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La nova realitat del CAP arran de       la reforma
Acabades les obres després de quatre anys, el Centre d’Atenció Primària de Caldes de Montbui gaudeix d’espais més       amplis, confortables i renovats 

SALUT  | CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

La reforma recentment acabada del CAP de Caldes ha permès l’ampliació del nombre de consultes i la renovació de les sales d’espera, així com d’altres espais com la zona d’extraccions. > Q. PASCUAL

a ser el passat divendres 
4 de febrer quan el con-
seller de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya, 
Josep Maria Argimon, 
va anunciar la imminent 

finalització de les obres de remodelació 
i reforma del Centre d’Atenció Primària 
Joan Mirambell i Folch en la seva darre-
ra visita a l’equipament; unes obres que 
s’han dilatat al llarg de quatre anys, una 
pandèmia i fins a sis onades de conta-
gi de la Covid-19 després, quan la pre-
visió de durabilitat es quantificava en 
poc més d’un any en el seu inici.
En efecte, ara fa sis mesos que el muni-
cipi compta amb un renovat i més ampli 
centre de salut: “Una de les millores 
més substancials que hem guanyat 
arran de la reforma ha estat l’incre-
ment del nombre total de consultes 
-que actualment en són 22 d’operati-
ves-, així com les noves sales d’espe-
ra i l’apropament del servei d’odonto-
logia” apunta Carme Blanco, adjunta a 
la direcció de l’Equip d’Atenció Primà-
ria Caldes de Montbui. A grans trets, 
resumeix Blanco, “la millora es tradu-

V
Ivette Hijano eix en l’increment del confort en els 

nous espais, tant els adreçats a la ciu-
tadania com els destinats als profes-
sionals del centre”.
Segons el projecte d’obres, presen-
tat l’any 2018, els treballs d’interven-
ció pretenien una adequació del CAP 
de Caldes a les noves necessitats arran 
del creixement poblacional registrat en 
el terme municipal des del 1997, any de 
construcció de l’edifici. En aquest, es 
plantejava una nova organització dels 
serveis de proximitat que s’hi atenien, 
així com una ampliació de superfície en 
les dues plantes: “Ara la planta inferi-
or és d’ús intern. Són espais destinats 
a les sales de personal, vestidors i 
l’administració del centre; i a la plan-
ta baixa se situen les consultes mèdi-
ques, l’aula d’educació sanitària, la 
zona d’extraccions i l’atenció a la ciu-
tadania” matisa Blanco. En qualsevol 
cas, la nova distribució i ampliació d’es-
pais ha significat, no només doblar les 
sales de consulta mèdica, sinó també 
disposar de renovades sales d’espera, 
“més confortables i il·luminades, a 
més de comptar amb suficients con-
sultes per a tots els professionals 
que treballen en àrees diferenciades 
de pediatria, d’adults i d’urgències/

emergències” segueix l’adjunta a la di-
recció de l’equipament calderí. 
D’altra banda, la nova distribució del 
centre de salut també ha permès re-
cuperar certs serveis o activitats gru-
pals adreçades a la ciutadania com, per 
exemple, les sessions de pre i post ma-
ternal, així com -segons destaca Blanco, 
“sumar espai addicional per a poder 
acomplir amb les reunions i la forma-
ció de tot l’equip de professionals sa-
nitaris que hi treballem”. 
Tal com plantejava el projecte inicial, el 
CAP Joan Mirambell i Folch també ha re-
tallat distàncies pel que fa a l’assistència 
odontològica, que des dels treballs d’in-
tervenció ja està disponible en el mateix 
equipament: “És un servei que fins ara 
es duia a terme al CAP de Palau de Ple-
gamans i, per tant, no l’entenem com a 
una nova prestació. Ara l’apropem a la 
persona usuària” apunta Blanco. En el 
sentit d’ampliació de serveis, “s’ha incor-
porat una dietista-nutricionista i un 
referent de benestar emocional; dues 
figures orientades a col·laborar amb 
l’equip de professionals  i, més especial-
ment, a l’atenció comunitària i grupal”. 

UNA LLARGA ESPERA DE FINS 
A QUATRE ANYS D’OBRES

La perllongació d’uns treballs que eren 
pensats per a una durabilitat de només 
un any ha generat la frustració i indig-
nació d’alguns professionals que, al llarg 
dels anys i en diverses ocasions, han ma-
nifestat la verdadera dificultat d’oferir 
una bona assistència en un centre de 
salut intervingut per les obres. Segons 
Blanco, aquest temps s’ha viscut “amb 
incomoditat i paciència, molt d’esforç 
i comprensió tant per part de les per-
sones treballadores com per part de 
la ciutadania”. De fet, a les molèsties 
derivades de comptar amb espais inter-
vinguts per les obres, va sobreposar-s’hi 
-molt abruptament- l’esclat de la pan-
dèmia l’any 2020. Aleshores, alguns 
professionals denunciaven estar patint 
“per partida doble” i no poder man-
tenir un circuit prou segur per a ells i 
les persones usuàries: “Les sales d’es-
pera són deficients, dones embaras-
sades visitant-se al costat de la con-
sulta de respiratoris... Aquí estem 
tots molt apinyats, amb la casa a mig 
fer” lamentava Rita Soñé, llevadora del 
CAP, el juny del 2020. “Certament, va 
ser complicat a les primeres onades 
de Covid-19, però l’obertura de nous 
espais ens va facilitar els circuits 
d’atenció” afegeix ara Blanco. 

“En general, 
notem molt 
l’increment del 
confort en els nous 
espais dels quals  
ara comptem, tant 
els adreçats a la 
ciutadania com 
els destinats als 
professionals”

Carme Blanco, 
adjunta a la 
direcció de l’Equip 
d’Atenció Primària 
Caldes de Montbui.
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UNA ATENCIÓ “QUE VA A 
MENYS” SEGONS EL PSC
“La Generalitat inverteix en 
ampliar el CAP, però no aug-
menta el personal ni recupe-
ra els serveis retallats” denun-
ciava Carla Millán, portaveu del 
PSC Caldes, aquest juliol. Segons 
l’agrupació política local, l’equipa-
ment “ha anat a menys” arran de 
la reforma, quan en resulta “que 
un dels serveis específics més 
sol·licitats, com és la ginecolo-
gia, no s’ofereix”: “Fa anys que 
les pacients s’han de desplaçar a 

l’ASSIR de Mollet, on aquest ser-
vei està saturat” afegeix Millán. 
Tanmateix, Blanco remarca que 
“el servei d’Atenció a la Salut Se-
xual i Reproductiva continua en 
funcionament amb les llevado-
res, i és així des de fa anys”. 
En la reivindicació del PSC se 
suma un reforç en el servei de 
pediatria, “que ara és insufici-
ent”, i la necessitat de recuperar 
el servei d’urgències nocturnes, 
“una reclamació històrica per 
a la qual la resposta del depar-
tament de Salut és inexistent”.   

Uns 2.000 nens i nenes van començar les classes ahir. > J.SERRA 

Arrenca nou curs sense restriccions Covid

Com a la resta de municipis de Ca-
talunya, ahir -dilluns 5 de setembre- 
arrencava de manera inèdita el nou 
curs escolar 2022-2023 als centres 
educatius de Caldes de Montbui. 
Uns 2.000 alumnes d’educació infan-
til i primària han tornat a les aules i 
1.000 més ho faran demà als instituts 
i altres centres formatius. Segons les 
darreres mesures preses pel depar-
tament d’Educació, el sistema educa-
tiu de Catalunya ha estrenat el curs 
dies abans de l’habitual i amb un nou 
model intensiu que només durarà el 
primer mes de setembre.
A banda, però, d’aquestes novetats 
que són generals, el regidor d’Edu-
cació, Pep Busquets, ha volgut des-
tacar l’eliminació de les restricci-
ons sanitàries en el curs d’enguany 
i, per tant, la recuperació de la nor-
malitat, sense mascaretes ni proto-
cols de gestió Covid: “És una gran 
notícia” exclama Busquets.

CANVIS PER AMPLIACIONS 
I PÈRDUES DE GRUPS
Enguany, ha estat necessari ampliar 
un grup de 5è de primària a l’Escola 
El Farell “per l’elevat volum de de-
manda” matisa l’Ajuntament. D’al-
tra banda, i amb relació a la pèrdua 
d’un grup d’I3 a l’Escola Montbui, 
“Serveis Territorials encara no ha 
donat resposta a la proposta que 
vam enviar-los el juliol, on dema-
nàvem l’obertura del grup abans 
de l’inici del curs, o bé el compro-
mís d’Educació a fixar el nombre 
d’alumnes matriculats a partir del 
moment que s’obri aquest grup” 
apunta el regidor. “Per nosaltres, 
aquest grup és molt necessari per 
donar resposta a les necessitats de 
planificació educativa del nostre 
municipi” hi afegeix.  

LA GRATUÏTAT A I2
L’entrada en vigor de la gratuïtat de 

EDUCACIÓ | CURS 2022-2023 l’escolarització d’infants de 2 anys ha 
tingut certa repercussió en les matri-
culacions d’enguany. “A Caldes ho 
hem notat, ja que ha fet repuntar 
el nombre de matriculacions res-
pecte del registrat en els cursos 
anteriors” assenyala Busquets. En 
concret, s’han omplert les 43 places 
ofertes en les escoles bressol muni-
cipals. Tanmateix, l’Ajuntament ha 
sol·licitat al departament d’Educa-
ció que revisi l’aportació que ofereix 
per a alumne d’I2, perquè els di-
ners previstos no cobreixen  de ma-
nera íntegra el cost d’escolarització 
d’aquests alumnes: “L’Ajuntament 
haurà d’aportar els diners que fal-
ten d’entre els 1.850 € de quota i els 
1.600 € que rebrem del departa-
ment” segueix el regidor. 

PROJECTE INSTITUT-ESCOLA
Des de la signatura del conveni amb 
Educació l’any 2020 per a la cons-
trucció del nou institut-escola El 
Calderí-Pic del Vent, l’Ajuntament 
afirma que “ja tenim el projecte 
executiu”. Aquest ha estat prece-
dit pel projecte d’arquitectura, el 
procés participatiu amb la comuni-
tat educativa i l’aprovació de l’avant-
projecte a càrrec dels tècnics del de-
partament d’Educació. No obstant 
això, “ens trobem que el cost ha 
augmentat un 32%, degut princi-
palment per l’increment de preus 
de la construcció. Hem demanat 
una reunió per desencallar aques-
ta situació” aclareix Busquets. 

TASQUES DE MANTENIMENT 
VALORADES EN 50.000 €
El curs arrenca a Caldes “amb 
bona part de les actuacions de 
millora i manteniment enllesti-
des” ha comunicat l’Ajuntament. 
En concret, el govern local desti-
na, per aquest 2022, uns 50.000 € a 
diferents intervencions que es pre-
veuen per a tots els centres educa-
tius públics del municipi.
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Un espai de trobada construït l’any 2010

El març del 2010 va començar la construcció de l’skatepark a la vila; una 
actuació promoguda per l’Ajuntament de Caldes i que va comptar amb la 
col·laboració del departament de Joventut de la Generalitat i l’assesso-
rament i implicació de l’associació calderina Skateologia. El nou espai de 
trobada per a la pràctica del patí va sorgir arran d’un projecte presentat per 
l’entitat local al consistori, la qual perseguia la dinamització d’aquest esport 
a Caldes de Montbui. Situat a la part baixa del parc del Bugarai, tocant el 
pavelló municipal esportiu i l’Escola Bressol La Lluna, l’Skatepark va ser 
remodelat l’any 2018, quan es van substituir elements antics d’acer i fusta 
per peces noves de formigó. L’actuació de millora va sorgir arran d’un procés 
participatiu impulsat per la regidoria de Joventut. 

na de les prime-
res coses que fa en 
Marc Vázquez (16 
anys) quan arriba a 
l’skatepark de Cal-

des és repassar l’estat de l’espai i 
recollir la brossa del terra abans 
de començar a patinar. “L’skate 
és un esport de risc i és impres-
cindible mantenir en bones con-
dicions la zona on patinem”; un 
espai que, d’altra banda, ha per-
dut quòrum de persones usuàri-
es arran de “la continuada de-
gradació del seu estat i la mala 
distribució dels elements”: “Fa 
cosa de dos anys potser érem una 
cinquantena de persones que ens 
trobàvem regularment a l’skate-
park de Caldes, però ara no ar-
ribem a la desena. Tot s’ha anat 
apagant: moltes persones han 
deixat de patinar i altres prefe-
reixen anar a altres municipis, 
com Palau o Mollet”. A través 
del perfil @SakteCaldes, en Marc 
dona veu aquest grup de joves cal-
derins i calderines que demanen 
“recuperar aquest espai públic 
on poder practicar l’skate amb 
seguretat i dignificar-lo de nou”. 

“Som joves que volem gaudir del 
nostre esport de manera sana”

U
Ivette Hijano

Skaters de Caldes denuncien el poc manteniment de l’skatepark i demanen suport per a recuperar-hi la seguretat

· Què és @Skatecaldes?
És un compte d’Instagram creat 
amb l’objectiu d’englobar a ska-
ters i scooters de Caldes. Des del 
canal, animem a tothom que pa-
tini a participar en la nostra co-
munitat (sense importar el seu ni-
vell) enviant-nos els seus vídeos de 
skate o scooter, i així compartir-ho 
amb la resta de persones, i fer vi-
sible que l’skateboarding a Caldes 
no és mort.

· Com arrenca l’aventura? 
La iniciativa va sorgir el 5 de no-
vembre de 2020, quan vaig ado-
nar-me que a Caldes de Montbui 
no hi havia cap compte de skate, 
cosa que feia que aquest esport 
semblés inexistent. Actualment, 
també utilitzem el canal  per com-
partir i comunicar informació rela-
cionada amb l’estat de l’skatepark.
 
· En aquest sentit, fa temps que 
poseu l’accent en l’estat d’aquest 
espai on patinar... 
Sí, ho arrosseguem des de fa molts 
anys. Hi ha desnivells a terra, es-
querdes, i molts mòduls en mal 
estat que fan que l’skatepark de 
Caldes no sigui precisament el pre-
ferit de la zona. A més, se sumen 
les reiterades faltes de manteni-

Marc Vázquez, a l’skatepark de Caldes de Montbui, situat a la part baixa del parc del Bugarai. > I. HIJANO

ESPAI PÚBLIC | PARC DE PATINATGE

ment que han durat dies, i mesos!, 
en el transcurs del darrer any. Tot 
això, sumat a un mal aprofitament 
o distribució de l’espai, ha fet que, 
a poc a poc, la majoria d’skaters 
deixin de patinar al nostre poble, i 
en lloc d’això, vagin a altres muni-
cipis veïns, o fins i tot, que abando-
nin aquest esport. 
 
· Quin consideres que és el veri-
table problema de fons?
Crec que és la falsa imatge o la 
mala reputació que tenim les per-
sones skaters. Malauradament, la 
societat relaciona sovint a aquest 
col·lectiu amb conductes incívi-
ques, comportaments antisistema 
o, fins i tot, amb pràctiques il·legals 
com el consum de certes substàn-
cies. SkateCaldes té com a objec-
tiu principal fer visible que això no 
és així, sinó que som joves -i no tan 
joves- que volem gaudir del nostre 
esport de manera sana, igual que 
la resta de calderins i calderines. 
Aquest prejudici sobre els skaters 
fa que freqüentment s’abandonin 
les instal·lacions, i és això el que 
precisament atrau aquest tipus de 
persones amb les quals ens confo-
nen. Per aquest motiu, certa gent 
creu que en aquestes instal·lacions 
es poden tenir conductes poc res-

pectuoses, com embrutar l’espai, 
molestar les persones usuàries, etc.
 
· Com creieu que es pot solucionar? 
Creiem que, definitivament, el 
camí que cal seguir és, ni més ni 
menys, que prendre’n conscièn-
cia. És indispensable mostrar que 
aquest és un espai dedicat exclu-
sivament a l’esport, i poder prac-
ticar-lo de manera sana, cívica i 
seguint les normes d’ús de la instal-
lació. Tanmateix, aquest camí re-
quereix el correcte compliment de 
la neteja diària de l’skatepark per 
part dels serveis municipals, de 
la mateixa manera que es fa amb 
la resta d’equipaments. Seria im-
pensable trobar vidres trencats al 
terra de qualsevol altre espai pú-
blic durant molts dies sense que hi 
hagués neteja! Després d’anys fent 
arribant les nostres queixes enca-
ra no s’ha aportat cap solució, i el 
problema continua. Des de Skate-
Caldes demanem col·laboració per 
tal de revertir aquesta situació.
 
· Hi ha cultura de l’skate a Caldes 
de Montbui?
Caldes és un poble on sempre hi 
ha hagut skaters i, per tant, la cul-
tura de l’skate ha estat molt pre-
sent. L’últim any, molts skaters han 
deixat de patinar o ho fan en al-
tres pobles de l’entorn. Tot i això, 
des de SkateCaldes estem inten-
tant mantenir aquesta cultura i 

vetllant perquè segueixi ben viva.

· Recentment, s’ha inaugurat el 
nou espai dedicat a la cal·listènia 
al parc del Bugarai, arran del 
Nervi Jove. Trobeu a faltar una 
aposta local per a la pràctica de 
l’skate en el municipi? 
Considerem que la inauguració 
del parc de cal·listènia ha estat 
una bona iniciativa que molta gent 
podrà gaudir i aprofitar, però seria 
pertinent que també es mantin-
guessin i renovessin altres instal-
lacions ja existents, com l’skate-
park, cosa que demanem des de fa 
anys. Així doncs, clarament tro-
bem a faltar l’aposta local en es-
port, i en conseqüència, els i les 
skaters marxen a altres municipis 
on les instal·lacions sí que són ade-
quades per a un ús correcte. 
 
· Com valores l’oferta lúdica i 
d’oci dedicada al jovent a Caldes?
Sempre m’he sentit orgullós de 
viure en aquest municipi. A més, 
Caldes disposa d’una molt bona 
oferta lúdica i d’oci dedicada al 
jovent. Justament per això sobta 
que no s’hagi obtingut cap solu-
ció definitiva per la problemàti-
ca que aquestes instal·lacions ar-
rosseguen des de fa tant de temps. 
Agraïm aquesta oportunitat per 
fer més visible el problema, i de-
sitgem que sigui el detonant d’un 
canvi a millor.
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Una de les persones participants en la campanya de donació de sang del divendres passsat. > CEDIDA

Una cinquantena de persones donen sang en la darrera campanya 
organitzada pel Banc de Sang de Catalunya a Caldes de Montbui

SALUT | BANC DE SANG I TEIXITS

Més de cinquanta persones van 
apropar-se a la Sala Noble de Can 
Rius divendres passat, 2 de setem-
bre, en resposta a la crida del Banc 
de Sang i Teixits de Catalunya. “De 
les 53 persones que van venir, final-
ment van poder donar sang 48” ex-
plica Miquel Gómez, membre de l’or-
ganització. Aquesta diferència va ser 
deguda, principalment, a causa de 
la normativa que exigeix el protocol 
Covid-19: “Algunes de les persones 
que van venir no complien amb el 
requisit d’haver passat els últims 
30 dies en el territori, sinó que al-
gunes acabaven d’arribar de paï-
sos de l’estranger” segueix Gómez.
No obstant això, “estem molt con-
tents de la participació de diven-
dres, i en destaquem molt espe-
cialment l’alta participació de 
persones joves” matisa Gómez. 
Segons les dades facilitades per l’en-
titat organitzadora, de les 53 perso-

nes que van apropar-se a la campa-
nya, 48 van donar sang, 4 persones 
va donar moll d’os, una persona va 
fer la seva primera donació i, el més 
important: s’estima que se’n podran 
beneficiar fins a 144 pacients. 
“La donació de sang és un acte so-
lidari i de participació ciutada-
na que beneficia el conjunt de la 
societat” apunta el Banc de Sang 
i Teixits de Catalunya. Per garantir 
el subministrament de components 
sanguinis a tot el territori, el Banc 
de Sang realitza una gestió integral 
del procés de la sang, des del punt de 
partida de la donació fins al final, la 
transfusió. Aquesta transfusió està 
indicada per al tractament de paci-
ents que, en un moment determinat, 
presenten una mancança de compo-
nents sanguinis que no pot ser subs-
tituïda per altres alternatives.
La pròxima campanya a Caldes de 
Montbui es durà a terme demà, di-
mecres 7 de setembre, a partir de les 
16 hores (fins a les 20:30 hores), a la 
Sala Noble de Can Rius. 

L’organització destaca l’alta participació de persones joves i fa una crida a sumar-s’hi en la jornada de dimecres 

Ivette Hijano
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es de l’any 2012 que 
Xavier Blanco ha 
estat el rector de la 
parròquia de Santa 
Maria de Caldes de 

Montbui, Sant Sebastià de Montma-
jor i Sant Esteve de Palaudàries. En 
definitiva, ha estat tota una dècada 
de dedicació a la comunitat calderina, 
en el decurs de la qual Blanco diu ha-
ver-hi sumat “mil records, mil agra-
ïments, hores i hores de feina amb 
persones excel·lents, companyonia 
i estimació”. Aquest diumenge, dia 
4 de setembre, mossèn Xavier Blan-
co i Castro ha oficiat l’última missa 
a l’església de Santa Maria de Cal-
des de Montbui, tot i haver-se aco-
miadat el diumenge anterior. A par-
tir d’aquest mes, Blanco encara un 
nou tomb -personal i sacerdotal-, pre-
nent possessió del nou càrrec i tras-
llat a les parròquies de Sant Esteve i 
Sant Feliu del Racó, al municipi veí de 
Castellar del Vallès. A partir d’aquí, 
el mossèn Alejandro Cantero és qui 
pren el relleu a Blanco, encetant nova 
etapa i destinació arran del seu no-
menament a la vila termal. 

· Com han estat aquests deu anys 
de residència a la vila de Caldes?
Aquesta dècada a Caldes ha estat 
molt importants per mi, en l’àmbit 
personal i sacerdotal. És la parrò-
quia on he estat més anys exercint de 
rector i on he pogut participar més 

“Dels anys viscuts a Caldes m’hi enduc mil records, 
agraïments i hores de feina amb persones excel·lents”

intensament de la vida en una vila. 
Mirant enrere, sembla que aquests 
deu anys hagin passat en un sospir, 
però realment ha estat un temps ple 
de paraules i obres, d’amistats i col-
laboració, i de presència de Déu a 
través de les persones i els esdeve-
niments que hi he viscut.

· Quins consideres que han estat 
els principals reptes a assumir 

com a rector de la parròquia de 
Santa Maria?
En primer lloc, aconseguir unir 
en uns mateixos objectius tots els 
grups i persones de la parròquia. 
També destaco la voluntat d’obrir 
la parròquia a la ciutadania i ser 
present en la vida del poble. Un 
altre repte ha estat el d’apostar per 
una parròquia amb una predilec-
ció clara pels més pobres i febles, i 

RELIGIÓ | PARRÒQUIES 

Mossèn Xavier Blanco deixa la parròquia de Santa Maria després de deu anys i es trasllada a Castellar del Vallès  

Ivette Hijano 

D

Mossèn Xavier Blanco oficiant, per darrera vegada, la missa d’aquest diumenge a l’església de Santa Maria de Caldes. > I.HIJANO 

refermar la nostra pertinença a 
l’Església universal, així com apro-
fundir en la nostra fe.

· Com has rebut la nova destina-
ció, i com encares el canvi a una 
altra parròquia i municipi?
Per als mossens, la notícia del tras-
llat no és una sorpresa. No ens ar-
riba d’un dia per un altre. De fet, ja 
feia un parell de mesos que el Bisbe 

de Terrassa, monsenyor Salvador 
Cristau, m’havia proposat aquest 
canvi i n’hem estat parlant fins a 
la meva acceptació.
Encaro els canvis a la vida sempre 
com a noves oportunitats i amb la 
docilitat del qui sap que no és pro-
pietari de cap parròquia i està a 
disposició de l’Església. 

· Com d’important és la relació 
d’una parròquia amb el territo-
ri i la seva ciutadania local?
Per a mi, aquesta relació és fona-
mental i molt important, ja que la 
parròquia es defineix -de fet- geo-
gràficament: una parròquia és una 
part del territori on viu la comuni-
tat catòlica i mira de dur el missat-
ge de l’Evangeli a les persones re-
sidents d’aquell indret. Com diu el 
Papa Francesc “la parròquia ha de 
ser la casa de l’Església entre les 
cases del poble”. I, per tant, la par-
ròquia a cada municipi o barri ha de 
relacionar-se bé amb la resta d’asso-
ciacions i amb l’administració local. 

 · Quin creus que és el principal 
propòsit de l’Església i la religió 
cristiana en l’actualitat?
Com sempre, és el de dur el mis-
satge de l’Evangeli al món de pa-
raula i obres... I això com s’acon-
segueix? Doncs, enfortint la seva 
identitat de fe; no deixar-se endur 
per les modes ideològiques de cada 
moment; estant al costat de les per-
sones que més pateixen, i sempre 
oferint una mà estesa a tots i totes. 

L’entitat va festejar l’efemèride amb la participació de tota 
la comunitat de les tres fundacions i la població calderina  

ENTITAT SOCIAL | FESTIVITAT

Santa Susanna celebra la diada 
de la seva patrona l’11 d’agost

Com cada any, l’11 d’agost se celebra 
la diada de la patrona de les tres fun-
dacions Santa Susanna de Caldes de 
Montbui. Des de l’aixecament de les 
darreres restriccions que l’entitat 
calderina no havia organitzat actes 
públics, i en aquesta ocasió la cele-
bració ha tingut lloc amb la partici-
pació de tota la comunitat: des de les 
persones usuàries i les seves respec-
tives famílies, a les persones treba-
lladores i membres dels patronats.  
La població de Caldes també va 
poder sumar-se als actes de tarda: 
l’eucaristia, que va tenir lloc a la 
Parròquia de Santa Maria, i la fi de La festa va cloure el curs titulat enguany ‘Dret a necessitar’, al pati de l’entitat. > CEDIDA 

festa, que va celebrar-se al pati de 
l’entitat social calderina.
“Enguany, la diada ha servit per 
agrair públicament la dedicació 
de Mn. Xavier Blanco, president 
de la Fundació d’Acollida Santa 
Susanna, vicepresident de la Fun-
dació Santa Susanna i rector de la 
Parròquia de Santa Maria, mos-
sèn Blanco” exposen fonts oficials 
de la Fundació. Des d’aquest mes de 
setembre que Blanco s’ha trasllat a 
la parròquia de Castellar del Vallès, 
de manera que l’acte va propiciar 
l’acomiadament amb les persones 
vinculades a les tres fundacions.

D’altra banda, també hi va ser pre-
sent Francina Alsina, presidenta de 
la Taula del Tercer Sector, qui en 
l’acte va reconèixer la trajectòria i la 
tasca de la Fundació Santa Susanna, 
una de les més de 3.000 entitats so-
cials del territori català.
Com és habitual a cada any, la festi-
vitat va posar punt final al lema del 
curs, que enguany ha estat “Dret a 
necessitar”. “Els testimonis que 
van intervenir van evidenciar les 
diferents necessitats que tenim les 
persones i la importància de rebre 
ajuda en les diferents situacions 
vitals” reconeix la Fundació. 
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Un cotxe va quedar atrapat quan circulava pel camí que comunica el polígon La Borda amb Can Valls. > AJ.CALDES 

La tempesta d’agost acumula més de
50 litres d’aigua en només dues hores 

CLIMA | TEMPESTA D’ESTIU
La intensa tempesta que va afectar 
Caldes de Montbui el passat diu-
menge 21 d’agost va provocar la cai-
guda d’arbres i branques, així com 
alguns desperfectes en diversos 
punts de la via pública. 
Segons les dades registrades pel 
Servei Meteorològic de Catalunya, 
en tan sols dues hores van caure més 
de 50 litres d’aigua per metre qua-
drat en el terme municipal. De fet, 
la intensitat de la pluja (que va arri-
bar a ser de 30 litres per metre qua-
drat en mitja hora) va fer necessària 
la intervenció dels agents la Policia 
Local i de Protecció Civil, segons va 
confirmar l’Ajuntament de Caldes, 
tot i també apuntar que “en cap cas, 
no hi va haver danys personals”.
En aquest sentit, la Policia Local va 
haver de rescatar una persona que 
havia quedat atrapada dins del seu 
vehicle quan intentava creuar un 
torrent. El cotxe va quedar atrapat 
per l’aigua quan circulava pel camí 
que comunica el Polígon Industrial 
La Borda amb la urbanització Can 
Valls i Torre Negrell. També van 
intervenir en el rescat d’una perso-
na que havia quedat atrapada dins 
d’un ascensor.
L’endemà, passada la tempesta, 
operaris municipals van començar 
a treballar en les tasques de repara-
ció sobre aquelles incidències causa-
des per l’excés i l’acumulació d’aigua 
a la via pública. Al Polígon Industri-
al La Borda, la principal afectació va 
concentrar-se al carrer Borges Blan-

ques i al carrer Josep Bonastre. “En 
diversos punts, la forta pressió de 
l’aigua al clavegueram va provo-
car que saltessin algunes tapes i 
va provocar algunes esquerdes al 
paviment” va assenyalar el consis-
tori. En aquest sentit, també van de-
tectar-se desperfectes al paviment 
del carrer Riells.
D’altra banda, la tempesta va ocasi-
onar, també, caigudes d’arbres que 
van provocar desperfectes a la vo-
rera, com va succeir al carrer Maria 
Aurèlia Campany (al costat de l’Ins-
titut-Escola Calderí-Pic del Vent) i al 
Passeig del Remei. En aquest darrer 
cas, “sí que va provocar desperfec-
tes en dos vehicles que estaven es-
tacionats” apuntava l’Ajuntament. 
La pluja també va provocar l’acu-
mulació de terres al carrer Torrent 
del Salze a l’alçada del carrer Bal-
mes, i al nou pas soterrat que con-
necta el carrer bigues amb el Ce-
mentiri Municipal. “En aquest 
cas, el fet que les obres hagin aca-
bat recentment i que els talussos 
encara no hagin tingut temps de 
consolidar-se ha facilitat que l’ai-
gua hagi arrossegat més terra que 
s’ha acumulat en el pas soterrat” 
va afegir el consistori, tot i que “els 
operaris municipals ja han retirat 
aquestes terres”.
En aquest mateix sentit, i arran de 
la intensitat de la pluja, també van 
patir afectacions les urbanitzacions 
Can Valls i Font dels Enamorats, així 
com alguns camins rurals. 

La forta pluja que va caure amb intensitat el passat 21 d’agost va 
provocar diversos desperfectes a la via pública del terme municipal
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NOTÍCIES BREUS

TERMALISME | AGERMANAMENT

Caldes de Montbui rep la Medalla de la 
Vila a Saint-Paul-lès-Dax, aquest estiu 

Caldes de Montbui és vila agermanada amb el municipi termal i fran-
cès Saint-Paul-lès-Dax des de fa deu anys. Fruit d’aquesta primera 
dècada d’interrelació entre ambdues viles europees, una comitiva de 
Caldes de Montbui -formada per representants de l’Ajuntament i l’as-
sociació Amics d’Europa- van visitar Saint-Paul en el marc de la Festa 
Nacional de la República Francesa, celebrada el 14 de juliol.  
Durant els actes de commemoració i diada nacional, Caldes de Mont-
bui va rebre la Medalla d’Honor de la ciutat, “una distinció que ex-
plica l’enorme estima que s’ha forjat entre els dos pobles, en espe-
cial gràcies a la tasca que ha impulsat l’entitat Amics d’Europa” 
apuntava l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda. 
D’altra banda, la celebració també va acollir la renovació de la sig-
natura de l’agermanament entre l’Ajuntament de Caldes i el de Sani-
Paul-lès-Dax, formalitzat a partir de l’encontre entre ambdós alcaldes 
i representants de les dues entitats, Comité de Jumelage i Amics d’Eu-
ropa, responsables de mantenir i consolidar els vincles i intercanvis 
entre ambdues viles termals.  

Es perllonguen mesures en 
l’enllumenat per a l’estalvi energètic  

Es lliuren 12 nous Certificats d’Acollida 

Edificis emblemàtics com les Termes Romanes seguiran apagant la 
il·luminació a partir de les 22 hores, com es porta fent des d’inicis 
d’agost. Això, després de que s’hagi convalidat el Decret de Mesures 
d’Estalvi i Eficiència Energètica que obliga a posar en pràctica diver-
ses mesures per reduir el consum d’energia elèctrica. A banda de les 
Termes Romanes, l’aplicació del decret també obliga, en el munici-
pi, a apagar la il·luminació de la façana de l’Ajuntament i la dels safa-
reigs de La Canaleta i de La Portalera.

En el marc de la 7a edició de l’entrega dels Certificats d’Acollida, el 
govern de Caldes va lliurar diplomes a una dotzena de persones re-
centment arribades de diversos països estrangers, en la seva majo-
ria procedents de Llatinoamèrica. 
L’acte va tenir lloc el mes de juliol, a la Sala Noble de Can Rius, on 
l’alcalde de Caldes i la regidora de Nova Ciutadania van lliurar els 
diplomes que acrediten haver superat amb èxit el circuit formatiu i 
la voluntat d’inclusió i arrelament al municipi. 
Des de l’any 2015 que l’Ajuntament ofereix el Servei de Primera Aco-
llida a totes les persones estrangeres que arriben al municipi. Fins 
ara, s’han celebrat 9 edicions del curs de Primera Acollida i hi han 
participat un total de 148 persones, de les quals 84 han finalitzat tot 
el procés formatiu dels 3 mòduls i han rebut el Certificat d’Acollida.

ESPAI PÚBLIC | EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

NOVA CIUTADANIA | SERVEI PRIMERA ACOLLIDA 

es de finals de juliol 
que Caldes de Mont-
bui ha guanyat un 
segon pas soterrat 
de la C-59, que en 

aquesta ocasió, permet accedir des 
del nucli urbà al cementiri i altres 
barris extraurbans. “Estem molt 
satisfets de veure que la nostra 
vila ja compta amb dos passos 
soterrats que travessen la car-
retera i que aporten una major 
seguretat, a més de fomentar la 
mobilitat sostenible” va reconèi-
xer l’alcalde, Isidre Pineda.
El nou pas construït a l’altura 
del carrer Bigues respon, segons 
apuntava Pineda, “a una reivindi-
cació històrica de fa molts anys” 
i que ara soluciona la comunicació 
entre el centre urbà, el cementiri i 
l’entorn del terme municipal. 
La Generalitat de Catalunya ha 
estat l’organisme responsable dels 
treballs de construcció del nou pas 
soterrat, la titularitat i gestió del 
qual ha transcendit a l’Ajuntament 
de Caldes a partir de la signatura 
del corresponent conveni de col-
laboració entre ambdues adminis-
tracions. Amb un pressupost que 
es preveia inicialment de 800.000 
euros -i que finalment ha superat 
el milió d’euros-, “el més destaca-
ble de l’obra no és la xifra final o 
les seves característiques tècni-
ques” va dir Isidre Gavín, secre-
tari de Territori i Mobilitat del de-
partament de la Vicepresidència 
i de Polítiques Digitals i Territori 
de la Generalitat, sinó el servei que 
presta a la ciutadania en múltiples 
aspectes: “Des de la seguretat, al 

Nou accés al cementiri per a vianants

Vista aèria del nou pas soterrat de la C-59, la posada en marxa del qual va dur-se a terme el passat mes de juliol. > AJ.CALDES 

foment de la mobilitat sostenible 
i la connexió de Caldes de Mont-
bui a l’altra banda de la carrete-
ra” afegia Gavín. En qualsevol cas, 
el projecte finalitzat “genera tot 
un seguit de beneficis a Caldes 
de Montbui respecte al seu nucli 
urbà, la seva ciutadania i a com 
el municipi es comunica amb tot 
el seu entorn territorial”.  
En paral·lel, les obres han permès 
recuperar el gir a l’esquerra des de 
la carretera C-59 pel carrer Bigues 
pels vehicles que circulen en sentit 
nord, direcció a Sant Feliu de Co-
dines. Tant és així que s’ha habili-
tat un nou accés al nucli urbà per 
descongestionar la resta d’acces-
sos existents.  
L’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui, d’altra banda, ha aprofitat la 
intervenció a la zona per a dur a 

terme els treballs per reconduir el 
conegut com a camí de les Vídu-
es cap al nou pas soterrani i, per 
tant, modificar el seu recorregut: 
“És una actuació que permet re-
dirigir els vianants i ciclistes cap 
a aquest nou pas segur” apunten 
fonts oficials del consistori calde-
rí. L’actuació ha suposat un cost 
de 40.000 euros, segons assenya-
la l’Ajuntament, i els treballs han 
anat a càrrec dels operaris de la 
Brigada Municipal. 
En qualsevol cas, aquest nou pas 
soterrat se suma al que es va cons-
truir l’any 2019 per facilitar l’ac-
cés al polígon industrial La Borda; 
“unes actuacions que permeten 
millorar la permeabilitat entre 
ambdós costats de la C-59 dins 
del terme municipal” continua-
va l’Ajuntament de Caldes. 

INFRAESTRUCTURES | C-59

El nou pas soterrat permet la connexió a peu des del nucli urbà

Redacció

D

Visita institicional al nou pas soterrani

L’alcalde, Isidre Pineda, i el secretari de Territori i Mobilitat del departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat 
de Catalunya, Isidre Gavín, acompanyats de representants locals, en la 
inauguració de la posada en servei del pas soterrat, el passat 28 de juliol. 
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Des del mes de juliol que la Comunitat Energètica Local, la CEL de 
Caldes, compta amb el total de plaques fotovoltaiques que es preveia 
instal·lar en els sis equipaments municipals, segons estableix la pri-
mera fase del projecte energètic local. El conjunt d’instal·lacions so-
lars s’ubiquen a les cobertes del Centre Cívic i Cultural, la Bibliote-
ca, els pavellons esportius de la Torre Roja i del Bugarai, el camp de 
futbol municipal Les Cremades i l’edifici dels habitatges polivalents. 
“Aquestes instal·lacions subministren energia elèctrica als edificis 
municipals per autoconsum, així com al primer centenar de famí-
lies que s’han inscrit en la modalitat A de la comunitat energètica 
local” apunten fonts oficials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
Tants els edificis municipals com cada una de les famílies i propie-
tats adherides a la CEL de Caldes compten amb plafons identifica-
tius que pretenen “informar a la ciutadania dels llocs on estan situ-
ades aquestes instal·lacions i, a la vegada, per donar a conèixer de 
forma detallada l’energia elèctrica generada per cada una d’elles” 
continua el consistori.  
En total, les sis instal·lacions tenen una capacitat de 209 kW que ge-
neren 329.055,27 kWh/any d’energia verda. Segons l’Ajuntament de 
Caldes, aquesta xifra suposa un estalvi anual de 126,68 Tn de CO2eq.

Caldes de Montbui compta amb 
una nova Comunitat Energètica 
local, que se suma a altres instal-
lacions fotovoltaiques situades en 
el municipi sota el model d’autocon-
sum compartit. Elecsum (d’Electra 
Caldense) i Cooperativa 70 són les 
dues entitats locals que componen 
Electra 70, la societat propietària 
de la nova Comunitat Energètica 
“Les Brugueres”. 
La instal·lació d’energia fotovoltai-
ca se situa a l’aparcament del su-
permercat Caprabo i “servirà per 
abastir d’energia 100% renova-
ble”, expliquen des d’Electra 70, a 
persones sòcies de Cooperativa 70 

‘Les Brugueres’, nova comunitat energètica 

Les plaques fotovoltaiques de la nova comunitat ‘Les Brugueres’ se situen en l’aparcament de Caprabo. > CEDIDA 

La placa identificativa a la façana del pavelló de la Torre Roja. > AJ.CALDES

i a empreses i comerços de la zona. 
En concret, serà a aquelles persones 
o establiments ubicats dins el radi 
de 500 metres respecte a la ubica-
ció de les plaques solars.
“De moment, la comunitat ja 
suma 18 persones usuàries” apun-
taven fonts oficials d’Electra 70 en la 
presentació de la posada en marxa 
de la nova comunitat energèti-
ca, el passat 27 de juliol. La instal-
lació compta amb una potència no-
minal de 100 kW, i “les persones i 
empreses que en formen part po-
dran gaudir d’un estalvi en la seva 
factura de la llum, sense la neces-
sitat d’una inversió prèvia en la 

seva instal·lació ni en el seu futur 
manteniment” afegien les entitats 
impulsores durant l’acte. 
A banda d’accedir a l’energia re-
novable, la qual permetrà reduir 
l’ús d’energia elèctrica habitual, les 
persones usuàries podran fer ús de 
l’aplicació per a dispositius mòbils 
d’Elecsum (del grup Electra Calden-
se) que, com en el cas del projecte 
públic “la CEL”, permetrà consul-
tar la quantitat d’energia generada, 
la quantitat autoconsumida i l’exce-
dent sobrant, així com l’estalvi eco-
nòmic i recomanacions per a millo-
rar la rendibilitat de l’autoconsum, 
entre altres serveis.  

MEDI AMBIENT | ENERGIA SOSTENIBLE ACCIÓ CLIMÀTICA | COMUNITAT ENERGÈTICA 

La CEL de Caldes és ja a ple rendiment

La instal·lació fotovoltaica situada al pàrquing del Caprabo és propietat 
d’Electra 70, societat creada entre Electra Caldense i Cooperativa 70  

Taules plenes al Bugarai en la recuperació de la Buga Buti Fest. > CEDIDA 

El veïnat del nucli antic i els barris Bugarai i Els Saulons van celebrar les seves festes en la segona quinzena de juliol

FESTES LOCALS | VEÏNAT

Gresca i germanor en l’any de les festes de barri sense restriccions 

Després d’una aturada que s’ha 
dilatat durant més de cinc anys, 
el barri del Bugarai ha recuperat 
aquest estiu una de les seves cites 
més emblemàtiques, arran de la 
constitució de la nova Junta de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de la 
zona. El 24 de juliol, el veïnat va or-
ganitzar i gaudir de la ‘Buga Buti 
Fest’ on, al llarg del matí, les per-
sones assistents van gaudir d’un 
entrepà de botifarra cuinada a la 
brasa, acompanyada del beure. 
“Tots els productes que hem uti-
litzat, tant el pa com la botifar-
ra i el beure, han estat cedits per 
comerços de Caldes de Montbui” 
apuntava la Junta. 
En paral·lel, les festes també van 
incloure un torneig de Futbol Base, 
que va comptar amb una gran par-
ticipació de jovent, i que va esten-
dre’s al llarg de tot el cap de set-

mana. El públic més petit també va 
gaudir d’activitats infantils adreça-
des especialment per a ells i a les 
seves famílies, amb un espectacle 
de clown i l’aclamada festa d’escu-
ma, que sempre és tan celebrada 
en l’època d’estiu. 

LA SARDINADA POPULAR DEL  
NUCLI HISTÒRIC DE CALDES 
El nucli històric i antic de la vila 
de Caldes de Montbui també va ce-
lebrar la seva festa de barri el dis-
sabte 16 de juliol. De les 10 fins a 
les 13:30 hores, la botiga La Caver-
na de Voltir va convidar a la ciu-
tadania a sumar-se a partides de 
joc de rol ‘Màgic’. A la tarda, la 
plaça Onze de Setembre va acollir 
la festa d’escuma per als petits, i 
al vespre, era el torn de la Sardi-
nada Popular (amb opció per als 
menuts), acompanyada de música 

a la fresca amb punxa disc que va 
amenitzar la nit de festa popular. 

ELS SAULONS: UNA PROGRA-
MACIÓ MÚLTIPLE I VARIADA
Des de competicions de futbol, a ci-
nema a la fresca, cursa de bicicle-
tes, cercaviles, classes de Zumba, 
atraccions d’aigua per als petits 
– i alguns de més grans!-, sopars 
populars i molt de ball a la fres-
ca. Les festes del barri Els Saulons 
no van deixar espai per a l’avorri-
ment des de la tarda del divendres 
15 fins al diumenge 17 de juliol. La 
cita d’enguany va recuperar alguns 
dels jocs més tradicionals, com la 
cursa de sacs o el tira-corda per 
colles, que va engrescar el veïnat 
i incentivar l’esperit de germanor 
després de dos anys amb restricci-
ons de mobilitat i sense poder or-
ganitzar activitats populars. 
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es ganes de festa i celebra-
ció eren palpables a cada 
passa durant el cap de 
setmana del 8 i 9 de juliol. 
Feia mesos que Caldes de 

Montbui assajava amb rigor per acollir 
l’esperada edició d’una de les cites anu-
als ineludibles del panorama cultural 
català. I el públic general, una vegada 
més, no només va respondre amb èxit 
d’assistència i participació en la gran 
festa, sinó que va ovacionar un Escal-
dàrium “executat de manera impe-
cable” apunta l’Ajuntament de Caldes.
Segons la comissió organitzadora, prop 
de 6.000 persones van concentrar-se al 
bell mig de la plaça de la Font del Lleó 
per viure, en primera persona i des-
prés de dos anys d’absència a causa de 
la pandèmia, l’espectacle que ret home-
natge -en clau mitològic- la llegenda que 
explica l’origen de l’aigua termal que 
brolla a Caldes de Montbui. “Aquest 
ha estat un Escaldàrium rodó, en el 
qual l’aigua, el foc, les figures, la mú-
sica i la Godra i l’Hidra van fluir per 
la plaça a la perfecció” assenyalaven 
veus responsables de la festa més sin-
gular de la vila de Caldes.

Una edició magistral que             suma valor i 
qualitat en una festa única a   Catalunya 

L
Ivette Hijano “La Festa del Foc i de l’Aigua va ser 

l’èxit que tothom esperava” hi afegia 
el consistori calderí. La gran massa 
de públic que va seguir les danses -de 
més o menys a prop, amb més o menys 
participació-  va resultar ser una mul-
titud amb ganes de viure i gaudir, així 
com respectar un espectacle altament 
pensat i coreografiat, on hi participen 
diverses entitats locals i desenes de 
calderins i calderines, des del Ball de 
Diables, el parc de Bombers Volunta-
ris i l’Associació La Forca, a més de l’or-
questra de músics locals que van tocar 
en directe, dirigits pel calderí impulsor 
de la festa, el músic calderí Ramón Solé. 
L’interès per la festa de persones d’ar-
reu va ser tal que, segons apunta-
va l’Ajuntament de Caldes, a les 12:30 
hores de la nit es van tallar bona part 
dels accessos a la plaça central, i així 
continuar garantint un espai i festa 
segura per a totes les persones assis-
tents i participants. En paral·lel, i per 
a totes aquelles persones que van optar 
per viure la festa amb certa distància, 
el parc de Can Rius va disposar de pan-
talles gegants des d’on seguir en direc-
te l’espectacle. L’espai que va servir 
d’acompanyament a la festa, amb diver-
ses propostes d’oci, extensa programa-
ció musical post-Escaldàrium i oferta 

FESTES | ESCALDÀRIUM 2022

Milers de persones segueixen de prop l’espectacle coreografiat de l’Escaldàrium, participant activament en les seves danses de foc i aigua. A la dreta, el músic i impulsor de la festa, Ramón Solé. > J.SERRA 

gastronòmica, “també va tenir molt 
bona acceptació per part del públic” 
reconeixia l’organització. 

PUNT LILA PER A UNA FESTA 
LLIURE D’AGRESSIONS  
Així com en altres festes locals, l’Escaldà-
rium d’enguany va comptar amb la instal-
lació d’un Punt Lila, que va ubicar-se al 
parc de Can Rius durant els dies 8 i 9 de 
juliol. L’informe de valoració del servei, 
elaborat per la fundació AGI (Assistència 

i Gestió Integral), detalla que al llarg de 
les dues nits es va atendre un total de 350 
consultes, entre el personal de la carpa i 
la parella itinerant. També conclou que 
no es va atendre ni es va tenir constància 
de cap agressió o assetjament, i que es 
van gestionar els punts foscos (tancant 
l’accés i alertant al servei de seguretat). 
Segons l’organització de la festa, el Punt 
Lila es va instal·lar a cada nit “amb el 
doble objectiu d’informar i sensibilit-
zar a la ciutadania i assessorar, acom-

Unes 6.000 
persones 
van concentrar-se 
a la plaça la nit del 
dissabte 9 de juliol

La plaça de la 
Font del Lleó
va tornar a ser 
l’escenari principal  
de la festa després 
de dos anys 
d’absència 
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Una edició magistral que             suma valor i 
qualitat en una festa única a   Catalunya 

Visites institucionals amb 
motiu de la festa calderina

ESCALDÀRIUM | GENERALITAT DE CATALUNYA

La Festa del Foc i de l’Aigua de Caldes de Montbui 
ha atret, enguany, la visita d’autoritats i represen-
tants del Govern català que, amb motiu de l’Escal-
dàrium, han fet parada oficial al municipi calderí. 
D’una banda, la consellera d’Igualtat i Feminismes 
Tània Verge va assitir a la representació teatral 
que va oferir l’Associació La Forca sobre el judici 
de les dones acusades de bruixeria de l’any 1619. La 
consellera va poder compartir amb les membres 
de l’associació els objectius del projecte que lide-
ren en una trobada que es va celebrar just abans 
del judici, amb les cinc dones que formen La Forca 
(Alba Mayol, Marta Pastor, Laura Urgarte, Rosa 
Calderon i Victoria Paggliano), i representants del 

panyar, assistir i activar el protocol 
de violència masclista i/o lgtbifòbica, 
en cas que hagués estat necessari”. 
Aquesta funció es va dur a terme des de 
la carpa i també a través de la parella iti-
nerant que, entre altres, repartia materi-
al de sensibilització, detectava punts fos-
cos de la festa i voltants i parava atenció 
a actituds relacionades amb qualsevol 
mena de violència.
L’informe també revela alguns aspec-
tes de millora de cara a futures edici-
ons, com ara revisar la ubicació (amb la 
carpa situada en un lloc molt visible i de 
fàcil accés, però massa a prop de la mú-
sica dels concerts com per a poder co-
municar-se amb facilitat). També alerta 
sobre les concentracions de persones a 
la zona de l’aparcament de Les Crema-
des durant les hores de festa nocturna 
sobre la qual cal intensificar les actuaci-
ons de seguretat i vigilància. 

govern local. “De la trobada va sorgir la possi-
bilitat d’obrir l’experiència calderina a la resta 
de territori i posar en comú experiències simi-
lars d’altres “bruixes” d’altres pobles catalans” 
apunten des del consistori calderí. 
D’altra banda, l’Escàldarium també ha propiciat la 
visita del delegat territorial de Cultura a Barcelo-
na, Andreu Felip, qui va reunir-se amb l’alcaldia, 
dissabte a la nit, moments abans de la celebració 
de l’esperada edició. Els representants locals van 
aprofitar la visita per traslladar al delegat -en re-
presentació del govern català- l’interès local per-
què la Generalitat reconegui el valor de la festa, 
única i singular en el territori català.

La consellera Tània Verge amb les membres de l’associaició La Forca i autoritats locals. > J.SERRA

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

 t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat
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l curs 2022-2023 
té dos al·licients 
importants per a 
nosaltres. En primer 
lloc, és el primer 
curs d’ençà que va 

arribar la COVID que es comença 
amb normalitat. Sense mascaretes, 
però no només això: es comença una 
setmana abans l’escola –una petició 
de les famílies i escoles de fa molts 
anys- per ajudar en la conciliació 
laboral i familiar i afavorir aquells 
infants que tenen menys opcions 
d’anar a casals d’estiu. S’ofereix 
de manera gratuïta l’Infantil 2 a 
les escoles bressols municipals i 
s’incrementa la subvenció de les 
privades amb l’horitzó d’acabar 
aconseguint la universalitat.  Però a 
més, a partir d’aquest any les ràtios 
de les classes, és a dir el nombre 
d’alumnes, es reduirà a 20 per classe. 
Això vol dir, que en 9 anys, totes les 
ràtios d’infantil i primària passaran a 
ser de 20 alumnes.  També podríem 
parlar dels nous currículums del 
professorat, més adequats al tipus 
d’educació vigent. Enguany, el 
96% dels alumnes de 4art d’ESO 
tindran plaça per cursar els cicles 
que escullin. Abans, era 30 punts 
per sota i ara per primera vegada 
es treballa coordinadament entre el 
Departament d’Empresa i Treball 
amb el Departament d’educació en 
una clara aposat pels cicles de la 
Formació Professional. No menys 
important, per primera vegada 
no s’ha renovat el concert amb les 
escoles que segreguen per gènere 
(instituts, secundària). I com a país, 
creiem que és una victòria pel bé de 
la llengua, que enguany cap escola 
hagi d’aplicar el 25% del castellà a 
les seves aules. Com deia el conseller 
Gonzàlez-Cambray recentment en 
una reunió per informar-nos de 
l’inici de curs, no només hem vingut 
a gestionar si no i sobretot hem 
vingut a transformar i això és el que 
s’està fent. 
En segon lloc, per a nosaltres aquest 
curs que ha començat és l’últim 
abans d’examinar-nos a les pròximes 
eleccions municipals del mes de 
maig i per això seguirem treballant 
igual que en els darrers tres anys. 
Ens toca enllestir projectes i deixar 
preparats els que volem fer en un 
futur. Per ara però, hem d’acabar 
els habitatges per a joves, (que amb 
els preus desorbitats dels habitatges 
no arriben a pagar un lloguer digne) 
la implementació i ampliació de la 
Comunitat Energètica Local (com 
bé sabeu si us poseu plaques a casa, 

l govern de Pedro 
Sánchez treballa 
per protegir la clas-
se mitjana i treba-
lladora i distribuir 
de manera justa els 

efectes socials i econòmics provo-
cats per la guerra de Putin.

Per això, està adoptant mesures 
com aquestes:

1. Gratuïtat de Rodalies i mitja dis-
tància RENFE. Bonificació del 50% 
en abonaments AVANT i del 30% 
en els abonaments dels transports 
autonòmics i municipals.
2. 20 cèntims de descompte per 
litre en benzina i combustibles
3. Reducció de l’IVA de l’electricitat 
del 21 al 5%. En total, un 80% de re-
baixa dels impostos sobre l’electri-
citat, i el bo social elèctric arriba a 
2 milions de llars.
4. Es limita el preu de la bombona 
de butà a 19,55€
5. Ajuts per a sectors afectats com 
els transportistes 300€ per taxi, 
500€ per furgoneta, 950€ per bus i 
1.250€ per camió.
6. Augment del 10% en les subven-
cions per contractar assegurances 
agràries Beneficiats 410.000 agri-
cultors i ramaders.
7. Augment de 100€ més al mes 
per als estudiants que gaudeixen 
de beca Ajuts per a les rendes 
més baixes.
8. 200€ per als i les treballadores 
que guanyen menys de 14000€ i 
increment del 15% de les pensi-
ons no contributives i de l’Ingrés 
Mínim Vital.
9. L’augment del preu dels lloguers 
es limita al 2%.
10. Nous impostos a bancs i empre-
ses energètiques Perquè la major 
part dels seus beneficis surten de 
les butxaques de la ciutadania quan 
paguen les seves factures.

Des del PSC de Caldes animem 
als veïns i veïnes a beneficiar-se 
d’aquestes mesures en el seu dia 
a dia com podria ser utilitzant 
el transport públic de forma 
bonificada i sol·licitant les ajudes 
mencionades. Treballem dia a dia 
perquè ningú quedi enrere!

E E

Comença el curs, 
continua la feina 

El govern 
socialista, el govern 
de la gent

ls grups polítics mu-
nicipals solen estar 
formats per perso-
nes corrents que 
acaben dedicant 
part del seu temps 

lliure al servei del poble i, per tant, 
de la seva gent. De fet, el contacte 
amb tota aquesta gent (i les seves 
preocupacions) és el que omple de 
sentit la política “de poble”.
Des de fa temps, rebem molts co-
mentaris que demostren una de-
safecció important amb els partits 
que haurien de representar l’inde-
pendentisme. Podríem posar molts 
exemples del perquè s’ha arribat 
a aquest punt: Taules de diàleg 
sense diàleg, cessió de competèn-
cies d’autogovern, pressupostos es-
tatals aprovats que no milloren el 
dèficit, infraestructures pressupos-
tades que no es realitzen, milers de 
persones perseguides judicialment, 
espionatge, ..., i retrets, travetes, i 
punyalades entre els partits que 
configuren MAJORIA ABSOLUTA 
al Parlament (enlloc de remar tots 
a la una). I el que queda és la ges-
tió de les engrunes i les cadires. El 
resultat és obvi: la gent n’està farta 
perquè se sent enganyada.  
Però ull! Això no vol dir que el mo-
viment independentista s’hagi de-
sinflat! Les persones independen-
tistes no deixen de ser-ho d’un dia 
per l’altre com qui es canvia la ca-
misa. Per tant, no infravalorem la 
nostra força.
Des del petit racó que represen-
ta la nostra agrupació municipal, 
allunyada de cadires o interessos 
globals, hem transmès en varies 
ocasions a les executives superi-
ors de Junts la nostra preocupació 
per aquesta deriva autonomista del 
Govern, com també la desafecció 
que veiem al carrer. I, evidentment, 
entenem que una associació com 
l’ANC etzibi aquesta frase en l’ar-
gumentari de la manifestació con-
vocada l’11S: S’ha acabat esperar 
res dels partits, només el poble i la 
societat civil organitzada podran 
assolir la independència.
I nosaltres sí que hi serem. Les per-
sones de carrer hem de tornar a 
demostrar que estem per sobre 
dels partits i que aquests es deuen 
als seus votants. El missatge es 
ben clar: “Tornem-hi per vèncer: 
Independència!”. Com a societat 
civil organitzada, hem demostrat 
en diverses ocasions que només la 
nostra tossuderia i perseverança 
ens acostarà a la llibertat del nos-
tre país.
Per tant, no, no és un 11 de Setem-
bre més. 

E

Un 11 de Setem-
bre més?

ncarem aquest 
nou any amb op-
timisme i il·lusió. 
El 2022 ha de ser 
l’any de la recupe-
ració 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.

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

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

l 18 d’octubre de 
2019 va ser detin-
guda a Barcelona la 
Xènia, veïna de Cal-
des, en el marc de 
les mobilitzacions 

de protesta per l’anomenada “sen-
tència del procés”. Com no podia 
ser d’altra manera, el seu ingrés 
provisional a presó, en un context 
de forta repressió arreu del país i 
centenars de represaliats, va des-
pertar la indignació i la ràbia al 
poble, que va mobilitzar-se per pro-
testar i fer arribar tot el suport a 
la jove.
L’endemà de la detenció, es va con-
vocar una concentració multitudi-
nària al centre de Caldes, que pos-
teriorment va convertir-se en una 
marxa fins arribar a tallar la C-59, 
a la sortida del poble. Diverses per-
sones membres de l’assemblea local 
de la CUP vam participar-hi, així 
com altres entitats i veïns de la vila.
La sorpresa va arribar la tardor de 
2021, quan la nostra companya i re-
gidora Marta Barnils va rebre una 
resolució per la qual se li imposava 
una sanció de 601€, per la comissió 
d’una infracció greu recollida per la 
Llei Mordassa, consistent en “la de-
sobediència o la resistència a l’au-
toritat o als seus agents”, així com 
“la negativa a identificar-se”. Casu-
alment, cap altre dels participants 
en les mobilitzacions al municipi 
va ser represaliat per aquests fets.
Fruit del treball conjunt amb els 
companys d’Alerta Solidària, l’or-
ganització antirepressiva de l’Es-
querra Independentista, vam pre-
sentar un recurs d’alçada contra la 
resolució sancionadora, i tot just fa 
uns dies vam rebre la notícia que 
el recurs havia estat estimat i, per 
tant, la sanció quedava retirada.
Denunciem, una vegada més, la re-
pressió per part dels governs espa-
nyol i català i, especialment, la per-
secució que pateix qui s’organitza, 
tant a l’Esquerra Independentis-
ta com al conjunt dels moviments 
socials dels Països Catalans. Tan-
mateix, posem en valor la impor-
tància de no permetre que aques-
ta repressió ens aturi i de seguir 
enfortint aquelles lluites que pre-
tenen silenciar i aturar.
La Marta i CUP Caldes, no hem 
deixat de sortir als carrers, ni d’or-
ganitzar-nos, ni de lluitar. Les mul-
tes i la repressió de la Generalitat 
autonòmica i l’Estat espanyol no 
ens espanten. Seguim endavant!

E

Tot i la repressió, 
seguim endavant!
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Poden els humans ser immortals?
Naixem, ens desenvolupem, ens reproduïm i morim. 
Aquest és el cicle de la vida de tot ésser viu o, almenys, 
el que es pensava fins el moment. El descobriment 
d’una medusa que habita el Mediterrani, aparentment 
immortal, ha fet qüestionar si aquest destí no podria 
ser evitat i aconseguir la immortalitat humana.
L’envelliment sempre s’ha considerat un efecte cola-
teral de viure, un canvi que pateix tot ésser viu a me-
sura que avança en edat. En efecte, un esdeveniment 
biològic inseparable de la vida. No és sinó ara que ens 
plantegem separar ambdues paraules. És el cas de la 
medusa Turritopsis dohrnii, que és capaç d’allargar 
la seva vida fins l’eternitat. El mecanisme pel qual ho 
aconsegueix és revertint el seu cicle vital, és a dir, tor-
nant a la infantesa una vegada ha assolit l’etapa adulta. 
A més, i el que ha causat més expectació en les inves-
tigacions, és que aquesta regeneració es pot produir 
constantment i sense ninguna mena de límit.
És diferent en el cas dels humans, incapaços d’evitar 
els efectes de l’envelliment. L’acumulació de mutaci-
ons, que apareixen pel simple fet d’existir (recordem 
que ja només rebre llum solar, completament natural i 
inevitable, provoca alteracions en el nostre ADN), aca-
ben per posar fi a la vida. I no només el nostre entorn 
ens “emmalalteix”, sinó que inclús les nostres cèl·lules 
tenen data de “caducitat”, doncs s’ha observat com els 
telòmers (extrems protectors dels cromosomes, es-
tructures que contenen l’ADN) es van perdent al llarg 
del temps. Aquests factors, juntament amb molts al-
tres, desencadenen en el deteriorament del cos i la 
mort biològica.
A través la seqüenciació del genoma de la medusa im-
mortal s’han identificat gens involucrats en la repara-
ció de l’ADN, la diferenciació cel·lular i la integritat dels 
telòmers, entre altres. Són gens especialment interes-
sants, doncs una investigació més profunda en aquest 
àmbit obra la porta a aplicar teràpia gènica (tracta-
ment pel qual es transfereixen gens beneficiosos per 
les cèl·lules, o s’inactiven gens que ocasionen proble-
mes) per aconseguir la tant desitjada immortalitat.

ARTICLE D’OPINIÓ

“La medusa Turritopsis 
dohrnii és capaç 

d’allargar la seva vida 
fins l’eternitat”

LAIA CORNELLAS

BIÒLOGA

La música que ens 
guareix

> Santi Torruella A. 

El fet de guarir de la música. 
Em causa una tendra emoció al-
hora que comprovo com la can-
tant Núria Feliu junt amb pianis-
ta Tete Montoliu van gravar una 
sèrie d’estàndards de la música a 
la meitat de la dècada dels anys 
seixanta. Justament, em causa 
impressió pel fet d’escoltar en el 
present, com destil·len una pe-
culiar frescor que se’m fa inusu-
al. En cada reguitzell de cançons 
traduïdes i interpretades, fa fim-
brar amb una creixent sensibilitat 
i emfatitzant amb la vocalització 
la llengua catalana. Certament, el 
temps no passa en va, ja que han 
transcorregut només que cinquan-
ta-set anys quan ambdós, potser 
van escollir les cançons, al voltant 
d’un piano de cua.
Mai és tard, de rememorar la jove 
cantant que va ser Núria Feliu que 
visqué aquella dècada daurada i 
vibrant, on la música es revalida-
va com una font farcida de missat-
ges alliberadors. I com per mitjà 
de la cadència musical d’uns es-
tàndards originalment en llengua 
anglesa, van ser cantats en l’idi-
oma català en uns anys que en 
aquest aspecte, esdevenien força 
intricats. Així doncs, com a tall 
d’exemple, apropar-se el clàssic 
tema “Moon river” dona molt que 
rumiar amb el fet, que la música 
a voltes, ens pot guarir del dolor 
i més per causa del traspàs d’una 
persona molt estimada. En el final 
del camí hi ha la música en ma-
júscules i la qual, ens requereix 
fer transcendir unes cançons que 
segueixen el seu curs com un riu 
on la lluna s’ha adormit; ens col-
peixen el cor a l’instant quan des-
cobrim aquella primerenca subtil 
tendresa, que prové de la resso-
nància de la veu de la Núria Feliu. 
En memòria.

La natura poètica

> Jaume Baigual i Rusiñol
 (El poeta de Sentmenat)

Tot just apunta el dia,
ja m’anava a despertar,
quan amb gallardia 
es posa el gall a cantar.

Del Pare vaig aprendre
com l’alfals es pot tallar,
fort s’empunya la dalla
i d’embranzida boleia.

No podré mai oblidar,
que en aquesta terra meva,
en aquesta terra nostra,
aprengué el Parenostre
i em van ensenya a plorar.

Enmig de l’herba novella
llueixen d’un blanc perfil
mirat de prop, semblant ocelles,
de plomatge fi i esguard humil,
caminen gronxant-se les oques
xafant l’herbei amb tarannà gentil.

De fulla verda i flor blanca, 
en un arbra molt bonic,
dóna gust veure una branca
quan està tan ben florit.

La natura, magnificència poètica, 
el brunzir del vent, fa la melodia
entre camins, fondals i canyars,
els batecs d’aire escriuen poesia 
damunt l’herbatge i un cel estrellat.

Trajectòria de vida compartida
en els pòrtics que m’he dedicat, 
entre direcció tècnica i poesia,
dos somnis que he fet realitat. 

Ara, crida el meu cor amb tendresa
sobre la margenada, rostoll i reguerol,
uns mots de la meva jovenesa
i d’uns bells records camperols.

En xiuxiuejar el suau vent 
i la natura contemplar, 
fa que trobi la drecera
pels sentiments cercar,
quan aquests s’esmicolen 
del meu cor cap a la mà,
els dits em tremolen
i els escric sense dubtar.

anuncia’t
des de 25 €e · publicitat@calderi.cat

 t · 93 707 00 97
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Més d’una desena d’alumnes de l’Institut Manolo Hugué s’acrediten com a tècnics i tècniques professionals 
en Termalisme, gràcies al cicle de Grau Superior -pioner en el territori- que la vila va estrenar l’any 2020 

Caldes de Montbui gradua la 
primera promoció de professionals 
formada en Termalisme i Benestar

Del País Basc a Caldes de Mont-
bui. Janire Berasarte (21 anys) no 
va dubtar a fer les maletes quan 
va saber que havia nascut un nou 
cicle de Formació Professional de-
dicat al Termalisme i Benestar, el 
qual s’impartia a l’Institut Mano-
lo Hugué de Caldes de Montbui. 
“Sempre m’ha interessat molt el 
termalisme i el fet de treballar 
en balnearis. Com ja havia cur-
sat el grau d’Estètica, en arribar 
a Caldes vaig poder treballar al 
Termes Victòria els caps de set-
mana. Hi feia massatges i trac-
taments estètics. I ara, després 
d’haver superat el cicle formatiu 
de grau superior, ja hi treballo a 
temps complet com a tècnica en 
Termalisme. N’estic molt conten-
ta i, ara per ara, no planejo tor-
nar a casa, sinó quedar-me a Cal-
des per continuar-hi treballant”. 

ritori local. Jo el recomano molt!”. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
PIONERA EN TOT L’ESTAT 
El setembre del 2020 va inaugu-
rar-se el primer curs del cicle for-
matiu de Tècnic/a superior de Ter-
malisme i Benestar, dins la família 
formativa d’Imatge Personal, a l’Ins-
titut Manolo Hugué. “De seguida 
que va publicar-se el decret del 
nou cicle, ens van concedir la pos-
sibilitat d’impartir-lo a l’institut 
i ens hi vam posar de valent per 
començar en el curs 2020-2021. 
Aleshores vam ser un dels pri-
mers centres educatius en oferir 
aquest cicle formatiu, únic en tot 
l’Estat, i després del primer curs 
s’hi han anat sumat altres escoles 
i centres de formació de Catalunya 
i arreu” explica Marçal Subiràs, cap 

i termal, i és una feina que gau-
deixo molt. També participo en la 
coordinació de l’estudi ‘Efectes de 
la balneoteràpia en pacients amb 
Covid persistent’ que s’està duent 
a terme a les instal·lacions del Ter-
mes Victòria. En aquestes sessi-
ons s’evidencien clarament els be-
neficis dels tractaments termals 
en el benestar de les persones, i és 
un goig veure aquest resultat en 
les persones que ens visiten”. Per 
al jove lliçanenc, el grau superior ha 
significat l’oportunitat d’aprofundir 
en coneixements dins del sector de 
la cura i benestar, “sent això el que 
em va motivar a estudiar-lo”, però 
també serveix de porta d’entrada a 
altres estudis postobligatoris o l’ac-
cés a la universitat, on ampliar la 
trajectòria acadèmica tot comptant 
amb el suport econòmic que es de-
riva de l’estabilitat laboral.    

Janire Berasarte i Oriol Rayo són dos 
dels més de deu alumnes de l’Insti-
tut Manolo Hugué que, després de 
dos anys de Formació Professional, 
s’han graduat enguany com a tèc-
nics/ques superiors en Termalisme 
i Benestar. Són, de fet, la primera 
promoció de professionals acreditats 
amb un títol oficial reconegut en tot 
el territori nacional. “Un dels prin-
cipals atractius del cicle és saber 
que s’imparteix en un municipi 
termal que aposta per les propie-
tats mineromedicinals de les seves 
aigües i que compta amb balnearis 
en la mateixa zona on poder treba-
llar” apunta Berasarte. Rayo també 
destaca l’alta diversitat de possibles 
sortides professionals que ofereix la 
formació: “És un cicle molt poliva-
lent que brinda infinitat de pos-
sibilitats, fins i tot més enllà del 
sector termal tan arrelat en el ter-

Oriol Rayo (19 anys) va conèixer el 
cicle formatiu a través d’una expro-
fessora calderina que li va recoma-
nar el curs i, així, donar continuïtat 
als estudis postobligatoris a partir 
de la seva orientació professional, 
amb una formació específica i regla-
da: “Jo soc de Lliçà de Munt i aca-
bada l’ESO vaig estudiar el grau 
mitjà d’Auxiliar d’Infermeria a 
l’Escola Pia de Caldes de Montbui. 
Sempre m’he sentit atret per l’àm-
bit dedicat a l’atenció i cura del 
benestar de les persones, especi-
alment en nens i nenes i en perso-
nes dependents”. Com en el cas de 
la seva companya, el cicle de Terma-
lisme ha facilitat a Rayo una ràpida 
inserció laboral, treballant també a 
temps complet en el mateix balneari 
de la zona, just després d’acabar els 
estudis superiors: “Atenc a les per-
sones visitants en el centre lúdic 
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Oriol Rayo i Janire Berasarte, exalumnes de Caldes i dos dels primers professionals graduats en Termalisme i Benestar de Catalunya, prestant serveis termals a l’Hotel-Balneari Termes Victòria. > Q. PASCUAL 
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d’estudis de Formació Professional 
de l’Institut Manolo Hugué. 
Tot i l’estrena en mig de la pandè-
mia, el primer curs del cicle superi-
or “va tenir una gran acollida” diu 
Pep Busquets, regidor d’Educació, i 
l’experiència de dos cursos en fun-
cionament està perfeccionant una 
formació pionera, la qual compta-
va amb poques referències forma-
tives en l’àmbit nacional. “Estem 
molt contents amb la dedicació i 
l’atenció rebuda del professorat, 
però arran del fet de ser la pri-
mera promoció i haver coincidit 
en temps de pandèmia, també 
hem detectat algun desajust en el 
cicle que s’ha resolt en la promo-
ció actual” apunten els dos exalum-
nes graduats. Malauradament per a 
tot el sistema educatiu, l’esclat de la 
Covid-19 va significar un desgavell 
impredictible que va afectar el des-
envolupament del curs escolar. Així 
i tot, “hem anat superant i apre-
nent dels petits obstacles, i hem 
plantejat canvis en el Pla d’Estu-
dis que milloren la formació actu-
al” segueix Subiràs. 
En el sentit d’avenç en l’oferta for-
mativa, l’Institut Manolo Hugué 
també ha aconseguit ampliar els ci-
cles d’FP dins la mateixa branca pro-
fessional, i aquest curs 2022-23 estre-
na el cicle de grau mitjà d’Estètica 
i Bellesa. “És un gran avantatge i 
millora formativa per tal d’acce-
dir al grau superior de Termalis-
me sense moure’t del mateix insti-
tut” diu Jennifer Zwierzik (23 anys), 
alumna de 1r curs del CFGS de Ter-
malisme i Benestar. Acabada l’educa-

ció secundària en el Manolo Hugué, 
Zwierzik va optar pel grau d’Estèti-
ca a l’Hospital Vall d’Hebron de Bar-
celona i, un any després, va tornar a 
Caldes per començar l’especialitza-
ció en el sector termal: “Estic molt 
contenta amb el cicle perquè gràci-
es a aquest ja no només serè auxili-
ar o massatgista, sinó que compta-
ré amb una titulació superior que 
integra diversos àmbits -l’esport, 
l’estètica, la salut ...-, a més d’obrir-
me moltes altres portes”. 
El CFGS de Termalisme i Benestar 
està compost de dos cursos acadè-
mics amb un conjunt d’assignatures 
que s’emanen de la branca formati-
va de l’Estètica i Bellesa (amb assig-
natures com ‘Massatge estètic’ o ‘Es-
tètica Hidrotermal’); de la família de 
l’Esport (amb matèries com ‘Tècni-
ques d’hidrocinèsia’ o ‘Condicio-
nament físic en l’aigua’); també en 
mòduls que provenen d’Interven-
ció Sociocomunitària i de l’Atenció 
a persones amb dependència, a més 
de mòduls complementaris (amb 
assignatures com ‘Anglès’, ‘Empre-
sa i Iniciativa Emprenedora’ o ‘Ori-
entació laboral’). D’entre el seguit 
d’unitats de competències recone-
gudes, “el cicle formatiu està bàsi-
cament dissenyat per atendre les 
necessitats que reclama el sector 
termal, amb serveis que, en gene-
ral, es refereixen a les cures hidro-
termals aplicades en els balnearis, 
però sense menystenir la vessant 
esportiva o de dinamització de 
grup, les quals també són molt in-
teressants de treballar i conèixer” 
apunta Subiràs. 

L’ALTA DEMANDA I SUPORT 
D’UN SECTOR EN EXPANSIÓ
Part de l’èxit i naixement del nou 
cicle d’FP a Caldes de Montbui resi-
deix en la ferma aposta i estreta col-
laboració de l’empresa privada del 
sector termal, en especial dels dos 
balnearis de referència en el mu-
nicipi. “Des del moment que ens 
van plantejar el projecte forma-
tiu ens vam posar a la disposició 
de l’Ajuntament per col·laborar-hi. 
L’hem vist néixer i n’hem fet el se-
guiment, sent sempre al costat del 
Manolo Hugué i facilitant les nos-
tres instal·lacions en tot moment” 
diu Joan Anglí, gerent de l’Hotel-Bal-
neari Termes Victòria. “Estem en 
contacte continuat amb l’institut. 
Hi hem apostat des d’un inici, no 
només per donar-los suport, sinó 
també perquè es tracta d’un Win-
toWin on hi guanyem tots i totes” 
afegeix Daniel Benito, gerent de l’Ho-
tel-Balneari Broquetas. 
Segons ambdós establiments ter-
mals, l’activitat del sector està expe-
rimentant una progressió i obertu-
ra a nous nínxols de mercat “del tot 
impensables anys enrere” afegeix 
Benito: “Fins fa poc, el termalisme 
s’adreçava únicament a persones 
d’edat avançada amb problemes 
d’artrosis o respiratoris i, afortuna-
dament, això està canviant i l’ofer-
ta s’està estenent a altres públics i 
serveis de manera extraordinària”. 
I en el marc d’aquest nou ventall de 
possibilitats, “necessitem mans 
expertes que sàpiguen conduir el 
sector cap a aquesta nova direc-

ció; professionals formats amb 
els coneixements requerits per 
poder aplicar totes les tècniques 
i extreure el màxim profit a tota 
aquesta oferta”. I aquí és on, com en 
el cas de qualsevol altre sector eco-
nòmic o àmbit professional, “l’apos-
ta per a una formació professional 
és absolutament crítica” afegeix 
Joan Anglí: “Tot i ser un sector 
de dimensions modestes, comp-
tar amb una formació reglada ho-
mogeneïtza, per fi, el servei que 
duem a terme els balnearis des de 
fa segles, a més de generar valor al 
nostre bé més preuat, a l’essència i 
l’element bàsic i diferencial, que és 
la nostra aigua mineromedicinal 
i les seves múltiples propietats”. 

UNA APOSTA GLOBAL I ES-
TRATÈGICA DE MUNICIPI 
Que el CFGS de Termalisme i Ben-
estar hagi nascut a Caldes no és cap 
casualitat, sinó el resultat “d’una 
clara aposta estratègica de muni-
cipi que pretén promoure la vila 
com a destinació turística termal” 
apunta Marçal Subiràs, “i de situar 
Caldes de Montbui com a referent 
del termalisme en tots els aspec-
tes, inclòs el de la formació” afegeix 
Joan Anglí. 
La implantació de la nova formació 
professional va sorgir arran de l’in-
terès i treball cooperatiu entre diver-
sos actors relacionats amb l’àmbit 
administratiu, educatiu i de l’activitat 
econòmica privada, encapçalats per 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
el departament d’Educació, l’Insti-

tut Manolo Hugué, els balnearis Ter-
mes Victòria i Broquetas de Caldes, i 
l’Associació Balneària de Catalunya, 
presidida pel calderí Jordi Anglí. 
“L’Ajuntament té un paper molt 
interessant de connector entre di-
ferents agents existents en el mu-
nicipi per tal d’impulsar iniciati-
ves que surtin directament dels 
agents o bé oferint noves propos-
tes. I això és el que vam fer, i enca-
ra fem, amb la formació professi-
onal en el sector del Termalisme” 
explica Pep Busquets, regidor d’Edu-
cació de Caldes de Montbui. 
A partir del diàleg constant i la bona 
predisposició dels diferents repre-
sentants del termalisme local, i arran 
d’experiències com la participació en 
el projecte europeu Stride4Stride o 
el CFGS de Termalisme a Caldes, 
el consistori continua treballant en 
nous reptes que contribueixin a en-
capçalar la formació especialitzada 
en el sector termal, “tant en el nos-
tre territori com més enllà”, asse-
nyala Busquets: “Volem traslladar 
a Caldes de Montbui el model que 
tenen altres municipis amb altres 
sectors econòmics, com per exem-
ple Vilafranca del Penedès amb el 
seu Institut Català de la Vinya i el 
Vi, o Martorell amb el Centre de 
Formació Professional de l’Au-
tomoció. Així doncs, Caldes de 
Montbui ha de liderar el que serà 
l’Institut de Termalisme de Cata-
lunya, i hem considerat que, per 
proximitat amb els balnearis lo-
cals, el millor espai on ubicar el 
centre formatiu és l’antiga Esco-
la del Carme”.
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L’orquestra de flautes travesseres Flaustaff de l’Escola de Música Joan Valls va actuar el passat 27 d’agost a Aras de los Olmos (Valèn-
cia) convidada per l’Hogar de Aras arran de la festa major del municipi. El públic assistent, més d’un centenar de persones, va quedar 
entusiasmat de la interpretació musical d’una selecció de peces de la Flauta Màgica de W.A. Mozart sota la direcció de Joan Bosch i 
del recital que va oferir l’actor calderí Ferran Devesa amb poesies de F.G. Lorca escollides per a l’ocasió. Flaustaff celebra vint anys 
des dels seus orígens i retornen als escenaris després de l’aturada forçada de la gira de Les Quatre Estacions fruit del temps de pan-
dèmia i ara ja preparen l’espectacle basat en l’òpera de La Flauta Màgica que s’estrenarà a Aveiro (portugal) el pròxim 29 de gener 
de 2023 en el marc del The European Flute Ensemble Event organitzat per l’European Flute Council.

L’orquestra Flaustaff gira per terres valencianes

El músic i compositor calderí s’estrena com a narrador dramàtic en el primer 
audiollibre en format videojoc en català desenvolupat per l’empresa Cubus Games

La veu de Ramon Solé 
ara també a “Infecció”

El músic i compositor calderí a l’estudi de gravació locutant les veus per a l’audiollibre “Infecció”. > GEMMA PERMANYER. 

AUDIOLLIBRE | NARRACIÓ DRAMÀTICA

nfecció” és el primer 
audiollibre en format 
videojoc en català que 
ha desenvolupat l’em-
presa igualadina Cubus 

Games a partir dels textos de l’es-
criptor nord-americà James Schan-
nep. Ramon Solé, que ja col·labora 
habitualment com a compositor de 
música i dissenyador de so d’aquest 
estudi que crea experiències inte-
ractives basades en tota mena de 
narratives, s’estrena com a narrador 
dramàtic d’aquest projecte equiva-
lent, en format digital, dels tradici-
onals llibres jocs de la sèrie literà-
ria dels anys vuitanta “Tria la teva 
aventura”, on el lector assumeix un 
paper protagonista i pren decisions 
que modifiquen la narració. 
El calderí s’ha endinsat per primera 
vegada en el món de la locució dra-
màtica on ha utilitzat la seva veu com 
a únic instrument i reconeix que “ha 
estat una experiència fantàstica i 
a la vegada complicada, els profes-
sionals que es dediquen a locutar 
audiollibres, la majoria són actors, 
estem parlant de l’ofici d’interpre-
tar, és un món completament nou 
per mi on només tens la veu per 
transmetre totes les emocions de 
la història per explicar, amb les pa-
raules que et posen.”
Tot i la seva dilatada experiència en 
radiodifusió, per preparar-se, Solé 
va rebre classes d’interpretació de 
la directora i professora de teatre 
de la secció de teatre de El Centre, 
Núria Adán, ja que “s’ha d’inter-
pretar un guió, de manera atrac-
tiva i transmeten les emocions i 
els moments: si un moment és tre-
pidant ho has de dir d’una mane-
ra, si un moment és calmat ho has 
de dir d’una altra manera, has de 
transmetre a la persona que està 
escoltant, només amb la veu, les di-
ferents emocions de la narració”. 
Pel músic calderí trobar aquest equi-
libri “ha estat complicat, però a 
la vegada apassionant”. En rebre 
aquestes classes d’interpretació van 
permetre a Solé “entendre la dife-
rència entre llegir un text i dir-lo 
i, des d’aleshores, valoro molt més 
la feina dels actors, ja que t’adones 
que et fan oblidar que allò estava 
escrit en un paper”.
A l’aplicació d’”Infecció”, ja dispo-
nible a Apple Store i Google Play, 
l’oient-jugador es submergirà en 
una missió de supervivència enmig 
d’un apocalipsi zombi on haurà de 
prendre les seves pròpies decisi-
ons al final de cada capítol, entre el 
centenar de possibilitats que plan-
teja la narració per continuar enda-
vant i amb més de cinquanta finals 
diferents, per intentar sobreviu-

“I
Mireia Clapers

re a aquesta aventura interacti-
va. Per dur a terme aquest projec-
te Ramon Solé va fer un total de 13 
hores de locucions on va posar les 
veus a prop d’una desena de perso-
natges. Aquesta primera experièn-
cia com a locutor dramàtic ha en-
cantat al músic calderí i confirma 
entussiasmat que hi ha un projec-
te de futur de fer un segon audiolli-
bre amb Cubus Games que ja està 
en procés de preparació.

“The Seventh Book” un altre projecte interactiu

Ramon Solé va participar composant i dissenyant els efectes sonors en aquest projecte per 
a dispositius mòbils per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de Cubus Games. En 
aquest cas, “The Seventh Book”, és un joc narratiu de misteri i de detectius per conèixer 
la història i els personatges d’aquesta ciutat catalana. Per fer aquest encàrrec, Solé, es va 
inspirar amb la música del gènere negre nord-americà per recrear una atmosfera de misteri 
però també afegint-hi elements propis d’una població costanera mediterrània, com el so de 
les gavines o l’acordió, per aconseguir que el conjunt de tots els elements transmeti tot el que 
necessita el projecte.
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Thermalia Oficina de Turisme i l’Ajuntament renoven 
el distintiu Biosphere Sustainable Lifestyle

Thermalia Oficina de Turisme i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, formen part del conjunt d’em-
preses i entitats reconegudes amb el Segell Biosphere Sustainable Lifestyle 2021 pel seu compro-
mís amb la sostenibilitat turística. Concretament Caldes ha rebut dos reconeixements: un com a 
Oficina de Turisme  i un altre com a Destinació Turística que  implica tota la gestió de l’Ajuntament 
relacionada amb l’àmbit turístic (medi ambient, sostenibilitat, gestió de residus, aigua, territori, 
etc). El reconeixement significa la renovació del distintiu corresponent al 2021 per la tasca muni-
cipal en matèria de sostenibilitat i de turisme sostenible, una línia en la que el consistori continua 
treballant aquest any 2022. Biosphere és una certificació pionera que reconeix les bones pràcti-
ques en els àmbits de gestió sostenible, conservació mediambiental, protecció cultural, desenvo-
lupament socioeconòmic i satisfacció al client.

LITERATURA | PRESENTACIÓ NOVEL·LA

El calderí Joan Serra Montagut presenta Pyros 
la seva darrera novel·la

EMISSORA MUNICIPAL | GRAELLA 22-23

L’emissora municipal calderina va engegar una nova temporada el passat dia 1 de setembre. En-
guany, la graella de l’emissora local compta amb un total de 47 programes, set dels quals són nous 
per aquest nou curs. Com a novetats, aquesta temporada els oients podran escoltar Asteroide 
B-612, un espai presentat per Mireia Aguilera i realitzat per i per a persones amb discapacitat, 
que s’emetrà els dilluns a les 12 del migdia. Una altra novetat és Guaita com bull, un programa de 
cuina que Natan Rubio conduirà cada dos dimecres a les 11 del matí. En tercer lloc, tenim Porta 
Oberta, un programa d’entreteniment i cultural que estarà en antena els dijous a les 10 del matí. 
En quart lloc, la veu responsable de Caldes Latino Mix, Elieser Showman de Cuba, enguany tin-
drà un altre programa, Urban latin music, més dedicat als ritmes urbans i que s’emetrà els dijous 
a les 12 del migdia. Els divendres a les 10 del matí, torna Valientes emprendedores, dedicat a les 
xarxes socials, i a les 12 del migdia s’estrena La taquilla del Casino, presentat per l’actor calderí 
Ferran Devesa, que comentarà la programació del Casino. A l’octubre s’afegiran dos programes 
més, que encara estan en preparació. Per una banda, el que realitzaran alumnes de l’escola de mú-
sica Joan Valls els dimecres a les 6 de la tarda; per l’altra, l’espai Piantaos por el Tango, dedicat 
a aquest gènere musical i de ball, que s’emetrà cada dos dilluns a les 12 del migdia. Respecte a la 
temporada anterior només tres programes han caigut de la graella de Ràdio Caldes: Rigorós di-
recte, Parlem de mediació i Sexualidad tal cual..

Arrenca la nova temporada a Ràdio Caldes

El dijous 22 de setembre a les 19 h l’autor calderí Joan Serra Montagut (Barcelona, 1986) presen-
tarà a la seu social de la Cooperativa 70 la seva darrera novel·la titulada Pyros, de gènere episto-
lar, escrita en català i ambientada a la Grècia actual. Pyros és una carta que una jove grega que 
es diu Niké li escriu a un senyor que es diu Stavros. A través d’aquesta carta, la Niké comparteix 
la seva experiència com a activista i gestora cultural i destaca la importància de generar una re-
volució pacífica, simbòlica i transcendental a través de la cultura. L’autor es permet repassar a 
través de l’alter ego de Niké la seva experiència com a gestor cultural a Mèxic durant la darrera 
dècada. Pyros s’ha publicat a través de SOM Editorial Col·lectiva, el projecte literari i social que 
l’autor va fundar i que coordina a Mèxic. Els beneficis de venda del llibre s’invertiran en les acti-
vitats d’aquesta entitat sense ànims de lucre. 

SOSTENIBILITAT | RECONEIXAMENT
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El pròxim dia 11 de setembre se 
celebra la Diada Nacional de Ca-
talunya i l’Ajuntament i entitats 
recuperen un programa d’activi-
tats pel dissabte dia 10 i diumen-
ge dia 11 de setembre que deixa 
enrere les restriccions dels últims 
dos anys a causa de la pandèmia.
La tarda de dissabte dia 10 de se-
tembre hi haurà la tradicional ac-
tuació castellera a les 18 h a la 
plaça de la Font del Lleó amb l’ac-
tuació dels Castellers de Caldes i 
la colla Castellers de Sagrada Fa-
mília. Ja al vespre, a les 21 h, l’en-
titat Caldes per la Independència 
ha organitzat la marxa de torxes 
per la independència que sortirà 
de la plaça Catalunya i que mar-
xarà seguint el recorregut: l’avin-
guda Pi i Margall, el carrer Asen-
si Vega, plaça de l’església, carrer 
del Forn, plaça de la Font del Lleó, 
carrer Barcelona i acabarà a la 
plaça de l’1 d’octubre.
Seguidament, a les 21.30 h l’Agru-
pació Sardanista Calderina ha or-
ganitzat una ballada de sardanes a 
la plaça de l’1 d’octubre amb l’actu-
ació de la Cobla Ciutat de Terrassa. 

Caldes celebra la Diada amb normalitat

Per diumenge dia 11 de setembre,  dia de la Diada Nacional de Ca-
talunya, com és tradició a Caldes de Montbui, se celebrarà l’ofre-
na floral i l’acte institucional a la plaça de l’11 de setembre amb la 
participació dels Castellers de Caldes, Corals de Caldes i altres 
entitats locals.

TRADICIÓ | 11 DE SETEMBRE

A la programació d’aquest any es recuperen totes les activitats 
que es van suspendre durant els temps de pandèmia

18 | CULTURA
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El diumenge 18 de setembre, el Centre Excursio-
nista de Caldes de Montbui organitza ‘El Dia del 
CECMO a Sant Sebastià de Montmajor’; una jor-
nada que “volem dedicar a les persones sòci-
es de l’entitat i que serà oberta a tothom qui 
s’hi vulgui afegir” exposa l’entitat esportiva local. 
L’activitat proposa dues caminades a escollir: la 

primera, que començarà a les 8 hores des de Sant 
Sebastià, amb un recorregut d’uns 14-15 km, fins a 
arribar al Puig de la Creu i tornar; i la segona, a les 
9:30 hores, que constarà d’uns 6-7 km pels entorns 
de Sant Sebastià. Ambdues caminades finalitza-
ran amb un dinar (previst a les 14 hores). Les ins-
cripcions poden tramitar-se fins al 9 de setembre. 

Arrenca el Dia del CECMO a Sant Sebastià de Montmajor 

La calderina, qui no ha deixat d’entrenar al llarg de l’estiu, es troba actualment disputant el Campionat d’Europa 

Elna Francés assoleix la 3a 
posició en la Copa del Món 

La jove patinadora calderina i Ambaixadora de l’Esport, Elna Francés, en la final de la World Cup. > CEDIDA 

PATINATGE ARTÍSTIC | ENTREVISTA 

estiu d’Elna Francés, 
calderina de 17 anys, ha 
estat -molt probablement- 
força més diferent del de 
la majoria de joves de la 

seva edat. “Mentre altres eren a la 
platja o gaudint de les vacances, ella 
s’ha passat tot l’estiu entrenant” 
diu la seva mare, Montse Marín. I és 
que la jove patinadora, nomenada 
Ambaixadora de l’Esport de Caldes de 
Montbui per segon any consecutiu, no 
ha abaixat la guàrdia al llarg del darrer 
mes per encarar una de les cites més 
rellevants de la temporada esportiva: 
la final de la Copa del Món de Patinatge 
Artístic (The World Cup), celebrada del 
10 al 13 d’agost, a Alemanya. 
“Es tracta d’una competició interna-
cional dins de la categoria B, estrena-
da enguany, que ha estat precedida 
per les diverses semifinals que han 
tingut lloc al llarg dels últims mesos 
en diferents països com Portugal, 
Itàlia i Sud-amèrica” explica Marín. 
Elna Francés va aconseguir classifi-
car-se per a la final després d’obtenir 
la segona posició en la semifinal dispu-
tada a Trieste (Itàlia). “Aleshores va 
ser també la primera classificada es-
panyola per participar en la competi-
ció, convertint-se, finalment, en una 
de les deu últimes participants provi-
nents d’arreu”, hi afegeix Marín. 
La difícil carrera de fons fins a arribar 
en aquest punt ha significat una cons-
tant superació que s’ha materialitzat a 
cada campionat que ha encarat Francés 
aquesta temporada: Campiona a Barce-
lona, subcampiona a Catalunya i a Es-
pany i, finalment, subcampiona en la 
semifinal de la Copa del Món. I tot ple-
gat després de superar una difícil lesió 
que va patir en el 2019 i que va posar en 
joc la seva continuïtat en la competició.
Però aquest estiu encara restava pen-
dent una última prova, en la qual Fran-
cés lamenta haver quedat en tercera 
posició. “Sento que vaig fallar. El disc 
curt -la primera exhibició de fins a 3 
minuts- em va anar molt bé, però el 

L’
Ivette Hijano disc llarg -la segona exhibició d’uns 4 

minuts- no va anar com hagués vol-
gut, i això em va fer perdre punts en 
la classificació final” reconeix Fran-
cés amb veu abatuda. “Sí, no ha que-
dat massa contenta” hi afegeix la 
mare. I és que després del treball in-
cansable i el sacrifici personal -i famili-
ar- per a la pràctica i l’excel·lència d’un 
esport “que m’encanta”, la pressió que 
s’adjudica un mateix probablement va 
en augment. En aquest sentit, l’Elna re-
coneix que “gràcies al treball que fem 
des del 2019 amb la psicòloga espor-
tiva, cada vegada sento que controlo 
més els nervis i surto a la pista més 
tranquil·la i relaxada”.  
Avui, dimarts 6 de setembre, la jove cal-
derina està disputant el Campionat Eu-
ropeu de Patinatge Artístic, i dies abans 
encarava la nova competició amb l’anhel 
d’aconseguir la suficient puntuació i així 
classificar-se per a participar en el prò-
xim Campionat Mundial, que tindrà lloc 
a la tardor: “M’agradaria molt complir 
aquest somni aquesta temporada”. 

UNA PASSIÓ QUE EMANA 
MOLT DE SACRIFICI I D’ESFORÇ
Elna Francés patina des dels seus 4 
anys. Després d’un temps combinant 
aquesta disciplina amb la gimnàstica 
rítimca, Francés va apostar en exclu-
siva pel patinatge arístic. “A l’inici, 
només entrenava tres dies a la set-
mana, però des dels 8 anys que com-
peteixo i això em requereix entrenar 
diàriament”. Acabada l’Educació Pri-
mària a l’Escola Montbui, “l’Elna ens 
va demanar seguir estudiant en un 
institut amb l’horari lectiu només de 
matins per poder mantenir l’entrena-
ment cada tarda” diu Marín. Aquest 
curs, Francés estudiarà 2n de Batxille-
rat i, com aquest darrer any, haurà de 
seguir dinant cada dia al cotxe quan 
enllaça les classes acadèmiques amb 
l’entrenament fins a llargues hores del 
vespre. “L’Elna és un exemple de sa-
crifici, disciplina i organització, i com 
a pares n’estem molt orgullosos. És 
molt meritòs tot el que fa i nosaltres 
fem tot el que podem per donar-li tot 
el nostre suport” afegeix Marín. 

Sant Sebastià de Montmajor serà el punt de partida i de trobada en la jornada. > CECMO 
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Celebració en l’última temporada. > M.CÀTEDRA

Més treball físic amb 
una molt bona plantilla

Nova direcció i primers 
equips femenins

Esperat inici de lliga 
en 2a i 3a Nacional 

Gran estrena de nova 
categoria per al club

Nova etapa amb espor-
tistes de gran projecció

A punt pel 2n Open 
de Camp Vila Termal 

El Recam Laser Caldes estrena temporada a la 
màxima categoria i ho fa “amb un vestidor fort, 
treballant molt l’aspecte físic i amb molta il-
lusió per començar a competir”. Les quatre 
noves incorporacions “s’estan adaptant molt 
bé a l’equip” i de cara a la nova temporada “ens 
plantegem com a objectiu més pròxim acon-
seguir de nou que la pista de la Torre Roja 
sigui inexpugnable com ho ha estat altres 
anys”. El primer equip del Caldes ja ha jugat 
partits amistosos i començarà la lliga el dia 10. 

El 1r equip del CF Caldes competirà aques-
ta temporada a Primera Catalana (Grup 1) i 
començarà la lliga el 2 d’octubre. No obstant 
això, ja ha estrenat pretemporada en l’11è Tor-
neig d’Històrics del Vallès Oriental. En aquesta 
nova etapa, Oscar Castel assumeix la direcció 
esportiva, amb els coordinadors Cabot, Anaya 
i Cruz. Enguany, el club local es proposa “aug-
mentar el nombre d’equips -masculins i fe-
menins- aconseguit, amb 30 equips, dos de 
fèmines en les categories d’Infantil i Cadet”. 

Després “d’una gran temporada” de l’equip 
femení, quedant en 2a posició a la lliga (Se-
gona Nacional) i disputant els play-off d’as-
cens, es reforça la plantilla amb tres nous fi-
xatges “de nivell” (Prats, Entrena i Ortigosa) 
i es proposa “igualar els registres d’aquesta 
temporada”. El masculí (Tercera Nacional) 
serà entrenat per Quique Guardeño (també 
coordinador de secció) amb l’objectiu “de con-
solidar l’equip”. D’altra banda, el juvenil ju-
garà la temporada en la categoria Nacional. 

El 1r equip masculí del Caldes (Copa Catalu-
nya) arrenca nova temporada “amb molta il-
lusió per afrontar una categoria nova pel 
club” i presenta incorporacions com Her-
rero i Ruiz. D’altra banda, el femení del CN 
Caldes competirà a 2a Catalana “intentant 
refer un equip que ha tingut baixes im-
portants, i apostant per la gent jove de la 
casa”. Aquesta temporada sumen les incor-
poracions de Mallenco i Luque, “esperant 
poder tancar equip els pròxims dies”. 

Els equips de natació federada del CN Caldes, 
de les diferents categories competitives, han 
començat els entrenaments i encaren la tem-
porada “amb molta il·lusió, ja que es plan-
teja el millor equip Júnior que hem tingut 
mai en el club, a més de comptar a Infantil 
i Aleví amb nedadors i nedadores de molt 
bona projecció”. La secció aquàtica incor-
pora nou entrenador i escalfa motors per al 
pròxim Mundial d’Aigües Obertes Júnior i la 
Copa Catalana Absoluta de 2a divisió. 

Arquers del Negrell organitzen, en el cap 
de setmana de la Capvuitada, el 2n Open de 
Camp Vila Termal de Caldes de Montbui. 
“Serà una competició en la modalitat de 
tir de camp, amb un recorregut de 24 dia-
nes al bosc del Negrell, i 24 dianes més al 
Camp Municipal de Futbol”. Les jornades 
comptaran amb una participació màxima de 
96 arquers: “Esperem comptar amb els mi-
llors arquers de l’Estat i procurarem acon-
seguir participants estrangers de nivell”. 

HOQUEI | PARLEM OK LLIGA FUTBOL | PRIMERA CATALANA

FUTBOL SALA | LLIGA NACIONAL BÀSQUET | LLIGA CATALANA

NATACIÓ | CN CALDES TIR AMB ARC | ARQUERS NEGRELL

La nova direcció esportiva. > T. GUTIÉRREZ

El Sènior masculí en el partit d’ascens. > CEDIDA

Arquers de Caldes en anteriors proves. > CEDIDAL’Infantil, en la temporada anterior. > CEDIDA

El Sènior A reprèn els entrenaments. > CEDIDA
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 · 
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93 
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

  Exposició
 “Mas Manolo, art i vida” 
Fins al 16 d’octubre de 2022 
La mirada fotogràfica de Marta 
Povo i entrevistes a persones 
que van conèixer de primera mà 
el Manolo, la Rosa i la Totote.
Lloc: Museu Thermalia 
Organitza: Thermalia

   DIMARTS 6
8H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: aparcament carrer de les 
Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

19 H · XERRADA ‘MÉS 
A PROP. TROBADES 
REPUBLICANES’
Conversa amb Núria Carné. 
Primera Tinenta d’Alcaldia. 
Regidora de Gent Gran Activa, 
Esports, Europa i Projecció 
Exterior, Salut, Horts
Domèstics, Agricultura i 
Ramaderia. 
Confirmar assistència a 
caldesdemontbui@esquerra.cat. 
Lloc: bar Les Cremades (c. Torre 
Roja, zona esportiva)
Org.: ERC Caldes de Montbui 

   DIMECRES 7
16 H · CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG
Fins a les 20:30 hores.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Banc de Sang i 
Teixits de Catalunya 

  DISSABTE 10
PROGRAMACIÓ 
ESPECIAL DIADA 
DE CATALUNYA
18 H · ACTUACIÓ 
CASTELLERA
Amb les colles dels Castellers de 
Caldes de Montbui i Castellers 
de Sagrada Família
Lloc: pl. de la Font del Lleó
Organitza: Castellers de Caldes 
de Montbui

21 H · MARXA DE TORXES 
PER LA INDEPENDÈNCIA 
Recorregut: pl. Catalunya, av. Pi 
i Margall, c. Asensi Vega, pl. de 
l’Església, c. del Forn, pl. de la 
Font del Lleó, c. Barcelona, pl. de 
l’1 d’octubre 
Organitza: Caldes de Montbui 
per la independència

21:30 H· BALLADA 
DE  SARDANES 
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa
Lloc: pl. de l’U d’octubre

Organitza: Agrupació Sardanis-
ta Calderina

  DIUMENGE 11
11 H · DIADA DE CATALU-
NYA. ACTE INSTITUCIONAL 
Acte institucional. Pilar de la se-
nyera i ofrenes florals de l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui i 
de la ciutadania i entitats locals. 
Lloc: plaça de l’11 de setembre
Organitza: Ajuntament de Cal-
des de Montbui
Col·laboren: Castellers de Cal-
des de Montbui, Corals de Cal-
des i altres entitats locals. 

16 H · IV TORNEIG ‘ONZE 
DE SETEMBRE’ 
Torneig de touch a la vila termal 
que dona el tret de sortida a la 
nova temporada competitiva de 
l’equip calderí. Amb la partici-
pació del campió de lliga, Touch 
Montseny, i els integrants de la 
lliga A, Club Natació Poblenou 
i TRB. 
Lloc: Les Cremades
Organitza: Rugby & Touch Cal-
des - Centre Democràtic i Pro-
gressista 

  DILLUNS 12
CURSOS DE CATALÀ 
PER A ADULTS
Període d’inscripcions:  els dies 
12 i 13 de setembre (torn pre-
ferent), i del 14 al 16 de setem-
bre (torn general). Inscripcions: 
https://www.cpnl.cat/cursos-
de-catala/inscripcio/
Per a dubtes i consultes dema-
neu cita previa al T. 93 115 10 73 
/ 634 75 71 51, o caldes@cpnl.cat 
Organitza: Centre de Normalit-
zació Lingüística CNL del Va-
llès Oriental, Oficina de Català 
de Caldes de Montbui 

  DIJOUS 15
FINALITZA PERÍODE DE 
SOL·LICITUDS
Data límit per presentar les sol-
licituds per optar a la conces-
sió de la gestió del bar-cafete-
ria de les Cases del Mestres. 
Els adjudicataris de la conces-
sió, que tindrà una vigència de 
4 anys, hauran de convertir l’es-
pai d’aquest equipament socio-
cultural en el punt de trobada de 
totes les persones usuàries.
Lloc i organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

  DIUMENGE  18
8 H · 2N DIA DEL CECMO
Dues caminades amb sorti-

da i arribada a Sant Sebastià de 
Montmajor, de diferent recorre-
gut, distància i dificultat.
Per a més informació i 
inscripcions a www.cecmo.net.
Lloc: Sant Sebastià de 
Montmajor
Organitza: CECMO - Centre 
Exursionista de Caldes 
de Montbui
Col·l.: Ajuntament de Caldes de 
Montbui i Base:esporta.

10 H · FIRA D’ANTIQUARIS 
I BROCANTERS
Lloc: Av. Pi i Margall (centre)
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

  DILLUNS 19
SERVEI D’ASSESSORIA 
JURÍDICA PER A DONES
Les dones que vulguin fer con-
sultes, han de demanar hora 
trucant al telèfon 93 865 54 20. 
Aquest servei, dut a terme per 
advocades, és absolutament 
confidencial i ofereix la possibi-
litat de consultar sobre qualse-
vol dubte o problema que afecti 
les dones: drets familiars, vio-
lència de gènere, conflictes per 
propietats, drets laborals, con-
flictes penals, assetjament, ma-
ternitat, etc. 
Lloc i organitza: Ajuntament 
de Caldes de Montbui 

  DIJOUS 22
SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

19 H · PRESENTACIÓ DE 
NOVEL·LA
‘Pyros’, la darrera novel·la del 
calderí Joan Serra Montagut. 
Llibre dissenyat i maquetat per 
La Bibliogràfica. 
Lloc: Cooperativa 70
Org.: SOM Editorial Colectiva

  DIUMENGE 25
11:30 H · ASSEMBLEA DE 
SOCIS I SÒCIES 
Lloc: Sala petita del Casino
Organiza: Casino de Caldes

18:30 H · XV CICLE DE 
TEATRE DE TARDOR 
‘La cantant calba’ de E. Iones-
co del Grup 4x4 de Granollers. 
Preu: Entre 6 i 12€. Venda d’en-
trades a taquilla els dijous de 
17 a 19 hores i per internet a 
http:bit.ly/CasinoCaldes 

Anuncia’t!
 t · 93 707 00 97 | hola@calderi.cat
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DEFUNCIONS

30 d’agost · 97 anys
DOLORS SOLER CODINA 

25 d’agost · 82 anys
JOVITA NOVA PÉREZ

19 d’agost · 91 anys 
MERCÈ MILLAT COLL 

19 d’agost · 85 anys
MANUEL RODRÍGUEZ 
OLMEDO

10 d’agost · 79 anys
FELIPE BELLO BELLO

6 d’agost · 98 anys
FANDILA CEBA PÉREZ 

31 de juliol · 87 anys
FRANCISCA LÓPEZ CANTÓN

17 de juliol · 81 anys
JOSEP VAQUÉ TRUQUÉ 

Passatemps en català

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

Rebràs la teva compra i també el teu exemplar per informar-te de 
les darreres notícies sense sortir de casa. Lliuraments realitzats en horari de tarda de 16 a 20 h.

Segur que coneixes bé la frase feta més popular i pròpia de la 
nostra llengua que hauria de substituir aquesta de forana que hi 
ha a la frase.

“La meva neboda té ben bé el caràcter del meu germà, de tal pal tal estella.” 

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.
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CuriositatsCuriositats

“A mi m’agrada molt 
capturar la naturalitat 

de l’escena, l’essència 
del moment”

J.
 S

E
R

R
A

- Com sorgeix l’afició a la fotografia? 
L’any 2012 em van regalar una càme-
ra fotogràfica, però que es va quedar 
aparcada fins a l’any 2014 que no la 
vaig agafar, sense saber gaire com fun-
cionava i amb una mica de por vaig co-
mençar a sortir a fer fotos.
 
- Ets autodidacte o has rebut algu-
na formació?
Totalment autodidacte, al principi 
només disparava amb l’automàtic, com 
que veia que la meva afició per la foto-
grafia creixia, l’any 2016 em vaig com-
prar una càmera Nikon D500 i amb les 
nocions bàsiques de l’ISO, d’obertura 
de diafragma i de la velocitat vaig co-
mençar a sortir a tot arreu a fer fotos, 
l’aprenentatge és constant.
 
- I després vas començar a publicar 
aquestes fotografies?
Si, primer a Facebook i em va sorpren-
dre molt la bona resposta de la gent que 
em seguia i que m’animaven a continu-
ar, més endavant vaig obrir-me un perfil 
personal a Instagram i un altre dedicat 
exclusivament a fotografies de Caldes.
 
- Què busca la teva mirada a l’objec-
tiu abans de disparar?
A mi m’agrada molt capturar la natu-
ralitat de l’escena, l’essència del mo-
ment, l’espontaneïtat, que la gent no 
se’n adoni que estic fent fotos, m’agra-
da passar desapercebut.

- Tens un estil propi?
Crec que sí, m’agrada que la foto 
parli, penso que la gent quan veu 
una foto meva sap reconèixer que 
l’he feta jo, no soc un fotògraf pro-
fessional, però la fotografia s’ha 
convertit en la meva passió.
 
- Participes activament en diver-
ses entitats de Caldes. Com neix 
aquesta vocació de retratar la 
vida calderina?
Sí, per la meva relació personal amb 
membres de diverses entitats, puc fer 
les fotos del CF Caldes, dels bombers, 
a l’Escaldàrium, a la festa de Sant 
Antoni, i d’altres. Caldes és un poble 
ric en tradicions culturals i esdeve-
niments esportius que em permeten 
sortir a fotografiar constantment.
 
- Per a tu la fotografia i l’esport 
està vinculat?
En certa manera, sí, A mi des de 
sempre m’ha agradat molt fer es-
port i amb la fotografia puc mirar 
de capturar l’essència de cada cursa 
o esdeveniment esportiu.
 
- A partir de les teves fotos, com 
diries que ha evolucionat Caldes?
Tinc un arxiu classificat per mesos 
i anys on es pot veure la gran evo-
lució que ha fet la vila en els úl-
tims anys. Caldes és un poble amb 
molta cultura i tradicions, que cele-
bra grans festes, a vegades no tinc 
temps suficient per anar a tot arreu.

- De totes les tradicions i festes 
calderines quina és la que t’agra-
da més fotografiar i per què?
Et diria que l’Escaldàrium i la festa 
de Sant Antoni. L’Escaldàrium és 
la gran festa de Caldes que ha evo-
lucionat molt en els últims anys. 
La festa de Sant Antoni també 
m’agrada molt, ja que manté una 
tradició molt calderina que, a més, 
aquest any celebrarà el 150è ani-
versari. Però Caldes també té al-
tres tradicions, com el Mercat 
de l’Olla i la Caldera que també 
m’agraden molt fotografiar.
 
- A l’estar involucrat en entitats 
diferents (culturals i esportives) 
podries fer-nos uns radiografia 
de la gent de Caldes?
Destacaria que la gent de Caldes col-
labora molt amb les diferents enti-
tats, molta gent que treballa en si-
lenci i a l’ombra, que fa molta feina 
perquè es puguin tirar endavant 
totes les iniciatives que es proposen. 
 
- També pertanys al col·lectiu 
d’ARTS Grup.
Sí, gràcies a l’Esther Tenedor, que 
sempre ha cregut que feia bones 
fotografies, vaig entrar a formar 
part d’aquest col·lectiu d’artistes 
calderins format per pintors, es-
cultors i fotògrafs.

Toni
Gutiérrez

(Guti)

Ordidor i aficionat a la fotografia 

Tot i que va descobrir l’afició per la fotografia 
fa pocs anys gràcies a un regal, no hi ha 
festa calderina ni esdeveniment esportiu 
que no passi pel seu objectiu. L’esponta-
neïtat i la naturalitat són els elements més 
reconeixibles en les seves instantànies.

Mireia Clapers 

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


