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Una parella es fotografia davant de l’Arbre de Nadal il·luminat, situat a la plaça de la Font del Lleó, en el marc del Mercat de Nadal que enguany ha tornat a atraure milers de visitants. > Q. PASCUAL
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Caldes torna a triomfar amb el         nou Nadal termal
Tot i el canvi de format de la tradicional Fira de Nadal, la proposta calderina ha rebut milers de visitants i ha exhaurit                        les 30.000 racions de brou previstes en els nou dies de mercat

FIRES I TRADICIONS | MERCAT DE NADAL 

l nou format del 
Mercat de Nadal de Cal-
des de Montbui, una de 
les primeres convocatò-
ries nadalenques del ter-

ritori, ha tornat a superar totes les ex-
pectatives, registrant la més alta de les 
quotes d’afluència de visitants. L’aposta 
d’enguany per un format més europeu 
i l’ampliació de les dates a nou dies de 
mercat (del 26 al 28 de novembre i del 3 
al 8 de desembre) han facilitat que mi-
lers de persones hagin visitat les para-
des instal·lades a la plaça de la Font del 
Lleó, que rodejaven al tret més singu-
lar de la cita calderina: l’olla més gran 
de Catalunya on coure el brou de Nadal 
amb aigua termal. 

Ja ho anunciava Isidre Pineda, al-
calde de la vila, abans de celebrar el 
mercat d’enguany: “Aquest és proba-
blement un dels moments en què el 

E
Ivette Hijano municipi rep a més visitants al llarg 

de l’any”. I és que, després d’una edició 
anterior frustrada per la irrupció de la 
Covid-19 i un context actual que acull la 
sisena onada de la pandèmia, l’afluència 
de públic no només no ha flaquejat en-
guany, sinó que ha sorprès a l’organitza-
ció. “Estem més que contents perquè 
no ens esperàvem aquesta acollida, i 
menys en un Mercat de Nadal que es 
presentava més dilatat que els ante-
riors” va dir Carme Germà, regidora 
de Comerç i Turisme, a un dia d’aca-
bar la 35a edició de la fira nadalenca. 
“Només en el primer cap de setma-
na de mercat ja vam registrar xifres 
similars a convocatòries anteriors, 
quan la fira se celebrava en un únic 
cap de setmana” seguida Germà. 

En el decurs dels nou dies de mer-
cat s’han repartit més de 30.000 raci-
ons de brou, més de 6.000 racions de 
verdures i carn d’olla, i també més de 
1.600 racions de llenties –gentilesa de 
Llegums Parellada-. “La gent es queda 

molt parada quan tasta el caldo ter-
mal, no s’esperen que sigui tan con-
sistent i, realment, és un caldo que fa 
passar el fred!” exclamava Germà amb 
relació a l’èxit del producte calderí. Du-
rant els dos caps de setmana s’han bu-
llit més de 10.000 litres de caldo, cui-
nat al foc de llenya i amb aigua termal. 
“També van exhaurir-se molt ràpida-
ment les 1.000 ampolles de brou que 
es podien aconseguir a canvi de tres 
tiquets de compra als comerços de 
Caldes” afegia la regidora. 

A banda del component més 
atractiu i singular del Mercat de Nadal 
de Caldes, que un any més ha generat 
llargues cues per tastar el brou termal, 
el format d’enguany s’ha organitzat en-
torn d’una vintena de casetes de fusta 
situades totes elles a la plaça de la Font 
del Lleó. “Era impossible imaginar-se 
la fira de Nadal que organitzàvem 
fins ara en temps de Covid. Arran 
del nou context volíem una propos-
ta més controlada i dilatada, on la 

Una dona degusta el caldo termal amb el vas que mostra la imatge promocional del mercat d’enguany. Com en anteriors ocasions, van exhaurir-se les 30.000 racions de brou previstes. > Q. PASCUAL

“Estem més que 
contents perquè 
no ens esperàvem 
aquesta acollida, 
i menys en un 
Mercat de Nadal 
que es presentava 
més dilatat que els 
anteriors” 

Carme Germà
Regidora de 
Comerç i Turisme 
de Caldes de 
Montbui

gent es pogués repartir de manera 
esglaonada” explicava Carme Germà 
abans de celebrar el mercat. Per tant, 
l’aposta per una quantitat més reduï-
da de parades d’artesans “no ha estat 
un caprici nostre, sinó que es trac-
tava de la quantitat de casetes que 
cabien dins de la plaça; una plaça 
que permet controlar l’accés en cas 
d’emergir nous protocols que obli-
guin a restringir l’aforament” expli-
cava Germà. “És cert que eren poques 
parades amb relació a què estàvem 
acostumats -seguia la regidora- però 
la gent ha seguit venint pel caldo, i hi 
han trobat tot de parades diverses. I 
els paradistes, d’altra banda, també 
han quedat contents després de ven-
dre força aquest any”.

Tot i l’èxit celebrat pel consistori, 
el nou Mercat de Nadal “ha estat un 
format provisional per salvar la con-
vocatòria d’enguany, quan en altres 
indrets d’Europa estan anul·lant els 
seus mercats” apunta Germà. “Tot i 
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que les casetes de fusta poden 
haver arribat per quedar-se, ens 
agradaria recuperar la fira tra-
dicional així que sigui possible” 
va afegir.

‘L’OBRADOR DE L’OLLA’, EL 
GRAN ALIAT DEL MERCAT 
El passat mes de novembre va re-
cuperar-se la cuina de l’antic Col-
legi del Carme per convertir-se en 
el nou ‘obrador de l’olla de Cal-
des’, l’espai des d’on s’han cen-
tralitzat els preparatius del brou 
termal i la carn d’olla. “La gran 
novetat ha estat comptar amb 
l’obrador que ens ha permès, 
per la proximitat del col·legi 
amb la plaça, poder-hi preparar 
molt millor les gàbies amb les 
verdures i les carns. Ha estat un 
gran descobriment i realment 
ens era molt necessari” apunta-
va Germà. El consistori ja va ad-
vertir que, a partir d’ara, la cuina 
serà l’espai per on també passa-
ran els ingredients de les ofertes 

gastronòmiques que fa Therma-
lia a les fires locals i al voltant de 
l’olla gegant, l’aigua termal i la 
cocció amb llenya. 

TALLERS, ESPECTACLES I 
CULTURA POPULAR 
Més enllà de la gran afluència de 
públic registrada durant els dies 
de mercat, “també ha estat un 
èxit les activitats familiars que 
s’han programat aquests dies” 
afirma l’Ajuntament. Caldes va 
acollir un ampli ventall de tallers 
i activitats especialment dirigides 
als més petits de casa, seguint 
i incentivant l’esperit màgic i il-
lusionant de les festes de Nadal. 
Des del ‘Corones d’estrelles’, ‘Bola 
per a l’arbre de Nadal’, ‘Avions de 
cartró’ i manualitats nadalenques, 
fins a espectacles variats que van 
entusiasmar a les famílies que pas-
sejaven per la plaça.
D’altra banda, les sardanes també 
van participar en la dilatada jor-
nada del ‘Nadal termal’. L’Agru-

pació Sardanista Calderina va or-
ganitzar la Ballada de Sardanes 
de Nadal amb la Cobla Lluïsos de 
Taradell; la cita de cultura popu-
lar que va tenir lloc a la plaça de 
l’U d’Octubre, el matí del 5 de de-
sembre. Enguany, la colla dansai-
re va oferir un taller de sardanes 
adreçat a les persones encuriosi-
des per aprendre o perfeccionar la 
tècnica del ball tradicional. I de la 
dansa al cant coral, amb el tradi-
cional ‘Concert Nadalenc’ organit-
zat pel Coral del Centre, diumenge 
passat. La Sala Noble de Can Rius 
va ser l’escenari des d’on el públic 
va gaudir del recital que va comp-
tar amb la participació de 80 can-
taires arran la suma de les corals 
protagonistes: la Coral de Lliçà de 
Munt, Coral Tardor de La Flores-
ta, Coral La Unió de Palau-solità i 
Plegamans, i la local Coral del Cen-
tre. L’entitat organitzadora va re-
captar diners durant l’acte a partir 
del sorteig d’un pernil, en benefi-
ci de la Marató de TV3 d’enguany.

Amb motiu de les festes nadalenques, els comerços del casc antic 
han emprès una nova campanya promocional basada en el sorteig 
de tres paneres, exposades a l’aparador de la Joieria Guarch. Fins 
al 31 de desembre del 2021, tots els desitjos penjats en els Arbres 
de Nadal exposats en els comerços, restaurants i botigues del nucli 
històric adherits a l’entitat entraran en el sorteig dels tres lots, i la 
butlleta guanyadora serà compartida a les xarxes socials del perfil 
@viuelcascantic.  
La darrera iniciativa de l’entitat ve acompanyada de la ràpida i ur-
gent constitució de la nova junta que va dur-se a terme fa uns dies; 
actuació que ha significat la continuïtat d’una de les associacions 
més antigues de la vila que actualment compta amb l’adhesió d’una 
trentena de comerços i d’un centenar de veïns i veïnes de la zona. 

COMERÇ | VIU EL CASC ANTIC

El nucli antic presenta 
‘l’arbre dels desitjos’

La campanya promocional de l’entitat sortejarà tres lots de Nadal. > CEDIDA 
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Cinc mesos després des de l’inici 
de les obres de reurbanització de la 
plaça Catalunya i dels carrers Sant 
Pau i Rector Alemany, Caldes de 
Montbui ha estrenat la nova zona 
centre, que amplia la pacificació de 
l’espai públic connectant el barri 
de La Bolera amb el nucli històric.
Representants del consistori i la 
ciutadania calderina van inaugu-
rar la zona reurbanitzada a la tarda 
del dissabte 27 de novembre, amb 
l’assistència de la consellera de la 
Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, Laura Vilagrà. “Avui 
inaugurem una de les reformes 
importants que teníem previs-
tes des de l’inici del mandat” va 
explicar l’alcalde Isidre Pineda, “i 
també avui enviem un missatge i 
és que la Covid-19 no ens ha atu-

ESPAI PÚBLIC | PLAÇA CATALUNYA

Caldes dona la benvinguda a una renovada i pacificada zona centre

El pressupost de l’Ajuntament 
de Caldes per a l’any 2022 és de 
22.827.368 €, segons ha aprovat el 
consistori en el ple municipal del pas-
sat mes de novembre. “És un pres-
supost molt complet que intenta 
estar a l’alçada dels reptes i les cir-
cumstàncies, i que proveeix d’un 
munt de serveis adreçats als cal-
derins i calderines” explica Isidre 
Pineda, alcalde de Caldes. 
La proposta del consistori per a l’any 
vinent manté una evolució lineal res-
pecte als últims exercicis municipals 
i, arran de la incorporació dels comp-
tes de l’empresa pública Gestió Mu-
nicipal de Serveis, el pressupost final 
se situa en els 23.863.977 €. 
Sobre aquest import, l’Ajuntament 
preveu una inversió de 2,3 milions 
que es destinarà a la millora d’espais 
i equipaments. D’entre les inversi-
ons més destacades, el consistori 
preveu una quantitat aproximada 
de 460.000 € per a la construcció 
d’un nou parc al barri de la Bolera i 
la remodelació dels carrers de l’en-
torn d’aquest nou espai. També es 
preveu una inversió de 180.000 € a 
la millora dels polígons industrials, 
i de 230.000 € pel nou local social al 
barri de Can Valls. Dins de l’apartat 
dedicat a les inversions també des-
taca la partida de 250.000 € adre-
çats a la construcció del nou Insti-
tut-Escola Calderí-Pic del Vent. 
D’altra banda, l’Ajuntament reser-
va 1,5 milions per donar impuls a 
projectes relacionats amb la trans-
ició energètica i l’acció social, un 
dels capítols més significatius del 
pressupost en matèria de convenis, 

Quasi 23 milions d’€  per encarar el  2022 

Es reserven 1,5 milions d’€ per donar impuls a projectes relacions amb la 
transició climàtica i acció social. > Q. PASCUAL 

Laura Vilagrà i autoritats locals en l’acte inaugural de la plaça. > AJ.CALDES 

XXXXXXX.> ?

FINANCES  | COMPTES MUNICIPALS 

L’exercici vinent comptarà amb una reducció del 2,5% respecte als comptes del 2021 

La consellera Laura Vilagrà va presidir la inauguració de la plaça Catalunya i els carrers adjacents, el 27 de novembre

subvencions i ajudes a diferents 
entitats i organismes locals. “Són 
unes finances molt pensades des 
del punt de vista d’acció climà-
tica, habilitant partides impor-
tants per desplegar un dels pro-
jectes emblemàtics com és la CEL 
de Caldes; i també és un pressu-
post que intenta seguir preser-
vant la protecció social dels ciu-
tadans del municipi” afegeix 
l’alcalde. En aquest sentit, desta-
ca la partida de 30.000 € destina-
da a les subvencions per fomentar 
l’autoconsum arran la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques privades; 
els 40.000 € de subvenció per al CH 
Caldes; els 25.000 € adreçats al CN 
Caldes, o els 30.000 € que es desti-
naran a implementar el pla de di-
namització dels locals comercials 
buits que actualment hi ha als car-
rers del nucli històric per revitalit-
zar comercialment la zona. 

FONS DE CONTINGÈNCIA 
PER MITIGAR ELS EFECTES 
DE L’IMPOST DE PLUSVÀLUA
El pressupost per a l’any 2022 su-
posa una reducció del 2,5% respec-
te als comptes de l’exercici actual 
“a causa de l’impacte que tindrà 
en les finances municipals la sen-
tència del Tribunal Constituci-
onal sobre l’Impost de la Plus-
vàlua” expliquen fonts oficials de 
l’Ajuntament. “Aquesta sentència 
deixa en una incertesa enorme a 
tots els ajuntaments d’arreu de 
l’Estat” afirma Isidre Pineda, qui 
considera que  “aquesta sentència 
posa de manifest que els ajunta-

rat i estem desplegant, no sense 
esforços, el nostre pla de man-
dat” seguia en l’acte d’inauguració. 
El projecte de reurbanització per-
seguia l’objectiu de millorar l’eix 
cívic calderí en matèria de mobi-
litat, fent-lo més accessible, soste-
nible i segur per als vianants: “És 
una reforma on hem posat l’ac-
cent en les persones, en les famí-
lies i més especialment en la gent 
gran, que són els usuaris majori-
taris d’aquest entorn” detallava 
l’alcalde. La zona renovada cedeix 
la prioritat de mobilitat als via-
nants, eliminant el trànsit de vehi-
cles i les barreres arquitectòniques 
que en dificultaven l’accessibilitat, 
resolent així “una de les necessi-
tats bàsiques que tenia el munici-
pi” apuntava Jaume Mauri, regidor 

d’Espais Públics. De la plaça i dels 
carrers adjacents han desaparegut 
les connexions de serveis aeris, la 
cruïlla complexa entre Sant Pau i 
Rector Alemany i el paviment dete-
riorat pel pas del temps. “Tot ple-
gat fa créixer l’eix cívic calderí, 
dibuixant una vila que convida a 
ser passejada amb seguretat, es-
pecialment en l’entorn d’equipa-
ments escolars, esportius i soci-
als” segueix el consistori local. 
En la nova plaça Catalunya –bate-
jada amb aquest nom per votació 
popular l’any 1979- , hi conviuen les 
clàssiques (i restaurades) llambor-
des, els embellits bancs de formes 
sinuoses, l’escultura de Sebastià 
Badia i el nou mosaic inspirat en 
la silueta de Catalunya de l’artista 
calderina Carme Domenjou. 

En el darrer ple municipal del mes 
de novembre, Caldes de Montbui 
va aprovar el Pla d’Acció Climàti-
ca (PAC), sorgit arran la declara-
ció de l’emergència climàtica en el 
ple del desembre del 2019. 
El Pla inclou les actuacions que 
s’implementaran de manera imme-
diata, i també a mitjà i a llarg ter-
mini (ODS 2030), d’acord amb els 
requeriments del Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.
Els principals compromisos que 
assumeix el PAC són la reducció 
del 55% de les emissions de CO2 el 
2030 respecte a les del 2005, avan-
çar cap a la neutralitat climàtica el 
2050, la reducció de la vulnerabi-
litat als efectes del canvi climàtic, 
fer front a les situacions de pobre-
sa energètica o desigualtat i treba-
llar per a una adaptació i transició 
socialment justa. 
Amb l’objectiu de lluitar i mitigar 
els efectes del canvi climàtic, el 
PAC defineix una setantena d’ac-
cions que s’estructuren en 6 eixos: 
transició energètica, mobilitat sos-
tenible, residu zero, gestió eficient 
de l’aigua, protecció del medi natu-
ral, la biodiversitat i l’activitat agrí-
cola i un eix transversal. 

Plaques en espai municipal. > CEDIDA

S’aprova el nou Pla 
d’Acció Climàtica 

PLE | ACCIÓ CLIMÀTICA

ments, que són l’administració 
més propera, tenim dificultats 
d’accés al finançament a través 
de les transferències d’altres 
administracions o de la recap-
tació tributària”. El consistori 
de Caldes preveu un Fons de Con-
tingència de 250.000 € que servi-
rà per compensar l’impacte que 
l’anul·lació de l’impost pugui su-
posar en els comptes municipals. 

En aquest sentit, “hem presen-
tat una proposta de pressupost 
bastant continuista amb el que 
s’ingressava anteriorment en-
tenent que el finançament que 
contempla la plusvàlua s’ha de 
proveir d’alguna manera, per-
què si no és així el que fem és 
debilitar enormement el finan-
çament de les administracions 
locals” segueix l’alcalde.  
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anitaris experts coin-
cideixen a assenyalar 
que una de cada qua-
tre persones adultes 
tindrà un problema de 

salut mental en algun moment de 
la vida. Més d’un any després des 
de l’esclat de la pandèmia, les dades 
més recents evidencien la que pre-
veien que seria la segona gran epi-
dèmia: la salut mental. N’és un indi-
catiu el total de 3.941 persones que 
van decidir posar fi a les seves vides 
l’any 2020, la xifra més elevada de 
suïcidis registrada a Espanya de la 
seva història.
La 30a edició de La Marató de TV3 
i de Catalunya Ràdio, que se cele-
brarà el 19 de desembre, posarà 
l’accent en un grup de problemes 
de salut mental molt comuns, amb 
el propòsit d’incidir en la sensibi-
lització i la recerca en salut men-
tal, sempre tan essencial, però que 
arran de l’impacte de la pandèmia 
esdevé més necessari que mai. 

Quina relació existeix entre el 
context pandèmic i l’augment 
exponencial de consultes en cen-
tres sanitaris relacionades amb 
trastorns mental?
Diferents factors han confluït en 
aquest context pandèmic i estan su-
posant un repte per la salut mental 
de tots i totes. Entre ells podem es-
mentar la por, la incertesa, la sole-
dat,  la derivació relacional, les difi-
cultats econòmiques i laborals, els 

La pandèmia i l’increment de problemes en salut 
mental, els protagonistes de La Marató d’enguany 

Sonia Rivero, sanitària de la Fundació Hospitalàtia Mollet, en el centre hospitalari de referència a Caldes. > CEDIDA 

dols sense comiat, l’elaboració de 
constructes corporals basats en l’ús 
massiu de xarxes socials, i la deses-
perança i manca de projecció vital.

Heu notat aquest augment de de-
manda a l’Hospital de Mollet?
La mateixa idiosincràsia dels 
equips de salut mental i addiccions 
així com de les patologies que ate-
nem han afavorit el manteniment 
de visites presencials. En aquest 
sentit cal fer un reconeixement al 
compromís de tot l’equip del Servei 
de Salut Mental i Addiccions de la 
Fundació Sanitària Mollet.

Les dades apunten a un creixe-
ment de més del 120% en con-
sultes per trastorns d’ansietat 
només en la 1a onada. Com s’ha 
gestionat aquesta ‘nova realitat’ 
al centre hospitalari?
La primera onada va suposar un 
repte organitzatiu i assistencial per 
tots nosaltres. Es van haver d’in-
corporar eines de teleassistència 
i promoure l’atenció centrada a la 
persona al seu propi domicili. En 
aquests moments tractem d’apro-
fitar les lliçons apreses i treballem 
de manera col·laborativa amb els 
equips d’Atenció Primària i els re-
cursos socials del nostre territori.

Com ha estat el seguiment dels pa-
cients amb trastorns mentals du-
rant el confinament i fins a quin 
punt pot haver influït el factor 
ambiental o el retard en el diag-
nòstic en l’evolució de la malaltia?
S’ha fet un esforç per mantenir 

l’atenció dels nostres malalts amb 
trastorn mental sever mitjançant 
un ampli ventall de formes d’inte-
racció, tant presencial com virtual. 
Hem mirat d’evitar retards en l’aco-
llida de nous casos de malaltia greu 
assegurant la coordinació amb els 
dispositius sanitaris d’atenció co-
munitària i hospitalària.

Quan prendrem consciència de 
les conseqüències reals de la pan-
dèmia en l’estat psicològic i emo-
cional de la població en general?
Des de fa temps som conscients de 
les importants repercussions per la 

SALUT | SALUT MENTAL 

La Dra. Sonia Rivero, Cap Clínic del Servei de Salut Mental i Addiccions de la Fundació Sanitària Mollet, explica 
l’atenció en salut mental gestionada en el centre hospitalari i l’augment de la demanda arran de la Covid-19

Ivette Hijano

S

salut mental d’aquesta pandèmia. 
Malgrat tot, encara ens falta pers-
pectiva per avaluar-les en tota la 
seva dimensió.

Quan podem sospitar l’aparició 
d’un trastorn mental i quin és el 
primer pas d’actuació?
Des del punt de vista individual, 
quan hom té un patiment que no pot 
gestionar amb els seus propis recur-
sos personals i comunitaris convé 
que consulti amb el seu referent 
del seu Centre d’Atenció Primària. 
Si apreciem un canvi de conduc-
ta no explicable en algú del nostre 

entorn pot ser convenient propo-
sar-li que demani ajuda. 

També en la 1a onada va quanti-
ficar-se un increment de més del 
70% en consultes sobre el suïcidi 
i conductes autolesives. Existeix 
algun pla de prevenció sanitari 
davant d’aquesta epidèmia?
El Servei Català de la Salut ha 
posat en marxa el Codi Risc Suï-
cidi, facilitant l’atenció primeren-
ca de consultes relacionades amb 
les conductes autolítiques. Davant 
d’una situació alarmant i  urgent es 
recomana trucar al 112.

El comerç local estrena campanya Nou projecte d’habitatge social
COMERÇ | ‘A MENYS DE DUES PASSES’ SERVEIS SOCIALS | SANTUARI DEL REMEI

“A menys de dues passes!” és el lema de la 
nova campanya que reivindica la proximitat 
com un dels principals elements diferencia-
dors respecte a la resta de la oferta comercial. 
També destaca l’àmplia oferta de productes i 
serveis que hi ha al municipi. La proposta va 
sorgir en el marc de la Taula de Comerç local 
com una manera de promoure el comerç local 
de forma diferent i amb la implicació dels pro-
pis comerciants.
La cançó i el vídeo són de Km0, fets totalment 
a Caldes. El calderí Jordi Graví és l’autor de 
la lletra de la cançó i està interpretada per 
la cantant Jasmine. La música l’ha composat 
Luís Robisco i s’ha gravat a l’estudi Bucbone-
ra. El vídeo la gravat i realitzat la productora 
calderina Uniunfandos. 
La cançó i el vídeo es presenten aprofitant la 
campanya comercial del Nadal. Per això, du-

rant les properes setmanes el vídeo es difon-
drà a través de les xarxes socials i la cançó so-
narà per la megafonia instal·lada als carrers 
del municipi. De fet, el lema i la cançó serà la 
base a l’hora de fer qualsevol nova campanya 
comercial els propers mesos. 
D’altra banda, la nova campanya arrenca amb 
un concurs per premiar aquells que s’atrevei-
xin a cantar la cançó. En concret, s’ofereix la 
possibilitat de guanyar un bany termal gratu-
ït només per taral·lejar o cantar un fragment 
de la cançó. Tots aquells que vulguin partici-
par al concurs han d’enviar una nota de veu 
al WhatsApp de Ràdio Caldes (608.970.864) 
taral·lejant la tornada de la cançó. Només cal 
un àudio breu amb el nom del participant 
abans del 6 de gener. El sorteig per escollir el 
guanyador entre tots els participants es farà 
el dimarts 11 de gener a les 12 h. 

Sota l’empara de Càritas Diocesana de Ter-
rassa, l’entitat local Càritas Caldes -amb el 
suport del departament de Serveis Socials 
de l’Ajuntament- ha engegat un nou projec-
te d’habitatge social al Santuari del Remei. 
Segons ha informat el consistori, la iniciati-
va persegueix allotjar a aquelles famílies en 
situació de vulnerabilitat fins que hagin as-
solit l’autonomia per sortir-ne en condicions, 
afavorint els processos de desenvolupament 
personals i/o familiars, generant les eines ne-
cessàries per fomentar l’autonomia i la inclu-
sió social. “El desenvolupament del projec-
te parteix, doncs, d’un acompanyament 
per posar a la persona en el centre de la 
intervenció, fent-la partícip del seu pro-
cés” declaren fonts oficials de l’Ajuntament, 
organisme que ha aportat una dotació pres-
supostària per al desenvolupament del pro-

jecte de 4.000 euros/any pel període 2021-22. 
En el marc de la iniciativa, els habitatges 
s’entenen com a espais, ja sigui per a una 
sola família o bé per a una unitat de convi-
vència. Aquest plantejament permet donar 
resposta a un número més elevat de famíli-
es. “Conjuntament amb la família s’ela-
bora un pla de treball ajustat a la reali-
tat i necessitats del moment. Els aspectes 
que es valoren són: l’àmbit de les necessi-
tats bàsiques; l’àmbit relacional de la fa-
mília i l’estat anímic de tots els membres; 
l’àmbit econòmic i laboral dels membres 
adults i l’àmbit dels menors a càrrec per 
assegurar una bona criança i seguretat” 
detallen des del consistori. Les estades al 
pis estan pensades per períodes de màxim 
dos anys, sempre atenent a les particulari-
tats de cada cas. 
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l Banc dels Aliments, 
organisme responsa-
ble del Gran Recapte 
a Catalunya, ha aler-
tat que les donacions 

realitzades en els supermercats i 
comerços s’han vist reduïdes a la 
meitat respecte a l’última edició 
del 2020. En l’any de l’esclat de la 
pandèmia, la campanya va recap-
tar la xifra rècord de més de 7 mi-
lions d’euros, els quals van perme-
tre aprovisionar més de 5 milions 
de quilos d’aliments. 

Aquesta 13a edició –que s’ha 
celebrat del 19 al 27 de novembre, 
i a seguit en funcionament a tra-
vés del seu web o el bizum fins a 
l’11 de desembre- ha repetit el sis-
tema imposat l’any passat a con-
seqüència de la pandèmia, que va 
causar la substitució de la recollida 
física i massiva dels aliments per 
la campanya virtual de donacions 
monetàries. “Per precaució sa-
nitària, aquest any tampoc s’ha 
dut a terme la recollida directa 
dels aliments, sinó de diners” ex-
plica Josep Puigdomènech, volun-
tari de Càritas Caldes. “Tot i ser 
un sistema visualment més dis-
cret en comparació amb els ante-
riors d’abans de la pandèmia, és 
un model molt més nét en l’àmbit 
mediambiental i també logística-
ment més còmode” segueix Eva 
Chacón, coordinadora de Creu Roja 
Caldes-Palau-Sant Feliu.  

La campanya d’enguany ha 
tornat a gestionar-se a través 

Decauen les aportacions al Gran Recapte d’enguany

d’aportacions monetàries desti-
nades a l’adquisició i distribució 
d’aliments. “Els voluntaris que 
es trobaven a cada establiment 
recordaven a les persones com-
pradores que, una vegada a la 
caixa, podien fer la seva aporta-
ció voluntària” detalla Puigdomè-
nech. Aquestes donacions recapta-
des en el transcurs de la campanya 
permetran al Banc dels Aliments 

adquirir els productes en funció 
de les necessitats en els diferents 
períodes de l’any. “Un avantatge 
destacat del nou sistema virtual 
aparegut arran de la pandèmia 
és l’arribada esglaonada dels ali-
ments en funció de les necessi-
tats requerides, és a dir, que els 
productes no s’acumulen en estoc 
amb dates pròximes de caduci-
tat” concreta Carles Martínez, pre-

SOLIDARITAT | RECOLLIDA  D’ALIMENTS

Ivette Hijano 

E

Ametller Origen, de Caldes, és un dels punts col·laboradors amb la iniciativa des d’on es podien fer donatius econòmics. > I. HIJANO 

sident de Creu Roja Caldes-Palau-
Sant Feliu. A partir d’aquesta nova 
fórmula es disposarà de targetes 
monetàries per lliurar als benefici-
aris, els quals podran triar directa-
ment els productes alimentaris que 
més els calen en cada moment. En 
el cas del Gran Recapte del 2020, 
les entitats col·laboradores locals 
van rebre 50 targetes moneder de 
50€ cada una, el que va significar 

prop de 5.000 € en targetes mo-
neder que van convertir-se en ali-
ments per als beneficiaris. 

INCREMENT SIGNIFICATIU 
DE LA DEMANDA DEL REBOST 
SOLIDARI DE CALDES 

L’impacte de la Covid-19 
també s’ha fet notòria en el Rebost 
Solidari d’Aliments de Caldes de 
Montbui, gestionat conjuntament 
entre l’Ajuntament, Creu Roja i 
Càritas Caldes. Des de l’inici de la 
pandèmia “s’ha hagut de fer front 
a un augment exponencial de la 
demanda d’aliments, per la qual 
cosa hem incrementat significa-
tivament la partida pressupostà-
ria arribant als 43.000 € des de 
principi d’any” explica Pep Bus-
quets, regidor de Serveis Socials. 

Segons ha informat l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui, al llarg 
de l’any s’han entregat quasi 2.000 
lots d’aliments a 200 famílies cal-
derines, el que significa una ajuda 
destinada a més de 500 beneficiaris. 
El consistori calderí explica l’incre-
ment de la despesa municipal arran 
de l’augment de les famílies que han 
patit l’impacte econòmic de la pan-
dèmia, i també per la disminució 
d’aliments que han arribat a través 
del Banc d’Aliments i del programa 
FEGA, el programa d’ajuda alimen-
tària del Fons Europeu de Garantia 
Agrària. De cara a l’any pròxim, i 
atenent les dades registrades d’usu-
aris i lots lliurats en els darrers dos 
anys, Busquets preveu una aporta-
ció mínima de 40.000 € dins del fons 
d’exclusió social, partida de la qual 
depèn el Rebost Solidari de Caldes. 

Aules d’estudi, un patí obert o locals per a entitats són algunes de 
les propostes sorgides en el taller participatiu d’aquest dissabte

PARTICIPACIÓ CIUTADANA | ANTIC COL·LEGI DEL CARME

L’ús del Col·legi del Carme, a debat

Dissabte passat 11 de desembre 
va donar-se el tret de sortida al 
procés participatiu, obert a tota 
la ciutadania calderina, per deci-
dir quins usos podria acollir l’an-
tic Col·legi del Carme com a nou 
equipament municipal.
El grup d’assistents -entre veïns i 
veïnes, representants del consis-
tori i d’entitats culturals, esporti-
ves, socials juvenils i d’un centre 
educatiu- van trobar-se en el ta-
ller participatiu El Carme s’obre 
al poble per compartir les seves 
idees. D’entre aquestes van sorgir 
propostes com la creació d’aules 
d’estudi, un pati obert a la ciuta-
dania, locals socials per a entitats, El grup d’assistents debat els possibles usos del nou recinte municipal. > AJ.CALDES 

una residència artística, la ubica-
ció dels cicles formatius de terma-
lisme, el trasllat de Ràdio Caldes, i 
d’entre moltes altres.
D’altra banda, durant la sessió 
també es va parlar sobre com 
participar activament en la ges-
tió d’aquest futur equipament per 
mitjà de reunions periòdiques o 
amb la creació d’una App que faci-
liti la graella d’usos i possibiliti la 
reserva d’espais en línia.
El procés de participació es man-
tindrà en format digital fins al dia 
16 de gener. Totes aquelles perso-
nes majors de 16 anys que vulguin 
fer les seves aportacions poden 
registrar-se a la plataforma De-

cidim (decidim-caldesdemontbui.
diba.cat), amb un compte de cor-
reu electrònic i una contrasenya 
d’usuari, i fer les seves propostes.
Les persones que no puguin ac-
cedir a aquest canal també poden 
presentar una sol·licitud gene-
ral a l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui especificant la seva pro-
posta d’usos.
Segons ha declarat el consistori, 
entitat organitzadora, el procés 
participatiu finalitzarà el mes de 
febrer de 2022 amb una altra ses-
sió presencial on es presentaran 
les conclusions i se seguirà refle-
xionant sobre l’equipament que ja 
gaudeix de la titularitat municipal.

El Banc dels Aliments ha alertat que la recaptació des dels comerços s’ha vist reduïda a la meitat respecte al 2020
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S’estrena nova aula d’emprenedoria

Demà, dimecres 15 de desembre, l’institut Manolo Hugué inaugura-
rà l’aula d’emprenedoria, espai multifuncional on l’alumnat podrà ge-
nerar i desenvolupar projectes innovadors. L’aula Open Space, dota-
da amb ajuts del Ministeri d’Educació i el suport de Departament 
d’Educació, pretén promoure la col·laboració entre entitats, empre-
ses i alumnat, significant un nou espai obert on desenvolupar tasques 
curriculars pròpies del centre, de suport a entitats municipals i de 
desenvolupament autònom per part d’aquestes mateixes entitats. 

FORMACIÓ | INS MANOLO HUGUÉ

NOTÍCIES BREUS

EDUCACIÓ | PROJECTE PEDAGÒGIC 

L’Escola El Farell inaugura el nou mural 
il·lustrat per l’artista Núria Corbera 

L’Escola El Farell ha inaugurat recentment el nou mural il·lustrat per 
l’artista local Núria Corbera, situat a la biblioteca del centre. L’activitat 
emmarcada en la celebració del 50è aniversari de l’escola, significa la cul-
minació de la remodelació de la biblioteca, que va començar fa uns anys.  
La iniciaiva va néixer de dues mestres, amants del món literari: “Fa un 
parell d’anys vam rebre una menció de bones pràctiques i, arran 
d’això, el Centre de Recursos Pedagògics va organitzar unes tro-
bades per compartir el nostre projecte de biblioteca” explica Mò-
nica Gómez, d’El Farell. En l’acte inaugural, va participar el conta-
contes Ferran Martí, i les famílies  assistents van fer brotar les fulles 
del nou arbre dels desitjos de l’espai. 

alladeta estàs més 
guapa’, ‘quan un 
home diu que ajuda 
a casa’, ‘ets una fe-
minazi’ o ‘ja no en-

tres en els pantalons’. Aquestes són 
algunes de les frases normalitzades 
en la societat actual, únicament diri-
gides a les dones, que van recuperar 
els calderins i calderines joves en un 
gran mural de paret. L’activitat ano-
menada ‘s’emmarcava en La Tarda 
Lila organitzada a El Toc amb motiu 
del Dia Internacional per a l’elimina-

Prou a les violències masclistes 

Joves en una activitat de La Tarda Lila, a l’Espai Jove El Toc, el 25-N. > I. HIJANO

ció de la violència envers les dones.
Aquesta només va ser una de les 
nombroses activitats que s’han or-
ganitzat enguany amb motiu del 
25-N. Xerrades, exposicions, teatre 
i diversitat d’actes han incidit en les 
múltiples formes de violència mas-
clista que pateixen diàriament infi-
nitat de dones d’arreu, discrimina-
cions i desigualtats de gènere que 
en massa casos es fan invisibles i, 
per tant, difícils d’identificar i com-
batre. “Com a societat, és cert que 
cada vegada som més conscients 
de l’existència del sistema pa-
triarcal que sosté el masclisme, 
però també en aquestes circums-

tàncies és quan apareixen les re-
sistències al canvi” explica Núria 
Sancho, psicòloga experta en aten-
ció a víctimes de violència masclis-
ta. “Si assumim que existeix un 
sistema desigual, parlem de pri-
vilegis i discriminacions, de ma-
nera que si volem aconseguir la 
igualtat efectiva es fa necessària 
la revisió i nul·litat d’aquests pri-
vilegis” segueix Sancho. I en aques-
ta tasca imminent, “l’educació és 
l’única eina efectiva que perme-
trà aconseguir la igualtat entre 
homes i dones. De fet, si no inci-
dim en l’educació no podrem can-
viar aquests patrons de compor-
tament” afirma la psicòloga, qui va 
impartir la xerrada ‘Parlem de mi-
cromasclismes’, el 23 de novembre. 

VIOLÈNCIES (IN)VISIBLES: 
CALDES LLIURE DE VIOLÈN-
CIES MASCLISTES
El lema d’enguany ha tingut per 
objectiu “posar èmfasi en tots els 
tipus de violència que pateixen 
les dones” explica el consistori, 
“especialment, en les anomena-
des ‘invisibles’ per les seves for-
mes subtils i arrelades a la socie-
tat” afegeix. Una novetat destacada 
en la programació d’aquest any ha 
estat la instal·lació d’una estructu-
ra de dos metres d’altura, situada a 
la porta del consistori, que mostra-
va els noms de totes les dones víc-
times de violència masclista l’any 
2021. En una de les cares, la ciutada-
nia ha deixat desenes d’escrits amb 
els seus desitjos o reivindicacions en 
relació amb la violència masclista. 

DONES | 25-N

Caldes reviu un nou 25-N carregat d’actes que posen l’accent en la 
multiplicitat de violències que pateixen avui dia milions de dones  

Ivette Hijano 

‘C
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ot l’any has de ser 
conscient del tipus 
de consum que fas, 
però durant l’èpo-
ca de festes que ara 

s’apropa, cal que recordis alguns 
consells que s’han de tenir més pre-
sents que mai. Aquí et deixem un 
decàleg per fer una celebració de 
festes una mica més justa, elaborat 
de la mà de l’Esquerra Independen-
tista de Caldes:
Fes un consum responsable. Real-
ment necessites el que vols com-
prar? Posa’t uns límits i no regalis 
més diners als bancs explotant les 
targetes de crèdit.
Aposta pel petit comerç de proxi-
mitat. Afavoreix l’economia local, 
garanteix el repartiment de la ri-
quesa al teu entorn més proper i 
estalvia en desplaçaments; la teva 
butxaca i el planeta t’ho agrairan.
Evita les grans superfícies comer-
cials. Aquestes esclafen els petits 
comerciants, prenen vida als po-
bles i ofeguen els seus treballadors 
amb contractes escombraries.
Consumeix productes ecològics. 
Quin impacte ambiental té allò 
que compres? Pensa en què supo-
sa la seva producció i el seu trans-
port. Tria productors que cuidin el 
medi ambient.
Promou el comerç just. No compris 
productes de marques que no ga-
ranteixen els drets laborals i explo-
ten els seus treballadors arreu del 
món, ni d’aquelles que subcontrac-
ten altres empreses per rentar-se 
les mans.
Evita reproduir els rols de gène-
re amb els infants. Trenca amb la 
divisió sexista dels jocs i les jogui-
nes que perpetua els rols tradici-
onals patriarcals. Pensa-hi quan 
facis la carta als Reis: tot pot agra-
dar a tothom!
Sigues crític davant la publicitat. 
No permetis que les teves compres 
estiguin condicionades per una pu-
blicitat que divideix els productes 
de manera sexista i reforça la pres-
sió estètica.
Genera pocs residus i recicla. 
Compra productes amb poc emba-
latge i procura que aquest sigui re-
utilitzable o reciclable. Tens con-
tenidors de reciclatge molt a prop 
de casa teva!
Sigues creatiu: pots fer tu mateix 
allò que necessites? Un regal creat 
personalment és més econòmic, 
original i pot fer molta més il·lusió.
Aposta per les tradicions locals. 
Mantingues viva la cultura de la 
nostra terra

CUP - Caldes

T

Aprovem un
pressupost valent 
per superar
la pandèmia

n el passat ple de 
novembre vam pre-
sentar i aprovar 
un pressupost de 
22.827.368,21 €, uns 

comptes transformadors a dife-
rents nivells: en la continuïtat de 
millora del municipi de Caldes de 
Montbui, en prestació de serveis 
en àmbits molt diversos, també en 
protecció social de la ciutadania, en 
la preservació de polítiques educa-
tives, esportives, culturals del nos-
tre poble... És un pressupost que 
aposta per sortir de la crisi postco-
vid a través de la despesa, de com-
promís i de l’esforç públic, entre 
d’altres amb més 1.500.000 €  en 
convenis i subvencions a entitats, 
sense oblidar-nos d’allò menys lluït 
però important com poden ser els 
150.000 € en asfaltatges, per posar 
uns exemple.  
Cal destacar els més de 2.000.000 
€  en inversions amb projectes com: 
el nou local social de Can Valls 
241.000 €;  les millores al polígon 
industrial de La Borda 180.000 € , 
una ampliació de crèdit de 250.000 
€  per poder fer front a la futura 
construcció de l’Institut escola Cal-
derí - Pic del Vent, un augment de 
92.000 € per la pista esportiva de 
l’Institut Manolo Hugué; és con-
tinuista també amb les inversi-
ons culturals pels ateneus Casino 
i Centre Democràtic amb 125.000 
€/anuals per cada un d’ells; o el 
futur parc de La Bolera amb gai-
rebé mig milió d’euros, en un dels 
barris més densament poblats de la 
nostra vila, entre d’altres. 
Es consoliden els esforços en ma-
tèria d’acció climàtica amb l’apos-
ta per la Comunitat Energètica 
Local i la millora de l’eficiència i la 
sobirania energètica local.  També 
és un pressupost que aposta clara-
ment per la dinamització cultural, 
turística i comercial on es contem-
pla el projecte de rehabilitació co-
mercial del nucli antic del poble; té 
una mirada i sensibilitat feminis-
ta, és també solidari i reafirma el 
compromís destinant el 0,7% dels 
seus recursos a la cooperació i al 
desenvolupament.
A ningú se li escapa que estem vi-
vint moments difícils amb l’esclat 
de la pandèmia, els seus efectes so-
cials i econòmics, les administraci-
ons també però especialment les 
locals, i que les sentències dels tri-
bunals espanyols com la de la plus-
vàlua no ajuden, generen una gran 
inseguretat jurídica i econòmica 
i posen de manifest la necessitat 
d’un millor i major finançament 
pels ens locals i especialment d’una 
major confiança. 

l Partit dels i les So-
cialistes ens preocu-
pem per reclamar 
que els propers pres-
supostos de la Gene-

ralitat de Catalunya apostin per mi-
llorar Caldes de Montbui i solventar 
problemàtiques que arrosseguem fa 
molts anys i afecten al dia a dia de la 
nostra ciutadania. 
Per això des del grup socialista al 
Parlament de Catalunya ha presen-
tat diferents esmenes als Pressupos-
tos de la Generalitat 2022 per seguir 
reclamant inversions a la nostra vila 
que dignifiquin les nostres carrete-
res i millorin la seva seguretat:
- Redacció del projecte d’una entra-
da a Torre Negrell a la C-59 i accés 
segur a la parada d’autobús mit-
jançant un semàfor per a vianants 
a Caldes de Montbui.
- Nou semàfor a demanda per a 
creuar la C-1415b a l’alçada del car-
rer de la Vall i el carrer Vallespir a 
Santa Eulàlia de Ronçana per faci-
litar l’accés a la parada d’autobús en 
ambdues direccions i connectar els 
dos municipis de forma segura.
- Millora de l’accés al Barri dels 
Lledoners i Can Regasol a Caldes 
de Montbui, a la C-1415b direcció 
Granollers.
- Licitació i inici obres de la variant 
sud a la C-1413 entre Sentmenat i 
Caldes de Montbui per evitar el pas 
intern de camions i vehicles pesants.
- Millores de seguretat, senyalització 
i il·luminació de la C-59 entre Caldes 
de Montbui i Sant Feliu de Codines.
A més no oblidem la importància de 
millorar l’atenció primària al nos-
tre municipi i la necessitat de recu-
perar serveis perduts. Per això cal 
invertir no només en infraestructu-
res, també en personal i augmen-
tar els serveis oferts. Serveis que 
els governs d’ERC i Junts han cen-
tralitzat, deixant carències d’aten-
ció i llargues llistes d’espera arreu 
del territori.
- Augmentar el personal al CAP 
Joan Mirambell per oferir un mi-
llor servei a la ciutadania, refor-
çant especialment l’àrea de pe-
diatria. A més es proposa sumar 
serveis com ginecologia i salut 
mental, donada la saturació que 
hi ha al servei actualment i la im-
portància d’aquests àmbits sani-
taris en un centre de proximitat.
- Reobrir el servei d’urgències noc-
turnes del CAP Joan Mirambell de 
Caldes de Montbui, oferint així aten-
ció sanitària de nit a tota l’ABS i re-
cuperant d’aquesta manera el ser-
vei de farmàcia de guàrdia a la zona.
Treballem des de totes les institu-
cions per fer possible la Caldes de 
Montbui que vols!

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

E E

Consum 
responsable per 
unes festes més 
justes

Reclamem
inversions per Caldes
als Pressupostos
de la Generalitat!

l’últim ple es va 
aprovar el pressu-
post 2022. Els comp-
tes son el punt més 
important de l’any i, 

des de Junts, sempre hem estat pro-
actius en negociar diferents parti-
des per millorar el poble. 
Tan a l’any 2019 com al 2020 vam 
fer propostes que no van tenir ca-
buda als pressupostos, però que 
algunes d’elles s’han executat. Les 
més rellevants són la determina-
ció d’usos de Can Rius, els conve-
nis amb el Casino i el Centre, o l’ad-
quisició de l’escola del Carme. En 
aquesta ocasió, hem vist un canvi 
d’actitud del govern fent possible 
que algunes de les nostres propos-
tes s’incloguessin al pressupost. 
Una d’elles és la instal·lació de pan-
talles informatives promocionals 
(cultura, oci, comerç, esports, ad-
ministració...) que faran que la infor-
mació arribi a molta més gent incre-
mentant el dinamisme del municipi.
L’altra és l’arranjament de la zona 
de Can Solà fins l’entrada del polí-
gon El Pinatar amb un vial segre-
gat per a vianants. A ningú se li 
escapa que hi passa molta gent ca-
minant per anar cap al Roure Gros 
o per accedir al polígon i que, al no 
haver-hi voral, és una zona d’extre-
ma perillositat. 
També hem acordat treballar per 
trobar un consens pel C/Pi i Mar-
gall, o per la neteja de la llera de la 
riera, el que la convertiria en la zona 
verda més gran de Caldes. 
Tot i així, la proposta més rellevant, 
i que no s’ha acceptat, és fixar un % 
de reducció del deute de forma sos-
tinguda en el temps, que actualment 
és d’un 67% (12,2M€). L’ajuntament 
té una capacitat de pagament sòli-
da però la creditícia és molt limitada 
(1,4M € fora de pressupost sense su-
perar el llindar legal del 75%). Això 
fa pràcticament impossible abordar 
projectes d’envergadura com, per 
exemple, una promoció gran d’ha-
bitatge social. La nostra proposta 
va ser la reducció d’entre un 3,5 i 
un 5% de deute anual als pròxims 10 
anys (cost 430.000€/any). No és sen-
zill encabir una partida així al pres-
supost però cal abordar aquest pro-
blema de forma urgent. 
Resumint, estem davant d’un pres-
supost tècnicament sòlid però cre-
iem que falta donar un pas endavant 
per abordar seriosament l’endeuta-
ment i, per aquesta raó, el nostre 
vot va ser l’abstenció.
Finalment, desitjar-vos unes molt 
bones festes i un millor any 2022!

Junts x Cat - Caldes de Montbui

A
Propostes 2022

eguint la línia dels anteriors anys 
el govern local d’ERC, presenta 
per l’exercici 2022 una congelació 
generalitzada de les ordenances 
fiscals i preus públics, amb l’ex-
cepció de la taxa de recollida de 
les deixalles que augmentarà el 
rebut amb un 4,1% de tots els cal-
derins. Aquest augment ja estava 
previst i el govern local no ha fet 
cap gestió per trobar fórmules per 
tal de millorar el servei d’escom-
braries (que en l’actualitat és bas-
tant nefast ...) i pal·liar el dèficit 
del servei, de més del 20% del cost.
Cal que el govern local demani 
a la societat mercantil municipal 
GMSSA que presenti, abans de 
l’aprovació definitiva de les orde-
nances fiscals 2022, l’ordenança no 
fiscal que contempla el cos de la re-
collida de deixalles, de les fracci-
ons, resta orgànica... conjuntament 
amb un informe econòmic en com-
pliment de l’article 24.dos del text 
refós de la llei reguladora d’hisen-
des locals per tal de poder valorar 
el cost real del servei i buscar solu-
cions o alternatives per millorar el 
cost del servei i la seva eficiència.
Des del nostre grup entenem que 
ja va sent hora que el govern local 
realitzar un canvi de tendència pel 
que fa a la pressió fiscal dels ciu-
tadans de Caldes, en comptes de 
seguir collant a la ciutadania, és 
hora de compensar-los per l’esforç 
fet en els moments més durs, cal 
donar més capacitat econòmica els 
ciutadans reduir la pressió fiscal.

Ordenances fiscals 
2022

* Aquest és l’escrit corresponent 
al Calderí de novembre, perquè no 
hem disposat de l’actualitzat per a 
aquesta edició.
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15/12/2021

Concert de Nadales al vestíbul
A càrrec de 1er de preparatori
Hora: 18.45 h
Lloc: Vestíbul de l’EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls

Concert de Nadales al vestíbul
A càrrec de 4rt d’elemental
Hora: 20 h
Lloc: Vestíbul de l’EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls

17/12/2021

Concert d´agrupacions instrumentals 
de l’Escola Municipal de Música
Joan Valls
Hora: 19.30 h
Lloc Vestíbul Biblioteca 
Organitza: EMM Joan Valls
Altres Entrada lliure amb
aforament limitat

Escola de Castells
Hora: 19.30 h
Lloc Local Castellers de Caldes (C. 
General Padrós, 35)
Organitza: Castellers de Caldes
Altres No cal inscripció prèvia

18/12/2021

Quinto de Nadal
Hora: 21.30 h
Lloc: Local Castellers de Caldes (C. 
General Padrós, 35)
Organitza: Castellers de Caldes

Catifa de flors “Un Nadal d’esperança”
Hora: De 10 a 18 h
Lloc: Termes Romanes
Organitza: Acció Cívica Calderina

19/12/2021

Activitat: Matinal Solidària
Hora: 10 a 12 h
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Organitza: Caldes Bull amb La Marató
Altres: Paradetes solidàries, animació 
infantil, Biblioutlet, Actuacions de dansa 
i ball, masterclass de salsa, castells, 
ballada de capgrossos, xocolatada, etc

Matinal Solidària – Caminada Popular
Hora: 9 h
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Organitza: Caldes Bull amb La Marató

Matinal Solidària – Country
Hora: 11 h
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caldes Bull amb La Marató

Matinal Solidària 
Concert EMM Joan Valls
La llegenda d’En Serrallonga, projecte 
interdisciplinar de música i teatre sobre la 
vida de Joan Serrallonga a càrrec de l’aula 
de violoncel
Hora: 12 h
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Caldes Bull amb La Marató

Concert solidari per la Marató de TV3
Recull de gòspels i música coral sud-africana. 
Presentació del CD “Junts som 
imparables” i interpretació del “Cant de la 

Senyera” amb cantaires convidats.
Hora: 17.30 h
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Caldes Bull amb La Marató
Altres: Entrada lliure i gratuïta amb donació 
voluntària. La recaptació i els beneficis de 
la venda del CD aniran íntegrament a la 
marató de TV3 per la salut mental

20/12/2021

Concert de Nadales al vestíbul
A càrrec de 1er de llenguatge elemental
Hora: 18.15 h
Lloc: Vestíbul de l’EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls

Concert de Nadales al vestíbul
A càrrec de 2on de llenguatge elemental
Hora: 19.15 h
Lloc: Vestíbul de l’EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls

Concert de la Coral Infantil
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’Actes de l’EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls

Concert de Nadales al vestíbul
A càrrec de 3er de llenguatge elemental
Hora: 20.15 h
Lloc: Vestíbul de l’EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls

22/12/2021

Contem i cantem per Nadal
Una selecció de contes, cançons i músiques 
molt nadalenques. Històries triades 

especialment per compartir una estona 
màgica i començar molt bé el Nadal. 
A càrrec de Un conte al sac.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
Altres: A partir de 4 anys
Reserva de localitats trucant al 93 862 67 
56 - WhatsApp 683 26 70 16 o enviant un 
mail a b.caldesm@diba.cat

Concert de Nadal Coral i Orquestres
Hora: 19 h
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: EMM Joan Valls

23/12/2021

Concert del grup coral de grans OCTET 
(nadales i altres) de l’Escola Municipal 
de Música Joan Valls
Hora: 19.30 h
Lloc: Vestíbul Biblioteca 
Organitza: EMM Joan Valls
Altres: Entrada lliure amb aforament limitat

24/12/2021

Pessebre vivent
Hora: 17 h
Lloc: Església Santa Maria 
Organitza: Associació Pessebre Vivent de 
Caldes de Montbui

Missa del Pollet
Hora: 18 h
Lloc: Església Santa Maria 
Organitza: Associació Pessebre Vivent de 
Caldes de Montbui
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Missa del Gall
Hora: 23 h
Lloc: Església Santa Maria 
Org.: Associació Pessebre Vivent de Caldes

25/12/2021

“Els Pastorets” de Josep Mª Folch i Torres
Hora: 18.30 h
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Grup Escènic Casino de la 
Fundació Casino de Caldse
Altres: Venda d’entrades numerades 
a: bit.ly/CasinoCaldes i a la taquilla del 
Casino dijous i diumenges de 17 a 19 h.

26/12/2021

“Els Pastorets” de Josep Mª Folch i Torres
Hora: 18.30 h
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Grup Escènic Casino de la 
Fundació Casino de Caldse
Altres: Venda d’entrades numerades 
a: bit.ly/CasinoCaldes i a la taquilla del 
Casino dijous i diumenges de 17 a 19 h.

02/01/2022

Navidad con los latinos
Celebració de Nadal amb famílies hispanes
Hora: 17 h
Lloc: Casa Mare de Déu de Montserrat (al 
costat del Santuari del Remei)
Organitza: Parròquia de Santa Maria

“Els Pastorets” de Josep Mª Folch i Torres
Hora: 18.30 h
Lloc: Casino de Caldes

Organitza: Grup Escènic Casino de la 
Fundació Casino de Caldse
Altres: Venda d’entrades numerades 
a: bit.ly/CasinoCaldes i a la taquilla del 
Casino dijous i diumenges de 17 a 19 h.

03/01/2022

Parc Reial
Hora: De 16.30 a 20.30 h
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes de 
Montbui – Comissió de Reis
Altres: Cal reservar entrades a 
caldescultura.cat (a partir del 22/12)

04/01/2022

Taller “Ja arriben els Reis!”
Creació d’un cartell de porta per donar la 
benvinguda als Reis. Una peça de doble 
cara, una on l’infant podrà escriure el seu 
missatge, l’altra on els Reis podran contestar. 
Taller de construcció en cartró i il·lustració 
en paper a partir de materials reutilitzats a 
càrrec de Dolça Llibreria.  Hora: Es farà en 
dos torns: 18.00 h GRUP A i 18.30 h GRUP B
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca
Altres: Reserva de localitats trucant al 
93 862 67 56 - WhatsApp 683 26 70 16 o 
enviant un mail a b.caldesm@diba.cat

Parc Reial
Hora: De 16.30 a 20.30 h
Lloc: Parc de Can Rius
Org.: Aj. de Caldes – Comissió de Reis
Altres: Cal reservar entrades a 
caldescultura.cat (a partir del 22/12)

05/01/2022

Parc Reial
Hora:  De 11 a 13.30 h
Lloc: Parc de Can Rius
Org.: Aj. de Caldes – Comissió de Reis
Altres: Cal reservar entrades a 
caldescultura.cat (a partir del 22/12)

Cavalcada de Reis
Hora: De 18 a 20.30 h
Lloc: Diversos carrers del municipi
Organitza: Ajuntament de Caldes de 
Montbui – Comissió de Reis

ALTRES ACTIVITATS
Del 15/12/2021 al 07/01/2022
Llibreter Reial
Demana al Llibreter Reial el teu llibre 
preferit. Vine a buscar la teva carta als 
Reis que podràs deixar a la Bústia Reial, 
instal·lada al vestíbul de la Biblioteca. A 
més, pots fer-te una foto ben divertida
Hora: Horari de la Biblioteca
Lloc: Vestíbul Biblioteca 
Organitza: Biblioteca
Altres: Tota la informació i recomanacions 
de llibres per a infants d’entre 0 i 13 anys 
a: llibreterreial.cat

15/12/2021 al 07/01/2022
Venda de llibres a preus simbòlics per 
donar suport a La Marató i a Creu Roja
Hora: Horari de la Biblioteca
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca

19/12/2021
Fira d’antiquaris i brocanters
Hora: De 10 a 14 h

Lloc: Avinguda de Pi i Margall 
Organitza: Thermàlia

Del 22/12/2021 al 14/01/2022
Exposició “En català, jugues?”
“En català, jugues?” té l’objectiu de 
conscienciar a la població sobre la 
importància de defensar el dret que tenen 
tots els infants a poder jugar en la seva 
llengua. L’exposició ha estat dissenyada 
per la creadora de “Les Tres Bessones”, 
Roser Capdevila.
Hora: Horari de la Biblioteca
Lloc: Vestíbul Biblioteca 
Organitza: Assemblea Caldes - 
Plataforma per la llengua

Del 27/12/2021 al 30/12/2021
Activitat: Parc Infantil de Nadal
El PIN és una proposta lúdica diferent i un 
espai de trobada durant les vacances de 
Nadal adreçat a infants i joves de 5è, 6è i 
d’1r ESO de Caldes de Montbui
Hora: De 10 a 13.30 h
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Caldes
Altres: Ggratuït. L’aforament és limitat. 

Del 10/01/2022 al 24/01/2022
Recollida d’Arbres de Nadal
Lloc: Deixeu el vostre arbre sense 
guarniments nadalencs qualsevol dia de 
la setmana i a qualsevol hora als llocs 
habilitats: c. de Llobet i Vall-llosera amb 
Sant Pau, pl. de Moreu, c. de Molí amb 
Calderón de la Barca, c. de Mossèn Cinto 
Verdaguer - parc del Bugarai, pl. de la 
Salut (c. de Lleida), c. de Granollers amb 
l’av. de Josep Fontcuberta,a l’aparcament 
de l’Escorxador i a El Tint.
Organitza: Ajuntament de Caldes
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Aliments transgènics:
avenç o retrocés científic?

El català

Els aliments transgènics s’han tro-
bat a l’ull de l’huracà des de la seva 
aparició, a la dècada dels 80. Tot i 
estar sotmesos a un procediment 
controlat, des del cultiu fins a la 
comercialització, el debat entorn 
aquests aliments segueix més viu 
que mai. Ara bé, abans de prendre 
partit, és imprescindible conèixer 
sobre els organismes modificats 
genèticament.
Els aliments transgènics són 
aquells que, a través enginyeria 
genètica, se’ls ha incorporat gens 
d’altres organismes. Per que ens 
entenguem, s’agafa un gen d’in-
terès d’una planta, animal o bac-
teri, i s’introdueix dins d’un ali-
ment. Aquest procediment, que a 
priori desperta incredulitat, està 
molt estès en la nostra societat, 
fins al punt que es considera que 
tots nosaltres hem consumit algun 
tipus d’aliment transgènic a la nos-
tra vida. Entre els més comuns, s’hi 
troba la soja, el tomàquet, l’arròs, la 
patata o el blat de moro.
Amb aquesta informació, el més 
comú és preguntar-se per què 
volem alterar les característiques 
d’un aliment que durant tants anys 

ens ha nodrit i no ens ha suposat 
cap problema. La resposta és sen-
zilla: per donar-li un valor afegit. 
Així doncs, podem modificar la 
fruita perquè sigui més nutritiva, 
o bé podem modificar les plantes 
perquè siguin tolerants a herbici-
des. En aquest últim cas, es podria 
subministrar herbicida al cultius, 
de manera que la planta cultivada 
no quedaria afectada, mentre que 
les males herbes sí, fent que el ren-
diment d’aquest cultiu augmenti i 
contribueixi al major subministra-
ment de la població.
Els beneficis d’aquesta pràcti-
ca són evidents, però cal consi-
derar que les modificacions re-
alitzades no són naturals, en el 
sentit que no tindrien lloc a la 
naturalesa sense intervenció hu-
mana. Tot i que aquest contra no 
es pot passar per alt, també cal 
considerar que no s’ha pogut de-
mostrar que els aliments trans-
gènics tinguin un efecte perjudi-
cial per la salut humana.
Considerant tots els pros i contres 
dels organismes modificats genèti-
cament, és hora de pronunciar-se: 
i tu, quina posició prens?

ARTICLE D’OPINIÓ

ARTICLE D’OPINIÓ

LAIA CORNELLAS

BIÒLOGA

“Tothom ha consumit 
algun tipus d’aliment 
transgènic al llarg de 

la seva vida”

Fa dies que l’escola Turó del Drac 
de Canet de Mar està a l’ull de l’hu-
racà. Una família que ha recorregut 
al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha aconseguit, que com 
a mesura cautelar, a la classe de P5 
on va la seva filla s’imposi un 25 % 
les activitats i les classes en caste-
llà. Ha al·legat que tenia dret a es-
colaritzar-la en castellà tenint en 
compte que és una de les dues llen-
gües oficials que hi ha a Catalunya. 
Això serà així fins que no hi hagi 
una sentència definitiva del cas, 
que pot ser pitjor, ja que aquests 
pares/denunciants reclamen el 
50 % de les classes en castellà. 
No és la primera mesura cautelar 
d’aquestes característiques, ni la 
primera sentència en aquest sentit, 
però la novetat aquí és que la resta 
de pares de l’escola, o si més no un 
grup força important s’han constitu-
ït en plataforma i s’han mobilitzat en 
contra d’aquesta imposició que no 
només troben injusta sinó que vul-
nera els drets de la resta d’alumnes. 
Una altra novetat en aquest cas és 
que un partit tan poc sospitós de 
ser independentista com el PSC 
ha censurat el fet que es faci ser-
vir el català com arma política. 
A ningú no se li escapa que al dar-
rere de tots aquests pares litigants 
hi ha la defensa a ultrança d’una ide-

ologia i d’una afinitat a unes sigles 
determinades, aprofiten la batalla 
de l’idioma per fer d’altaveu polític 
i escopir públicament mentides i 
falsedats. Fan afirmacions que pot-
ser fora d’aquí algú es pot arribar 
a creure, però que aquí clamen al 
cel, perquè dir que el castellà està 
arraconat i que el català s’imposa 
de manera dictatorial no només no 
respon a la veritat sinó que és una 
calúmnia... és allò de calúmnia, ca-
lúmnia que alguna cosa queda. 

-Els darrers estudis sobre l’ús del ca-
talà a l’escola esgarrifen pel baix per-
centatge d’alumnes que el fan servir 
al pati i per relacionar-se entre ells. 
Segurament l’exitós model d’immer-
sió lingüística que tant ha fet durant 
anys per evitar que s’esborri el ca-
talà de la nostra societat s’hauria 
de repensar per abordar millor els 
reptes de la societat d’ara, però no 
pas per incloure més quotes de cas-
tellà sinó per blindar millor el ca-
talà i evitar així la seva extinció. 
Estem davant d’un problema molt 
greu, cada cop les noves generaci-
ons fan servir un vocabulari més 
pobre, sense moltes de les expres-
sions genuïnes del nostre idioma. 
Cada cop més canvien del català al 
castellà sense cap raó de pes, amb 
una naturalitat que esdevé perversa. 
Caldria exigir a la classe políti-
ca d’aquest país menys discursos 
i proclames i més valentia a l’ho-
ra de defensar un dels puntals de 
la nostra societat com és l’idioma. 
Què passaria si a totes les escoles on 
per sentència s’ha imposat una quota 
de castellà no s’apliqués? És que vin-
dria una policia a fer-la complir? 
O ens plantem tots o la demagògia 
barata espanyolista anirà escom-
brant els pocs reductes on encara 
es pot defensar l’idioma, en altres 
espais ja fa anys que l’hem perdut.

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

Sr. Pineda. Una situació vergonyant
> Carerac Verd

Per segona vegada en menys d’un any, el Síndic de Greuges de 
Catalunya ha “estirat les orelles” al Sr. Pineda, alcalde de Caldes 
de Montbui. Li ha recordat que ha de vetllar pel compliment de 
la llei: tramitació àgil dels expedients, evitar que caduquin per 
no haver pres cap resolució, i també de l’obligació d’informar 
les part interessades.
Aquesta vergonyosa actuació de l’Equip de Govern de Caldes, 
està relacionada amb l’expedient que l’ajuntament va iniciar el 25 
de febrer de 2020, a instàncies de les denúncies efectuades per 
Carerac Verd, per uns abocaments presumptament il·legals de 
terres a tocar del Polígon Industrial de la Borda, contra les em-
preses GDP RECYCLING PROCESS SL, RECAM LASER SL i 
STURLESE i BUIXÓ SL, com a responsables dels abocaments. 
L’expedient va ser declarat caducat el gener de 2021, ja amb la 
intervenció del Síndic de Greuges, per manca de resolució dins 
del termini predeterminat. Un segon expedient ha tornat a ca-
ducar el 4 d’agost de 2021 sense que l’Ajuntament hagi pres cap 
decisió. Malauradament, i contràriament a les declaracions del 
propi alcalde al Ple municipal de 30 de setembre de 2021, l’Ajun-
tament novament ha deixat passar el temps, no ha tancat l’expe-
dient i, per tant, tampoc ha imposat cap sanció.
I és per tot això que el Síndic de Greuges ha dit prou. Els gover-
nants cal que donin exemple complint les lleis de què ens hem 
dotat. Celeritat en les decisions i imparcialitat han de ser dues 
característiques imprescindibles de l’actuació política.
Carerac Verd ha tornat a reclamar formalment (5 d’octubre de 
2021) que l’Ajuntament obri un nou tercer expedient per evitar 
que els fets presumptament il·legals prescriguin. Som consci-
ents que no és fàcil a l’Ajuntament tancar l’expedient i , si s’es-
cau, imposar les multes que es proposaven (37.000 € a cadascuna 
de les empreses). Però aquest és el repte de governar i governar 
per a tots. No és improbable que tot aquest temps passat s’hagi 
esmerçat en procurar que perdem la memòria i que el “temps” 
faci reduir el volum dels abocaments o, pitjor encara, que se’ns 
vulguin convèncer que tot l’objectiu de la fila de camions abo-
cant terra (que està ben documentat) era una nova iniciativa al 
municipi per impulsar l’activitat agrícola.
Tot i que desconeixem els motius de la incapacitat de l’Equip 
de Govern per resoldre l’expedient, sí que podem afirmar que 
l’Equip de Govern, liderat pel Sr. Pineda, no tracta els ciutadans 
de Caldes en peu d’igualtat.
Fins quan?

 t · 93 707 00 97 / hola@calderi.cat

Bones festes!
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L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha emprès enguany dues grans obres 
de millora i reforma que han transformat i adequat els pavellons esportius 
municipals Torre Roja i Bugarai, a més d’altres projectes menors 

La gran aposta del 2021 
per un esport ajustat a 
l’alta demanda ciutadana 

Caldes bull amb l’esport. L’elevat nombre 
d’entitats i clubs esportius, així com la pro-
nunciada activitat esportiva que es practica 
diàriament en els diferents equipaments o 
en l’excel·lent entorn natural de Caldes són 
sinònim de l’ardent ebullició de l’esport a 
la vila termal; una ebullició que es ramifica 
entre les desenes i variades disciplines es-
portives que es duen a terme en el municipi 
i que, a més d’incentivar hàbits de vida salu-
dables, “també projecten el nom de Caldes 
de Montbui arreu del país i del món” afir-
ma Núria Carné, regidora d’Esports. 
Des de l’hoquei patins i el patinatge artístic, 
al futbol i futbol sala, el bàsquet, la natació, 
l’atletisme, el waterpolo, el triatló, el tir amb 

arc, el tenis, el pàdel o el touch rugby ... Dis-
ciplines que sumen un total de milers d’usos 
setmanals d’entre tots els equipaments es-
portius municipals dels quals compta la vila 
de Caldes: el Complex Esportiu Municipal 
Les Cremades i el Pavelló Municipal Les Cre-
mades; el Pavelló Municipal Torre Roja; el 
Pavelló Municipal Bugarai; el Camp Munici-
pal de Futbol; totes les pistes esportives des-
cobertes repartides en els barris del munici-
pi; el camp municipal de Tir amb Arc, i altres 
espais amb conveni de sessió d’ús com alguns 
patis d’escoles i instituts o el camp de futbol 
de la Torre Marimon. 
“L’esport és molt viu al nostre municipi i 
des de l’Ajuntament hem volgut adaptar 

les instal·lacions esportives municipals a 
aquesta realitat; unes instal·lacions que 
en alguns casos havien quedat obsoletes 
i antiquades i que, arran de les millores, 
els nostres clubs i entitats locals podran 
seguir fomentant l’esport, especialment 
l’esport de base” explica Isidre Pineda, al-
calde de Caldes de Montbui. 
Prop del milió d’euros ha estat la inversió 
municipal d’enguany destinada a la remode-
lació i adequació de diferents instal·lacions 
esportives, “una clara aposta i prioritat 
d’aquest mandat” –segueix Pineda- que, 
principalment, s’ha focalitzat en els pavellons  
municipals Torre Roja i Bugarai. “Ambdues 
intervencions han repercutit en pavellons 

esportius molt ben equipats i preparats, i 
resten pendents el canvi de gespa al Camp 
Municipal de Futbol -previst per l’estiu vi-
nent-, així com el canvi de la coberta de la 
pista esportiva de l’INS Manolo Hugué” 
afegeix l’alcalde de la vila. 
Al marge, però, d’aquestes dues grans actua-
cions, la regidoria d’Esports també ha desti-
nat enguany un total de 81.000 euros en pro-
jectes menors, tots ells orientats en la millora 
i adequació de les instal·lacions esportives 
municipals als usos que acullen de manera 
regular. D’entre aquestes, destaquen el nou 
marcador sense fils del Bugarai; la protec-
ció de les noves banquetes del Pavelló Torre 
Roja; l’adequació a la normativa Covid-19, i la 
nova megafonia del Camp Municipal de Fut-
bol. Alhora, el consistori calderí empren un 
altre eix de treball alternatiu basat en el su-
port econòmic que reben les entitats esporti-
ves locals, mitjançant subvencions o la signa-
tura de convenis: “És una ajuda fonamental 
per tal que les entitats puguin seguir en-
davant, així com també ho és el suport i la 
gratuïtat en el moment de fer ús d’aquests 
equipaments” segueix la regidora.  
 

TORRE ROJA I BUGARAI, ELS DOS 
GRANS PROJECTES DE MILLORA 
En poc més de dos mesos i mig, i complint 
amb el calendari d’obres previst, el Pavelló 
Municipal Torre Roja va partir una trans-
formació “molt necessària i també molt 
esperada” apunta Pineda, que ha permès 
adequar les condicions del recinte a les prin-
cipals pràctiques esportives que s’hi duen 
a terme: l’hoquei patins i el patinatge artís-
tic. Les obres de reforma han consistit en la 
renovació total del paviment de la pista, la 
reforma i modernització dels vestidors, la 
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renovació de la coberta per millorar-ne l’aï-
llament i permetre més entrada de llum na-
tural, un reforç estructural d’aquesta coberta 
i la col·locació de plaques fotovoltaiques per 
a la generació d’energia per a l’autoconsum. 
“Estem molt contents i satisfets perquè 
l’objectiu era adequar les instal·lacions 
interferint el mínim possible a l’activitat 
esportiva de les entitats usuàries, res-
pectant els temps d’inici de la temporada 
competitiva o a l’estiu, quan es fan tecnifi-
cacions” explica Núria Carné, regidora d’Es-
ports, “i a partir del 23 d’agost van comen-
çar a arrencar de nou els entrenaments en 
el recinte esportiu” afegeix.
Però a més de la important inversió de quasi 
400.000 euros en l’adequació de l’equipa-
ment, “des del 2015 que s’han anat fent di-
versos treballs de millora com la instal-
lació de la fibra òptica, la substitució de 
l’enllumenat o l’establiment d’una nova 
sonorització” apunta la regidora.    
D’altra banda, la segona gran intervenció en 
matèria de millores d’equipaments esportius 
s’ha concentrat, enguany, en el salt qualita-
tiu del Pavelló Municipal Bugarai, que acull 
la pràctica esportiva del bàsquet i futbol sala, 
a més dels alumnes de l’Institut Pic del Vent, 
l’escola El Calderí i els veterans de futbol. 
En aquest cas, les obres han consistit en la 
construcció dels nous vestidors, adossats 
a l’estructura ja existent, sota una inversió 
que ha superat els 450.000 euros. A banda 
dels nous vestidors, l’ampliació del recinte 
ha dotat d’una àmplia entrada principal amb 
dos accessos i un hall que actua com a distri-
buïdor dins de l’equipament. 
 

SUPORT I RECONEIXEMENT A L’ES-
PORT INDIVIDUAL DE COMPETICIÓ
Des de la primera edició del programa ‘Am-
baixadors i Ambaixadores de l’Esport de Cal-
des’ l’any 2016, el consistori ha lliurat una 
vintena d’ajudes a esportistes calderins indi-
viduals que participen en competicions ofici-
als d’àmbit nacional, estatal o superior. El su-
port es tradueix en una atribució econòmica 
d’entre 1.000 i 500 euros, el reconeixement 
de la seva aportació a la societat calderina i 
la promoció de la vila de Caldes com a imat-
ge turística arreu del món. “Aquests espor-
tistes són referents per a molts infants i 
joves que vulguin practicar un esport mi-
noritari o multitudinari, i que surti més 
enllà de les competicions estandarditza-
des o locals” apunta Carné. 
En el marc de la 5a edició, fins a nou es-
portistes calderins exporten actualment el 
nom del municipi en cada una de les seves 
exhibicions o activitats competitives: la pa-
tinadora Elna Francès, els germans atletes 
Marc i Cesc Calvo, els veterans triatletes 
Jordi Torrejón i Mercè Tussell, la jugado-
ra de Rugby Anna Puig, el pilot de kàrting 
Arnau Cervera i els també atletes Andrea 
Soldevila i Eduard Tura. 
Des de l’any 2019 que el programa de suport 
a esportistes individuals va ampliar-se a cal-
derins i calderines menors de 18 anys. Per 
accedir als ajuts econòmics de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui cal presentar una sol-
licitud quan es publiquen les bases regulado-
res (a la tardor/hivern de cada any), cal haver 
nascut al municipi o constar en el cens mu-
nicipal, i disposar d’una llicència federativa 
vigent, a més de no tenir signat cap contrac-
te professional o similar. 

SANDRA GIL
Tècnic i Coordinadora del CPA Caldes
“El nou terratzo del pavelló ens va molt bé per 
entrenar i els nous vestidors han fet un canvi 
espectacular. Però demanem més espais de 
magatzem per fer-ne ús, on desar material i 
decoració de festivals i competicions. També 
entrenem a la pista de l’INS Manolo Hugué, on 
esperem que amb la nova coberta se solucioni el 
problema d’humitat, i seria adequat remodelar 
els vestuaris. També disposem d’unes hores 
a  l’Escola El Farell, però necessitem la cessió 
d’espais coberts on les inclemències del temps 
no interfereixin en els entrenaments i que no 
repercuteixi en les competicions o en l’adhesió 
de nous patinadors”.

SALVA FA
President de l’Ass. de Futbol Sala de Caldes 
“Manifestem la nostra plena satisfacció pel que fa 
a equipaments esportius municipals, dels quals 
nosaltres fem ús del pavelló de Les Cremades i del 
de la zona esportiva del Bugarai. És un luxe poder 
utilitzar dues instal·lacions totalment equipades 
per la pràctica del futbol sala. L’Afs Caldes és 
organitzador de dues lligues locals, una lliga 
social i una lliga de veterans, i es disputen durant 
tres dies a la setmana. A més, a l’estiu gaudim 
del camp de futbol municipal per dur a terme el 
Torneig Escolar Vila de Caldes conegut com “El 
Rosario”. Per tant, estem orgullosos de poder 
tenir i utilitzar unes instal·lacions esportives 
magnífiques i ben cuidades”. 

JAUME BALAGUER
Vicepresident de la Junta del CN Caldes
“La nostra secció de Futbol Sala ha pogut 
estrenar enguany els vestidors del pavelló 
Bugarai, una necessitat que ja feia anys que es 
reclamava i que l’Ajuntament finalment ha pogut 
fer l’esforç de construir-lo. Tanmateix, la secció 
de bàsquet entrena al pavelló de Les Cremades, 
i aquí no s’hi han fet obres de millora aquests 
anys. Tot i l’esforç de l’equip de manteniment, el 
paviment rellisca i hi ha algunes goteres. Però val 
a dir que l’equipament manté les condicions que 
la secció necessita. Una última petició és que, en 
un futur, s’habilitessin més espais a altres escoles 
de Caldes a causa de la manca d’equipaments 
per acollir l’alta demanda de tantes entitats”.  

EDUARD CANDAMI
Tècnic i representant del CH Caldes 
“Fa més de 15 anys que estic al CH Caldes, n’he 
vist l’evolució i el creixement i la resposta de 
l’Ajuntament per donar suport a l’hoquei patins 
calderí. Aquest creixement a nivell de base, 
d’equips, de projecte femení i el gran nivell que ha 
assolit l’Ok Lliga hagués estat impossible sense la 
implicació del consistori en l’adequació de pistes 
i en les millores realitzades durant aquest any al 
pavelló. És evident que l’ascens del 1r equip masculí 
a la màxima categoria estatal i europea ha motivat 
inversions per a la millora d’un pavelló que té molts 
anys, i que caldrà acabar d’adequar per la capacitat 
dels espectadors, tot i que sabem que el consistori 
s’està plantejant l’ampliació del recinte”. 

XAVI ORTEGA
President del CF Caldes
“L’estat actual del Camp de Futbol Municipal no 
és l’adequat per la nostra pràctica esportiva, ja 
que la gespa està molt deteriorada. Però sabem 
que l’inconvenient es resoldrà a l’estiu, perquè es 
canviarà la gespa, i significarà un gran canvi pel 
nostre dia a dia. Un altre aspecte que aviat s’hauria 
d’arranjar és l’enllumenat del camp de futbol, el qual 
està obsolet. La majoria de camps ja tenen llums 
LED i, amb el temps, aquestes condicions no són 
les idònies, sobretot quan s’entrena de nit. Però 
també s’ha d’agrair la bona tasca que fa l’equip de 
manteniment de les instal·lacions”. 

MARC CONGOST
Responsable del Rugby & Touch d’ El Centre
“Valorem molt positivament l’esforç de 
l’administració per oferir-nos un espai, però els 
equipaments es queden curts per les nostres 
necessitats. Ens manca horari per poder entrenar 
més d’ hora i mitja a la setmana i poder desenvolupar 
el projecte d’escola de rugbi. Si bé esperem que 
amb el canvi de gespa puguem comptar amb 
unes línies que marquin les mides d’un camp de 
touch rugby, ens agradaria poder comptar amb un 
camp amb pals i mides homologades per oferir la 
pràctica del rugbi amb caràcter general i millorar 
l’oferta esportiva a Caldes. També proposem un 
canvi de nom de l’equipament que englobi a tots 
els esports, com Camp Municipal d’Esports”. 

ELS CLUBS OPINEN: S’AJUSTEN ELS EQUIPAMENTS A LES NECESSITATS ESPORTIVES? 

PAVELLÓ MUNICIPAL LES CREMADES
I PAVELLÓ MUNICIPAL BUGARAI PAVELLÓ MUNICIPAL TORRE ROJA CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
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Caldes ha atorgat la beca de recerca d’històrica 21/22 a la periodista i filò-
loga Eva Comas pel projecte «L’educació a Caldes de Montbui entre 1931 i 
1959». L’estudi -becat amb 2.000 €- pretén recopilar el màxim d’informa-
ció sobre l’educació primària a Caldes en els anys de la República, Guerra 
Civil i Postguerra. Segons Comas, “m’interessava molt estudiar l’edu-
cació a Caldes en aquest període, i fer una radiografia de com va anar 
evolucionant l’educació en uns anys molt canviants”.

2.000 euros per a la recerca històrica local 

Després de l’aturada obligada per la pandèmia, el 25 i 26 de desembre i el 2 de gener, torna la tradicional obra nadalenca

i ha qui diu que un Nadal 
sense Pastorets no és 
Nadal, per això, el Grup 
Escènic Casino té el repte 
de mantenir viva aquesta 
tradició després de l’atu-

rada forçada de l’any 2020 on la COVID 
ho va aturar tot. Els participants d’en-
guany dels Pastorets de Caldes ja fa 
setmanes que es preparen. Quan van 
començar els preparatius de la repre-
sentació semblava que les dades epide-
miològiques eren favorables i els conta-
gis disminuïen, però amb l’increment 
de contagis actual, Francesc Serra, di-
rector escènic d’Els Pastorets es mos-
tra expectant “si les dades no milloren, 
ens podem trobar amb grans dificul-

Tornen els Pastorets al Casino!

H
Mireia Clapers tats, però estem convençuts que les 

representacions es podran tirar en-
davant.” Els assajos i preparatius s’han 
hagut d’adequar a la nova normalitat on 
l’ús de la mascareta i el gel hidroalcohò-
lic s’han fet imprescindibles “hem estat 
en contacte amb la Federació de grups 
de Teatre Amateur per veure com ho 
feien i estem seguint les seves reco-
manacions, assagem sempre amb la 
mascareta i, en la mesura del possi-
ble, intentem mantenir la distància. 
Només els dies de les representaci-
ons, els actors que estiguin en escena 
podran treure’s la mascareta” explica 
Serra. Enguany, a les tres representaci-
ons que es podran gaudir al teatre del 
Casino hi participaran 85 actors i actrius 
a sobre l’escenari, un nombre lleugera-
ment inferior a altres edicions “aquest 
any ens ha costat molt trobar gent que 
vulgui participar, la pandèmia no ha 

TEATRE | ELS PASTORETS 

ajudat, però també hi han influït al-
tres circumstàncies com la manca 
de temps, hi ha gent que aquestes 
dates aprofita per marxar i els joves 
que han de dedicar molt de temps als 
estudis” ens explica Francesc Serra. 
Els Pastorets que posen en escena els 
membres del Grup Escènic Casino és 
una versió de l’obra de Folch i Torres, 
respectant-la, però fent-la més lleuge-
ra, el GEC ofereix un espectacle que fa 
entrar als nens i nenes en aquesta ron-
dalla, la visquin i la gaudeixin. A l’edi-
ció d’aquest any podrem veure a l’Al-
bert Serra interpretant al personatge 
d’en Lluquet i al jove Guillem Martín 
posant-se a la pell d’en Rovelló, els dos 
pastors protagonistes, i a l’Antoni Xavier 
Díaz en el paper de Satanàs. Com en al-
tres edicions, també pujaran a l’escenari 
altres elements de la cultura popular cal-
derina, enguany seran els Bastoners de 

De música i Santa Cecília 

Després de la inevitable interrupció l’any 2021, l’EMM 
Joan Valls ha recuperat enguany la celebració del dia 
de la patrona dels músics, la diada de Santa Cecília. 
A Caldes, l’escola va celebrar la diada dos dies des-
prés “amb una tarda diferent i molt musical” afirma 
Montserrat Pieres, directora del centre. En primer lloc, 

l’estudiant de flauta Aina Peñalba va oferir una xerra-
da sobre el seu treball de recerca, on va aprofundir-se 
en les dones oblidades de la Música Clàssica i el seu 
paper al llarg de la història de la música. A continua-
ció, Gemma Rodríguez, mare d’alumnes de l’escola mu-
nicipal, va oferir una sessió de contacontes adreçada 
als alumnes més petits, seguida d’un berenar popular 
del que va gaudir tota la comunitat educativa, a càr-
rec de la nova AMPA de l’EMM Joan Valls. 

Imatge del moment final de la repersentació d’Els Pastorets sobre l’escenari del Casino de Caldes d’edicions anteriors. Enguany, actors i actrius, tenen el repte d’actuar en temps de pandèmia > T. DÍAZ

Caldes, i caldrà veure quina serà la temà-
tica que protagonitzaran els coblets, però 
ben segur que la pandèmia i la política 
local no se n’escapen. Aquest Nadal, tot 
i les dificultats, s’ha d’intentar mantenir 
la tradició “d’aixecar-se de taula i anar 
a veure els Pastorets, la cultura po-
pular és importantíssima en un poble 
per conservar les arrels” tal com de-
clara Francesc Serra, director del GEC. 
Els Pastorets de Folch i Torres són l’obra 
nadalenca per excel·lència, una mostra 
de teatre satíric i popular que va arrelar, 
en català, a principis del segle XIX. Una 
obra pensada i escrita per al públic infan-
til on els protagonistes principals són dos 
pastors, el Lluquet i el Rovelló, que re-
presenten dos personatges arquetípics: 
el poruc i golafre i l’espavilat valent. Els 
dos pastors ens introdueixen en el relat 
evangèlic del naixement del nen Jesús i 
en tota una lluita entre el bé i el mal.

85
actors i actrius 
pujaran a l’escenari 
del Casino

Còvid-19
Les representacions 
d’enguany estaran 
marcades per la 
situació sanitària
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La Universitat Popular de Caldes de Montbui presenta l’exposició 
“Horacio Quiroga, el arte del cuento”, una mostra de pintures, dibui-
xos, fotografies i gravats de diversos artistes d’Uruguai sobre l’obra 
de l’escriptor, que ha estat cedida per Pedro Valenzuela, cònsol de 
l’Uruguai a Barcelona. Amb l’activitat, la UPCM persegueix conso-
lida el seu compromís per reforçar el lligam i ponts de diàleg amb 
altres cultures i altres pobles. L’exposició podrà visitar-se en horari 
de Biblioteca fins al 18 de desembre. També hi haurà una visita gui-
ada a l’exposició d’alumnes de l’escola El Calderí el dia 15 de desem-
bre pel matí, activitat que estarà comissariada per Lièvana Medina.

EXPOSICIÓ | UPCM

“Horacio Quiroga o el arte 
del cuento” a la Biblioteca 

Membres de l’UPCM en la preparació de l’exposició que acull la biblioteca.> CEDIDA 

CASTELLERS | ACTIVITAT D’HIVERN TRADICIÓ | CATIFES FLORALS 

Els Escaldats conviden a par-
ticipar en l’Escola de Castells

Caldes serà ‘Vila Catifaire’

Amb motiu de l’aturada obligada a l’hivern, la colla de 
Castellers de Caldes han recuperat ‘l’Escola de Castells’ 
obert a la ciutadania. “Ha estat un any difícil, però en-
coratjador de cara al futur i és per això que enguany 
no volem tancar el local durant l’hivern i, per tercera 
vegada, engeguem aquest projecte que ens il·lusiona 
molt” expliquen des de l’entitat. La primera convocatò-
ria va celebrar-se el 10 de desembre i va comptar amb 
la participació d’una quarantena de persones. Les se-
güents activitats tindran lloc el 17 de desembre, i 14 i 
21 de gener, a partir de les 19:30 h, en el local d’assaig, 
“L’últim dia coincidirà amb el primer assaig de la 
colla per tal que els assistents vegin com funciona la 
sessió i aquells que vulguin puguin formar part de la 
família escaldada” segueixen des de l’entitat

Arran de la moció presentada per Acció Cívica Calde-
rina al ple del 28 d’octubre, l’Ajuntament de Caldes ha 
pres el compromís –amb una votació unànime del con-
sistori- d’adquirir la distinció de ‘Vila Catifaire’. El nou 
nomenament del municipi s’acompanyarà de la perti-
nent difusió i divulgació a la vila, així com la seva mate-
rialització amb una escultura o placa catifaire en algun 
entorn relacionat amb la tradició catifaire a Caldes de 
Montbui. Segons Vicenta Pallarès, presidenta d’ACC i 
la Federació Catalana de Catifaires, “el fet que l’Ajun-
tament hagi acordat que Caldes sigui vila catifaire 
significa un reconeixement a tots i totes les catifai-
res, els quals mai hem rebut el distintiu com a tal”. 
La Federació Catalana de Catifaires compleix més de 
25 anys de tradició i de reivindicació de les catifes de 
flors com a peces d’art efímer tradicional a Catalunya.

L’activitat gratuïta convida a aprendre a fer castells. > J. SERRA Caldes és referent en catifes florals a Catalunya > J.SERRA
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El 2 d’abril de l’any vinent tindrà lloc la 2a edició de l’OnCodi-
nes Trail, el repte solidari que proposa l’objectiu per equip de 
recaptar un mínim de 600 euros per la Fundació OncoVallès 
i la Barcelona Brain Health Initiative. En aquest cas, la prova 
proposa una sortida des de Granollers i un traçat de muntanya 
en dues modalitats: corrent (de 80 Km) i caminant (de 60 Km). 

Recentment, la Federació Catalana de Natació ha donat a conèixer el 
barem de tots els clubs de natació catalans federats de totes les seccions 
esportives aquàtiques de la temporada passada. En aquest, el CN Cal-
des ha assolit la 15a posició arran la suma de punts assolits en les disci-
plines de natació i waterpolo: la secció de natació ha aconseguit la 10a 
posició, i la del waterpolo la 25a millor d’entre els clubs de Catalunya.

Torna l’OnCodines l’abril del 2022 CN Caldes, 15é millor club del territori

Pol Anaya, el referent en “La Quinta del Pol” analitza el boom de la generació futbolística calderina

“El futbol base ha de ser 
l’epicentre de qualsevol club”

El jugador Pol Anaya en un dels darrers partits disputats aquesta temporada a Segona Catalana. > T. GUTIÉRREZ

FUTBOL | ENTREVISTA 

é només 21 anys i ja 
s’ha convertit en tot 
un referent del fut-
bol base calderí. Pol 
Anaya és un mig-
centre que ha revo-

lucionat el CF Caldes d’ençà que 
va arribar al primer equip amb 
una lleva de quatre jugadors for-
mats al planter del club i que estan 
cridats a convertir-se en la colum-
na vertebral del primer equip en la 
lluita per l’ascens a Primera Cata-
lana. Va debutar en un amistós de 
pretemporada l’agost de 2018 i des 
d’aleshores Jose Luís Duque ha 
confiat en ell per al mig del camp 
blaugrana. Els davanters Josep Al-
sina (19) i Carlos Garcia (21), junta-
ment amb el lateral Guillem Cabot 
(20), conformen aquesta “Quinta 
del Pol”, sorgida de la pedrera.

Quina creus que està sent l’apor-
tació d’aquesta generació del fut-
bol base del Caldes al 1r equip?
L’aportació està sent bona. Fins 
ara, tot i ser jugadors joves, estem 
tenint minuts i gaudint d’oportu-
nitats que ens va donant el míster. 
Però no només trobem la nostra ge-
neració, ja hi ha altres jugadors que 
també van pujar del planter i que 
ja estan consolidats, com el Carles 
Valls, l’Albert Camí, el Ferran Roca 
o el Guillem González.

Quin és el pes de la base en el club?
El pes de la base és molt gran. 
Des del club s’està treballant molt 
perquè al primer equip hi hagi el 
màxim nombre de jugadors de la 
casa. I un fet que ho demostra és 
la creació de l’equip sub23, que fa 
de pont entre el Juvenil A i el pri-
mer equip.
En el primer equip hi ha un gran 
nombre de jugadors de la base que 
es complementen amb jugadors de 
fora que donen un nivell de quali-

Albert San Andrés  

tat molt alt i que és imprescindi-
ble per poder competir en aques-
ta categoria.

Quina importància creus que ha de 
tenir la base en els clubs amateur?
Tota. El futbol base ha de ser l’epi-
centre de qualsevol club. El més 
important és formar jugadors/es 
que puguin anar alimentant el pri-
mer equip, ja que per un club petit 
és molt difícil subsistir sense un 
bon futbol base.

Pol, Josep, Carlos i Guillem. 
D’on surt el nom de la “Quinta 
del Pol”?
La veritat és que fins que no ho vaig 
llegir al diari, mai ho havia escoltat, 
ni ens ho havien dit mai. Però crec 

que el partit a casa contra l’OAR Vic 
va ser el primer partit de lliga amb 
el primer equip on els quatre vam 
coincidir de titulars. I a causa d’això, 
després del partit, el míster ens va 
donar la sorpresa de fer-nos aparèi-
xer al diari i ens va tornar a anome-
nar així al grup de la mateixa gene-
ració que formem els quatre.

Quina història hi ha al darrere 
d’aquest quartet?
La història va començar ja fa uns 
quants anys. Amb deu anys jugava 
al Palau-solità i Plegamans i el Car-
los i el Josep al Caldes. Ens havíem 
enfrontat més d’un cop (sempre 
els guanyàvem en aquella època) i 
ja coincidíem sovint. Poc després, 
quan vaig arribar a Caldes, de segui-

da vaig fer molt bona amistat amb 
tots dos i això s’ha mantingut sem-
pre fins ara. L’últim a arribar va ser 
el Guillem, que des del 2018, no va 
trigar res a ser un més i sembla que 
ens coneguem de tota la vida.

Fins a on creus que podeu arri-
bar junts?
Mai se sap i molt menys si parlem 
de futbol. Però tant de bo que pu-
guem assolir el màxim possible i 
ens emportem moltes alegries, per-
què compartir-ho amb ells seria es-
pectacular i molt emocionant.

Des de la seva primera tempo-
rada, Jose Luís Duque va deixar 
clara l’aposta per la pedrera i 
vosaltres sou el primer resultat.

Sí, des del moment en què el mís-
ter va entrar al club, ens va deixar 
molt clar que volia apostar per nos-
altres i així ha estat fins ara. Rà-
pidament vam entrar en dinàmica 
del primer equip, tot i ser juvenils, 
i fins i tot ens va donar l’oportuni-
tat de poder tenir minuts en una 
promoció d’ascens. Precisament, 
aquesta temporada, hi ha un gran 
nombre de jugadors del Juvenil A 
que ja han entrenat amb nosaltres 
i alguns inclús, ja han debutat.

Heu passat d’entrenar amb el 
primer equip des del 2018 a ser 
peça clau.
No, ni de lluny som peces clau. 
Portem des del 2018 en dinàmi-
ca del primer equip, però encara 
ens queda molt recorregut per fer. 
El que ens toca ara és treballar a 
cada entrenament i centrar-nos a 
intentar aprofitar totes les opor-
tunitats que ens doni el míster per 
seguir millorant dia a dia i seguir 
guanyant confiança i experiència.

Fins a on pot arribar aquesta 
temporada l’equip?
Una temporada és molta llarga i pot 
passar de tot. Però és evident que 
el fet d’estar líders i en un gran mo-
ment de forma ens motiva a no con-
formar-nos amb el que hem fet fins 
ara i ens dona confiança per a afron-
tar tot el que vindrà. A l’equip tenim 
molt clar que volem seguir gua-
nyant i que lluitarem a cada partit.

Primera Catalana és el somni. Ho 
veus factible?
L’any 2019 el club es va quedar a 
les portes de l’ascens d’una forma 
cruel i això encara està al cap de 
tots. Per aquesta raó sabem que 
l’ascens és molt complicat d’acon-
seguir, sobretot en la Segona Cata-
lana, on cada partit és un món to-
talment diferent de l’anterior. Però 
intentarem mantenir el nivell mos-
trat fins ara i, d’aquesta manera, 
poder aspirar al màxim possible.

T
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NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA D’HIVERN 

FUTBOL | SEGONA CATALANA 

Darrer empat a casa que situa als 
blaugranes colíders en la classificació
El CF Caldes ha emptat en el darrer partit disputat a casa contra el 
C.E. Llavaneres. Amb el gol marcat de penal per Albert Camí, els lo-
cals marxàven al descans amb victòria per la mínima. A la represa, 
l’àrbitre va xiular penal a favor del conjunt local, el qual va causar l’em-
pat definitiu a un gol. Aquest empat, sumat a les dues últimes victòri-
es, situen al conjunt calderí colíder amb el Sant Pol. > T. GUTIÉRREZ

TOUCH RUGBY | LLIGA CATALANA 

NOTÍCIES BREUS

Aquest diumenge, els de la Flama Taronja han acon-
seguit la segona posició a la Copa de Nadal, disputada 
a la Foixarda. Ho han fet després d’imposar-se davant 
del Montseny i el Sant Cugat i empatar amb el Salou, 
situant-los líders del Grup 1 i accedint així a la final.
En aquesta, la superioritat del rival, un TRB que venia 
de disputar el campionat d’Europa de clubs, va impo-
sar-se tancant el partit amb un resultat de 3 a 0. 

L’any acaba amb els de Caldes com a líders provisionals 
del Grup B de la Lliga Catalana de Touch, amb quatre 
victòries i una sola derrota, i com a subcampions de la 
Copa de Nadal. “Estem davant del millor final d’any 
que podíem imaginar. Ara tocarà mantenir el nivell 
de cara els reptes del 2022 i seguir treballant per fer 
créixer la flama taronja” explica el tècnic de l’equip 
calderí, Marc Congost. 

Líders de grup i subcampions a la Copa Nadal

Medallistes del CN Caldes en el marc del Campionat català. > CEDIDA

Grans resultats del CN Caldes

Entre el 9 i el 12 de desembre es va 
celebrar la 2ª Fase del Campionat 
de Catalunya d’hivern Open de la 
categoria Infantil i Júnior, en pisci-
na de 50m, a les instal·lacions del 
CN Barcelona. 

El Club Natació Caldes, amb re-
presentació de 9 esportistes In-
fantils va aconseguir la 4a posició 
en puntuació conjunta, molt a prop 
del podi que va ser per al CN Saba-
dell. Pel que fa l’equip Júnior, amb 

només 3 esportistes va situar-se 
en la 16a posició. L’equip calderí 
va aconseguir un total de 18 meda-
lles en la suma de jornades: 6 d’or, 
8 de plata i 4 de bronze. 
D’entre aquestes, destaca Clàudia 
Muñoz, amb 5 medalles individuals: 
Campiona de Catalunya en 200 i 400 
estils i 200 braça, i Subcampiona en 
els 100 braça i 100 papallona. Muñoz 
també va ser la 3a millor nedadora 
pel que fa el rendiment per punts, 
obtinguda en la prova dels 200 estils. 
Una altra nedadora destacada va ser 
Carolina Oliveira, amb 4 medalles in-
dividuals: Campiona de Catalunya 
en 400, 800 i 1500 lliures i Subcam-
piona de Catalunya en 200 lliures. 
Xènia Torrejón, en categoria Júni-
or, va ser Subcampiona de Catalu-
nya en els 200 esquena i  bronze en 
els 100 esquena.
En categoria masculina, Àlex Ji-
ménez va ser Subcampió de Cata-
lunya en 100 i 800 lliures, mentre 
que va obtenir el bronze en els 400 
i 1500 lliures, situant-se 5è en el mi-
llor rendiment.
En les proves de relleus també va 
haver medalles: per al 4x200 lliures 
femení, que va obtenir la medalla de 
plata, igual que el 4x100 estils mix-
tes, que va obtenir la 3a posició.

Jugada d’Albert Camí, autor del gol marcat en l’últim partit. > T. GUTIÉRREZ
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Curiositats

“Durant sis anys 
seguits acompanyàvem 

l’abanderat de Sant Antoni 
de casa seva al Casino”

J.
 S

E
R

R
A

-  Com va iniciar-se en el teatre?
El meu primer espectacle va ser impro-
visat, en una Fira de Teatre que es feia 
a Cervera, unes espurnes van saltar del 
cremat, i em van cremar la roba, jo vaig 
començar a córrer d’un costat a l’altre, 
allà hi havia el Pepe Rubianes que em 
va parar i em va posar una americana 
a sobre per ofegar el foc. Vaig muntar 
un bon espectacle. Vaig entrar al grup 
La Farinera de Granollers on actuava i 
tocava el timbal on, fins i tot, vaig coin-
cidir amb l’Empar Moliner.

- Com va néixer Xarop de Canya?
Amb un company que era professor 
de gralla vam pensar que podia ser 
divertit muntar un grup que fes es-
pectacles de carrer i que també fes 
música pròpia. 

- Qui van ser els fundadors?
El principal culpable vaig ser jo, junta-
ment amb l’Emili Legaz, el Ramon Bui-
xader, el Pep Lafuente i l’Enric Mont-
sant. Als inicis assajàvem al soterrani 
de casa meva i més endavant, quan la 
companyia va començar a créixer i ja 
ens ho podíem permetre, vam llogar 
una masia a Santa Eulàlia de Ronçana.

- Quins espectacles proposàveu?
Fèiem espectacles d’animació de car-
rer, primer acompanyant colles gegan-
teres, però després fent música sobre 
l’escenari, afegint altres instruments, 

com el piano, la tuba, el saxo.. Tení-
em dos o tres espectacles de carrer 
i dos o tres espectacles d’escenari

- Què creu que feia especial a 
Xarop de Canya?
Crec que els nostres espectacles 
eren molt atractius, buscàvem la 
complicitat amb la gent. El vestua-
ri li vam encarregar al Romà Martí, 
titellaire de Caldes, perquè ens fes 
uns vestits atractius per diferen-
ciar-nos de la resta i que cridaven 
l’atenció, eren molt vistosos. Aquí 
a Caldes, durant sis anys seguits 
acompanyàvem l’abanderat de 
Sant Antoni de casa seva al Casino

- Xarop de Canya és una escola 
de formació de cultura popular?
Jo crec que sí, també hem estat re-
ferent per altra gent que ha volgut 
fer espectacles de carrer similars 
als nostres.

- Fins quan hi va participar?
Encara hi participo! Encara tinc 
energia. Tot i que puc dir que estic 
mig jubilat, si em proposen d’anar 
algun lloc atractiu i col·laboro, en-
cara veig que el públic està pen-
dent de mi tot i que físicament els 
anys pesen.

- Fins i tot van poder enregistrar 
dos discs?
Si, el primer va ser Sant de Barri 
l’any 1995 i el segon va ser Canya al 

ball l’any 2005, preparar els bolos 
i els espectacles d’escenari no ens 
deixava gaire temps per gravar.

- Com ha viscut els canvis dins 
Xarop de Canya?
La companyia va fer un salt quali-
tatiu important amb la incorpora-
ció de gent nova que musicalment 
està molt ben preparada. Per la for-
mació hi ha passat molta gent, però 
crec que l’esperit no ha canviat.

- L’any 1993 vau engegar els so-
pars-tertúlia a Cal Rosset, en  
què consistien?
Això se li va ocórrer a l’Enric Mont-
sant, els dijous portàvem gent del 
Tradicionàrius a Cal Rosset per fer 
una tertúlia per parlar sobre la mú-
sica popular i tradicional, ho vam 
fer durant un parell d’anys i va ser 
una iniciativa molt ben rebuda per 
la gent, hi venia molta gent jove.

- Creu que a l’actualitat s’ha per-
dut l’interès de mantenir viva la 
cultura popular i de carrer?
Jo crec que no, de fet nosaltres 
anem treballant força, et diria que 
gairebé com abans. És important 
mantenir viva la cultura popular. 
Tot i que els temps van canviant, 
la gent té ganes de passar-s’ho bé, 
hem de procurar que no es perdi.

Santi
Fíguls

Poch

Membre fundador de Xarop de Canya

Amb tota una vida dedicada al món de l’espectacle, 
actuant i amb la percussió, encara li queden 
forces per cantar a la Coral del Centre i dedicar 
part del seu temps a col·leccionar xapes de cava. 
Està content de les amistats que ha fet i de la 
gent bona i simpàtica que s’ha anat trobant.

Mireia Clapers 

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

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


