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Aquest any, sí! Torna la nostra       Festa Major
Del 8 al 12 d’octubre, la vila aplegarà una seixantena d’activitats que se centralitzaran en el nucli històric i on la       cultura popular en serà la gran protagonista 

PRESENTACIÓ | FM 21

any passat va ser im-
pensable, però d’aquí 
a tres dies Caldes de 
Montbui recuperarà un 
dels moments més àl-
gids pel que fa a la pre-

sència de gent als seus carrers. Evi-
dentment, res és el mateix des de 
l’última gran festa celebrada l’any 2019. 
I lluny d’aglomeracions descontrola-
des, enguany s’esperen espais delimi-
tats, controls d’aforament i reserves 
d’entrades. Del 8 al 12 d’octubre, Cal-
des viurà una de les Festes Majors més 
esperades i desitjades dels darrers 
temps, també “una de les més neces-
sàries” segons va dir l’alcalde Isidre 
Pineda, “per demostrar que estem 
superant a la pandèmia”.  
Enguany “hem organitzat una nova 
Festa Major; una festa molt endreça-
da, reflexionada i, sobretot, molt cal-
derina” apuntava Laia Cuscó, regido-
ra de Cultura de Caldes. 
Al marge les evidents adversitats - que 
mantenen un programa subjecte a can-

L’
Ivette Hijano vis segons l’evolució de la pandèmia-, 

l’edició es presenta amb una seixan-
tena d’activitats i amb la participació 
d’una trentena d’entitats locals. 
La música, el teatre, els riures, les tro-
bades, la màgia i la il·lusió, la dansa, 
l’esport, les tradicions i la gresca seran 
els grans protagonistes en els cinc dies 
de celebració que, tenint en compte les 
mesures de seguretat, s’ha fet impres-
cindible centralitzar en dos escena-
ris principals: d’una banda, la porxada 
que s’instal·larà al parc de Can Rius; i 
d’altra banda, l’escenari que s’ubicarà 
a la plaça de la Font del Lleó. Aquesta 
és una de les novetats més destacades 
enguany, ja que, de nou, “moltes de les 
activitats previstes se celebraran en 
la plaça més emblemàtica de la nos-
tra vila”, apuntava Pineda. Ambdues 
ubicacions presenten unes caracterís-
tiques que permeten controlar més fà-
cilment l’accés i l’aforament dels dife-
rents actes, segons han explicat fonts 
oficials de l’Ajuntament de Caldes; tot 
i que també es preveuen activitats en 
altres punts del municipi i s’hi torna-
ran a instal·lar les atraccions de fira al 
barri del Bugarai. 

També al parc de Can Rius s’ubica-
ran les tradicionals barraques de Festa 
Major que, en la seva adaptació a les 
restriccions imposades per la pandè-
mia, es reconverteixen en terrasses, 
amb taules i cadires. 

LA CULTURA POPULAR OBRE I 
TANCA AQUESTA EDICIÓ 
El tret de sortida de la Festa Major 
serà aquest divendres al vespre i anirà 
a càrrec de colles de cultura popu-
lar i tradicional de Caldes de Mont-
bui. Un inici de festa que completa-
rà el Ball de Diables amb una Tronada 
inicial, i que tornaran a posar el punt 
final en un sentit acte de cloenda, di-
marts al vespre. “Els grans protago-
nistes d’aquesta Festa Major seran 
les colles de cultura popular, perquè 
estan ressorgint d’aquesta gran crisi 
i elles són les que realment fan que 
les nostres festes siguin especials” 
afirmava Cuscó. Al vespre, el televisiu 
Quim Masferrer presentarà l’espec-
tacle ‘Bona Gent’ a la plaça de la Font 
del Lleó i, més tard, sonaran els ritmes 
efervescents de ‘Koers’ a l’escenari del 
parc de Can Rius. 

Potser no faran tanta pinya, però la cultura popular torna amb força aquesta edició. L’acompanyaran actuacions com el ‘Bona Gent’ de Masferrer i la música de The Tyets, Ginestà i The Sey Sister. > ARXIU

“La Festa Major 
d’enguany serà 
diferent de la 
tradicional; 
una festa molt 
endreçada, 
reflexionada i 
sobretot, molt 
calderina”

Laia Cuscó
Regidora de 
Cultura de Caldes 

Un cartell fet a mida

Estudio Contacto ha ideat un cartell 
inspirat en l’impacte que tindrà la 
pandèmia en aquesta edició. S’hi 
veuen representades les Termes i 
Can Rius, els dos espais principals 
de la Festa Major, així com el pati de 
butaques que simbolitza els seients 
que es disposaran en els escenaris. 
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Del 8 al 12 d’octubre, la vila aplegarà una seixantena d’activitats que se centralitzaran en el nucli històric i on la       cultura popular en serà la gran protagonista 

L’endemà s’inaugurarà al Therma-
lia l’exposició “Els calderins depor-
tats als camps nazis”, i després de 
la 10a Milla urbana, a la tarda, el 
públic familiar comptarà amb l’ac-
tuació de ‘2 Princeses Barbudes’. 
Seguidament, actuaran colles de 
cultura popular i arribaran els di-
rectes de ‘The Sey Sisters’ i ‘The 
Tyets’, a la nit.  
Diumenge serà el torn de l’aclamat 
‘El Monstre dels colors’ per als pe-
tits de casa i, poc després, l’Or-
questra Maravella farà el seu tra-
dicional concert, al Casino. També 
al vespre es viurà la gran cita amb 
el rock calderí a càrrec de ‘Falciot’, 
banda local que enguany celebra 
el seu 30è aniversari. Entrada la 
nit, es presentarà el directe de ‘La 
Vella Dixiland’, i les versions i can-
çons pròpies dels famosos ‘Sixtus’. 
L’endemà, seran ‘Ginestà’ i ‘Porto 
Bello’ els encarregats de la bona 
música a Caldes i, finalment, el di-
marts tornen les activitats espor-
tives, les havaneres i la gran Diada 

Castellera al bell mig de la plaça. 

RESERVES D’ENTRADES
A CALDESCULTURA.CAT
Una altra de les novetats inevita-
bles en l’edició 2021 és el sistema 
de reserva d’entrades per poder 
accedir als actes programats. Tot 
i que la majoria d’activitats són 
gratuïtes, “en algunes s’ha optat 
per fixar un preu simbòlic d’1 
euro per evitar l’absentisme i 
que quedin places desocupades” 
explicava Cuscó. 
Les entrades es poden reservar 
des de l’1 d’octubre a caldescultu-
ra.cat, portal on se centralitzarà la 
programació completa, així com 
qualsevol novetat o canvi que afec-
ti les activitats previstes. En paral-
lel, l’organització ha habilitat un 
servei d’acompanyament per la re-
serva d’entrades adreçat aquelles 
persones que no disposin d’accés 
a Internet. Des del Museu Ther-
malia s’atendrà qualsevol dubte i 
s’ajudarà a formalitzar el procés. 

Què fa que el ‘Bona gent’ agra-
di tant al públic? 
També m’ho pregunto jo! La res-
posta de pes l’hauria de donar el 
públic i la gent que està exhaurint 
les entrades. Però suposo que un 
dels motius és l’originalitat de la 
proposta, que ret homenatge a un 
públic que hem tingut oblidat i que 
n’és imprescindible; i perquè crec 
que a la gent li agrada el que faig, 
parlant clar! Si agraden les pro-
postes d’un determinat actor/ac-
triu o companyia, acostuma a anar 
acompanyat d’un cert èxit de pro-
gramació i d’afluència de públic.

Com es prepara cada funció per 
tal que sigui un èxit?
La meva preparació és no pre-
parar res i deixar que les coses 
flueixin. Parteixo de la premis-
sa que tothom té una entrevista, 
també les persones anònimes. I 
una cosa molt important és que 
aquestes entrevistes ens interes-
sen a la resta.

Notes que el públic té més 
ganes de compartir des de l’es-
clat de la pandèmia?
Sí, ara la gent en té moltes ganes. 
Hem estat molt temps sense 
poder compartir en comunitat i 
és quelcom molt necessari. Crec 
que les Festes Majors tenen molt 
a veure amb això. 

És cert que podem dibuixar el 
caràcter d’un indret conversant 
‘de tot i de res’ amb la seva gent?
Jo m’he especialitzat força a conèi-
xer llocs a través de la seva gent! 
La ciutadania és l’ànima dels po-
bles fins al punt que un lloc pot ser 
molt lleig paisatgísticament, però 
molt bonic gràcies a la seva gent. 

Què t’agradaria dir a casa quan 
et preguntin ‘què tal és el pú-
blic de Caldes’? 
El que sempre hi ha en el ‘Bona 
gent’ són moltes històries, riures 
conjunts, sorpreses, i gairebé sem-
pre t’emociones. Per tant, aques-

“Tothom té una entrevista, 
també la gent anònima”

Masferrer acturà divendres. > CEDIDA

FM CALDES | ESPECTACLE 

Quim Masferrer parla amb el Calderí sobre l’exitós ‘Bona gent’ 

tes coses que són tan inherents en 
els humans i que et fa sentir viu, com 
és l’amor, l’emotivitat, la sorpresa... 
és el que estic segur que m’aportaré 
de la funció de Caldes de Montbui. 
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Tenia 22 anys quan assistia a la vaga 
general convocada a Barcelona el 18 
d’octubre del 2019. Aleshores Cata-
lunya estava immersa en una impor-
tant mobilització civil en resposta a 
la sentència dictaminada pel Suprem 
a dirigents polítics catalans, enviats 
a presó arran la celebració de l’1-O i 
la subseqüent proclamació de la In-
dependència de Catalunya. 
Ara, Xènia G. s’enfronta a una acu-
sació de dos anys de presó. I després 
de quasi 23 mesos de neguit i incerte-
sa, la calderina s’alça al soroll de les 
sirenes que la tenien atemorida per 
narrar i defensar, en primera perso-
na, la seva veritat.  

Fa molt poc vas rebre l’escrit d’acu-
sació de la Fiscalia. Com estàs?
Estic millor del que esperava. De fet, 
en els escrits d’acusació de les com-
panyes també detingudes se’ls dema-
na quatre anys (o més!) de presó. La 
meva acusació ha estat una sorpre-
sa, i amb el meu advocat ens ho hem 
pres de manera positiva perquè con-
siderem que és un bon punt de parti-
da per aconseguir l’absolució. 

I ara, a preparar el judici?
Sí, estem preparant la defensa on se-
guirem la mateixa línia de sempre, 
posant l’èmfasi en el visionat de les 
imatges. En aquestes, s’hi veu cla-
rament que jo no estava fent res. I 
també incidirem en les proves fal-
ses que van presentar-se en els casos 
dels altres sis detinguts. De totes ma-
neres, sé que no entraré a la presó 
perquè no tinc antecedents i només 
em demanen dos anys. Gràcies a això 
em sento més tranquil·la. 

No ha de ser fàcil encarar una si-
tuació com aquesta...
Crec que dissocio molt amb la re-
alitat, però podem dir que m’he 
acostumat a conviure-hi. Abans 
sempre li donava moltes voltes. Ha 
estat un procés llarg on he rebut 
ajuda psicològica, la qual m’ha aju-
dat molt, sobretot, a passar les nits 
quan no podia dormir i tenia mal-
sons. La psicòloga també em va 
ajudar molt a poder explicar als 
meus pares com em sentia per tal 
que em poguessin entendre i do-
nar-me l’espai que necessitava. 

Rebobinem fins al 18 d’octubre 
del 2019. Què va passar?
Anava a la manifestació amb la meva 
mare i uns amics. Després de cami-
nar tot el recorregut, a Via Laieta-
na vam sentir la inquietud de desco-
brir què estava passant i veure amb 
els nostres ulls la realitat dels alda-
rulls. Vam decidir baixar pel carrer 
Jonqueres i una vegada a la boca del 
metro va produir-se una càrrega po-
licial. Jo era amb una amiga. Hi havia 
corredisses i vaig començar a sen-
tir-me molt nerviosa. Volia fugir per-
què aquella situació es va convertir 
en un caos entre tanta gent corrent, 
empentant-se. Vam preferir marxar 
pel carrer Jonqueres, creient que era 
l’opció més segura per no rebre mal. 
I quan érem a mig carrer, vam veure 
baixar furgons de la Policia Nacio-
nal. Els agents perseguien a un noi. 
Jo corria amb la mirada abaixada i 

Xènia G.:“En les imatges es veu 
molt clar que jo no estava fent res”

POST SENTÈNCIA DEL ‘PROCÉS’ | ENTREVISTA Ivette Hijano

vaig xocar amb ell, quedant estesa 
a terra. La Policia el va deixar esca-
par i, a mi en canvi, em van detenir. 

Aleshores, et van pujar al furgó?
Sí. Em van portar a la Jefatura de 
la Via Laietana. Em van registrar 
i retirar els objectes personals, em 
van demanar el DNI per formalit-
zar la denúncia i d’aquí al “espérate 
allí”, que es va convertir en 8 hores 
d’espera fins a portar-me a comis-
saria. Amb una altra noia també 
detinguda pensàvem que l’endemà 

ens deixarien marxar: “No hem fet 
res, nosaltres!” ens dèiem confiades. 
Però no va ser així. 

És un relat aterridor...  
Sí, quan em van pujar al furgó pen-
sava que em matarien o que podia 
morir en qualsevol moment. Vaig 
passar molta por. 

Després de la detenció, se celebra 
un judici ràpid i entres a presó? 
Exactament. Després de ser a la Ciu-
tat de la Justícia, se celebra una vista 
que, de fet, no va servir de res. Ens 
van assignar a una jutgessa a qui li 
era indiferent que li diguessis que 
no havies fet res. La decisió estava 
presa: pocs minuts després ens con-
firmaven que anàvem a presó, però 
vaig pensar que un cop allà podria 
dutxar-me, menjar alguna cosa i 
veure als meus pares. 

Passats els 13 dies a Wad-Ras, una 
vegada a casa, no assisties als pri-
mers actes que organitzava el teu 
Grup de Suport. Entenc que vas 

La jove calderina acusada de desordre públic arran la seva detenció a Barcelona 
l’octubre del 2019 encara una acusació de Fiscalia que li demana dos anys de presó

necessitar un temps d’adaptació... 
Sí, és veritat. L’endemà de sortir de 
la presó es va celebrar un concert 
a Caldes i va ser aclaparador. Ales-
hores tampoc era una persona amb 
una consciència política clara, ni em 
movia en sindicats. L’únic que volia 
era estar-me a casa, tranquil·la, per-
què tenia molta por. 

I ara com et sents dalt de l’esce-
nari quan assisteixes a un acte?
No sento que hi hagi de ser, però en-
tenc que s’ha de fer. Si tothom fes 
com jo, ningú explicaria el seu cas i 
no hi hauria repercussió. 

Vas estar al cas de tota la mobilit-
zació i actes que s’han organitzat?
Sí! Quan vaig saber que s’havia re-
unit tanta gent a la plaça de l’Àn-
gel vaig al·lucinar. Abans d’això, 
molta gent que no era conscient 
de què passava van obrir els ulls 
(perquè em coneixien a mi). I en 
aquest sentit, estic contenta per-
què la meva experiència ha facili-
tat que gent no simpatitzant amb 

el moviment sigui conscient de la 
repressió, i s’adonin que realment 
és un problema. 

Quina lectura fas de l’existència 
d’actuacions policials com la de 
la teva detenció?
Detencions com la meva són absolu-
tament arbitràries. Són mecanismes 
de repressió per atemorir, perquè la 
gent no surti al carrer i així frenar 
l’organització de la ciutadania. Només 
detenen a persones amb un perfil 
comú, perquè la gent se senti identi-
ficada i pensi que li podria passar als 
seus fills i filles. I així, finalment, acon-
seguir frenar el moviment. 

Si poguessis tornar a aquell di-
vendres d’octubre, tornaries a 
assistir a la manifestació? 
Si sabés que estant en aquell lloc 
concret m’hauria de passar això, òb-
viament no hi seria! Ho vaig passar 
molt malament, també en tot el pro-
cés posterior perquè no pots treure’t 
del cap allò que tens pendent, que tu 
no has decidit i que no mereixes. 

El suport de la ciutadania calderina ha estat sempre present. N’és una mostra la pintada que llueix la paret de l’antic Sindicat, que demana l’absolució de la Xènia. > C.M.C

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

“La meva experiència 
ha facilitat que gent 
no simpatitzant 
amb el moviment 
sigui conscient de la 
repressió, i s’adonin 
que realment és
un problema”
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Divendres va restablir-se el rec, finalitzades les tasques de neteja. > AJ.CALDES 

osep Ferrer, Josep 
Maria Catafau, Joan 
Deu, Alexandre Folch, 
Pasqual Gimeno, Ri-
cardo López, Isidre 

Malla, Josep Manuel, Armand 
Pueyo, Marcel Ramon, Artur Tri-
quell i Josep Jané; els noms dels 
dotze calderins que van ser depor-
tats a camps de concentració nazi, 
on van morir deu i només dos van 
sobreviure “a la cara més amar-
ga de la història, a l’horror que 
probablement representa el ca-
pítol més fosc de la humanitat” 
va descriure l’alcalde Isidre Pineda.
Diumenge 3 d’octubre va ser el dia 
en què Caldes de Montbui va enco-
ratjar-se a recordar i ho va fer en un 
acte sentit i emotiu on es va hono-
rar “als nostres veïns que, d’algu-
na manera, avui han tornat a casa, 
han tornat al poble d’on mai hau-
rien d’haver marxat” va dir Carme 
Germà, regidora de Memòria Local.
En el bateig de la nova plaça amb el 
nom Neus Català i Pallejà, les famíli-
es dels calderins víctimes del nazis-
me van dipositar 12 roses blanques 
en el monòlit que recorda als seus 
familiars: “Avui els posem nom a 
tots i els situem en un lloc privile-

Caldes bateja la plaça Neus Català en 
record a les víctimes de l’Holocaust  

En l’homenatge, les famílies van dipositar roses blanques per les víctimes. > I. HIJANO

INAUGURACIÓ | MEMÒRIA LOCAL 

En el sentit homenatge de diumenge passat, va descobrir-se la nova placa a la plaça i el 
monòlit que recorda els noms dels dotze veïns deportats en camps de concentració nazis 

Ivette Hijano

J

El vessament de fuel acumulat a la bassa i depuradora, ha 
interromput l’ús de les aigües per al rec durant mig mes l’entorn 

MEDI AMBIENT | VESSAMENT DE FUEL 

Es recupera el rec a les hortes de baix

El passat 15 de setembre saltava la 
notícia del descobriment d’un ves-
sament de fuel a l’entorn de les hor-
tes de baix. L’origen de la fuga es va 
localitzar arran d’un dipòsit de ga-
soil que havia quedat soterrat en 
una propietat del nucli antic. L’en-
demà de la fuga, l’alcalde Isidre Pi-
neda confirmava que “el vessament 
està controlat i queden pendents 
les tasques de neteja i extracció”, 
les quals van dilatar-se fins a la set-
mana passada, a càrrec dels tècnics 
municipals i del Consorci Besòs Tor-
dera. Finalment, divendres passat 
va restablir-se el rec de les hortes 
amb normalitat, “complint-se amb 
les previsions”, afirmen fonts ofici-
als del consistori.    
El dipòsit era d’una antiga pelleria 
que fa anys havia estat funcionant 
en aquesta finca, i segons els tèc-
nics, hauria rebentat i el combus-

tible que encara hi havia emmagat-
zemat s’hauria filtrat fins a arribar 
a la canalització de sortida de les ai-
gües termals. Segons l’Ajuntament, 
el vessament va quedar contingut a 
la bassa i a la depuradora, i no va ar-
ribar a la Riera de Caldes. De fet, “el 
sistema de reg ha estat transcen-

dental perquè ha servit de mur de 
contenció” va dir l’alcalde.
Eliminat el rastre del combustible 
en la zona afectada, ara s’espera 
rebre els permisos per procedir a 
la gestió i tractament dels residus 
emmagatzemats en contenidors es-
pecials de la depuradora. 

giat de la nostra vila per tal que si-
guin recordats per sempre més” 
va afegir Germà en la seva interven-
ció en l’acte d’homenatge i inaugu-
ració de la plaça. “A Caldes teníem 
un deure pendent amb aquestes 
persones. Ja que, per desgràcia, 
no podem canviar el que va pas-
sar, tenim l’obligació de recordar. 
Perquè aquests calderins merei-
xen que el seu poble i ajuntament 
presentin tots els seus respectes 
i es comprometin a treballar per 
la justícia, per la vida, per la pau” 
va exclamar amb rotunditat Pineda.
I és que a Caldes, l’oblit no és una 
opció. Tampoc l’altre enemic a com-
batre: “la conversió de la memòria 
en fets estadístics” va dir Vicens Vi-
llatoro, director del Memorial Demo-
cràtic, present en l’acte de diumenge, 
a Caldes. “Permeteu-me subratllar 
la significació i força del que estem 
fent avui, un doble acte molt conflu-
ent on reivindiquem que estem par-
lant de persones, no de números”.
Des d’ara, la nova plaça Neus Català 
també ret homenatge a “una de les 
figures més lluitadores i activistes 
dels darrers temps per la recupe-
ració de la memòria històrica”, a 
més d’incidir en la feminització dels 
espais públics i immortalitzar la re-
sistència i lluita dels qui Caldes no 
deixarà mai més de recordar.

Prop de 720 lluminàries de vapor 
de sodi del municipi seran subs-
tituïts, aquests dies, per tecnolo-
gia LED. En concret, es tracta de 
563 punts de llum ubicats en el 
nucli urbà, i 160 més en els polí-
gons La Borda i el Pinatar. Els tre-
balls signifiquen la segona tonga-
da a una primera realitzada en el 
nucli urbà el novembre del 2019, 
de manera que ve a completar la 
tasca afectant a tot l’enllumenat 
públic del terme municipal. “Amb 
aquesta actuació -on canviem 
la bombeta de sodi d’alta pres-
sió a LED- aconseguirem un 
estalvi de 126.000Kw i 28.000 
€ anuals” va explicar el regidor 
d’Espais Públics, Jaume Mauri. 
Segons fonts oficials del consis-
tori, la instal·lació de la nova llu-
minària contribuirà a una millo-
ra de l’eficàcia, de l’eficiència i, a 
més, “implica seguir en l’estal-
vi energètic en el camí de la sos-
tenibilitat” apuntava el regidor. 
Pel que fa a l’actuació en els polí-
gons, “s’aprofitarà per instal·lar 
el nou sistema de telegestió” ha 
apuntat el consistori. 
Aquest sistema digital -en fun-
cionament des d’inici d’any en el 
nucli urbà- és una eina que faci-
lita la prestació dels treballs de 
manteniment, conservació i, en 
general, la gestió de l’enllumenat 
públic, “facilitant un control, 
punt per punt, per poder gesti-
onar-hi tant la intensitat com 
les hores de funcionament”, va 
aclarir Mauri.

Nova il·luminació
al nucli i polígons 

ENLLUMENAT | LED

Dijous passat va estrenar-se el nou projecte audiovisual de la productora 
calderina Uniunfandos: ‘El punt D’. El programa televisiu proposa una visió 
panoràmica que recorre diversos temes relacionats amb el sexe i la sexua-
litat, i amb el propòsit d’aprofundir-hi des de perspectives tan diverses com 
la psicològica, l’antropològica, la biomecànica i la bioquímica. “Feia temps 
que consideràvem que és molt necessari que la televisió pública comp-
ti amb un programa divulgatiu on es parli de sexualitat” explica Núria 
Vila, productora executiva d’El punt D. En el fons, diuen des d’Uniunfan-
dos, “som conscients que no en sabem tant de sexe”. Per això, més enllà 
del mític ‘punt G’, la productora ha apostat pel ‘punt D’ relatiu a la desin-
formació i el desconeixement. Cada dijous, a la nit, TV3 emetrà un nou ca-
pítol, i els sis primers ja estan disponibles a la carta. 

TELEVISIÓ | PRODUCCIÓ CALDERINA

Uniunfandos estrena ‘El punt D’, un 
programa de sexe i sexualitat, a TV3
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n el darrer mes de 
setembre s’ha ad-
ministrat la terce-
ra dosi de la vacuna 
de Pfizer a les perso-

nes usuàries de la residència i cen-
tre de dia de la Fundació d’Acollida 
Santa Susanna, segons ha confirmat 
la institució calderina. Aquesta ter-
cera dosi ha completat la pauta de la 
vacunació contra la Covid-19 que va 
iniciar-se el mes de gener d’enguany. 
La bona nova va ser rebuda amb 
optimisme a la Fundació: “És una 
molt bona notícia perquè des del 
pla de vacunació administrat 
als residents, tots ells han estat 
bé, no hem tingut contagis i, per 
tant, aquest fet és prou indicatiu 
per pensar que la vacunació està 
resultant efectiva” va declarar 
Annabel Mateos, directora de la 
Fundació d’Acollida Santa Susan-
na. Mateos va expressar sentir-se 
esperançada, sobretot en vista al 
canvi de temps i l’arribada del fred, 
ja que “serà especialment impor-
tant per al reforç del sistema im-
munitari i encarar la temporada 
de la grip” va seguir la directora. 
Gràcies als resultats obtinguts 
arran el pla de vacunació a resi-
dents i personal professional, la 

Residents de Santa Susanna 
reben la 3a dosi contra la Covid

Residents de la Funadció d’Acollida, rebent la 3a dosi de la Pfizer. > CEDIDA 

Fundació d’Acollida ha pogut re-
cuperar progressivament activi-
tats habituals en el centre, com són 
les sortides a l’exterior o les visites 
dels familiars. “Esperem –va dir 
Mateos- que amb aquesta terce-
ra dosi ajudi a mantenir aquesta 
‘certa normalitat’ i que ens per-
meti seguir així de bé”.  

MÉS MATERIAL DE PROTEC-
CIÓ PER A LES RESIDÈNCIES 
Recentment, l’Ajuntament de Cal-

des ha lliurat un lot de material de 
protecció Covid-19 per al seu ús a les 
tres residències de Caldes de Mont-
bui: la Residència Santa Susanna, 
La Nostra Llar i El Álamo. Es trac-
ta de part d’un lot de material rebut 
de la Diputació de Barcelona “que 
des d’Alcaldia es posa a disposició 
de les residències del municipi” va 
declarar el consistori en un comuni-
cat. El lot lliurat contenia 431 caixes 
de guants i mascaretes i 504 unitats 
de gel hidroalcohòlic. 

SALUT | GENT GRAN 

L’entitat calderina ha rebut amb entusiasme la culminació de la 
pauta de vacunació per seguir en la superació de restriccions  

Ivette Hijano

E

S’han constatat  taxes d’escolarització superiors en quasi totes les 
etapes escolars respecte a la mitjana de Catalunya i de la comarca

EDUCACIÓ | PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 

Caldes esdevé vila receptora 
de població escolar de l’entorn

L’Informe de Planificació Educativa, 
elaborat per la comissió del mapa es-
colar a proposta del Consell Escolar 
Municipal, ha permès fer per primera 
vegada un diagnòstic acurat de la rea-
litat del sistema educatiu del munici-
pi. En aquest s’ha confirmat que Cal-
des de Montbui s’ha convertit en els 
últims anys en municipi receptor de 
població de Barcelona i de l’àrea me-
tropolitana, i paral·lelament, també 
ha estat clar receptor de població 
escolar dels municipis de l’entorn. 
“Aquest fet s’explica per la situació 
geogràfica de la vila, i també per la 
qualitat dels projectes dels centres 
educatius, així com per l’existèn-

cia d’oferta educativa privada-con-
certada que en altres municipis no 
existeix” afirma el consistori local. 
Tot plegat fa que Caldes tingui un ni-
vell d’escolarització superior en quasi 
totes les etapes escolars del sistema 
educatiu a la mitjana del Vallès Ori-
ental i, fins i tot, de Catalunya. Només 
hi ha una excepció en el la formació 
professional, on sí hi ha diferències 
significatives, a la baixa. 
D’altra banda, l’estudi considera 
que hi ha una oferta més que sufici-
ent d’escoles bressol: “En aquestes 
s’ofereix una oferta de places infe-
rior a la capacitat autoritzada, pel 
que podria donar-se resposta en 

cas d’increment de la demanda en 
un futur pròxim” constata Pep Bus-
quets, regidor d’Educació. 
En relació a l’educació primària, l’es-
tudi apunta a la necessitat d’augmen-
tar una línia a partir de 3r, així com 
en les línies d’ESO. Pel que fa als Ci-
cles Formatius, es recomana oferir 
un CFGM de la família d’Imatge Per-
sonal i un nou CFGS de la branca de 
Sanitat. Per últim, en l’educació pos-
tobligatòria s’ha diagnosticat una su-
ficient oferta en el Batxillerat, però es 
recomana ampliar el ventall de mo-
dalitats amb el Batxillerat Artístic, el 
qual no està actualment disponible en 
cap centre del municipi. 

S’edita la primera  Guia de Serveis 
adreçat a la gent gran i les seves famílies 

L’Hospital de Mollet inicia la 
licitació de les obres d’Urgències

La irrupció de la pandèmia va frenar la publicació de la primera Guia 
de Serveis per a Gent Gran i les seves famílies. Un temps després, 
el projecte ha vist la llum: un document que recopila tots els recur-
sos municipals disponibles per aquest col·lectiu, també adreçat a les 
seves famílies. “L’objectiu és anar més enllà d’un catàleg, i conver-
tir-se en una ajuda que serveixi per orientar i dirigir totes aque-
lles persones que necessitin algun tipus de servei en concret” ex-
pliquen fonts oficials del consistori local. 
La guia recull una quarantena de serveis i recursos municipals amb 
la informació bàsica sobre on s’han de dirigir, a qui va destinat, quina 
administració o organisme n’és el responsable, el cost que té per l’usu-
ari, així com també, com i on es pot fer el tràmit per sol·licitar-lo. Tots 
els domicilis on s’hi tingui constància que hi viuen persones majors de 
65 anys rebran un exemplar al llarg dels pròxims dies. 

Recentment s’ha obert la licitació del concurs per redactar i executar 
les obres d’ampliació de les urgències del centre molletà. El projecte 
vol donar resposta a l’augment de la població de referència, l’incre-
ment de demandes especialitzades d’atenció urgent i les noves neces-
sitats sorgides durant la pandèmia de la Covid-19.
Les empreses interessades disposaran fins al proper dia 18 d’octubre 
per presentar l’oferta que es valorarà i s’adjudicarà un cop analitzada 
tota la informació. Es preveu un termini d’11 mesos per la realització 
de les obres de reforma i ampliació, amb l’objectiu que les noves ur-
gències es posin en marxa a finals del 2022.

GENT GRAN | SERVEIS MUNICIPALS 

COMARCA | SALUT

NOTÍCIES BREUS

COMERÇ | PRODUCTES D’OFERTA 

La Fira Outlet de l’UCIC torna a 
concentrar centenars de transitants  
La Unió Comercial i Industrial de Caldes de Montbui (UCIC) va tornar 
a conquistar els plans de diumenge al matí amb una nova edició de la 
tradicional Fira Outlet. Centenars de persones van transitar pel car-
rer Montserrat diumenge passat, on infinitat de productes de tempo-
rades anteriors -i de sectors diversos- s’oferien a preus més ajustats. 
“Tot i la incertesa que vam patir a un inici pel pronòstic de pluges, 
vam decidir muntar les parades i entre les 11 i 13 hores del migdia 
es va omplir de gent” declara Xavier Abel, president de l’UCIC, qui 
afegeix que “els comerços participants han quedat molt contents 
i per tant, ha estat un èxit també per nosaltres”. 
En l’edició d’aquest mes d’octubre, la fira s’ha concentrat de les 10 a 
les 15 hores, i a banda de les nombroses parades representants del 
comerç calderí, l’entitat també va oferir tallers infantils i el sorteig 
d’una tauleta tàctil entre totes les compres realitzades durant la fira. 
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apropa la Festa 
Major, un any més 
en un context de 
pandèmia global, 
però aquesta ve-

gada amb una situació sanitària 
més controlada i amb més eines 
per adaptar els actes, a fi de ga-
rantir les mesures sanitàries ne-
cessàries perquè es desenvolupin 
amb total seguretat.
A Caldes ja fa massa temps que 
trobem a faltar les colles de cultu-
ra popular, els concerts, les barra-
ques… Tanmateix, mentre altres 
municipis s’esforcen econòmica-
ment i fan ús de la creativitat per 
assegurar-se que els seus ciutadans 
gaudeixen de l’oci i la cultura, a la 
nostra vila rebem un programa de 
Festa Major més que descafeïnat.
Si bé tota l’oposició ha pogut parti-
cipar a les taules de Festa Major, i 
agraïm el gest de fer-nos-hi un lloc, 
aquestes han estat merament in-
formatives i s’han treballat amb 
poc marge de temps, fins el punt 
d’haver de reclamar una darrera 
trobada abans d’assabentar-nos 
de la programació definitiva a 
través de la premsa. Elaborar un 
programa que representi les dife-
rents sensibilitats del poble reque-
reix també d’espais de participació 
reals, que incloguin tots els grups 
polítics, però també entitats, colles 
i ciutadania en general.
D’altra banda, l’estalvi de la quan-
titat pressupostada per a la Festa 
Major de l’any passat permetia el 
desplegament d’una edició molt 
més ambiciosa que la presentada 
enguany, però clarament la cultura 
i l’oci no han estat una prioritat per 
a l’Equip de govern local, que ha 
decidit invertir els diners esmen-
tats en apostes com la remodela-
ció de la Plaça Catalunya, al nostre 
parer innecessària en un context 
d’emergència sanitària, econòmi-
ca i social. De nou, un exemple de 
com es prioritza el totxo per da-
vant de la vida.
Així doncs, la programació de la 
Festa Major d’aquest any supo-
sa una altra oportunitat desapro-
fitada per fer poble; una oportu-
nitat desaprofitada per omplir de 
vida tots els barris, i no només un 
parell d’espais del municipi; una 
oportunitat desaprofitada per dur 
a terme vàries activitats simultà-
nies, per a diferents edats i inte-
ressos; una oportunitat desapro-
fitada, en definitiva, per escoltar 
la veu dels calderins i calderines i 
elaborar una programació que res-
pongui a les seves inquietuds.

CUP - Caldes

S’
Una altra Festa 
Major és possible

uines ganes de Festa 
Major tenim! És pal-
pable i evident que 
després de l’aturada 
per la pandèmia ne-

cessitem una mica d’alegria com-
partida, per prova, la rapidesa en 
la qual algunes entrades es van ex-
haurir el divendres.
Des del març del 2019 hem pas-
sat moments molt difícils i és nor-
mal que necessitem divertir-nos, 
socialitzar-nos i per això hem pre-
parat una festa major totalment 
adaptada a les mesures de segu-
retat que encara hem de complir, 
però en definitiva, una festa major. 
I ja la tenim aquí, la nostra festa 
de tardor! 
Ens esperen més de seixanta acti-
vitats programades per a tots els 
públics que podrem gaudir princi-
palment a la plaça de la Font del 
Lleó amb un escenari cobert i al 
Parc de Can Rius amb una gran 
porxada i les seves terrasses, ges-
tionades per entitats.  
Com que estem obligats a contro-
lar l’aforament, cal fer reserva de 
localitats pels espectacles a www.
caldescultura.cat o al Museu Ther-
malia. Algunes activitats tindran 
un cost simbòlic d’un euro per in-
tentar evitar l’absentisme i tenir 
cadires buides, en detriment d’al-
tres persones que hi voldrien anar. 
Els concerts acabaran a les 0.30 h 
de la matinada i després hi haurà 
música fins a les 3.00 h, quan hau-
ran de tancar les terrasses i resta-
rà només mitja hora per desallot-
jar el parc de Can Rius. L’entrada 
al parc serà lliure fins a omplir afo-
raments de les terrasses i hi haurà 
control d’accés als espectacles de 
la porxada instal·lada.
Com és tradició a Caldes, no hi ha 
festa sense capvuitada, i enguany 
també recuperem una versió adap-
tada a la situació pandèmica vigent. 
Una festa així es fa de la mà de mol-
tes persones i requereix moltes 
hores de preparació i per suposat 
de diners. Per això agraïm la impli-
cació de tots els tècnics municipals, 
dels cossos de seguretat, de la bri-
gada, de totes les entitats, colles de 
cultura popular, artistes i associa-
cions i espònsors que hi participen.
Davant de qualsevol canvi us reco-
manem seguir caldescultura.cat i a 
les xarxes socials de l’Ajuntament i 
de @caldescultura. 
Per acabar, us demanem molta 
prudència, el Covid-19 encara està 
entre nosaltres i és imprescindible 
seguir totes les mesures de segure-
tat. Fem-ho pel bé de tots i totes, 
això sí, gaudiu-la! Nosaltres ho 
farem. Bona Festa Major!

l pòxim Ple de 
l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui 
es debatrà una 
moció d’aquelles 

en les que esperem una rotunda 
unanimitat: la Moció per la 
Seguretat de la Carretera C-59 
que ha impulsat la Plataforma 
Fem la C-59 Segura.
Una moció que el Grup Municipal 
Socialista proposarem al plenari 
i on demanarem, per enèsima 
vegada, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya que en els propers 
pressupostos s’inclogui una 
inversió suficient i planificada 
temporalment a la carretera 
C-59 per atendre, com a mínim, 
les deficiències en matèria de 
seguretat viària i “confort” en la 
conducció a la carretera.
No ens podem permetre que una 
via tan transitada com la C-59 
sigui notícia constantment pels 
accidents, la falta de seguretat 
i les problemàtiques de trànsit 
que té. Cal que d’una vegada per 
totes la Generalitat dissenyi una 
estratègia que pugui desplegar en 
el temps i en les properes partides 
pressupostàries per dignificar la 
nostra carretera i la de tantes 
altres poblacions.
I en particular a Caldes de 
Montbui exigirem que es pregui 
el compromís de coordinar-se 
amb l’Ajuntament de Palau-Solità 
i Plegamans per resoldre els 
problemes de circulació que afecten 
cada dia a la nostra vila derivats de 
la rotonda ubicada en la vila veïna. 
Construir un accés segur d’entrada 
i sortida a l’alçada de Torre 
Negrell. Fer millores de seguretat, 
senyalització i il·luminació al tram 
de la C-59 entre la nostra vil·la i 
Sant Feliu de Codines vist el risc 
de perillositat d’aquest tram. 
Impulsar la variant sud a la C-1413 
entre Sentmenat i Caldes de 
Montbui (projecte redactat l’any 
2006) per evitar el pas intern de 
camions i vehicles pesants, així 
com intentar evitar al màxim el 
trànsit possible per l’interior de 
la nostra vil·la, integrant-la amb la 
C-59 de forma planificada.
Demanem a la Generalitat 
planificació i un compromís 
econòmic per una via que transitem 
diàriament milers de cotxes, i 
que és la principal comunicació 
que tenim moltes viles del Vallès 
Oriental i el Moianès. Defensem 
una C-59 digna i segura!

s necessària una 
actuació integral en 
els polígons del nos-
tre poble, estudiant 
la problemàtica en 

cada cas, ja que són diferents els 
enfocaments a desenvolupar en 
cadascuna de les zones industri-
als del nostre municipi. La manca 
d’inversió en els polígons per part 
de l’Ajuntament comporta l’exis-
tència de zones on és palmària la 
imatge d’abandonament, que de-
sincentiva a les empreses a iniciar 
la seva activitat en aquests espais.
En són bons exemples la manca 
de manteniment de les pintures 
vials, de l’asfaltat, la manca de pa-
pereres i contenidors, la manca de 
vigilància i la poca  connexió de 
transport urbà, que impossibili-
ta la integració dels polígons en el 
propi municipi.
Creiem necessari elaborar un «Pla 
Integral de Rehabilitació de Polí-
gons» per revitalitzar la indústria 
i el comerç, l’ocupació, l’autoocu-
pació i l’emprenedoria que millo-
ren la nostra economia.
Aquest pla ha de tenir per objec-
tiu elaborar una programació de 
les inversions necessàries per a 
la millora, revitalització i moder-
nització dels nostres polígons. Ha 
de contemplar una intervenció in-
tegral de forma esglaonada, amb 
una visió plurianual que es plas-
ma em en partides econòmiques 
pressupostàries, així com la recer-
ca de subvencions que minorin l’es-
forç econòmic municipal. Aquest 
pla integral també a d integrar al-
tres qüestions accessòries com la 
de crear una taula de treball entre 
representants dels polígons i tots 
els representants dels grups muni-
cipals de l’Ajuntament per a trac-
tar i resoldre els diversos temes 
que puguin sorgir i treballar en la 
seva planificació i implementació.

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui

Q A É

Recuperem
la Festa Major, 
recuperem
la il·lusió

Per una C-59 digna 
i segura!

Ens cal un Pla
Integral de Rehabi-
litació de Polígons

l’últim ple munici-
pal, es va aprovar 
(per unanimitat) 
una amortització ex-
traordinària de deute 

de 1.45 milions € que volem explicar 
una mica. De fet, l’adjectiu “extra-
ordinària” no caldria ja que cada 
any s’amortitza crèdit per “reduir” 
la ratio d’endeutament que ha anat 
creixent al llarg de l’exercici. Caldes 
té un dels deutes més importants 
del Vallès, però no hi ha voluntat po-
lítica de reduir-lo, sinó que es manté 
lineal. L’any 2019 es va tancar l’exer-
cici amb un deute del 67.5%, el 2020 
va ser del 66.0% i es preveu que el 
2021 sigui del 67.4%, uns 13 milions 
€ (si es supera el 75% caldrà apli-
car un Pla de sanejament financer). 
Des de Junts considerem que no 
podem estar tan a prop de la línia 
vermella. Per aquest motiu, a l’últim 
ple vam proposar un acord entre 
totes les forces polítiques per redu-
ir progressivament l’endeutament al 
llarg dels pròxims 2-3 mandats (per 
exemple, un 5% anual). Castellar, un 
municipi similar a Caldes en pobla-
ció i pressupost, ha reduït el deute 
de 16 milions a 6 en 5 anys. D’aques-
ta manera, aconseguiríem una po-
sició més confortable sense haver 
de retallar de forma agressiva les 
inversions. La resposta del govern 
va ser que nosaltres no volem mi-
llorar el municipi. Podríem titllar, 
com a mínim, aquesta resposta de 
curiosa, ja que alguns dels projectes 
que s’estan executant son propos-
tes que hem fet des de Junts (Esco-
la del Carme, Can Rius, emergèn-
cia climàtica, nous convenis amb el 
Centre democràtic i el Casino, etc.). 
Esperem que el govern s’ho repensi.
Canviant de tema, volem destacar 
l’avenç cap a l’establiment del ser-
vei energètic municipal per dispo-
sar de comunitats energètiques. És 
un pas important per transformar 
el sistema energètic tal com el co-
neixem i hi donem suport. 
Respecte la Festa Major, volem 
agrair a la regidoria de Cultura 
l’esforç per escoltar a la oposició. 
Per primer cop en aquest mandat 
es consulta a l’oposició per decidir 
un projecte. Tot i així, cal esmentar 
que el pressupost de la FM s’ha re-
duït un 15% i que els diners de la FM 
del 2020 han servit per remodelar la 
Pl. Catalunya. Ara bé, pensem que 
s’ha fet bona feina amb el pressu-
post marcat.
Que tingueu una bona Festa Major!

Junts x Cat - Caldes de Montbui

A
Deute, transfor-
mació energètica 
i Festa Major
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DIVENDRES 8       
 
19.30 h INICI DE FESTA MAJOR 
A càrrec de les colles de cultura popular i tradicional 
 
20.00 h TRONADA INICIAL 
A càrrec del Ball de Diables 
 
22.00 h QUIM MASFERRER PRESENTA
BONA GENT 
A la plaça de la Font de Lleó 
 
23.00 h KOERS 
Al parc de Can Rius

DISSABTE 9        
 
De 10.00 h a 13.00 h OLIMPÍADES INFANTILS 
Al parc del Bugarai a càrrec del Club Atlètic Calderí 
 
De 10.00 a 14.00 h LA TORNA 
A l’avinguda Pi i Maragall 
 
12.00 h VERMUT MUSICAL 
A les terrasses del parc de Can Rius a càrrec dels 
Castellers de Caldes de Montbui 
 
12.00 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “ELS CALDE-
RINS DEPORTATS ALS CAMPS NAZIS” 
Al Museu Thermalia (prèvia a www.caldescultura.cat) 
 
12.00 h TERRA 
A la plaça de la Font del Lleó 
 
16.30 h 10A MILLA URBANA 
A càrrec de CN Caldes – Secció d’Atletisme 
 
17.00 h 2 PRINCESES BARBUDES 
Al parc de Can Rius 
 
17.30 h TARDA BASTONERA 
Avinguda Pi i Maragall 
 
18.00 h ESCALABIRRES 
Al parc de Can Rius a càrrec de Castellers amb la 
col·laboració d’El Gat Penjat 

19.00 h BALLADA BASTONERA 
A la pl.de la Font del Lleó a càrrec de la Colla Bastonera 
 
19.30 h 9È TROFEU DE FESTA MAJOR
LA LLAMBORDA 
Al Pavelló Municipal Torre Roja a càrrec del CHC
 
20.00 h FANTACTELS 
Al parc de Can Rius 
 
20.00 h VAQUERO 
Al Casino a càrrec de la Fundació Casino 
(Venda d’entrades al Casino) 
 
20.30 h VERSOTS I LLUÏMENT  
A la plaça de la Font del Lleó a càrrec del Ball de 
Diables 
 
23.00 h THE SEY SISTER 
A la plaça de la Font del Lleó 
 
23.00 h THE TYETS 
Al parc de Can Rius

DIUMENGE 10      
 
10 h TIR AMB ARC 
Al Camp de Tir amb Arc del bosc de Torre Negrell a 
càrrec del Club Tir amb Arc Caldes de Montbui 
 
10.00 h CAMPIONAT RÀPIDES D’ESCACS 
A la Sala Noble de Can Rius a càrrec del Club 
d’Escacs Caldes 
 
De 10.00 h a 14.00 h COUNTRY 
Al parc de Can Rius a càrrec de l’Associació Jardí 
amb la col·laboració de la Fundació Santa Susanna 
 
D’11.30 h a 13.00 h MATÍ GEGANTER 
Ballada de gegants i tot seguit espectacle 
AGEGANTATS 
A la plaça Font del Lleó 
 
11.30 h MISSA SOLEMNE CANTADA DE LA
SANTA MAJESTAT 
A l’Església de Santa Maria 

De 16.00 a 18.30 h ESCAPE ROOM 
Al TOC a càrrec de l’Esplai Grifoll 
 
De 16.00 a 18.30 h LABERINT 
A la plaça de l’U d’Octubre a càrrec de l’Esplai Grifoll 
 
17.00 h EL MONSTRE DELS COLORS 
Al parc de Can Rius 
 
18.00 h COBLA BISBAL JOVE 
A la plaça de la Font del Lleó a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista Calderina 
 
18.00 h CONCERT ORQUESTRA MARAVELLA 
Al Casino 
 
20.00 h FALCIOT 
Al parc de Can Rius 
 
20.30 h VERSOTS I LLUÏMENT INFANTIL  
A la plaça de la Font del Lleó a càrrec del Ball de 
Diables 
 
22.00 h CONCERT ORQUESTRA MARAVELLA 
Al Casino 
 
22.00 h LA VELLA DIXIELAND 
A càrrec del Centre Progressista i Democràtic 
 
23.00 h SIXTUS 
Al parc de Can Rius

DILLUNS 11       

10.00 h FESTA GRAN 
A la plaça de la Font del Lleó a càrrec de la 
Coordinadora de Gent Gran  
 
12.00 h LA SUPERBLEDA 
Al Parc de Can Rius 
 
17.00 h MAG MARÇAL 
Al parc de Can Rius  
 
18.00 h SOUND DE SECÀ 
A la plaça de la Font del Lleó 

20.00 h IMPROSHOW 
Al parc de Can Rius  
 
22.00 h GINESTÀ 
A la plaça Font del Lleó 
 
23.00 h PORTO BELLO 
Al parc de Can Rius

DIMARTS 12      
 
9.00 h TORNEIG DE TENNIS TAULA 
Al Pavelló Municipal Les Cremades 
 
11.00 h RUGBI EN FAMÍLIA 
A càrrec d’El Centre, Ateneu Democràtic i Progres-
sista al Pavelló Municipal de les Cremades 
 
12.00 h DIADA CASTELLERA 
A la plaça de la Font del Lleó a càrrec dels Caste-
llers de Caldes de Montbui 
 
17.00 h FESTIVAL DE DANSA 
Al parc de Can Rius a càrrec del Club Natació 
Caldes i l’Escola de Dansa del CN Caldes 
 
19.00 h HAVANERES  
A càrrec del grup Ultramar 
A la plaça del la Font del Lleó 
 
21.30  h FINAL DE FESTA MAJOR  
A la plaça de la Font del Lleó a càrrec de les colles 
de cultura popular i tradicional

   CAPVUITADA 
 
DIVENDRES 15      

11.30 h MISSA I OFRENA FLORAL 
A l’Ermita del Remei a càrrec de la Fundació Santa 
Susanna. 
 
DISSABTE 16 
8.00 h MATINAL EXCURSIONISTA 
Més informació al www.cecmo.net. 
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Segueix la Festa Major a través de: 

           http://twitter.com/AjCaldesMontbui 

           @ajcaldesdemontbui
           @caldescultura

Portal oficial de Festa Major 2021
www.caldescultura.cat 

En el web de Festa Major, a part de la 
programació, podeu consultar la informació 
següent:
- Informació més detallada de cadascuna

de les activitats
- Adaptacions segons l’evolució de la pandèmia
- Darreres modificacions no incloses en el

programa imprès

La Festa Major a les xarxes socials
 #FMCaldes
Comparteix les vostres fotografies de Festa 
Major amb l’etiqueta #FMCaldes.

Inici a l’Skatepark del Bugarai i a càrrec del Centre 
Excursionista de Caldes de Montbui 
 
9.00 h TORNEIG DE PÀDEL SOLIDARI  
Instal·lacions esportives del CN Caldes a la Font 
dels Enamorats a càrrec de AECC 
 
17.00 h ACTIVITATS DIRIGIDES
OBERTES AL PÚBLIC 
A la plaça de la República a càrrec del Club Nata-
ció Caldes - (Reserva de places a CN Caldes) 

DIUMENGE 17      
 
APLEC DEL REMEI 
 
9.30 h TROBADA DE CARROS I PUJADA AL 
REMEI - 1R MEMORIAL RAMON CLOTET 
Sortida de l’aparcament El Tint i arribada al San-
tuari del Remei 
 
10 h 8a CURSA DE LA FONT DEL DIMONI 
Inici a la Torre Marimon a càrrec del CHC
 
10.00 h ESCACS 
Al passeig del Remei a càrrec del Club d’Escacs 
 
De 10.00 h a 14.00 h FIRES I MOSTRES 
Al passeig del Remei 
 
10.00 h MISSA APLEC DEL REMEI 
A l’ermita del Remei 
 
De 10.00 h a 14.00 h TALLER DE MÀSCARES 
Al passeig del Remei a càrrec de l’Esplai Grifoll 
 
12.00 h SARDANES 
Ballada amb la Cobla Genisenca 
Al recinte del Remei a càrrec de l’Agrupació Sar-
danista Calderina 
 
13.00 h ACTUACIÓ DE CULTURA POPULAR
I TRADICIONAL 
Amb la participació dels bastoners, geganters, 
sardanistes, diables i castellers 
A la plaça de la Font del Lleó 

19.00 h SARA SAMBOLA I ALEIX BOVÉ 
Al Cafè del Centre a càrrec de El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista

  ENTRADES 
 
RESERVA D’ENTRADES A TRAVÉS DE
WWW.CALDESCULTURA.CAT 
 
La majoria de les entrades són gratuïtes però, en 
algunes activitats, s’ha optat per fixar un preu sim-
bòlic d’1 euro per evitar l’absentisme i que quedin 
places desocupades. 
 
Necessiteu acompanyament per adquirir les 
entrades? 
Adreceu-vos al Museu Thermalia i us ajudaran. 
Horari habitual del Museu: de dimarts a dissabte 
de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. 
Diumenges i festius de 10 a 14 h 
Horari del Museu durant la Festa Major: 9, 10, 11 i 
12 d’octubre d’11 a 14 i de 17 a 20 h  
 
L’adquisició de les entrades de les activitats de 
la Festa Major suposa per part de l’espectador la 
declaració del coneixement de l’estat de pandèmia 
provocat per la Covid-19 i l’acceptació de les 
circumstàncies i riscos que es poden produir en 
una activitat de pública concurrència, així com el 
compromís de donar compliment a les mesures 
sanitàries vigents en el moment de l’activitat i a 
seguir les indicacions que des de l’organització es 
donin al públic per al desenvolupament segur de 
l’activitat. 
 
Abans de reservar la vostra entrada, heu de tenir 
en compte que: 
- Caldrà portar l’entrada amb el codi QR al mòbil o 
impresa per poder accedir a l’espectacle. 
- Per garantir una entrada esglaonada, els acces-
sos a les activitats s’obriran 30 minuts abans del 
seu inici. 
 - Es recomana puntualitat. Les entrades no 
validades a l’hora d’inici de l’espectacle quedaran 
alliberades i s’oferiran a les persones presents que 

no en disposin i es trobin al punt d’accés. És una 
mesura per afavorir la màxima ocupació de les 
activitats organitzades. 
- En cas de no poder assistir a l’espectacle del que 
disposeu d’entrades, us demanem que les anul·leu 
a www.caldescultura.cat 
- A l’accés de l’espectacle, es proporcionarà gel 
hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans. 
- Es vetllarà per la distància de seguretat a les 
cues i l’organització donarà instruccions en tot 
moment per evitar aglomeracions. 
– No podran accedir a l’espectacle aquelles perso-
nes diagnosticades de Covid-19, amb símptomes 
compatibles amb la malaltia, que es troben en 
quarantena o que es troben en espera de resultat 
de la prova. 
- Només es podrà menjar i beure en els espais 
habilitats. 
- Les activitats incloses en aquest programa 
podrien veure’s alterades per l’aplicació de noves 
restriccions o per indicacions de l’organització 
si fos necessari. Els canals de comunicació mu-
nicipal informaran en cada moment dels canvis i 
incidències que es puguin produir.

   ESPAIS 
 
ESPAIS DE FESTA MAJOR 
 
La majoria dels actes s’han centralitat en dos 
escenaris principals. D’una banda, l’envelat, que 
aquest any s’instal·la al Parc de Can Rius. D’altra 
banda, l’escenari que s’ubica a la plaça de la Font 
del Lleó. S’ha optat per aquestes dues ubica-
cions perquè, per les seves característiques, són 
espais que permeten controlar fàcilment l’accés i 
l’aforament dels diferents actes. Però, més enllà 
d’aquests dos escenaris, hi ha també programa-
des activitats en altres punts del municipi. 
 
Horaris d’obertura del parc de Can Rius: divendres 
de 19.00 h a 3.00 h, dissabte de 10.00 a 3.00 h, 
diumenge de 10.00 h a 1.00 h, dilluns de 10.00 h a 
3.00 h, i dimarts de 10 a 22.00 h. 

TERRASSES DE FESTA MAJOR
AL PARC DE CAN RIUS 
 
Les tradicionals barraques de Festa Major 
s’adapten a les restriccions imposades per la 
pandèmia. Per això, aquest any es reconvertei-
xen en terrasses per la limitació a consumir a 
les barres. Les terrasses, gestionades pel Club 
Natació Caldes, els Castellers de Caldes i el Club 
Hoquei Caldes, s’instal·laran al Parc de Can Rius, i 
hi haurà taules i cadires per controlar l’aforament 
en tot moment.

 



De l’01 al 31 d’octubre de 2021  calderí / #8514 | ESPORTS



De l’01 al 31 d’octubre de 2021  calderí / #85 PUBLICITAT | 15



De l’01 al 31 d’octubre de 2021  calderí / #85

El projecte emmarcat dins el Pla d’Acció Climàtica veurà la llum a inicis del 2022, en el qual la ciutadania local 
tindrà accés a part de l’energia renovable generada a partir de les instal·lacions fotovoltaiques municipals

Neix la Comunitat Energètica 
Local de Caldes: la CEL de Caldes 

En els darrers 30 anys, la població 
mundial és responsable d’emetre 
una quantitat d’emissions de CO

2
 a 

l’atmosfera equiparable a l’acumula-
da des de l’inici de la humanitat fins 
al 1990. L’escalfament de l’atmosfera 
i l’oceà és inequívoc, els volums de 
neu i gel han disminuït i el nivell del 
mar ha pujat. Amb tot, els experts 
preveuen que, molt probablement, 
la temperatura en superfície conti-
nuarà augmentant al llarg del segle 
XXI. I en un context d’emergència 
climàtica, d’increment desorbitat 
de la factura elèctrica i d’important 
crisi econòmica-social derivada de 
la pandèmia, “ara és el moment de 
posar-nos-hi de valent i fer front 
al canvi climàtic per al benefici de 
tots i totes. Com a entitat públi-
ca, des de l’Ajuntament tenim el 
deure de donar exemple i liderar 

i impulsar projectes transforma-
dors que potenciïn la generació i 
l’ús d’energies renovables” decla-
ra Jordi Martín, 4t tinent d’alcalde 
i regidor d’Acció Climàtica. 
A inicis de l’any vinent, Caldes 
veurà néixer la nova Comunitat 
Energètica Local de Caldes: la CEL 
de Caldes. “Crearem una comu-
nitat amb consciència de grup 
on qualsevol calderí i calderina 
podrà adherir-s’hi i així compta-
bilitzar, entre tota la ciutadania 
i el sector empresarial del terme 
municipal, la quantitat d’energia 
verda que injectem a la xarxa a 
partir d’instal·lacions fotovol-
taiques, o el que ve a ser el ma-
teix, d’emissions de gasos conta-
minants que estalviem al nostre 
ecosistema” segueix Martín. 
L’aprovació del Reial Decret 

23/2020 que modifica la llei 24/2013 
del sector elèctric, permet la crea-
ció de Comunitats d’Energies Re-
novables que poden ser impulsades 
des de les autoritats locals en l’àm-
bit municipal, “i des del consisto-
ri liderarem el projecte –amb 
poques referències a Catalunya, 
però avalats per un exhaustiu es-
tudi tècnic - amb el principal pro-
pòsit de transformar la manera 
que els calderins i calderines ac-
cedeixen a l’energia, fomentant 
la producció d’energia renovable 
i l’autoconsum eficient” apunta 
el regidor. 
Les CEL signifiquen l’oportunitat 
de materialitzar la transició ener-
gètica i convertir el fins ara model 
centralitzat i unidireccional -gover-
nat per les grans plantes de gene-
ració-, en el revolucionari model 

distribuït que situa al consumi-
dor en el centre del sistema i que 
ja no només consumeix energia, 
sinó que també la genera i la dis-
tribueix. “Les comunitats energè-
tiques locals són l’instrument a 
través del qual prenen forma els 
moviments col·lectius que porten 
a l’empoderament de la ciutada-
nia en la cerca de la independèn-
cia energètica” diu Jordi Martín, 
qui afegeix que “fins ara, l’únic 
que podíem fer com a consumi-
dors era pagar la nostra factura 
o escollir l’empresa comercialit-
zadora, però l’energia fotovoltai-
ca ha trencat tots els esquemes, i 
ara existeix la normativa i les fa-
cilitats per generar bona part de 
l’energia que consumin”.
Davant l’existència de diferents con-
ceptes relacionats amb les Comuni-

PREINSCPRICIÓ OBERTA! 

A partir d’avui, dimarts 5 
d’octubre, s’obre el període 
de preinscripció al llistat de 
participants de la CEL de Caldes 
per accedir a la cessió d’ús d’1 
kWp d’energia solar generada 
a través de les instal·lacions 
fotovoltaiques municipals. Les 
inscripcions es formalitzaran en 
inaugurar-se el projecte, previst 
a inicis de l’any 2022. 

Cal adreçar-se a l’Oficina 
d’Acció Climàtica 
(Tel. 935190005 - 
A/e: accioclimatica@
caldesdemontbui.cat)

caldesdemontbui.cat/lacel

Plaques fotovoltaiques municipals instal·lades a l’edifici d’habitatges polivalents, situat al carrer de Buenos Aires.> AJ. CALDES 
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tats Energètiques, a Caldes “hem 
apostat pel model de l’autocon-
sum compartit”. “El que per-
seguim-  afegeix el regidor res-
ponsable de la CEL de Caldes- és 
impulsar l’ús de les energies re-
novables; contribuir a complir 
els objectius de reducció d’emis-
sions de CO

2
; fomentar la parti-

cipació ciutadana en la transició 
energètica; establir mecanismes 
per lluitar contra la pobresa 
energètica, i també, molt impor-
tant, baixar la factura elèctrica 
dels calderins i calderines”. 
En el propòsit de democratitzar 
l’accés a les energies renovables i 
familiaritzar a la ciutadania amb 
el nou model de consum energè-
tic –sostenible i il·limitat-, l’Ajun-
tament planteja dues grans actua-
cions emmarcades dins la CEL de 
Caldes, “on no deixem a ningú en-
rere” afegeix Martín: d’una banda, 
la cessió de pràcticament el 50% de 
l’energia renovable generada grà-
cies a les plaques fotovoltaiques 
instal·lades en els equipaments 
municipals a aquelles famílies amb 
dificultats per accedir a l’energia 
verda; i d’altra banda, subvencio-
nar part de la col·locació de pla-
ques fotovoltaiques als particulars 
que decideixin apostar per aquest 
model no contaminant. 
Més concretament, s’estima que 
dels 234 kWp d’energia solar gene-
rada anualment arran de les instal-
lacions municipals, 134kWp es des-
tinaran a l’autoconsum municipal i 
els 100 kWp restants a aquelles fa-
mílies adherides a la CEL de Caldes 
(1 kWp per família). Paral·lelament, 
es destinaran 30.000 euros per 
subvencionar a 100 famílies que du-
guin a terme la instal·lació fotovol-
taica al seu habitatge, també dins 
la participació de la CEL de Caldes. 
Addicionalment, formar part de la 
Comunitat Energètica Local calde-
rina significarà tenir accés a una 
aplicació digital que monitoritzarà 
l’eficiència energètica dels partici-

pants, i centralitzar i digitalitzar la 
informació disponible de consum i 
generació per extreure indicadors 
de valor. “Aquesta eina de servei 
energètic municipal ens perme-
trà consultar com i quan estem 
consumint en tot moment, quan-
ta energia s’està generant i l’es-
talvi aconseguit a través de l’au-
toconsum” concreta Jordi Martín.  

QUALSEVOL VEÍ O VEÏNA 
PODRÀ DISPOSAR D’ENER-
GIA FOTOVOLTAICA PER A 
L’AUTOCONSUM PROPI 
En la CEL de Caldes es distingi-
ran dues modalitats de participa-
ció, depenent de les circumstànci-
es de cada família i possibilitats en 
els seus corresponents habitatges: 
“El nostre principal objectiu és 
que la ciutadania aposti per les 
energies renovables. Això sig-
nifica que facilitarem la instal-
lació de plaques fotovoltaiques a 
aquells particulars amb habitat-
ges on els sigui possible la instal-
lació; i per aquelles famílies que 
això no sigui viable, els cedirem 
part de l’energia que generen les 
instal·lacions fotovoltaiques mu-
nicipals ubicades en un radi de 
500 metres de distància” concre-
ta el regidor. D’aquesta manera, “es 
democratitza encara més l’accés 
a l’energia renovable, facilitant 
que qualsevol calderí i calderi-
na –siguin quines siguin les seves 
circumstàncies- pugui accedir a 
l’energia fotovoltaica i a l’estalvi 
energètic i econòmic”. 
En la denominada ‘modalitat A’, 
l’Ajuntament posarà a disposició 
dels ciutadans elegibles que tin-
guin interès a accedir a electricitat 
renovable de proximitat, la cessió 
d’aproximadament un 50% de les 
plaques fotovoltaiques municipals 
a través d’un concurs públic (que 
es regularà a través d’un procedi-
ment específic). Per aquests ciuta-
dans, la participació en el servei 

energètic constarà d’1 kWp de po-
tència per família, a més de l’accés 
a l’aplicació digital que els facilita-
rà informació sobre el seu consum 
i generació i la gestió administrati-
va i tècnica del servei. La taxa de 
participació per aquesta modalitat 
és de 50 euros anuals. Dit en altres 
paraules, “per a qui participi en 
aquesta modalitat és com si tin-
gués 1kWp de plaques fotovoltai-
ques al terrat de casa destinat al 
seu autoconsum, de tal manera 
que en cas d’una gestió eficient, 
la reducció de la factura elèctri-
ca els pot oscil·lar entre els 150 i 
250 euros anuals” explica Martín. 
Gràcies al model d’autoconsum 
compartit –modalitat plantejada a 
la CEL de Caldes- tota l’electrici-
tat generada per la instal·lació es 
comptabilitza i s’evoca a la xarxa 
i l’habitatge sempre utilitza l’elec-
tricitat que prové d’aquesta: si el 
consum es produeix en horari solar 
(mentre s’està generant energia) el 
cost d’aquests kWh consumits serà 
de 0 euros, i si el consum és inferior 
a l’energia generada, l’empresa co-
mercialitzadora contractada abo-
narà al particular l’excedent no uti-
litzat a preu majorista. 
En paral·lel, la CEL de Caldes con-
templa una ‘modalitat B’ de par-
ticipació, que correspon a aque-
lles famílies i/o empreses locals 
que optin per la instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques a les cobertes 
dels seus habitatges/naus, benefi-
ciant-se tant del servei de gestió 
energètica com de la gestió admi-
nistrativa i d’accés a subvencions 
que produeixen una disminució del 
temps d’amortització de la instal-
lació. En aquesta altra modalitat, 
la taxa de participació serà de 10 
euros anuals i “en cas d’un au-
toconsum eficient, l’ús d’ener-
gia solar els pot significar una 
important reducció de la factu-
ra elèctrica d’entre els 400 i 700 
euros anuals, depenent dels vo-
lums de potència generats i els 

nivells i horaris de consum” se-
gueix Martín. També en aquesta 
modalitat de participació, l’exce-
dent no utilitzat serà abonat a càr-
rec de la comercialitzadora, “però 
més enllà del retorn econòmic, el 
més interessant és contribuir al 
benefici col·lectiu abocant l’ex-
cedent d’energia verda no con-
sumida a la xarxa, d’on s’alimen-
ta tota la comunitat energètica”.  

QUAN I COM ACCEDIR A LA 
CEL DE CALDES
A partir d’avui, dimarts 5 d’octubre 
del 2021, qualsevol calderí o calde-
rina interessat/da en participar en 
la CEL de Caldes –sigui en la mo-
dalitat A o B- pot adreçar-se a l’Ofi-
cina d’Acció Climàtica –ubicada a 
l’Ajuntament de Caldes- i formalit-
zar la seva preinscripció. També és 
possible omplir el formulari de pre-
inscripció publicat a www.caldesde-
montbui.cat/lacel. Les inscripcions 
per accedir al servei energètic mu-
nicipal no podran realitzar-se fins a 
la inauguració de la CEL de Caldes, 
prevista a inicis del 2022.  
Ara per ara, el projecte s’emmar-
ca en el procés d’instal·lació de les 
plaques fotovoltaiques en sis equi-
paments municipals, que són: el pa-
velló de la Torre Roja, els habitat-
ges socials polivalents, el Camp de 
Futbol, el Centre Cívic, la Biblio-
teca Municipal i el pavelló del Bu-
garai. Entre les sis instal·lacions 
–distribuïdes en el nucli urbà - es 
calcula generar una potència total 
de 234,65 kWp, de la qual 100 kWp 
es compartiran amb les famílies 
inscrites que compleixin amb els 
requisits (encara per determinar) 
i s’ubiquin a un radi de 500 me-
tres respecte a qualsevol d’aques-
tes instal·lacions.El projecte local 
preveu un segon desplegament en 
el qual s’estima estendre el servei 
energètic municipal més enllà del 
nucli urbà, arribant així a totes les 
urbanitzacions dins del terme mu-

nicipal de Caldes de Montbui. “De 
moment no disposem de la in-
versió necessària per empren-
dre la Fase 2, dependrà del pres-
supost municipal i de possibles 
subvencions que es vagin adqui-
rint. Però el projecte és sobre la 
taula, de manera que la CEL de 
Caldes s’anirà ampliant i evolu-
cionant en funció de la demanda 
i les noves possibilitats que vagin 
sorgint” apunta Jordi Martín. 

PRENDRE CONSCIÈNCIA D’UN 
AUTOCONSUM EFICIENT 
La previsió en aquest projecte em-
marcat dins el Pla d’Acció Climàti-
ca –sorgit arran les sessions de par-
ticipació ciutadana de la redacció 
del PAC/PAESC- és la d’incidir en 
la urgència d’aplicar models soste-
nibles i familiaritzar-nos en nous 
usos dels recursos naturals per al 
benefici col·lectiu: “Si l’administra-
ció lidera iniciatives com aquesta 
és més fàcil que aquestes tinguin 
un major recorregut i incidència, 
però la CEL de Caldes pot conviu-
re perfectament amb altres Co-
munitats Energètiques Locals 
que sorgeixin de grups més redu-
ïts com les comunitats de veïns o 
entre diferents naus industrials” 
explica Martín. La modalitat d’auto-
consum compartit és especialment 
interessant per aquelles entitats on 
compartir l’energia solar pot signifi-
car un important estalvi econòmic, 
quan es requereixen grans volums 
d’energia i, conseqüentment, s’in-
crementen els costos de producció 
arran la factura elèctrica. “Al final, 
el que pretenem és convidar a la 
reflexió i què la ciutadania i em-
presariat prengui consciència del 
que suposa la factura energètica 
i saber aprofitar els recursos que 
tenim a l’abast –en aquest cas, 
els que facilita l’energia fotovol-
taica- per consumir energia quan 
se n’està generant, de manera que 
l’autoconsum sigui a cost zero”. 

PUBLICITAT  | 17
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L’emissora calderina ha estrenat una nova 
programació amb més de quaranta progra-
mes i més de 60 col·laboradors. S’hi podran 
escoltar diferents temàtiques com cinema, 
entitats de Caldes, salut mental, música i 
humor, així com també programes sobre el 
món animal, sobre salut personal, progra-

mes per adolescents o fets paranormals, 
entre d’altres. Noms consolidats com Pata-
da al Ventre, Sota les llambordes, l’Hora Gu-
sarapa o Viatge electrònic conviuen amb els 
nous Nutriànima, El desván de Andrea, En clau 
de dona, La vie en rose, El despertar de Caldes, 
Ultra Futbol, El cor de l’art i La Veu és màgica.

L’EMM Joan Valls ha iniciat el curs amb dues novetats des-
tacades en l’oferta formativa d’enguany: d’una banda, el nou 
mòdul sobre Teatre Musical, adreçat a tots els alumnes ma-
jors de 12 anys que ja han acabat el Nivell Elemental; i d’altra 
banda, el mòdul de ‘Sensibilització P3’, un nou grup d’alum-
nes per estudiar música adreçat a infants de P3, més enllà de 
les tres escoles de primària on ja es duia a terme l’activitat.

Ràdio Caldes estrena temporada Teatre musical i música per a infants 

Després de mesos amb una aturada forçosa per la pandèmia, l’oferta cultural es revifa amb la programació del Casino

La cultura torna amb força

Aquest trimestre el Casino ofereix una programació d’activitats diversa i per a tots els públics. > CEDIDES

TARDOR 2021 | PROGRAMACIÓ CULTURAL

mitjans del mes de 
setembre es va fer 
pública l’oferta cul-
tural programada 
pel Casino de Caldes, 

una programació que està pensa-
da respectant totes les mesures sa-
nitàries per tal que l’equipament 
sigui un espai segur. Els calderins 
i calderines estan convidats a gau-
dir de les diverses activitats per 
anar recuperant una normalitat 
social i cultural. Aquest trimestre 
ha arrencat amb les accions pròpi-
es de la temporada i, com cada any, 
amb alguna iniciativa nova “que 
va culminant les innovacions 
previstes al pla estratègic 2020-
2025” apunta Vicenta Pallarès, 
presidenta del Casino de Caldes. 
 
ART, CULTURA POPULAR
I TEATRE
La programació artística del Casino 
va començar el passat dia 25 de se-
tembre amb l’estrena d’un nou tri-
mestre del Cicle Parlem d’Art, amb 
la conferència “Parlem de la cerà-
mica” a càrrec del ceramista José 
Gómez. Des del passat dia 3 d’oc-
tubre i fins al dia 28, l’Espai d’Art 
del Casino acull una nova exposi-
ció, a càrrec de l’artista calderi-
na Esther Tenedor, que porta per 
títol “Miratges a la serena i acolo-
rida natura”. El mes de novembre 
torna VIII Concurs d’escultura i 
el XIII Concurs nacional de pintu-
ra ràpida, on els carrers calderins 
es tornaran a omplir d’artistes que 
executaran les seves obres per par-
ticipar en el tradicional concurs en 
memòria de Sebastià Badia. Per 
últim, el mes de desembre, els mem-
bres d’ARTSgrup inauguraran una 
nova exposició col·lectiva que tan-
carà les activitats relatives a l’art 
d’aquest últim trimestre de l’any. 
El II Cicle Parlem de Cultura Po-
pular està programat per al mes 
de novembre, en aquesta ocasió, 
la Colla Gegantera de Caldes ens 
seran els protagonistes amb un 
recull gràfic de la seva història. 
 
TEATRE DE TARDOR
Durant el mes de setembre es va 

A
Mireia Clapers 

estrenar el XIV Cicle de teatre de 
tardor que ofereix el Casino. Una 
programació estable que va comen-
çar el passat dia 26 amb la repre-
sentació de “Perduts”, una obra 
escrita i dirigida per Ramón Ma-
daula i protagonitzada per Jordi 
Coromina i Òscar Intente. Pel prò-
xim dia 24 d’octubre el Grup Escè-
nic del Casino interpretarà l’obra 
“Sota Teràpia”, una comèdia di-
vertida escrita per l’argentí Mati-
es Del Federico. El 31 d’octubre la 
companyia Paranys representarà 
l’obra “Sospitòs Habitual” d’Alfon-
so Paso, una comèdia amb un re-
refons d’humor negre. Per al mes 

de novembre, el dia 7, el GEC tor-
narà a representar l’obra “Sota 
Teràpia”, una segona oportunitat 
per gaudir d’aquesta comèdia i el 
dia 14 hi haurà l’estrena de GEN Z, 
una peça que serà el resultat del 
nou taller de teatre de joves i per 
a joves que combina l’oratòria i de 
diferents tècniques de comunicació 
perquè puguin expressar les seves 
inquietuds. El dia 21 de novembre 
els espectadors podran gaudir de 
“Les històries de l’Avi Josep” un 
musical de Mateu Peramiquel i 
Mar Puig. La companyia WeColor-
Music serà l’encarregada de repre-
sentar les quatre històries, basades 

en fets reals, que neixen a través de 
les converses entre l’avi Josep i la 
seva néta, la Mar. Per acabar el mes 
de novembre, el dia 28, es podrà 
veure “L’Elvis del Metro. Mind 
the Gap” un espectacle del calde-
rí Ferran Devesa, una peça que va 
ser el seu treball final d’interpre-
tació a l’Institut del Teatre, una 
comèdia amb un punt de reflexió 
basada en una experiència pròpia. 
 
ALTRES ESPECTACLES
La programació del Casino manté 
la seva secció de Rialles, destinada 
a un públic familiar, enguany, el 6 
de novembre, els més petits podran 

gaudir de l’espectacle “Les aventu-
res del lleó vergonyós” a càrrec d’El 
Pot Petit i el dia 20 de novembre la 
Dàmaris Gelabert torna al Casino 
amb un concert en família organit-
zat per l’Associació Contra el Càn-
cer. L’agència Söko Comedy organit-
za pel dia 9 d’octubre els monòlegs 
de J.J. Vaquero i el dia 23 El Mona-
guillo representarà el seu monòleg 
“¿Sólo lo veo yo?”. Si la situació sa-
nitària ho permet, el Casino ha pro-
gramat una sortida al Liceu, el dia 
29 de desembre, per poder veure la 
versió de Kader Belarbi d’”El Tren-
canous” pel Ballet del Théâtre du 
Capitole de Toulose.

18 | CULTURA
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Trenta anys de rock 
calderí amb Falciot

MÚSICA | ANIVERSARI 

Mireia Clapers 

El grup celebrarà el seu aniversari amb un concert per Festa Major

- Com va néixer Falciot?
Un amic comú ens va presen-
tar a en Carles i a mi, Xavi, l’any 
1989. Tots dos ja feia temps que 
tocàvem, ell bateria i jo el baix. 
També cantava. No havíem estat 
en cap banda de manera seriosa 
i constant. Vàrem anar quedant 
amb regularitat, cada setmana, 
un cop, dos cops... van començar 
a sortir idees i ens ho passàvem 
bé. A partir d’aquí van començar 
a provar els guitarristes, que van 
ser diversos i de diferents llocs... 
Aquell va ser l’embrió de FALCI-
OT, i el que ha sigut definitiu, tot i 
els canvis al llarg de trenta anys... 
en Carles i en Xavi sempre han 
estat fixes i fundadors.

- Quina valoració en feu de tots 
aquests anys?
Han estat temps canviants, però 
sempre amb la passió dins. Hi ha 
hagut temps de tot, difícils, de 
bypass, de popularitat, de molta 
activitat... Hem passat per tota 
mena d’escenaris i locals. Hem vis-
cut molt, i hem gaudit molt. Però-
no hi ha la conjuntura social ni els 
mitjans, ni la cultura adient per-
què tota classe de músics gaudei-
xin del mateix.

- Com ha canviat la vostra música?
Vàrem començar fent rock bas-
tant bàsic, acords molt marcats i 
estructures bastant entenedores 
i clàssiques, amb lletres socials o 
quotidianes, on nosaltres matei-
xos podíem ser els protagonistes. 
La nostra música és així. En una se-
gona època ens vàrem acostar més 
al funk-metal o crossover, amb es-
tructures més treballades i com-
plicades, i amb lletres més surre-
alistes o absurdes. Sempre, però, 
amb potència i contundència. Des 
de principis d’aquest segle (!!) la 
nostra música creiem que ha ma-

durat del tot, i podem moure’ns per 
l’estil que creiem adient. 

- Què fa que el vostre estil sigui 
tan personal?
El fet de treballar els temes en 
grup. I sobretot, assolir una ma-
duresa a través del temps i del tre-
ball, que fa que tinguis clar com 
vols sonar i quin so vols fer... Crec 
també que és important tenir les 
idees clares i ser humil sense in-
fluències exteriors.

>Podeu llegir l’entrevista completa a 
www.calderi.cat
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La patinadora Elna Frances, els atletes Martí i Cesc Ullar, els atle-
tes de triatló Jordi Torrejón i Mercè Tussell, la jugadora de rugbi 
Anna Puig, el pilot de kàrting Arnau Cervera i els també atletes 
Eduard Tura i Andrea Soldevila són els 9 ambaixadors i ambaixa-
dores de l’esport calderí, aquesta temporada 2021-2022. Tots ells i 
elles han estat seleccionats per retre’ls el distintiu enguany, a més 

de rebre un ajut econòmic que, en la seva suma, la dotació ascen-
deix als 5.000 € en total (1.000 euros més respecte a l’any anteri-
or). La Sala Noble de Can Rius va acollir la presentació oficial de 
la 5a convocatòria dels ajuts als esportistes individuals, un acte de 
lliurament dels diplomes on els calderins Eduard Tura, i Martí i 
Cesc Ullar s’estrenaven com ambaixadors de l’esport de Caldes .

Dotació de 5 mil euros als ambaixadors i ambaixadores de l’esport

Carreres verticals, minimalisme i veganisme per a un esportista diferent i nou ambaixador calderí, Eduard Tura 

Una altra manera de córrer

L’ambaixador calderí Eduard Tura durant el transcurs d’una cursa vertical, disciplina per la que finalment va decidir-se després del ciclisme amateur. > CEDIDA

ATLETISME | ENTREVISTA 

omés veure a l’Edu-
ard Tura, ja salta a 
la vista que és un es-
portista diferent i 
no deixa indiferent a 

ningú que coneix la seva història i 
la seva manera de fer en l’esport. 
Amb un físic privilegiat a força de 
cuidar-se, aquest nou ambaixador 
de l’esport calderí de 38 anys s’ha 
especialitzat en curses verticals, 
una modalitat només apta per als 
millors preparats.
En els seus inicis Tura va ser ciclis-
ta amateur, coneixedor a fons del 
món del btt i de la carretera, disci-
plina on es va reenganxar després 
d’una aturada de sis anys per estu-
dis, arribant a aconseguir un onzè 
lloc a la Quebrantahuesos. “La bici 
de carretera és molt sacrificada 
i quan va arribar la família vaig 
haver d’escollir i diversificar-me 
entre la bici de muntanya i sortir 
a córrer” explica el calderí. Des de 
llavors va començar a fer curses 
de 10.000 metres, però una fasci-
tis plantar li va fer tirar més cap a 
la muntanya, coneixent la discipli-
na de les curses verticals, gairebé 
per casualitat.
Aquesta és una modalitat explosi-
va i que s’adapta a la perfecció al 
seu físic: amb un desnivell mínim 
de 1.000 metres, pendents del 30 i 
40% i recorreguts curts, obliguen 
a entregar-ho tot des del principi. 
La tècnica és una de les principals 
característiques d’aquest esport on 
existeixen dos corrents: els que por-
ten pals i els que no. Les lumbars 
treballen al màxim per la inestabi-
litat del terreny i els pendents pro-
nunciats. L’Eduard és dels que en 
porta, ja que milloren l’estabilitat de 
la pujada. “Vaig provar i m’ho vaig 
passar bé. En la primera cursa, 
al cap de cinc minuts ja estava al 
màxim de les meves pulsacions” 
remarca Tura. 
“Ara m’he federat per a participar 
en un nivell superior” fent així un 
pas endavant en la qualitat de les 
competicions on participa. En un 
moment on en la majoria de vega-
des prima més la quantitat vers la 
qualitat, les curses verticals són pot-

n
Albert San Andrés  

ser una de les curses que més pre-
paració requereixen en el món de 
l’atletisme de competició. 
En els últims temps, l’ús dels últims 
avenços tecnològics en matèria de 
calçat o roba és la tendència gene-
ralitzada, però per a fer tot això, 
aquest calderí no fa servir el materi-
al habitual, sinó que fa servir calçat 
minimalista, un corrent que ajuda a 
adaptar el peu a una millor tracció 
i que el que busca és apropar el peu 
al que seria caminar descalç. Amb 
la sola de les sabates planes, s’ha 
hagut d’adaptar a córrer pla i sense 
amortiment, el que li aporta molts 
beneficis al seu estil. “El cos està 
preparat per a córrer descalç. 
Les sabatilles maximalistes amb 
amortiment són un invent dels úl-
tims 60 anys i permeten que tot-
hom pugui fer esport”. El proble-

ma arriba quan no es té la tècnica i 
es comença a tenir lesions. Com ex-
plica el corredor, amb les minima-
listes “el teu propi peu et limita a 
la teva forma física, ja que si no 
estàs preparat per a fer 5 km, el 
peu ho reconeix, ja que xoca amb 
el terra gairebé directament. Has 
d’agafar forma i anar enfortint el 
peu, autodepurant la teva tècnica 
per a millorar el rendiment mus-
cular i evitant lesions greus”. Evi-
dentment, aquest estil costa més, ja 
que “requereix una transició i una 
adaptació, però això et connecta 
més amb el medi: fas menys soroll 
al bosc i veus més animals, per-
ceps la humitat, la temperatura, 
una adherència increïble, perceps 
quan patinaràs i connectes més 
amb la natura” explica aquest cor-
redor que es confessa animalista. 

Aquest operador de drons és també 
vegà, una tendència a l’alça en els 
últims temps i que es va estenent 
entre els esportistes d’alt rendiment 
i esportistes professional. “El vega-
nisme i l’animalisme són bastant 
sinònims. Encara hi ha qui pensa 
que els vegans són gent desnodri-
da i no és així” explica i afegeix que 
“el rendiment que obtens en ser-
ho és molt elevat”. El món del ve-
ganisme és molt ampli al marge de 
no menjar o fer servir elements de-
rivats dels animals. La preparació 
en l’esport de l’alt rendiment també 
canvia, ja que un dia de molt volum 
s’ha de triar bé l’aliment a consumir, 
ja que l’ús de gels o tonificants apor-
ten molt de sucre a un organisme 
que pot no estar preparat.
Tura ha entrat al selecte grup d’am-
baixadors de l’esport calderí, una 

ajuda directa del consistori pels 
esportistes que demanden entrar 
en aquest programa. I té molt clar 
quins són els valors que li agrada-
ria donar a conèixer durant aquest 
període: “La meva connexió amb 
la muntanya, no només en l’àm-
bit de l’esport, és molt integral. 
Un dels valors que té Caldes és la 
muntanya, un patrimoni que no es 
valora suficientment. El que vull 
promoure com a ambaixador és el 
respecte a tota la natura, quelcom 
que hauria de tenir tothom, ja que 
depenem d’ella”.
“A vegades els mateixos calderins 
marxem fora a buscar rutes o pa-
ratges idíl·lics quan en la majoria 
dels casos ho tenim tot aquí”, con-
clou aquest esportista, que demos-
tra que també existeix un altra ma-
nera de córrer.
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HOQUEI | PARLEM OK LLIGA 

S’estrenen les millores 
d’ampliació del pavelló Bugarai 
El Pavelló Municipal d’Esports Bugarai compta des del setembre amb 
nous espais adherits al recinte que han suposat una ampliació signi-
ficativa en l’equipament esportiu. 
Les obres, que han consistit en la construcció d’un mòdul adossat a la fa-
çana sud, han sumat superfície sense afectar l’estructura existent. “S’ha 
dotat d’una àmplia entrada principal amb dos accessos i un hall que 
actua com a distribuïdor cap als dos espais diferenciats: el de pista 
i el dels nous vestuaris” explica el consistori. Aquests vestuaris, que 
s’han construït adossats a l’estructura existent, es componen de dos mò-
duls que ocupen una superfície construïda de 465,90m2, i “s’han realit-
zat per facilitar el trànsit entre els vestidors i el pavelló, evitant el 
pas pel carrer que s’havia fet fins ara” segueix l’Ajuntament de Caldes. 
En la construcció de l’equipament l’any 2003 es calculaven uns 1.000 
usos setmanals els quals van anar creixent de manera significativa  
fins als prop de 2.000 usos cada setmana, abans de la pandèmia. “Es 
tracta, doncs, d’una instal·lació que funcionava a ple rendiment 
i que requeria l’adequació dels vestidors que havien quedat ob-
solets i resultaven insuficients per assistir al volum d’esport que 
s’hi practicava” reconeix el consistori calderí. 

OBRES I SERVEIS | EQUIPAMENTS

PATINATGE ARTÍSTIC | EUROPA

Frances guanya el bronze al 
Campionat d’Europa de Riccione
Elna Frances, la jove calderina que repeteix nova temporada sent am-
baixadora de l’esport de Caldes de Montbui, ha finalitzat la tempora-
da competitiva assolint la tercera posició en el Campionat d’Europa 
de Riccione, en la categoria juvenil.
El campionat europeu de patinatge artístic va celebrar-se del 7 a l’11 
de setembre, a Itàlia. Ara, la jove calderina prepararà la pròxima tem-
porada competint en la nova categoria Júnior.

FUTBOL | CF CALDES 

José Luís Duque dirigint un partit de pretemporada. > T. GUTIÉRREZ

NOTÍCIES BREUS

L’equip Sènior del futbol calderí ha 
estrenat temporada esportiva amb 
cinc partits celebrats dins la catego-
ria de Segona Catalana, dels quals 
tres han estat victòries importants: 
la primera contra el Mollet, equip 
de 1a Catalana i partit disputat en 
camp contrari (1 a 2); la segona da-
vant del Club Futbol Viladecavalls, 
disputat a casa (3 a 0), i la victòria 
contra el Valldoreix, celebrat també 
a Les Cremades (5 a 0).
Les tres victòries sumades en el 
darrer mes es contraposen a les 
dues úniques derrotes (contra el 
Cerdanyola i el Rubí), que no han 
estat significatives en encarar el 
gran debut a la lliga amb la victò-
ria en el camp del Torelló per 1 a 2, 
amb dos gols de Jordi Camí.

Balanç positiu de l’arrencada de la nova temporada 

Acció del Caldes en el darrer partit, on van empatar. > PREMSA CH CALDES 

Un empat que sap a poc (2-2)

El Recam Làser Caldes ha empa-
tat amb dos gols en la seva visita a 
Sant Hipòlit de Voltregà en la ter-
cera jornada de la Parlem OK Lliga, 
el darrer partit celebrat aquest cap 
de setmana.

Els calderins van dominar el partit, 
però al final van tornar a la vila ter-
mal amb el primer punt de la tem-
porada. El matx va començar amb 
bones sensacions pels jugadors de 
Candami. Xavier Rovira, amb un 

potent xut des de la distància, va 
macar el 0 a 1. El mateix Rovira, 
un minut després, va poder anotar 
el segon des de la directa, per una 
blava a Vargas, però no va ser pos-
sible parar. El control del joc per 
part dels vallesans va ser clar. Tot 
i això, la defensa osonenca va man-
tenir un elevat nivell que va impe-
dir ampliar les diferències.
En el segon temps, els de Barceló 
van empatar el duel aprofitant la 
desena. Teixidó, especialista des de 
la directa, va marcar l’1 a 1. Els nois 
de Candami van seguir amb el ma-
teix guió, però van trobar-se amb 
un inspirat “Linu”. A falta de dos 
minuts, Palazón va marcar el 2 a 1 
amb una rematada a dins de l’àrea. 
El Caldes va creure en l’empat i Ro-
vira, amb una definició de llibre, va 
marcar el 2-2 en el minut 49.
Vist el duel, l’empat podia semblar 
poc resultat pels calderins que 
mereixien el triomf. Ara, el Recam 
Làser Caldes es concentra en el 
pròxim partit que se celebrarà a la 
Torre Roja contra l’Igualada. Des 
de l’inici de temporada, els calde-
rins no han estrenat cap victòria i 
han sumat dues derrotes, a banda 
d’aquest últim empat. > PREMSA 
CH CALDES 
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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 · 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 h): 938 65 49 94 · 657851347 || 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

Fins al 15 d’octubre: “Més enllà dels ta-
tuatges. Les mares al Salvador, Hon-
duras i Guatemala”
La mostra s’articula en tres blocs temà-
tics, remarcant aspectes claus dels paï-
sos centreamericans que són Violències, 
Joventut i Desplaçaments forçosos. Amb 
motiu del Dia Internacional de la Pau, que 
es celebra el 21 de setembre.
Lloc: vestíbul de l’Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

“Miratges a la serena i
acolorida natura”
A càrrec d’Esther Tenedor.
A partir del 3 d’octubre, a les 19 hores. 
Lloc: Espai d’Art Casino

   DIMARTS 5

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

   DIMECRES 6

19 H · CONFERÈNCIA
‘Arquitectura i sostenibilitat’ a càrrec de 
Ricard Grau, arquitecte i soci fundador de 
la Boqueria Taller. 
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Universitària 
‘Delfí Dalmau i Argemir’ Caldes de Montbui

   DISSABTE 9

TRET DE SORTIDA
AL ‘ENDEVINA’LA!’
Joc d’enginy i llengua als comerços de 
Caldes, del 9 al 31 d’octubre. Cal omplir la 
butlleta amb la resposta correcta en ca-
talà i dipositar-la a les urnes disponibles 
en els comerços. Se sortegen tres premis 
(els guanyadors/es es descobriran el 18 
de novembre). 
Lloc: Comerços de Caldes
Organitza: Oficina de Català i l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui

12 H · INAUGURACIÓ D’EXPOSICIÓ
“Els Calderins deportats als camps nazis”, 
mostra que homenatja als 12 calderins 
deportats als camps nazis, impulsats pel 
Museu Thermalia i l’Arxiu Històric Muni-
cipal, en el marc del projecte de recupera-
ció de la memòria història Stolpersetein, 
i amb la col·laboració del Memorial De-
mocràtic de la Generalitat de Catalunya i 
l’Amical de Mauthaussen i altres camps.
Lloc i organitza: Museu Thermalia

20  H · ESPECTACLE D’HUMOR: 
J.J. VAQUERO
Show de 80 minuts, per a totes les edats. 
Entrades disponibles a atrapalo.com. 
Preu d’entrades anticipades: 15 euros (el 
preu a taquilla és de 20 euros). 
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Soko Comedy

   DIUMENGE 10

10:30 H · II EDICIÓ DE L’AECC EN 
MARXA DEL VALLÈS ORIENTAL
Recorregut de 5 quilòmetres.. Preu adults: 
8 euros (inclou samarreta i bossa del cor-
redor). Preu infants fins als 14 anys: 5 
euros. Inscripcions presencials a: Club 
Natació Granollers. 
Lloc: Sortida i arribada al Parc Firal (Gra-
nollers)
Organitza: AECC – Catalunya Contra el 
Càncer 

18 H · CONCERT DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’Orquestra Maravella. Preu 
d’entrada: 1 euro 
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Ajuntament de Caldes 

   DIJOUS 14

17 H · SERVEI DE SALUT
PER A JOVES
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Caldes de 
Montbui

   DIUMENGE 17 

10 H · FIRA D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS
La fira és oberta a tothom i s’hi poden tro-
bar tot tipus d’objectes antics, de brocan-
ters, i de col•leccionistes procedents d’ar-
reu de Catalunya.

Lloc passeig del Remei
(amb motiu de la Capvuitada)
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

19:30 H · DANSA 
“Ballem la terra, tenim arrels” a càrrec de 
l’Esbart Dansaire Granollers.
Preu: 10 i 13 euros.
Venda d’entrades a taquilla els dijous de 
17 h a 19 h i per internet a http:bit.ly/Ca-
sinoCaldes
Lloc: Casino de Caldes 

     DILLUNS 18

SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES 
Atenció telefònica per garantir les mesu-
res de prevenció i seguretat.
Cal demanar cita prèvia al T.  93 865 54 20.
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

    DIMARTS 19

10 H · ACCIÓ FORMATIVES 
‘Tallers de suport a la tramitació digi-
tal per a empreses i autònoms’, forma-
ció d’interès empresarial de noves tec-
nologies.
A càrrec de Núria Gil- d’Akuaba,SL (dies 
19, 20 i 21 d’octubre). 
Lloc: formació en línia. Es facilitarà l’en-
llaç un cop formalitzada la inscripció.
Organitza: La Piqueta

    DIMECRES 20

19 H · CONFERÈNCIA
‘Per què modernitzar una pandèmia?’ a 
càrrec de Daniel López Codina, Doctor en 
Física i professor de la UPC i investigador.  
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Universitària 
‘Delfí Dalmau i Argemir’ Caldes.

    DISSABTE 23
17:30 H · ESPECTACLE D’HUMOR
‘El Monaguillo, ¿Sólo lo veo yo?’.
Espectacle per a un públic a partir de 6 
anys, de 80 minuts de duració. 
Entrades disponibles a atrapalo.com. 
Preu: 16 euros (anticipada) i
20 euros (taquilla). 
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Soko Comedy
 

    DIUMENGE 24
16:30 H · INICI DEL NOU CURS
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Esplai Grifoll 

18:30 H · TEATRE
“Sota Teràpia” de Matías del Federico, 
dirigit per Francesc J.Serra. Interpre-
tat pel Grup Escènic Casino. Representa-
ció teatral dins del XIV Cicle de Teatre de 
Tardor. Preu: 8-10 euros (estudiants a 5 
euros). Venda d’entrades a taquilla els di-
jous de 17 h a 19 h i per internet a http:bit.
ly/CasinoCaldes.
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

    DIJOUS 28

17 H · SERVEI DE SALUT
PER A JOVES
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Caldes

    DISSABTE 30

19 H · PARLEM D’ART
Amb la presència de Laia Cuscó, regidora 
de Cultura de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui. Acte presencial amb opció de 
seguir en directe a través de Zoom. 
Entrada gratuïta. 
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: ArtsGrup

    DIUMENGE 31

8 H · PEDALA A FAVOR DE LA PKU
Cursa solidària. Tots els beneficis seran 
donats íntegrament a la Fundació PKU i 
Altres Trastorns Metabòlics Hereditaris 
per Desenvolupament del BIOSENSOR. 
Cal inscripció prèvia: www.mtbperells.org 
Lloc de sortida: Passeig de la Carrerada, 
55 (Palau-solità i Plegamans)
Organitza: Ajuntament de Palau-soli-
tà i Plegamans, Ajuntament de Caldes de 
Montbui i Ajuntament de Sentmenat.

18· 30 H · TEATRE
“Sospitós habitual” d’Alfonso Paso i inter-
pretat per la Cia. Paranys. 
Representació teatral dins del XIV Cicle 
de Teatre de Tardor. Preu: 8-10 euros (es-
tudiants a 5 euros). Venda d’entrades a ta-
quilla els dijous de 17 h a 19 h i per internet 
a: http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

*
Consulta la programació 
completa de la Festa 
Major 2021 en el 
suplement interior 
publicat en aquesta 
edició (al web 
caldescultura.cat 
s’actualitzarà tota la 
informació en cas de 
modificacions en les 
activitats previstes a 
causa de l’evolució de
la pandèmia).

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7

  

Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
A partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques cal trucar 
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41). 
Allà els informaran de la farmàcia de 
torn, que obrirà per prestar-los el servei 
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir 
de les 00.30 h, el servei de farmàcia 
de guàrdia es deriva a la Farmàcia 
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONSFARMÀCIES DE GUÀRDIA

29 de setembre · 71 anys
CARLOS ANDRÉS BERNAL
CHEZA 

25 de setembre · 91 anys
MARCELINO RODRÍGUEZ 
VÁZQUEZ

25 de setembre · 90 anys
JOSE ALSINA CINCA

23 de setembre · 88 anys
MARIA MARTI MARTI

Octubre 2021

12 de setembre · 50 anys
DANIELA LABRADA TRENADO

12 de setembre · 69 anys 
MANUELA MORALES MORALES

10 de setembre · 82 anys 
ROSA ROSELLO VILA

10 de setembre · 91 anys 
TOMASA CIJES LUMBRERAS 

04 de setembre · 84 anys 
CONCEPCIÓN MORCILLO
FERNÁNDEZ
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Anuncia’t!
Més de 3.000 
lectors veuran 
aquest anunci.

 t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat
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Curiositats

“El missatge que volem 
donar és que pots ser lliure de 

fer el que vulguis, si ets estrany 
no passa res, hi tens tot el dret”

J.
 S

E
R

R
A

Jordi
Sánchez

Puigdomènech 

Dinamitzador cultural i membre de Last Bizarras 

Historiador de formació i llibreter 
per vocació, actualment combina 
la feina d’administratiu amb la 
dinamització de clubs de lectura. 
És membre del duet Last Bizarras amb 
el personatge de la Mariona RedBull.

- Quin és el teu paper com a dinamit-
zador al club de lectura?
Durant quinze anys vaig ser llibreter i 
com que actualment tinc una feina molt 
monòtona i soc una persona molt inqui-
eta, necessito en les hores en què no tre-
ballo trobar un al·licient. Volia seguir 
vinculat al món dels llibres i per això 
vaig buscar dinamitzar clubs de lectura.

- Com es trien les lectures?
No les trio únicament jo, ens coordi-
nem amb les companyes de cada lli-
breria. Tan a la llibreria Ona de Bar-
celona, com a la llibreria Gralla de 
Granollers, sempre fem una llista que 
posem en comú i triem quin títol pot 
funcionar més bé, ja sigui perquè el 
llibre té un element peculiar o per-
què és totalment diferent de l’ante-
rior que hem fet. A la llibreria Ona, 
per exemple, sempre fem autors ca-
talans i mirem que pugui venir l’au-
tor a la tertúlia i a la llibreria Gralla 
no ens tanquem només amb litera-
tura catalana, fem tota mena de li-
teratura, però sempre que el llibre 
ens cridi, que ens digui alguna cosa i 
que sigui el màxim de divers possible. 
 
- Tenen èxit els clubs de lectura?
El públic respon molt bé, la gent té mol-
tes ganes de clubs de lectura. Així com 
abans les llibreries vivien de presentaci-
ons literàries, que ja són un acte que ha 
mort. En canvi, hi ha molta gent que vol 

llegir i vol compartir el que ha lle-
git. Als clubs que s’han ofert sempre 
hi ha hagut molta participació. És 
molt fàcil de dinamitzar-los perquè 
la gent té moltes ganes de comentar.
 
- Com funciona un club de lectura? 
És tan senzill com haver llegit el 
llibre. Ens trobem un dia a la set-
mana, a una hora concreta, nor-
malment li dediquem una hora o 
hora i mitja. Sempre ho plantejo 
com si fóssim a una tertúlia amb 
amics, al menjador de casa o en un 
bar, obro la conversa i que cadascú 
digui el que li ha semblat el llibre. 
Si ha agradat, si l’han trobat ben 
escrit i a partir d’aquí es crea una 
tertúlia com qui parla de futbol. 
 
- Els clubs de lectura han re-
vifat després de la pandèmia? 
Si una cosa bona ens ha deixat la 
pandèmia és el renaixement en el 
sector del llibre i les llibreries. Últi-
mament, quan parlo amb llibreters, 
editors i distribuïdors de llibres em 
diuen que han tancat l’any 2020 com 
un dels millors anys dels últims deu. 
A la gent a qui ens agrada llegir, tot 
i ser un acte solitari el fet de lle-
gir, vius molt millor els llibres si el 
comparteixes. Després de la pandè-
mia encara llegim més que abans. 

- Qui és Mariona RedBull?
És un personatge que va arribar 
per casualitat a la meva vida. Un 

amic que volia participar en un ta-
lent show per drag queens a la Sala 
Apolo, no s’atrevia a participar-hi 
sol i com que a mi sempre m’ha 
agradat actuar, ens vam preparar 
una actuació. Com que vam gua-
nyar el concurs i ens ho vam pas-
sar molt bé sobre l’escenari vam 
decidir continuar amb el projecte. 
 
- Així van néixer Last Bizarras? 
Exacte. Jo ja intuïa que l’escena-
ri m’agradava i actuar a l’Apolo 
amb la sala plena a la festa Futu-
roa Sarao Drag i guanyar el con-
curs va fer que decidíssim con-
tinuar amb el projecte de Last 
Bizarras. Ens van sorgir altres 
actuacions, però amb la pandè-
mia tot es va aturar, tot i que ara 
sembla que tornem a arrencar 
i aviat ja tornem a tenir actuaci-
ons. Last Bizarras tot i no tenir for-
mació artística ni recursos, pen-
sem les nostres actuacions amb un 
toc de militància. Ara tot aquest 
món del travestisme, el transfor-
misme, les drag queens estan més 
de moda, o estem més visibles 
que no anys enrere i en les actua-
cions hi ha el component reivindi-
catiu i de lluita per drets. Kleo del 
Oro, l’altra meitat de Last Bizar-
ras, és qui porta la direcció artís-
tica i ens complementem molt bé. 

Mireia Clapers 

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

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


