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amb Ucraïna 
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Una desena de persones van viatjar a la frontera amb Ucraïna per lliurar les donacions transportades en cinc furgonetes i dos remolcs, cedides per la ciutadania de Caldes de Montbui. > NIL CALVARONS
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El granet de sorra convertit       en tones de solidaritat
La ciutadania de Caldes de Montbui respon a la crida humanitària amb múltiples i diverses campanyes de recollida        de material i actuacions de suport i escalf a les persones refugiades i a les que pateixen la guerra a Ucraïna

GUERRA A UCRAÏNA | AJUDA HUMANITÀRIA 

l rellotge marcava les 5 
hores de la matinada quan 
la Lyudmyla va rebre la tru-
cada de la seva mare, des 
d’Ucraïna, per dir-li que 

havia esclatat la guerra amb Rússia. “Des 
del 24 de febrer que prenc calmants per 
amainar els nervis. La primera setmana 
va ser molt dura, estava mot preocupa-
da pels meus pares i em sentia impotent 
per no poder-los ajudar”. Des d’alesho-
res es telefonen cada dia, i tot i viure en 
un poble molt petit a la frontera amb Mol-
dàvia, a 100 km de la capital de la provín-
cia, “mentre hi parlo, s’escolten els bom-
bardejos, els aldarulls són constants”. 
La calderina d’origen ucraïnès va arribar a 
Catalunya fa 20 anys, amb el seu marit i el 
primer fill. Ara són cinc a casa (arran del 
naixement dels dos fills petits): “Malgrat 
l’experiència d’haver estat nouvinguda, 
de no conèixer l’idioma i haver superat 

E
Ivette Hijano dificultats, no sé d’on he tret la força per 

emprendre aquesta campanya d’ajuda 
i seguir lluitant per Ucraïna”. La famí-
lia Lopatynska, amb la Lyudmyla al cap-
davant, ha coordinat una gran recollida 
d’ajuda humanitària per enviar al país en 
guerra; quasi 3 tones de medicaments, 
roba i aliments que la setmana passada 
van ser traslladats a una nau del Consolat, 
a Barcelona, per enviar finalment a Ucra-
ïna. “Vam iniciar la recollida de mate-
rial el 4 de març, i vam establir la data 
límit el divendres 18, però passaven els 
dies i seguíem rebent donacions, així 
que ho vam allargar una setmana més” 
diu la calderina, que amb el seu marit vi-
sitaven diàriament l’Espai Jove El Toc, el 
centre de recollida, per classificar i empa-
quetar els productes que anaven arribant. 
“Estic profundament agraïda a tota la 
gent que ho ha fet possible: des de l’al-
calde, que ens va facilitar un espai de 
recollida i furgonetes per al transport, 
fins al personal de l’Ajuntament, a les 
famílies de l’Escola El Farell i a tota la 

A la frontera amb Ucraïna, en un punt d’arribada i acollida de persones que fugen de la guerra, la comitiva calderina va descarregar el material d’ajuda humanitària que es va recollir a la vila. > NIL CALVARONS 

“Tot i que 
l’experiència 
ha estat difícil 
de digerir, la 
solidaritat del 
poble de Caldes de 
Montbui ha estat 
increïble!”

Alicia Bravo
gerent de 
‘Fusta amb Cor’ 
i impulsora d’una 
de les campanyes 
d’ajuda 
humanitària 
a Ucraïna, 
coordinada des de 
Caldes de Montbui.

Més d’una desena de persones refugiades  a Caldes 

Fins a 13 persones arribades d’Ucraïna s’han empadronat a l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, fugint de la guerra, segons dades facilitades al 30 de març. El consistori 
ha informat que totes les persones nouvingudes han estat reagrupades, amb vincles 
familiars, d’amistats o persones conegudes al municipi, que els han acollit. 
Abans de l’esclat de la guerra, amb data del 25 de febrer del 2022, a la vila constaven 
16 persones nouvingudes de nacionalitat ucraïnesa. IMATGE > NIL CALVARONS 
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El granet de sorra convertit       en tones de solidaritat
La ciutadania de Caldes de Montbui respon a la crida humanitària amb múltiples i diverses campanyes de recollida        de material i actuacions de suport i escalf a les persones refugiades i a les que pateixen la guerra a Ucraïna

ciutadania calderina. Gràcies pel 
vostre suport i solidaritat, en nom 
de la nostra família i dels nostres 
convilatans ucraïnesos”. 
A banda de coordinar la campanya 
d’ajuda humanitària, la família de la 
Lyudmyla ha estat rebent a famili-
ars i persones conegudes d’Ucraï-
na que s’han vist forçades a abando-
nar el país. “Fa uns dies vam rebre 
a la neboda d’un cosí meu, que ha 
passat dues setmanes a casa amb 
nosaltres. Finalment, vam anar al 
punt de recollida de refugiats de la 
Creu Roja, a la plaça Catalunya, i 
allà li van assignar una casa d’aco-
llida a Tarragona. La setmana vi-
nent potser acollirem una neboda 
amb els seus dos fills. La seva ciu-
tat està sent bombardejada i té por, 
però diu que esperarà uns dies per-
què no vol marxar del país”. 
L’ajuda i coordinació entre familiars 
i convilatans ucraïnesos és una cons-
tant que no deixa de funcionar, bus-
cant allotjament temporal i acom-
panyant a les persones refugiades a 
tramitar la documentació necessària 
per accedir al permís de residència, el 
padró municipal i la targeta sanitària, 
l’escolarització dels fills i filles o la ces-
sió de cases d’acollida, que a Catalu-
nya coordinen de manera conjunta la 
Generalitat de Catalunya i Creu Roja. 
 
L’AJUDA SENSE FRONTERES 
Alícia Bravo, gerent de la botiga i ta-
ller ‘Fusta amb Cor’, situada al carrer 

del Forn, diu haver viscut una de les 
experiències més xocants i dures –tot 
i també gratificants- arran de la cam-
panya de recollida d’ajuda humanità-
ria que va impulsar amb la seva famí-
lia i amics. “Tenim amics d’Ucraïna 
i parlant amb ells -que estaven molt 
angoixats-, vam decidir fer alguna 
cosa prestant la botiga com a punt 
recollida de material humanitari. 
Mai ens haguérem imaginat que la 
resposta del poble calderí fos tan 
espectacular! De tant en tant, ens 
miràvem amb la meva parella i ens 
adonàvem que se’ns havia escapat 
de les mans!” reconeix Bravo. 
La iniciativa va aconseguir omplir 
fins a cinc furgonetes i dos remolcs 
de donacions; “una recollida des-
bordant” que, motivats i agraïts a la 
contundent solidaritat de la ciutada-
nia de Caldes, van decidir transportar 
ells mateixos fins a la frontera amb 
Ucraïna: “Així ens asseguràvem que 
arribava allà on havia d’arribar”, 
apunta Bravo. Una desena de perso-
nes van emprendre el viatge que va 
durar sis dies; ocasió que van aprofi-
tar per tornar amb una quinzena de 
persones refugiades, reagrupades per 
les seves famílies que els esperaven a 
Bigues i Riells. “Eren mares i dones 
grans amb els seus fills i filles; per-
sones molt, molt espantades, amb 
molta por i incertesa. Totes elles ve-
nien amb el visat corresponent i els 
esperaven familiars o persones co-
negudes a la zona”. 

Una idea sobtada, seguida d’una res-
posta ciutadana excepcional i, final-
ment, un viatge tant inesperat com 
necessari. “Tot i que l’experiència 
ha estat molt difícil de digerir, la ve-
ritat és que la solidaritat del poble 
de Caldes ha estat increïble!”. 

“CAMINEM JUNTS PER 
UCRAÏNA” A L’ESCOLA PIA” 
Al llarg de la setmana passada, l’Esco-
la Pia de Caldes de Montbui va acollir 
la jornada “Caminem junts per Ucra-
ïna” amb un dilatat programa de ta-
llers i activitats, motivat per l’emer-
gència humanitària i la corresponent 
presa de consciència. La iniciativa 
sorgida de la inquietud de l’alumnat, 
i coordinada amb el suport del  claus-
tre, “s’ha estès a tota la comunitat 
educativa, amb l’objectiu de sen-
sibilitzar a la població de què està 
passat a Ucraïna i recaptar fons per 
a la Creu Roja” explica Gregori Mar-
tínez, director del centre educatiu. 
La jornada va ser inaugurada di-
lluns passat en un acte que va comp-
tar amb l’assistència de represen-
tants de l’executiu català i del govern 
local, com el secretari d’Afers Ex-
teriors de la Generalitat de Catalu-
nya, i l’alcalde i regidors de Caldes de 
Montbui.“L’inauguració va ser molt 
emotiva i hi van assistir un cente-
nar de persones, on vam reflexio-
nar sobre la guerra, la situació de 
la població ucraïnesa i el valor de 
la pau” afegeix Martínez. 

A dalt, el grup de persones refugiades que van viatjar amb la comitiva calderina. 
A sota, Lyudmyla amb les quasi 3 tones de material. > NIL CALVARONS/CEDIDA 
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La Unió de Comerciants i Industri-
als de Caldes de Montbui (UCIC) 
i l’Ajuntament de Caldes han re-
novat el conveni de col·laboració 
“que ha de permetre continuar 
amb les accions de promoció i di-
namització del comerç local” ex-
posa l’Ajuntament calderí. 
El nou acord entre ambdues enti-
tats té una vigència de dos anys, 
prorrogable a dos anys més. A 
grans trets, es tracta d’una conti-
nuació del conveni vigent fins ara 
(aprovat l’any 2004), que actualitza 
la quantitat de la subvenció anual 
destinada al programa de dinamit-
zació comercial Caldes Centre Co-
mercial. En aquest sentit, les dues 
parts refermen l’aposta pel foment 
del comerç de proximitat i per la 
transformació del nucli urbà en un 
centre comercial urbà a cel obert al 
servei dels ciutadans del municipi. 

”Aquest és un conveni molt posi-
tiu per nosaltres, que ens dona 
joc per continuar dinamitzant el 
poble des de la nostra perspec-
tiva de comerç, i poder encarar 
aquesta quantitat a suplicar a al-
tres quantitats com la de la Dipu-
tació, que no ens ha pogut apor-
tar el crèdit” explica Xavier Abel, 
president de l’UCIC.
El nou acord passa dels 35.000 € 
previstos en l’anterior conveni als 
42.000 € de subvenció per aquest 
2022; “una quantitat que s’in-
crementarà automàticament en 
1.000 € durant els següents anys, 
fins a arribar als 45.000 € de sub-
venció l’any 2025” afegeix l’Ajun-
tament. El nou conveni estableix 
que l’aportació econòmica munici-
pal ha de permetre sufragar com a 
màxim el 90% del cost total anual 
de les accions de dinamització co-

mercial. El 10% restant ha d’anar a 
càrrec de la pròpia UCIC.
Les accions que preveu el conve-
ni estan associades directament a 
tirar endavant diverses polítiques 
de dinamització comercial del mu-
nicipi. Entre d’altres, preveu im-
pulsar diverses accions de comu-
nicació i d’innovació tecnològica i 
comercial, actualitzar la informació 
de la web de Caldes Centre Comer-
cial, o també dur a terme accions 
de formació i professionalització 
comercial de personal treballador, 
gestors i propietaris dels comerços. 
El present conveni també recull la 
realització de diverses campanyes 
promocionals específiques, com les 
de Nadal, o la realització de fires i 
d’esdeveniments comercials, com 
la mateixa Fira Fora Estocs que 
ha celebrat una nova edició aquest 
diumenge, al carrer Montserrat. 

El passat 30 de març va celebrar-se la primera reunió de la taula de ne-
gociació entre l’Ajuntament de Caldes i l’UCIC, amb motiu de la possible 
recuperació de la mobilitat rodada els caps de setmana a l’avinguda Pi i 
Margall. Segons l’UCIC, “ambdues parts van presentar les seves pro-
postes i encara no s’ha arribat a un acord immediat”. Xavier Abel, pre-
sident de l’entitat, també ha reconegut que “hi estem treballant, però 
s’ha de fer amb tranquil·litat. Tanmateix,  tenim sensació d’apropa-
ment”. Aquesta setmana es preveu una nova trobada “on mirar d’arri-
bar a una conformitat i poder-la presentar als socis” reconeix l’UCIC.  

COMERÇ | SUBVENCIÓ

MOBILITAT | AV. PI I MARGALL

Més de 40.000 € anuals  per al comerç local

Primera trobada per arribar a un consens  

La pluja amenaçava fort, però la 
convocatòria va seguir en peus. I 
és que després de dos anys sense 
celebrar el Mercat de l’Olla i la Cal-
dera, la vila de Caldes de Montbui 
“tenia ganes de mercat i mante-
nir el mercat ha estat un encert!” 
exclamava la regidora de Turisme i 
Comerç, Carme Germà. 
Malgrat les previsions, “que eren 
nefastes per a tot el cap de set-
mana” seguia la regidora, l’edició 
del 2022 celebrat els dies 19 i 20 
de març va rebre la visita de prop 
de 10.000 persones i es van repar-
tir 150 quilograms de llegums cuits 
amb aigua termal. “Estem real-
ment contents perquè ha tingut 
molt bona acollida! S’han repar-
tit fins a 3.000 racions de llenties 
i cigrons” va apuntar la regidora.
L’olla gegant calderina ha tornat a 
fumejar enguany, des del centre de 
la plaça de la Font del Lleó, rodeja-
da de més d’una setantena de para-
des de productes d’artesans, gas-
tronòmics i de proximitat, esteses 
en el nucli històric calderí. “Fins 
al dissabte trobàvem que haví-
em estat valents de mantenir el 
mercat, quan pobles del voltant 
anaven anul·lant les seves activi-
tats per la previsió de pluja, però 
estem encantats amb la decisió 
presa, perquè veiem com el mer-
cat està consolidat i que la gent té 
moltes ganes de venir a tastar la 
cuina termal” va explicar Germà, 

Tot i la pluja, el Mercat de l’Olla esgota existències 

Com a cada edició, l’olla gegant que cuina els llegums amb aigua termal ha estat el tret singular de la fira. > C.M.C

TURISME I TERMALISME | FIRA GASTRONÒMICA 

Prop de 10.000 persones van visitar la fira de Caldes i es va repartir 3.000 racions de llegums cuits amb aigua termal 

qui s’ha estrenat com a regidora de 
Turisme en l’edició d’enguany. 
Tot i l’ambient de mercat que es va 
mantenir durant el primer dia d’ho-
menatge a la gastronomia de proxi-
mitat i el termalisme de Caldes, la 
pluja no va donar treva a partir de 

diumenge al migdia. “Aleshores ja 
vam haver d’aturar les coccions, i 
ja no es van repartir les racions de 
la tarda. Inevitablement, va anar 
disminuint l’activitat de la fira, i 
els paradistes van anar recollint 
de mica en mica” narrava la regido-

ra. També les propostes paral·leles a 
les parades i la gastronomia termal 
van tenir molt bona acollida, va des-
tacar el consistori. De fet, es calcula 
que la zona de tallers i espectacles 
infantils van rebre unes 600 visites 
al llarg del cap de setmana. “Els ta-

llers i activitats infantils han tin-
gut molt èxit! A més, es van poder 
resguardar de la pluja despla-
çant-les a l’Espai de Can Rius, on 
va continuar anant força gent” va 
dir Carme Germà. 
El Mercat de l’Olla i la Caldera no se 
celebrava des de l’any 2019. Per això, 
malgrat la previsió de pluja, l’Oficina 
de Turisme va decidir tirar endavant 
amb la desena edició i tornar a om-
plir de vida els carrers del centre his-
tòric i els establiments turístics, en 
especial balnearis i restaurants lo-
cals. De cara a la pròxima edició, “es-
perem que faci un temps molt as-
solellat i puguem fer-la encara més 
grossa!” exclamava Germà. 

“SE’NS EN VA L’OLLA” DELS 
RESTAURANTS LOCALS 
Com a cada edició, els restaurants de 
Caldes han participat en el Mercat de 
l’Olla, amb l’objectiu d’oferir exemples 
de gastronomia tradicional i termal. 
La proposta ha consistit en la creació 
d’un plat estrella a mans dels restau-
radors calderins que s’ha inclòs en les 
seves cartes, fins al 27 de març. Des 
de mandonguilles de cérvol guisades 
amb carxofes de calmarrillu i fesols 
de Can Perallada, garró de porc rostit 
acompanyat de verduretes de l’hort, 
pizza termal, peus de porc, sopa de 
verdures amb miso ... Una infinitat de 
plats singulars, inspirats en la cuina 
termal, que han homenatjat a la cuina 
de proximitat i de qualitat. 

L’Ajuntament de Caldes i l’UCIC signen el nou conveni de col·laboració 
per continuar dinamitzant el comerç local amb una vigència de 4 anys 
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El 14 de març del 2020 va decla-
rar-se l’estat d’alarma en tot el ter-
ritori a causa de la ràpida i des-
bordant irrupció de la Covid-19; 
moment històric en què hospitals, 
centres i professionals sanitaris van 
reestructurar-se en temps rècord. 
Dos anys i sis onades de pandèmia 
després, la Covid-19 ha causat més 
de dos milions de positius i 26.532 
defuncions a Catalunya.
Mireia Vicente, directora infermera 
de la Fundació Sanitària Mollet, fa 
balanç del camí recorregut fins ara. 

Quin clima es respirava en l’àm-
bit intern els primers temps de 
la pandèmia?
Ens vam trobar en una situació de 
desconeixement i inseguretat, que 
requeria prendre decisions organit-
zatives importants i molt ràpides. En 
l’àmbit emocional va tenir un alt im-
pacte també, molta càrrega i preocu-
pació que se sumava a l’aïllament, a 
les persones tancades a casa.

Quins creus que van ser els fac-
tors clau per vorejar la crisi els 
primers mesos?
Vam detectar una capacitat d’adap-
tació i transformació amb una ra-
pidesa que no ens ho haguéssim 
imaginat mai. Canvis que sembla-
ven complexos, davant d’una situa-
ció crítica, van ser ràpids i efectius 
amb una alta coordinació per part 
de tothom. I el treball en equip. Tot-
hom va aportar la seva part, amb 
una resposta increïble per part de 
tots els professionals a qui no puc 
deixar d’agrair tot l’esforç que han 
fet per fer-hi front. Tampoc podem 
oblidar la solidaritat de tota la soci-
etat envers els pacients afectats, els 
professionals i tot el suport moral 
que vam rebre.

Fins a sis onades en dos anys. 
Quins pics de la pandèmia han 
estat especialment complicats?
La primera, per tot el que ja he expli-
cat. El desconeixement, la incertesa, 
la quantitat de canvis que va signifi-
car, la por pels pacients i per tu ma-
teix i la teva família. I, en segon lloc, 
la quina i sexta onada van marcar de 
nou una gran diferència amb la resta 
perquè van arribar en un moment 
d’alt cansament per part de tots els 
professionals, arrossegat al llarg de 
dos anys, i en èpoques de vacances, 
amb un alt impacte en l’àmbit de ges-
tió organitzativa, ja que va coincidir 
amb molts professionals afectats.

Surfejada l’òmicron, comença a 
ressonar el sorgiment d’una nova 
variant. Què en podem esperar? 
Viurem una setena onada?
És difícil de dir, especialment l’im-

Mireia Vicente: “Haurem 
d’aprendre a conviure amb la 
Covid, com ho fem amb la grip”

SALUT | ENTREVISTA Ivette Hijano

pacte que pugui tenir. El que sem-
bla cada vegada més evident és que, 
com amb la grip, haurem d’apren-
dre a conviure amb la Covid-19, tot 
i que esperem que sense el mateix 
impacte dels últims mesos.

Quina importància ha tingut la 
vacunació de la Covid? Caldrà que 
ens continuem administrant va-
cunes de reforç?
Les vacunes han estat i continuaran 
essent eines clau per a la prevenció 
i per reduir de forma notòria la gra-
vetat de la malaltia, així com els co-
neixements adquirits sobre el ma-
neig de la malaltia.

Quina és la situació actual a l’hos-
pital? Ha recuperat la normalitat 
o encara hi ha espais Covid-19?
Ens trobem en una situació d’esta-
bilitat. Continuem tenint un espai 
Covid-19 a l’àrea d’hospitalització 
i circuits diferenciats a urgències, 
però amb un nombre baix de pa-
cients amb Covid-19. Actualment, 
hem de ser capaços de conviure i 
normalitzar. Malgrat les onades, 

ens hem d’adaptar a una nova re-
alitat que ens obliga a redissenyar 
circuits i processos per poder donar 
resposta a tota la resta de necessi-
tats de salut i socials.

Quin és l’estat d’ànim dels sanita-
ris, dos anys després des de l’es-
clat de la pandèmia?
D’alt cansament generalitzat. 
Aquests dos anys de pandèmia han 
suposat un període molt dur per a 
tothom, però també pels professio-
nals sanitaris. Primer, perquè durant 
els primers mesos vam haver de fer 
front a la incertesa, la por, la preo-
cupació. Després, perquè vam haver 
d’aprendre a conviure entre la Covid 
i l’activitat habitual de l’hospital.

Superar una gran crisi significa 
aprendre molt i ràpid. Hem estat 
a l’altura de les circumstàncies?
N’hem après molt. Tot i la consi-
deració negativa que pot tenir una 
pandèmia mundial, també podem 
treure algunes coses positives com 
l’alta capacitat d’adaptació i trans-
formació de molts àmbits de la nos-

La directora infermera de la Fundació Sanitària Mollet fa balanç dels dos anys de pandèmia 

tra vida: la millora de processos, la 
incorporació de noves eines tecno-
lògiques i noves maneres de treba-
llar, a donar-li més valor al temps 
de les persones. 
Hem après a gestionar els recursos 
per donar la millor atenció possible 
en cada moment, malgrat les difi-
cultats. Hem après la importància 

del treball en equip multidiscipli-
nari i la coordinació, a respectar el 
coneixement i les aportacions de 
cada persona. I ja no només entre 
els diferents serveis de l’Hospital 
sinó també amb altres proveïdors 
del territori com l’atenció primària 

i Hospitals terciaris que gràcies a 
la bona coordinació ens han afavo-
rit l’equitat en l’accés dels pacients 
a aquells serveis que han estat crí-
tics durant la pandèmia com van 
ser els llits d’UCI.

Creus que s’ha valorat suficient 
l’esforç i implicació dels sanita-
ris durant aquest temps?
Per part meva no podré deixar mai 
d’agrair la resposta que van donar 
en els moments més crítics i que en-
cara continuen donant, dia rere dia. 
Tot i això, val a dir que no només els 
professionals sanitaris s’han hagut 
d’adaptar i fer front a tota aquesta 
situació. Hi ha moltíssimes perso-
nes que mereixen un agraïment per 
la seva tasca durant la pandèmia.

El col·lapse dels hospitals ha en-
darrerit el diagnòstic i tracta-
ment d’altres malalties?
Durant els primers mesos de la 
pandèmia es va haver de pospo-
sar l’activitat normal de l’Hospi-
tal i d’altres centres sanitaris i, per 
tant, malgrat que en cap moment 
es va deixar de fer l’activitat urgent, 
va tenir afectació en el diagnòstic 
i tractament d’algunes malalties. 
Som conscients de la importància 
dels diagnòstics precoços en molts 
àmbits i per això un cop passats els 
primers mesos es van realitzar tots 
els esforços possibles i se seguiran 
realitzant per recuperar l’activitat 
en el menor temps possible.

Quines són les conseqüències mè-
diques amb què us trobeu ara en 
pacients post-Covid?
Jo crec que encara tenim molt per 
aprendre sobre el que significarà 
la Covid-19 en l’àmbit de salut. Ja 
fa temps que estem veient en al-
gunes persones els efectes de la 
Covid Persistent i se segueix estu-
diant com fer-hi front i com trac-
tar-ho. Actualment, s’estan creant 
les primeres i protocols d’abordat-
ge d’aquesta malaltia.

Caldes ha impulsat un estudi per 
determinar els beneficis de la bal-
neoteràpia en pacients amb Covid 
persistent. Què n’opines?
Que és una magnífica notícia. Tot el 
que suposi una millora de la simp-
tomatologia de les persones amb 
Covid Persistent i augmenti el co-
neixement que tenim de la malal-
tia i del millor abordatge possible 
és positiu per a tothom, però espe-
cialment per a les persones que ho 
estan patint avui dia.

“Aquests dos anys de 
pandèmia han suposat 
un període molt dur per 
a tothom, també pels 
professionals sanitaris”

“Hi ha moltíssimes 
persones que mereixen 
un agraïment per la seva 
tasca durant la pandèmia”
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GENT GRAN | JORNADA 

Caldes acull un acte 
de residències salu-
dables i sostenibles 

La Federació d’entitats d’iniciativa 
social sense ànim de lucre que pres-
ta serveis al sector de la gent gran 
(FEATE) va celebrar la XVIII Jor-
nada anual, dedicada a les residèn-
cies saludables i sostenibles, a Cal-
des de Montbui. 
L’acte, del 24 de març, va comptar 
amb la benvinguda a càrrec de la re-
gidora de Gent Gran, Núria Carné, i 
va reunir una quarantena de profes-
sionals d’arreu del territori català. 
La jornadava significar un pro-
cés de reflexió a partir dels Objec-
tius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS). Amb l’acompanyament 
d’organismes com Vector5 i Batec 
Pol, va definir-se un model de resi-
dència que posi en valor els compro-
misos de les entitats membres en 
quatre grans àmbits: amb la comu-
nitat, amb les persones residents, 
amb el planeta i amb les persones 
treballadores. També va brindar-se 
la ocasió per compartir experiències 
pràctiques i innovadores en l’àmbit 
de salut i la sostenibilitat ambiental 
i econòmica; entre elles, l’aportació 
de la Fundació Santa Susanna amb 
la instal·lació de 235 plaques fotovol-
taiques a la coberta del seu edifici.

El Balneari Vichy Catalan, de Cal-
des de Malavella, va ser l’escenari 
on va presentar-se, el 16 de març, 
la nova Associació de Viles Termals 
de Catalunya. L’entitat, presidida 
per l’alcalde de Caldes de Montbui, 
Isidre Pineda, està formada per 
municipis termals de dotze comar-
ques de Catalunya, amb la previsió 
de la pròxima incorporació de qua-
tre viles més. 
Segons fonts oficials de la nova en-
titat catalana, “l’Associació neix 
amb diversos objectius per pro-
jectar junts els recursos exis-
tents, per crear coneixement a 
partir dels mateixos, per promo-
cionar-los, investigar-los i prote-
gir-los. Amb valors com el mind 
fullness i l’slow turism”. Isidre 
Pineda, d’altra banda, va assenya-
lar en l’acte que “tenim una ofer-
ta turística que no és estacional, 
que reparteix la demanda cada 
mes de l’any, i això és una opor-
tunitat, hem d’aprofitar les nos-
tres aigües”.  
En concret, els municipis adherits 
són Caldes de Montbui, Caldes de 
Malavella, Caldes d’Estrac, El Ven-

Neix l’entitat Viles Termals de Catalunya

Representants de l’associació presidia per Caldes de Montbui. > CEDIDA 

drell, La Garriga, Les (Vall d’Aran), 
Montbrió del Camp, Naut Aran, 
Santa Coloma de Farners, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Hila-
ri Sacalm, i Vallfogona de Riucorb. 
A l’acte també hi va assistir una re-
presentació del sector privat a tra-
vés de l’Associació Balneària de Ca-
talunya, presidida pel calderí Jordi 
Anglí, i de les administracions de la 
Generalitat que promouen el turis-
me de proximitat. Anglí, copropie-
tari del Balneari Termes Victòria 
de Caldes de Montbui, va felicitar a 
tots els municipis per la iniciativa i 
va explicar que “les aigües mine-
romedicinals són un bé escàs, que 
no tothom en pot gaudir i tenim, 
entre tots, la responsabilitat de 
treure’n el màxim potencial”. 
La vila de Caldes de Montbui va ser 
el municipi escollit per acollir la pri-
mera trobada de viles termals cata-
lanes des de l’esclat de la pandèmia. 
En l’acte d’octubre del 2021, els re-
presentants dels municipis van fer 
una diagnosi de la situació que viu 
el sector després de l’impacte pro-
vocat per la crisi sanitària, a més de 
planificar actuacions futures. 

TERMALISME | ASSOCIACIÓ CATALANA  

Caldes de Montbui presideix l’associació catalana, que va ser presentada el 16 de març

Anuncia’t!
Més de 3.000 
lectors veuran 
aquest anunci.

 t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat
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‘No són cinc dies de vaga, sinó 10 
anys de retallades...’ deia el lema 
del moviment que va impulsar in-
icialment la CGT Ensenyament, i 
al qual van adherir-se, finalment, 
la resta de sindicats d’Educació de 
Catalunya. La convocatòria histò-
rica de cinc dies de vaga en el ma-
teix mes (15, 16, 17, 23, 29 i 30 de 
març) ha significat una de les atu-
rades més dilatades mai celebra-
des en la comunitat educativa i 
que, lluny de tot pronòstic, ha gau-
dit d’una de les quotes d’implicació 
del professorat més elevades dels 
últims anys. En un inici, l’anunci 
dels cinc dies de vaga va generar 
dubtes sobre els motius reals que 
la impulsaven: canvis en el calen-
dari escolar, millores en les condi-
cions laborals, continuades modi-
ficacions curriculars ...  En parlem 
amb Raúl Estellers, professor de 
l’Institut Pic del Vent, que resolt 
alguns dels interrogants sobre “la 
reivindicació per a una educació 
pública de qualitat”, a la qual va 
sumar-se prop del 70% del claus-
tre en els primers dies d’aturada. 

Cinc dies d’inactivitat que algu-
nes persones o sectors no han 
acabat d’entendre. Confusió o 
desinformació?
Segurament, desinformació. Des 
del departament es va donar la 
versió que es convocava una vaga 
de cinc dies després de conèixer 
el canvi de calendari. Alguns mit-
jans simplement ho van reproduir 
en titulars i només alguns especifi-
caven en el cos de la notícia que la 
vaga responia també a altres mo-
tius. Tenim la sensació que el de-
partament ha fet servir la premsa 
per desprestigiar-nos i tenir l’opi-
nió pública en contra.

Quins motius reals han motivat 
aquesta “vaga històrica”?
En són molts, però des del meu 
punt de vista, es redueix en la frus-
tració que sentim els docents per 
no poder atendre bé als nostres 
alumnes. Fa més de 10 anys que 
treballem sense revertir les retalla-
des i la nostra societat cada cop és 
més complexa. Per poder atendre 
la creixent diversitat que tenim als 
centres, ens calen recursos, no hi 
ha més secret. Això vol dir perso-
nal de suport, psicòlegs, una forma-
ció de qualitat pels docents, millor 
cohesió i coordinació amb altres or-
ganismes i un llarg etcètera. Si tot 
això no es dona, qualsevol canvi de 
currículum és una mesura estètica.

“Calia plantar-se i començar a exigir 
als polítics que facin millor la seva feina”

EDUCACIÓ | VAGA GENERAL DEL PROFESSORAT  

Ivette Hijano

Quin paper ha jugat el famós 
canvi en el calendari escolar?
Ha estat la gota que ha fet vessar 
el got. Ja no per l’avançament en sí, 
sinó per la manera com s’ha pro-
duït. Com tantes altres decisions 
del departament d’Educació, els 
docents ens assabentem d’allò que 
hem de fer per la premsa abans que 
a través de canals oficials. 
Després de dos anys de pandèmia, i 
de no revertir retallades, els claus-
tres ja estàvem molt al límit. Calia 
plantar-se i començar a exigir als 
nostres polítics que facin millor la 
seva feina.

Fins a 8 lleis educatives en 40 
anys de democràcia. Quines con-
seqüències reals tenen aquests 
canvis curriculars a les aules i en 
els alumnes?
Sensació de desorientació. Tenim 
la sensació que les lleis s’improvi-
sen i es reformulen demanant cada 
vegada més als docents sense do-
tar-nos de les eines que necessitem.
En una situació ideal, una llei hau-
ria de tenir uns objectius i unes 
instruccions clares, quan sovint 
la normativa es prou ambigua per 
tal que tothom pugui fer el que vul-
gui. En el decret de 2015 es plante-

java un canvi prou important i es 
començava a treballar per compe-
tències bàsiques. Quan a poc a poc 
hem anat entenent com s’ha de tre-
ballar segons aquesta llei (tot i que 
encara no s’ha desenvolupat del 
tot), es canvia el currículum i ens 
donen 4 dies per llegir-lo i poder 
fer suggeriments. Caldria un pro-
cés de consulta amb els que estem 
a les aules cada dia i un consens po-
lític. Cal que vinguin més al centre 
a veure com es treballa i tenir un 
coneixement real, i no només a fer-
se una foto de tant en tant.

D’entre les dates de protesta, 
s’hi ha afegit la del 23-M contra 
el 25% de castellà a les aules. Què 
en penses d’aquesta mesura?
És un altre exemple del que co-
mentava abans. Els partits estan 
en campanya electoral permanent. 

Raúl Estellers, professor, reflexiona sobre la mobilització de la comunitat educativa en una vaga sense precedents

Sembla que l’important no és resol-
dre els problemes i avançar cap a 
un ensenyament de qualitat sinó 
desgastar als oponents polítics. En 
el nostre centre, la realitat és que 
l’ús del català és força residual. Es 
fa servir dins de l’aula, però un cop 
els alumnes surten al pati o al carrer 
la llengua majoritària és el castellà.

Atenent el sacrifici salarial a ad-
herir-se a la vaga era fàcil preveu-
re una baixa quota de participació. 
Creus que la resposta del professo-
rat ha sorprès a Educació?
Crec que no esperaven una respos-
ta tan gran i unitària. Els docents 
fa anys que fem un sobreesforç i 
algunes tasques per les quals pot-
ser no estem preparats. I ho fem 
perquè els alumnes necessiten que 
algú les faci, però no podem conti-
nuar així per sempre. Ens cal més 
ajuda per part de l’administració.

Quin ha estat el percentatge d’ad-
hesió a la vaga en el vostre centre?
Un percentatge alt, sobre tot el pri-
mer dia que al voltant del 70% del 
claustre vam anar a la manifesta-
ció. Els altres dies el seguiment no 
va ser tan alt però també molt supe-
rior a anteriors vagues d’un sol dia.

I quina ha estat la resposta de 
l’alumnat i les seves famílies?
Hem mirat d’explicar molt bé als 
alumnes que fem vaga sobretot per 
poder atendre’ls millor i ho hem fet 
extensiu a les famílies. Tinc la sen-
sació que, per alguns missatges que 
ens han enviat, entenen la situació 
i ens donen el seu suport. 
No hem d’oblidar que la majoria de 
professors del centre també som 
pares i mares de nens i nenes que 
van a l’escola pública. Al final volem 
el millor, tant pel nostre alumnat 
com pels nostres fills i filles.

Quin és l’estat d’ànim general 
del sector dos anys després des 
de l’esclat de la pandèmia i les 
anades i vingudes en els proto-
cols Covid-19 a les escoles?
L’estat és de cansament. No tenir 
unes instruccions clares a seguir 
genera molta inquietud. 
En molt poc temps ens hem hagut 
de reinventar de moltes maneres. 
El benestar emocional dels nostres 
alumnes ha passat a ser una prio-
ritat i des del departament no ens 
han ajudat gaire a fer-ho. A l’inici 
de curs van dir que ho seria, però 
ningú ha vingut a l’institut a expli-
car-nos com ho podem fer.

“Per poder atendre la 
creixent diversitat que 
tenim als centres, ens 
calen recursos. No hi ha 
més secret”

El claustre de l’Institut Pic del Vent, fotografiat la setmana passada en una de les aules del centre educatiu d’ESO i Batxillerat de Caldes de Montbui. > CEDIDA
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POLÍTICA | ERC CALDES

Carme Germà, 
nova presidenta 
d’ERC Caldes 

L’actual regidora de Turisme, Terma-
lisme, Patrimoni, Memòria Local i Co-
merç, Carme Germà, és la nova pre-
sidenta de la secció local d’Esquerra 
Republicana. Formada en Relacions 
Públiques a Barcelona, Germà va ser 
escollida en el marc de l’Assemblea 
Ordinària d’Esquerra Republicana a 
Caldes de Montbui, celebrada el mes 
de març, al càmping El Pasquelat, i 
prent així el relleu a Jaume Mauri da-
vant de l’agrupació local. 
En l’acte, la presidenta va posar en 
valor la feina feta els darrers anys i va 
traçar un repàs dels seus onze anys 
de militància i treball com a Secretà-
ria de la Dona, primer, i com a Secre-
tària d’Organització, darrerament.

En la presentació oficial del Cicle 
de Formació de Grau Superior de 
Termalisme, de l’any passat, l’Insti-
tut Manolo Hugué demanava poder 
completar la formació professio-
nal, única a l’Estat, amb un curs 
que servís d’enllaç amb l’alumnat 
de secundària: “És molt important 
comptar amb aquest nou curs de 
grau mitjà que dona continuïtat 
al cicle superior de Termalisme, 
completant així la família profes-
sional d’Imatge Personal i oferint 
una sortida formativa a l’alumnat 
a partir dels 16 anys en endavant” 
explica Jaume Balart, director de 
l’Institut Manolo Hugué. 
En el nou curs formatiu d’Estètica i 
Bellesa s’impartiran, d’entre altres 
matèries específiques, tècniques 
relacionades amb la higiene facial, 
el maquillatge, la depilació, tècni-
ques d’ungles artificials i més, les 
quals s’acompanyaran amb altres 
formacions obligatòries com orien-
tació laboral, empresa i anglès. “El 
cicle s’ha plantejat per ser cursat 
al llarg de dos anys. S’hi inclouen 
unes 350 hores de pràctiques que 
es realitzaran en centres de tre-

Nou CFGM d’Estètica i Bellesa a Caldes

El centre d’educació de Caldes ha participat a la Fira de l’FP de Sabadell, aquest cap de setmana. > I.HIJANO

Germà, en l’actual mandat. > CEDIDA

ball, les quals s’impartiran du-
rant el segon any en horari de 
tarda” apunta Balart.  
Tot i aprovar la nova oferta amb 
poc temps per a preparatius i 
promocions, el nou CFGM sem-
bla interessar força a possibles 
alumnes que s’hi puguin matri-
cular per al pròxim curs –amb 
30 places disponibles al Manolo 

Hugué-: “Tot i no haver tingut 
temps per presentar el curs, ja 
estem rebent forces trucades de 
persones interessades” segueix 
el director de l’institut, qui intu-
eix una possible major demanda 
d’aquest cicle respecte al grau su-
perior de Termalisme.  
L’INS Manolo Hugué serà el segon 
centre educatiu públic de la co-

marca que oferirà la formació, jun-
tament amb l’Institut Montmeló. 
A banda d’aquests dos centres, el 
cicle també s’ofereix en centres pri-
vats de Granollers, o a altres ciutats 
com Sabadell i Terrassa. Demà, di-
mecres 6 d’abril, l’institut celebrarà 
les jornades de portes obertes -te-
lemàtiques- per presentar aquest i 
la resta de cicles formatius. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL | INS MANOLO HUGUÉ

L’Institut Manolo Hugué amplia l’oferta de cicles formatius en la branca d’Imatge Personal 
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Farà aproximadament mes i mig que 
una nau situada al polígon La Borda 
treballa en la conversió de conteni-
dors marítims de mercaderies en fu-
turs mòduls prefabricats, els quals 
serviran per a la construcció de l’edi-
fici d’Habitatge Jove. “Són fins a nou 
contenidors que s’han fet servir per 
transportar mercaderies arreu 
del món al llarg dels darrers 15-20 
anys” explicava Jordi Martín, regidor 
d’Habitatge. Habitualment, una ve-
gada s’acaba el termini d’ús d’aquest 
material “es procedeix a la seva des-
trucció i, per tant, el que arran del 
projecte de construcció és la reuti-
lització d’un material que no acaba 
a l’abocador, tancant el seu cicle de 
vida i procedint a la seva rehabili-
tació”, afegia Martín. 
A la fàbrica, els contenidors estan re-
bent un tractament previ que, essen-
cialment, consisteix a realitzar ober-
tures i reforços, col·locar envans i 
portar a terme les instal·lacions. Un 

HABITATGE | PARC D’HABITATGE PÚBLIC

En marxa la conversió de contenidors marítims a mòduls prefabricats 

Dimarts 22 de març, l’Ateneu De-
mocràtic i Progressista de Caldes 
de Montbui va acollir la sessió de 
debat públic i exposició d’informa-
ció amb relació als abocaments il-
legals de terres que porta denunci-
ant, des de fa dos anys, el col·lectiu 
local Carerac Verd. 
En l’acte, el grup ecologista va 
exposar de manera cronològica 
l’avenç dels fets pel que fa a ac-
tuacions presumptament irregu-
lars, amb abocaments de terres 
i realització de construccions, en 
terrenys qualificats de no urba-
nitzables, dins del terme munici-
pal, al polígon industrial La Borda. 
“S’ha donat un seguit de requi-
sits que fan pensar en l’existència 
d’un possible delicte urbanístic, 
edificant alguna cosa allà on no 
era autoritzable” apuntava Oriol 
Valls, membre de Carerac Verd. 
A partir dels coneixements de 
l’entitat i de l’assessorament jurí-
dic extern, el col·lectiu demana a 
l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui que traslladi la denúncia a ins-
tàncies superiors, acollint-se al 
contingut de diversos articles del 
Codi Penal. “Des de Carerac Verd 
presentarem un escrit al consis-
tori, qui havia d’haver denunciat 
els fets des que van saber que es 
construïa en sòl no urbanitzable, 
com a mínim des de l’any 2018. 
No sabem què farà ara l’Ajunta-
ment, ni tampoc què farem nos-
altres si el consistori no fa res al 

Carerac Verd insisteix en presumptes delictes urbanístics a La Borda

Membres de Carerac Verd durant l’exposició de l’entitat a El Centre, el passat 22 de març. > CEDIDA 

Operaris rehabilitant els contenidors marítims per ser utilitzats. > AJ.CALDES  

XXXXXXX.> ?

URBANISME | DENÚNCIA 

El col·lectiu ecologista insta a l’Ajuntament iniciar un procediment jurídic contra els autors de les activitats irregulars  

Ja han començat els primers treballs del projecte de construcció d’habitatge per a joves, des d’una nau de Caldes

respecte” advertia Valls.  
Carerac Verd va néixer amb l’ob-
jectiu de protegir la zona de Can 
Carerac on, segons el grup, s’hi es-
taven acomplint tasques irregulars 
d’abocaments de terres. “Volíem 
aconseguir que el terreny es res-
taurés de forma natural, i quan 

aquests abocaments s’han tras-
lladat al polígon de La Borda, 
hem seguit el mateix camí: atu-
rar els abocaments” explicaven 
dimarts passat. Després d’anades 
i vingudes amb relació a la denún-
cia d’expedients de disciplina ur-
banística en aquests terrenys de la 

zona, el col·lectiu diu haver neces-
sitat recórrer al Síndic de Greuges, 
així com, finalment, a l’Oficina An-
tifrau i el Servei de Protecció de la 
Legalitat Urbanística -a través de 
la plataforma ADENC- per pres-
sionar a l’Ajuntament de Caldes a 
prendre mesures “realment efici-

prefabricat on també s’hi col·loquen 
els tancaments d’alumini a la faça-
na i una primera capa de pintura. Es 
tracta, doncs, d’un inici d’obra fran-
cament inusual que no se situa en el 
terreny d’edificació, sinó en un taller 
que, en aquest cas, també s’ha situat a 
la vila calderina: “Des d’aquesta nau 
podrem anar veient, fins i tot, com 
es puja un pis. Més enllà de ser un 
model de construcció molt diferent 
de tot el fet fins ara, ens interessa 
situar aquesta fase també dins del 
municipi per fer-ne el seguiment, 
per la seva repercussió en l’activi-
tat econòmica i també perquè pot 
significar un model a replicar de 
cara a futurs edificis, no només a 
Caldes sinó d’arreu del país” va dir 
l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
Segons l’Ajuntament de Caldes, im-
pulsor del projecte de construcció 
de l’edifici d’habitatges socials per 
a joves, les tasques de prefabricació 
i l’obra in situ durarà aproximada-

ment uns 9 mesos, i un cop finalitza-
da l’habilitació dels contenidors, els 
mòduls es col·locaran al solar i conti-
nuarà l’obra amb la part de l’estruc-
tura de fusta. “Gràcies als proces-
sos innovadors de prefabricació 
del projecte, el període de cons-
trucció és més curt del que podrí-
em esperar amb el sistema tradi-
cional” va afegir i Martín. 
El nou edifici, que se situarà a una 
zona enjardinada de l’avinguda Font-
cuberta, constarà de vuit habitat-
ges de 36m2 cada un, amb una sala 
oberta de cuina i menjador, un dor-
mitori doble, un vestidor i un bany. 
L’edifici tindrà tres plantes i oferi-
rà allotjament a 16 joves de Caldes 
de Montbui, de 16 a 30 anys. “Arran 
d’aquest projecte d’habitatge es-
perem donar accés a molts i mol-
tes joves que en puguin gaudir o 
usar aquest nou equipament que 
esperem que a finals d’any ja esti-
gui acabat” va apuntar Pineda. 

ents”: “Veiem que l’Ajuntament 
no es mou del seu lloc. Hem anat 
a totes les instàncies no coerci-
tives, però aquestes no l’afecten 
gaire. I vam recordar unes pa-
raules de l’alcalde: ‘Si vostè creu 
que hi ha alguna cosa il·legal ha 
d’anar a la Fiscalia’. Vam buscar 
assessorament legal i veure la in-
cidència penal de l’assumpte” se-
guia exlicant Valls. 
I per què pot existir un presumpte 
delicte urbanístic en les actuacions 
a terrenys de La Borda?, es pregun-
ta Carerac Verd. “Doncs perquè 
s’han dut a terme construccions 
en sòl no urbanitzable, i el fet que 
s’hagin eliminat aquestes cons-
truccions no eximeix la respon-
sabilitat penal de qui ho hagi re-
alitzat” afegien els membres de 
l’entitat, des d’El Centre. 
Segons Carerac Verd, els terrenys 
afectats signifiquen parcel·les que 
prèviament havien estat reserva-
des pel Quart Cinturó, tot i que fi-
nalment es va desestimar la reser-
va inicial, l’any 2010. “Quatre anys 
més tard, l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui va aprovar -per una-
nimitat- el canvi del POUM per 
modificar la qualificació del sòl a 
urbanitzable, però la Generalitat 
va tombar-ho l’any 2016” apunta-
va Valls, en l’acte. “Algú devia pen-
sar que el Govern català ho apro-
varia, perquè l’any 2015 es va 
vendre part d’aquests terrenys 
a empreses privades”, va afegir. 
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L’alcalde Isidre Pineda i el regidor Jaume Mauri, en la presentació de les tasques de millora. > M.CLAPERS 

S’inicien les obres de millora al Bugarai

Ja ha començat el projecte de mi-
llora en tres espais del barri del 
Bugarai, uns treballs de millora 
en les places Jacint Verdaguer, 
Lluís Artigas i el mateix parc del 
Bugarai, per fer en aquests es-
pais públics uns treballs d’ade-
quació, millora i manteniment. 
L’objectiu, segons l’Ajuntament 
de Caldes, és convertir-los en es-
pais més amables a la ciutada-
nia. “Aquestes actuacions són 

OBRES I SERVEIS | ESPAIS PÚBLICS 

El Parlament insta al Govern realitzar 
inversions de millora a la C-59

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, celebrada el 16 de març, 
va debatre el text de la Proposta de resolució sobre les millores a la 
C-59 entre Sant Feliu de Codines i Mollet del Vallès, presentada pel 
PSC i Units per Avançar, amb les esmenes presentades per Esquerra 
Republicana i Junts per Catalunya. En la sessió, l’organisme va adop-
tar la resolució d’instar al Govern a fer millores puntuals de segure-
tat, senyalització i il·luminació al tram de la carretera entre Caldes 
de Montbui i Sant Feliu de Codines. 
D’altra banda, en el marc del projecte relatiu a la implementació d’un 
BRCAT a la C-59 entre Palau i Caldes, la resolució del Parlament inci-
deix en la necessitat d’anàlisi i millora de l’accés sud del municipi cal-
derí, l’accés al barri de Can Valls i de Torre Negrell. També es pretén 
incidir en les parades de bus situades en aquests entorns per incre-
mentar la seguretat viària. 
La resolució també proposa la creació d’un carril BUS-BAO entre 
Caldes de Montbui i Mollet del Vallès. 

VIA PÚBLICA | MOBILITAT 

amb un pressupost aproximat 
de 150.000 €, una partida pres-
supostària que també inclou els 
nous jocs infantils, la plantació de 
nou arbrat i la renovació del mo-
biliari urbà. La finalitat principal 
d’aquesta actuació és garantir uns 
espais inclusius i accessibles, aug-
mentar la massa vegetal per gua-
nyar més ombra durant l’estiu i 
l’actualització del mobiliari urbà 
que ha quedat desfasat. 

La diputada Mireia Dionisio en la sessió del 16 de març, al Parlament. > CEDIDA 

necessàries per aprofundir en 
l’accessibilitat dels espais, el 
canvi de jocs i donar més es-
pais verds per donar una imatge 
més amable i confortable dels 
tres parcs i obrir-los al veïnat-
ge” va explicar Jaume Mauri, re-
gidor d’Espais Públics de Caldes 
de Montbui. Aquestes obres, que 
es preveu que durin dos mesos, 
s’estan duent a terme directa-
ment per la Brigada Municipal 

El consistori calderí destina uns 150.000 € en reformar la plaça 
Jacint Verdaguer, la plaça Lluís Artigas i el Parc del Bugarai
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CUP - CaldesERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de MontbuiJunts x Cat - Caldes de Montbui

l passat dissabte 2 
d’abril vam sortir 
al carrer per donar 
suport a la convoca-
tòria impulsada per 

la comunitat educativa per exigir 
a ERC, el PSC, Junts i En Comú 
Podem que retirin la proposició de 
llei presentada al Parlament con-
tra la immersió lingüística. L’acord 
assolit pels esmentats partits inte-
gra la sentència del TSJC, que im-
posa un mínim d’un 25% de llengua 
castellana a les aules dels centres 
educatius, i reconeix per primer 
cop el castellà com a llengua vehi-
cular a les escoles.
Així doncs, la política lingüística 
del país s’adapta als tribunals i a 
les sentències que, lluny d’aten-
dre a criteris pedagògics, són el 
fruit de denúncies interposades 
per aquells partits del règim que 
volen dividir la comunitat educati-
va. Si bé la immersió lingüística ja 
és precària en l’actualitat, l’acord 
presentat suposa encara un major 
perill d’augmentar la segregació 
social i lingüística.
Des de la CUP defensem la im-
mersió lingüística com el dret de 
tothom a l’accés a la llengua del 
nostre país, el dret dels infants a 
conèixer el català, fer-lo seu i afa-
vorir que sigui una eina de cohe-
sió social.
Cal que el Govern de la Genera-
litat i el Parlament de Catalunya 
en el seu conjunt es posin al cos-
tat dels centres, dels docents, dels 
alumnes i de les famílies; no poden 
deixar en mans dels centres edu-
catius i dels seus projectes lingü-
ístics la presència del català i del 
castellà, i no poden deixar aquests 
mateixos centres a mercè de la 
pressió que tribunals i sectors 
minoritaris puguin fer per impo-
sar el català a les aules. El Govern 
ha d’assumir responsabilitats, ha 
d’explorar totes les vies per prote-
gir els docents i ha de garantir els 
recursos necessaris per enfortir 
l’escola pública i desplegar la im-
mersió lingüística adequadament.
A Caldes cal preservar també de 
manera urgent els recursos d’una 
escola pública que, recordem, ha 
quedat retallada de nou amb la su-
pressió d’una línia de P3. Si es volen 
revertir les retallades, s’ha de man-
tenir el nombre de docents i com-
plir els pactes per al curs que ve de 
mantenir a 20 el nombre d’alumnes 
per grup, en tots els centres del mu-
nicipi; en aquesta qüestió tampoc hi 
ha excuses que valguin.

E
L’escola en català 
ara i sempre!

esprés d’arrosse-
gar dos anys de pan-
dèmia, de totes les 
coses que ens imagi-
nàvem que podríem 

viure aquest 2022, segur que ningú 
creia que ens tocaria viure una guer-
ra tan a prop. Aquesta és la pitjor cara 
i la més injustificable de la humanitat. 
Tota crisi humanitària té doncs 3 ni-
vells. En primer  lloc, d’àmbit local, 
a Ucraïna mateix, territori en guer-
ra actualment i amb un funciona-
ment intermitent i incert dels corre-
dors humanitaris. De fet, Creu Roja, 
és l’única ONG que té el mandat hu-
manitari tot i que altres com Met-
ges al Món també estan a la zona de 
conflicte, però treballen amb més di-
ficultats. En segon lloc, hi ha les ciu-
tats de trànsit, són les ciutats frontere-
res i aquelles destinacions que acullen 
temporalment la majoria de persones 
refugiades que han fugit majoritària-
ment per Polònia. En general s›hi ha fet 
una gestió ordenada, hi ha hagut una 
bona organització. En aquest sentit 
cal reforçar el paper de les ONG que 
treballen sobre el terreny i que conei-
xen quines són les necessitats reals. I, 
en tercer lloc, hi ha l›àrea d›acollida en 
destí final, ciutats i municipis com Cal-
des, per exemple. Quan acollim s›ha de 
garantir tots els drets de les persones, 
per això és imprescindible començar 
per l›empadronament i a partir d›aquí 
s›activa tot un seguit de passos i ser-
veis com són els recursos de la prime-
ra acollida, serveis socials bàsics, esco-
larització, targeta sanitària, programa 
de mentoria. Aquest circuit no és nou 
d›ara, ja està consolidat a l›Ajuntament 
de Caldes de Montbui i funciona espe-
cialment gràcies a la implicació dels 
treballadors i les treballadores públi-
ques. De fet, a hores d›ara ja hi ha di-
versos alumnes escolaritzats proce-
dents d›aquest conflicte armat vigent. 
Des de Caldes s’ha fet també una apor-
tació inicial de 10.000 € al Fons Cata-
là de Cooperació, entitat que repre-
senta al municipalisme solidari i que 
presideix i lidera l’alcalde, Isidre Pine-
da. I és que des de ja fa anys Caldes 
de Montbui manté el compromís amb 
la solidaritat i la justícia global garan-
tint el 0,7% del pressupost municipal. 
El fet que aquesta sigui una guerra del 
primer món i que la tinguem tan pro-
pera ha disparat la l’empatia de la so-
cietat i això, vist en positiu, ens ha de 
fer reflexionar per a moltes altres si-
tuacions. No pot ser que Europa doni 
l’esquena als que fugen per la mar me-
diterrània, als sirians o afganesos que 
també han fugit. Les guerres són sem-
pre injustes i devastadores, i per això 
des del grup municipal d’Esquerra Re-
publicana sempre ens posicionarem al 
costat de la pau, el diàleg i la concòrdia. 

l Govern d’Espanya 
ha aprovat aquest 
mes de març un Bo 
Cultural Jove de 
400 euros pels i les 

joves que facin 18 durant el 2022. 
El podran emprar per adquirir 
productes, activitats i serveis 
culturals. Un cop concedit, tindran 
fins a 12 mesos per consumir-lo. 
Aquest Bo Cultural Jove arribarà 
a gairebé 500.000 joves de tot 
Espanya i el podran sol·licitar els i 
les joves que tinguin la nacionalitat 
o residència espanyola, així com 
també els i les joves que siguin 
sol·licitants d’asil a Espanya, 
inclosos els i les refugiades 
ucraïneses que facin 18 anys el 
2022. El Govern d’Espanya ha 
destinat una partida de 210 milions 
d’euros dels Pressupostos Generals 
de l’Estat per aquesta finalitat.
Aquests 400 euros es distribueixen 
en tres blocs diferents amb 
l’objectiu de diversificar els sectors 
dins del món cultural.
Fins a 200 euros en entrades 
i abonaments per teatre, arts 
escèniques, música en directe, 
cinema, museus, biblioteques, 
exposicions i festivals escènics, 
literaris, musicals o audiovisuals.
Fins a 100 euros en productes 
culturals en suport físic com, 
per exemple, llibres, revistes, 
premsa, publicacions periòdiques, 
etc. També es podran gastar en 
videojocs, pel·lícules, música, dics 
de vinil, CD, DVD o Blue-ray.
Fins a 100 euros en productes 
culturals en digital o on-line com, per 
exemple, subscripcions o lloguer en 
plataformes musicals, de lectura o 
audiolectura, audiovisuals, compra 
d’audiollibres, compra d’ebooks, 
subscripció a podcasts, subscripció 
a videojocs on-line, subscripcions 
digitals de premsa, revistes o altres 
publicacions periòdiques. Amb una 
particularitat, les subscripcions es 
limiten a un màxim de quatre mesos.
S’ha de tenir en compte que 
aquest Bo Cultural Jove només es 
podrà fer servir en establiments 
o institucions adherides al 
programa, que funcionin dins 
d’Espanya o que exerceixin la seva 
activitat de venta o subscripció 
de productes, activitats i serveis 
culturals. És important verificar 
l’adhesió de l’establiment o 
institució al programa abans de 
finalitzar la compra o contractació 
del producte o servei.

D E
Caldes, implicada 
en la crisi 
humanitària 

Fas 18 anys durant 
el 2022? Tens 400€ 
en cultura

l desembre passat 
el Centre d’Estu-
dis d’Opinió (CEO) 
va publicar una en-
questa sobre la llen-

gua que reflectia que “el 76% dels 
enquestats està d’acord en la defensa 
del model d’immersió lingüística, per 
un 24% que hi està en desacord” i que 
“el 58% creu que l’ús del català a l’en-
senyament és adequat, el 20% el con-
sidera insuficient i el 22%, excessiu”. 
Si hi ha una gran acceptació de la 
immersió, és evident que la propos-
ta de modificació de llei presenta-
da el 24 de Març per Junts, ERC, 
Comuns i PSC és una reacció a la 
sentència del TC d’imposar el 25% 
de castellà a l’escola i no pas una 
acció per millorar-la.
Analitzant el text (doc. 
202MVT24032200025 del Parla-
ment) és evident que el que busca 
és driblar la sentència del TC però 
fa concessions arriscades. La llei vi-
gent diu que “el català s’ha d’utilitzar 
normalment com a llengua vehicular 
i d’aprenentatge en l’ensenyament no 
universitari” i es proposa substitu-
ir-la per “el català [...] és la llengua 
normalment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del sistema 
educatiu. També és emprat el castellà 
en els termes que fixin els projectes lin-
güístics de cada centre, d’acord amb 
els criteris que s’estableixen a l’apar-
tat 3 (per determinar l’ús del català 
o castellà “cal tenir en compte la si-
tuació sociolingüística i l’evolució del 
procés d’aprenentatge lingüístic, oral 
i escrit, d’acord amb els instruments 
de control, avaluació i millora de les 
competències lingüístiques”).
La proposta (de bona fe) pretén 
comptabilitzar tots els espais d’ús 
del castellà per complir amb la 
quota del 25% però intentant maxi-
mitzar l’ús del català assimilant-lo 
a l’actual. Ara bé, aquesta propos-
ta peca en dos aspectes: un és el de 
no marcar percentatges d’ús, el que 
pot ser absolutament contraprodu-
ent, i l’altra és que cal un consens 
majoritari entre forces polítiques, 
entitats, però sobretot amb la comu-
nitat educativa per canviar una llei 
tan sensible.
Els qui ataquen la immersió no 
volen més castellà a l’escola, volen 
menys català a tot arreu. El ridícul 
dels dirigents polítics d’aquests dies 
no es pot repetir. L’objectiu compar-
tit hauria de ser regular el català a 
l’escola per impedir que el regulin 
aquells que el volen arraconar.

E
El català: Im-
mersió o ofec?

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

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

E
Feliç any 2022

* Aquest és l’escrit corresponent 
al Calderí de gener, perquè no 
hem disposat de l’actualitzat per 
a aquesta edició.
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La seqüència del ADN humà al complert: 
nous reptes

Al carrer hi falta gent 

Després de dècades d’investigació 
s’ha aconseguit la seqüencia com-
pleta del genoma humà. Si bé és 
cert que l’any 2000 ja s’havia acon-
seguit seqüenciar el 92% del geno-
ma humà, no va ser fins la setmana 
passada que es va aconseguir des-
xifrar el 8% restant de ADN. Ara 
bé, què implica i quina importàn-
cia té aquesta fita científica?
El genoma és el conjunt de tota 
la informació genètica d’un ésser 
viu en forma d’ADN. Conèixer la 
seqüència completa del ADN per-
metrà impulsar molts camps d’in-
vestigació fins ara latents, com 
ara ajudar a dilucidar la història 
evolutiva dels mamífers. Si bé la 
filogenètica és una ciència àmpli-
ament estudiada des que s’accep-
tés la teoria evolutiva de Darwin, 
moltes relacions entre organis-
mes romanen encara desconegu-
des. Aquestes relacions evolutives 
s’estableixen a través la compara-
tiva de genomes, sent organismes 
evolutivament propers aquells que 
presenten menys diferències entre 
els seus genomes. Desentranyar 
la complexa xarxa de la filogènia 

podria esclarir incògnites en els 
camps de l’evolució i biodiversitat.
Conèixer la seqüència comple-
ta del ADN humà també permet 
determinar diferències en l’ADN 
entre diferents individus. Un dels 
progressos importants més espe-
rats és ser capaços de descobrir 

la base genètica de múltiples ma-
lalties humanes. Fins el moment, 
es comparaven tots els gens d’un 
individu malalt amb el genoma 
de referència, que estava incom-
plert. Qualsevol mutació en el 8% 
del genoma desconegut no era de-
tectada, doncs no es podia com-
parar el genoma del individu ma-
lalt amb el genoma de referència 
(sa). A partir d’ara, aquest 8% sí 
podrà ser comparat, fent possi-
ble la detecció de mutacions ge-
nètiques causants de malalties. 
Aquest coneixement, alhora, per-
metria desenvolupar nous mèto-
des de diagnòstic i medicaments 
més eficients pel seu tractament. 
A més, seguint aquest últim fil, 
conèixer el genoma humà com-
plert obra la porta a investigar la 
funció d’aquest 8% d’informació 
genètica que fins el moment ro-
mania desconeguda.
Encara existeixen grans rep-
tes per aconseguir tots aquests 
avenços però, per ara, la seqüen-
ciació completa del genoma humà 
obre un camí per intentar acos-
tar-nos-hi.

ARTICLE D’OPINIÓ

ARTICLE D’OPINIÓ

LAIA CORNELLAS

BIÒLOGA

Quan sembla que comencem a ai-
xecar el cap de la pandèmia, ens 
cau a sobre una cruel i injustifica-
ble guerra a poques hores d’avió de 
casa que ha trastocat els preus dels 
carburants i de molts productes. 
Les darreres setmanes els carrers 
de Barcelona i d’altres ciutats del 
nostre país quedaven estrets per 
acollir totes les concentracions i ma-
nifestacions convocades per diver-
sos sectors que han expressat el seu 
malestar a crits per la via pública. 
Els transportistes, els pagesos, els 
ensenyants, pares i mares, ciuta-
dans que defensen el català ..... Pan-
carta en mà i xiulet a la boca s’han 
fet sentir desafiant el mal temps. 
Quan tanta gent coincideix a ex-
pressar el seu enuig, la seva im-
potència i la seva ràbia, no cal ser 
molt astut, per entendre que les 
coses no funcionen bé, que de fet 
fa molt de temps que no es fan bé 
perquè és, en alguns d’aquests 
casos, una queixa estructural. 
Els governants, més pendents de la 
seva estratègia electoral-només as-
falten els carrers quan tenen a sobre 
la reelecció- no pensen en clau d’es-
tat, en clau de país, a llarg termini. 
Es tracta de posar unes bases sòlides 
i no pas nyaps quan l’olla a pressió ha 
fet el pet. I és el que ha passat amb 
els transportistes, els pagesos, els 
sanitaris, els mestres i tants d’altres. 
A l’època de les vaques grasses es 
va pensar a tenir plantilles ben di-

mensionades i una estructura lò-
gica de feina, sense tanta burocrà-
cia i protocols? Resulta que estàs a 
l’hospital a la consulta del trauma-
tòleg que per afinar un diagnòstic li 
cal una radiografia i et fan esperar 
dos mesos? Això és lògic, és de sen-
tit comú? No és fruit del col·lapse és 
metodologia del treball poc eficient 
Els mestres no es queixen per un 
avançament unilateral del calen-
dari escolar sinó pels interinatges, 
per assumir sistemàticament càrre-
gues de feina que eren provisionals 
i han esdevingut en permanents. 
Els pagesos i els ramaders, els grans 
oblidats i tan necessaris per a la su-
pervivència col·lectiva. En lloc de 

tenir facilitats per fer una feina in-
grata i que les noves generacions 
no volen ni veure, es permet que 
els grans grups alimentaris els co-
llin fins a l’asfíxia amb la seva polí-
tica de preus i se’ls acribilli amb pa-
pers i burocràcia per tirar endavant 
els seus negocis. L’estat té un grau 
de fiscalització tan gran sobre deter-
minats sectors que els escanya en 
lloc de facilitar-los la feina, el món al 
revés. Molts dels productes agraris 
que produïm aquí van directes a l’ex-
portació mentre nosaltres els impor-
tem gairebé en la mateixa propor-
ció... és evident que no té cap sentit. 
Els transportistes han posat xifres al 
que els costa omplir el dipòsit per a 
treballar, i no baixen dels tres núme-
ros, nosaltres també ho hem notat. 
Ara omplir els dipòsits cada cop 
més s’assembla al gag de Polònia. 
Aquests són només alguns dels 
molts temes clau que tenim a 
sobre la taula i que cal que rutllin 
millor si volem que el país funci-
oni i la seva gent se senti orgullo-
sa de pertànyer aquesta societat. 
N’estan al cas els governants? Sin-
cerament no ho sembla.
Tal com estan a les coses, amb les fac-
tures de la llum i del gas desbocades, 
amb el menjar pels núvols, la gasolina 
intocable i la mala atenció que rebem 
els ciutadans començant pels bancs i 
a acabant pels estaments oficials on 
encara cal demanar cita prèvia, NO 
entenc com no estem tots al carrer.

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

La Unió Europea 
davant la guerra
de Putin 

El que vaig 
aprendre sobre el 
racisme escoltant 
les persones que 
l’experimenten

> Jordi Solé i Ferrando *

> Rob Wijnberg 
    Traducció: Àngels Oliveras

Jean Monet, considerat un dels 
pares fundadors de la Unió Euro-
pea (UE), tenia tota la raó quan va 
escriure a les seves memòries que 
“Europa es forjarà en les crisis”. 
La resposta de la UE a la terrible 
crisi provocada per la criminal in-
vasió d’Ucraïna per part de la Fe-
deració Russa ha estat ràpida, uni-
tària i contundent, i ha forjat una 
mica més Europa. 
És una resposta que, malgrat les 
contradiccions morals que a molts 
ens poden suposar algunes de les 
decisions (enviar armes? prohibir 
mitjans de comunicació?) fins ara 
ha estat a l’altura de la gravetat del 
moment, la pitjor crisi de segure-
tat a Europa des del final de la Se-
gona Guerra Mundial.
I ens ha permès als ciutadans de 
la UE sentir-nos convençuts que, 
ajudant Ucraïna de gairebé totes 
les maneres possibles, estem de-
fensant també els pilars de la nos-
tra casa comuna europea. 
Si aquesta determinació portarà la 
UE a esdevenir finalment un actor 
geopolític a tenir en compte, això 
encara està per veure, malgrat 
que alguns polítics europeus, con 
l’Alt Representant Josep Borrell, 
fa dies que estan celebrant ja el 
seu adveniment. És cert que hem 
avançat molt en pocs dies, més que 
en anys, però encara queda molt 
per fer, molta més convergència 
i coherència a assolir en política 
exterior i de seguretat, on massa 
sovint els interessos contraposats 
dels estats membre ens han impe-
dit actuar amb una sola veu.
El que és segur és que la respos-
ta de la UE ha estat un dels molts 
errors de càlcul de Putin. Espera-
va la desunió habitual i l’argot di-
plomàtic típic dels comunicats eu-
ropeus, però en canvi s’ha trobat 
amb sancions sense precedents 
per al seu règim i una solidaritat 
sense precedents amb Ucraïna.
Ara és de la màxima importància 
que la unitat i la solidaritat de la 
UE es mantingui fins i tot en cas 
d’una guerra prolongada, i fins 
i tot quan les repercussions eco-
nòmiques de la guerra comencin 
a colpejar les nostres economies, 
com de fet ja està passant. La nos-
tra unitat serà clau perquè Putin 
acabi amb la seva sagnant i folla 
guerra. Però les dificultats per de-
cidir noves sancions o per acordar 
una estratègia per desvincular-nos 
el més aviat possible dels combus-
tibles fòssils russos no presagien 
que això sigui fàcil. 
I encara que en els propers mesos 
s’esperen avenços decisius en la 
re-configuració de la política de 
seguretat i defensa europees, que 
apunta cap a una acceleració de la 
Unió Europea de defensa i a més 
despesa militar, no hem d’oblidar 
ni renunciar al paper que la diplo-
màcia real haurà de recuperar en 

«Jo no veig el color»

Fa set anys vaig dir una cosa sem-
blant en relació amb el racisme, to-
talment convençut que era el que 
havia de dir. Avui, set anys més 
tard, m›avergonyeixo en llegir les 
meves paraules. I si ho sento dir a 
algú, sento vergonya aliena.
El que ha canviat ha estat que he 
deixat de preguntar-me què és el 
que penso que és el racisme i he 
començat a escoltar el que han de 
dir les persones que el viuen de 
primera mà. Persones que tenen 
un aspecte diferent del meu. Per-
sones que procedeixen d›un lloc 
diferent del meu.  Persones que 
experimenten el món de manera 
diferent de com ho faig jo.
Aquest article és un intent de re-
sumir el que he après d›aquestes 
persones. Res d›aquest text no pre-
tén acusar ni censurar ningú; mal-
grat tot, si algú ho sentís així, és que 
segurament hi ha una raó per fer-
ho. Jo també em sentia atacat quan 
es parlava de racisme i ara veig que 
això era part del problema. Si re-
acciones irritat o a la defensiva, 
pregunta›t quin n’és el motiu. La 
resposta pot ser molt aclaridora.
Si no et sents atacat, serà perquè 
«com que l›univers no té centre, 
tu no ho pots ser», parafrasejant 
l›astrònom Neil de Grasse. (1) En 
poques paraules: entens que el món 
no gira al teu voltant. I que la reali-
tat en què per casualitat vius no és 
la mateixa per a totes les persones.
I aquesta és just la lliçó més im-
portant que vaig aprendre de les 
converses que vaig tenir: que totes 
les persones podem viure al ma-
teix món i alhora habitar planetes 
totalment diferents.
La diferència entre aquests plane-
tes continua determinada en gran 
part pel color de la pell, la proce-
dència, el gènere i l›orientació sexu-
al. (2) A veure, no és així al cent per 
cent, no tant com abans, no a tot 
arreu igual, però en bona part con-
tinua sent així. I si per atzar ets ...
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algun moment d’aquest dolorós 
conflicte, com més aviat millor, per 
posar-hi fi. I en la via diplomàtica 
la UE hi hauria de jugar un paper 
clau. Perquè al capdavall els ac-
tors geopolítics rellevants actuen 
amb determinació quan cal, però 
no abandonen mai la diplomàcia.  

*Diputat al Parlament Europeu - 
Grup Verds/Aliança Lliure Europea
MEP in the Greens/European 
Free Alliance group

>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat
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Caldes de Montbui ofereix un programa d’acollida que incideix en l’acompanyament i suport 
de persones voluntàries a infants i adolescents reagrupats nouvinguts de l’estranger 

Ser refugi per a totes les 
persones que ho necessitin,
vinguin d’on vinguin

“Quan vaig arribar a Caldes, 
enyorava molt a la meva famí-
lia. No sabia moltes coses d’aquí, 
com l’idioma i la cultura. Estava 
molt perduda. Però, a poc a poc, 
vaig anar aprenent gràcies a tu. 
Ara m’agrada molt viure aquí, no 
ha estat fàcil, però puc dir que soc 
feliç. Gràcies, de veritat, per tenir 
paciència i dedicar-me part del teu 
temps. Espero que siguis mentora 
d’altres nens i nenes, perquè ets 
una excel·lent persona i apren-
dran moltíssimes coses al teu 
costat”. Les paraules d’agraïment 
d’aquesta jove calderina d’origen 
estranger, que va dedicar a la seva 
mentora amb un català admirable, 
il·lustra el gran impacte del projecte 

va iniciar fa 9 anys amb l’objectiu 
d’oferir una acollida real, de qua-
litat, que redueixi el xoc cultural, 
prevenir l’aïllament i el risc d’ex-
clusió social dels infants i joves 
nouvinguts; conèixer millor el 
poble, aprendre l’idioma, aju-
dar-los a desenvolupar el seu po-
tencial i afavorir la seva inclusió 
social, cultural i lingüística” expli-
ca Angeles Llive, regidora d’Igualtat 
i Nova Ciutadania de Caldes. 
Gràcies a la Mentoria, la Cindere-
lla ha fet grans progressos amb el 
català, reduint l’afectació de no co-
nèixer l’idioma vehicular a l’escola. 
També gràcies a la seva mentora i 
a les estones compartides amb ella, 
li ha estat més fàcil adaptar-se pro-
gressivament a una cultura que és 
molt diferent de la que coneixia fins 
aleshores. La seva mare, la Shuma-
lia, també ha fet una amiga “per a 
tota la vida”: la Pilar, la seva men-
tora. Juntes han passat moltes es-
tones: passejant per la vila, anant a 
comprar, fent gestions administrati-
ves, cuinant receptes d’aquí i d’allà... 
Però, sobretot, “rèiem molt”. I, amb 
el temps, “hem establert un vincle 
molt especial” diu la Pilar.  
El programa d’acollida que ofereix 
l’Ajuntament emparella als infants i 
joves nouvinguts amb les persones 
voluntàries que s’adhereixen al pro-
jecte, i durant un mínim d’un any, es 
troben setmanalment per compar-
tir experiències i coneixements en el 
marc d’activitats que els facilitin es-
tablir una relació de confiança i res-

gener del 2022, a Caldes de Mont-
bui hi viuen 1.565 persones de naci-
onalitat estrangera, el que significa 
el 8,5% de la població local. D’entre 
aquestes persones, molts infants i 
joves reagrupats per les seves fa-
mílies –provinents de Mali, Colòm-
bia, Equador, Hondures, Pakistan o 
la Xina- aterren a la vila calderina 
sense pràcticament entendre l’idio-
ma i amb l’enyorança d’haver deixat 
enrere els seus primers vincles afec-
tius, les seves primeres vivències, i 
probablement, a molts membres de 
la seva família i càlides amistats. 
La Shumalia i la Cinderella, per 
exemple, van arribar a Caldes de 
Montbui just tres dies abans de l’es-
clat de la pandèmia. El marit de la 

Shumalia, pare de la Cinderella, viu 
a la vila termal des de fa més d’una 
dècada, però fins ara no ha pogut es-
tablir-se i reagrupar a la seva família 
del Pakistan per retrobar-se i viure 
plegats. Mare i filla van trobar-se 
soles en un país estrany, sense en-
tendre una paraula i amb mil trà-
mits administratius pendents. Però 
arran de l’empadronament a l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui, la re-
gidoria de Nova Ciutadania els va 
parlar del projecte Mentoria. “Es 
tracta d’un programa que s’ofe-
reix a totes les famílies que aca-
ben de reagrupar als seus fills i fi-
lles, amb l’estreta col·laboració de 
Caldes Solidària, gràcies al volun-
tariat dels mentors i mentores. Es 

Mentoria en la vida d’infants i joves 
arribats d’arreu del món. 
Quantes vegades ens haurem tro-
bat en una situació de vulnerabili-
tat, en un país estranger per exem-
ple, sense conèixer l’idioma o sense 
referències per moure’ns amb confi-
ança i llibertat. I com és d’important, 
en aquestes circumstàncies, comp-
tar amb l’escalf d’una persona autòc-
tona que, de manera desinteressada, 
doni un cop de mà. Sumem a aquest 
context tenir una edat primerenca, 
anys d’infància i adolescència, quan 
és imprescindible establir lligams, 
arrelaments sòlids, que facilitin el 
procés de construcció d’identitat i 
desenvolupament psicosocial. 
Segons les dades del padró del 
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pecte mutu. “Quan arribes d’un país estran-
ger, no coneixes res i has de començar de 
zero. Per mi, la meva mentora és una amiga 
més que m’ha ajudat a guanyar confiança 
en mi mateixa. Em recolza en tot i agraeixo 
molt l’oportunitat d’haver-la conegut gràci-
es a la mentoria” explica Maylyn (Guatemala, 
de 17 anys), que juntament amb l’Anna són una 
de les 10 parelles actives de l’edició d’enguany.  
Més de 70 infants i joves reagrupats han parti-
cipat al llarg de les nou edicions del programa 
Mentoria i una seixantena de persones volun-
tàries s’han sumat al programa d’acollida, que 
en molts casos han repetit l’experiència per se-
guir sent mentores, actuant d’enllaç i obrint les 
portes a una bona inclusió social.  “Vull agrair 
molt especialment a les persones voluntàri-
es que fan de mentores, perquè sense elles 
aquest projecte no seria possible. I ho dic 
com a persona que també va arribar a Cal-
des fa molts anys. Conec la dificultat de co-
mençar de zero en un altre país, per això va-
loro moltíssim aquest projecte” afegeix Llive. 
Segons la tècnica de Nova Ciutadania, Àn-
gels Oliveras, és realment curiós com les 
persones mentores se sorprenen de l’im-
pacte que causen en els seus mentorats. “En 
molts casos, les persones voluntàries sen-
ten que no han servit de massa ajuda, per-
què no han fet coses excepcionals. Passat 
el temps, arran de l’evolució dels infants 
i joves, s’adonen que el simple fet d’acom-
panyar-los, de ser al seu costat, d’adap-
tar-se a les seves necessitats –que potser 
és sortir a passejar, tenir un lloc d’escol-
ta o aprendre a fer servir l’ordinador - ha 
estat un regal impagable, una experiència 
que els canvia la vida” diu Oliveras. 
I és que l’oportunitat que brinda la mento-
ria, la de poder créixer, trencar prejudicis 
i enriquir-se cultural i personalment par-
lant, avança sempre en dues direccions 
que es retro-alimenten. “La relació amb 
el meu mentorat ha estat reveladora. Ell 
i la seva família m‘han ensenyat més del 
que jo hagi pogut ensenyar-los. Ens ente-
nem i ens respectem. Hem establert un 
gran vincle on ell m’explica i jo l’escolto, 
i els dos aprenem. No només he tingut la 
sort de compartir moments amb el meu 
amic d’origen pakistanès, sinó també amb 
el seu germà i un munt d’amistats seves” 
explica una persona voluntària en la seva 
valoració després de finalitzar la mentoria 
en edicions anteriors.  
En el decurs de l’acompanyament que rea-
litzen les persones voluntàries, mentre es-
devenen persones referents per als infants i 
joves d’origen estranger, “t’adones de l’enor-
me dificultat a la qual s’enfronten, ells i les 
seves famílies” diu Eva Calvo, mentora de la 
Cinderella. “Empatitzes molt i trenques ve-
ritables prejudicis, tot i pensar que no els 
tenies, perquè vius des de dins la proble-
màtica real que tenen les persones nouvin-
gudes” afegeix la Pilar, qui va ser mentora 
de la Shumalia. “Jo em quedo amb l‘enri-
quiment personal arran de la mentoria. 
Pot semblar que estàs oferint un servei, 
però en realitat es tracta d’un intercanvi, 
perquè la Maylyn em dona moltes lliçons 
de vida, de com fer front a situacions fran-
cament difícils” reconeix l’Anna, una de les 
persones voluntàries.

UNA QUINZENA D’INFANTS I JOVES 
ESPEREN PODER SER MENTORATS
Fins a 15 infants i joves reagrupats que han ar-
ribat recentment a la vila de Caldes esperen 
poder ser emparellats amb persones voluntàri-
es que vulguin participar en el projecte solida-
ri. “Programes com el Mentoria o el de Ser-
vei de Primera Acollida vetllen per garantir 
una vida digna i en condicions d’igualtat per 
a totes les persones” apunta Llive. “I en mo-
ments com els que estem vivint, es fa enca-
ra més palesa la necessitat de seguir demos-
trant que Caldes és un municipi compromès 
amb l’acollida” afegeix la regidora. 
Per tal de complir amb el propòsit, i seguir re-
forçant aquests programes que contribueixen 
a fer de Caldes un poble cada dia més solida-
ri, acollidor i divers, l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui fa una crida a la ciutadania a su-
mar-se al programa de voluntariat: “Us animo 
que en formeu part per tal de garantir que 
a la nostra vila no deixem a ningú enrere i 
puguem ser refugi per a totes les persones 
que ho necessitin, siguin d’on siguin, vin-
guin d’on vinguin” demana Llive. 

MENTORIA, UN PROGRAMA REFE-
RENT EN L’ACOLLIDA DE QUALITAT
Caldes de Montbui és l’únic municipi de la co-
marca que ofereix un projecte específic d’aco-
llida i inclusió social adreçat a tots els infants i 
joves reagrupats que acaben d’arribar de paï-
sos de l’estranger. “Aquesta és una de les par-
ticularitats del programa, a més del vincle 
que s’estableix entre els participants i les fa-
mílies. El programa que oferim a Caldes és 
específic per a les famílies nouvingudes d’al-
tres països, adreçat a als infants i joves rea-
grupats, amb el propòsit de facilitar-los una 
acollida de qualitat” diu Àngels Oliveras, tèc-
nica de Nova Ciutadania.  
Existeixen altres programes de mentoria 
sobre els quals va inspirar-se el format calde-
rí, com el programa Rossinyol -establert en 
diverses ciutats europees-, però en aquests 
casos, el projecte es restringeix a l’àmbit 
educatiu. A Caldes, en canvi, el programa 
s’ofereix des de l’Ajuntament amb la col-
laboració de l’entitat Caldes Solidària, des de 
l’any 2013. “En l’àmbit formal, les persones 
voluntàries depenen de l’entitat. Abans 
d’iniciar la mentoria s’imparteix una for-
mació que els dona eines per comunicar-se 
amb persones d’altres cultures. Es famili-
aritzen amb el concepte d’ ’identitat flui-
da’ i se’ls guia per partir d’una mirada to-
lerant i sense prejudicis” apunta Oliveras.

L’Anna i la Maylyn (Guatemala) consulten una app d’exercicis de gramàtica i 
matemàtiques en la seva última trobada setmanal. Veure-les juntes és palpar 
l’estreta relació de confiança i suport mutu que han construït gràcies a la 
mentoria, que van començar a l’estiu del 2020. > Q. PASCUAL

SUMA’T AL VOLUNTARIAT! 

OBJECTIU
Acompanyar activament, des d’una mirada 
tolerant i respectuosa, atenent les inquietuds 
i necessitats psicosocials dels infants i joves. 

L’ACTIVITAT
Compartir experiències i coneixements a tra-
vés d’activitats de l’àmbit del lleure (passe-
jar, conèixer l’entorn, visites a equipaments,...) 

que decidiran lliurement les parelles i que cal-
drà adequar-les a les necessitats de cada cas. 

DEDICACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Compromís d’una hora setmanal, durant un 
mínim d’un any. 

HORARI DE L’ACTIVITAT
Les trobades setmanals s’acorden entre la 
persona que actua de mentora i les famílies 
de l’infant o jove. 

Perfil de persona voluntària: A partir de 18 
anys, responsable i amb ganes de conèixer 
noves realitats i maneres d’afrontar les situ-
acions des de perspectives culturals diverses. 

FORMACIÓ
Caldrà assistir a una formació sobre Comu-
nicació Intercultural de 2-3 hores de durada.  

CONTACTE
mentoria@caldesdemontbui.cat

La Pilar i la Shumaila (Pakistan) es van conèixer al setembre del 2020. Tot i els entrebancs amb l’idioma, 
sempre s’han entès a la perfecció. Acabada la mentoria, segueixen compartint riures i una bonica amistat. 

L’Òscar i el Kandioura (Mali) són una de les 10 parelles actives del projecte d’acollida, enguany.
Tot i la participació, encara hi ha 15 infants i joves que esperen poder ser mentorats. 

Una de les particularitats de la Mentoria és el fort vincle que es crea entre les parelles participants i 
les seves famílies. Cada any se celebren activitats grupals on compartir experiències plegats. 
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Per aquest 2022 la Biblioteca de Caldes s’ha marcat com a objectiu 
fomentar la lectura i promocionar el fons bibliogràfic, hi ha pre-
vist la creació de noves guies de prescripció lectora per nadons 
adreçada als pares o bé, crear un nou club de lectura de còmic. 
En aquest àmbit, també es crearà una “taula d’acompanyament” 
amb la finalitat de promocionar el fons especialitzat de Dol i Pèr-
dues. D’altra banda, la Biblioteca formarà part del projecte “Bi-

blioteques sense fronteres” per difondre el fons de Pau i Solidari-
tat. També potenciarà el programa d’assessorament tecnològic 
15x30 per millorar les competències tecnològiques de la ciutadania 
i lluitar contra la bretxa digital, en especial, de les persones grans. 
De cara al futur, la Biblioteca de Caldes vol ser un referent com a 
espai de relació i d’integració de la diversitat social del municipi i 
un reflex de la vida cultural del conjunt del municipi. 

La Biblioteca es vol consolidar com a referent i centre cultural  

La gira musical ‘Música per la Pau’ arriba a Caldes de Montbui per donar suport a les víctimes de la guerra

El Casino acull un gran concert 
simfònic solidari per Ucraïna

El gran concert simfònic solidari amb Ucraïna ‘Música per la Pau’ es presentarà aquest divendres, 8 d’abril, al Palau de la Música de Barcelona. > CEDIDA 

CONCERT SIMFÒNIC | SOLIDARITAT

l pròxim 12 d’abril, 
a les 20 h, l’escenari 
del Casino de Caldes 
acollirà un gran con-
cert simfònic solidari 

amb Ucraïna. La gira solidària ‘Mú-
sica per la Pau’ està impulsada pel 
director d’orquestra barceloní i ex-
director de l’Orquestra Simfònica 
de Lviv (Ucraïna), Melani Mestre, 
i organitzada pel Consolat General 
d’Ucraïna a Barcelona, juntament 
amb l’Associació Cultural Djerelo. 
També compta amb el suport de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya a 
través de la Xarxa de Teatres d’Ate-
neus de Catalunya. 
El gran concert simfònic, que també 
actuarà al Casino Prado de Sitges 
(el 10 d’abril) i al Casino de Calaf (l’11 
d’abril), comptarà amb un progra-
ma centrat en l’imponent Rèquiem 
de Wolfgang Amadeus Mozart, in-
terpretat per 40 músics i un cor de 
250 cantaires d’arreu del país.
Aquesta gira compta amb la parti-
cipació de tres formacions orques-
trals: la JOFICAT – Jove Filhar-
mònica Catalana; l’Orquestra de 
Cambra Catalana, i la Filharmonia 
Ibèrica, que amb el cor Dyapason, 
dirigit pel mestre Teodor Roure, 
uneixen les seves veus en un clam 
contra la guerra.
Al Casino de Caldes, la JOFICAT – 
Jove Filharmònica Catalana estarà 
dirigida pel mateix Melani Mestre i 
comptarà amb les veus solistes de 
Natasha Tupin, soprano; Nadia Ru-
seva, mezzo; Patrik Tapiol, tenor, i 
Lluís Vergés, baix que, juntament 
amb el Cor Dyapason, interpreta-
ran Llaudate Dominum K339 de les 
Vesperae Solennes de Confessore i 
el Rèquiem en Re menor K626.
L’objectiu del concert ‘Música per 
la Pau’ és donar suport a les vícti-
mes de la guerra a Ucraïna i la re-
captació obtinguda serà donada ín-

E
Redacció

tegrament a l’Associació Djerelo 
que capitalitza tota l’ajuda huma-
nitària a través del Consolat Ge-
neral d’Ucraïna a Barcelona. Per 
l’impulsor d’aquesta iniciativa, Me-
lani Mestre, que va ser durant cinc 
anys director de l’Orquestra Sim-
fònica de Lviv, “el vincle emocio-
nal i musical amb Ucraïna ha es-
devingut el motor necessari per 
prendre la determinació d’aban-
derar amb la música la lluita per 
unificar un clam contra la guer-
ra, a favor de la pau i la solidaritat 

amb un poble, una cultura i una 
identitat úniques al món”.
El Casino de Caldes acull aquest con-
cert solidari amb la voluntat d’unir 
esforços i ajudar, de manera soli-
dària, a les persones refugiades i 
a les víctimes de la guerra a Ucra-
ïna. També l’acte permetrà gaudir 
d’un bon concert, el qual “serà, sens 
dubte, una experiència musical 
inèdita al Casino i al nostre poble” 
explica Vicenta Pallarès, presidenta 
de la junta del Casino. Les entrades 
ja es poden adquirir a la taquilla del 

recinte cultural els dijous i divendres 
per un import de 15 euros, i també hi 
ha la possibilitat de comprar una en-
trada fila 0 perquè aquelles persones 
que no puguin assistir-hi, puguin re-
alitzar una aportació econòmica a la 
causa humanitària. 

RÈQUIEM DE MOZART, UNA 
OBRA MÍTICA ESTRENADA 
A UCRAÏNA PEL FILL DEL 
COMPOSITOR
El Rèquiem de W.A. Mozart es va 
estrenar l’any 1839 a la catedral de 

St. Yuriy, a la ciutat ucraïnesa de 
Lviv, de la mà del seu fill composi-
tor i director Franz Xaver Mozart, i 
en presència de la seva mare. Franz 
Xaver Mozart va fundar la prime-
ra escola de música, la primera or-
questra i el primer cor amb el qual 
va interpretar aquesta obra cab-
dal del repertori sacre. Mozart fill 
va viure una temporada llarga en 
aquesta ciutat ucraïnesa, alesho-
res sota l’imperi Austrohongarès, 
i que avui en dia és la capital cultu-
ral i musical de la Ucraïna actual.
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La trombonista i cantant Rita Payés acompanyada del contrabaixista Horacio Fumero. > M.CLAPERS Congost i Meneses durant l’acte de presentació a El Centre, dissabte passat. > CEDIDA 

El talent de Rita Payés i d’Horacio 
Fumero omplen El Centre 

Marc Congost presenta
“La Magia de las Mochilas” 

El diumenge passat, en una freda tarda de 
primavera, el Cafè del Centre es va om-
plir, amb totes les entrades exhaurides, per 
poder gaudir d’una jornada musical prota-
gonitzada per la talentosa trombonista i can-
tant de jazz, Rita Payés, i del contrabaixista 
argentí Horacio Fumero. Payés, (Vilassar de 
Mar 1999) i Fumero (Cañada Rosquín, Ar-
gentina 1949) van delectar al públic calderí 
amb un repertori de versions de jazz, bossa 
nova i amb alguna composició pròpia de la 
intèrpret catalana. 
La complicitat dels dos músics va ser pal-
pable des del primer moment, es respirava 
admiració mútua en cada peça interpreta-
da i, tal com van anunciar a l’inici “tocarem 
temes que ens agraden”. La sedosa veu de la 
Rita, juntament amb el talent amb què toca-

va el seu trombó i les mans virtuoses al con-
trabaix de Fumero, van emmudir al públic 
assistent, una càlida i respectuosa atmosfera 
que només es trencava quan el públic escla-
tava amb aplaudiments en acabar cada peça. 
Rita Payés, que va ser membre de la Sant 
Andreu Jazz Band sota les ordres de Joan 
Chamorro, va editar el seu segon disc en 
solitari “Como la piel” acompanyada per la 
seva mare, la guitarrista Elisabeth Roma, 
l’any 2021, un repertori amb més de la meitat 
de composicions pròpies, i on també l’acom-
panyen Horacio Fumero al contrabaix, Juan 
R. Berbín a les percussions i hi col·laboren 
Eudald Payés a la trompeta i Pol Batlle a la 
guitarra. Amb aquest segon àlbum, Payés i 
la seva banda, ja tenen tancada una gira eu-
ropea amb més de quaranta cinc concerts.

JAZZ | EL CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC LITERATURA | ACTE PRESENTACIÓ

El dissabte 2 d’abril a les 12 h, coincidint 
amb el dia del conte infantil, es va pre-
sentar al Centre, Ateneu Democràtic i 
Progressista, el recull de contes Sueño-
dos de Fantasía, en el que l’advocat cal-
derí, Marc Congost hi ha participat amb 
el conte “La Magia de las Mochilas” 
Un acte que va ser conduït per la Mari-
na Meneses, propietària de la llibreria Joc 
de Paraules, qui té la distribució en exclu-
siva del conte a Caldes, i qui va destacar 
l’estil literari de Congost, descrivint-lo 
com “un estil àgil i de fàcil lectura” ade-
quat per un públic a partir dels vuit anys. 
Per la seva banda, Congost va expli-
car que en bona part dels passatges del 
conte s’ha basat en “experiències prò-
pies, adaptades a la realitat actual” 

doncs els protagonistes del llibre són 
quatre alumnes de sisè de primària que 
en el seu últim curs preparen el viatge de 
final de curs on “les motxilles esdeve-
nen un personatge més de la trama” i 
permeten que el Roger, l’Olivia, la Maria 
i l’Arnau sentin una connexió especial. 
Va cloure l’acte Laia Cuscó, regidora de 
Cultura, que va destacar la feina d’El 
Centre per la divulgació de la cultura, i 
va destacar “la valentia del Marc per 
tirar endavant la publicació del conte”. 
Finalment, els assistents més menuts van 
poder gaudir d’un petit contacontes, que 
tindrà la seva posada en escena principal 
el dia de Sant Jordi, on l’autor també es-
tarà unes hores signant llibres a l’estand 
de Joc de Paraules.
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Aïda Sampera, capitana del Touch Caldes, en una acció de joc en el Torneig Internacional de Touch Femení. >  CEDIDA 

Entrevista a Aïda 
Sampera, capitana 
del Rugby&Touch 
Caldes - Centre 
Democràtic i 
Progressista 

esprés d’anys ju-
gant a bàsquet, ara 
farà un any que l’Aï-
da Sampera va des-
cobrir el touch amb 

l’equip calderí; un esport originari 
d’Austràlia que, tot i tenir poc re-
corregut a Catalunya, any rere any 
suma nous adeptes, tant masculins 
com femenins.  A Caldes de Mont-
bui, la disciplina mixta es practica 
des de fa quatre anys i, amb només 
un entrenament setmanal, els de la 
Flama Taronja amenacen, enguany, 
tancar la temporada líders de grup. 

Com valores la feina feta fins ara?
És molt complicat constituir un 
equip que comença de zero, en un 
esport minoritari i poc popular, i el 
Touch Caldes ho ha aconseguit en 
poc temps. Durant aquest any que 
porto a l’equip, crec que estem evo-
lucionant amb bona projecció, ar-
ribant a jugar a la lliga nacional i 
amb equips que ens fan adonar de 
tot el que hem crescut. 

Com afronteu el que queda de 
temporada? Creus que podreu 
mantenir el lideratge?
Esperem que sí! La pròxima jorna-
da del 24 d’abril serà clau, perquè 
ens cal guanyar per consolidar-nos 
com a líders de grup, i aquest és 
l’objectiu. Treballem per fer créi-
xer l’equip, incorporant jugades es-
tratègiques d’atac i, el més impor-
tant, consolidar una bona defensa. 

Què és el que us ha impulsat amb 
tan bona projecció fins a assolir 
la posició actual?
El nostre tècnic, Marc Congost, és 
l’ànima de l’equip, tot i que ell no ho 
vulgui admetre. Sense ell i la seva 
empenta no hauria estat possible 
aquest recorregut, on hi afegeixo 
els jugadors i jugadores fundadors 
que van marcar els inicis, a més del 
suport i escalf de l’afició. Ara tenim 
un equip molt cohesionat, motivat i 
disposat a aprendre, a superar-se a 
cada jornada, i això és el que fa pos-
sible que continuem avançant amb 
resultats tan notables. 

De novells a liderar el grup 
en només quatre temporades

D
Ivette Hijano

TOUCH RUGBI | LLIGA CATALANA  

El salt a lliga estatal 

El 26 de març, el Rubgy&Touch Caldes 
va disputar la primera jornada de la 
lliga estatal, organitzada per Touch 
España. En aquesta primera convoca-
tòria, els resultats no van acompanyar 
al conjunt calderí, tot i que la plantilla 
va destacar l’evolució ascendent en la 
millora del joc en el marc del tram final. 
La segona jornada es disputarà el 7 de 
maig, a Irun; mentre en l’àmbit català 
els de la Flama Taronja es mantenen 
líders en solitari del Grup B. 

De la competició catalana al gran 
salt a 2a Divisió Nacional. Com 
ha estat l’experiència del debut 
a la categoria estatal?
Ara, en la Segona Divisió Nacional 
ens trobem que hem fer front a par-
tits on juguem contra equips més 
experimentats, que ens fan estar 
més concentrats en el joc i, alhora, 
aprendre molt d’ells. Fins i tot, tan 
sols sent espectador de la competi-
ció t’adones de jugades o moviments 
de joc que són absolutament inspi-
radors. Valorem molt l’oportunitat 
de jugar en l’escala nacional i poder 
competir amb equips que d’altra 
manera no en tindríem l’ocasió. 

Com ha sorgit l’oportunitat de 
participar en aquesta altra lliga?
Gràcies al nivell que hem presen-
tat a la Lliga Catalana de Touch, la 
Federació de Rugbi va considerar 
oportú que hi poguéssim partici-
par, i no ens ho vam pensar! 

Parlant de debuts, al març vas par-
ticipar en el Torneig Internacional 
de Touch Femení, assolint la 3a po-
sició. Com valores l’experiència?
Vam jugar amb un equip mixt creat 
a partir de components del Caldes, 
del Montseny i del Touch Rugbi 
Barcelona. Personalment, va ser 
una gran oportunitat, ja que em va 
permetre jugar de la mà de juga-
dores d’altres equips tècnicament 
superiors, gràcies a les quals he 
après moltíssim, i en temps rècord. 
A més, el torneig femení et permet 
jugar en altres posicions de les ha-
bituals en un torneig mixt, on el joc 
acostuma a ser més ràpid. 

A llarg termini, quin és l’objectiu 
del Caldes?
En primer lloc, reforçar i conso-
lidar l’equip sènior amb el qual 
estem competint. Tanmateix, a 
llarg termini seria molt interes-
sant comptar amb altres equips 
més joves, com un de júnior i l’es-
cola per als nens i nenes. Tot i que 
aquí, a Catalunya, no hi ha massa 
cultura de touch, és un esport molt 
competitiu i amb molt bon ambi-
ent; una bona alternativa als es-
ports clàssicament federats.

Quants jugadors i jugadores sou a 
la plantilla? Sou suficients per se-
guir mantenint el bon ritme de les 
darreres jornades?
Ara som 15 persones: sis noies i nou 
nois. Realment, convidem a tothom 
que vulgui incorporar-se per poder 
consolidar l’equip i aconseguir més 
canvis. L’ideal seria poder jugar 12 
persones a cada partit i així poder 
fer canvis ràpids que ens permetin 
ser més competitius. 

Una de les particularitats del 
Touch és el caràcter mix dels ves-
tidors, un aspecte poc habitual en 
la majoria de disciplines espor-
tives, que segreguen per sexe. 
Noteu diferències quan sou en el 
camp de joc?
A mi m’agrada molt el caràcter mixt 
dels esports, perquè et dona un plus 
d’intensitat i d’accions, un conjunt 
d’actuacions i aspectes que són molt 
positius. També crec que, en termes 
de cohesió d’equip, la simbiosi és molt 
bona i interessant. 
Pel que fa a la diferència en el camp 
de joc, crec que es basa en el fet que 
els nois solen ser més ràpids. De mo-
ment, estem jugant en un joc més 
aviat ràpid, tot i que estem treba-
llant en la tàctica amb noves jugades. 

Per normativa, en el Touch s’exi-
geix un mínim de jugadores a 
l’equip, sense les quals no podrí-
eu competir. Ha estat fàcil acon-

seguir quòrum femení?
És quelcom complicat, i t’adones que 
és extensiu a la resta d’equips que 
competeixen.  Jo, per exemple, a ve-
gades he hagut de jugar els tres par-
tits d’una mateixa jornada per falta 
de noies al camp. Aleshores, és ine-
vitable jugar amb menys intensitat, 
no pots donar-ho tot, i per l’equip és 
un problema. Aprofito per fer una 
crida a totes les noies que s’animin 
a sumar-s’hi! Jo fa relativament poc 
que he descobert aquest esport i 
estic molt contenta de participar-hi. 

Quan creus que deixaran d’existir 
les diferències entre l’esport mas-
culí i el femení pel que fa a la pro-
fessionalització?
El recent èxit del Barça femení és un 
exemple del que estem aconseguint 
de mica en mica com a societat. Crec 
que la conscienciació i l’autocrítica 
també s’ha de treballar molt des de 
les generacions adolescents, que són 

el pilar de la societat. Però sí, crec 
que la desitjable paritat s’està asso-
lint progressivament, tot i ser més 
difícil en les altes esferes.  

El Touch és un esport encara mi-
noritari a Catalunya i Espanya. 
Creus que té projecció d’expan-
sió a curt termini? 
Sí, el Touch és originari d’Austràlia, 
per això en molts equips hi ha mol-
tes persones estrangeres, on tenen 
més cultura pel que fa a la pràcti-
ca d’aquest esport. Jo vinc de jugar 
tota la vida a bàsquet, i el touch em 
cridava molt l’atenció per ser una 
disciplina on  sempre s’hi suma 
gent nova, a més del caràcter de 
solidaritat entre companys i com-
panyes, i l’aprenentatge col·lectiu 
constant. És un esport molt bonic 
que recomano a tothom, però ne-
cessitem el suport de les adminis-
tracions per poder seguir creixent 
en l’àmbit català.     
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CURSA SOLIDÀRIA | ONCODINES TRAIL

L’arribada a Sant Feliu de Codines, després d’un llarg recorregut pel Vallès Oriental i el Moianès. > MARIA ZAPATA 

Més de 15 hores d’esport i solidaritat
La segona edició de l’OnCodines 
Trail, celebrada aquest dissabte 2 
d’abril, ha estat tota una gran festa 
de la solidaritat i l’esport al llarg d’11 
municipis del Vallès Oriental i el 
Moianès, amb un dels trams d’amb-
dós recorreguts a Caldes de Mont-
bui. Fins a 83 equips han aconseguit 
completar el repte solidari que es-
trenava recorregut lineal amb sorti-
da des de Granollers, organitzat pel 
Club Atlètic Sant Feliu, el Centre 
Excursionista Sant Feliu i l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Codines. 
L’Oncodines ha comptat, en aques-
ta ocasió, amb la participació de 
513 persones i més de 250 volunta-

ris. Bona part dels equips -formats 
per un màxim de 6 persones- han 
optat per fer (o no) relleus entre els 
membres. Una de les singularitats 
del repte ha estat l’alta participa-
ció femenina, que ha superat a la 
masculina (317 dones i 196 homes). 
Just finalitzar la prova, el director 
d’OnCodines Lluís Vilalta apun-
tava la satisfacció d’enguany, “ja 
que era molt difícil fer una sego-
na edició, després d’una prime-
ra que va tenir tanta empenta”.
El canvi de recorregut, lineal i amb 
sortida a Granollers, ha satisfet als 
equips ja que es redueix la quantitat 
de quilòmetres d’asfalt de la  prime-

ra edició. L’alcaldessa de Granollers 
Alba Barnusell -qui va jurar el càr-
rec un dia abans- va ser l’encarrega-
da de donar el tret de sortida oficial. 
L’organització ha informat que la jor-
nada va transcorre sense incidents, 
“amb un ambient festiu, sobretot 
a la meta, a Sant Feliu de Codines, 
on es festejava cada arribada”.
Tot i comptar amb menys equips en-
guany, el marcador de donatius s’ha 
tancat amb la xifra provisional de 
80.000€, destinats íntegrament a la 
lluita contra el càncer. Les entitats 
beneficiàries són Oncovallès, l’Insti-
tut Guttman i la Fundació d’oncolò-
gica infantil Enriqueta Villavecchia. 

HOQUEI | PARLEM OK LLIFA

Contundent derrota del Recam Làser Caldes a la pista del Noia per 
5-0 en la jornada 24. Els calderins no han sumat davant d’un local molt 
efectiu a porteria. Tal com es preveia, el duel va ser intents. Giménez va 
sumar una blava pel Caldes i Camp va aturar el penal a Costa. Quatre 
minuts després era Bargalló qui veia la targeta, però Rovira no va supe-
rar a Roca. Rodríguez veia una nova blava i Camps tornava a aturar, en 
aquest cas a Mitjans. La segona part també començava favorable pels lo-
cals:  Pujadas anotava dos gols més (4-0). Ferran Rosa va retallar distàn-
cies després de la 10a falta del Noia, però no va superar a Roca. Quan fal-
taven tres minuts per la final, Pujadas va fallar una directa després de la 
desena falta calderina, però, finalment anotava el definitiu 5-0. Caldrà es-
perar els resultats de la jornada per aconseguir la permanència, o pensar 
a fer-ho la pròxima jornada contra el Manlleu. > PREMSA CH CALDES

Sense opcions a l’Ateneu

24a jornada de lliga. > M.CÀTEDRA 

FUTBOL | 2A CATALANA

El sènior del CF Caldes va empatar contra 
el Sant Julià de Vilatorta 1-1, aquest cap de 
setmana. Tot i aquest punt que ha anotat el 
Sant Julià a Les Cremades, el conjunt cal-
derí continua sumant partits a la tendèn-
cia d’imbatibilitat, acumulant 17 jornades 
sense apuntar derrotes. Els nois de Duque 
disputaran set finals a partir d’ara, on cada 
punt és important i tots els equips resulten 
altament competitius. Mentrestant, el Cal-
des continua imparable amb disciplina de 
treball i humilitat que els permet continu-
ar avançant. > T. GUTIÉRREZ

Empat a Les Cremades  

Oriol Gayola, del C.F. Caldes, aquest cap de setmana. > T.GUTIÉRREZ
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  Exposició

‘ARTSBRIL’
Exposició temporal d’artistes de 
Caldes de Montbui.
Lloc: Espai d’Art Casino 

‘10 ANYS DE RIURE PER 
VIURE’. A partir del 28 d’abril.
Lloc i organitza: Fundació Santa 
Susanna

 Campanya comercial
‘Guanya amb Shop in Caldes’
Fins al 30 d’abril. Campanya co-
mercial que sorteja un bany ter-
mal per a dues persones, una en-
trada al Museu Thermalia i una 
visita guiada al circuit termal del 
nucli antic. Per participar cal es-
canejar el QR que es troba en la 
cartelleria que penjada als apa-
radors de comerços o en diversos 
expositors de la via pública, i en 
les pantalles d’espais municipals 
o a les xarxes socials de Shop in 
Caldes i de l’Ajuntament.
El sorteig se celebrarà el dia 3 de 
maig a les 11 hores. 
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

  DIMARTS 5
8 H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: dins de l’aparcament del 
carrer de les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

  DIMECRES 6
19 H · ACTE POLÍTIC
Conversa amb Isidre Pineda, al-
calde de Caldes de Montbui, ‘Cal-
des2023: valenta, sosteniblem, 
termal’. Cal confirmar assistència 
a caldesdemontbui@esquerra.cat. 
Lloc: restaurant La Carbonera
Organitza: ERC Caldes 

19 H · CONFERÈNCIA
‘Les pel·lícules que feien por als 
nostres avis’ d’Albert Beorlegui, 
llicenciat en Dret.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules D’Extensió 
Universitària”Delfí Dalmau i 
Argemir” de Caldes de Montbui 

19:15 H · INICI CURS TRI-
MESTRAL DE GRAVAT
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Manolo Hugué

  DIJOUS 7
 19 H · INICI CURS 
TRIMESTRAL DE DIBUIX
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Manolo Hugué

  DIVENDRES 8
19 H · INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ ARTSBRIL
Activitat gratuïta
Lloc: Espai d’Art Casino

  DISSABTE 9
18 H · SESSIÓ RIALLES 
‘Princeses, dracs, cargols’ a càr-
rec de la Companyia Patawa. Preu 
d’entrada: 6-7 euros. 
Venda d’entrades a taquilla els di-
jous de 17:00 h a 19:00 h i per in-
ternet a http:bit.ly/CasinoCaldes

Lloc: Casino 
Org.: Acció Cívica Calderina 

  DILLUNS 11
20È CONCURS DE PUNTS 
DE LLIBRE DE SANT JORDI 
Data límit per presentar els 
punts de llibre, les propostes ar-
tístiques per participar en el 
concurs ‘PintaPunt 2022’. Ca-
tegories de dibuix (infantil) i di-
buix i text ( joves a partir de 13 
anys, i adults). 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

  DIMARTS 12
20 H · GRAN CONCERT SIM-
FÒNIC SOLIDARI AMB 
UCRAÏNA
Concert amb motiu de campa-
nya de recaptació per a les per-
sones refugiades i les persones 
víctimes de la guerra a Ucraïna. 
Preu: 15 euros. Es podran com-
prar entrades de la fila 0.
Venda continuada d’entrades: 
a la taquilla del Casino, dijous i 
diumenge de 17 a 19 hores. En 
línia: http://bit.ly/CasinoCaldes.
Lloc i organitza: Casino 
Col·laboren: Ajuntament de 
Caldes de Montbui, Federació 
d’Associacions de Caldes, 
Federació Catalana d’Entitats 
Catifaires, Rotary, Hoquei Cal-
des, Acció Cívica Calderina, 
Colla de Geganters de Caldes, 
Esplai Grifoll i UCIC.  

  DIMARTS 19
17:15 H · INICI CURS 
D’AQUAREL·LA
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Manolo Hugué

19:15 H · INICI CURS CERÀ-
MICA CREATIVA
Inici del segon grup el 25 d’abril. 
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Manolo Hugué

  DIMECRES 20
INICI CURS FORMACIÓ 
OCUPACIONAL – FOAP 2021
‘Organització i gestió de magat-
zems. Certificat de professiona-
litat de nivell 3’. 
Lloc: La Piqueta
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

INICI VENDA LLIBRES 
DE SEGONA MÀ
Fins al 24 d’abril
Lloc i org.: Fundació Sta.Susanna

19 H · CONFERÈNCIA
‘Sobre l’Òpera “Casi Fab Tutte”’ 
a càrrec de Pol Avinyò, musicò-
leg i divulgador musical, llicen-
ciat en Història. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules D’Extensió 
Universitària”Delfí Dalmau i 
Argemir” de Caldes de Montbui 

19 H · INICI CURS DE 
JOIERIA CERÀMICA 
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Manolo Hugué

19:15 H · INICI CURS TRI-

MESTRAL DE SERIGRAFIA
Finalitza al 29 de juny.
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Manolo Hugué

  DIJOUS 21
9:30 H · FESTA CLOENDA
25 anys de la Unitat de Cures Pal-
liatives santa Susanna
Lloc: Sala Noble Can Rius
Org.: Fundació Sociosanitària 
Santa Susanna 

  DISSABTE 23
19 H · PRESENTACIÓ LLIBRE
“La casa dels meus morts” del 
poeta Josep Checa, amb l’art 
d’Esther Tenedor i fotografies de 
Quim Dasquens. Presentació a 
càrrec de Lola Andrés. 
Activitat gratuïta.
Lloc: Espai D’art Casino
Organitza: Casino de Caldes

  DIUMENGE 24
BOTIGA D’ART DE 
THERMALIA
Finalitza el termini per formar 
part de la botiga de Thermalia. 
Cal presentar un dossier amb la 
documentació requerida a ther-
malia@caldesdemontbui.cat. 
Tota la informació disponible a 
www.caldesdemontbui.cat
Organitza: Museu Thermalia

18:30 H · DIA DEL SOCI: 
CELEBRACIÓ SANT JORDI
Concert ‘Cançons de mar i mun-
tanya’ a càrrec de La Principal de 
La Bisbal. Preu: 15 euros. 
Venda d’entrades a taquilla els 
dijous de 17:00 h a 19:00 h i per 
internet a l’enllaç: 
 http:bit.ly/CasinoCaldes
 Lloc i org.: Casino de Caldes  

  DILLUNS 25
SORTIDA CULTURAL
“Casi Fab Tutte”, Mozart. 
Lloc de sortida: Estació d’Auto-
busos de Caldes de Montbui.
Org.: Aules D’Extensió 
Universitària”Delfí Dalmau i 
Argemir”  de Caldes de Montbui

  DIMARTS 26
11:00  OFRENA DE ROMANÍ
A la Mare de Déu de Montserrat.
Lloc: Església de Santa Maria 
Org.: Fundació Sta. Susanna

  DIMECRES 27
17 H · CELEBRACIÓ 
Dels 10 anys de Riure per Viure 
amb Montserrat Trias, fundado-
ra del Circ Cric, i exposició de fo-
tografies .
Lloc: Sala Noble Can Rius
Org. Fundació Santa Susanna

   DIJOUS 28
17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES 
Servei gratuït, dirigit a joves de 
12 a 30 anys, familiars i professi-
onals interessats en orientació i 
assessorament sobre salut. 
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

 DIUMENGE  10
10 H · Missa de Rams
Lloc:  Santuari del Remei

12 H · Benedicció de Rams
Lloc:  plaça Catalunya 

12:30 H · Missa de Rams  
Lloc: Església Parroquial Sta. Maria

18 H · CONCERT DE SETMA-
NA SANTA
“La Contemplació de la Passió 
de Crist” de Dietrich Buxtehude. 
A càrrec de l’Escolania Parro-
quial Sant Esteve de La Garriga. 
Lloc: Església Parroquial Sta. Maria

 DIJOUS 14
20 H · MISSA DE LA CENA 
DEL SENYOR 
Lloc: Església Parroquial Sta. Maria

 DIVENDRES 15
18H · OFICI DE LA PASSIÓ
Lloc: Església Parroquial
Santa Maria

22 H · VIA CRUCIS 
Lloc: Església Parroquial
Santa Maria

 DISSABTE 16
22 H · VETLLA PASQUA 
Lloc: Església Parroquial
Santa Maria

 DIUMENGE 17
10 H · MISSA 
Lloc: Santuari del Remei

11:30H · MISSA 
Lloc: Església Parroquial Sta. Maria

 Programació Setmana Santa 
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Passatemps en catalàDEFUNCIONS

21 de març · 63 anys
JESÚS MARIA CARRERAS 
GALLARDO 

15 de març · 64 anys
JUAN JOSÉ MOTA LUNA 

10 de març · 97 anys
FILOMENA ESCRICH FOLCH 

5 de març  · 88 anys
JUAN JIMÉNEZ CORTÉS 

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

UN COP DE MÀ
Rumia i encerta-la!

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

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

Completa l’espai amb l’article definit que correspongui:  

“_________ONG d’ajuda humanitària ha iniciat una campanya de recollida d’aliments.” 
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Podeu veure el vídeo o llegir 
l’entrevista completa a:
www.calderi.cat

Curiositats

“A Caldes hem
recuperat una ràdio

oberta a la gent, amb moltes
hores de programació”

J.
 S

E
R

R
A

Tothom et coneix per Monter, d’on ve?
Quan anava a l’escola, a la mateixa clas-
se, érem dos alumnes que ens dèiem 
Ferran i com que els cognoms eren 
llargs, els companys els van escurçar. I 
fins avui dia, pràcticament tothom em 
diu Monter, excepte la meva família.

Com neix la inquietud de fer ràdio?
Jo vaig començar a fer ràdio amb 10 o 
11 anys. Érem quatre amics a l’escola i a 
un company li van proposar de fer ràdio i 
ens ho va dir a la resta, així va començar.
 
Què és el que més t’agradava?
A mi m’encanta la música i la ràdio, de 
fet aquest va ser el vehicle. Aquesta ac-
tivitat reunia als meus amics i la músi-
ca, per mi era perfecte.
 
Sempre has estat vinculat a l’emis-
sora municipal de Caldes?
Vaig estar vinculat fins als trenta anys. 
En el moment que el Xavi Castillo plega 
com a director, amb la gent que formà-
vem part, que era molt potent, com el 
Xavi Serra, Jordi Daví, l’Esther Pons en 
l’àmbit periodístic i jo a la part tècnica i 
organitzativa, guanyem un concurs pú-
blic per gestionar l’emissora municipal. 
Però quan es convoca el segons concurs, 
el perdem i pleguem tots.
 
Aleshores, feies algun programa?
Sí, “El Cafè de la Ràdio” els dissabtes a la 
tarda i portàvem a grups de rock en ca-

talà, com els Sopa de Cabra o Lax’n 
Busto. I com que els convidàvem a 
dinar abans del programa es gene-
rava molt bon ambient i les conver-
ses eren molt disteses.
 
Des que ets responsable de la 
programació de Ràdio Caldes, 
quin ha estat el major repte?
A Caldes hem recuperat una ràdio 
oberta a la gent, amb moltes hores 
de programació i facilitar als col-
laboradors, amb experiència o 
sense, que poguessin parlar del 
que volguessin.
 
Per tu quin és el programa d’èxit?
Qualsevol que es faci cada setmana, 
perquè vol dir que aquella persona 
ha tingut el temps de fer-ho, de pre-
parar-ho, la capacitat d’aconseguir 
aquella informació i que s’ha fet. 
Que escolti molta gent un progra-
ma no determina que sigui bo o no.
 
Ets l’impulsor de la web La Cultu-
ra No Val Res. Com neix el projecte?
Quan deixem de fer ràdio a l’emis-
sora municipal, decideixo mun-
tar una ràdio a casa per internet 
(Èxit FM) amb antics i nous col-
laboradors. Després del naixement 
del meu primer fill, tenia ganes de 
fer altres coses en l’àmbit cultural, 
que no fossin ràdio. La Cultura No 
Val Res neix com un divertiment 
que va anar creixent fins al punt de 
poder dedicar-m’hi del tot.

Com ho definiries?
És un portal de cultura gratuïta. 
Totes les activitats que hi estan 
recollides el públic no ha de pagar 
una entrada. Com nosaltres diem 
és cultura no cost per tot el terri-
tori i part d’Andorra.
 
Actualment també ets mànager 
d’un grup de música.
Si, arran d’una publicació a Ins-
tagram, durant la pandèmia, vaig 
veure un grup que es queixava de 
la manca de concerts, per les res-
triccions, i en veure-ho em va fer 
mal. Sense conèixer-les, són cinc 
noies que es diuen Les Somme-
liers, els hi vaig proposar de fer 
un concurs on el premi era fer un 
concert a casa del guanyador. Es 
van llençar a la piscina i van ac-
ceptar. La guanyadora va ser una 
noia de Figueres i vam anar a casa 
seva a fer un concert. Una experi-
ència molt bonica. A partir d’aquí 
em van proposar ser el seu màna-
ger, tot i que no tenia experiència, 
vaig acceptar, m’ho passo molt bé. 
 
Si alguna vegada et vols per-
dre, et trobarem a Andorra? 
Si, a Ordino. Des de petit que hi 
anava i sempre que puc hi vaig. 
M’agrada molt perdre’m per les 
muntanyes amb el meu gos.

Ferran
Monterde

Banús

Fa ràdio

A Caldes tothom el coneix per l’inici del seu cognom, 
vinculat des de molt jove a l’emissora municipal de 
ràdio. Ara n’és el responsable de la gestió dels con-
tinguts. Convençut que hi ha cultura de qualitat que 
no val res va deixar la seva feina com a comptable per 
difondre-la. Ara també és mànager d’un grup musical.

Mireia Clapers 

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


