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Dilluns passat van començar les sessions de banys i tractaments termals en el marc de l’estudi científic ‘Efectes de la balneoteràpia en pacients amb Covid persistent’, impulsat a Caldes. > Q. PASCUAL 
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Sessions de balneoteràpia en      casos post Covid
La recerca que pretén determinar els beneficis de les aigües mineromedicinals de Caldes en pacients amb Covid        persistent va començar dilluns passat els tractaments termals

SALUT | ESTUDI ‘EFECTES DE LA BALNEOTERÀPIA EN PACIENTS AMB COVID PERSISTENT’

a tradició balneària de 
Caldes de Montbui data 
de molt antic. Ja en l’èpo-
ca romana fou  estació 
termal, fundada sobre 
les deus d’aigua calenta 

que hi brollen. A la segona meitat del 
segle XIX, la vila es convertia en la pri-
mera estació balneària de Catalunya 
amb vuit centres perfectament equi-
pats, a més d’un hospital civil i un altre 
militar amb serveis de balneoteràpia. 
Els banys termals – amb una aigua hi-
pertermal clorurada sòdica en el cas de 
Caldes de Montbui- eren popularment 
utilitzats per augmentar la circulació 
de la sang i relaxar la musculatura; un 
recurs terapèutic que es creia benefi-
ciós per a la recuperació de certes ma-
lalties, especialment respiratòries i de 
l’aparell locomotor. 
Amb l’evident antecedent històric d’un 
termalisme de tradició mil·lenària, Cal-
des de Montbui ha impulsat l’estudi cien-

L
Ivette Hijano tífic anomenat “Efectes de la balneoterà-

pia en pacients amb Covid persistent”; 
una investigació conduïda pel Grup de 
recerca musculoesquelètica de l’Insti-
tut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques –IMIM, que pretén verificar 
la hipòtesi que sostén l’efectivitat de les 
aigües mineromedicinals en la millora 
de la qualitat de vida en pacients amb 
Covid persistent, o altrament anomenat 
post Covid. “Arran de l’esclat de la pan-
dèmia, vam considerar l’oportunitat 
de fer valdre les aigües mineromedi-
cinals de Caldes i posar-les a disposi-
ció de la ciència. El que pretenem és 
aconseguir indicadors científics del 
que hem sabut tota la vida: que les ai-
gües termals són beneficioses per a la 
recuperació de certes patologies, es-
pecialment les de caràcter respirato-
ri” apunta l’alcalde Isidre Pineda.
Tot i l’esperança en unes conclusions 
que resultin favorables en la millora de 
la qualitat de vida d’aquest col·lectiu 
de pacients, cada vegada més nom-
brós, “amb la balneoteràpia no pre-
tenem curar, perquè realment no es 

té coneixement de com es cura la sín-
drome post Covid, però sí que potser 
assolim reduir la inflamació, activar 
la musculatura, millorar la qualitat 
de la son, reduir trastorns musco-
loesquelètics... per tal que aquestes 
persones puguin, de mica en mica, 
tornar a fer vida normal” matisa la 
doctora Natàlia Garcia, investigadora 
principal que lidera l’estudi. 
De fet, cal tenir present que “concep-
tualment, els balnearis no curen ma-
lalties” afegeix Joan Anglí, gerent del 
balneari Termes Victòria. “Una per-
sona amb reuma continuarà tenint 
la malaltia després del tractament. 
Però les propietats de les aigües mi-
neromedicinals l’ajudaran a millorar 
la seva qualitat de vida: a reduir el 
dolor o millorar la conciliació de la 
son i, per tant, reduir la regularitat 
de les visites al metge convencional” 
afegeix Anglí. 

UN MES DE BALNEOTERÀPIA 
AL TERMES VICTÒRIA
Dilluns passat van començar les prime-

res sessions de tractament termal en el 
marc de l’estudi “Efectes de la balneo-
teràpia en pacients amb Covid persis-
tent”. Al llarg d’aquest mes, el primer 
grup de pacients als quals s’aplicarà la 
balneoteràpia (que seran 48 persones en 
total), visitaran el balneari Termes Vic-
tòria tres dies a la setmana: els dilluns, 
dimecres i divendres. En aquestes ses-
sions es realitzaran quatre tractaments 
diferents: tres tractaments relacionats 
amb les aigües termals (el bany a la pis-
cina termal on realitzar exercicis dins 
de l’aigua; la dutxa circular, i les inha-
lacions de vapor), i el tractament de fi-
sioteràpia a càrrec de la col·laboració 
amb FisioPalau. “Amb aquest conjunt 
de tractaments, combinats amb les 
propietats de les aigües termals mi-
neromedicinals de Caldes, treballem 
la dimensió de l’aparell locomotor i 
de l’aparell respiratori” explica Anglí. 
Tot i que, segons la doctora Garcia, es 
considera que els banys termals seran 
més adequats per afavorir certs símp-
tomes envers altres, “en aquests mo-
ments no tenim coneixement empíric 

“És molt 
emocionant 
conèixer gent que 
es troba en la teva 
mateixa situació, 
comprovar que 
no estàs sola. 
Tenim moltes 
ganes de millorar, 
som persones 
molt lluitadores 
i pensem que ho 
aconseguirem”

Vicky Béjar
paticipant en 
l’estudi, membre 
del col·lectiu 
‘Persones 
afectades per 
Covid persistent 
a Catalunya’ 

Una de les particularitats en l’estudi és la significativa participació femenina i de persones joves amb simptomatologia persistent. Les pacients se senten esperançades en la seva possible millora. > Q. PASCUAL 
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apunta la doctora Garcia. Ara que 
la ciència comença a impulsar es-
tudis per a la cerca de tractaments 
efectius, “els pacients agraeixen 
moltíssim qualsevol interven-
ció, es mostren entusiasmats en 
poder participar en qualsevol 
iniciativa perquè volen recupe-
rar-se i tirar endavant amb les 
seves vides” reconeix Garcia. 
Vicky Béjar, representant del col-
lectiu de persones afectades de la 
Covid persistent a Catalunya, va 
passar un dia “molt fotuda” però 
l’endemà ja estava molt més anima-
da sabent que començava la balne-
oteràpia al Termes Victòria. Des 
de la primera onada, el març del 
2020, que conviu diàriament amb 
símptomes de la Covid-19, a més 
de patir diverses seqüeles a con-
seqüència d’haver passat la ma-
laltia, com un 20% de pèrdua audi-
tiva. Fatiga, mal de cap, febrícula, 
boira mental, pèrdua de memòria, 
taquicàrdia, vertigen... són només 
alguns dels prop de 200 símptomes 
diferents que pot arribar a patir un 
pacient amb post Covid, i als quals 
s’afegeixen trastorns psicològics i 
emocionals “després de dos anys 
molt difícils patint aquesta ma-
laltia” afegeix Béjar. 
Però al marge dels possibles be-
neficis de la balneoteràpia en pa-
cients post Covid, els quals espe-
ren amb molt d’anhel, “encarem 
aquestes sessions com uns dies 
per gaudir, estar tranquil·les i, 
sobretot, per fer pinya” segueix. 
“És molt emocionant conèixer 
gent que es troba en la teva ma-
teixa situació, comprovar que no 
estàs sola i sentir que entre totes 
i tots anirem remant per superar 
aquesta angoixa. En tenim mol-
tes ganes, som persones molt llui-
tadores i pensem que ho aconse-
guirem” diu emocionada. 

Solé en el ple de l’Eurocambra, el febrer del 2022. > ESQUERRA REPUBLICANA

Jordi Solé, un dels dirigents d’Esquerra 
espiat a través del programari Pegasus

L’exalcalde de Caldes de Montbui i 
actual eurodiputat d’Esquerra Repu-
blicana, vicepresident el grup Verds/
ALE i secretari de política Internaci-
onal d’ERC, Jordi Solé, ha estat con-
firmat com un dels setanta dirigents 
independentistes catalans espiats a 
través de Pegasus. El cas d’espionat-
ge ha estat destapat pel mitjà nord-
americà ‘The New Yorker’ a través 
d’un informe de Citizen Lab, un labo-
ratori canadenc que estudia els con-
trols d’informació que afecten la se-
guretat d’Internet. 
La investigació descobreix que més 
de 65 persones vinculades a l’inde-
pendentisme català han patit infec-
cions a través del programa Pega-
sus. En el cas de Solé, un dels més 
significatius del reportatge del New 
Yorker perquè va descobrir ser-ne 
víctima mentre era entrevistat, la in-
fecció va produir-se setmanes abans 
de substituir a Oriol Junqueras al 
Parlament Europeu. Segons ha in-
format Esquerra Republicana, els ci-
beratacs es van produir durant els 
debats de la direcció d’ERC sobre 
quina seria la resposta a la suspen-
sió de la condició d’eurodiputat de 
Junqueras. Des de Brussel·les, Oriol 
Junqueras va denunciar la setma-
na passada que “l’ús il·legal i sense 
control d’aquest programa posa 
en perill els drets fonamentals de 
tota la ciutadania, i s’ha de com-

batre”. Segons Citizien Lab exis-
teixen evidències que suggereixen 
un nexe de l’autoria d’aquests atacs 
amb autoritats espanyoles. Per Es-
querra Republicana, “és públic que 
aquest programari només es ven 
a estaments governamentals, és 
a dir, a estats”, tractant-se, doncs, 
“d’una mostra més de la repressió 
de l’Estat espanyol”.  
Just el febrer d’enguany, el Parla-
ment Europeu va aprovar l’Informe 
2021 sobre Drets Humans i Demo-
cràcia al món, incloent-hi una esme-
na de Jordi Solé sobre Pegasus, ate-
nent “l’amenaça que suposa per a 
defensors de Drets Humans , po-
lítics i periodistes per coaccio-
nar-ne l’activitat” declarava l’euro-
diputat calderí. El text instava a la 
Unió Europea a liderar una moratò-
ria immediata i global sobre la venda, 
transferència i ús de la tecnologia 
d’espionatge i l’adopció d’un marc 
normatiu sòlid en aquest camp. Ja 
aleshores, Solé defensava que “la UE 
no es pot quedar de braços creuats 
quan advocats, polítics, acadèmics 
i periodistes són espiats pels pro-
pis governs europeus. Cal protegir 
la privacitat i assegurar la confi-
dencialitat de les comunicacions. 
La UE ha de donar exemple, o ens 
arrisquem a perdre credibilitat” 
afegia el calderí, després del plenari 
de febrer a l’Eurocambra . 

POLÍTICA | CATALAN GATE

sobre cap indicador, de manera 
que ens podem sorprendre amb 
els resultats finals” reconeix la 
doctora Natàlia Garcia. 
Després de les dotze sessions de 
balneoteràpia aplicades en el total 
de 48 pacients participants en 
l’estudi (d’aquí a tres mesos apro-
ximadament), els resultats obtin-
guts seran contrastats amb el se-
guiment dut a terme en el grup de 
48 pacients que no hauran rebut 
el tractament termal. “Es trac-
ta de dos grups de pacients amb 
una simptomatologia molt sem-
blant, on s’ha exclòs aquells pa-
cients amb patologies greus que 
res tenen a veure amb la Covid” 
concreta Garcia. Per avaluar els 
resultats obtinguts es realitzarà 
tot un seguit de qüestionaris es-
tandarditzats en el món científic 
que determina l’estat de qualitat de 
vida dels pacients d’ambdós grups: 
“Els farem un primer qüestiona-
ri abans de la balneoteràpia, el 
segon immediatament després 
de rebre el tractament termal, 

i un tercer qüestionari passat 
un mes d’haver finalitzat la bal-
neoteràpia” continua explicant 
Garcia. Les puntuacions restants 
seran comparades entre ambdós 
grups de pacients, de manera es 
podrà determinar “si existeixen 
diferències significatives” afe-
geix la investigadora en cap.  

L’ESPERANÇA D’UNA 
MILLOR QUALITAT DE VIDA
Fins ara, la societat i, en especi-
al, la comunitat científica ha posat 
el focus en surfejar les consecu-
tives onades de contagis que han 
estat, en diversos casos, fortament 
agressives des de l’esclat de la pan-
dèmia. Tanmateix, “ens hem ado-
nat que des del món mèdic hem 
abandonat un col·lectiu molt im-
portant de pacients – en la seva 
majoria persones molt joves – 
que presenten una simptoma-
tologia persistent molt diversa 
-sovint severa-, que els afecta 
greument a la seva activitat ha-
bitual i a la qualitat de vida” 

La inhalació de vapor és un dels tractaments termals de l’estudi. > Q. PASCUAL
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a calgut esperar 
més de dos anys i 
sobrepassar fins a 
sis onades de conta-
gis per poder pres-
cindir de la masca-

reta en espais d’interior. Fa pocs 
dies que hem tornat a reconèixer 
les fesomies de companys i com-
panyes de feina que havíem quasi 
oblidat, i milers de nens i nenes han 
pogut, per primera vegada en molt 
temps, tornar a llegir els llavis dels 
seus mestres mentre compartei-
xen espai i coneixements dins l’au-
la. Ens hem alliberat de les clàssi-
ques ulleres entelades, la coïssor 
de la pell irritada i la pressió de la 
goma darrera l’orella. De moment, 
i tampoc en tots els casos. 
L’obligatorietat de l’ús de les masca-
retes als interiors va arribar el di-
marts 18 d’abril per a l’alumnat de 
primària i secundària, i en l’àmbit 
general, l’endemà. La mesura va ser 
aprovada després d’observar una 
baixada clara dels indicadors assis-
tencials i arran de la valoració po-
sitiva del Departament de Salut, el 
qual feia constar que “no existeix 
cap fonament científic que recol-
zi el manteniment de les mascare-
tes als interiors per més temps”, 
tot afegint que “bona part dels paï-
sos europeus ja han fet decaure la 

Fora mascaretes, dos anys després 

H
Ivette Hijano

Per primera vegada des del març del 2020, l’ús de la mascareta deixa de ser obligatori en la majoria d’espais interiors

mesura”. Segons Salut, el context 
d’elevat nivell de protecció –assolit 
a partir de l’alta cobertura vacunal i 
la mateixa evolució del virus- convi-
dava a una presa de decisió que alli-
berés els serveis d’assistència sa-
nitària i, així, millorar l’atenció a la 
resta de patologies.

ESCOLA, COMERÇ, 
CULTURA I ESPORT 
D’INTERIOR SENSE PORTAR 
LA MASCARETA 
“Relacionar-nos sempre amb la 
mascareta ha estat un paisatge 
habitual a l’institut els últims dos 
anys, i tornar a veure’ns les cares 
ha estat tot un descobriment! Hi 
ha alumnes i docents que encara 
no ens havíem vist sense masca-
reta, i ara ens comencem a reco-
nèixer tots plegats” explica Jaume 
Balart, director de l’INS Manolo 
Hugué. La major part de la comu-
nitat educativa del centre va adhe-
rir-se, des del primer dia, a la retira-
da de les mascaretes dins de l’aula, 
“però també hi ha alumnes i pro-
fessors que prefereixen seguir 
portant-la. Encara no podem dir 
que hàgim superat la pandèmia 
i, de fet, seguim tenint casos po-
sitius, de manera que no està de 
més continuar fent ús de la mas-
careta” apunta Balart. 
Després d’aquest temps prolon-
gat de reiterades mesures de pre-
venció i protocols canviants, el res-

A la cafeteria Gaudim -com la resta de comerços, bars i restaurants-, la clientela i el personal poden fer ús de l’espai interior sense la mascareta.  > NIL CALVARONS

SALUT | MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19

pecte dels infants i joves envers les 
normatives decretades ha estat àm-
pliament realçada, i Balart reconeix 
que “han estat dos anys compli-
cats que s’han pogut gestionar 
bé gràcies al comportament de 
l’alumnat en el centre, que ha 
estat exemplar”. També ara se ce-
lebren les primeres converses per 
recuperar un servei que es pres-
tava abans de la pandèmia, “i que 
hem trobat molt a faltar”: el pro-
grama Salut i Escola, que consta-
va de la visita setmanal d’una in-
fermera del CAP de Caldes de 
Montbui per atendre i assessorar 
a l’alumnat. “En aquests dos anys 
hem detectat la falta d’un acom-
panyament emocional als alum-
nes, ja que tots hem patit molt la 
pandèmia, però probablement els 
joves ho han fet més del que ima-
ginem” apunta Balart, per la qual 
cosa la recuperació del servei es va-
lora molt positivament. 
No obstant això, i al marge del con-
text escolar, la retirada de la mas-
careta també s’ha fet efectiva en la 
restauració, on ja era residual, així 
com en els comerços, espectacles i 
gimnasos. “La gent ja tenia ganes 
de fer esport sense mascareta, tot 
i que hi ha persones que encara 
prefereix portar-la a dins de les 
instal·lacions” declara la junta di-
rectiva del CN Caldes. Tot i l’adap-
tació constant a les mesures de pre-
venció i l’oferiment d’alternatives 

en espais exteriors, l’obligatorie-
tat en l’ús de la mascareta ha ge-
nerat “una caiguda del 32% de les 
persones usuàries, que ara espe-
rem recuperar” apunta la direcció 
del club calderí, qui també adver-
teix que molts dels espais exteri-
ors adaptats arran de la pandèmia 
se seguiran mantenint per “la molt 
bona acceptació”. 
Tanmateix, la mare dels ous -com 
se sol dir- ha residit en els llocs de 
treball, on la decisió de portar o no 
la mascareta l’estableix el departa-
ment de Riscos Laborals i es deter-
mina a partir de diverses variables, 
com el percentatge de personal va-
cunat, el tipus i la densitat de l’espai 
o la ventilació del recinte. En qual-
sevol cas, el personal es veu obli-
gat a complir amb la decisió de-
cretada per l’empresa, però també 
és aquesta la nova responsable de 
proporcionar les mascaretes –si es 
correspon-, com es fa amb la resta 
d’elements de l’equip de protecció 
que es requereix per a l’execució 
cada activitat. 

SALUT I RESIDÈNCIES, 
ÀMBITS QUE MANTENEN 
LA MESURA EN INTERIORS 
La retirada general de les masca-
retes no s’ha fet extensiva en tots 
els casos o en qualsevol context. 
“Cal seguir protegint la pobla-
ció vulnerable, no només davant 
la Covid-19 sinó davant qualse-

vol infecció respiratòria que pot 
veure’s agreujada per la condició 
prèvia de salut” va matisar Salut. 
Per aquest motiu, la normativa 
manté l’obligatorietat en l’ús de la 
mascareta en espais d’interior més 
sensibles o de major vulnerabilitat 
al virus, com els centres sanitaris, 
sociosanitaris i residències de gent 
gran; comerços tipificats com les 
òptiques i les farmàcies, i el trans-
port públic (excepte a les andanes 
i les estacions de viatgers).
En el cas de les residències, “les 
persones usuàries ja no porta-
ven mascareta a les plantes cor-
responents, considerats grups 
estables de convivència, i als es-
pais comuns, com les recepcions 
o el Punt de Trobada, la masca-
reta segueix sent obligatòria” 
apunta Annabel Rueda, directo-
ra de la Fundació d’Acollida Santa 
Susanna. L’obligatorietat també 
s’estén al personal dels centres 
assistencials i a les persones visi-
tants; una mesura aplaudida pel 
sector atenent la vulnerabilitat 
del col·lectiu i el fet que “seguim 
tenint casos positius, com a tot 
arreu, tot i que cada vegada amb 
menys simptomatologia”.  
Tot i la incomoditat (i dificultat) 
d’utilitzar correctament la masca-
reta per a les persones residents 
–especialment en el cas de perso-
nes amb deteriorament cognitiu-, 
“la mesura preventiva que pitjor 
s’ha viscut és l’aïllament” segueix 
Rueda, qui afegeix que aquests “són 
molts durs per a les persones re-
sidents, i també per tots els pro-
cediments i protocols que han de 
seguir els professionals”. 

LA MASCARETA, UNA 
MESURA INDISPENSABLE 
Segons l’àmbit sanitari, les masca-
retes han estat clau per disminu-
ir la transmissió del SARS-CoV-2, 
sobretot fins que no van aparèixer 
les vacunes i van ser administrades 
a un percentatge important de la 
població. Segons l’anàlisi de diver-
sos estudis, apareguts des del juny 
del 2021, es conclou que durant els 
primers mesos de pandèmia, l’obli-
gació de dur la mascareta va com-
portar reduccions significatives de 
la incidència de la malaltia, d’hos-
pitalitzacions i de defuncions per 
Covid, a més d’evitar el contagi d’al-
tres malalties. 
Així mateix, les mascaretes –amb 
el rentat freqüent de mans i la dis-
tància entre persones- segueix 
sent una de les mesures de protec-
ció “efectives que cal seguir uti-
litzant sempre que es presentin 
símptomes de Covid-19 i de qual-
sevol malaltia respiratòria” apun-
ta Salut, a més de fer una crida a la 
prudència, especialment quan ens 
relacionem amb persones vulnera-
bles, en aglomeracions o en estones 
prolongades en espais tancats. 
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Tret de sortida a l’últim any de 
mandat abans de les municipals

POLÍTICA | A UN ANY D’ELECCIONS MUNICIPALS

Les agrupacions polítiques que componen el consistori de Caldes de Montbui fan balanç dels darrers tres anys 
de la legislatura actual i encaren l’últim tram abans dels pròxims comicis en l’àmbit local del maig del 2023

ERC CALDES DE MONTBUI
- Quin és l’estat actual de la vila, 
dos anys de pandèmia després?
Estem vivint temps difícils, no ens 
hauríem imaginat mai l’esclat d’una 
guerra com la d’Ucraïna i menys des-
prés de la irrupció de la pandèmia. 
És evident que avui els calderins i les 
calderines veiem amb preocupació la 
inestabilitat econòmica i la inflació, 
i més tenint en compte que venim 
d’un període de cansament per culpa 
dels efectes de la Covid. Per contra 
també tenim moltes ganes de recu-
perar plenament l’activitat social, 
cultural i festiva que tant ens carac-
teritza com a poble: ho hem demos-
trat omplint els carrers sempre que 
hem pogut i així també ho demostren 
totes les entitats i col·lectius que han 
aguantat aquests dos anys tan difícils 
per tothom i que ara recuperen de 
mica en mica la seva activitat.

- Potenciar fortaleses o mitigar 
debilitats: en què cal treballar 

des de la gestió municipal?
Absolutament en les dues. Cal fer 
una gestió acurada dels recursos 
per seguir prestant la gran quan-
titat de serveis públics que ofereix 
l’Ajuntament de Caldes. Per això és 
indispensable agrair el compromís 
dels treballadors públics que són 
el principal valor per seguir pres-
tant aquesta tasca. Som conscients 
que el context econòmic és difícil 
i que haurem tingut molts impedi-
ments durant aquesta legislatura, 
però això no serà excusa per com-
plir amb els grans projectes del 
mandat. Hi estem compromesos.

- Cap a on cal avançar aquest 
darrer any de legislatura?
És el moment de culminar els 
grans projectes del mandat. El nou 
Casal per a la Gent Gran a l’am-
pliació de les Cases dels Mestres, 
l’entrada en funcionament de la 
Comunitat Energètica Local (La 
CEL), el nou parc de la Bolera, la 
reforma dels parcs del Bugarai o 
els projectes d’habitatge públic 

en són alguns exemples. Crec que 
acabar-los en aquest context ad-
vers tindrà encara més valor.

- Amb quin esperit i idees fo-
namentals encareu la pròxima 
campanya electoral?
Des del primer dia de la legislatu-
ra hem intentat imprimir un ritme 
de treball molt alt, però som molt 
conscients que encara ens queda 
un any molt important on cal cul-
minar moltes iniciatives treballa-
des durant aquests tres anys. Ens 
ha tocat ser valents en temps di-
fícil, i ens sentim forts i compro-
mesos per aconseguir que Caldes 
sigui un poble millor fins i tot del 
que era el 2019.

PSC CALDES DE MONTBUI
- Quin és l’estat actual de la vila, 
dos anys de pandèmia després?
La pandèmia ha afectat moltes 
famílies, hi ha negocis que han 
hagut de plegar, alguns sectors 

“És vital continuar millorant 
Caldes per fer-lo més viu, 
més net, més segur i més ac-
cessible. Encarem les elec-
cions amb ganes de viure un 
canvi al nostre poble”

Carla Millán Peñaranda
PSC Caldes de Montbui

“Cal que des del govern 
local es treballi a recla-
mar una millor atenció 
sanitària, que ha quedat 
molt tocada i la ciutadania 
necessita un millor servei”

Montse Romano Bosch
Portaveu PPC Caldes de Montbui

“Aquest serà un any de 
continuació: seguirem fis-
calitzant el Govern d’ERC 
Caldes i seguirem lluitant 
per les vilatanes i vilatans 
de Caldes de Montbui”

Marta Barnils Uña
Portaveu de CUP - Som Caldes

“El nostre esperit és de 
diàleg, discussió i acord 
per decidir cap a on hem 
d’anar a mig termini. Cal 
fugir de la immediatesa 
electoralista”

Pere Morcillo Pérez-Hita
Junts per Cat - Caldes de Montbui

“Ens ha tocat ser valents en 
temps difícil, i ens sentim 
forts i compromesos per 
aconseguir que Caldes 
sigui un poble millor fins i 
tot del que era el 2019”

Isidre Pineda Moncusí
Alcalde de Caldes de Montbui (ERC)

s’han vist afectats i directament 
a la vida i el dia a dia de la nos-
tra vila. Però alhora estem en un 
moment en el qual es noten les 
ganes deixar enrere la pandèmia, 
de crear projectes i de recuperar 
la vida de poble.

- Potenciar fortaleses o mitigar 
debilitats: en què cal treballar 
des de la gestió municipal?
Sens dubte tenim un munt de for-
taleses a potenciar al nostre poble! 
Començant per parar atenció als 
barris, fins ara sovint tractats de 
forma desigual. A més cal fomen-
tar el comerç local, promoure el 
sector primari de km 0 i recupe-
rar la vida social i associativa que 
sempre havia estat vital a la nos-
tra vila. Un creixement sosteni-
ble, socialment just i que busqui 
promoure el potencial de Caldes 
és possible.
 
- Cap a on cal avançar aquest 
darrer any de legislatura?
Cal continuar avançant en matè-

ria de sostenibilitat, és una clara 
exigència social, mediambiental i 
econòmica. Alhora cal reactivar 
econòmicament la nostra vila més 
enllà del turisme. Tenim un gran 
potencial industrial, comercial i 
del sector primari. És vital conti-
nuar millorant el nostre poble per 
fer-lo més viu, més net, més segur 
i més accessible. 

- Amb quin esperit i idees fo-
namentals encareu la pròxima 
campanya electoral?
Les etapes electorals són sem-
pre moments engrescadors i que 
permeten aturar-se a reflexionar 
sobre com millorar la nostra vila. 
Per això sempre són bons mo-
ments per continuar parlant amb 
la ciutadania i entitats de Caldes, 
continuant les trobades amb enti-
tats, moviments socials i ciutada-
nia que portem realitzant des del 
primer mes de l’actual mandat. En 
definitiva, encarem aquestes elec-
cions municipals amb ganes de 
viure un canvi al nostre poble.
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CUP CALDES DE MONTBUI
- Quin és l’estat actual de la vila, 
dos anys de pandèmia després?
Durant aquests dos anys de pandè-
mia, els calderins i calderines hem 
patit en l’àmbit laboral i econòmic, 
fet que ens fa pensar que on més 
s’hauria d’haver invertit era en po-
tenciar pressupostos socials. En 
canvi, el govern d’ERC Caldes ha 
invertit gairabé 800.000€ en la re-
forma de la Plaça Catalunya. Qües-
tió de prioritats: nosaltres posem 
primer les persones, ells han deci-
dit posar el totxo.

- Potenciar fortaleses o mitigar 
debilitats: en què cal treballar 
des de la gestió municipal?
Al llarg d’aquest mandat hem vist 
com el Govern Pineda ha priorit-
zat pseudo processos participa-
tius, grans projectes com el de 
l’escola d’El Carme, quan enca-
ra no tenen ni pressupostats els 
danys del mateix edifici… En de-
finitiva, la propaganda per da-
vant de les condicions materials 
de vida. Contràriament, per nos-
altres té més prioritat el caràcter 
social i comunitari de la política: 
protegir l’escola pública, acabar 
amb la segregació escolar, acabar 
amb les cues de la fam, evitant els 
desnonaments a través del parc 
públic de lloguer i de les ajudes 
necessàries, etc.

- Cap a on cal avançar aquest 
darrer any de legislatura?
La CUP Caldes no interpretem 
aquest darrer any com a any de 
campanya, sinó com a any de con-
tinuació: seguirem fiscalitzant el 
Govern d’ERC Caldes i seguirem 
lluitant per les vilatanes i vilatans 
de Caldes a través de l’escolta ac-
tiva de les seves necessitats i in-
quietuds, i traslladant aquestes 
preocupacions a dins de l’Ajunta-
ment. Quan arribi el moment de 
les eleccions, serà tan sols qüestió 
de determinar prioritats, i seguir 
treballant-les amb la mateixa ciu-
tadania amb qui ja estem en con-
tacte permanent.

- Amb quin esperit i idees fo-
namentals encareu la pròxima 
campanya electoral?
El principal objectiu que tenim 
de cara al següent mandat és fer 
de Caldes una vila on tothom hi 
pugui viure: una vila d’acollida, 
solidària, feminista, ecologista, 
i on es puguin dur a terme tots 
aquells projectes laborals i co-
munitaris que la gent es proposi. 
En definitiva, fer de Caldes una 
vila pels calderins i calderines, i 
no una vila com la que vol ERC 
Caldes, ben engalanada i bonica 
per rebre el turisme termal. Exe-
cutar aquest mandat significarà, 
per tant, posar fi al règim en so-
litari d’ERC Caldes.

JUNTS X CAT- CALDES
DE MONTBUI
- Quin és l’estat actual de la vila, 
dos anys de pandèmia després?
És evident que l’impacte emocio-
nal, social i econòmic causat per 
la Covid ha estat terrible, però 
tenim la gran sort de ser un poble 
viu i dinàmic, on la gent s’involu-
cra constantment per millorar-lo. 
Aquesta gran fortalesa, impulsa-
da sobretot per associacions i en-
titats, ha ajudat inestimablement 
a revertir els efectes devastadors 
de la pandèmia. Des de l’ajunta-
ment, hem de seguir impulsant 
totes i cada una d’aquestes inicia-
tives perquè entre tots som capa-
ços d’arribar més lluny.

- Potenciar fortaleses o mitigar 
debilitats: en què cal treballar 
des de la gestió municipal?
La gestió municipal és l’única eina 
de què disposem per tal de ser 
més justos com a societat i el seu 
objectiu és incrementar el benes-
tar de les persones.
Cal potenciar les fortaleses que 
empenyen en l’avenç cap a una 
societat justa i igualitària, però 
cal focalitzar-se sobretot amb les 
debilitats. Aspectes com la vul-
nerabilitat social, la inseguretat 
pública, l’habitatge assequible 
o el treball digne són claus per 
poder aconseguir-la.

- Cap a on cal avançar aquest 
darrer any de legislatura?
Hi ha diversos projectes que cal 
abordar. Els educatius són molt 
rellevants (nou edifici del
Calderí i el tancament de línies). 
El foment i programació munici-
pal de Cultura també ha d’estar a 
l’agenda. Cal incrementar la segu-
retat de la C-59 i de la C-1413a. És 
imprescindible millorar la mobili-
tat en vehicle, adequar les zones 
blaves a la demanda i que les zones 
per a vianants també siguin bene-
ficioses per als comerços. Cal pro-
mocionar el comerç local i de pro-
ximitat, com també incentivar 
l’establiment d’empreses als nos-
tres polígons industrials.

- Amb quin esperit i idees fo-
namentals encareu la pròxima 
campanya electoral?
Hi ha varis temes que impliquen 
acords de llarg recorregut entre 
les diferents forces polítiques.
Per citar-ne alguns, impuls del 
parc d’habitatge de lloguer soci-
al, remodelació de Can Rius i del 
Carme, reducció sostinguda de 
l’alt deute públic existent, mobili-
tat o sostenibilitat són temes que 
no es poden solucionar en quatre 
anys de mandat. El nostre esperit 
és de diàleg, discussió i acord per 
decidir cap a on hem d’anar a mig 
termini. Cal fugir de la immedia-
tesa electoralista.
Hi ha molta feina a fer i des de 

Junts seguirem treballant per mi-
llorar el nostre poble. 

PPC CALDES DE MONTBUI
- Quin és l’estat actual de la vila, 
dos anys de pandèmia després?
Després de dos anys sembla que tot 
va tornant a la normalitat, tot i que 
no podem abaixar la guàrdia i no 
oblidar les lliçons apreses.

- Potenciar fortaleses o mitigar 
debilitats: en què cal treballar 
des de la gestió municipal?
Cal que des del govern local es tre-
balli a reclamar una millor atenció 
sanitària en el nostre municipi, que 
ha quedat molt tocada i la ciutada-
nia necessita un millor servei.

- Cap a on cal avançar aquest 
darrer any de legislatura?
Cal ser al costat de la ciutadania 
que ha quedat en una situació de 
risc i donar respostes reals per tal 
que ningú es quedi enrere. Cal més 
inversió per ajudar a les persones.

- Amb quin esperit i idees fo-
namentals encareu la pròxima 
campanya electoral?
Queda un any per les pròximes 
eleccions municipals i ara per nos-
altres no és una prioritat, per nos-
altres l’esperit és el de sempre: ser 
al costat i escoltar allò que reclama 
la ciutadania calderina. 
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el 26 de maig al 3 
de juny, la vila de 
Caldes de Montbui 
viurà la 5a edició de 
la Via del Pintxo, la 

festa gastronòmica per excel·lència 
que tornarà a omplir els carrers i 
les places del municipi després de 
dos anys de pandèmia. 
L’aturada forçada de la Covid-19 
ha servit “per revisar de mane-
ra més acurada l’activitat, la re-
lació amb els establiments gas-
tronòmics i la difusió de portes 
enfora” explica Carles Martín, re-
presentant de l’associació Projec-
te Mexcla’t, coorganitzadora de la 
iniciativa juntament amb l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui. “Amb 
aquesta edició de la Via del Pint-
xo millorada, estem convençuts 
que esdevindrà una nova etapa 
molt més engrescadora que l’an-
terior”, afegeix Martín. 
A hores d’ara, l’organització se-
gueix treballant de valent en la 
proposta d’enguany; una edició 
que preveu una alta participa-
ció del sector de la gastronomia 
local: “Sembla que comptarem 
amb algun establiment menys, 
però la xifra serà prou impor-
tant per considerar un èxit la 
participació d’aquest any” apun-
ta Martín. En aquest sentit, Carme 
Germà, regidora de Turisme i Co-
merç de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, considera que “la Via 
del Pintxo 2022 ha de significar 

Molt a punt de tornar a gaudir de la Via del Pintxo

un impuls per a tot el sector que 
durant la pandèmia ha patit res-
triccions rellevants. És l’oportu-
nitat de donar a conèixer el que 
ara mateix ofereix Caldes pel 
que fa a la restauració”.
Si bé és cert que en el decurs 
d’aquests dos anys diferents es-
tabliments s’han vist forçats a 
tancar, “també se n’ha obert 
d’altres, i segur que tots sor-
prendran per la qualitat de les 
seves propostes culinàries” se-
gueix la regidora. 
Arran de l’èxit d’anteriors edici-
ons de la ruta de tapes calderina, 
l’organització treballa en  una Via 
del Pintxo que repetirà el funcio-
nament habitual: “No hem volgut 
introduir molts canvis, ja que la 
fórmula emprada fins ara  funci-
ona, i funciona bé. Esperem que 
l’èxit de la 4a edició sigui també 
l’èxit d’aquesta!” exclama Martín. 
Així doncs, la tapa amb la beguda 
es mantindrà al preu de 2,50 € i, 
acabada l’edició, es farà el tradici-
onal acte de lliurament de premis 
en un acte obert a la ciutadania. 
Com en el sector gastronòmic, l’or-
ganització també espera una bona 
acollida de la iniciativa per part de 
la ciutadania, “com sempre ho ha 
fet, amb ganes de voltar per les 
places i els carrers del munici-
pi i demostrar que, una vegada 
més, Caldes de Montbui és un 
poble de pintxos, de molts pint-
xos!” clou Carles Martín. 

GASTRONOMIA | RUTA DE TAPES 

Caldes de Montbui recupera la gran festa de la gastronomia local que se celebrarà del 26 de maig al 3 de juny

D

Nombroses i variades propostes culinàries podran tastar-se de nou en la pròxima 5a Via del Pintxo. > @CAFÈDELCENTRE

Espai patrocinat

La festa, que es va veure interrompuda per la pandèmia el maig del 2020, va celebrar-se 
divendres passat i, per primera vegada enguany, hi van poder participar les famílies 

ESCOLA | ESDEVENIMENT CULTURAL 

El Farell recupera la Jornada dels Il·lustradors/es

Dos anys més tard i una pandèmia des-
prés, l’Escola El Farell ha recuperat la 
festa dedicada al món de la il·lustració 
que va veure’ns troncada el maig del 
2020. La 14a edició de la Jornada dels 
il·lustradors/es -festa que l’escola ce-
lebra bianualment des de fa trenta 
anys- va tenir lloc divendres passat i va 
comptar amb la participació de tota la 
comunitat educativa i prop d’un cente-
nar d’estudiants de Batxillerat Artístic 
de tres instituts del Vallès. En la jorna-
da, els i les joves il·lustradores posaven 
color als relats que els infants han estat 
treballant a l’aula. Per primera vegada 
enguany, les famílies també  han pogut 
assistir a la gran festa dins l’escola. 
D’altra banda, i només 15 dies després, 
El Farell celebrarà “la festa grossa del 

curs” diuen des del centre educatiu: la 
festa dels 50 anys de l’escola. L’acte tin-
drà lloc el 14 de maig en “una jornada 
oberta a tothom” diu Mònica Gómez, 
d’El Farell. Una vegada s’obrin les por-
tes, totes les persones interessades po-
dran visitar les instal·lacions i, tot seguit, 
es preveuen els parlaments d’autoritats 
i l’equip directiu. Encetada la celebra-
ció, “tenim previstes diverses activi-
tats per als més petits; una exposició 
de fotografies, i el visionat d’entrevis-
tes a extreballadores, antics alumnes, 
mestres i famílies que han passat per 
la nostra escola o en formen part ac-
tualment” descriu Gómez. L’acte també 
preveu l’actuació d’entitats locals i una 
cloenda amenitzada amb un concert a 
càrrec de famílies i mestres d’El Farell. Una alumna d’El Farell mostra la il·lustració acabada del seu relat.  > I.HIJANO

Consellers i conselleres infan-
tils s’han trobat el passat mes 
d’abril per seguir definint la 
campanya per reduir el consum 
de plàstic i per iniciar els pre-
paratius de l’Audiència Pública.
La sessió, que va tenir el di-
marts 19, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, va desenvolupar-se 
amb tres grans punts a l’ordre 
del dia: compartir l’experièn-
cia de l’assemblea extraordi-
nària anual, en format colòni-
es, del CNIAC a les quals han 
assistit les conselleres Laia 
Farràs i Andrea Molina; posar 
al dia les tasques a l’entorn de 
la campanya de sensibilització 
per a reduir el consum de plàs-
tic i començar amb els prepa-
ratius de l’Audiència Pública 
infantil, que tindrà lloc aquest 
mes de maig, 

ACTE | CONSELL INFANTS

Fora plàstics!
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La consellera signant el Llibre d’Honor a l’Ajuntament. > J. SERRA

PLE MUNICIPAL | CONCURS PÚBLIC NOTÍCIES BREUS

Nou espai dedicat al dol gestacional, 
perinatal i neonatal al cementiri calderí

El grup de caminaires de Caldes acull la 
trobada a la vila d’“A cent cap als cent”

SALUT | CURES PAL·LIATIVES 

La Fundació Santa Susanna celebra 
25 anys de la unitat de cures pal·liatives

DOL | CEMENTIRI MUNICIPAL

GENT GRAN | ENVELLIMENT ACTIU

Segons les dades oficials de Salut, l’any 2020 a Catalunya van morir 144 
menors d’un any; una realitat massa invisible que les famílies han d’en-
carar sense espais habilitats per al record i el dol. A Caldes de Montbui, 
el Cementiri Municipal compta recentment amb un nou espai dedicat ex-
clusivament a les famílies que han patit una pèrdua gestacional, perinatal 
o neonatal. Els treballs s’han dut a terme a la zona de l’antiga ossera, que 
s’ha transformat completament amb la creació d’una nova àrea enjardi-
nada. Amb l’habilitació d’aquest espai, Caldes ha fet efectiva una de les 
propostes recollides a la moció que es va aprovar per unanimitat al ple 
del maig del 2021, on s’instava al suport d’aquestes famílies. 

Santa Susanna compleix 25 anys dedicant-se a l’atenció de persones -i 
a les seves famílies- en la delicada etapa del final de la vida. Una etapa 
que, tot i l’inevitable dolor que implica la pèrdua d’una persona estimada, 
des de la fundació treballen “des d’un vessant biopsicosocial i espiri-
tual que permeti entendre el significat de la mort per a les persones 
que són ateses, i acompanyar-les en el traspàs per deixar el món amb 
certa pau i transcendència” va explicar Anna Ayguasanosa, directora 
de la fundació Sociosanitària Santa Susanna.
La fundació va inaugurar la unitat de cures pal·liatives, pionera a la comar-
ca, l’any 1996. A l’inici, “va habilitar-se una planta que teníem disponi-
ble amb un total de 12 llits” recordava Assumpció Ros, gerent de l’entitat. 
Des d’aleshores, la Fundació Sociosanitària Santa Susanna atén persones 
amb malalties oncològiques, cròniques i/o degeneratives sense possibili-
tat de resposta al tractament curatiu i que precisen mesures de control 
de símptomes i confort, de suport a la família i d’acompanyament en el 
traspàs. L’any 2021, la unitat de cures pal·liatives va atendre 58 persones.
Amb motiu de l’efemèride, el 21 d’abril va tenir lloc la cloenda de la ce-
lebració a la Sala Noble de Can Rius. En una extensa jornada reflexiva, 
Santa Susanna va comptar amb la participació de diferents persones pro-
fessionals del sector sociosanitari i sanitari, així com experts en cures pal-
liaves, de centres de referència a la comarca.

El municipi termal ha estat, a l’abril, l’amfitrió de la caminada dels grups 
amb que comparteixen les passejades del programa d’envelliment actiu ‘A 
cent cap als cent’. Enguany, Caldes de Montbui participa en el projecte amb 
les poblacions de Vilafranca del Penedès, Pineda de Mar i Santa Margari-
da i els Monjos. El conjunt de caminaires van arribat en autocar a Caldes 
i van caminar fins al Parc de Can Rius des d’on van iniciar la passejada.  
D’aquí van arribar al Poblat iber de Torre Roja i a la zona natural del Pina-
tar des d’on van iniciar la tornada per la carretera C-1413a fins a la plaça 
de la Font del Lleó. La passejada va finalitzar cap a les 13 hores de la tarda.

Taula rodona amb professionals del sector, en la jornada del 21 d’abril. > I. HIJANO

La consellera d’Acció Cívica i Govern Obert va visitar la vila amb 
motiu del concert simfònic solidari amb Ucraïna, el 12 d’abril

POLÍTICA | VISITA INSTITUCIONAL

Alsina signa el Llibre d’Honor de Caldes

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, 
va fer parada institucional el passat dimarts 12 
d’abril, a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
Després de la recepció oficial a càrrec dels re-
presentants del consistori local a la porta de 
l’Ajuntament, Alsina va signar el Llibre d’Ho-
nor de Caldes a la Sala de Plens; acte oficial que 
va precedir l’assistència de la consellera al con-
cert solidari amb Ucraïna, celebrat al Casino. 
En l’acte, Alsina va estar acompanyada del de-
legat del govern de la Generalitat a Barcelona, 
Toni Morral, i el secretari general del departa-
ment d’Acció Exterior i Govern Obert, el calde-
rí Lluís Baulenas i Cases. 
En acabar la firma, la comitiva d’autoritats de 
l’executiu català i de l’àmbit local va traslla-
dar-se fins a l’espai escènic calderí per donar 
suport a la gira solidària amb el poble ucraïnès, 
‘Música per la pau’. 

El govern de Caldes aprova la nul·litat 
d’un procés de selecció del Taller d’Art

En el ple de dijous passat va apro-
var-se per unanimitat la nul·litat 
d’un procés de selecció convo-
cat per cobrir dues places de 
professor/a en el Taller d’Art, a 
inicis de l’any passat. Una hora 
abans, la CUP Caldes comparei-
xia davant dels mitjans per de-
nunciar les irregularitats come-
ses en aquest procés, “declarat 
nul de ple dret per organismes 
supramunicipals de la Genera-
litat i que l’Ajuntament després 
ha hagut d’acceptar” destacava 
Marta Barnils, regidora i porta-
veu del grup de l’oposició.
En paral·lel a la petició de la CUP 
demanant a “l’alcalde que ex-
pliqui com han pogut tenir lloc 
tantes irregularitats” en una 
modalitat de concurs habitual, Isi-
dre Pineda ha matisat que la in-
vestigació interna que desenca-
dena el seguit de procediments 
administratius, així com la poste-
rior intervenció de la Generalitat, 
és impulsada des de l’Ajuntament 
de Caldes   de Montbui arran 
“d’un informe demolidor”, des-
criu Pineda, a càrrec de les per-
sones funcionàries que constitu-
ïen el tribunal d’aquest concurs: 
“Vam prendre consciència de la 
gravetat de l’assumpte farà un 
any, el maig del 2021, quan tres 
treballadores públiques que for-
maven part d’aquest procés de 
selecció van posar de manifest 
unes pressumptes ingerències 

que s’haurien produït per la fi-
gura de les col·laboradores en el 
procés. En l’informe del tribu-
nal s’explicava que s’hauria pro-
curat beneficiar a unes candi-
dates i perjudicar a unes altres, 
en mans de les persones que ac-
tuaven d’assessores. Tot seguit, 
es va posar en coneixement al 
departament de Recursos Hu-
mans i Secretaria per signar 
un decret d’Informació Reser-
vada, una investigació que im-
pulsa l’Ajuntament i que es posa 
en mans de la Generalitat, ano-
menant a un instructor extern” 
relata Pineda. 
De la investigació, finalment se’n 
deriva “una conclusió lògica i 
òbvia, on es diu que el procedi-
ment ha estat viciat i, per tant, 
es demana la nul·litat del con-
curs” afegeix l’alcalde. “Nul·litat 
que, per últim, calia aprovar en 
el ple municipal” matisa Pineda. 
Segons la CUP Caldes, en l’infor-
me que emet el Servei Territorial 
d’Administració Local de Barcelo-
na es declara el concurs nul “per 
diverses irregularitats comeses 
en la constitució del tribunal, i 
exculpant de pas a les professo-
res  de les acusasions inferides 
pel tribunal”.
També el grup de l’oposició fa 
constar les intervencions del Sín-
dic de Greuges arran de la denún-
cia d’una de les candidates, la qual 
primer va ser exclosa del concurs, 

però que finalment va restar en 
segon lloc en el procés. La regi-
dora de la CUP destaca que “el 
Síndic li ha reclamat a l’Ajunta-
ment que les bases dels futurs 
concursos han de ser molt més 
clares”. Altrament, segons Bar-
nils, “es podrien introduir sub-
jectivitats en les valoracions 
dels mèrits, com ha passat en 
aquest concurs”.  
En aquest sentit, Isidre Pineda 
ha apuntat que, “malgrat que 
puguin haver problemes de 
forma, que des de l’Ajuntament 
es revisaran i se solucionaran, 
el problema -molt greu- ha estat 
de fons; un origen marcat per 
aquesta pressumpte ingerèn-
cia del procés selectiu que és 
absolutament inacceptable i al 
que cal agrair la valentia de les 
tres treballadores públiques 
que van denunciar el filtratge 
de preguntes en mans de per-
sones que no van saber estar a 
l’altura de les circumstàncies”. 
Malgrat l’enrenou derivat d’aquest 
procés de selecció públic, l’alcalde 
ha fet constar que “aquest fet no 
ha causat incidències en el cor-
recte funcionament de l’equipa-
ment que, d’altra banda, és tan 
ben valorat i apreciat en el mu-
nicipi”. A causa de la nul·litat del 
procés, és d’obligat compliment la 
repetició del concurs, el qual, se-
gons Pineda, es durà a terme els 
pròxims mesos. 

La CUP Caldes demana explicacions amb relació a les irregulari-
tats comeses en el concurs i exigeix la presa de responsabilitats 
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Els comerços de Caldes de Montbui tornen a estar creuats. Una trentena 
d’establiments comercials s’han adherit a la segona edició de la campa-
nya comercial d’aparadors creuats. Amb el lema “No estem bojos, estem 
creuats”, els comerços que participen en aquesta iniciativa han inter-
canviat els productes exposats en els seus aparadors fins al 15 de maig.
La bona acollida que va tenir la primera edició d’aquesta campanya de 
promoció del comerç local i de proximitat, que es va dur a terme a finals 
de l’any passat, ha impulsat als comerços adherits a Shop in Caldes a re-
petir l’experiència. En aquesta ocasió participen 32 botigues, 4 més que 
en la primera edició. En termes d’establiments participants, en aques-
ta edició l’Ajuntament ha destacat l’increment del 36% de nous establi-
ments que s’han afegit a la iniciativa.
Segons el consistori, la campanya vol cridar l’atenció de la ciutadania amb 
una experiència innovadora que permet descobrir altres productes i ser-
veis de la xarxa comercial exposats en els seus establiments habituals. 

Mike Anane, Vania Arana i More-
na Herrera són les tres persones 
cooperants defensores dels drets 
humans que han visitat els cen-
tres educatius de Caldes de Mont-
bui aquesta setmana. Ho han fet en 
el marc de la gira de primavera de 
la XII edició del projecte ‘Ciutats 
Defensores dels Drets Humans’, 
que se celebra  a Catalunya del 25 
d’abril al 4 de maig. 
Al seu pas pels municipis catalans, 
els cooperants protagonitzen dife-
rents activitats d’incidència polí-
tica i social i, en aquesta edició, 
també aborden d’altres temes 
transversals com la defensa de la 
terra i el medi ambient, la defen-
sa dels drets de les dones i el col-
lectiu LGTBIQ+, dels drets civils i 
polítics, i del dret a migrar i a l’asil.
Entre dimarts i dijous passat van 
celebrar-se les xerrades i activitats 
que les persones activistes tenien 
programades a Caldes de Montbui. 
Primer va ser el periodista i defen-

La 12a edició del Ciutats Defensores 
dels Drets Humans fa parada a Caldes 

Mike Anane al pati de l’INS Manolo Hugué, dimarts passat. > AJ. CALDES

Aparador d’un comerç de Caldes en la 1a edició de la iniciativa. > I.HIANO

sor mediambiental Mike Anane 
amb la xerrada titulda “Contami-
nació i tecnologia” a l’INS Manolo 
Hugué. Li va seguir la cooperant 
Vania Arana qui va parlar de “Las 
Kellys” al Pic del Vent. Finalment, 
el programa va tancar-se a Caldes 
dijous a la tarda, amb la xerrada 

“La dona i l’exercici de la llibertat” 
que la cooperant Morena Herrera 
va oferir a l’alumnat de l’INS Mano-
lo Hugué. Com a tancament del cicle 
de xerrades, Herrera va ser rebuda 
per l’alcalde Isidre Pineda i la regi-
dora de Cooperació, Laia Cuscó, a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

DRETS HUMANS | EDUCACIÓ COMERÇ | CAMPANYA COMERCIAL

El comerç local protagonitza la 2a edició 
de la campanya ‘Aparadors creuats’

El projecte que enguany ha recuperat la presencialitat ha visitat 
Caldes de la mà de tres de les sis persones defensores participants 
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es de l’any 2013, 
Caldes se suma al 
projecte Ciutats 
defensores pels 
drets humans 

coordinat pel Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
i gestionat per la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat amb 
la participació de 28 ajuntaments, 
9 entitats i institucions catalanes 
implicades en la defensa i promoció 
dels drets humans a escala local i 
global. Es tracta d’un moviment 
global de solidaritat internacional i 
de suport a les persones defensores 
dels drets humans.
I qui són i què fan els i les 
defensores de drets humans? 
Són persones que, de manera 
individual o col·lectiva, treballen 
per promoure o protegir els 
drets humans, lluiten contra 
les violacions d’aquests drets, 
recolzen el desenvolupament de les 
llibertats fonamentals dels pobles 
i individus, i també contribueixen 
a la construcció de societats 
més justes, igualitàries, sense 
discriminació i on es garanteixi la 
dignitat humana. Aquest projecte 
ajuda a donar-los més visibilització 
per desenvolupar la seva tasca de 
manera segura i lliure.
La setmana passada Caldes va 
acollir la dotzena edició i per 
això tres defensors dels drets 
humans van poder compartir el 
seu testimoni als diferents centres 
d’ensenyament secundaris de 
Caldes exposant alguns dels quatre 
eixos temàtics: Defensa de la terra 
i del medi ambient, defensa de les 
dones i el col·lectiu LGTBIQ+, dret a 
la pau, drets civils i polítics, drets de 
les persones migrades i refugiades.
Creiem que aquest projecte 
és molt important perquè, 
mitjançant l’educació, promou una 
ciutadania crítica i compromesa 
a defensar els drets humans 
i les llibertats fonamentals 
afavorint la transformació 
social i la justícia global.  Així es 
construeix un món més equitatiu, 
sostenible i democràtic, basat 
en: la solidaritat, el respecte, la 
cooperació i la igualtat.

n aquest 1r de maig, 
Dia Internacional 
del Treball, volem, 
en primer lloc, fer 
un homenatge a tots 

els treballadors i les treballadores 
que, durant aquests dos anys de 
pandèmia, han prestat els seus 
serveis de manera incansable per 
fer que la nostra vida fos el més 
semblant possible a l’etapa anterior 
a l’aparició de la COVID19.
També volem mostrar la nostra 
solidaritat amb el poble d’Ucraïna, 
que viu una situació terrible a 
conseqüència de la invasió del 
seu territori perpetrada per part 
de Rússia, acció que condemnem 
enèrgicament.
L’aprovació de la reforma laboral 
ha suposat un salt qualitatiu en la 
qualitat de l’ocupació del nostre 
país. A Catalunya, el percentatge 
d’afiliats indefinits és del 72,5%, 
enfront del 67,7% el març de 2019. 
En concret, el nombre d’afiliats 
actuals a Catalunya és de 3.358.523 
persones, a març de 2022.
Després de la fi de la pandèmia, 
la recuperació de l’activitat 
econòmica s’està traduint en un 
enorme dinamisme del mercat 
laboral, que ha superat per 
primera vegada a la història 
la barrera dels 20 milions de 
persones afiliades. És just 
reconèixer que no hagués estat 
possible arribar a aquesta xifra 
sense l’esforç que ha fet el Govern 
de Pedro Sánchez al llarg de tota 
la pandèmia, aprovant mesures 
per protegir l’ocupació i els ajuts 
als diferents sectors econòmics.
També aquest any 2022 hem 
assolit una altra fita per al conjunt 
de treballadors i treballadores, 
com ha estat la pujada de l’SMI 
fins a arribar a la xifra de 1.000 
euros mensuals.
D’altra banda, el govern de la 
Generalitat hauria d’adoptar 
també un paquet de mesures en 
l’àmbit de les seves competències 
per oferir solucions a les 
demandes i necessitats existents 
a Catalunya provocades per la 
guerra a Ucraïna, especialment 
enfocades als sectors i treballadors 
i treballadores més afectats.

D E
Caldes defensa els 
drets humans un 
any més

En aquest
1r de maig

l’últim ple municipal 
hi va haver força con-
trovèrsia en un punt 
on es va declarar nul-
la l’acta de resultats 

del procés de selecció d’una profes-
sora pel taller d’art. 
Tot i que el govern municipal va 
dir que aquest fet havia succeït per 
culpa de la ingerència/interferèn-
cia de diferents persones al procés 
de selecció, això no és el que exposa 
el dictamen 121/2022 de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generali-
tat. Citant textualment:
 “Considerant que tant la falta de 
quòrum en les reunions del Tribu-
nal, com el fet que un dels membres 
sigui funcionària del grup C1 i que 
la valoració del cas pràctic ha estat 
formulada només per un membre i 
per les dos assessores, contravenint 
de forma clara, ostensible i manifes-
ta les bases de selecció, fa que s’hagi 
de considerar que aquests fets inci-
deixen directament en l’interès dels 
aspirants i contravenen els princi-
pis igualtat, mèrit i capacitat. [...] En 
definitiva, s’ha de concloure que són 
aplicables les causes de nul·litat de 
ple dret que justifiquen que l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui hagi 
d’exercitar la seva potestat de revi-
sió d’ofici, per tal que sigui declara-
da la nul·litat de ple dret i, conse-
qüentment, eliminada jurídicament 
l’acta de resultats finals del procés 
selectiu objecte d’estudi.”
La llei de règim local és molt ga-
rantista per tal que els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat dels as-
pirants siguin respectats. De fet l’ar-
ticle 292.1 disposa que un terç dels 
membres dels tribunals ha de ser 
designat per funcionaris de la ma-
teixa corporació, un altre terç es in-
tegrat per personal tècnic i l’altre 
terç és integrat per representants 
de l’Escola d’Administració Públi-
ca. Per a la constitució i l’actuació 
vàlides de l’òrgan selectiu és neces-
sari que hi siguin presents el presi-
dent, el secretari i almenys la meitat 
dels seus membres (art. 17.2 LRSP). 
I això no va succeir. 
El nostre punt de vista és que, inde-
pendentment de què motivés l’ava-
luació d’aquest procés per part de 
la Generalitat, la nul·litat és exigida 
únicament perquè el tribunal de se-
lecció no s’adequava a la legalitat vi-
gent. Esperem que sigui un fet pun-
tual i que s’actuï en conseqüència 
per garantir els principis igualtat, 
mèrit i capacitat.

A
Com no fer un 
procés selectiu

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.

bans del Ple del mes 
d’abril la CUP Cal-
des vam anunciar 
les irregularitats en 
el procés de selecció 

de la borsa de treballadores del Ta-
ller d’Art, on el regidor de Recursos 
Humans es va abstenir de la votació 
per tenir implicació directa al ser la 
seva parella una de guanyadores de 
les places del concurs.
Les irregularitats del procés i les 
nostres explicacions poden semblar 
molt tècniques però, el problema 
real, més enllà de les intervencions 
dels Síndic de Greuges o la Comis-
sió Jurídica Assesora de la Genera-
litat, és el comportament del govern 
d’ERC a l’Ajuntament de Caldes. 
Ens trobem davant un govern que 
ve utilitzant, en reiterades ocasi-
ons, els límits de la institució per 
afavorir el seu cercle d’interessos, 
creant una xarxa de clientelisme 
que no és pròpia d’uns temps on la 
transparència és prioritària per la 
ciutadania i on l’administració ha 
de donar exemple.
Un govern no ha d’atendre als inte-
ressos particulars dels seus afins, 
sinó que ha d’atendre als interessos 
de tota la ciutadania. I això signifi-
ca ser responsables amb la totalitat 
dels problemes i interessos de Cal-
des de Montbui.
La gent hauria de poder confiar en 
els seus governants, i en canvi a Cal-
des ja fa massa anys que regna el 
desgovern i que només quan la gent 
reclama i denuncia, les coses s’aca-
ben reconduint.
ERC Caldes ens parla sempre de 
gent valenta. La gent que denun-
cia les clavegueres d’aquest govern 
i d’aquest Ajuntament és aquí la 
única gent valenta.

A
Irregularitats 
casuals?
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Podria dedicar aquest espai a par-
lar de les atrocitats de la guerra a 
Ucraïna, que per increïble que sem-
bli van cada dia en augment. Podria 
parlar de la situació a l’Afganistan on 
la població civil s’està morint literal-
ment de gana i les noies i les dones 
estan obligades a quedar-se a casa 
i se les tracta molt pitjor que si fos-
sin animals, per dir-ho suau. Podria 
parlar de les persones que continu-
en morint al mar per intentar tro-
bar un futur i fugir de la guerra i de 
la misèria, per cert caldria que l’ex-
cel.lent documental “Mediterráneo” 
fos d’obligat visionat per a tothom.
 De temes no en falten, però em vull 
aturar en l’episodi que ha posat a 
l’ull de l’huracà Salvador Balliu, al-
calde de Caldes de Malavella, que 
destral en mà es va acarar amb uns 
okupes que estaven pernoctant en 
una casa propietat seva.
Se l’ha critica per la seva acció i 
des de l’oposició política ha faltat 
temps per demanar-li la dimissió. 
Crec però que cal tenir en compte 
diversos elements.
Primer: Les imatges que van còrrer 
a les xarxes de l’episodi eren total-
ment parcials, no es veia ni com co-
mençava la disputa ni com acabava.
Segon: Els okupants no eren per-
sones vulnerables que buscaven 
un lloc on aixoplugar-se sinó uns 

galtes que volien passar les vacan-
ces de Setmana Santa de franc, a 
costa d’altri.
L’alcalde s’ha justificat, ha dit que 
duia la destral al cotxe perquè so-
vint va a fer llenya i per tant és 
el que tenia més a mà en el mo-
ment en què es va sentir amena-
çat pels intrusos. Explica que els 
tres joves el van amenaçar amb 
pals i amb un gos gros. Diu que 
es va posar nerviós i ha demanat 

disculpes pel seu comportament.
Al vídeo es veu com els Okupes, a 
crits, li retreuen la seva actitud i 
li diuen que de què va, que no han 
trobat res (cap lloc on anar) per-
què és Setmana Santa.
És reprovable el comportament 
de Salvador Balliu?
Segurament sí, un càrrec públic, 
alcalde i president del consell co-
marcal de la Selva, no pot perdre 
els estreps d’aquesta manera i anar 
brandant una destral en actitud 
amenaçadora. Dit això. És lícit in-
tentar defensar la propietat privada 
davant un comportament agressiu 
i invasiu per part d’uns aprofitats?
Doncs segurament la resposta 
també és afirmativa perquè hi ha 
molt poc respecte per la propie-
tat aliena així com pels diners i 
l’esforç que costa mantenir-la. Un 
poc respecte auspiciat per discur-
sos polítics populistes que dimo-
nitzen la propietat privada i ava-
len les okupacions com el mitjà 
per rebel.lar-se contra els grans 
tenidors i les injustícies socials.
Crec que no cal perdre la prespec-
tiva i no posar-ho tot al mateix sac.
Com haguéssim reaccionat qual-
sevol de nosaltres amb una situ-
ació similar
Per cert el okupes, van marxar 
l’endemà de l’incident.
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Arriben moments dolços en el camp 
de la diabetis

Amb la destral a la mà

La diabetis és una malaltia que es 
presenta quan el pàncrees no secre-
ta suficient insulina o quan l’organis-
me no utilitza eficaçment la insulina 
produïda. Aquesta patologia, que es 
manifesta per nivells alts de gluco-
sa (col·loquialment coneguda com a 
sucre) en sang, presenta una preva-
lença que no para d’augmentar. Si 
bé la predominança és preocupant, 
són moments dolços per a tothom, 
doncs s’acosta l’anhelat futur sense 
les punxades d’insulina.
Hi ha diferents tipus de diabetis, 
però avui us vinc a parlar de la tipus 
1. La diabetis tipus 1 és una malaltia 
autoimmune on el sistema immuni-
tari destrueix les cèl·lules produc-
tores d’insulina. Per altra banda, la 
insulina és una hormona allibera-
da en resposta a nivells elevats de 
nutrients en sang que permet que 
aquests passin del torrent sangui-
ni a l’interior de les cèl·lules del cos. 
La deficiència d’insulina implica que 
les cèl·lules del cos no puguin absor-
bir el sucre i no rebin el subministra-
ment d’energia necessari per com-
plir amb les seves funcions. Alhora, 
aquesta deficiència d’insulina pro-
voca que la glucosa romangui a la 
sang. Tot plegat aboca en una pato-

logia perillosa, on els òrgans del cos 
es veuen greument danyats.
El tractament per excel·lència per 
abordar la diabetis ha sigut la injec-
ció d’insulina diària. Tot i que aquest 
sistema permet mantenir vius i 
sans a més de 535 milions de per-
sones, sembla ser viable poder-li dir 
“adeu” a aquesta tècnica tant moles-
ta. I això seria a través les cèl·lules 
mare. Aquestes cèl·lules són capa-
ces de produir qualsevol altre tipus 
de cèl·lula del cos i, per tant, es po-
drien obtenir cèl·lules productores 
d’insulina. Alhora, aquestes cèl·lules 
es podrien introduir en el pàncrees 
d’un diabètic (que no tenia aquestes 
cèl·lules, doncs el seu sistema immu-
nitari les havia destruït), amb l’avan-
tatge d’esquivar els problemes de 
disponibilitat i compatibilitat.
La gran notícia d’aquesta possibi-
litat, que continua en investigació 
i desenvolupament, és el canvi de 
paradigma envers la diabetis: del 
tractament a la cura. Actualment 
es tracta la diabetis per prevenir-ne 
les seves complicacions, però el paci-
ent segueix malalt, mentre que amb 
aquesta metodologia, el pacient dia-
bètic podria arribar a curar-se i ser 
una persona completament sana.

ARTICLE D’OPINIÓ

ARTICLE D’OPINIÓ

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

La gran notícia és 
el canvi de paradigma 

envers la diabetis: 
del tractament 

a la cura

Transhumància
> Jaume Baigual i Rusiñol

És l’herència d’un passat,
procedeix d’un mot llatí,
pels lingüistes acceptat,
transhumància es traduí.

A l’estiu a les muntanyes
a l’hivern en llocs planes,
ramat, gossos i el pastor,
que penjat a l’esquena
i porta un gros sarró.

Caminant per les clotades
sempre, pels ancestrals indrets,
buscant a cada temporada
als llocs on són més vers.

Pobles de la muntanya
amb races i carres estrets,
juntes passant les ovelles
i els veïns força distrets.

Pastor de transhumància,
un treball reconegut,
sense relleu per aprendre
serà un ofici, desconegut.

L’Instagram de maig

@albertloaso @ernestsls

@rosaferreresplans

LAIA CORNELLAS

BIÒLOGA
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La vila de Caldes de Montbui esdevé aquesta setmana capital europea del termalisme i acull la trobada 
anual de la principal associació de ciutats termals europees: l’European Historic Thermal Towns Association

Situem Caldes en el mapa europeu 
de la mà de l’essència i tradició 
mil·lenària: la nostra aigua termal

“El termalisme ha estat l’essència 
de Caldes des dels antics romans 
fins a l’actualitat” introdueix Isi-
dre Pineda, alcalde de Caldes de 
Montbui. “Termalisme no només 
és aigua calenta, és una mane-
ra de viure i entendre el nostre 
poble; és allò que ens fa diferents 
com a vila i marca de forma im-
portant la manera en què ens pre-
sentem al món” afegeix. 
L’aigua termal, l’extraordinària sin-
gularitat que brolla a Caldes a 74º, 
ha servit des de l’antiguitat per situ-
ar la vila de Caldes en el mapa euro-
peu, i projectar-la a la resta del món. 
Esdevé la porta d’entrada i també el 
nexe d’unió amb altres regions amb 
les quals compartim el termalisme, 

valuosa oportunitat per a la pro-
jecció de la vila a l’exterior. Rebre 
la visita de tantes persones exper-
tes en termalisme i patrimoni his-
tòric, que visquin de primera mà 
i sentin el nostre municipi, esde-
vindrà una magnífica promoció 
per a Caldes de Montbui” apunta 
Núria Carné, regidora d’Europa i 
Projecció Exterior.
Al llarg dels pròxims dies se cele-
braran diverses activitats relacio-
nades amb la difusió i promoció del 
termalisme, així com la descoberta 
del municipi i del patrimoni calderí, 
al marge de l’acte principal –l’assem-
blea general- que es preveu a Can 
Rius. “Seran dies molt intensos 
de treball i networking , on també 

Fa més de 30 anys que Caldes de 
Montbui és vila agermanada amb 
el municipi termal de Taunusstein, 
“i aquest fet ha permès posar en 
pràctica tots aquests valors i inici-
ar moltes altres iniciatives de ca-
ràcter europeista” afegeix l’alcalde. 
En són alguns exemples l’agerma-
nament amb Saint-Paul-lès-Dax o 
l’adhesió a la principal associació 
europea de viles termals, l’Europe-
an Historic Thermal Towns Asso-
ciation. “Ser membres de l’EHT-
TA ens permet aprendre de viles 
de llarga tradició termal, a més 
d’aconseguir promocionar-nos en 
l’àmbit europeu. Per això és tan 
important que Caldes esdevingui 
la capital termal europea acollint 

l’assemblea general de l’entitat, 
aquesta setmana” reconeix Pineda.
  

CALDES, CAPITAL EUROPEA 
DEL TERMALISME 
L’assemblea general de l’Associació 
Europea de Ciutats Termals i His-
tòriques (EHTTA) comença demà, 
dimecres 4 de maig, i enguany tin-
drà lloc a la vila termal de Caldes 
de Montbui; una trobada de caràc-
ter anual que reuneix els represen-
tants d’una cinquantena de ciutats 
termals europees, d’entre una vin-
tena de països diferents.  
“Fa més d’un any que treballem 
al màxim en aquest esdeveniment 
el qual, sense dubte, significa una 

“el nostre origen, la nostra raó de 
ser” apunta Carme Germà, regido-
ra de Turisme i Termalisme. De l’es-
treta relació amb altres referents en 
termalisme arreu, des de Caldes de 
Montbui se segueix generant valor 
“al nostre bé més preuat” descriu-
Germà, a més de perpetuar l’ober-
tura i compromís amb l’europeis-
me: “Connectar-se amb Europa 
representa seguir treballant pel 
progrés dels pobles amb uns va-
lors molt concrets: la llibertat, la 
fraternitat i el respecte pels drets 
humans, ... Elements bàsics que 
compartim i que avui, més que 
mai, hem de seguir defensant da-
vant la complexitat dels dies que 
estem vivint” segueix Pineda. 
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participaran membres de la nova 
associació catalana de viles ter-
mals, representants de Turisme 
de Nacions Unides i alts càrrecs 
de la Generalitat de Catalunya” 
segueix Carné. D’entre el programa 
organitzat per la regidoria d’Europa 
de l’ajuntament calderí destaca l’ac-
tivitat anomenada ‘Cafè d’Europa’, 
una sessió de conferències breus que 
organitza el comitè científic de l’en-
titat, que tindrà lloc al Safareig de 
La Portalera, recentment restaurat. 
L’elecció de la candidatura de Cal-
des per ser punt de trobada de les 
principals ciutats europees arriba en 
només quatre anys d’ahesió a l’asso-
ciació sense ànim de lucre. “El pro-
cés fins a accedir a l’EHTTA -ofi-
cialitzat l’octubre del 2018- va ser 
llarg i laboriós. Va requerir la va-
lidació d’un comitè científic encar-
regat d’examinar si es compleixen 
uns requisits molt exigents, rela-
cionats amb l’ús de les aigües ter-
mals, la conservació del patrimoni 
arquitectònic o el desenvolupa-
ment del sector turístic, entre al-
tres” especifica Carné. 
Però, tot i la modesta trajectòria dins 
l’entitat i la reduïda dimensió del mu-
nicipi envers altres ciutats membres, 
referents del sector termal en l’àm-
bit internacional com Bath, Spa o 
Vichy, “estem satisfets amb la feina 
feta a càrrec d’una regidoria poc 
habitual i de recent creació, enca-
rant un esdeveniment de molt pes 
per al termalisme europeu i per a 
Caldes de Montbui”. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
EN TERMALISME DE REFE-
RÈNCIA INTERNACIONAL
“Som una vila on el passat romà 
se sent, s’olora a cada carrer. El 
termalisme que portem tots i 
totes al cor és el motor i la sin-
gularitat de Caldes, el poble que 
bull! I, per això, considerem que 
hem d’apostar per qualsevol ac-
tivitat que l’aigua termal gene-
ri: hem de liderar l’associació 
de viles termals catalanes, hem 
de ser presents en l’associació 
de viles històriques termals eu-
ropees i, per descomptat, hem 
d’encapçalar la formació en ter-
malisme” declara Carme Germà, 
regidora de Turisme i Termalisme. 
Des de fa dos anys que l’Institut Ma-
nolo Hugué ofereix el cicle formatiu 
de Tècnic/a superior de Termalisme 
i Benestar, dins la família d’Imatge 
Personal; una formació única a Ca-
talunya –amb títol oficial vàlid en tot 
el territori nacional-, que actualment 
està cursant una trentena de perso-
nes, amb part de l’alumnat ja incor-
porat en el mercat laboral. “Volem 
que Caldes de Montbui sigui el mu-
nicipi referent en la formació es-

pecialitzada en el sector termal. 
Amb aquest nou cicle formatiu 
volem començar a traçar el futur 
Institut de Termalisme de Catalu-
nya; un centre sectorial integrat 
de formació professional que ofe-
reixi formació inicial, ocupacional 
i contínua sobre termalisme, amb 
l’objectiu de promoure la formació 
del sector i contribuir al seu des-
envolupament” exposa Pep Bus-
quets, regidor d’Educació. 
Tot i l’estrena en mig de la pandè-
mia, el primer curs del cicle superior 
“va tenir una gran acollida entre 
l’alumnat” segueix Busquets, i l’ex-
periència de dos cursos en funcio-
nament està perfeccionant una for-
mació que és pionera i que compta 
amb poques referències formatives 
en l’àmbit nacional: “Oferir aquest 
cicle és un orgull -com a calderí!-, 
però també una gran responsabi-
litat, perquè hem de saber respon-
dre davant dels alumnes, del de-
partament d’Educació i del sector 
termal” apunta Jaume Balart, di-
rector de l’Institut Manolo Hugué. 
Tanmateix, part de l’èxit del nou 
cicle formatiu també resideix en 
l’estreta col·laboració i implicació 
del sector termal; col·lectiu que, 
d’altra banda, ha rebut amb entusi-
asme la nova formació professional: 
“És un element absolutament crí-
tic per al nostre sector” diu amb 
determinació Joan Anglí, gerent del 
Grup Victòria. La formació regla-
da permet, “d’una banda, dotar 
de prestigi la tasca que es duu a 
terme en els centres termals i, 
d’altra banda, uniformar la for-
mació que fins ara es realitzava 
en els mateixos balnearis” afegeix 
Anglí, membre representant de l’As-
sociació Balneària de Catalunya. 

30 ANYS D’AGERMANAMENTS 
AMB VILES EUROPEES 
El naixement de la Formació Pro-
fessional en Termalisme des de Cal-
des de Montbui ha estat possible, 
en bona part, gràcies a l’agermana-
ment de la vila amb el municipi fran-
cès Saint-Paul-lès-Dax. “A Caldes 
ens hem emmirallat amb el model 
termal que funciona a França, on 
tenen una cultura de termalisme 
molt més avançada que la nostra” 
apunta Balart. En altres països eu-
ropeus, el termalisme significa una 
especialització altament reconegu-
da i arrelada dins del sector sanita-
ri, “de manera que moltes perso-
nes diagnosticades des de Salut 
fan estada en balnearis. A Catalu-
nya, en canvi, encara associem el 
termalisme únicament al descans 
i al temps de lleure” afegeix. I és 
que, a banda de la projecció turísti-
ca del termalisme calderí, “existeix 
una projecció en l’àmbit sanitari i 

Els Banys Termals El Safareig són espais públics on gaudir d’un bany amb les 
propietats terapèutiques i relaxants de l’aigua mineromedicinal que brolla 
al municipi. Arran d’aquesta singularitat -de tradició mil·lenària-, Caldes de 
Montbui emprèn  la tasca -amb el suport d’Europa- de potenciar el caràcter 
mineromedicinal de les seves aigües termals com a font de salut i benestar. 

La regidora Núria Carné amb el president de l’EHTTA, Giuseppe Bellandi, en 
l’acte oficial d’adhesió de Caldes a l’entitat europea, l’any 2018. > AJ.CALDES 

Representants del termalisme de Caldes en la Fira d’FP de Sabadell (a l’abril 
del 2022) davant l’estant del CFGS de Termalisme. > AJ.CALDES  

Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, i Sandro Zehner, alcalde de Taunuss-
tein, en la celebració dels 30 anys agermanament a la vila alemanya. > AJ.CALDES 

del benestar, al qual ens volem en-
caminar, que hem detectat gràci-
es als intercanvis i coneixements 
compartits amb altres viles ter-
mals, també membres de l’EHT-
TA” apunta Núria Carné. 
Enguany se celebra el 10è aniver-
sari de l’agermanament de Caldes 
amb Saint-Pau-lès-Dax; una dècada 
de relació entre ambdues viles ter-
mals que contribueix a la projecció 
de la pluralitat cultural d’Europa, 
així com el foment de la cultura ca-
talana i calderina a partir d’intercan-
vis personals i d’esdeveniments soci-
oculturals. “Amb l’agermanament 
contribuïm al diàleg intercultural 
i incidim en els valors dels nostres 
municipis, així com en la construc-
ció d’una Europa propera i demo-
cràtica per millorar la toleràn-
cia i la comprensió mútua entre 
la ciutadania europea, quelcom 
encara més necessari arran de la 
terrible situació que estem vivint 
en aquests moments” apunta Pau 
León, representant de l’Associació 
d’Amics d’Europa, entitat local que 
vetlla per la preservació de l’agerma-
nament entre ambdues ciutats. 
De fet, els pròxims dies se celebra-
ran diverses activitats compartides 
amb Saint-Paul-lès-Dax. La prime-
ra d’elles començarà el pròxim 9 de 
maig, el Dia d’Europa, amb la inici-
ativa ‘Sumem Km’. L’activitat con-
junta, que enguany celebra la sego-
na edició, pretén sumar quilòmetres 
transitats per la ciutadania fins a as-
solir els 514 km que separen física-
ment ambdues viles termals. Dies 
després, una comitiva calderina es 
desplaçarà a la vila francesa per ce-
lebrar el 10è aniversari de l’agerma-
nament i, mesos més tard, serà el 
torn de festejar l’efemèride a la vila 
de Caldes de Montbui.   
Tanmateix, l’origen del camí euro-
peista recorregut amb fermesa en 
el municipi va iniciar-se tres dèca-
des enrere, arran de l’agermana-
ment de Caldes amb la vila alemanya 
Taunusstein. “El Cercle d’Amics de 
Taunusstein va néixer de l’interès 
d’un matrimoni d’origen alemany 
l’any 1989, quan Europa sembla-
va que estava molt lluny. Aviat es 
va anar creant una xarxa d’inter-
canvis educatius, culturals i soci-
als entre diferents entitats” expli-
ca Emma Garcia, representant de 
l’associació. Les relacions personals 
i la col·laboració entre ambdós mu-
nicipis ha consolidat forts vincles 
d’amistat que, al llarg dels 30 anys, 
han contribuït a fer de Caldes una 
vila més europeista; “una vila amb 
ganes de formar part d’un present 
i un futur que creu en la unió dels 
pobles i els valors que es promo-
uen des d’una Europa que treballa 
pel creixement des de la diversitat 
dels orígens” clou Garcia. 
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L’estudi de gravació professional fundat l’any 2000 per 
Tomàs Robisco i Joan Carles Martín ha anunciat a tra-
vés de les xarxes socials el seu imminent tancament. 
Amb més de 200 àlbums enregistrats a les instal·lacions 
del carrer Pau Cuscó de Caldes ja s’havien convertit 
en un referent al panorama musical. En aquestes dues 
dècades, per l’estudi de gravació hi han passat artistes 

de la talla de Roger Mas, Roba Estesa, Beth Rodergas, 
i més recentment, les Sommeliers, entre molts altres. 
Amb el seu leitmotiv “generar les condicions adients 
d’entorn i d’equipament tècnic perquè la creativitat fluís 
sense impediments” han aconseguit ser un referent en 
el seu sector i molt valorats per tots els professionals 
amb qui han treballat.

Adéu a la Bucbonera Studios 

Després de dos anys de no celebrar-se per la pandèmia de la Covid-19, el passat diumenge 1 de maig els 
calderins i calderines van poder tornar a recuperar la tradició de pujar fins a Sant Sebastià de Montmajor

Un centenar de participants 
en l’Aplec de Sant Sebastià

TRADICIONS | APLEC 1 DE MAIG 

na de les tradici-
ons més populars de 
Caldes és celebrar 
la festivitat de l’1 de 
maig pujant, tant a 

peu, en bicicleta o en cotxe, fins a 
Sant Sebastià de Montmajor. En-
guany, va coincidir en diumenge i 
un dia abans de la festivitat local, 
potser per això, no va ser una de 
les edicions amb més participació 
popular. Tot i això, el diumenge va 
ser un dia esplèndid per arribar 
fins a l’esplanada i gaudir de les 
fantàstiques vistes que ofereix el 
paisatge de la vall nord del Farell. 
Com ja és tradició l’Agrupació 
Sardanista Calderina va organit-
zar una ballada de sardanes, en-
guany a càrrec de la Cobla Osona, 
però amb una tímida participació, 
a les rotllanes potser no hi havia 
massa gent, però es va poder gau-
dir de la tradicional dansa catala-
na, “aquest any és molt fluix, pot-
ser per dues raons: la primera 
perquè dilluns és festa i la gent 
aprofita per marxar i la sego-
na perquè amb l’aturada de dos 
anys per la pandèmia potser la 
gent s’ha refredat i tornar a co-
mençar costa una mica” ens ex-
plica Pilar Butjosa, membre de 
l’Agrupació Sardanista Calderina. 
Als voltants de l’església de Sant 
Sebastià de Montmajor, grups de 
famílies i d’amics van parar les 
taules portàtils per degustar un 
bon esmorzar i un bon dinar a 
l’aire lliure tot preparant les bra-
ses i els fogonets, ja que el dia de 
l’aplec és l’únic dia de l’any que 
es permet fer foc a l’entorn natu-
ral de Sant Sebastià de Montma-
jor, mentre la canalla es distreia 
jugant al bosc i amb la terra roja 
de l’indret amb un ambient distès. 
Com a novetat, aquest any es va 
celebrar la primera edició del con-

U
Mireia Clapers 

curs de paelles que va organitzar 
l’Associació Aimava, una associa-
ció de joves calderins amb moltes 
ganes de contribuir en l’activitat 
lúdica del poble. Els joves d’aques-
ta associació, que va néixer just 
abans de la pandèmia, havien par-
ticipat en l’Aplec tota la vida amb 
les seves famílies, i ara, volen “re-
cuperar l’esperit de l’Aplec de l’1 
de maig i de Sant Sebastià i reu-
nir-nos la màxima gent possible” 
ens expliquen membres d’Aimava. 
El concurs de paelles que van orga-
nitzar hi van participar set equips, 

que els formaven de 10 a 15 perso-
nes, i un jurat convidat va selecci-
onar els tres guanyadors en gust, 
presentació i creativitat. Els pre-
mis que van donar a les persones 
guanyadores eren lots de produc-
tes que van proporcionar diferents 
botigues de Caldes de Montbui 
com Peixos Marina, Públic Moda, 
Vallesana Espai Degustació, Pe-
dragosa i Caves Pagés Entrena. 
Els membres d’Aimava també van 
oferir un servei de barra i música 
durant tota la jornada que es va 
allargar fins ben entrada la tarda.

50è Aplec de la Sardana a Caldes de Montbui

Enguany l’Agrupació Sardanista 
Calderina celebra la 50a edició 
d’Aplecs de la Sardana realitzats a 
Caldes de Montbui en les diferents 
etapes i agrupacions: des del 
“Foment de la Sardana de Caldes 
de Montbui”, etapa on l’Agrupació 
era delegació de l’Obra del 
Ballet Popular; passant pels Aplecs 
Conjunts realitzats amb Palau i 

Sentmenat, fins a la resta que s’han 
dut a terme individualment en 
diferents temporades. Per acompa-
nyar aquesta celebració, faran una 
exposició d’una selecció de material 
històric que l’Agrupació té en arxiu 
i fan una crida a tothom que 
tingui documentació, programes, 
fotografies en qualsevol format, 
que ho faci arribar a l’Agrupació.

Membres de l’entitat local Agrupació Sardanista Calderina ballant una sardana amb la música de la Cobla Osona, diumenge passat, a l’esplanada. > C. M. C
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Ballada de la Cornèlia i el Luci, dissabte passat, a la pl. de la Font del Lleó. > CEDIDA 

othom tenia mol-
tes ganes de sortir 
al carrer i passejar 
entre parades de lli-
bres i roses després 

de dos anys de no poder-ho fer 
amb normalitat, l’any 2020 es va 
anul·lar per la pandèmia i el 2021 
va estar marcat per les restric-
cions. Hi havia moltes expectati-
ves de poder celebrar, enguany, la 
festa del llibre i la rosa com sem-
pre l’hem conegut. Tot i la ines-
tabilitat meteorològica, marcada 
per ruixats intermitents, els cal-
derins i calderines van sortir al 
carrer per visitar les parades de 
llibres, roses i d’entitats calderi-
nes per comprar les últimes no-
vetats literàries, la rosa o ajudant 
a les diferents entitats de Caldes 
adquirint algun detall. Enguany, 
l’Avinguda i Margall va ser l’epi-
centre de les parades i, com a no-
vetat, les activitats i tallers de cul-
tura popular es van representar a 
la plaça de la Font del Lleó, i unia 
les dues ubicacions el carrer Forn, 
amb un itinerari artístic proposat 
per Arts Grup amb l’exposició i la 
venda d’art que va haver de ser 
traslladat a dins al Casino per la 
pluja. Tot i els ruixats, el sol també 
va anar sortint al llarg del dia, per-
metent que la majoria d’activitats 
culturals programades es realit-
zessin o, com el cas de la represen-
tació de La Georgina, en Draco i la 
Dansa, de l’Stage, es van traslla-
dar a l’escenari del Casino i, d’al-

Un Sant Jordi postpandèmia amb un temps inestable

tres, a la Sala Noble de Can Rius. 
A la tarda, i sortejant la pluja es 
va poder veure la plantada i el ball 
de lluïment sense foc de la V Tro-
bada de Bèsties del Ball de Dia-
bles, amb la participació del Bitxo 
del Torrent Mitger de Terrassa, 
l’Atzeries de la colla Vella de Grà-
cia, la Titota de la Colla de Dia-
bles de Canet de Mar i la Godra 

calderina. Els Castellers de Caldes 
i els Bastoners també van poder 
les actuacions que tenien previs-
tes tot i que l’amenaça de pluja 
en aquell moment era constant. 
Aquest any les celebracions de 
Sant Jordi s’han allargat deu dies. 
Es van iniciar el dia 20 amb la pre-
sentació del llibre sobre la trans-
humància de l’autor calderí Tomàs 

FESTES I TRADICIONS | 23 D’ABRIL

Caldes va celebrar la Diada amb les tradicionals parades de llibres i roses i amb una variada programació d’activitats

Mireia Clapers 

T

Ambdues figures han estat restaurades a càrrec de la colla de 
Geganters de Caldes de Montbui, amb el suport de l’Ajuntament 

CULTURA POPULAR | GEGANTS 

Caldes recupera la Cornèlia Flora i 
el Luci Caecili, dos gegants romans

El passat dia 30 d’abril, la Colla 
de Geganters de Caldes de Mont-
bui van celebrar la presentació 
oficial de la restauració de les fi-
gures dels gegants Cornèlia Flora 
i Luci Caecili que feia cinc anys 
que no s’exhibien. Els gegants re-
cuperats es van plantar a l’avingu-
da Pi i Margall i després es va ini-
ciar una cercavila fins a la plaça 
de la Font del Lleó on es va estre-
nar el nou ball d’aquests gegants 
amb la nova música, composta 
per Joan Tous, graller de la colla. 

Segons els documents, el Luci Cae-
cili va ser el primer batlle que hi 
va haver a Caldes de Montbui i la 
Cornèlia Flora va ser la primera 
dona documentada que es va ba-
nyar als banys termals de la vila 
calderina, un fet històric perquè 
en aquella època les dones no po-
dien utilitzar els banys termals. 
La Colla de Geganters ha assumit 
el cost de la restauració d’aques-
tes figures del patrimoni cultural 
del municipi realitzada per un ta-
ller especialitzat en gegants amb 

l’ajuda, amb part del finançament, 
del consistori, que ha finançat el 
nou vestuari, que es va encarregar 
a la modista calderina Montse Bar-
rull i que ha dissenyat les robes tal 
com eren a l’època. Per ella un bar-
nús com els que es feien servir als 
banys termals de l’època i per ell 
un vestit de batlle romà.
Les figures es van construir l’any 
1994 per l’associació de veïns del 
barri de Catalunya, però en el ma-
teix moment els van cedir a la colla 
de Geganters de Caldes. 

Mas; el dia 22 va tenir lloc la tra-
dicional cantata de “La vaca FLo-
rinda” amb la participació de les 
escoles de primària de la vila; el 
dia 25 d’abril l’Orquestra Munici-
pal Joan Valls va oferir un concert  
simfònic amb gran èxit de públic 
a la Sala Noble de Can Rius; i va 
finalitzar el passat dia 30 amb la 
presentació al Casino de Caldes 

del llibre “El rastre Nival” d’Àn-
gels Marzo. Aquest darrer acte 
va ser presentat per Marta Pes-
sarrodona, Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes; acte que alho-
ra també tancava la setmana de 
la poesia, que va comptar amb au-
tors locals que va oferir el Casino 
de Caldes amb motiu de la celebra-
ció de Sant Jordi 2022. 

La venta de roses i llibres a les parades de l’avinguda Pi i Margall es va veure afectada durant tot el dia a causa dels xàfecs intermitents. > C. M. C
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L’actriu conduirà una lectura amb textos de prosa i poesia 

ESPECTACLE | EL CENTRE ATENEU I DEMOCÀTIC

A partir del silenci, amb Sílvia Bel

El pròxim diumenge 8 de maig a les 19 
hores, El Centre, Ateneu Democràtic i 
Progressista acollirà l’espectacle “A par-
tir del silenci” on l’actriu Sílvia Bel re-
citarà i donarà vida a textos de prosa i 
poesia de Maria Mercè Marçal, Dolors 
Miquel, Palau i Fabra, Perejaume, Casas-
ses, Blanca Llum, Valente, Carner, Bros-
sa, etc. A través dels seus poemes l’es-
pectacle recorre la màgia quotidiana, la 
denúncia social, el feminisme, la trans-
gressió, i ens parla també de l’enyor de 
l’exili. Aquest espectacle incorpora la 
música amb cançons de poemes adap-
tats per Juan Manuel Galeas que els en-
laira amb el cant flamenc acompanyat 
per la guitarra de José “El Chote” i per 
la flauta travessera de Fran León. Sílvia Bel visitarà l’escenari d’El Centre aquest diumenge. > CEDIDA 

PREMI | RÀDIO CALDES

El programa “La veu és màgica” de Ràdio Caldes, 
ha rebut una Menció de Qualitat en la categoria 
d’Innovació en els 22 ns Premis ade Ràdio Associ-
ació. El jurat ha destacat del programa de l’emis-
sora calderina, dirigit per Mònica Ibáñez i Josep 
M. Aler, “una original proposta presentada per una 
veu no humana que interactua amb sistemes de 
veu intel·ligents, com Siri o Alexa, i informa sobre 
les novetats en aquest àmbit”. Dirigit per l’espe-
cialista en disseny d’interfícies visuals, de veu i 
multimèdia Mònica Ibáñez i l’especialista en ar-
quitectura de continguts multimèdia, dispositius 
connectats IoT i interfícies de la veu Josep M. Aler, 
“La veu és màgica” és un espai quinzenal dedicat a 
l’ús de sistemes de veu intel·ligents en el cinema i 
en el nostre dia a dia, que s’emet els dimarts a les 

Ràdio Associació de Catalunya premia “La veu és màgica”

12 h per l’antena de Ràdio Caldes i que es pot recu-
perar en Podcast al web de l’emissora municipal. Els 
22 ns Premis Ràdio Associació de Catalunya es lliu-
raran el 19 de maig a l’auditori ONCE de Barcelona.
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Un grup de Caldes va completar la marató del desert, en un dels anys més durs que es recorden pel temps advers

El paradís diabòlic del ciclista

De blau, el calderí Edu Nieto en un moment del recorregut en la 20a edició de fa dues setmanes. > CEDIDA

CICLISME | ORBEA MONEGROS 

Orbea Monegros, la 
marató del desert, és 
un dels reptes més 
durs pels aficionats 
a la bicicleta de mun-

tanya: una ruta de 118 km pels Mo-
negros, que tot i no tenir massa 
desnivell (només 1300 metres) es 
converteix en tot un repte pels par-
ticipants. La competició internacio-
nal, amb sortida i arribada al poble 
de Sariñena (Osca) aplega més de 
8.000 participants i després de 
dos anys sense disputar-se, la pre-
sència de ciclistes calderins va ser 
molt nodrida. D’entre ells, va desta-
car la participació d’un grup d’una 
quinzena que va completar la prova 
amb objectius diferents.
La dificultat de Monegros resi-
deix en la fortalesa mental i en ser 
capaç d’avantposar-te a la clima-
tologia i les condicions de la cursa. 
Per norma general, al fort vent del 
cerç de la zona s’ha de sumar la 
pols que els més de 8.000 partici-
pants aixequen al seu pas. No és es-
trany veure a ciclistes amb masca-
reta per tractar d’evitar la molèstia 
i veure’ls arribar amb la cara plena 
de pols. Però en aquesta edició ha 
estat el problema més mínim, ja 
que les intenses pluges en la zona 
de les últimes setmanes van afavo-
rir compactar el terreny, eliminant 
la pols en gairebé tot el recorregut i 
deixant pas a una gran quantitat de 
bassals en el tram inicial i el final. 
Del paisatge àrid d’altres edicions, 
s’ha passat a una catifa verda en la 
major part del terreny.
Si no era suficient, l’aparició de 
més pluja i de calamarsa en diver-
ses zones, així com el recurrent vent 
del cerç, van convertir el paradís en 
un parany diabòlic on, a més de la 
distància, els ciclistes van haver de 
lluitar contra la climatologia. En els 
primers compassos va ser l’aigua, 
donant posterior protagonisme a 
una fina calamarsa. Per completar 
el cicle, el fort vent va ser el princi-
pal escull en la part mitjana, amb 
l’aparició de nou de la pluja al final. 
Tot això regat amb les típiques cues 
i embussos de participants i el fang 
acumulat pel camí que abraçava les 

L’
Albert San Andrés  rodes sense treva, a banda dels bas-

sals on els participants es van cap-
bussar fins als genolls.
Tots aquests calderins van viure la 
prova de manera diferent. Cadas-
cú amb els seus objectius -acabar, 
rebaixar temps, etc.- però tothom 
amb la mirada posada en tornar al 
punt de sortida de Sariñena. L’Edu 
Nieto va ser un dels ciclistes cal-
derins que va provar fortuna en la 
prova que va marcar el 20è aniver-
sari. Aquesta va ser la tercera vega-
da que es va enfrontar a l’àrida zona 
monegrina, acabant per segona ve-
gada la cursa llarga. “Ha estat una 
experiència molt bona tot i la du-
resa, però vaig gaudir molt” expli-
ca. En aquesta edició, Nieto va can-
viar la BTT per la gravel -una bici 
de competició semblant a la de car-
retera, però amb rodes de munta-
nya- el que permet un ritme més alt 
en terrenys en bon estat. “El pri-
mer any vaig acabar la llarga i el 
segon vaig fer la curta per falta de 
preparació. Aquest any m’he tret 
l’espina i tot i les dures condicions 
he pogut acabar sense problemes” 
sentencia el ciclista, que fins i tot va 
ser capaç d’acabar els últims 10 qui-
lòmetres a l’esprint. 
La Marina Vilardell va ser la cal-
derina més jove d’aquest grup i 
una de les 800 dones participants. 
Amb només 17 anys -l’edat mínima 
per participar és de 18, però comp-
ta l’any de naixement- es va atrevir 
a última hora: “Vaig apuntar-me 
una setmana abans perquè van 
engrescar-me uns companys. 
M’agraden molt els reptes, sobre-
tot els de resistència i vaig creure 
que era bona idea i els meus pares 
van donar-me el suport logístic. 
Vaig al·lucinar amb l’ambient i 
els companys van donar-me tota 
mena de consells per poder aca-
bar”. La jove ciclista va patir els ex-
trems del temps d’Osca i explica que 
“l’inici va ser la part més dura, 
per l’acumulació de gent i la cli-
matologia ho va fer tot més èpic. 
Va ser una experiència brutal que 
espero repetir el pròxim any”.
La Paula Mira també va participar 
per tercer cop, havent completat 
una vegada la llarga i una altra la 
curta. “Aquesta vegada anava més 
preparada que en l’edició anterior 

on vaig arribar gairebé de nit. Tot 
i el mal temps, aquesta és l’edició 
on més he gaudit i on, fins i tot he 
pogut avançar a gent” detalla. La 
Paula va fer la cursa juntament amb 
la seva parella, el Shareef Dudekula, 
però amb objectius molt diferents. 
El conegut fisioterapeuta està pre-
parant la Pedals de Foc, una mara-
tó de muntanya, però de dimensions 
molt més èpiques: 213 km i 6.200 
de desnivell que es disputa a la Vall 
d’Aran el juliol. El Shareef va ser un 
dels que menys temps va fer ser-
vir per completar la prova amb un 
temps en moviment de 5:38. Aques-
ta era la seva cinquena participació, 
després de completar la llarga el 
2016 i la curta el 2017. El 2018 i 2019 
la va fer juntament amb la Paula i 
destaca que  “l’ambient és brutal i 
fer-la amb els amics és molt maco. 

Evidentment, repetiré el pròxim 
any”. Amb el mateix temps va aca-
bar l’Enric Tristany, un dels altres 
participants de la grupeta. Va aca-
bar amb el Shareef, sent els dos pri-
mers d’aquest grup: “La Monegros 
és tot un repte, ple d’emocions i 
dubtes abans d’acabar. Aquesta 
és la quarta vegada que la faig i 
sempre suposa un repte respec-
te a anteriors edicions. No esta-
va preparat per una distància tan 
llarga, però em vaig sorprendre 
del ritme que vaig poder aguan-
tar, sobretot en la primera gran 
pujada i després del segon avitua-
llament. En cada edició s’aprenen 
coses per les següents”.
Pel que fa a la cursa curta de 80 km, 
el David Serrán va ser l’únic que la 
va completar. Amb una mínima pre-
paració -havia entrenat només cinc 

cops en els últims mesos- va decidir 
fer el recorregut curt per tenir ga-
ranties. Amb experiència en grans 
travesses, el constructor calderí va 
patir de valent: “se’m va fer dur, 
ja que l’entrenament va ser molt 
deficient, però vaig gaudir molt. 
Estar amb els amics els dies pre-
vis i posteriors de la cursa van ser 
molt divertits i segur que repetiré 
amb més preparació”.
Tot i les dificultats, els presents 
van acabar el recorregut i celebrar 
la 20a edició de la cursa, on Unai 
Elorriaga i Iván Santurde van com-
pletar la prova no competitiva en 
1a i 2a posició amb un temps de 3 
hores i 46 minuts, intercanviant po-
sicions respecte el 2019. El millor re-
sultat històric calderí va ser el 2n i 
3r lloc assolit per Ramon Celma i 
Sergi Miras del Tot Bici en el 2003.

La nedadora del CN Caldes Clàudia Muñoz és una de les espor-
tistes convocades a participar en el Festival Olímpic de la Joven-
tut Europea (FOJE); edició que enguany tindrà lloc a Banska 
Bystrica (Eslovàquia) del 24 al 30 de juliol. La notícia va ser pu-
blicada el passat 26 d’abril en el llistat oficial a càrrec de la Real 
Federación Española de Natación. En paral·lel,  i a càrrec de la 

Federació Catalana de Natació, la també jove nedadora del club 
calderí Xènia Torrejón ha estat convocada per participar en el 
Circuit Mare Nostrum i representar la selecció catalana absoluta. 
En aquesta mateixa línia, Torrejón va assolir la medalla de plata 
i, per tant, va classificar-se Subcampiona d’Espanya Júnior, en 
la competició nacional del passat mes d’abril, celebrat a Màlaga. 

Torrejón i Muñoz, del CN Caldes, en campionats de natació destacats
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El Recam Làser Caldes posa punt final a la fase regular de 
la lliga sumant una victòria important a la pista del Finques 
Prats Lleida. Els calderins van superar el conjunt del Segrià 
per 2-3 i es classifiquen per disputar els playoff de la compe-
tició després d’assolir la 8a posició.
En el decurs del partit, els calderins van dominar el marca-
dor des del primer moment arran del gol de Rodríguez al 
minut 5. Blanqué va ampliar distàncies després d’una gran 
assistència d’Acsensi i una genial definició del 55 del Caldes. 
Selva va retallar distàncies poc després i Camps va evitar el 
que podria haver estat l’empat a dos. Rosa va anotar el tercer 
del Recam Làser i va posar novament dos gols de distància. 
El duel s’encaminava al tram final quan Acsensi veia la tar-
geta blava. Camps va aturar una nova bola després d’impe-
dir el gol de Vives. Tomàs va fer el definitiu 2-3 quan restava 
un minut per finalitzar el duel. La pòxima cita serà aquest 
dijous a la Copa del Rei de Lleida. > PREMSA CH CALDES 

El sènior del CF Caldes es troba a només una victòria d’as-
solir el gran somni: ascendir a Primera Catalana. Acon-
seguir-ho seria una fita històrica, ja que el conjunt calde-
rí mai ha jugat en aquesta categoria. 
La victòria que els situa a un pas del gran esdeveniment 
va ser arran del partit celebrat aquest cap de setmana 
contra el CF Argentona (0-2). Tot i el resultat, l’encontre 
no va ser fàcil, però el Caldes ha aconseguit sumar fins 
a vint partits sense perdre i una segona volta en la qual 
només ha perdut dos punts de tots els possibles.
Amb una regularitat impecable, el Caldes pot certificar 
el seu ascens i el campionat de lliga el diumenge vinent, 
a casa, davant el C.F. Cardedeu; un partit que es preveu 
igualment complicat ja que el conjunt del Cardedeu també 
es juga l’ascens a Primera Catalana. > T. GUTIÉRREZ

Diumenge 24 d’abril es va celebrar la 5a jornada de lliga 
a Sant Esteve de Palautordera; jornada on el conjunt del 
Rugby & Touch Caldes va encarar dos partits complicats 
amb l’objectiu de procurar mantenir el lideratge en solita-
ri en el Grup B. En una jornada, que va resultar rodona, 
els del Centre Democràtic i Progressista van aconseguir 
imposar-se amb una contundent victòria contra el BUC 
(10 a 1). Arran d’aquest primer resultat de jornada, el con-
junt calderí van agafar força i confiança per enfrontar-se 
als Sharks, de Salou, un equip molt compacte que resta 
en 3a posició: “Ha estat un partit molt ben treballat, 
on s’ha fet valdre l’ordre i la disciplina defensiva per 
construir una forta pressió, permetent bones posses-
sions i córrer al contraatac” expliquen des del Caldes. 
Després arribava la 2a victòria de la jornada amb un 5 a 2. 

HOQUEI | PARLEM OK LLIGA FUTBOL | SEGONA CATALANA TOUCH | LLIGA CATALANA 

Classificats pel playoff L’ascens a Primera 
Catalana, molt a prop

A una jornada per 
classificar-se líders

Celebració del Caldes després de l’última victòria. > M.CÁTEDRA El davanter del Caldes, Jordi Camí, en la 26a jornada. > T. GUTIÉRREZ El conjunt calderí que va disputar la darrera jornada. > CEDIDA 

Fins a cinc jugadores del Futbol Sala femení del CN 
Caldes de les categories sub 16 i sub 19 han estat con-
vocades per disputar el Campionat d’Espanya de se-
leccions autonòmiques, representant als equips cata-
lans en les seves respectives categories. La jornada 
s’està celebrant aquesta mateixa setmana, del di-
lluns 2 al divendres 6 de maig, a la ciutat de La Co-
runya (Galícia). 

Així doncs, el Club Natació Caldes està sent repre-
sentat per dues jugadores a la sub 16: l’Ona Solans i 
la Sònia Cardona; i tres jugadores més de la catego-
ria sub 19: l’Emma Cardona, la Clàudia Hernández i 
la Sandra Garcia. 
El club de Caldes de Montbui ha desitjat molta sort a 
les seves jugadores en aquesta nova experiència com-
petitiva i de caràcter nacional. 

FUTSAL | CAMPIONAT NACIONAL 

Cinc jugadores del CN Caldes han estat 
convocades pel Campionat d’Espanya 
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  Exposició
Durant el maig:
“10 anys de Riure per Viure”
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna

 Jornada de Termalisme 
Assemblea General de l’EHTTA
Del 4 al 6 de maig del 2022
Trobada de l’Associació Europea de Ciu-
tats Termals i Històriques a Caldes de 
Montbui, amb l’ estada a la vila dels repre-
sentants de la cinquantena de ciutats que 
són adherides a l’associació europea.
Lloc: Caldes de Montbi
Org.: ETHHA i Ajuntament de Caldes
 

 Via del Pinxto
Del 26 de maig al 3 de juny del 2022
+ info: https://viadelpintxo.wordpress.com
Lloc: Establiments gastonòmics locals
Organitza: Associació Projecte Mexcla’t i 
Ajuntament de Caldes de Montbui 

 ‘Caldestiu 2022’
Del 27 de juny al 29 de juliol, es farà el 
Casal Municipal d’Estiu i el Club Jove. 
Preinscripcions del 3 al 10 de maig caldes-
demontbui.cat o presencialment amb cita 
prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
· Casal Municipal d’Estiu  (250 places; 
del 27 de juny al 29 de juliol, de 9 a 13:30 
hores; 130€ per infant). 
· Club Jove  (70 places; del 27 de juny al 
29 de juliol; de 9 a 14 hores; 130 € per jove). 
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

 DIMARTS 3
8 H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: dins de l’aparcament c.  Escoles Pies                                                            

Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

 DIMECRES 4
9:30 H · ACCIÓ FORMATIVA D’INTE-
RÈS EMPRESARIAL I FISCAL 
‘Coneix el què pots i no pots deduir en els 
teus impostos per a no tenir sancions d’hi-
senda’, a càrrec de Yolanda Presa (Ypapro-
ject). Durada de 4 hores. 
Lloc: Caldes Emprèn
Organitza: La Piqueta

 DIJOUS 5
19 H · PRESENTACIÓ LLIBRE 
‘De un tiempo y un lugar, de J.Manuel 
Villa Lobos
Lloc i org.: Biblioteca Municipal de Caldes  
de Montbui. 

 DIVENDRES 6
CURS D’AIKIDO
Curs els diez 6, 7 i 8 de maig. 
Lloc: Dojo Sakaki
Organitza: Associació Aikido Sakaki

9 H · AUDICIONS ESCOLARS
A càrrec dels professors de l’EMM Joan 
Valls a les instal·lacions de les escoles pels 
alumnes de P3, P4 i P5.
Lloc: Escola Pia i El Farell 
Organitza: EMM Joan Valls 

18  H · L’HORE DEL CONTE
‘Macedònia de poemes’ a càrrec de Sense 
drama teatre. Edat recomanada a partir de 
4 anys. Les inscripcions es podeu forma-
litzar per Whatsapp al 683 26 70 16.
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes. 

 DISSABTE 7
JORNADES DE PORTES OBERTES · 
ESCOLES BRESSOL
Cal inscripció prèvia en totes les visites 
presencials. 

9H · VISITA PRESENCIAL
Lloc: Escol Bressol Els Peixets

9:30 H · VISITA PRESENCIAL
Altres horaris: 10 h, 10:30 h i 11 h. 
Lloc: EBM Gegant del Pi

9:30 H · VISITA PRESENCIAL
Altres horaris: 10 h, 10.30 h i a les 11 h. 
Lloc: EBM La Lluna

18:30 H · XERRADA
Els caputxins i les herbes santes: “Tornar 
als remeis de sempre”. A càrrec del fra Va-
lentí Serra.
Lloc: Sala petita Casino
Organitza: Acció Cívica Calderina

  DIUMENGE 8
18:30 H · DANSA
L’espectacle EGO de Humancía jove com-
panyia de dansa. Preu d’entrada: 8-10 
euros (6 euros per a estudiants). 
Venda d’entrades a taquilla els dijous de 17 h a 
19 h i per internet a http:bit.ly/CasinoCaldes   
Lloc: Sala gran
Organitza: Casino

  DILLUNS 9
DIA D’EUROPA  - SUMEM 514 KM!
A partir del 9 de maig, comencen a comp-
tabilitzar els quilòmetres que es caminin 
en el recorregut que passa pel camí del 
Foment. Iniciativa que pretén superar els 
514 quilòemters de distància que sepa-

ren els municipis termals agermanats de 
Caldes de Montbui i Sanit-Paul-lès-Dax. 
Per registrar els quilòmetres, cal fer una fo-
tografia o vídeo i enviar-ho a esports@cal-
desdemontbui.cat, o bé compartir-ho a Ins-
tagram indicant els km fets, amb l’etiqueta 
#sumemkmEU i amb menció a
 @esportscaldesm. 
Org. Ajuntament de Caldes de Montbui

  DIMARTS 10
11 H · JORNADES DE PORTES 
OBERTES 
Visita presencial amb inscripció prèvia. 
Lloc: Escola d’Adults Municipal 
El Roure Gros 

  DIJOUS 12
17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES 
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes de  Montbui

  DIVENDRES 13
9 H · AUDICIONS ESCOLARS
A càrrec dels professors de l’EMM Joan 
Valls a les instal·lacions de les escoles pels 
alumnes de P3, P4 i P5.
Lloc: Escola Montbui i Calderí
Organitza: EMM Joan Valls 

  DISSABTE 14
11 H · CONCERT D’INICIS I TASTETS
Tots els alumnes que han fet tastets i els 
que han començat instrument aquest curs 
oferiran un concert musical.
Lloc: Sala d’Actes EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls

16:30 H · CONCERT DE MÚSICA
A càrrec d’alumnes amb deficiències vi-
suals a les instal·lacions del CRE ONCE – 
Barcelona i Auditori ONCE  (Gran Via de 
les Corts Catalanes, 394). Hi participen 
alumnes del Combo de l’EMM Joan Valls. 
Acte obert a la ciutadania. 
Lloc: Barcelona

17 H · CELEBRACIÓ DEL 50È 
ANIVERSARI
Festa de celebració dels 50 anys de l’Esco-
la El Farell. Activitat oberta al públic ge-
neral. Es podran visitar les instal·lacions. 
Lloc i organitza: Escola El Farell

  DILLUNS 16
17:30  CONVERSEM SOBRE EL DOL: 
L’ANHEL DEL RETROBAMENT
Amb Clara Gomis, psicòloga, i Manuela 
Castro, treballadora social, de la Fundació 

Sociosanitària Santa Susanna 
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Organitza: Fundació Santa Susanna

  DIMECRES 18
11 H · TALLER ‘Compartim SOMRIU-
RES’ (Riure per viure). 
Org. i inscripcions: Fundació Sta. Susanna

17:30 H · JORNADA DE PORTES 
OBERTES
Visita presencial amb cita prèvia. 
Lloc: EMM Joan Valls
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

19H · CONFERÈNCIA/XERRADA
‘Hidrogen, energía neta’ a càrrec de Xa-
vier Giménez, doctor en Química i profe-
sor titlar de la Universitat de Barcelona. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí 
Dalmau i Argemir” de Caldes de Montbui

  DISSABTE 21
12 H · ACTE D’HOMENATGE 
Acte d’homenatge a Rafael Sala, amb 
dinar de germanor al rebedor del Centre 
Cívic i Cultural de Caldes de Montbui
Lloc: Sala d’Actes EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls 

  DIMECRES 25
19H · CONFERÈNCIA/XERRADA
‘Analitzar i compredre un quadre’ a càrrec 
de Josepa Salvat, llicenciada en 
Belles Arts. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària ‘Delfí 
Dalmau i Argemir” de Caldes de Montbui

  DIJOUS 26
17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES 
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes de  Montbui

18 H · CÒMIC CLUB CALDES
Lectura de l’obra Xevidom Manicomnio 
de Montse Batalla 
Lloc i irg.: Biblioteca de Caldes 

  DISSABTE 28
17 H · APLEC SARDANES
Celebració dels 50 aplecs de sardanes a la 
vila calderina. Amb la Cobla Marinada  i  
Sant Jordi Ciutat de Barcelona. 
Lloc: Parc de l’Estació
Org.: Agrupació Sardanista Calderina 
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DEFUNCIONS

23 d’abril del 2022 · 89 anys
JUANA VILLAR GARCÍA 

17 d’abril del 2022 · 76 anys
MERCEDES BODAS BODAS 

3 d’abril del 2022 · 102 anys
ROSARIO DÍAZ MENA 

“ Mai en la vida trobareu 
tendresa millor, 
més profunda, més 
desinteressada i veritable 
que la de la vostra mare.”

> Honoré de Balzac
Novel·lista francès

La frase del mes 

Passatemps en català

depressa de pressa

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.

Tria quina opció faries servir per completar aquesta frase: 

“Aquest any, he hagut de fer la mona tan ______________ que 
m’he deixat de posar-hi sucre.” 

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

Curiositats

“És necessari donar veu 
a aquestes dones,  va ser un 

feminicidi acceptat”

J.
 S

E
R

R
A

- Juntament amb la Isabel Márquez 
has coescrit el llibre “Yo me confieso 
bruja”, com sorgeix aquest projecte?
Quan estudiava antropologia a la univer-
sitat hi havia una assignatura de rituals i 
em va interessar molt. En venir a viure a 
Caldes, amb tota la història que té la vila 
sobre les bruixes, vaig contactar amb la 
Isabel i li vaig plantejar el projecte.

- Com inicieu el procés d’escriptura?
Va ser en ple confinament, tot i la difi-
cultat, vam poder treballar en el llibre 
cadascuna des de casa seva.

- Què t’ha despertat l’interès per voler 
conèixer amb més profunditat la figu-
ra de les bruixes i la seva història?
És un tema que sempre m’havia fasci-
nat i “rascant una mica” ens ha portat 
més lluny del que ens pensàvem.

- El llibre explica la història de 22 
bruixes, com vau fer el procés de se-
lec-ció? Sota quins criteris?
Vam buscar dones amb perfils dife-
rents, que fossin completament dife-
rents les unes amb les altres. Vam re-
trocedir fins a l’inici de la història, tot 
i que també haguéssim pogut anar fins 
a la Bíblia, ja que també parlava de les 
Bruixes d’Hendor, però vam començar 
amb Hipàtia d’Alexandria i vam acabar 
al segle XX amb la Vampira del Raval. 
Buscàvem un ventall difrent de dones, 
unes camperoles, reines, nenes... que 

es veiés que no eren dones amb un 
perfil concret a les que es perseguia, 
sinó que qualsevol dona podia ser 
acusada de bruixa.

- Què tenen en comú les històries?
Que són dones i a la seva manera 
poderoses. Per coneixements i es-
tatuts socials, eren dones autòno-
mes, valentes.

- En el llibre hi ha la història de 
dones d’arreu del món, com hi 
heu arribat?
Volíem reflectir que a indrets dife-
rents del món existien “bruixes”, a 
tots els continents hi ha indicis de 
dones acusades de bruixeria. Tot i 
que nosaltres ens hem centrat en el 
nord d’Europa, Alemanya, Irlanda, 
Anglaterra és on hem trobat més 
documentació sobre aquest tema.

- L’Església també hi va tenir un 
paper important?
Sí, però al contrari del que es pensa, 
l’Església catòlica, en el cas d’Espa-
nya, va servir per protegir-les. Qui 
acusava i condemnava més a les 
dones acusades de bruixeria eren 
els alcaldes en l’àmbit local, que fins 
i tot contractaven a “caçadors de 
bruixes”. L’Església, en aquell mo-
ment, estava més preocupada per 
l’heretgia que per les bruixes.

- Creus que aquests projectes de 
divulgació i de reconeixement 

són necessaris?
Crec que és necessari donar veu a 
aquestes dones, no eren bruixes, 
eren dones, va ser un feminicidi 
acceptat i incitat. Van patir una 
persecució ferotge.

- En el llibre hi ha una tasca de 
documentació molt rellevant, va 
ser difícil accedir-hi?
La dificultat més gran va ser haver 
de fer-ho en ple confinament, vam 
ha-ver de trucar a molts ajunta-
ments i arxius d’història per acon-
seguir docu-mentació i no sempre 
va ser fàcil. Els casos de fora del 
nostre àmbit territorial hem hagut 
de fer una recerca bibliogràfica i 
d’hemeroteca molt exhaus-tiva.

- Caldes és una terra de bruixes?
A Caldes és on es van matar més 
bruixes. De fet, volem dedicar un lli-
bre exclusiu dels casos de Caldes. Ja 
hi estem treballant. Hi va haver acu-
sacions de bruixeria a moltíssimes 
dones de Caldes, setze van morir a 
la forca. Va ser un fenòmen en cade-
na. Moltíssimes dones torturades i 
tancades en presons on l’única pos-
sibilitat de sobreviure era acusar a 
altres dones. Aquí a Caldes també 
se celebraven els judicis de dones 
d’altres pobles del voltant.

Anna
Madrid

Egea

Infermera, antropòloga, treballadora social i escriptora

Gràcies a la seva professió ha treballat amb la mar-
ginació i la salut mental de la dona, i, des de sempre, 
ha tingut interès a donar veu a les dones que pel fet 
de ser dones han patit una injusta persecució. Amb 
el llibre “Yo me confieso Bruja” coneixem la història 
de 22 dones acusades i executades per bruixeria.

Mireia Clapers 

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


