiu i productiu, així
com també més educador, solidari i cohesionat. De fet, “el sorgiment de les Jornades
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del Tomàquet calderí és un bon exemple
de com una idea neix i es fa gran a partir de la Taula de Turisme” afirma la regidora Carme Germà. La iniciativa d’impulsar unes jornades gastronòmiques basades
en el producte calderí va coure’s en el marc
de la Taula de Turisme, un espai de posada
en comú, de participació i generació d’idees
que esdevé determinant a l’hora d’emprendre actuacions que afecten el sector, en primera instància, i a la resta de la població en
general. Arran d’una decisió presa en una
de les sessions de treball entre agents turístics de Caldes, l’any 2018 va dur-se a terme
l’estudi de les varietats de tomàquet del municipi, del qual va generar la posterior distribució de planters als agricultors locals i,

“Les persones volem participar
més activament en les decisions
que ens afecten. Aquest valor és
compartit i impulsat pel govern
de Caldes a través de moltes
vies de participació: des dels
espais de treball permanent a
processos participatius sobre
temàtiques concretes”
Jordi Martín
Regidor de Participació Ciutadana

finalment, l’elaboració del Gaspatxo Termal,
la participació de Caldes en la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia de Ronçana i la celebració de la primera edició de les Jornades
Gastronòmiques del Tomàquet Calderí, amb
la col·laboració dels restaurants locals. “Tant
aquesta taula com la de Comerç esdevenen, doncs, punts de trobada, de diàleg i
consens, des d’on planificar i desenvolupar
accions adreçades a fomentar el comerç
de proximitat, d’una banda, i el turisme
sostenible, d’altra banda” apunta Carme
Germà, regidora de Comerç i Turisme.
En el cas de la Taula de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans, “la taula ens permet identificar iniciatives susceptibles de
participació per part del municipi, donar
sentit a l’esforç per dinamitzar el teixit social i, alhora, ser capaços de canalitzar les
iniciatives que es puguin plantejar des de
les diferents entitats i agents cooperants”
explica la tècnica responsable, Verònica Arteaga. Un espai de diàleg entre ciutadania associada, particulars, responsables polítics i
tècnics, on “l’Ajuntament es compromet a
considerar les propostes i conclusions que
surten dels debats en el procés de presa de
decisions” diu Laia Cuscó, regidora de Cooperació, i on “el valor afegit el donen les
entitats i les persones que hi participen a
partir de la reflexió, el debat i la creació de
vincles i aliances en matèria de cooperació
i solidaritat” afegeix Arteaga.
I en el més pur sentit d’empoderament i procés transformador de la participació ciutadana, destaquen altres espais de treball permanents a Caldes, com són el Consell d’Infants
o el Nervi Jove, en el cas de la població jove.
“En el Consell d’Infants, nens i nenes de
5è i 6è de primària de tots els centres educatius de la vila expressen la seva opinió
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i, finalment, contribueixen al propòsit de
fer de Caldes un poble millor per a totes
les persones que hi viuen” segueix Begonya Ruiz, tècnica de Participació Ciutadana,
tot afegint que “també la participació i implicació de les escoles i de les seves famílies esdevé fonamental en aquest procés de
creixement i presa de consciència dels infants com a ciutadans i ciutadanes”.
En paral·lel, el Nervi Jove significa un clar
exemple de corresponsabilitat; un procés
de debat i d’autogestió dels recursos públics
únicament adreçat a la població jove de Caldes de Montbui. “En els pressupostos participatius de joventut, els i les joves poden
exercir la democràcia participativa, la capacitat real de decisió en com s’autogestionen la partida pressupostària municipal”
apunta Laia Cuscó, regidora de Joventut. En
cada edició del procés participatiu, que se
celebra anualment des del 2014, les persones participants “diuen la seva de manera activa, prenent decisions sobre els recursos públics i participant directament
amb la regidoria de Joventut. De fet, assistir a l’Assemblea Oberta és brutal, allà és
on tot cobra sentit!” destaca la tècnica responsable de l’àrea, Verònica Arteaga. A més,
afegeix, “aquesta proximitat amb els i les
joves ens permet enfortir el vincle i detectar problemàtiques i necessitats per, després, orientar estratègicament les polítiques de Joventut”.
D’altra banda, existeix també un espai de treball permanent que posa l’accent en les persones nouvingudes, així com en el foment de
la cohesió social a través del diàleg intercultural. “A Caldes de Montbui hi viuen veïns i
veïnes de 67 països diferents. Una més que
evident diversitat cultural que cal ser reconeguda i per la qual vetlla i treballa la
Taula Intercultural del municipi; un espai
que dona veu a calderins i calderines de diferents orígens per proposar i desenvolupar projectes compartits, amb la finalitat
de fer de Caldes un model de convivència,
que garanteixi la igualtat de drets, l’equitat i la inclusió social” descriu Angeles
Llive, regidora d’Igualtat i Nova Ciutadania.
En darrer lloc, i dins l’area d’Educació, la
vila de Caldes compta amb el Consell Escolar Municipal, un organisme de participació
ciutadana de la comunitat educativa local.
D’entre les seves tasques i funcions destaquen “l’assessorament, la consulta, la proposta i la informació de tots els temes educatius que afecten el municipi” explica Pep
Busquets, regidor d’Educació. El Consell ha
impulsat, entre altres, la creació de la Comissió d’activitats i programes “amb la finalitat d’analitzar l’oferta d’activitats i programes educatius que des de l’ajuntament
i des de diferents entitats arriba als centres amb l’objectiu de prioritzar i coordinar aquelles que es considerin més adients
i que es puguin encabir en la programació
anual dels centres”, apunta Victòria Herrero, tècnica d’Educació.
En paral·lel, el Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC) és un altre exemple de projecte participatiu amb esperit transformador. Va néixer l’any 2017 i “gràcies a l’impuls ciutadà
es va començar a treballar intensament
en propostes relacionades amb l’educació, entenent aquesta com un fil conductor present al llarg de la vida i en qualsevol context i espai formal i no formal”
segueix Herrero.

Sessions de treball en processos
participatius com les celebrades
a ‘El Carme s’obre al poble’ o les
Assemblees del Nervi Jove, mostren
l’esperit transformador de la
participació ciutadana.

VOLS PARTICIPAR?
CONTACTA’NS!
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
educacio@caldesdemontbui.cat
T. 93 862 70 24
CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL
participacio@caldesdemontbui.cat
T. 93 862 70 24
NERVI JOVE
joventut@caldesdemontbui.cat
T. 93 862 70 24
TAULA DE COMERÇ
lapiqueta@caldesdemontbui.cat
T. 93 862 70 25 / 93 865 56 17

TAULA DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT, PAU I DRETS HUMANS
solidaritat@caldesdemontbui.cat
T. 93 862 70 24
TAULA DE TURISME
thermalia@caldesdemontbui.cat
T. 93 865 41 40
TAULA INTERCULTURAL
integraciociutadana@caldesdemontbui.cat
T. 93 865 54 20
Plataforma virtual de participació ciutadana decidim-caldesdemontbui.diba.cat
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TRADICIONS | RUA DE CARNESTOLTES

Caldes recupera la
rauxa del carnaval
La vila va viure amb un fantàstic ambient la tradicional rua de
Carnestoltes amb unes 400 persones participant dins les comparses

Mireia Clapers

E

l passat dissabte
dia 26 de febrer es
va celebrar la tradicional cercavila de
Carnaval, després
de l’aturada forçosa de l’any anterior, a causa de la
pandèmia. Enguany, el Carnestoltes de Caldes s’ha celebrat amb la
participació de nou comparses,
amb la baixa a últim moment de
dues comparses més, per motius
de Covid. Cap a les 17 h de la tarda
va començar la festa amb el lluïment de les comparses a la Pista
Esportiva del Bugarai per iniciar
des d’allà la rua que va passar pels
carrers Maria Aurèlia Capmany,
Montserrat Roig, Avinguda Pi i
Margall, Major, Bellit i que va acabar a la plaça Font del Lleó. Caldes
tenia ganes de festa i els carrers
per on passava la cercavila es va
viure un ambient fantàstic, plens
de gent (grans i petits) disfressada seguint el ritme de la música
que portava cada comparsa de la
rua. Per promoure un Carnestoltes participatiu, l’organització va
obsequiar a totes les persones que
formaven una comparsa de més de
deu persones, amb tres categories
de premi en funció del nombre de
participants en cada comparsa. Un
cop arribada la rua a la plaça de la
Font del Lleó es van lliurar els premis a les comparses que van par-

ticipar en l’edició d’enguany que
van ser: l’Statge Escola Dansa amb
“Feliços anys 20”; Agripació Escolta El Paqualet amb “Bros”; Música i ritme. Associaicó Jardí Santa
Susana amb “Alça tuna retro”; Vioque’s Frienda amb “Transylvania a Caldes”; Asociación Candombe Bant amb “Candombe
Bantu”; un grup d’amics i ciutadans de Caldes amb “Village People Caldes”; Som un grup d’amics:
Los domingueros amb “Pacman”;
Carnestolokos amb “Rango” i
Les carràs amb “Sota el mar”.
Com a novetat, aquest any, el Carnestoltes va ser la primera festa on
es va aplicar el protocol contra violències masclistes i LGTBI als espais públics. Una iniciativa, aprovada per unanimitat en el Ple del
mes de novembre de 2021, que estableix que en les grans festes autoritzades pel consistori, les persones organitzadores tingui formació
sobre l’abordatge de les violències, sobretot les masclistes i les que
tenen a veure amb les qüestions de
gènere, amb presència d’agents i/o
punts liles per atendre les possibles víctimes i posar en pràctica
les mesures adequades perquè la
mobilitat en els espais de les festes sigui la més segura possible.
A l’escenari de la plaça de la Font
del Lleó es van poder veure alguns
dels missatges de la campanya de
divulgació per conscienciar i prevenir qualsevol violència i agressió
en els espais públics d’oci com “Ca-

llar et fa còmplice”, “Per unes festes on ens movem en llibertat”, “La
diversitat de gènere és benvinguda en aquesta festa”, entre d’altres.
Seguidament, es va procedir a fer
la crema del Ninot “Aquest any
acabem amb les etiquetes” elaborat per als alumnes del Taller d’Art
Manolo Hugué. El Rei Carnestol-

A l’escenari de la plaça va
poder-se veure missatges
de la campanya de
prevenció de violències
masclistes i lgtbifòbiques
en espais públics d’oci

tes d’aquest any era la representació d’una figura asexuada, coberta d’etiquetes de diferents colors i
amb una màscara trencada a les
mans com a símbol del trencament
d’estereotips i que ningú vol ser
etiquetat i que es va acabar desfent
amb les flames del Ball de Diables
amb la col·laboració de l’Associació
de Bombers Voluntaris de Caldes.
Per finalitzar la festa, la gent
que continuava a la plaça va
poder saltar i ballar amb les propostes musicals que van punxar les joves calderines Laura
Castellsagués i Berta Mayol.

Trenta anys elaborant el Rei Carnestoltes
Aquest any el Taller d’Art Manolo Hugué celebra el 30 aniversari del
seu primer Rei Carnestoltes. Des de l’any 1992 és tradició que l’escola
municipal d’art calderina s’encarregui d’elaborar el ninot de Carnestoltes.
Durant tots aquests anys s’han construït 21 ninots gegants que han estat
els Reis de Carnestoltes del Carnaval de Caldes de Montbui.
Tot i que sempre s’han elaborat els ninots amb temàtiques molt diverses,
sempre s’ha mantingut un esperit reivindicatiu, un tret característic
d’aquesta tradició on s’impliquen l’alumnat i el professorat de l’escola
municipal d’art Manolo Hugué. A Caldes de Montbui s’han cremat ninots
amb motius de diverses temàtiques, representacions que han simbolitzat
la natura enfadada, un especulador immobiliari, el No a la Guerra, un ninot
inspirat en Miró indignat per les retallades a la cultura, un “ibix35”, o la
figura del nord-amercià Donald Trump, entre d’altres.
Per fer el ninot d’aquesta edició, uns 120 alumnes, d’entre 4 i 17 anys, han
participat en l’elaboració del Rei Carnestoltes d’enguany que tractava
sobre la idea d’acabar amb les etiquetes de gènere en tots els àmbits.

De l’01 al 31 de març de 2022

calderí / #90

Unes 400 persones van participar a les 9 comparses inscrites a la rua i s’hi van afegir milers d’espontanis. > C.M.C
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PROGRAMACIÓ 8M | CASINO

El monòleg d’Asaari
Bibang inaugura els
actes del 8M
El Casino de Caldes va acollir el primer acte
de la programació per commemorar el Dia
Internacional de les Dones
El divendres dia 4 de març es va inaugurar la programació dels actes
que la Regidoria d’Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+ ha preparat per al Dia Internacional de
les Dones d’enguany. Després de la
presentació de la diputada al Parlament de Catalunya i regidora de
l’Ajuntament, Ángeles Llive, l’actriu, escriptora i humorista Asaari Bibang va presentar al Casino de
Caldes el seu monòleg “La negra
batalla”. Un monòleg feminista i
antiracista que posa en escena les
pròpies experiències viscudes per
Bibang. L’artista, que de seguida es
va posar al públic a la butxaca generant un ambient de complicitat,

va sorprendre amb la naturalitat
amb la qual s’expressa en aquest
monòleg, on fa un recorregut per
les seves pròpies experiències, amb
clau d’humor, per totes les dificultats que s’ha anat trobant d’ençà
que va arribar de Guinea Equatorial essent una nena fins a l’Hospitalet de Llobregat per després
marxar cap a Madrid a fer realitat el seu somni de ser actriu. L’escola, el sexe, el matrimoni, l’amistat, la maternitat, les diferències
culturals o els prejudicis sobre les
dones racialitzades són alguns dels
temes que l’Asaari Bibang va abordar amb grans dosis d’humor sobre
l’escenari del Casino.

Asaari Bibang, dalt de l’esecanri del Casino, durant l’actuació del divendres passat, al vespre. > M.CLAPERS

MÚSICA | EL CENTRE

Tecum Terra: Música i dansa telúrica per
retrobar-nos amb les emocions de la terra
El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista és novament escenari d’una audaç proposta de música i dansa, que arriba des de Sant
Celoni i que pretén recuperar l’essència i la puresa que els nostres
avantpassats ens van deixar en
forma de versos, melodia i ritme.
Aquest concert tindrà lloc al Centre Ateneu Democràtic i Progressista, aquest diumenge 13 de març,

a les 19 hores de la tarda.
Aquesta proposta forma part de la
programació estable que realitza
l’entitat local El Centre amb l’objectiu de fer arribar al públic de
Caldes de Montbui i dels pobles
veïns, diferents propostes de música en viu de qualitat.
El duo Tecum Terra està format
per l’Ariadna Ruiz (músic) i la Noelia Sánchez (ballarina). Elles ens

conviden a fer un viatge intern on
es reinterpreten aquelles cançons
que ens transporten a les vivències i emocions de la nostra terra.
La sonoritat de la percussió ibèrica, acompanyada de les tonades,
ens faran endinsar en un entorn
de calidesa que, juntament amb
la dansa i el teatre físic, atorguen
color i singularitat a la seva posada en escena.

CANT | EMM JOAN VALLS

THERMALIA | BRUIXES

Magalí Perarnau, seleccionada al Festival de
Joves Músics Europeus que es farà a Luxemburg

Ruta teatralitzada
“Camins de bruixes”

L’EMU (European Music School Union) organitza des de fa més de 30 anys un Festival de Joves Músics Europeus on hi poden
participar alumnes joves d’escoles de música de diferents països de la Unió Europea. La pròxima edició se celebrarà del 26
al 28 de maig del 2022 a Luxemburg, i Magalí Perarnau, alumna de l’EMM Joan Valls,
hi formarà part.
“Les escoles de música adherides a
l’ACEM hi podien optar amb la presentació d’alumnes per formar part de la
banda, cobla i cor. I des de l’escola de Caldes hi vam presentar la Magalí per formar part del cor a la veu de Sopranos”
expliquen des de l’EMM Joan Valls. En les
anteriors edicions no hi havia un límit d’aforament i solien anar participar uns 1.000

El Museu Thermalia organitza el dissabte
dia 26 de març a les 12 h la ruta teatralitzada “Camins de Bruixes”. A través d’aquesta ruta, es podrà descobrir la història dels
processos de bruixeria a Caldes de Montbui.
A més, també és podran descobrir algunes
de les llegendes de bruixeria que encara es
conserven a la vila calderina. Aquesta activitat s’iniciarà a la plaça de la Font del Lleó,
anirà fins al Pont Romànic, c/ Sant Salvador,
Avinguda Puigdomí i finalitzarà a la plaça de
la Font del Lleó. Aquesta activitat comptarà
amb el guiatge de Cooltur i la teatralització
serà a càrrec de la companyia teatral Projecte Lilith. Per participar en aquesta ruta
teatralitzada no caldrà inscripció prèvia i es
tornarà a repetir el pròxim dia 9 de juliol i el
17 de setembre.

alumnes amb agrupacions de diferents escoles de l’ACEM. Tanmateix, “aquest any
només han donat 180 places per a tot Espanya, de manera que han hagut de repensar el format de participació i només
crear una jazz band, una cobla i un cor
format per 20 cantaires” afegeixen des de
l’escola calderina.
Abans del festival de música, l’organització convidarà a un stage de cap de setmana del 13 al 15 de maig per als participants,
i es durà a terme a Tiana amb les 3 agrupacions musicals (jazz band, cobla i cor).
“Esperem que aquest format sigui una
oportunitat de luxe per treballar, conviure i compartir experiències amb altres
alumnes d’escoles de tot Europa” exclamen des de l’EMM Joan Valls.

Perarnau, alumna de l’EMM Joan Valls.> CEDIDA
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Una prova per a créixer
El Club Atlètic Calderí es corona amb l’organització del Campionat de Catalunya de Cros curt que va ajuntar 700 atletes

Albert San Andrés

E

ls reptes i la recerca de l’excel·lència
en l’esport han de ser
sempre els principals
motius per aconseguir superar-se i millorar registres.
En el cas d’un club, superar les expectatives generades amb escreix,
aporta l’èxit suficient per a continuar fent passos endavant. Aquest és el
cas del Club Atlètic Calderí, que després del Campionat de Catalunya de
Cros Curt ha demostrat estar a l’altura dels millors clubs atlètics en matèria d’organització d’esdeveniments.
Més de 700 participants van participar en la prova en el circuit de cros
de Torre Marimon, un èxit que ni
l’organització es podia esperar.
El circuit de Torre Marimón ha lliurat
l’estabilitat que el club necessitava per
a poder assentar-se com a entitat. La
reivindicació històrica d’aconseguir
una pista per a entrenar es va veure
calmada amb l’adaptació d’un espai al
costat de l’IRTA, ideal per a la pràctica esportiva i on cada dia runners i
ciclistes fan servir la zona per a entrenar-se. Nascut el 2012, el Club Atlètic Calderí va omplir un buit existent a Caldes en la pràctica esportiva
de competició i en escola pels més
petits. Van ser sis els atletes que van
fundar aquesta entitat, que deu anys
després segueix al peu del canó i ampliant els seus horitzons.
El CA Calderí no ha volgut quedar-se
enrere en aquesta cursa de resistència i aprofitant l’excel·lent paratge de
les seves instal·lacions es va decidir a
organitzar una de les proves més importants en el món del cros català:
el Campionat de Catalunya de Cros
Curt, una modalitat que rebaixa de
10 a 4 km la distància a recórrer pels
participants. Aquesta era la tercera

ocasió que Caldes acollia una prova
del campionat de Catalunya de la modalitat des de l’any 2000 i l’adaptació
del circuit no va ser un problema per
l’organització, en una zona on la vegetació deixa una fotografia remarcable per a tots els participants i públic.
Ni en el millor dels casos l’organització podia esperar a més de 700 participants entre categoria Open i federada, a banda d’una quantitat de públic
poc vista per aquests indrets. El campionat va ser un repte majúscul per a
un club que no supera els 140 socis.
Prenent el relleu de Canet de Mar, el
que no va variar en els últims temps
va ser la meteorologia adversa. Com
ja és tradició en les últimes edicions
-2019,2020 i enguany- la pluja va fer
acte de presència abans de la disputa
de les primeres curses. “La pluja ens
va deixar un bon tapís per a córrer,
però ens va fer trontollar en el moment de muntar tots els elements
electrònics, però finalment ens ha
deixat un bon matí” va explicar el
president del club Sant Cijes, l’incombustible alma mater del club.
Amb un any d’absència, el cros calderí va fer el salt dels 186 participants de
l’anterior edició -250 el 2019- als més
de 700, amb un nivell sobre la pista
natural mai vist. Des d’atletes olímpics a campions d’Espanya i de Catalunya. Autèntics portaavions del cros
nacional que no es van voler perdre
una vetllada com aquesta.
A les 10 hores, la prova Open va ser
la primera de les set que van competir i la que va estrenar la remodelada
pista. Els i les atletes que van circular
per la humida superfície de Torre Marimon va deixar un paisatge encara
més bucòlic per a la disputa del campionat. Tot i la humitat i el fresc, les
condicions van ser millors que en les
dues anteriors ocasions, on va minvar
la participació per aquest fet.
Posteriorment, van ser els sub18 i

La pluja de primera hora del matí va fer pujar el nivell d’exigència tècnica del circuit de Torre Marimon. > @AVANCAM_COM

sub16 masculins i femenins qui van
entrar en escena en el circuit reduït
a 2,5 km, on Martí Ullar i Isarn Trilla
es van emportar les victòries respectives. Maria Sánchez i Martina Garcia
van ser les millors en categoria femenina. Maria Moreno i Daniel Teruel
-sobre circuit d’1,75 km- es van emportar la victòria en sub14.
Amb 50 corredors en cadascuna, la
sub10 i sub12 van ser les categories
amb més atletes participants. Aroa
Zapata i Marcel Samsó van ser els
guanyadors en sub12 (1,4 km) i Jana
Martínez i Dídac Silva van ser els millors en completar el circuit d’1,2 km
en categoria sub10. Els més ràpids en
els 850 metres del recorregut sub8

van ser Leiva Garcia i Daniela Mirón.
A les 12 hores va ser torn per la categoria absoluta femenina, on després
d’un ajustat final, Douae Ouboukir
(00:12:56) va revalidar el títol aconseguit l’any passat a Canet. Marina
Guerrero (00:13,03) va ser segona, millorant el quart lloc de la temporada
passada i Marina Travé (00:13,09) va
completar el podi.
30 minuts després, en el masculí, era
Ruben Sansom (00:10,49) qui s’imposava en la cursa, tot i que va cedir la
victòria a l’atleta del FC Barcelona,
Elmehdi Aboujanah (00:10,56) per no
tenir la nacionalitat. Aboujanah pren
el relleu de Genís Grau en el campionat i aconsegueix treure’s l’espina

del quart lloc de l’any anterior. Jordi
Garcia (00:11:05) del CA Canovelles va
ser segon i el mateix cas es va repetir en el tercer, on Alejandro Santana
(00:11:06) del Tenerife-Islas Canarias
va cedir l’últim esglaó del podi a Mohamed Zarhouni (00:11:13), també del
club blaugrana.
“Agraïm la confiança per part de la
Federació per a poder organitzar
una prova com aquesta” va remarcar el president, Santi Cijes. “Organitzativament, va sortir tot molt
rodó. No esperàvem una assistència tan bestial en una prova de final
de temporada de cros. Ens va quedar una matinal com mai s’ha fet a
Caldes” conclou Cijes.
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llorar, però en termes generals,
l’organització ha estat perfecte”
diu Ignasi Bassas, responsable de la
Cursa del Farell. Aquesta 28a edició
també ha significat el retrobament de
companys i companyes atletes amb
l’emblemàtic entorn del Farell: “Pel
que fa al club, aquesta prova ens va
molt bé perquè involucrem a tota la
secció d’atletisme i triatló, i també
la considerem molt positiva per
Caldes, ja que la cursa dona a conèixer el municipi, la muntanya del
Farell i als comerços i establiments
locals arran de les col·laboracions
que es forgen” segueix Bassas.
En la categoria femenina, el podi va
estar presidit per Maria Carner, de
l’Esportiu Penedès (amb un temps de
44:50); seguida d’Elisabeth Martín i
Mercè Tusell. En la categoria masculina, el primer lloc va ser per l’atleta
Arnau Montaner (44:50), també de
l’Esportiu Penedès, seguit de Mateo
Dalmases i Karim Cabeo.
En l’acte, el club va fer un especial agraïment a l’entrenador Manolo
Romero que durant molts anys ha organitzat la Cursa.

La prova va gaudir d’èxit de participació amb més de 400 atletes > T.GUTIÉRREZ

Caldes reprèn la Cursa del Farell
A les 10 h del 27 de febrer, la vila de
Caldes va donar el tret de sortida a
l’emblemàtica Cursa de Muntanya
del Farell, la 28a edició d’una prova
que després de l’aturada obligada de
la Covid-19, enguany ha comptat amb

més de 400 atletes participants i, per
tant, s’ha superat el 15% de quòrum
respecte a l’última edició del 2019.
La cursa va procedir sense incidències: “La veritat és que tot ha sortit rodó. Sempre amb coses a mi-

ESPORTS | 21

HOQUEI | PARLEM OK LLIGA

Acció del Caldes en la 20a jornada de la Parlem Ok Lliga.. > K.CÁTEDRA

Derrota contra el Pas l’Alcoi (1 a 3)
Dissabte passat, 5 de març, el Recam Laser Caldes va disputar la 20a
jornada de lliga, la qual va acabar en derrota enfront del Pas l’Alcoi (1
a 3); un duel igualat que va decidir-se en el tram final. Els jugadors de
Candami van pecar de moltes imprecisions i falta d’efectivitat, que va
fer decantar balança a favor dels contrincants. Arran del partit, els calderins se situen ara en 8a posició en la classificació i el pròxim encontre es disputarà a la pista del CH Palafrugell.> PREMSA CH CALDES

SENDERISME | CECMO

En marxa la 20 a Caminada de Caldes

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Quarta victòria consecutiva en la 2a volta
Ja són tretze les jornades consecutives sense perdre del CF Caldes; quatre victòries seguides només en aquesta 2a volta de lliga a Segona Catalana. I és el Caldes ho ha tornat a fer, aquesta vegada contra l’OAR Vic
aquest cap de setmana. Arran de la nova victòria, els calderins sumen tres
punts molt importants després de superar un rival que tampoc va posar
les coses fàcils. El primer gol del conjunt calderí va arribar en el minut 3,
i després del descans, el partit va decantar-se a favor del Caldes arribant
els gols d’Angelet (en el minut 75) i d’Alsina (en el minut 83). Quasi acabant el partit, l’OAR Vic va reduir diferències de penal, deixant un resultat favorable pel Caldes d’1-3.
Els de Caldes mantenen el lideratge en la classificació del grup 4, amb 44
punts en la classificació, seguits del Cardedeu i Sant Pol. La següent jornada es disputarà contra el Cirera U.D.A, el 13 de març. > T. GUTIÉRREZ

Alsina, autor del 3r gol. > T.GUTIÉRREZ

Aquest diumenge 13 de març se celebrarà la 20a edició de la popular
Caminada de Caldes, organitzada per els Amics del Sender – CECMO.
La prova s’enfilarà, enguany, fins a la Serra de Ferles, per anar a trobar
la capçalera de la riera de Caldes i resseguir els entorns de Les Elies,
amb les dues cases pairals i el gorg de Les Elies.
El recorregut es divideix després de l’esmorzar antre dues opcions: el
recorregut llarg de 18 km, i el curt de 14 km (sense passar pel Gorg) i
amb uns desnivells de 600 i 480 m respectivament. L’organització ha
previst punts d’avituallament cada 4 km aproximadament, amb l’esmorzar als entorns de la Casa Nova de les Elies.
En l’edició d’enguany, la prova partirà del parc de Can Rius a les 7:30h.
Per participar, cal abonar l’import de 14€ en el cas d’adults, i 10€ per
als participants nascuts a partir del març del 2009. L’organització ha
informat que el 5% de cada inscripció es destinarà a Creu Roja Caldes,
com en edicions anteriors. Les persones interessades poden inscriure’s
abans del 9 de març a la seu del CECMO o al web de Runedia.
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Exposició
‘Estiueig de proximitat, 1850-1950’
Fins al 27 de març. Mostra que vol ajudar a
mirar i repensar d’una altra manera el paisatge dels entors actuals 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.
‘L’aigua és vida’ d’ Antoni Font.
Del 18 de març al 3 d’abril del 2022.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Thermalia

DIMARTS 8

INICI JOC PARTICIPATIU – 8M
‘8 de març encreuat’, activitat inclosa en el
programa d’actes i activitats commemoratives del Dia de la Dona.
Fins a l’1 d’abril del 2022.
Lloc: comerços locals
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
10 H · ACCIONS FORMATIVES
Curs “Ajuts per a empreses sobre el Fons
Next Generation 2022”.
Lloc: formació en línia. Es facilitarà l’enllaç un cop formalitzada la inscripció
Organitza: Servei d’Empresa i suport a
l’emprenedoria de l’Ajuntament de Caldes
12 H · LECTURA DE MANIFEST - 8M
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes de
Montbui
19 H · INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
‘Dones en Complicitat IV’ . Acte presencial i per Zoom.
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: Acció Cívica Calderina
20:30 H · 22È SOPAR DE DONES
Organitza: Acció Cívica Calderina
21 H · SOPAR DE DONES
I TAULA RODONA
‘Dones avui. La lluita continua...’. Amb
Maria Luz Talavera, infermera; Teresa
Baró, comunicadora; Esther Ventura, escriptora; Marta Pastor, professora i actriu;
Judit Méndez, historiadora d’Art, i Júlia
Mur, estudiant de Cinema. Dones d’edats
i professions diferents, però amb el vincle
de treballar en clau de gènere.
Preu: 20 euros.
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: UPCM
Col.labora: Ràdio Caldes

DIMECRES 9

18 H · CONTACONTES – 8M
Lloc i org.: Biblioteca 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

DISSABTE 12

17 H · VISITA GUIADA
Exposició ‘Estiueig de proximitat, 18501950’. Li seguirà el concert ‘Com sona l’estiu?’ a càrrec de Pol Aumedes.
Lloc i organitza: Museu Thermalia
18 H · SESSIÓ RIALLES
Amb ‘L’Odissea del riure’ a càrrec de la
Cia. Teatre Mòbil
Organitza: Acció Cívica Calderina

DIUMENGE 13

7:30 H · XX CAMINADA DE CALDES
DE MONTBUI
20a edició de La Caminada de Caldes,
amb dos recorreguts: el llarg de 18 km, i
el curt de 14 km. Preu de participació: 14
€ (adults), 10€ (nascuts a partir del març
del 2009). Inscripcions fins al 10 de març
al CECMO (Centre Cívic) i des del web de
RUNEDIA.
Lloc de sortida: parc de Can Rius
Organitza: Amics del Sender – CECMO
Col·l.: Ajuntament de Caldes de Montbui
12 H · CONCERT VERMUT DE
MARTA SHANTI
Cicle Joves Músics, Grans Concerts.
Lloc: Foyer
Organitza: Casino de Caldes
19 H · CONCERT/ESPECTACLE
‘Tecum Terra’. Duet que va néixer l’any
2017, una senzilla tarda un músic i una ballarina e svan unir; per una part amb música tradicional en l’estat més cru del cant
a capella i acompanyada amb la percussió
i per l’altra part, dansa i el teatre físic. Experiència visual i sensorial de les històries
i emocions passades, presents i futures.
Lloc i org.: Centre Ateneu Democràtic i
Progressista

DILLUNS 14

SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA
PER A DONES
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes

DIMECRES 16

19 H · XERRADA
‘La descoberta catalana d’Amèrica. Apropiació i falsificació de la història’ a càrrec de
Jaume Vallcorba, diplomat en Enginyeria
Tècnica Industrial Elèctrica i Mecànica.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí
Dalmau i Argemir’ de Caldes de Montbui

DIJOUS 17

17 H · TEATRE FÒRUM

‘Escolta’m: eduquem en igualtat?’, activitat adreçada a famílies i joves. Amb motiu
de la commemoració del Dia de la Dona (8
de març).
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes de Montbui

DISSABTE 19

MERCAT DE L’OLLA I LA CALDERA
Dies 19 i 20 de març, durant tot el dia.
Lloc: centre històric
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
10 H · FIRA D’ANTIQUARIS
I BROCANTERS
Lloc: plaça de l’U d’Octubre
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
12 H · CONCERT VERMUT
DE MARINA PRAT
Dins del Cicle Joves Músics, Grans Concerts.
Lloc: Foyer
Organitza: Casino de Caldes

DIUMENGE 20

MERCAT DE L’OLLA I LA CALDERA
Dies 19 i 20 de març, durant tot el dia.
Lloc: centre històric
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
10 H · FIRA D’ANTIQUARIS
I BROCANTERS
Lloc: plaça de l’U d’Octubre
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
19 H · CONCERT DE VALSOS
A càrrec de la Jove Orquestra Filharmònica de Catalunya amb el director Melani
Mestres. Dins del XIII Cicle de Musicasino
Lloc: Sala Gran

DIMECRES 23

FINALITZA PERÍODE INSCRIPCIÓ
Fins al 23 de març podeu tramitar la reserva per assistir a la pròxima sortida al Teatre
del Liceu, prevista pel 25 d’abril.
En la reserva, indicar LICEU + nom de la
reserva. Canals: aulescaldes@gmail.com o
WhatsApp al 610753055.
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí
Dalmau i Argemir’ de Caldes de Montbui

DIJOUS 24

9 H · INSCRIPCIONS CURSOS CATALÀ
Torn d’inscripcions preferent, adreçat a
les persones matriculades a un curs durant els darrers 12 mesos. Dies 24 i 25 de
març del 2022. Les inscripcions en línia a:
https://www.cpnl.cat/inscripcions/.
Per a dubtes i consultes s’ha de demanar
cita prèvia: 93 115 10 73 / 634 75 71 51 caldes@cpnl.cat
Org.: Oficina de Català de Caldes de Montbui
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
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui

DISSABTE 26

11 H · SORTIDA A BARCELONA
‘Via Laietana i El Barri Perdut’. Visita guiada. Places limitades. Preu socis: 15€;
preu no socis: 25€.
Lloc de sortida: Estació d’autobusos
Organitza: Aules d’Extensió Universitària
‘Delfí Dalmau i Argemir’
12 H · CONCERT VERMUT
D’ARIANA ZAR
Cicle Joves Músics, Grans Concerts.
Lloc: Foyer
Organitza: Casino de Caldes
12 H · RUTA TEATRALITZADA
“CAMINS DE BRUIXES”
S’iniciarà a la plaça de la Font del Lleó,
anirà fins al Pont Romànic, c/ Sant Salvador, Avinguda Puigdomí i finalitzarà a la
plaça de la Font del Lleó. El guiatge anirà a
càrrec de Cooltur i la teatralització la farà
la companyia teatral Projecte Lilith.
No cal inscripció prèvia.
Lloc d’inici: plaça Font del Lleó
Organitza: Museu Thermalia

DIUMENGE 27

9:30 H · SORTIDA I CALÇOTADA
Visita a les caves noves incloent 3 Tast de
cava/vi amb copa d’obsequi.
Visita a l’Espai Xocolata Simon Coll amb
3 tast de xocolates. Dinar amb Menú Calçotada a les caves velles.
Preu: 55 € adults; 23€ menú infantil.
Inscripcions fins al 4 de març.
Reserves i informació: Telèfon de la Penya
938626429 (deixar dades al contestador),
i WhatsApp de la Penya 633138108.
Lloc: Caves CANALS & MUNNÉ de Sant
Sadurní d’Anoia
Lloc de sortida: Estació d’autobusos de
Caldes de Montbui
Organitza: Penya Blaugrana Calderina
12 H · VISITA DINAMITZADA
Exposició ‘Estiueig de proximitat,
1850-1950’.
Lloc i organitza: Museu Thermalia
18 H · TEATRE
‘Sota Teràpia’, de Maties Del Federico,
amb el Grup Escènic Caisno (G.E.C.).
Última representació d’aquesta obra.

DILLUNS 28

9 H · INSCRIPCIONS CURSOS DE
CATALÀ
Torn d’inscripcions general, adreçat a tothom. Dies 28 i 29 de març del 2022.
Les inscripcions en línia a: https://www.
cpnl.cat/inscripcions/.
Per a dubtes i consultes s’ha de demanar
cita prèvia: 93 115 10 73 / 634 75 71 51 caldes@cpnl.cat
Organitza: Oficina de Català
de Caldes de Montbui

FARMÀCIES DE CALDES
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De l’01 al 31 de març de 2022

Passatemps en català

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina

93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

Farmàcia La Rotonda

93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

Farmàcia Neus

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

UN COP DE MÀ

Rumia i encerta-la!

Farmàcia R.T. M.

93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano

93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

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.

Farmàcia Tarruell

93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7

Escull una de les tres opcions que et proposem:
“La meva filla va passar la covid-19 al principi de la pandèmia i
fa una setmana s’ha _______________.”

La frase del mes

“ Les dones hem arribat al
cinema no només per fer
òperes primes; hem vingut
per quedar-nos.”
> Neus Ballús
Directora i guionista de cinema

reïnfectat

re-infectat

reinfectat

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

Psicòloga, esportista i mare

Vanessa
Olmos
Oliván

Per amor va arribar a l’atletisme
i és feliç quan la seva família
l’espera a l’arribada de qualsevol
cursa. Ha fet de la combinació
de la seva professió amb la seva
afició una fòrmula d’èxit.

Mireia Clapers
Com decideixes encaminar la teva
vida professional cap a la psicologia?
A mi el tema de la salut mental sempre m’havia agradat, quan era a B.U.P,
plantejant una mica el futur, sempre
havia pensat que fer un treball més
personal, més terapèutic i no tant la
vessant més mèdica, em vaig decantar per la psicologia.

J. SERRA

Tenim poca educació emocional?
Totalment. Però per sort està canviant molt i ja des de ben petits a les escoles es fa una educació més conscient de tot el tema emocional. I des de
casa també, ja ens ha canviat la mirada, eduquem als nostres fills a legitimar les nostres emocions.

“Saber que
necessites ajuda
i demanar-la és
de valents.”

De l’01 al 31 de març de 2022

Creus que ara hi ha més visibilitat
cap a la salut mental?
Quan jo vaig decidir fer psicologia no
es parlava tant de la salut mental, era
la gran oblidada. Tenia gent al meu voltant que havia necessitat anar al psicòleg i això va ser la primera crida
d’atenció, si cuidem aquesta part, la
part física també associada amb un
benestar. Va ser un punt d’inflexió per
decidir dedicar-me a aquesta part més
mental, la que no es veu.
Sempre has volgut vincular la psicologia amb l’esport?
No, de fet jo he sigut psicòloga sanitària exclusivament fins fa tres anys i feia

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

esport de manera separada a la psicologia. Després vaig introduir a la
consulta el que en dic Psicoesport.
Feia les sessions caminant perquè hi
havia pacients que el cara a cara no
el gestionava tan bé. A partir d’aquí
vaig unir les meves dues passions i
faig la psicologia clínica i ara també
fem la psicologia esportiva, que pot
ser tant per als esportistes, per millorar el seu rendiment, o per la gent
de carrer que vulguin interioritzar
l’activitat física en el seu dia a dia.
Què et va motivar a fer esport?
Per mi l’esport és un estil de vida,
que m’ajuda a tenir el meu moment
de ressituar, i en l’àmbit mental és la
meva vàlvula d’escapament, de les
càrregues que portem. L’esport és el
creador natural de la serotonina que
tenim, millor que la farmacologia.
Els pacients milloren introduint
l’esport com a teràpia?
Si, quan feia de psicòloga clínica
amb exclusiva, una de les tasques
que posava per millorar la salut era
fer exercici. Perquè els pacients extreuen una estona per a ells, un moment de reflexió. Jo sempre dic que
l’esport no és teràpia però és terapèutic. Quan arribes a casa els problemes són els mateixos, però el teu
enfocament és diferent.
És igual d’important entrenar el
cos com la ment?

Sí, totalment. Si entrenem la ment
en l’àmbit dels pensaments irracionals que ens poden donar més malestar millorarem segur en el nostre dia a dia.
Anar al psicòleg és de valents?
Sí, jo sempre dic als meus pacients que s’ha de ser molt valent
per venir a obrir-se “despullar-se”
emocionalment i mostrar totes les
seves fragilitats i vulnerabilitats
per reestructurar-les. Saber que
necessites ajuda i demanar-la és
de valents.
Es valora igual l’esport masculí
que el femení?
Jo no sóc professional, però en el nostre nivell, a la majoria de les curses hi
ha molta menys participació femenina. Jo, des del meu perfil a les xarxes
intento motivar a les dones a què puguin fer esport, que no se sentin culpables, a lluitar contra les limitacions
que nosaltres mateixes ens autoimposem. Hem de demostrar que podem
arribar igual que els homes.
Tens por quan entrenes sola?
Jo entreno al voltant de les 5 del
matí, i aquestes hores no hi ha ningú
pel carrer, i en dues ocasions sí que
he tingut sensació de por per situacions que he viscut, i és una pena.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

