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En la lluita per a l’erradicació de les violències vers les dones i la prestació de serveis d’atenció a les víctimes, 
Caldes recorda el Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones que s’ofereix de manera gratuïta i confidencial 

Les violències masclistes: 
arrelades, presents i múltiples

Més del 80% de les denúncies per violència masclista del 2020 van ser en l’àmbit de la parella; l’infern que segueix latent en la penombra de la intimitat. > Q. PASCUAL 

IGUALTAT I FEMINISMES | 25N

es violències masclis-
tes són una de les princi-
pals problemàtiques es-
tructurals que patim a 
les nostres societats com 

a manifestació de la discriminació i de 
la situació de desigualtat en el marc 
d’un sistema de relacions de poder dels 
homes sobre les dones, sustentat en el 
sistema patriarcal. Sense dubte, signi-
fiquen una vulneració greu dels drets 
humans que, en les seves múltiples for-
mes i àmbits de manifestació, en alguns 
casos acaben amb la vida de les dones i 
en d’altres no permeten el ple desenvo-
lupament dels drets, la igualtat d’opor-
tunitats i les llibertats d’aquestes. 

Així descriu el concepte de vio-
lència masclista l’Institut Català de les 
Dones; paraules que dissortadament 
esdevenen realitats alarmants any rere 
any, tal com apunten els resultats publi-
cats en els dossiers estadístics anuals 
elaborats per l’Observatori de la Igual-
tat de Gènere a Catalunya. En el marc 
d’aquestes publicacions, i segons les últi-
mes dades registrades fins al novembre 
del 2021, de gener a octubre de l’any pas-
sat van produir-se 12 feminicidis a Cata-
lunya, dels quals 1 va ser feminicidi vin-
culat (el fill d’una dona), i 8 d’aquests van 
tenir lloc en l’àmbit de la parella o l’ex-
parella. En un 37,50% d’aquests últims 
casos, les dones assassinades a causa de 
violència masclista tenien entre 41 i 50 
anys, amb fills i filles al seu càrrec. 

Però al marge de l’expressió més 
extrema de violència masclista, resul-
tat de la posició de subordinació, desi-
gualtat i risc en el qual es troben dones, 
nenes, nens i adolescents per raons de 
gènere i estructures que es resisteixen al 
canvi, existeixen múltiples altres formes 
de violència masclista que emergeixen 
en diversos àmbits d’interacció social 
com la violència en la vida política, la vio-
lència institucional, la vicària, la digital o 
la violència sexual. D’aquesta última, cal 
destacar que fins a tercer trimestre de 
2021, a Catalunya van comptabilitzar-se 
1.558 delictes contra la llibertat i la in-
demnitat sexual que, en el seu sentit més 
ampli, es refereix a aquelles accions ti-
pificades per la llei que ataquen la lliure 
disposició de l’individu sobre la seva se-
xualitat (agressions sexuals, agressions 
sexuals amb penetració, abusos sexuals, 
abusos sexuals amb penetració i asset-
jament sexual). 

Les dades revelen la urgent ne-
cessitat de prendre mesures adreça-
des a l’erradicació d’aquests delictes, 

L
Ivette Hijano

però s’hi afegeix la preocupant tendèn-
cia creixent a sumar víctimes menors 
d’edat: “Durant el tercer trimestre 
de 2021, el 45% de les dones que han 
estat víctimes de delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexual són 
menors d’edat: un 18,2% són menors 
de 13 anys i un 27% tenien entre 13 i 
17 anys” alerten des de l’Observatori de 
la Igualtat de Gènere. En paral·lel, “els 
agressors d’aquest tipus de delictes 
són majoritàriament majors d’edat 
(en un 91,3% dels casos del 2021)” hi 
afegeix. De fet, ja fa uns anys que l’aug-
ment de casos de violència masclista 
entre persones joves i adolescents és 
força remarcable en el marc del sis-
tema judicial: “Existeix un augment 
molt significatiu de violència mas-
clista arran de l’aparició de noves for-
mes de violència sexual, estretament 

relacionades amb l’ús de les xarxes 
socials, les quals són molt utilitza-
des entre els i les joves” apunta Rut 
Pérez, advocada membre de l’associa-
ció ‘Dona i Drets’ i responsable del Ser-
vei d’Assessoria Jurídica per a Dones 
a Caldes de Montbui. “A més -afegeix 
Pérez- molts joves reforcen la seva 
masculinitat davant del feminisme, 
però val a dir que els recents canvis 
legislatius han vingut a donar respos-
ta a aquestes noves formes d’agressi-
ons sexuals”.  

CREIXEN LES DENÚNCIES PER 
VIOLÈNCIES MASCLISTES

L’any 2020 es van interposar 
15.386 denúncies per motiu de violèn-
cia masclista: 12.377 (80,4%) van ser en 
l’àmbit de la parella i 3.009 (19,6%) en 
l’àmbit familiar. A setembre del 2021 -a 

falta de registrar el darrer trimestre de 
l’any- la xifra ja ascendia a 10.201 de-
núncies en l’àmbit de la parella i 2.459 
en l’àmbit familiar. “La tendència és la 
de recuperar els valors de l’any 2019 
i fins i tot superar-los” apunta l’Insti-
tut Català de les Dones, matisant que 
“les dades del 2020 van experimen-
tar un lleuger descens, coincidint 
amb el confinament obligatori du-
rant la primera onada de la covid-19, 
fet que va poder dificultar l’accés de 
les dones a interposar la denúncia”. 
Segons la jurista experta en violència 
de gènere, aquesta tendència creixent 
es deu a l’augment en la sensibilització 
col·lectiva assolida gràcies a l’efecte de 
campanyes específiques, canvis legisla-
tius i dels mitjans de comunicació: “No 
és que hi hagi més casos de violència 
masclista, sinó que les dones denun-

“Existeix un 
augment molt 
significatiu 
de violència 
masclista arran 
de l’aparició de 
noves formes de 
violència sexual, 
estretament 
relacionades amb 
l’ús de les xarxes 
socials” 

Rut Pérez
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Divendres passat, 28 d’octubre, la fleca calderina l’Espiga d’Or va sumar-se a l’actuació de protesta de la 
Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers, anomenada ‘Sense llum no hi ha pa”. La inicia-
tiva impulsada per CEOPPAN (Confederación Española de panadería, Bolleria y Afines) va proposar una 
aturada energètica (apagada de llums) dels comerços adherits per aquell divendres entre les 12 hores a 
les 12:15 hores del migdia. 
L’actuació perseguia denunciar la greu situació que viu el sector flequer per l’encariment desmesurat dels 
preus de l’energia, i del risc imminent de tancament definitiu de moltes empreses si aquesta situació no 
es resol de manera urgent. “Ens estan ofegant, a nosaltres i a molts més gremis” denunciaven les dues 
gerents de l’Espiga d’Or. Amb aquesta acció, de caràcter simbòlic, s’ha volgut apel·lar a les administra-
cions competents perquè prenguin mesures imminents, reals i efectives, per reduir el preu de l’energia. 

COMERÇ | PROTESTA

L’Espiga d’Or apaga els llums pels elevats preus de l’energia

Un dels comerços adherits a Shop in Caldes, ‘Fusta amb Cor’, participant en la iniciativa promocional. > NIL CALVARONS 

Més de 800 persones se sumen al Xec Regal de Shop in Caldes 

En el decurs de les tres primeres setmanes de funcionament, la iniciativa de promoció del comerç local ‘Xec 
Regal’, impulsat per Shop in Caldes, ha comptat amb la participació de més de 800 persones. En concret, 
del 3 al 23 d’octubre, 831 persones han dut a terme 1.150 compres en els comerços adherits per participar 
en la campanya; una iniciativa que, en aquest cas, preveu regalar fins a 44 xecs regal d’entre 25 i 250 € set-
manalment entre el 24 d’octubre i el 13 de novembre. 
En total, la iniciativa repartirà 3.000 € en xecs regal. Per participar en el sorteig cal fer una compra mínima 
de 10 € en algun dels 129 establiments comercials que formen part de Shop in Caldes. Per optar al sorteig 
cal disposar d’una adreça de correu electrònic i escanejar el codi QR del qual es troba en l’establiment on 
s’hagi fet la compra.El resultat dels sorteigs es publicaran a les xarxes socials de Shop in Caldes i de l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui. Les persones guanyadores podran recollir els xecs a La Piqueta i els podran 
utilitzar als comerços adherits a Shop in Caldes fins al 27 de novembre.

COMERÇ | CAMPANYA PROMOCIONALcien més” remarca Pérez.   
Dels 12 feminicidis comesos 

al llarg de l’any a Catalunya fins al 
novembre del 2021, 3 van presentar 
denúncia per a violència masclista. 
També del total de 1.297 ordres de 
protecció admeses a tràmit fins al 
setembre del 2021, el 47% han estat 
adoptades enfront del 53% restant 
que han estat denegades. Si bé és 
cert que el percentatge d’ordres ad-
meses segueix sent menor respec-
te a les peticions denegades pel sis-
tema judicial, la tendència ha anat 
creixent cada any des del 2014, quel-
com especialment celebrat per als 
juristes experts. “Cada vegada es 
presenten més denúncies, es con-
cedeixen més ordres de protecció 
i, fins i tot, s’arxiven menys pro-
cediments. També des de l’any 
passat, a Catalunya es garanteix 
que totes les víctimes de violència 
masclista siguin ateses per un/a 
advocat/da amb formació específi-
ca des del moment de presentar la 
denúncia a comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra” explica Rut Pérez, 
qui valora de manera positiva el se-
guit de canvis que s’estan produint, 
al marge del mal que ha significat el 
pas de la pandèmia en matèria de 
violències masclistes: “El cert és 
que la pandèmia va crear un con-
text que va potenciar l’ús de la vio-
lència i la impunitat de l’agressor. 
Va suposar l’aïllament de moltes 
dones i la seva impossibilitat d’es-
capar de situacions extremes. A 
mi em preocupa molt com afecta-
rà aquesta crisi social i econòmi-
ca postcovid, que ha generat una 
greu dependència de les víctimes 
cap als seus agressors”. 

SERVEI D’ASSESSORIA JURÍ-
DICA PER A DONES A CALDES 
Ja fa més de 20 anys que la vila ter-
mal compta amb el Servei d’Asses-
soria Jurídica per a Dones, impul-
sat per l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui; un servei de temporalitat 
mensual, gratuït i absolutament 
confidencial, que ofereix la possibili-
tat de fer una consulta sobre qualse-
vol dubte o problema que afecti les 
dones (des de drets familiars a vio-
lència de gènere, conflictes per pro-
pietats, drets laborals, conflictes pe-
nals, assetjament, maternitat, etc). 

L’advocada Rut Pérez és la 
professional experta en violència 

de gènere, membre de l’associació 
‘Dona i Drets’, que dirigeix el ser-
vei el qual ha recuperat recentment 
la modalitat presencial al munici-
pi. L’any 2021, el servei va atendre 
41 dones, i poc més de la meitat de 
les consultes (23, en concret) esta-
ven relacionades amb separacions 
o ruptures de parella. “Com ja és 
habitual, la consulta no se sol sol-
licitar amb motiu de violència 
masclista, però en l’entrevista 
s’acaba detectant” assenyala l’ad-
vocada, qui afegeix que “aproxima-
dament el 25% de les usuàries del 
servei han viscut algun tipus de 
violència masclista”. 

Respecte a l’any 2020, les 
consultes i assessoraments duts a 
terme des del servei de Caldes han 
experimentat un augment impor-
tant, “tot i encara no arribar a les 
xifres de l’any 2019” apunta l’advo-
cada responsable del servei. La pre-
sencialitat recuperada el novembre 
del 2021 ha estat decisori, segons 
Pérez, en aquest augment detec-
tat, “i preveiem arribar enguany 
a un número d’usuràries similar 
al d’abans de la pandèmia, que gi-
rava entorn les 60 consultes”.  

A Caldes, les dones que neces-
sitin fer una consulta, han de dema-
nar hora trucant al telèfon 93 865 54 
20. En paral·lel, més enllà de la vila 
termal i de manera més específica, 
existeix el servei d’atenció perma-
nent del 900 900 120 contra la violèn-
cia masclista; un servei també gratu-
ït i confidencial que funciona 365 dies 
de l’any, durant les 24 hores del dia.  

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
AMB MOTIU DEL 25-N
Amb motiu del 25-N, Dia Internacio-
nal per a l’erradicació de les violènci-
es vers les dones, la regidoria d’Igual-
tat, Feminisme i Polítiques LGBTI+ 
de Caldes ha impulsat un programa 
d’activitats que s’allargarà durant tot 
aquest mes: des de la campanya ‘Es-
tabliments lliures de masclismes’, a 
activitats temàtiques als patis dels 
instituts, l’exposició ‘Resistents i de-
portades’ i el contacontes a la bibli-
oteca. Com és habitual, el dia 25 se 
celebrarà la lectura del manifest a la 
plaça de la Font del Lleó, i li segui-
ran la masterclas d’autodefensa fe-
minista per a dones i el cinefòrum 
‘Ravensbrüch, l’infern de les dones’, 
també a la biblioteca. 
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l bloc d’habitatges 
adreçat als i les joves 
de Caldes de Montbui 
llueix l’estructura ge-
neral de l’edifici, ubi-

cat en un solar de titularitat munici-
pal a l’avinguda Josep Fontcuberta, 
en el barri de La Bolera. 
Dilluns passat 24 d’octubre van co-
mençar els treballs de col·locació 
de la desena de contenidors marí-
tims que, des de la passada prima-
vera, han estat sent tractats i reha-
bilitats per a la seva reutilització en 
una nau situada al polígon industrial 
La Borda. “Avui és un dia extraor-
dinari” destacava Jordi Martín, re-
gidor d’Habitatge en el primer dia de 
col·locació dels contenidors reciclats, 
els quals forgen la base estructural 
del nou edifici. “Fins ara hem estat 
duent a terme una feina doble 
entre els treballs realitzats en els 
fonaments del solar i, en paral·lel, 
els treballs de transformació dels 
contenidors marítims a la nau de 
Caldes” explicava Martín. Aques-
ta tasca complementària ha servit, 
fins ara, per minorar dràsticament 
els temps de construcció d’un procés 
d’edificació molt diferent del model 
convencional, segons el regidor: “A 
principis d’any, aquests conteni-
dors estaven viatjant pel món en 
vaixells, transportant material 
d’una punta a l’altra; entre el març 
i abril van arribar a Caldes i ara, a 
mig octubre, els estem situant en 
el solar corresponent”.
Però al marge de la rapidesa en els 
temps de construcció dels habitat-
ges, el model impulsat per l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui en el 
projecte d’Habitatge Jove també ha 
significat el reaprofitament d’un ma-
terial que, de no ser recuperat per a 
l’ocasió, molt probablement hagués 
acabat a l’abocador: “Hem aprofitat 
quelcom que hagués tingut una fi-
nalitat amb una empremta de car-

L’edifici d’Habitatge Jove comença a prendre forma

Operaris treballen en l’edificació, una vegada han estat col·locats en el solar els contenidors rehabilitats. > Q. PASCUAL 

HABITATGE | PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ

Finalitzats els treballs de col·locació dels contenidors marítims reciclats, ja s’entreveu la base estructural del 
nou edifici, el qual l’Ajuntament de Caldes de Montbui preveu tenir disponible a principis de l’any pròxim 

boni molt superior al fet d’haver-lo 
tornat a utilitzar” apuntava el re-
gidor. Ho resumia l’alcalde, Isidre 
Pineda, remarcant l’espectaculari-
tat de tot el procés constructiu; “un 
procés altament innovador, jove i 
modern, amb molt poques referèn-
cies similars, en les quals es combi-
nen contenidors marítims, és a dir, 
aquests materials reciclats, amb la 
fusta laminada”. 

UN EDIFICI PER A JOVES, DIS-
PONIBLE A PRINCIPIS D’ANY
El projecte d’Habitatge Jove genera-
rà fins a vuit habitatges de 36 m2 cada 
un, els quals disposaran d’una sala 
oberta amb cuina i menjador, un dor-
mitori doble, un vestidor i un bany. 
L’edifici tindrà tres plantes i oferirà 
allotjament disponible per a un total 
de 16 calderins i calderines joves de 
16 a 30 anys. “En aquests moments 

La rehabilitació de l’antic Col·legi del Carme, impulsat 
per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, preveu la refor-
ma integral de l’actual edifici, permetent l’adequació i 
la reconversió d’aquest espai en un nou equipament so-
ciocultural sense modificar-ne la volumetria. La trans-
formació de l’antiga escola calderina es farà en base a 
les propostes aportades per la ciutadania durant el pro-
cés participatiu que es va dur a terme des de l’octubre 
del 2021. “El Col·legi del Carme es convertirà en un 
nou espai públic del centre històric del municipi amb 
àrees dedicades a l’educació i a diferents activitats 

socioculturals, i si es compleixen els terminis pre-
vistos, estarà enllestit abans de l’octubre del 2024” 
apunten fonts oficials del consistori calderí.
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urba-
na ha atorgat 2.853.150 € dels fons europeus Next Ge-
neration al projecte de rehabilitació i reforma d’aquest 
espai. De fet, el projecte calderí ha format part dels 405 
seleccionats dels 1.065 que s’han presentat a Espanya. 
En concret, la proposta ha quedat situada a la posició 
69 dels 405 projectes que finalment s’han seleccionat 
per rebre la subvenció.

Assemblea Nacional Catalana compleix 10 anys des de la seva crea-
ció, l’any 2012 i, en paral·lel, ho fa també el grup local d’Assemblea a 
Caldes de Montbui. Amb motiu d’aquesta primera dècada en el mu-
nicipi, l’entitat calderina organitza la xerrada ‘10 anys d’Assemblea 
a Caldes de Montbui’ que tindrà lloc demà, a les 20 hores, a la Sala 
Noble de Can Rius. L’acte anirà a càrrec de de Jordi Pesarrodona, vi-
cepresident d’Assemblea, i Josep M. Solé i Sabaté, historiador. 
10 anys enrere, i en el marc de moments d’efervescència social i políti-
ca, alguns veïns i veïnes de Caldes de Montbui van unir-se per remar 
a favor del procés independentista, sota el paraigua de l’Assemblea. 
Des d’aleshores, diferents equips de persones s’han anat rellevant en 
l’entitat “per donar sortida a la inquietud de molts conciutadans per 
l’esdevenir del país” expliquen des d’Assemblea-Caldes. En el decurs 
d’aquesta dècada, el grup calderí ha organitzat diverses actuacions 
que han contribuït en la dinamització de la localitat. 

ESPAI PÚBLIC | ANTIC COL·LEGI DEL CARME XERRADA | ANIVERSARI

El projecte de rehabilitació preveu la 
transformació total de l’actual edifici

Assemblea Caldes celebra 10 anys a la vila 

ja hi ha unes 100 persones preins-
crites, però el procés segueix obert 
per a qui li pugui interessar: només 
cal adreçar-se a l’Oficina d’Habi-
tatge i apuntar-se a la llista” ma-
tisava Jordi Martín, qui afegia que, 
acabades les obres a principis d’any, 
aquestes persones podran, finalment, 
tramitar la seva sol·licitud per entrar 
en la borsa d’adjudicació: “Ara co-
mencem una qüestió administrati-
va, no menor, que és la d’acabar de 
donar forma a les bases d’adjudica-
ció per tal que, una vegada acabada 
l’obra, transcorri el menor temps 
possible fins que hi hagi persones 
vivint en els habitatges”. 
I és que aquest projecte de promoció 
d’habitatge, específicament adreça-
da als i les joves de Caldes de Mont-
bui, procura donar resposta a una 
difícil emancipació juvenil que actu-
alment se situa entorn dels 30 anys: 

“Qui més qui menys, tothom co-
neix les dificultats que tenen les 
persones joves en l’accés al mercat 
de l’habitatge, a un lloguer asse-
quible o a contractes de treball que 
faciliten disposar de fiances ... So-
vint ens oblidem dels i les nostres 
joves, i és per això que impulsem 
un projecte com aquest, adreçat 
a aquest col·lectiu en particular” 
defensava Isidre Pineda, alcalde de 
Caldes de Montbui. Però al marge 
d’aquesta iniciativa, tant particular, 
Pineda també va referir-se a la resta 
de projectes de promoció d’habitatge 
que s’han impulsat al llarg de l’actual 
mandat, en l’aposta municipal per a 
polítiques actives en matèria d’habi-
tatge: “Durant anys, la nostra vila 
ha fet molta defensa al dret a l’ha-
bitatge, però calia ser més valents 
i ampliar el parc d’habitatge pú-
blic, com ho hem fet amb els habi-

tatges polivalents, que ja són una 
realitat; el projecte d’habitatge co-
operatiu, el qual ja està adjudicat, 
i ara, amb la construcció d’habi-
tatge per a joves” exposava Pineda. 
  
UN MODEL INUSUAL, PIONER 
EN DIVERSOS ASPECTES
A banda de la rapidesa en els pro-
cessos de construcció arran dels ma-
terials emprats, més sostenibles que 
els sistemes convencionals, el pro-
jecte d’Habitatge Jove també signi-
fica “un model arquitectònic amb 
un elevat nivell de sostenibilitat 
energètica i màxima eficàcia” ex-
posen fonts oficials de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui. Els vuit habi-
tatges que en resultaran, finalment, 
han estat dissenyats “per generar 
un consum d’energia gairebé nul” 
gràcies a la mida i la situació de les 
finestres, els aïllaments i el sistema 
de ventilació i climatització.
Un altre dels trets singulars del pro-
jecte -pioner i amb capacitat per a 
ser replicat en altres ocasions- ha 
estat el “procés participatiu al 
qual ha estat sotmès, absoluta-
ment exemplar i singular” expli-
cava Martín, regidor de Participació 
Ciutadana. Arran de les cinc sessi-
ons de participació es van generar 
idees i aportacions “que han enri-
quit moltíssim el projecte i l’han 
dotat d’una nova dimensió que 
l’adequa encara més a l’entorn on 
s’ubica” seguia el regidor. N’és un 
exemple la conversió del jardí comú 
de la planta baixa que en un inici 
havia de ser d’ús privat, a un espai 
obert a l’abast de tota la ciutadania. 
Aquest canvi ha fet que part de la 
zona verda on es construirà l’edifici 
continuï sent un espai públic i, per 
tant, doni resposta a una de les peti-
cions derivades dels veïns i veïnes de 
la zona; col·lectiu que, d’altra banda, 
s’ha mostrat reaccionari al projecte i 
que ha demanat públicament la reu-
bicació de la construcció de l’edifici 
en qualsevol altra parcel·la.   

E
Ivette Hijano
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Una usuària fa ús dels electrodomèstics en hores de llum per a l’autoconsum. >  I.HIJANO 

Més d’un centenar de calderins i cal-
derines van reunir-se el dissabte 15 
d’octubre al renovat espai municipal, 
Les Cases dels Mestres, per inaugu-
rar i visitar les noves instal·lacions, 
acabat el projecte d’ampliació i re-
forma que va iniciar-se el juny del 
2021; un equipament adreçat a ser-
veis municipals i activitats sociocul-
turals que suma més de 600 m2 afe-
gits arran de la intervenció, i que ha 
permès, de manera inèdita, la ubica-
ció d’un espai exclusiu per al Casal 
de la Gent Gran. 
D’altra banda, el nou edifici ha per-
mès la reubicació de l’Espai d’En-
titats i del Centre Obert -els quals 
abans s’ubicaven en edificacions 
antigues amb accés des del carrer 

Caldes inaugura l’ampliació 
a Les Cases dels Mestres

El nou pati central de l’equipament va ser l’escenari principal de l’acte d’inauguració del 15 d’octubre. > AJ.CALDES 

de Sentmenat- i un major confort 
per a la resta de serveis i activitats 
que s’hi duen a terme, com l’Escola 
d’Adults Municipal El Roure Gros, el 
Centre de Formació Ocupacional, el 
Programa Municipal Gent Gran Ac-
tiva i les classes de l‘Oficina de Cata-
là de Caldes. 
La nova estructura presenta una 
forma lineal que s’estén des del car-
rer Gregori Montserrat fins al carrer 
de Sentmenat, formant una “U” amb 
l’edifici anterior, envoltant el pati cen-
tral i amb una completa obertura al 
carrer Mestre Gregori Montserrat. 
L’edifici ara compta amb una planta 
baixa, dues superiors i una nova ter-
rassa, a més d’un pati central ampliat 
a 10 metres d’amplada, que esdevé el 

nucli central de l’equipament, i a tra-
vés del qual s’accedeix a la nova sala 
polivalent anomenada Espai Pilar 
Aznar, en homenatge a l’anterior re-
gidora de Gent Gran. També la plan-
ta baixa acull el nou Casal de Gent 
Gran i l’Espai d’Entitats. 
La primera planta continua aco-
llint les dependències de l’Escola 
d’Adults Municipal i Centre Ocupa-
cional, amb aules més amplies i re-
novades, i la reubicació del Centre 
Obert, amb sales adequades a la fun-
cionalitat del servei. Finalment, a la 
segona planta s’hi ubica l’aula taller 
polivalent adreçada a qualsevol ac-
tivitat cultural i educativa organit-
zada pels col·lectius locals o d’altres 
serveis municipals. 

URBANISME | EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL

Dissabte 15 d’octubre es va donar el tret de sortida a la posada en 
marxa del nou equipament arran del projecte d’ampliació i reforma

Els usuaris de la CEL de Caldes augmenten l’estalvi respecte a l’agost

COMUNITAT ENERGÈTICA | FACTURA DE LA LLUM 

Nou estalvi de 53€ de mitjana 

La factura de la llum del setembre 
continua donant bones notícies a 
les famílies usuàries de la CEL de 
Caldes. De mitjana, aquest últim 
mes s’han estalviat uns 53 € per 
habitatge. En termes globals, re-
presenta un 35% més d’estalvi res-
pecte les dades de l’agost, en què 
l’estalvi mitjà va ser d’uns 40 €. 
“Aquestes dades confirmen La 
CEL com una eina efectiva pel 
foment de la transició energèti-
ca i la rebaixa de la factura de la 
llum dels ciutadans del munici-
pi” apunta l’Ajuntament de Caldes. 
En termes globals, el centenar 
d’usuaris de la CEL han estalviat, 
aquest setembre, un total de 5.353 
euros, dels quals 2.486 euros corres-
ponen a l’estalvi en matèria d’auto-
consum, i la resta en excedents.

DOL INSTITUCIONAL | PPC CALDES 

Montserrat Romano, en la seva darrera entrevista l’any 2021. > C.M.C

Mor la regidora i portaveu 
del PP, Montse Romano 

Montserrat Romano i Bosch, portaveu del Partit Popular i regidora de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui des de l’any 2007,  va morir el passat 
31 d’octubre. Amb motiu de la pèrdua, l’alcalde va decretar tres dies de 
dol, de dimecres 2 a divendres 4 de novembre, durant els quals va sus-
pendre’s les celebracions oficials i les banderes van onejar a mig pal. Du-
rant els tres dies, l’Ajuntament va habilitar un llibre de condol, instal·lat 
a la Sala de Plens de l’edifici consistorial, a disposició de la ciutadania. 
Al dol institucional, s’ha sumat el dolor per la pèrdua de Montserrat Ro-
mano, qui ha representat els valors democràtics de l’Ajuntament cal-
derí durant 15 anys. Alcalde i càrrecs electes van traslladar el condol i 
la solidaritat de l’Ajuntament i de la població a la família i l’entorn més 
proper de la regidora. “La Montserrat Romano per sobre de tot ha 
estat una enamorada del seu poble. Més enllà de les idees polítiques, 
sempre hem pogut mantenir debats constructius pel bé de la nos-
tra vila. Et trobarem a faltar, Montse” va publicar l’alcalde de la vila 
i portaveu d’ERC Caldes de Montbui, Isidre Pineda. La resta d’agrupa-
cions polítiques locals també van tenir paraules d’escalf, condol i comiat 
a la seva companya de consistori: “Has estat una lluitadora infatiga-
ble pel nostre poble. No oblidarem mai els cafès amb tu, les discus-
sions enriquidores i el teu somriure. Siguis on siguis, una abraça-
da molt forta” va escriure Junts Per Catalunya - Caldes de Montbui. 
També la CUP Caldes va expressar el seu condol a familiars i amistats 
de la regidora, tot recordant l’esperit “proper i dialogant” de Romano. 
El grup socialista calderí, d’altra banda, va realçar la figura de Roma-
no com a “exemple de dedicació i treball pel nostre poble; una regi-
dora entregada a Caldes de Montbui i sobretot una persona dialo-
gant, propera i empàtica”.
Montserrat Romano Bosch va néixer el 4 de març del 1971 a Sant Feliu 
de Codines. Es va presentar a les eleccions municipals de l’any 1989 amb 
el Partit Popular de Sant Feliu de Codines com a independent. L’any 
2003, i coincidint amb el seu trasllat a Caldes de Montbui, es va afiliar 
al Partit Popular de Catalunya i en les eleccions municipals del 2007 va 
encapçalar com a alcaldable les llistes del PP a la vila termal, sent ele-
gida per primera vegada. Des de llavors ha mantingut el càrrec de regi-
dora de l’oposició i portaveu del grup municipal del PP a l’Ajuntament.

Amb l’arrencada de la tardor emergeix l’anual campanya de vacuna-
ció contra la grip que, en aquest cas, Salut insisteix en combinar de 
manera simultània amb la dosi de record de la covid-19. Des del 10 
d’octubre que les persones més grans de 60 anys i col·lectius de risc 
poden demanar cita. En paral·lel, els equips d’atenció primària van 
començar a administrar les vacunes a mitjans de mes passat. Val a dir 
que la vacunació va començar el 26 de setembre a les residències de 
gent gran, tant pels residents com per a les persones treballadores.

SALUT | CAMPANYA SIMULTÀNIA 

Doble vacunació contra la grip i la covid 
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Finalitza la fase participativa sobre el 
futur urbanístic del carrer Pi i Margall

Arrenca la 8a edició del programa de 
foment de la lectura dels infants 

Divendres 21 de d’octubre es va tancar el qüestionari en línia del procés 
de participació “Pi i Margall, necessitats i propostes” al portal Decidim. 
Aquest qüestionari és un dels cinc espais que l’Ajuntament ha posat a 
disposició de la ciutadana durant els mesos de setembre i octubre, per 
tal de recollir aportacions, opinions i experiències vivencials que servi-
ran per plantejar les bases de la seva transformació: els dos itineraris 
presencials, que va tenir 36 participants en representació de diferents 
col·lectius i entitats; la sessió amb agents relacionats amb l’activitat co-
mercial, de serveis i empresarial, que va comptar amb 38 participants; 
les enquestadores de carrer, que van omplir 150 qüestionaris, i l’enquesta 
virtual al portal Decidim amb 178 respostes recollides. En aquest punt, 
comença un nou procés de lectura i recollida de les opinions que es pre-
sentarà en la sessió de retorn, prevista el 14 de desembre. 

La vila dona el tret de sortida a una nova edició del LECXIT, el programa 
de foment de la lectura entre els infants de primària de les escoles calde-
rines, que va començar el 2015. La iniciativa, promoguda per la Fundació 
Jaume Bofill, té per objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a 
través de la millora de la seva comprensió lectora. A Caldes de Montbui, 
el programa LECXIT es materialitza gràcies al treball d’escoles de pri-
mària, AFA’s, la Biblioteca de Caldes i l’Ajuntament, amb la col·laboració 
del Punt de Voluntariat. En aquesta 8a edició, participen d’aquesta ini-
ciativa les escoles El Calderí, El Farell, Montbui i Pia, l’Institut Manolo 
Hugué i també la Biblioteca Municipal. La primera fase consisteix en la 
cerca de voluntaris que vulguin compartir una hora de lectura a la setma-
na amb infants. Per sumar-s’hi, cal tramitar la inscripció abans del dia 17 
a l’escola on es vulgui fer el voluntariat, a la biblioteca o a l’Ajuntament. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA | VIA PÚBLICA 

VOLUNTARIAT | LECXIT

NOTÍCIES BREUS

AUTOMÒBIL | EXPOSICIÓ

La festa del Retro Caldes concentra 
més de 160 vehicles antics a la vila 
Caldes de Montbui va celebrar l’habitual concentració i exposició de vehi-
cles antics que, en aquesta ocasió, va tenir lloc a l’aparcament de Caprabo, 
durant el matí del 23 d’octubre. “Tot i que l’acte va coincidir amb altres 
esdeveniments en localitats veïnes, la jornada va ser tot un èxit, on 
vam superar la xifra dels 160 vehicles inscrits” destaca l’entitat orga-
nitzadora, Club de Cotxes Antics de Caldes de Montbui. La jornada també 
va comptar amb una important assistència de públic, el qual disposava 
del servei de transport gratuït entre l’exposició i la zona centre de la vila. 
Enguany, hi van participar models datats des del 1914 fins al 1991, d’entre 
els quals l’entitat ha destacat “unitats de gran qualitat i raresa”, a més 
de servir per consolidar les seccions de motociclismes i vehicles indus-
trials; models especialment impulsats des de l’entitat en aquesta edició. 

l dijous 6 d’octubre, 
un dia abans d’inici-
ar la Festa Major de 
Caldes de Montbui, 
l’alumnat d’Educació 

Infantil de l’escola El Calderí va re-
unir-se al pati del centre per donar 
la benvinguda a la Mariona, la pri-
mera geganta de l’escola. 
El projecte va sorgir arran de la visi-
ta al centre educatiu de les entitats 
de cultura popular de la vila: “Un 
dels treballs que es fan a l’escola 
durant els dies previs a la Festa 
Major sempre és donar a conèi-
xer les entitats de la nostra vila, i 
enguany els alumnes d’Educació 
Infantil han tingut la gran sort de 
conèixer de ben a prop les entitats 
dels castellers, geganters, basto-
ners i diables” explica la direcció 
de l’escola El Calderí. “Els alumnes 
d’I4 van quedar tan meravellats 
amb la presentació dels geganters 
-continuen explicant- que van de-
cidir, en assemblea, que els agra-
daria tenir un gegant de l’escola!”.  

Benvinguda, geganta Mariona!

Alumnes celebren la presentació de la geganta en una gran festa al pati. > CEDIDA

En aquest punt, docents i alumnat 
van començar a treballar en el pro-
jecte i els mateixos infants van deci-
dir com seria la cara de la geganta, 
els seus cabells, la roba que vesti-
ria i, evidentment, quin nom tin-
dria. Una vegada van decidir-se les 
diverses característiques de la pri-
mera geganta, consensuades amb el 

grup, els treballs dins fer-la realitat 
van distribuir-se fins a fer-ne partí-
cips a la comunitat educativa, inclo-
ses les famílies: “Els alumnes van 
crear el cap i les mans, els mestres 
vam cosir el vestit, el conserge va 
muntar l’estructura i les famílies 
van ajudar en tot moment” apun-
ten des d’El Calderí. 

ESCOLA | PROJECTE EDUCATIU

L’escola El Calderí presenta la primera geganta del centre educatiu 
arran d’un projecte sorgit a l’aula amb els alumnes d’Infantil 4

Redacció

E

L’escola torna a celebrar la festa podent barrejar l’alumnat per cicles  

La vila de Caldes dona la benvinguda als nous veïns i veïnes participants 

EDUCACIÓ |  JORNADA DE LA CIÈNCIA 

NOVA CIUTADANIA | CERTIFICAT D’ACOLLIDA 

El Farell recupera el format precovid 

El 10è Curs d’Acollida aplega 13 persones 

Els dies 16 i 17 de novembre, l’Escola El Farell celebrarà 
l’11a edició de la Jornada de la Ciència; una festa amb 
propostes i activitats que acosten l’alumnat al món de 
la ciència i que, per primera vegada des de l’esclat de 
la pandèmia, recupera el format habitual. “Ja podem 
tornar a barrejar l’alumnat per cicles, de manera 
que els infants passaran pels diferents espais on 
trobaran experiments per descobrir”, expliquen des 
del centre, tot afegint que “també hi ha les aportaci-
ons de famílies que vindran a explicar altres expe-
riments o oferiran xerrades de caràcter científic”. 

Aquest dilluns 7 de novembre ha 
començat la 10a edició del ‘Curs de 
Coneixement de la Societat Catala-
na i el seu marc jurídic’. “Es trac-
ta d’una formació que ofereix el 
Servei de Primera Acollida de 
l’Ajuntament a les persones es-
trangeres que han arribat els 
darrers mesos a Caldes de Mont-
bui” expliquen fonts oficials de 
l’Ajuntament. El curs, organitzat 

des de la regidoria de Nova Ciu-
tadania, té com a objectiu fer una 
presentació de la realitat catalana 
i del municipi als nous veïns i veï-
nes. En aquest sentit, s’aborden di-
ferents aspectes que tenen a veure 
directament amb el seu dia a dia.
La regidora de Nova Ciutadania, 
Ángeles Llive, ha estat l’encarre-
gada de donar la benvinguda a 
les persones participants que en 

aquesta 10a edició procedeixen de 
diferents països llatinoamericans 
com Argentina, Colòmbia, Equa-
dor, Hondures, Paraguai i Perú i 
una procedent del Marroc.
El curs, que ofereix una formació 
gratuïta, està organitzat en 11 ses-
sions repartides en 5 jornades que 
es porten a terme al llarg d’aques-
ta setmana a la Sala de Cuines de 
l’Espai Can Rius. 
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L
Del divendres 7 al dimecres 12 d’octubre, la vila de Caldes de Montbui va recuperar l’esperit de festa amb un 
destacat èxit de participació en la seixantena d’activitats programades, celebrades en el nucli històric del municipi 

Gran afluència de públic en la 
1a edició sense restriccions  

TRADICIONS | FESTA MAJOR

a Festa Major 2022 
va comptar amb una 
notable participació 
i afluència de públic, 
segons va destacar 
l’Ajuntament de Cal-

des de Montbui, una vegada aca-
bada la festivitat d’enguany. En la 
primera edició de recuperació del 
format habitual des de l’esclat de 
la pandèmia, ciutadania i entitats 
locals van gaudir d’uns dies plens 
de vida i ambient que es van fer 
notoris en cada carrer i plaça del 
centre de la vila; una Festa Major 
en la qual les colles de cultura po-
pular van esdevenir les principals 
protagonistes i dinamitzadores de 
les activitats, i on la meteorologia 
- tot i ser amenaçant- no va inter-
rompre la celebració del progra-
ma tal com estava previst, sense 
canvis ni cancel·lacions. “Els cal-
derins i calderines comentaven 
que tenien moltes ganes de sor-
tir de casa, de retrobar-se i de 
viure una Festa Major amb nor-
malitat” apuntava Laia Cuscó, re-

A l’esquerra, el públic familiar gaudint del directe de Xiula, a Can Rius. A la dreta, l’actuació del Ball de Diables en l’habitual Correfoc, i a sota, Manu Guix en concert a la pl. de la Font del Lleó. > J.SERRA 

gidora de Cultura i, “i de fet, tots 
els actes celebrats van estar molt 
concorreguts de públic” hi afegia. 
En la seixantena d’actes progra-
mats entre el divendres 7 i el di-
mecres 12 d’octubre, l’elevada as-
sistència de persones va ser una 
constant poc variable que fins i 
tot va superar les expectatives de 
les entitats organitzadores: “Hem 
omplert tots els actes amb més 
gent de la que esperàvem! Podia 
semblar que la programació d’en-
guany era senzilla, però sembla 
que ha agradat moltíssim, per-
què tots els concerts, especta-
cles i activitats han estat fantàs-
tiques, amb molta afluència de 
gent” continuava Cuscó. 
A banda de la importància d’una 
festa que pretenia retrobar i unir 
a la població a través de la cultu-
ra que ens és pròpia i tradicional, 
l’edició d’enguany també perseguia 
consolidar la plaça de la Font del 
Lleó i el parc de Can Rius com a 
eixos centrals de les activitats de 
Festa Major. “D’aquesta manera, 

aquests dos punts, amb els seus 
respectius escenaris, van acollir 
el principal gruix del programa” 
apuntaven fonts oficials de l’Ajun-
tament de Caldes, tot i recordar 
que també van existir altres es-
pais que van centralitzar diferents 
actes, com la zona del Tint amb la 
fira d’atraccions o el parc de l’Es-
tació, parc del Bugarai, pavellons 
municipals, altres places del nucli 
comercial i recintes culturals del 
municipi. En aquest sentit, la re-
gidora de Cultura apuntava que 
“hem intentat consolidar uns 
espais i sembla que ha funcionat 
molt bé i la població s’hi ha tro-
bat molt a gust!”. 

ALGUNES SORPRESES EN 
LA FESTA D’ENGUANY
Una de les novetats destacades de 
la festa va ser l’acte final de festa, 
en què els Bastoners de Caldes van 
reinventar el ball de bastons fent 
servir la llum negre. En aquest sen-
tit, també va captar l’atenció del 
públic la recuperació d’actes tra-

dicionals com el Correbars, el Cor-
retraca o la crema del campanar a 
càrrec del Ball de Diables. 
També va ser un moment memora-
ble per a Caldes de Montbui l’estre-
na de l’olleta, el nou gegantó de la 
Colla de Geganters que ret home-
natge al caldo termal tradicional de 
la vila. I en el capítol d’estrenes, la 
primera edició de l’Oktoberfest, or-
ganitzada per l’associació juvenil 
Aimava, “també va superar totes 
les expectatives, i ho va fer fins al 
punt que en la primera jornada es 
van esgotar totes les previsions de 
cervesa i menjar que tenien pre-
vistes pels dos dies” va explicar 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

RENOVACIÓ DEL COMPROMÍS 
AMB SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Aprofitant la celebració de la Festa 
Major, una cinquantena de veïns i 
veïnes de la vila francesa Saint-Paul-
Lès-Dax van visitar Caldes de Mont-
bui per oficialitzar la renovació del 
compromís d’agermanament entre 
ambdues poblacions termals, des-

prés de 10 anys d’estreta relació. 
L’acte, que va tenir lloc el 8 d’octu-
bre a les Termes Romanes, va estar 
presidit pels alcaldes Isidre Pineda 
i Julien Bazus. Ambdòs responsa-
bles de cada govern local van sig-
nar el nou document, el qual mani-
festa “que l’agermanament entre 
Caldes i Saint-Paul-lès-Dax és un 
espai necessari de creació de pau 
i futur per a Europa i un exem-
ple que cal estendre entre pobles 
i ciutats d’arreu”, així com “que la 
col·laboració entre els pobles ha 
afavorit noves formes de generar 
coneixement i prestigi entorn del 
fet termal, singularitat que uneix 
les dues poblacions”. 

PERSISTENTS, LA NOVA 
EXPOSICIÓ DEL THERMALIA 
També en el marc de la Festa 
Major, el Museu Thermalia va ce-
lebrar el diumenge 9 d’octubre la 
inauguració de la nova exposició fo-
togràfica ‘Persistents: més enllà de 
la Covid’, la qual podrà visitar-se 
fins al 8 de gener del 2023. 
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La mostra comissariada pel fotògraf 
calderí Quim Pascual consta del tes-
timoni gràfic i oral de la quarante-
na de persones que van participar 
en l’estudi científic, impulsat per a 
l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui, sobre els ‘Efectes de la balneo-
teràpia en pacients amb covid per-
sistent’; un projecte de recerca que 
pretén esbrinar els possibles bene-
ficis de les aigües mineromedicinals 
de Caldes en la millora de certes pa-
tologies. L’estudi és conduït pel Grup 
de recerca muscoloesquelètica de 
l’Institut Hospital del Mar -IMIM, 
liderat per la dra. Natàlia García, i 
actualment resta pendent de l’anà-
lisi dels resultats obtinguts per, fi-
nalment, publicar-ne les conclusions 
que verifiquin la hipòtesi plantejada. 
L’exposició dona visibilitat a les per-
sones afectades per a aquesta nova 
i poc coneguda malaltia, que actu-
alment afecta unes 300.000 perso-
nes arreu de Catalunya, i que su-
posa una greu afectació en la seva 
qualitat de vida. La mostra expo-
sa els retrats -molt personals i inti-
mistes- de les persones participants 
en l’estudi mentre rebien el tracta-
ment termal en les instal·lacions 
del Termes Victòria, d’abril a juli-
ol del 2022. “Són retrats poc com-
plaents en el sentit que reflectei-
xen una situació vital poc agraïda, 
un moment d’incertesa que viuen 
les persones que pateixen la covid 
persistent” va explicar el fotògraf 
Quim Pascual en la presentació de 
la nova exposició calderina. 

CLOENDA DE CAPVUITADA 
I APLEC DEL REMEI
Entitats culturals, esportives i so-
cials van sortir de nou al carrer el 
cap de setmana després de la Festa 
Major per celebrar la Capvuitada a 
Caldes de Montbui. 
Dissabte va tenir lloc com a acte 
principal la inauguració de l’ampli-
ació de les Cases dels Mestres, tot i 
també estar marcat per la matinal 
excursionista del CECMO, la pri-
mera jornada del 2n Open Interna-
cional de Catalunya de Camp Vila 
Termal de Caldes de Montbui, i el 
concurs popular de gossos organit-
zat per Caldes Animal.
L’endemà, l’Aplec del Remei va ser 
l’activitat estrella del matí amb el 
retorn de la trobada de Puntaires, 
la tradicional trobada de carros i 
pujada al Remei, la missa a l’Ermi-
ta, les sardanes amb la Cobla Geni-
senca i la cercavila amb el Ball de 
Diables, els Bastoners, els Gegants 
i capgrossos i els Escaldats. 
En l’àmbit esportiu, diumenge va 
tenir lloc la 2a jornada del 2n Open 
Internacional de Catalunya de Tir 
amb Arc que va comptar amb una 
seixantena de participants, i la 9a 
cursa del Dimoni, amb prop de 200 
atletes de totes les edats. La tarda 
de diumenge va centrar-se en la 
música arran del concert de l’Or-
questra Municipal a la Sala Noble 
de Can Rius, el concert d’Ubeats al 
Centre Democràtic i Progressista, 
i el tercer concert (Esbart de Cas-
tellterçol) al Casino de Caldes.

Imatge superior: 
Moment dels 

parlaments durant 
la presentació 
de l’exposició 

‘Persistents’ al 
Museu Thermalia.

> J. SERRA

Imatge inferior: 
Ballada dels 

Gegants de Caldes 
amb motiu de
la Capvuitada.

> Q. DASQUENS 
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er fi Caldes de Montbui 
ja té un casal per a 
la Gent Gran, una 
antiga reivindicació 
d’aquest col·lectiu, 

que des del passat dia 15 d’octubre, 
s’ha fet realitat. S’ubica a les 
Cases dels Mestres i estem 
convençudes que és el lloc perfecte, 
és un equipament al rovell de l’ou 
del poble, amb els carrers del 
voltant preparats i accessibles, 
on persones d’edats diverses, 
però també i sobretot persones 
grans ja hi estan familiaritzades 
perquè hi desenvolupen activitats. 
Es tracta de la illa d’or de la gent 
gran de Caldes de Montbui. 
Aquest projecte com sabeu es va 
inaugurar l’any 2011 amb el llavors 
alcalde Jordi Solé, l’èxit va fer que 
la seva ampliació es comencés a 
treballar amb l’aleshores regidora de 
Gent gran i impulsora, Pilar Aznar i 
López. Per aquest motiu, el nou espai 
polivalent, amb capacitat per més de 
350 persones, porta el seu nom. Aquí 
s’hi fa el ball dels diumenges, el sopar 
ball dels divendres del Casal, totes 
les activitats interiors del Programa 
Municipal d’activitats “Gent Gran 
Activa”(gimnàstica, ball i danses, 
ioga, marxa nòrdica, servei d’ajuda 
tecnològica individualitzat, taller de 
memòria...) i d’altres entitats que 
formen part de la Coordinadora de 
la Gent Gran. D’aquesta ampliació 
també se’n beneficien els joves del 
Centre Obert que han guanyat un 
espai molt digne, amb terrassa i 
cuina a la planta 1 i just a sobre s’hi 
ha construit la nova sala E, gran i 
amb molta llum que és el nou Espai 
d’Entitats i que per tant, qualsevol 
entitat calderina que necessiti una 
sala de reunions la pot sol·licitar.  
En aquests moments ens trobem en 
la fase de posada en funcionament. 
Això vol dir que els grups s’estan 
adaptant al nou espai, detectant 
necessitats i valorant quina és la 
millor manera d’organitzar-se.  
Esquerra Republicana Caldes 
creiem i apostem per les persones. 
Una obra com aquesta, demostra 
que posem la cura al centre 
perquè creem espais on poder-nos 
relacionar, moure el cos i la ment, 
passar-ho bé, reflexionar, aprendre, 
formar-nos, sentir-nos part d’una 
comunitat, etc. No oblidem que en 
aquest edifici també hi ha una branca 
educativa i de treball amb l’Escola 
d’Adults i la Formació ocupacional 
respectivament i el nou bar amb una 
terrassa més àmplia. Potenciem i 
oferim que les persones del nostre 
poble puguin escollir tenir hàbits de 
vida saludable i en definitiva viure 
en “un poble per ser feliç”.
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ontserrat Romano
Bosch ha estat des 
del 2007 un exem-
ple de dedicació i 
treball pel nostre

poble. Una regidora entregada a 
Caldes de Montbui i sobretot una 
persona dialogant, propera i em-
pàtica, tant amb la ciutadania com 
amb els seus companys i compa-
nyes de consistori.

Aquesta edició li volem dedicar la 
nostra humil i més sincera dedi-
catòria i agraïment pel temps que 
vam compartir.
Lamentem profundament la seva 
pèrdua i volem mostrar el nostre 
condol a la seva família i amistats.
 
Descansa en pau Montse.

P M
Caldes de Montbui, 
amiga de la Gent 
Gran

En record de la 
Montse Romano

a setmana passa-
da ens va deixar la 
Montse Romano 
després d’una llar-
ga malaltia. És una 

notícia molt difícil d’encaixar, i des 
d’aquestes línies volem transmetre 
el nostre més sentit condol a la fa-
mília i amics. La Montse va dedi-
car 15 anys de la seva vida al nostre 
poble. Era una persona lluitadora, 
infatigable i crítica i, des del seu 
espai polític, sempre buscava que 
Caldes anés a millor. El nostre ajun-
tament perd una important refe-
rent política dels últims anys.
Tot i tenir una ideologia molt allu-
nyada a la nostra, estava disposa-
da a parlar per arribar a acords i a 
entrar en debats que no li eren cò-
modes, amb un punt de vista crític 
però, sobretot, constructiu. En els 
temps que corren, aquestes figu-
res polítiques escassegen bastant. 
I, més enllà de la figura política, la 
Montse era una bona companya i 
amiga. Sempre disposada a ajudar, 
a compartir experiències i a discu-
tir-nos en llargues tardes de cafè. 
Montse, et trobarem a faltar molt. 
Descansa en pau.  
Després d’aquest petit homenat-
ge, i centrant l’escrit en política, 
hem d’abordar el pressupost per 
l’exercici 2023. Possiblement serà 
el pressupost més complicat dels 
últims anys. Tenint en compte que 
el 40% són despeses de personal i el 
36% són despeses corrents, queda 
poc marge de maniobra. Amb un 
deute de 13 milions € a tipus varia-
ble i els interessos vorejant el 3%, el 
pressupost haurà de preveure una 
partida de 500.000 € extra per fer-
hi front. Si s’hi suma un increment 
de sous del 9% (en 3 anys), el dis-
ponible es redueix uns 300.000€ 
més només pel 2023. I aquí enca-
ra falta afegir-hi l’efecte de la infla-
ció (l’acumulada pel 2022 ja és del 
5,6%). És a dir, els costos corrents 
per l’any vinent podrien veure’s in-
crementats 600.000€ més. El capí-
tol d’inversions del 2022 va ser de 
2.040.946,38€. Ja avancem que serà 
impossible mantenir aquest ritme 
l’any vinent. 
Portem tot el mandat insistint amb 
la necessitat de reduir el deute pen-
sant en que en algun moment els 
tipus d’interès deixarien d’estar en 
mínims històrics. Hem proposat re-
iteradament arribar a un acord per 
reduir el deute un 2-3% anual de 
forma constant al llarg dels prò-
xims anys. I el govern actual no ho 
ha volgut. 

L
Montse, et 
trobarem a faltar

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

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

E
Feliç any 2022

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

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

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

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

E
Tot i la repressió, 
seguim endavant!
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Delirant
Fa gairebé dos mesos que els joves de l’Iran 
surten al carrer a protestar, especialment 
les noies que tot i jugar-se el coll es desta-
pen el cap o cremen el vel.
Fa gairebé dos mesos vam saber que les 
autoritats havien apallissat fins a la mort 
Mahsa Amini de 22 anys perquè no duia el 
vel col.locat correctament.
No hi ha informació clara del que està pas-
sant però l’ONG Iran Human Rights ha 
quantificat en 234 com a mínim les morts 
que hi hagut arran de les protestes desenca-
denades per l’asassassintat de Mahsa.
Una de les imatges que s’ha fet més viral ha 
estat la d’una jove,sense vel,enfilada al capó 
d’un cotxe liderant una cua de vehicles que 
marxaven en manifestació cap al cementiri 
de la ciutat de Saquez per retre homenatge a 
Mahsa 40 dies després de la seva mort, com 
marca la tradició de l’islam xiïta.
Les forces de seguretat tenen ordre d’apaiva-
gar les protestes,que no afluxen, amb foc real.

No només els joves han sortit al carrer, els 
metges es van concentrar en protesta pel 
que passa al país, al basar es van sentir crits 
de llibertat i a la universitat  de Teherán 
cada cop és més habitual veure dones sense 
el vel al cap al crit de: ‘dona, vida, llibertat’.

A nivel internacional com sempre cap re-
acció o una de simbòlica i sorgida d’un 
grup d’actrius que es tallaven els cabells 
per escenificar la seva solidaritat amb el 
societat iraniana.

Als pares dels fills assassinats a trets per 
les forces de l’ordre se’ls coaccioni perquè 
els enterrin sense fer soroll, sense explicar 
a ningú de què han mort. Si no s’hi com-
prometen els amenacen que no els retor-
naran el cos.

Malgrat tot el que està passant el líder Su-
prem de l’Iran l’aiatolà Jamenei no dona el 
seu braç a tòrcer i va vivint en mig d’un mar 
de sang cada cop més gran.
És delirant instal.lar-se en aquesta posi-
ció quan els joves del seu país, el divuitè 
més gran de tot el planeta i bressol de ci-
vilitzacions, estan reclamant un futur que 
ara no tenen.
Uns joves que continuen sortint cada dia a 
protestar, tot i que saben que es juguen la 
vida perquè han arribat a la conclusió que 
no tenen res a perdre. Valents i valentes en 
majúscules que no volen que els segrestin 
el seu esdevenidor.

ARTICLE D’OPINIÓ

“Les forces de seguretat 
tenen ordre d’apaivagar les 
protestes, que no afluixen, 

amb foc real”

Eufemismes

Record d’una lletra 
dibuixada

Ruta Lawrence
per a fraternitzar

Moltes gràcies per 
ajudar a equipar el 
Punt de trobada!

Finalitat
> Marc Congost

> Santi Torruella A.

> Joaquim Campistron

> Fundació Santa Susanna

>    Jaume Baigual i Rusiñol 

No seria del tot estrany qualificar 
el mes de novembre com el mes 
destinat al record dels nostres 
morts. I és que durant el dia de 
Tots Sants els cementiris i llocs de 
culte s’omplen de flors i persones 
netejant làpides fins que el marbre 
aconsegueix aquella brillantor que 
enlluerna la vista.
Expressions tals com: ens va dei-
xar, va passar a millor vida, va 
marxar… són emprades per sig-
nificar la mort de qualsevol ésser 
estimat amb la finalitat d’inten-
tar fer-la més portable. Però la re-
alitat és força més tossuda: es va 
morir. I és que la mort, un fet tant 
natural com tabú, forma part de la 
equació més elemental que esta-
bleix que tots els éssers humans, 
neixen, creixen, es reprodueixen 
(no tots) i moren (sempre). 
Una reflexió que em condueix a 
plantejar-me: realment com a so-
cietat estem preparats per afron-
tar amb molta més naturalitat el 
fet de morir? En aquest punt, en-
cara ens queda camí per recórrer. 

trobada és l’espai on conflueixen les 
persones usuàries de les diferents 
plantes i recursos de Santa Susanna, 
amb les seves famílies i amb les per-
sones i entitats del poble que ens vi-
siten. I ara, després de les limitacions 
de la pandèmia, tenim el goig d’haver 
recuperat la programació d’activitats 
d’aquest espai, omplint-lo altra ve-
gada de persones de totes les edats.
Moltes gràcies a tothom!

Un dia una antiga companya histo-
riadora, em va plantejar una qüestió 
memorística. Era el fet, de rememo-
rar el moment exacte que vàrem co-
mençar aprendre agafar el llapis per 
dibuixar i sobretot, per escriure. Par-
teixo d’aquest punt, tan llunyà i al-
hora entranyable, tendra i afectuós. 
Situar-me a l’inici de la primerenca 
línia de quan es va configurar la pe-
culiaritat d’una lletra, s’esdevenia tan 
difós que veia aquesta imatge abs-
tracta; era talment com comprendre 
de sobte, una obra d’art contempo-
rània on només estan presents uns 
colors i unes formes dispars. O bé, 
d’escoltar una orquestra assagant 
una obra musical atonal. Així ho re-
memoràvem al voltant d’un cafè i 
comentant el llarg camí de l’apre-
nentatge de l’escriptura i d’aquella 
primera etapa bàsica on la innocèn-
cia, la curiositat i la intuïció, ens im-
buïen només a dibuixar per mitjà 
de pals irregulars, corbes i rectes, a 
dins d’una quadrícula que les acaba-
rem anomenant: vocals i consonants. 
Però això, no ho era tot i no era tan 
senzill. Doncs, de bon començament 
ens presentaren un conte on les lle-
tres, eren les úniques protagonistes 
expressives amb cara i ulls. Amb-
dós, ens vàrem qüestionar de, ¿com 

Són originaris de Brasil, Cuba, 
Equador, Colòmbia, Hondures, i 
també de Catalunya, un d’ells, con-
cretament de la Barceloneta, i for-
men part d’una església evangèli-
ca a Sta. Coloma de Gramenet. Van 
estar a Caldes el passat dissabte 22 
d’octubre per continuar fent camí 
en l’objectiu de les seves habituals 
trobades. Se’ls hi va acudir als res-
ponsables de la comunitat fer-les 
amb el homes, d’una banda; i amb 
les dones, de l’altra. Es tracta de fo-
mentar l’amistat i la fraternitat cris-
tiana, ja que són creients, tot conei-
xent llocs i història del nostre país. 
Enmig de tot això, és clar, un bon 
dinar ho acaba d’arrodonir...

Un any més volem agrair la col-
laboració de totes les persones comer-
ciants i voluntàries que, amb la seva 
col·laboració, han fet possible la 23a 
edició de la Tómbola de Festa Major.
S’han recollit 919.02 € que es destina-
ran a la compra de cadires pel Punt 
de trobada, equipant entre tots i totes 
la Fundació del material necessari. 
Com el seu nom indica, el Punt de 

Com a poeta que formo part del Niu 
d’Art de Parets del Vallès, del GeM 
(Grup d’escriptors del Montseny) i 
dels Tecamolsaires de Cardedeu, 
exposo les següents reflexions:
- Estic convençut de la medecina 
que ens brinden les petiteses que 
contínuament ens alliçonen en els 
moments de la vida.
- La meva poesia vol ser paraula de 
les vivències apreses de les relaci-
ons amoroses, veritables vincles en 
la veritat de l’amor.
Amor que per a mi és la raó prin-
cipal de l’existència que convida a 
compatir records, finestres obertes 
al present i al futur.
-  Em preocupa, i sovint m’obsessi-
ona, el pensament de la personali-
tat dels meus poemes perquè el meu 
desig és moure’m en la senzillesa de 
la veu popular. La meva paraula vull 
que sigui veu popular de sentiments 
que brollen de l’arbre de la vida i una 
abraçada i encaixada de convivència.
- Llegir i escriure poesia no és ex-
clusiu, ans inclusiu, una manera 
humana de dialogar amb tothom. 
El poeta el fa el caràcter interior 
que s’alimenta dels fruits de tots 
els arbres del jardí del món. Els 
savis grecs i llatins foren mestres, 
quines lliçons encara alenen la nos-
tra cultura. Per a ells, la poesia ja 
era un art, art que continua viu, i 
la meva il·lusió em diu que he de 
treballar cada dia per ser un dels 
seus poetes. Jo escric perquè sento 
la necessitat de comunicar-me amb 
poemes. Espero que les meves poe-
sies siguin una humil pluja d’aigua 
per fer créixer sinceritat, solidari-
tat, amistat i felicitat. Desitjo que 
els meus poemes siguin motiu de 
satisfacció cultural per a totes les 
persones que els llegeixin. Perso-
nalment, encara no sé el que soc, 
però tincmolt clar el que vull ser.

*El poeta de Sentmenat

es va esdevenir la progressió ascen-
dent de l’aprenentatge fins a cons-
truir una frase que fins al moment, 
només havíem escoltat i pronunciat, 
només sentint el fet de fimbrejar de 
la veu? I també, ¿quan va ser el precís 
instant, que ens adonàrem de la im-
portància que contenia una frase con-
creta i la qual, es va configurar en un 
text que sovint era dictat en veu alta o 
bé copiat d’un llibre? A més i en paral-
lel, ¿quina hora va ser que ens van fer 
imprescindibles les respectives pau-
ses i posant les corresponents comes, 
per tal de respirar i també d’acabar 
la frase en qüestió i usant un punt i a 
part, segons el ritme i sentit del text? 
I junt amb això, també vàrem desco-
brir els guions i punts suspensius de 
rigor per suggerir... En definitiva, ens 
vam adaptar a les normes d’ortogra-
fia i on s’exercitava per mitjà d’una 
redacció encabida en un foli. I llavors, 
ens adonàrem que una vegada pre-
sentat i retornat el foli en qüestió i 
amb la posterior correcció del men-
tor; que cometíem faltes ortogràfi-
ques i les quals, s’havien d’esmenar 
resseguint línies o bé elaborant un 
altre text. Arran d’això, encara recor-
dàvem quan antigament i en algun 
diari, les faltes ortogràfiques detec-
tades les van anomenar: fe d’errades. 
Certament, vàrem anar massa enllà 
d’esmentar només les primeres lle-
tres i frases d’alguns vells quaderns, 
que de segur, van reconèixer tan vi-
tals per aprendre a comunicar-nos i 
que amb el pas dels anys, es van mal 
conservar i engroguir a les golfes. Re-
coneguérem, doncs, unes primeren-
ques vivències que per tan òbvies i as-
sumides; se’ns van anar encavalcant 
de forma lenta i reiterada, en el ma-
gatzem de la memòria. Amb tot ple-
gat, vam assenyalar la transcendèn-
cia de les paraules ja integrades en 
la quotidianitat, per tal de vocalitzar 
allò que sentim posant l’incís en el to 
i l’èmfasi adequat per cada circum-
stància. I és des d’aquesta premis-
sa i en resum, que les lletres ens han 
forjat el llenguatge i ens fan copsar 
l’atenció també, a través de la lectura 

d’una història que agafa cos per mitjà 
d’unes vivències i que potser, a voltes, 
s’esdevindran simples i d’altres com-
plicades. Totes elles, de segur que ens 
han influït i ens continuen modelant 
en definitiva, la manera de ser i d’ac-
tuar. I és ara, amb l’esforç correspo-
nent quan rellegim aquesta vivència 
que per tan minsa, queda reforçada i 
afinada; talment com la mina d’aquell 
vell llapis desgastat i que el seu dia, 
es va extraviar en algun racó de la 
vella escola. En acabat de tastar l’úl-
tim glop de cafè, ens va quedar just 
en el tinter de la memòria, un fet que 
ens ha quedat oblidat i en certa ma-
nera, massa ancorat en el temps: l’im-
pacte sentimental i emocional, que 
va representar el fet de posseir jus-
tament, aquell llapis que per l’ús rei-
terat de dibuixar ens va transformar 
arran d’elaborar una primera lletra, 
que ja mai més, seria l’última.

MARIA NÚRIA REVETLLE
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Caldes estrena nou centre sociocultural després d’acabar el projecte d’ampliació i reforma que ha permès la 
creació d’un espai exclusiu per a la gent gran, així com l’augment de superfície per acollir grans esdeveniments 
i la renovació d’espais i serveis, que responen als requeriments derivats de 10 anys de funcionament

Les Cases dels Mestres: un renovat 
equipament al servei de les persones 

Mentre es feia llarga la pausa fins a la recu-
peració de la normalitat associativa, la cele-
bració d’activitats col·lectives o l’anhelada 
vida social arran de l’esclat de la pandèmia, 
Caldes de Montbui ha treballat intensament 
-des del juny del 2021- en el projecte d’ampli-
ació i reforma que finalment ha donat vida 
al renovat equipament sociocultural, de re-
ferència a la vila des de la seva construcció, 
l’any 2010: Les Cases dels Mestres. 
“Des de la seva posada en marxa que l’equi-
pament ha esdevingut un clar centre neu-
ràlgic a la nostra vila; un punt de trobada, 
cèntric i popular, especialment adreçat a la 
gent gran, però que combina moltes altres 
activitats de dinamització que hi tenen lloc, 
com l’Escola d’Adults Municipal, el Centre 
Obert, l’espai d’entitats, la formació ocupa-
cional o els cursos de català que imparteix 

el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica” explica l’alcalde de Caldes de Montbui, 
Isidre Pineda. Un equipament, en definitiva, 
que concentra múltiples serveis i activitats so-
cioeducatives i culturals en les quals partici-
pen diferents generacions, diferents moments 
vitals de milers de calderins i calderines, amb 
diferents interessos socials, culturals i labo-
rals: “Tot plegat, el converteix en un espai 
de convivència i d’enriquiment a la nostra 
vila, que desencadena múltiples oportuni-
tats per crear empaties i col·laboracions 
entre la ciutadania, a més de generar una 
gran cohesió social”, afegeix Pineda. 
I en el marc d’un context on esdevé “bàsic”, 
assenyala l’alcalde, el fet d’adequar de manera 
ajustada les condicions de l’equipament a les 
necessitats reals dels usuaris, el darrer pro-
jecte d’ampliació i reforma de Les Cases dels 

Mestres ha significat “un projecte prioritari 
que, d’una banda, permetria posar a dispo-
sició dels avis i àvies de Caldes de Montbui 
un Casal de la Gent Gran i, d’altra banda, 
actualitzar aquells espais que havien que-
dat obsolets o massa petits derivat de la 
seva gran acollida” continua Pineda. 
Des d’ara, el nou edifici municipal té sales po-
livalents de gran capacitat per acollir-hi infi-
nitat d’esdeveniments, així com la reubicació 
i renovació d’espais que conviden a una millor 
i més confortable atenció i servei a les perso-
nes usuàries i entitats.  
Però del més destacable, i que finalment dona 
resposta a una necessitat llargament reivin-
dicada pels veïns i veïnes de Caldes, ha estat 
la construcció del Casal per a Gent Gran: 
“Feia molt de temps que anàvem al darre-
re de poder disposar d’una sala com la que 

tenim ara. Existien altres alternatives, però 
eren espais massa allunyats del centre, i ara 
estem molt contents amb el resultat!” apun-
ta Antoni Hernández, president de l’Esplai de 
Gent Gran. Des de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui “no vam dubtar que l’ampliació i 
el nou Casal havia de ser dins de Les Cases 
dels Mestres. Part de l’èxit de la seva afluèn-
cia és precisament la seva ubicació, al cen-
tre neuràlgic de la vila. A més, el seu entorn 
de carrers accessibles com a illa amiga de la 
gent gran la fan més preparada per rebre-hi 
persones de totes les edats” intervé la regido-
ra de Gent Gran, Núria Carné. En aquest sen-
tit, l’alcalde afegeix que, després de la reforma, 
“l’equipament permetrà recuperar i impul-
sar encara més l’enorme dinamisme que té 
la nostra gent gran, mirant de deixar defi-
nitivament enrere el mal de la pandèmia”. 

La renovació del centre sociocultural obra un nou capítol en la història de l’edifici, adreçat a fomentar l’associacionisme i l’activitat sociocultural al servei de la ciutadania local. > AJ.CALDES 
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CASAL DE LA GENT GRAN

El col·lectiu de gent gran disposa d’un espai 
d’ús exclusiu per a les persones usuàries, situ-
at a la planta baixa de l’equipament, accessi-
ble des del pati central. El nou espai és gestio-
nat per l’Associació de Gent Gran; l’entitat que 
respon a una de les associacions de més capa-
citat de convocatòria dins l’equipament, amb 
més de 25 anys de trajectòria i un programa 
estable d’activitats esportives i socioculturals 
adreçades a les més de mil persones associa-
des. Obert en horari de matí i tarda, el Casal de 
Gent Gran organitza una àmplia diversitat d’ac-
tivitats setmanals com els tallers d’informàtica, 
el billar, el bingo, gimnàstica, taitxí, excursions 
i molts balls de tarda que, a partir d’ara, vesti-
ran la gran sala anomenada Espai Pilar Aznar 
i López. “Les antigues sales A i B són l’actual 
Casal de Gent Gran, i aquestes ara són subs-
tituïdes per la nova sala gran” diu Carné, re-
ferint-se a la sala polivalent que, en acte d’ho-
menatge, ha rebut el nom “de la tan estimada 
regidora de Gent Gran, qui va impulsar-ne el 
projecte d’ampliació ara fa uns anys”. 

ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL 
EL ROURE GROS

Des dels inicis de l’antic edifici de Les Cases 
dels Mestres l’any 2011, l’Escola d’Adults Mu-
nicipal El Roure Gros ha estat cabdal en l’equi-
pament sociocultural i ha significat el dret 
d’accés a l’educació i la formació continuada, 
adreçada a les persones adultes on poder de-
senvolupar les seves capacitats, enriquir els 
seus coneixements o millorar les seves com-
petències tècniques i professionals.
La gran comunitat educativa del centre 
d’aproximadament 300 alumnes a cada curs, 
i la variada oferta formativa que actualment 
consta de més de quaranta cursos, converteix 
l’escola en un centre de gran diversitat i capa-
citat d’adaptació i resposta a les necessitats i 
inquietuds de les persones usuàries. 
Arran de la reforma, les dependències del cen-
tre educatiu continuen situades a la primera 
planta, ara amb espais més amplis i conforta-
bles, i amb accés a altres espais polivalents on 
celebrar activitats culturals i/o formatives que 
requereixin d’un major aforament. 

CENTRE OBERT BUIMONT

El Centre Obert és un servei d’intervenció 
socioeducativa, dins l’àrea de Benestar Soci-
al, que s’adreça a infants, adolescents i joves 
del municipi, amb especial cura en l’atenció 
a aquells que viuen situacions de risc social. 
Com en l’Espai d’Entitats, la reubicació del 
servei dins de l’equipament respon a una de 
les novetats importants que ha brindat el 
projecte d’ampliació i reforma, atenent que, 
amb anterioritat, ambdós serveis s’ubicaven 
en instal·lacions antigues a les quals s’hi ac-
cedia des del carrer de Sentmenat. En aquest 
cas, els treballs d’intervenció han causat una 
especial incidència en l’àmbit funcional dels 
serveis municipals, dotant-los d’unes instal-
lacions renovades, més àmplies i lluminoses, 
adequades a les necessitats de les persones 
usuàries, i sobretot, integrades dins l’equi-
pament sociocultural. 

ESPAI D’ENTITATS

La integració de l’Espai d’Entitats dins l’edi-
fici de Les Cases dels Mestres era una de les 
prioritats en el projecte d’ampliació i refor-
ma de l’equipament; una actuació necessària 
per a oferir instal·lacions adequades a les de-
mandes de les entitats i en l’aposta municipal 
per a l’impuls i enriquiment del dinamisme 
associatiu de la vila calderina. 
L’espai adreçat a les entitats o grups estables 
del municipi ara ofereix gairebé 750 m2 per a 
realitzar-hi activitats i trobades. La zona en-
globa l’Espai Pilar Aznar i López, la terras-
sa superior exterior i tres sales de reunions, 
situades a la primera planta del nou edifici. 
Val a dir que les noves sales continuen res-
ponent al caràcter polivalent que esdevé es-
sencial per al seu ús; espais oberts i flexibles, 
també en la disponibilitat de dies i horaris, 
per tal que les variades associacions o grups 
municipals puguin fer-hi reunions, assemble-
es o activitats d’acord amb les característi-
ques de cada espai. 

CURSOS DE CATALÀ – OFICINA DE      
CATALÀ DE CALDES 

L’Oficina de Català de Caldes ofereix cursos 
de català per a adults de diferents nivells 
presencials i en línia. Entre l’oferta forma-
tiva, hi ha cursos per facilitar l’entesa i l’ini-
ci en la llengua, i d’altres per aprendre a es-
criure correctament el català. 
En total, 2.230 calderins i calderines han 
completat els cursos de català que s’oferei-
xen des de Les Cases dels Mestres, gesti-
onats pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística, i que faciliten l’obtenció d’un cer-
tificat oficial de coneixement de la llengua. 
L’Oficina de Català també promou moltes 
altres activitats com la participació en el 
programa Voluntariat per la Llengua, pre-
sentacions de llibres i jornades de dina-
mització com el Gran Dictat, que involucra 
totes les escoles d’Educació Primària del 
municipi calderí. 

FORMACIÓ OCUPACIONAL 

El Servei d’Ocupació de Caldes de Mont-
bui inclou l’àmbit de Formació Ocupacio-
nal dins Les Cases dels Mestres; un espai 
des d’on es duu a terme l’atenció i orienta-
ció en matèria de formació per a la millora 
de les competències ocupacionals, i es re-
alitzen accions formatives destinades a la 
professionalització dels usuaris. 
Actualment, el servei municipal ofereix un 
ampli ventall d’especialitats homologades 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i, en paral·lel, es realitzen programes ocu-
pacionals que inclouen accions per a la mi-
llora del capital competencial, l’especialit-
zació i formacions a mida, depenent de les 
necessitats del canviant mercat laboral. En 
són alguns exemples els cursos d’Anglès per 
a l’atenció al públic, Comptabilitat, Mani-
pulació d’aliments o Fabricació mecànica. 

PROGRAMA GENT GRAN ACTIVA

El programa de Gent Gran Activa va comen-
çar a funcionar l’any 1989, fruit d’un conveni 
entre la Fundació Santa Susanna i l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui, que buscava di-
namitzar el col·lectiu de persones grans en el 
municipi. Entre les diverses activitats i serveis 
que s’ofereixen actualment, en el marc de ‘Cal-
des, Ciutat Amiga de la Gent Gran’ existeix el 
programa de Dinamització de les activitats 
socioeducatives per a les persones grans, el 
qual permet la participació en la vida local a 
través de la Coordinadora de Gent Gran. “Era 
molt important que el col·lectiu tingués un 
espai adequat on celebrar l’ampli ventall 
d’activitats que s’organitzen” apunta Núria 
Carné. Dins del mateix programa, recentment 
s’han posat en marxa activitats com el Servei 
d’Acompanyament individualitzat en l’ús de 
les tecnologies i les xarxes socials.

· Secretaria
T. 93 115 09 47
casesdelsmestres@caldesdemontbui.cat
Obert de 8 a 21 h.

· Casal de Gent Gran
T. 639 589 541
gentgran2014esplaicaldes@gmail.com
De 10 a 12.30 i de 16 a 18.30 h.

· Escola d’Adults
T. 93 115 10 66
eadults@caldesdemontbui.cat
Dimarts d’11 a 12 i dijous de 18 a 19 h.

· Consorci per a la Normalització 
Lingüística
T. 93 115 10 73 / 634 757 151
caldes@cpnl.cat  -  wwwcpnl.cat
Dl. d’11.30 a 12.30 i dc. de 17.30 a 18.15 h.

· Formació Ocupacional SOC
T. 93 115 10 74 / 93 862 70 25
pfo@caldesdemontbui.cat · De 9 a 13 h.
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Aquest diumenge, 13 de novembre, la plaça de Can Rius acollirà la diada de la colla dels Castellers de Caldes de 
Montbui, acompanyats dels Esperxats de l’Estany, els Castellers de Castellar i els Castellers de Terrassa

a temporada caste-
llera arriba a la recta 
final amb la celebra-
ció, aquest diumenge 
dia 13 de novembre, a 

les 12 del migdia, de la diada dels 
Castellers de Caldes a la plaça de 
Can Rius. Els Escaldats posaran el 
punt final a la temporada castelle-
ra i seran els amfitrions a la plaça 
acompanyats per tres colles més: 
Esperxats de l’Estany, els seus fi-
llols, els Castellers de Castellar i 
els Castellers de Terrassa. Aques-
ta temporada, els Escaldats, l’es-
tan acabant “millor del que ens 
podíem arribar a imaginar” ex-
pliquen membres de la junta, ja que 
en l’àmbit social, l’inici de la tem-
porada el van començar amb poc 
volum de gent als assajos i actuaci-
ons, una situació que “ens va con-
dicionar poder treballar els cas-
tells amb certa regularitat, un fet 
que també va condicionar alguna 
de les actuacions previstes al ca-
lendari, on no vam poder comple-
tar tres castells, o la decisió de no 
participar aquest any al Concurs 
de Castells”. Per sort, aquesta si-
tuació s’ha anat revertint i a hores 
d’ara la colla està revifant amb una 
nova entrada de gent jove, que ha 
estat possible gràcies als tallers 
que realitzen a les escoles i gràci-
es, també, al contacte que mante-
nen amb altres entitats que ajuden 
a reforçar amb més gent a la colla 
calderina. Des de l’entitat expli-
quen que “el fet de tenir més gent 
a la colla, es trasllada al fet que 
en l’àmbit tècnic, som més gent 
per poder assajar castells de més 
dificultat, amb més seguretat i 

Els Escaldats tanquen 
aquesta temporada amb la 
celebració de la seva diada 

L
Mireia Clapers podem acabar assolint objectius 

marcats com descarregar castells 
de 7 i sovintejar de manera regu-
lar castells de gamma alta de 6.” 
Com a totes les entitats de cultura 
popular, la pandèmia de la Covid-
19 va passar factura a la Colla de 
Castellers de Caldes, però, per 
sort, després de moments d’incer-
tesa, van poder celebrar la diada de 
l’edició de 2021 i van poder descar-

regar el seu primer 4d7 postpandè-
mia. Des de la colla, esperen poder 
finalitzar aquesta temporada “un 
punt per sobre del que vam es-
tar-ho la temporada passada, ja 
que hem estat treballant molt els 
castells de 7 durant tota la tempo-
rada i estem esperant aquest dia 
per intentar acabar amb dos cas-
tells de 7 i fent la millor actuació 
de l’any”. L’entrada de gent jove ha 
estat una injecció d’energia positi-
va que ha portat un ambient més 
engrescador per intentar assolir 
els objectius que tenen per acabar 
l’any, han estat tot l’any treballant 
castells de 7, però no ha estat fins 
aquest diumenge passat, durant la 
seva actuació a Terrassa, que no 
van poder descarregar el primer 
3d7 de l’any. Així i tot, aquesta tem-
porada han anat podent realitzar 
castells de la gamma alta de 6, com 
la td6, el 5d6 o el 4d6a, acompa-
nyats d’un pd5 que tenen molt ben 
treballat. Els Escaldats, aquest diu-
menge a la plaça, miraran d’aconse-
guir el seu principal propòsit “ajun-

CASTELLERS | DIADA 

tar el 3d7 que vam descarregar 
diumenge passat, amb el 4d7 que 
just fa un any descarregàvem a la 
nostra diada, però que enguany 
no hem pogut fer-ho”. També in-
tentaran acompanyar aquests dos 
castells de 7 amb la realització d’al-
gun castell de gamma alta de 6 com 
pot ser el 5d6 o la td6 i el pd5 per 
acabar d’arrodonir la jornada caste-
llera. Tot i que no ha estat una tem-
porada fàcil els objectius que s’havi-
en marcat, tant en l’àmbit de junta 
com de tècnica, a poc a poc s’estan 
assolint, “esperem que per a la 
pròxima temporada puguem ser 
encara més ambiciosos”, declaren 
des dels Escaldats.
 
EL FUTUR DELS CASTELLERS 
Abans de la pandèmia, els castells 
passaven per un moment molt dolç, 
amb un nombre rècord de colles (un 
centenar) i colles a un altíssim ni-
vell, des dels Castellers de Caldes 
reconeixen que “el futur és in-
cert, i som molt conscients que el 
món casteller té alts i baixos en 
el transcurs dels anys”. Ara com 
ara, després d’una pandèmia, les 
colles castelleres es troben que el 
rodatge que tothom feia anys que 
portava s’ha perdut, i inclús hi ha 
una vintena de colles que no han 
pogut alçar castells en els últims 
tres anys i això ha fet que algunes 
hagin desaparegut o s’ho estiguin 
plantejant. Tot i això, des de l’entitat 
també expliquen que “els castells 
no tenen límit, i ho podem veure 
en colles punteres que continuen 
marcant-se objectius increïbles 
i es treballa molt per assolir-los. 
Les colles mitjanes i petites tenim 
clar que el nostre futur sempre va 
molt més condicionat pel volum 
de gent que pugui tenir l’entitat”.

El Centre estrena web amb 
gestor de venda d’entrades
L’Ateneu El Centre acaba d’estrenar nova web (centre-
democratic.cat) que, a banda de presentar de forma 
més clara les activitats i associacions que actuen sota 
el paraigua de l’entitat, incorpora com a principal no-
vetat un motor propi de venda d’entrades per als con-

certs i espectacles. Es compleix, així, un objectiu que 
la junta treballava des de feia temps: oferir un servei 
més àgil i directe, i també vetllar per la protecció de 
les dades dels usuaris. 
El nou web, de disseny senzill, visual i fàcilment nave-
gable, incorpora també una botiga en línia on es poden 
comprar els productes impulsats per l’entitat. El portal 
també inclou apartats per a les diferents associacions 
i una secció de notícies, entre d’altres. 

Primer Premi de Treballs de Recerca
sobre el món casteller

Els Castellers de Caldes, conjuntament amb les colles Xics de Grano-
llers, Mollet i Manyacs de Parets impulsen el projecte del 1r Premi de 
treballs de recerca de Batxillerat sobre el món casteller. Aquest projecte 
neix de la necessitat comuna de totes les colles de la comarca per la 
manca d’efectius que pateixen, especialment després de la pandèmia. 
La finalitat és fomentar l’interès pel món casteller, apropar-lo al jovent 
estudiant i desenvolupar més profundament el món casteller entre els 
joves. De tots els treballs que es presentin el jurat triarà 3 finalistes dels 
quals se’ls demanarà defensar el seu treball davant del jurat. Es triarà un 
únic guanyador que rebrà de premi una dotació de 200,00 €.

“Esperem que per a la prò-
xima temporada puguem 
ser encara més ambiciosos”



De l’01 al 30 de novembre de 2022 calderí / #97 CULTURA  | 17

Ricard Rebellón i Adrià Dachs en un moment de la representació. > M.CLAPERS

El dies 12, 22 i 23 d’octubre el Grup Escènic Casino va 
representar l’obra teatral “Un enemic del poble” de Henrik 
Ibsen, sota la direcció de Ferran Devesa al Casino de Caldes

El Casino s’omple de talent
TEATRE | CASINO

“Un enemic del poble” és un drama 
polític del dramaturg Henrik Ibsen 
publicat el 1882 i que el calderí Fer-
ran Devesa n’ha fet una brillant 
adaptació de la dramatúrgia por-
tant el text a un context actual. 
La primera òpera prima com a di-
rector de Devesa “ha sigut tot un 
exercici de gairebé un any entre 
demanar el text i després anar 
adaptant-lo tant al poble com a 
l’actualitat per tal de que l’obra 
pogués ser un bon mirall pel pú-
blic, empatitzessin amb la his-
tòria i entressin al joc des d’un 
inici”. A banda de fer-ne l’adapta-
ció, com a director de l’obra, Fer-
ran Devesa explica que “m’he cen-
trat molt en la direcció d’actors 
però he intentat no deixar esca-
par cap detall, per petit que fos, 
estant present en tots els pro-
cessos: llums i so, escenografia, 
atrezzo, obsequis del sorteig, 
programa de mà, etc.”
Més de 440 persones, repartides en 
les tres funcions, van poder gaudir 
de la interpretació i la posada en es-
cena d’”Un enemic del poble” per 
part del Grup Escènic Casino, amb 
un repartiment encapçalat per Ri-
card Rebellón interprentant al Dr, 
Thomas Stockmann, amb una fan-
tàstica interpretació del persontat-
ge protagonista que semblava fet a 
mida. La resta d’intèrprets que que 
van pujar a l’escenari per explicar 
aquesta història sobre el poder o 

Casino

l’honor van ser Albert Sanmartí, 
Ester Checa, Sara Granés, Pere 
Puigdomènech, Toni Díaz, Adrià 
Dachs, Marta Castilla, Carlota 
Herranz i Berta Mirón. Els actor 
del G.E.C van donar vida a la resta 
de personatges arrodonint una 
història que fa reflexionar al pú-
blic si com a societat seríem capa-
ços de posar el bé comú al centre, 
o si per el contrari, ens deixaríem 
portar per els interessos propis.
“Un enemic del poble” explica la 

història del doctor Thomas Stock-
mann, director mèdic d’un balne-
ari en una petita ciutat. El centre 
concentra, directament o indirec-
tament, tota l’activitat econòmica 
de la població, i els seus habitants 
depenen del seu bon funcionament 
per mantenir l’estat de benestar 
creixent en el qual viuen des que 
es va obrir. El doctor descobreix 
fent unes anàlisis que les aigües 
que han fet tan famós el seu bal-
neari estan contaminades. 
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HUMOR | EL CENTRE

CONCURS | BIBLIOTECA

L’humor amb perspectiva feminista de Oye Polo

La Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui or-
ganitza la sisena edició del concurs de microrelats 
de terror i misteri “Twerrorific”. Aquest concurs té 
per objectiu promoure l’expressió creativa en dife-
rents àmbits (escriptura i audiovisuals) a partir de 
creacions curtes en català o castellà, amb un enfo-
cament lúdic i actual. Aquesta edició es presenta 
amb el títol “Terra de sortilegis: les proves del ferro, 
l’aigua i el metall” i com a novetat s’ha creat una ca-

tegoria per als vídeo relats que es poden presentar 
a través de TikTok o gravant un reel a Instagram. 
Enguany, hi ha tres categories per participar: L’or-
dalia del foc; l’ordalia de l’aigua, i l’ordalia del metall. 
Qualsevol persona major de catorze anys podrà par-
ticipar fins al 13 de novembre.
Les persones interessaades, poden consultar les 
bases del concurs a les xarxes socials de l’equipa-
ment calderí. 

Torna el concurs “TWERRORÍFIC 2022” 

Oye Sherman i Ana Polo fan parada al Cafè del Centre el 
proper dia 20 de novembre a les 19 hores on presentaran 
els seus monòlegs que desmunten qualsevol construcció 
social i normativa i que es caracteritzen per canalitzar 
critiques socials des d’una perspectiva feminista. El duet 
format per l’Ana Polo i Maria Rovira, més coneguda com 
a Oye Sherman, són les autores del podcast d’èxit Oye 
Polo on utilitzen l’humor per a reinvidicar tots aquells 
temes que desperten en elles indignació.
Ana Polo (Barcelona, 1990) és periodista i humorista, i 
ha treballat a diversos programes de RAC1, Catalunya 
Ràdio i TVE. També ha sigut col·laboradora del late show 
No te metas en política, i actualment se la pot seguir al 
podcast d’Oye Polo, de la Radio Primavera Sound i a Fe-
ministic de Fibracat TV. Maria Rovira (Barcelona, 1990) 
és guionista i monologuista que a més a més de portar 
el podcast Oye Polo, amb l’Ana Polo, forma part del col-
lectiu El Soterrani, treballa a l’Estat de Gràcia de Cata-
lunya Ràdio i col·labora a L’Irradiador d’iCat. 

Enguany s’ha reobert la secció d’art de la botiga del Museu Thermalia on 
es poden trobar 80 peces en format físic i 30 obres més a través de la bo-
tiga en línia. A la planta baixa del museu calderí s’hi poden veure exposa-
des deu obres de vuit artistes: Carles Canals, Rosa Ferreres, Carme Peiro-
ten, Isabel Sánchez, Meritxell Sedó, Esther Tenedor, Francesc Ventura i 
David Vicente. La selecció dels artistes s’ha fet en funció de criteris com el 
d’afavorir que hi hagi estils diversos i tècniques diferents, afavorint la co-
existència entre artistes novells amb artistes professionals i, tot i que no 
era un requisit per a la selecció, la majoria d’artistes escollits provenen de 
Caldes i d’altres pobles del voltant com Lliçà o Granollers. L’artista Merit-
xell Sedó explica que “estic molt emocionada de poder tenir les meves 
peces a la botiga d’art del museu durant dos anys” i per Carles Canals 
“exposar la meva obra al museu del peu poble és un orgull”. Pel que fa 
a la botiga virtual inclou artistes que seguien els criteris de selecció, però 
que per qüestions d’espai no poden estar a la botiga física del museu, però 
que també “és una bona manera de difondre l’art a preus assequibles” 
declara Anna Monleon, directora del Museu Thermalia. A la botiga en línia 
s’hi poden trobar les obres dels artistes que estan a la botiga física i cinc 
obres de sis artistes més: Dolors Alba, Marina Alcojor, Antoni Font, Miquel 
A. Mercader, Isabel Pitarch i Luz Plaza.

THERMALIA | BOTIGA D’ART

Nova edició de la botiga d’Art de Thermalia



De l’01 al 30 de novembre de 2022 calderí / #97 ESPORTS | 19

L’equip de Marc 
Fabregat ha debutat 
aquesta temporada en 
la màxima categoria 
del bàsquet català

rribar al cim d’una compe-
tició no és un trajecte fàcil 
en cap esport. Un exemple 
fàcil és el CN Caldes bàs-
quet que sota la direcció 

de Marc Fabregat va superar amb èxit 
el trànsit de Segona Catalana a assolir el 
buscat ascens a la màxima categoria del 
bàsquet català, la Copa Catalunya.
La cultura de treball del club calderí està 
molt clara, ja que han aconseguit dife-
rents èxits en tota mena d’àmbits espor-
tius en els últims anys: des de col·locar 
el nom del club a nivell nacional en nata-
ció, a estar a punt d’ascendir a la màxima 
categoria del futbol sala nacional amb el 
femení o consolidar el masculí a Terce-
ra Nacional. El bàsquet és només el se-
güent objectiu en un esport - el calderí- 
que gaudeix d’un període d’efervescència 
amb l’hoquei patins en la màxima catego-
ria i el futbol a Primera Catalana.
A les regnes del projecte basquetbolis-
ta està Fabregat, arribat fa cinc tempo-
rades, quan l’equip militava a 2a Catala-
na. Poc es podia albirar que arribarien a 
Copa en un període tan curt, la categoria 
amateur més alta a Catalunya i que pre-
cedeix a la semiprofessional Lliga EBA, 
d’àmbit estatal. No és gens fàcil assolir 
dos ascensos en cinc anys, però la feina 
del club i del cos tècnic ha afavorit tots 
els factors per a fer-ho realitat.
“Quan van oferir-me ser entrenador 
d’aquest equip i portar a terme el pro-
jecte, feia poc que m’havia retirat com 
a entrenador. L’Oriol Ramoneda va il-
lusionar-me, per a fer créixer aquest 
equip i anar-lo millorant” explica el tèc-
nic de l’equip. “El dia a dia és de molta 
feina i molta dedicació. Per sort he tin-
gut la col·laboració del Pep Sagués, pri-
mer, i de l’Edgar Nubiola, persones im-
prescindibles per a entendre aquest 

El CN Caldes no vol ser 
comparsa a Copa Catalunya

A
Albert San Andrés  

projecte i la seva evolució. Per liderar 
un equip així, això es necessita. Patei-
xes i gaudeixes molt, no hi ha cap mo-
ment de la temporada que puguis des-
cansar i requereix molta intensitat”.
Fabregat, un calderí que coneix bé els 
secrets del bàsquet català, ha lluitat des 
de la banqueta per a la millora del pri-
mer equip. Copa Catalunya, tot i ser un 
miratge del nivell que va assolir fa unes 
temporades, continua sent el màxim ob-
jectiu per a qualsevol equip amb les màxi-
mes aspiracions i el lloc natural per posar 
la cirereta al projecte del club. “El pro-
jecte de l’ascens es va gestar de forma 
natural. Es va iniciar un projecte nou 
amb jugadors de Caldes o formats al 
club, reforçant amb jugadors de la ro-
dalia. Inicialment va ser dur, perquè es 
va crear tot de zero i l’equip es va haver 
d’aclimatar a noves categories, abans 
d’estar preparat per l’ascens” remarca 

BÀSQUET | OPA CATALANA 

el tècnic. Un projecte, que com en el cas 
del futbol sala, ha buscat la seva pròpia 
identitat: “Els pilars fonamentals són 
tres: que els jugadors se sentin iden-
tificats amb el club, tenir una idea de 
lloc reconeixible i una identitat d’equip 
i que fora de la pista el grup funcioni. 
Penso que aquesta última ha estat una 
de les claus de l’èxit”.
Però no tot són flors i violes per ascendir. 
El treball diari, la creença en el projecte i 
la identificació en aquest són alguns dels 
principals factors per a aconseguir-ho. 
Fabregat ha tingut sempre el suport del 
club -en poques ocasions un entrenador 
arriba de Segona a Copa- i l’estructura 
d’una gran entitat i unes instal·lacions 
adequades han afavorit un projecte de 
llarg recorregut i paciència. “Un ascens 
és un objectiu molt difícil i necessites 
un nivell d’exigència i rendiment molt 
gran. No tens marge d’error i cada set-

La plantilla d’aquesta temporada manté el bloc de l’any passat, reforçat amb tres nous jugadors. > CEDIDA 

mana t’has de preparar per a donar el 
màxim i guanyar. El més difícil van ser 
les derrotes de principi de la tempora-
da passada. Agafar la confiança i creu-
re’ns que ho podíem fer” sentencia.
L’equip va acabar en cinquè lloc en la pri-
mera volta de la fase regular de Primera 
i posteriorment es va aconseguir supe-
rar a rivals de la part alta de la taula en 
una ratxa de set victòries consecutives, 
el que va donar confiança suficient per a 
lluitar per l’ascens. Al final de la fase re-
gular, les lesions van fer minvar el rendi-
ment de l’equip i a nivell psicològic es van 
haver de sobreposar al contratemps. En 
l’ascens, recuperant jugadors, es va fer 
una bona fase, que va permetre l’ascens.
“En la fase regular el grup va ser molt 
igualat i ens vam haver de mentalitzar 
molt. Hi havia equips amb molt potenci-
al, però la ratxa de set victòries seguides 
van servir per a col·locar-nos en llocs de 
fase d’ascens” explica, mentre recorda la 
fase d’ascens com a “un dels millors mo-
ments com a entrenador, ja que va ser el 
premi a una temporada molt bona, amb 
partits d’alt nivell i pavellons plens”.
A Copa, l’equip ha mantingut el bloc de 
jugadors, seguint amb la mateixa filosofia 
de fa quatre temporades. Els reforços han 
arribat del sènior B, amb Quim Peig, del 
Sant Josep de Badalona amb Pol Ruiz i del 
Montgat, amb Oriol Herrero, aquests dos 
últims amb experiència en la categoria.
El tècnic és conscient de les limitacions i 
fortaleses dels seus homes i destaca com 
a part positiva “un grup molt cohesio-
nat i que coneix molt bé els seus rols”, 
destacant com a hàndicap “la falta d’ex-
periència en la categoria”. Fixar-se ob-
jectius més enllà de la permanència no 
és gaire fàcil i Fabregat admet que “l’ob-
jectiu és continuar millorant i l’equip 
està treballant bé, amb un bon comen-
çament. El balanç fins ara és bo, però 
som conscients que s’ha de seguir tre-
ballant per a fer-ho bé”.
Fins a la quarta jornada, l’equip es manté 
en la zona tranquil·la amb un balanç de 
dues victòries -Sant Gervasi i Badalo-
nés- i quatre derrotes. Una arrencada 
gens dolenta, després d’haver-se enfron-
tat a equips de solera -i colíders- com el 
CB Cerdanyola i el Baricentro Barberà. 
Ara comença la lliga del CN Caldes, que 
haurà de lluitar per a mantenir el somni 
d’un projecte ambiciós i que no vol ser 
comparsa a Copa Catalunya.

“Un ascens és un 
objectiu molt difícil 
i necessites un 
nivell d’exigència 
i rendiment molt 
gran. No tens 
marge d’error i 
cada setmana 
t’has de preparar 
per a donar el 
màxim i guanyar”

Marc Fabregat, 
entrenador primer 
equip CN Caldes 
Bàsquet
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El Rugby&Touch Caldes en un dels últims partits disputats. > CEDIDA 

n Leo Galey és un in-
fant calderí que pa-
teix una malaltia mi-
noritària anomenada 
Pontine Tegmental 

Cap Dysplasia, que d’entre moltes 
altres coses, causa una notable afec-
tació en l’equilibri. Per aquest motiu, 
en Leo -així com milers de persones 
arreu- veu limitada la seva partici-
pació en activitats o competicions 
esportives. Tot i això, amb la seva 
mare, Natàlia Calpe, en Leo ha par-
ticipat en diferents curses organitza-
des en altres poblacions, i desitjaven 
poder celebrar una cursa adaptada 
al seu municipi, Caldes de Montbui.
Així ha nascut la primera Cursa 
Adaptada Caldes de Montbui, que 
va tenir lloc el dissabte 8 d’octubre, 
en el marc de la Festa Major 2022. 
A les 10 hores, l’hora d’arrencada de 
la cursa que partia de la plaça Ca-
talunya, una vintena d’infants van 
sumar-se a la convocatòria, podent 
escollir d’entre tres modalitats de 
distància diferent (50 metres, 30 
metres i 10 metres). La prova va per-
metre la participació de nens i nenes 
amb patologies que causen dèficits 
motors, acompanyats de modalitats 
de caminador, cadires auto-propul-

“Va  ser molt emocionant i tot un èxit!”

L’arribada a la meta de Leo Galey, la família del qual ha impulsat la primera edició de la cursa adaptada. > J.SERRA 

El jugador del CF Caldes, Marc Estrada, autor de tres gols davant del Manlleu, aquest diumenge. > T. GUTIÉRREZ

ATLETISME | I CURSA ADAPTADA

Caldes va celebrar la 1a cursa adaptada, a càrrec del CN Caldes, en el marc de la Festa Major

TOUCH | LLIGA CATALANA 

FUTBOL | PRIMERA CATALANA  

A l’espera d’estrenar la Lliga Catalana 

Gran inici de temporada

El conjunt de la Flama Taronja farà 
el seu debut de temporada en el 
grup A de la Lliga Catalana el prò-
xim diumenge 20 de novembre, a 
Vic, després que en la jornada cele-
brada el 22 d’octubre li correspon-
gués la jornada de descans.
“Serà un debut esperat després 
d’una llarga pretemporada on 
l’últim partit disputat va ser el 
partit de Festa Major, el qual va 

El darrer partit del CF Caldes, cele-
brat contra el A.E.C. Manlleu, con-
firma el bon inici del club calderí en 
la recentment estrenada categoria 
superior: Primera Catalana. 
L’encontre va acabar amb una gran 
victòria per part dels calderins con-
tra un rival amb molta entitat: 4 a 1, 
a favor dels locals, en la 6a jornada. 
Marc Estrada va marcar el pri-
mer gol molt aviat en el minut 10, 
però el A.E.C. Manlleu va empatar 
ràpidament en el minut 25. Abans 
d’arribar al descans, Marc Estrada 
va marcar el segon gol del Caldes, 

enfrontar-nos amb el conjunt de 
Sent Pau d’Acs” apunten des del 
Rugby&Touch Caldes. 
Més d’un mes després, el conjunt 
del Centre Democràtic i Progres-
sista s’enfrontarà amb el també 
conjunt vallesà Touch Montseny 
‘Cacatues’.“Es tracta d’un primer 
partit oficial que les jugadores i 
jugadors esperem amb moltes 
ganes i en el qual participaran 

també el segon del mateix jugador. 
Ja a la represa després del descans, 
Sergi Estrada va fer el tercer gol en 
el minut 54 del partit. I per arrodo-
nir una gran tarda-nit, Marc Estra-
da va fer el seu tercer gol i el defini-
tiu 4-1 en el minut 70.
Amb aquest resultat, el C.F. Cal-
des es posiciona en 4r lloc en la 
classificació global, amb 10 punts 
acumulats. 
La pròxima sortida prevista tindrà 
lloc al Municipal Nou de Palamós-
Costa Brava; un històric del futbol 
català. > T. GUTIÉRREZ 

força cares noves en un retorn a 
la competició al més alt nivell”, 
segueixen des del club.
La temporada d’enguany presen-
ta una novetat molt celebrada pel 
club local, i és que primera vegada 
es jugarà amb equips mixtos for-
mats per tres dones i tres homes 
al camp, quan en les anteriors edi-
cions només era necessari comptar 
amb dues dones.

sables o amb fèrules, d’entre altres. 
“Com a entitat organitzadora, 
hem presentat l’activitat amb 
tota la il·lusió del món, ajudats 
per la família d’en Leo i per l’As-
sociació Capaç i Vàlida, la qual 
té la missió de mostrar la diver-
sitat com quelcom quotidià per 

parlar de convivència en lloc 
d’inclusió” apuntàven des del 
CN Caldes. “Agraïm el suport 
rebut de l’Ajuntament i dels di-
ferents espònsors, gràcies als 
quals l’organització de la cursa 
ha estat més fàcil. I, sobretot, 
agraïm a les famílies, als nens 

PÀDEL | SOLIDARITAT

Unes 80 persones 
participen en el 
Torneig Solidari 

Dissabte passat 22 d’octubre va 
tenir lloc la 2a edició del torneig de 
pàdel solidari; acte organitzat per 
la seu local de Caldes de Montbui 
de l’Associació Contra el Càncer. 
L’esdeveniment esportiu i solida-
ri va comptar amb unes 80 per-
sones participants que, al llarg 
del dia, van competir en cinc ca-
tegories de diferents nivells. En 
aquesta ocasió, la jornada va ce-
lebrar-se a les pistes de la Font 
dels Enamorats del Club Natació 
Caldes; “unes pistes que, de fet, 
encara no havien estat inaugu-
rades” apunta Cristina Sánchez, 
portaveu de l’entitat organitzado-
ra. L’activitat se suma a les diver-
ses actuacions que des de l’Asso-
ciació han organitzat en la zona 
del Vallès Oriental amb motiu de 
recaptar fons per contribuir en la 
lluita contra la malaltia. 
Acabada la jornada, els participants 
van rebre un welcome pack, diver-
sos premis als guanyadors, sorteig 
de regals, i aigua i fruita per a tot-
hom, gràcies al suport de les em-
preses col·laboradores. En aquest 
punt, Sánchez fa un especial agraï-
ment al CN Caldes “pel seu suport 
i la seva tan bona predisposició”.

i nenes participants i a totes les 
persones que han vingut fins aquí 
per animar en la cursa” continava 
l’entitat esportiva, la qual finalment 
afegia que “ha estat molt emoci-
onant i tot un èxit!, per la qual 
cosa esperem poder celebrar una 
segona edició”.   

E
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La plantilla del Recam Làser Caldes de l’actual temporada 2022-23. >  CH CALDES

L’entorn natural de Torre Marimon 
va ser l’escenari on va tenir lloc la 
novena edició de la Cursa del Di-
moni, organitzada pel Club Atlètic 
Calderí, el dissabte passat 16 d’oc-
tubre. Unes 200 persones entre in-
fants, joves i adults van sumar-se en 
aquesta nova edició, en la qual s’es-
trenava nou recorregut amb dues 
distàncies per escollir (de 10 i 5 qui-
lòmetres), al marge dels atletes més 
petits, que van córrer 1.600 i 800 
metres segons la seva edat. Cada 
una de les quatre modalitats de 
cursa presentaven les diverses ca-
tegories, i en totes elles es va gau-

Èxit de participació amb 200 atletes 

Participants en la modalitat llarga, a la sortida de la cursa en els entorns de Torre Marimon. > CEDIDA 

dir d’una important quota de parti-
cipació, tot i que va destacar l’opció 
dels 10 quilòmetres amb més d’un 
centenar de persones participants. 
Segons va apuntar l’entitat organit-
zadora, “la nostra cursa es conso-
lida, un any més, com un esdeveni-
ment vinculat a la Festa Major del 
poble. Hem apostat per una cursa 
familiar, on poden córrer tots els 
membres de la família i on tots els 
infants van marxar amb la seva 
medalla. En finalitzar, a tots els 
i les corredores els vam obsequi-
ar amb un entrepà de botifarra i 
una beguda”. Les persones partici-

pants van elogiar significativament 
l’entorn fantàstic on va tenir lloc la 
cursa, així com “la capacitat d’or-
ganització, el preu de les inscrip-
cions -molt econòmic- i l’obsequi 
que van rebre” afegia el Club At-
lètic Calderí. 
Finalment, després de celebrar i 
organitzar nou edicions de la cursa 
calderina, l’entitat esportiva de Cal-
des va voler difondre un missatge 
d’agraïment als seus col·laboradors, 
patrocinadors i a totes les persones 
voluntàries, “sense les quals no ha-
gués estat possible dur a terme 
l’esdeveniment”.

ATLETISME | CURSA DEL DIMONI

La 9a edició de la popular cursa va tenir lloc el passat 16 d’octubre 

El Recam Làser suma vuit punts en la recent estrenada temporada 

HOQUEI | PARLEM OK LLIGA 

Vuitena posició en la 6a jornada 

Des de l’estrena de la temporada 
2022-23 a la Parlem Ok Lliga el pas-
sat setembre, el Recam Làser Caldes 
suma 6 jornades disputades amb vuit 
punts acumulats. D’aquí es deriven 
les dues derrotes contra el Parlem 
Calafell i l’Igualada; els dos empats 
contra Reus Deportiu i el Finques 
Prats Lleida; i les dues avantatjoses 
victòries contra el Vilafranca i en el 
darrer partit disputat el 8 d’octubre 
contra el Voltregà (3 a 1). 
Davant l’arrencada de temporada, 
els jugadors de Candami se situen a 
hores d’ara en 8a posició en la clas-
sificació general, liderada altra vega-
da pel Barça. 
La pròxima cita esportiva està pre-
vista fora de casa, el 19 de novembre, 
amb el Garatge Plana Girona CH.  

CURSA | LLUITA CONTRA EL CÀNCER

Punt d’avituallament al pas de Caldes, en la segona edició. > JORDI DURAN

OnCodines Trail 
s’emplaça al 15 d’abril

La tercera edició del repte esportiu solidari, OnCodines Trail, se ce-
lebrarà el pròxim 15 d’abril de 2023 i tornarà a recórrer diversos in-
drets de les comarques del Vallès Oriental i el Moianès. Així ho ha 
explicat l’entitat organitzadora que, per a l’any vinent, prepara una 
nova edició on els participants hauran de recórrer una vuitantena de 
quilòmetres corrent o bé una seixantena caminant. “Es tracta d’un 
traçat que en bona part és de muntanya i pistes forestals, tot i que 
també passarà per nuclis urbans” afegeixen els impulsors, un grup 
de corredors de Sant Feliu de Codines. En aquest cas, els equips par-
ticipants hauran d’estar formats entre 3 i 6 persones (sempre amb 
3 persones presents en el recorregut); i aquestes podran fer els di-
ferents relleus en els punts de control de pas al final de cada etapa. 
En aquesta edició, la sortida es concentrarà a Sant Quirze de Safaja 
i l’arribada a Sant Feliu de Codines, fent pas per diversos municipis 
com Caldes de Montbui. 
Com en les edicions anteriors, cada conjunt participant tindrà un 
doble objectiu: completar la cursa i recaptar un mínim de 600 euros 
que es destinaran íntegrament a la Fundació Oncovallès, la Barcelona 
Brain Health Initiative i la Fundació Enriqueta Villavecchia. 

Cayuela, d’INUA Moviment, en una de les sessions en el seu centre. > CEDIDA 

Del 3 al 16 d’octubre, fins a vuit centres dedicats al món de l’esport, 
la dansa i el moviment de Caldes han presentat la primera edició de 
“la quinzena de l’esport”; una iniciativa conjunta de Gat Penjat, Wai-
rua Crossfit, Stage, Inua Moviment, Active Dufit, Step by Step, Fisi-
osteopatia MN i Aikido Sakaki. “Hem unit els nostres esforços per 
crear aquesta iniciativa col·lectiva que consisteix, durant aquestes 
dues setmanes, d’un accés gratuït a cada centre i, així, promoure que 
les persones s’animin a provar el que fem” va explicar Mireia Cayue-
la, gerent d’INUA Moviment, un dels centres impulsors. 

INICIATIVA | CENTRES DE MOVIMENT

Una desena de clubs i escoles locals 
organitzen “la quinzena de l’esport” 
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  Exposició
 “Persistents, més enllà de la 
Covid”
Inauguració el 9 d’octubre. 
Podrà visitar-se fins al 8 gener.
Lloc i org.: Museu Thermalia 

“Resistents i deportades”
Del 14 de novembre al 2 de 
desembre . Inauguració dilluns 
14, a les 18 hores. 
Lloc: Biblioteca Municipal

   DIMARTS 8
19 H · XERRADA
Més a prop, trobades 
republicanes. Conversa amb 
Jordi Martín Forns, quart 
tinent d’alcalde. Regidor 
d’Acció Climàtica, Habitatge, 
Urbanisme, Activitats, 
Participació Ciutadana i 
Recursos Humans. Es prega 
confirmar assistència a 
caldesdemontbui@esquerra.cat. 
Lloc: Sala Pilar Aznar de Les 
Cases dels Mestres (Gregori 
Montserrat, 4).
Organitza: ERC Caldes 

   DIMECRES 9
9:30 H · ACCIONS 
FORMATIVES
“Innovar en el model de negoci” 
a càrrec del formador Jordi Pui-
ogdellívol (Sherpa.cat).
Inscripcions en línia: https://
docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfw4GanAKhlYCJt0H2
tZVLMwBvFavfQ5Wv5ywFnG-
GlmrFse2Q/viewform 
Lloc: Caldes Emprèn 
Organitza: La Piqueta -Ajunta-
ment de Caldes de Montbui 

16 H · ACTE DE PRESENTA-
CIÓ MEMÒRIA 2021
Presentació de la memòria de 
l’any 2021 de les tres fundacions 
i del nou curs 2022-2023. 
Lloc: Jardí de Santa Susanna 
(accés pel carrer Sentmenat). 
Acte obert a la ciutadania com a 
gest de transparència amb la 
comunitat.
Org.: Fundació Santa Susanna 

17 H · DONACIÓ DE SANG
Fins a les 21 hores.
Lloc: Espai Can Rius
Org.: Banc de Sangs i Teixits

  DIJOUS 10
VISITA DEL SÍNDIC DE 
GREUGES A CALDES 
L’atenció es farà de forma pre-
sencial o telemàtica (trucada o 
videoconferència). Podeu de-
manar hora: 900 124 124- cita-
previa@sindic.cat
Lloc: Espai d’Entitats de Les 
Cases dels Mestres
Org.: Aj.Caldes de Montbui 

17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES
Servei gratuït adreçat a joves de 
12 a 30 anys, familiars i profes-
sionals que estiguin interessats 
en orientació i assessorament 
sobre temes de salut .
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes 

20 H · XERRADA
‘10 anys d’Assemblea a Caldes de 
Montbui’ a càrrec de Jordi Pe-
sarrodona, vicepresident d’As-
semblea, i Josep M. Solé i Sabat, 
historiador. 
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Assemblea-Caldes 

  DIVENDRES 11
19:30 H · ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA
Es convoca a tots els socis a les 
19:30 hores en 1ª convocatòria i a
les 20 hores en 2ª convocatòria. 
Amb el següent ordre del dia: 
Lectura i aprovació -si s’escau- de 
l’acta anterior; lectura i aprovació 
-si s’escau- de l’estat de comptes; 
presentació del programa i del 
pressupost de la propera festa; 
establiment de la quota de soci; 
renovació de càrrecs, i precs i 
preguntes.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Facultat de Sant 
Antoni Abat Caldes de Montbui

  DISSABTE  12
17:30 H · DONACIÓ DE SANG
Fins a les 21 hores.
Lloc: Espai Can Rius
Org.: Banc de Sangs i Teixits

20 H · NIT DE MONÒLEGS
‘Nit de Ment’. Preu: 10-15 €. 
Golden hour: de 19 a 20 hores cer-
vesa a 1€. Venda d’entrades: taqui-
lla els dijous de 17 h a 19 h i per in-
ternet a http:bit.ly/CasinoCaldes  
Lloc i organitza: Casino Caldes 

  DIUMENGE  13
12:30 H · CERCAVILA 
CASTELLERA
Lloc inici: Estació d’autobusos
Organitza: Colla de Castellers 
de Caldes de Montbui

12 H · DIADA CASTELLERA
Diada dels Escaldats de Caldes, 
amb l’actuació de les colles con-
vidades: Minyons de Terrassa, 
Esperxats de Banyoles i els cas-
tellers de Castellar del Vallès. 
Lloc: plaça de Can Rius 
Organitza: Colla de Castellers 
de Caldes de Montbui

13:30 H · LLIURAMENT 
DE PREMIS
IX Concurs d’escultura i XIV 
Concurs nacional de pintura 
ràpida en memòria de Sebastià 
Badi. Activitat gratuïta. 
Lloc: Espai d’Art Casino  
Organitza: Departament de
Cultura, Casino de Caldes
Col·laboren: Artsgrup i Acció 
Cívica Calderina 

  DILLUNS 14
SERVEI D’ATENCIÓ 
JURÍDICA A LES DONES
Les dones que vulguin fer con-
sultes, han de demanar hora 
trucant al telèfon 93 865 54 20. 
Aquest servei, dut a terme per 
advocades, és absolutament 
confidencial i ofereix la possibi-
litat de consultar sobre qualse-

vol dubte o problema que afecti 
les dones: drets familiars, vio-
lència de gènere, conflictes per 
propietats, drets laborals, con-
flictes penals, assetjament, ma-
ternitat, etc. 
Lloc i organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

  DIMECRES 16
19 H · CONFERÈNCIA
“Canvi climàtic a Catalunya i als 
Pirineus” a càrrec de Jordi Ca-
mins, observador glaciòleg, es-
tudis de Dret UB, Màster Tècnic 
per Instituto de Estudios Supe-
riores, Económicos y de Seguros 
(INESE).
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària ‘Delfí Dalmau i 
Argemir’ de Caldes de Montbui

  DIJOUS 17
18 H · CINEFÒRUM
‘Holocaust i deportació: histò-
ria, memòria i cinema’
Lloc: Biblioteca municipal
Organitza: Ajuntament de  
Caldes de Montbui

  DISSABTE 19
11 h · CONTACONTES
‘El lleó lluminós’
Lloc: Biblioteca Municipal 
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

18 H · DÀMARIS GELABERT
En el marc de la Sessió de Ri-
alles. Preu: 10 € i adults 12 €. 
Venda d’entrades: taquilla els 
dijous de 17 h a 19 h i per inter-
net a http:bit.ly/CasinoCaldes  
Lloc: Casino Caldes
Organitza: Rialles de Caldes
Col·labora: ACC

  DIUMENGE  20
17:30 H · TEATRE 
XV Cicle de teatre de tardor SET 
DIES de Josep Canet Figueras 
pel grup Deixalles’81 de Sant 
Feliu de Codines. Preu: 8€-12€ 
(estudiants: 6€). Venda d’entra-
des: taquilla els dijous de 17 h a 
19 h i per internet a http:bit.ly/
CasinoCaldes  
Lloc i organitza: Casino Caldes 

19 H · MONÒLEG 
‘Oye Polo’ amb Oye Sherman i 
Ana Polo. Guionistes i monolo-
guistes. Preu d’entrada: soci 8€, 
no soci 10€. Entrada anticipada 
a centredemocratic.cat 
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 

  DIJOUS 24 
17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES
Servei gratuït adreçat a joves de 
12 a 30 anys, familiars i profes-
sionals que estiguin interessats 
en orientació i assessorament 
sobre temes de salut.
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes

 www.visiteucaldes.cat
Org.: Aj.Caldes de Montbui

   DISSABTE  3
18:30 H · EXPOSICIÓ D’ART
Inauguració de l’exposició 
col·lectiva d’ARTSGrup. 
Activitat gratuïta. 
Lloc: Casino
Organitza: ARTSGrup

  DIUMENGE 4
11:30 H · SARDANES
Amb la Cobla Lluïsos de Taradell
Lloc: plaça de l’U d’Octubre
Organitza: Agrupació Sardanis-
ta Calderina 

  DIUMENGE 11
9È CROS CLUB ATLÈTIC 
CALDERÍ
La cursa està inclosa dins del ca-
lendari de la temporada de la Fe-
deració Catalana d’Atletisme i 
també forma part de la lliga co-
marcal de Cros del Consell Es-
portiu del Vallès Oriental. Obert 
a totes les categories, des d’in-
fantils fins a veterans. També es 
farà una prova Open per a atletes 
no federats i un prova no compe-
titiva per atletes de menys de sis 
anys. Totes les proves seran gra-
tuïtes i obertes a tothom.
Lloc: Torre Marimon
Organitza: Club Atlètic Calderí

  DIMECRES 14
19 H · CONFERÈNCIA
“Com preparar un bon testament 
i no morir en l’intent. El testa-
ment pot ser l’inici dels proble-
mes successoris o de les seves 
solucions” a càrrec de Ramón 
Casanova, especialista en
 herències. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària ‘Delfí Dalmau i 
Argemir’ de Caldes de Montbui

  DISSABTE  17
17 H · SESSIÓ DE RIALLES
‘El conte de Nadal’ de la Cia. Ti-
telles Vergès. Preu: 6€ i adults 
7€. Venda d’entrades: taquilla els 
dijous de 17 h a 19 h i per internet 
a http:bit.ly/CasinoCaldes  
Lloc: Casino Caldes
Organitza: Rialles de Caldes
Col·labora: ACC

20 H · CICLE DE MONÒLEGS
‘Nit de Ment’. Preu: 10-15 €. Gol-
den hour: de 19 a 20 hores cerve-
sa a 1€. Venda d’entrades: taquilla 
els dijous de 17 h a 19 h i per inter-
net a http:bit.ly/CasinoCaldes .
Lloc i organitza: Casino Caldes 

  DIUMENGE  18
18:30 H · ESTRENA D’ÒPERA
‘Dido & Aeneas’. Preu: Consultar. 
Venda d’entrades: taquilla els di-
jous de 17 h a 19 h i per internet a 
http:bit.ly/CasinoCaldes  
Lloc i organitza: Casino Caldes 

  DIVENDRES 25
13 H · LECTURA DE MANI-
FEST INSTITUCIONAL
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

17:30 H · VIU EL 25N 
AL CARRER
Masterclas d’autodefensa feminis-
ta per a dones, micro obert i música, 
mural lliure, dinàmiques i material 
de sensibilització.
Lloc: C. Sant Pau (Parc de l’Estació)
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui i Espai Jove 
El Toc 

  DISSABTE  26
18 H · MÚSICA CLÀSSICA
Concert de Santa Cecília “La 
Flaustaff Màgica” amb Flaustaff 
de l’Escola Municipal de Música 
Joan Valls. 
Lloc: Casino de Caldes 
Organitza: Escola Municipal 
de Música Joan Valls 

  DIUMENGE  27
18:30 H · TEATRE
‘El crèdit’ de Jordi Galceran per 
la Cia. La Bambalina Negra de 
Sarrià. 
Preu: 8€-12€ (estudiants: 6€). 
Venda d’entrades: taquilla els di-
jous de 17 h a 19 h i per internet a 
http:bit.ly/CasinoCaldes  
Lloc i organitza: Casino Caldes 

  DIMARTS 29
18 H · CINEFÒRUM
‘Ravensbrüch, l’infern de les 
dones de Montse Armengou’
Lloc: Biblioteca municipal
Org.: Aj.Caldes de Montbui 

  DIMECRES 30
19 H · CONFERÈNCIA
“La descoberta catalana d’Amè-
rica” a càrrec de Joan Vallcorba, 
Institut Nova Història. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Uni-
versitària ‘Delfí Dalmau i Arge-
mir’ de Caldes de Montbui

  Desembre’22

   DIVENDRES 2

MERCAT DE NADAL
Del 2 a l’11 de desembre. 
Desenes de parades i casetes de 
fusta situades en els carrers del 
centre històric, amb produc-
tes de temàtica nadalenca, ar-
tesania, alimentació i brocan-
teria. A més, cuina sobre rodes! 
El programa d’activitats inclou-
rà tallers nadalencs, propostes 
termals i actuacions familiars i 
culturals. L’olla més gran de Ca-
talunya tornarà a bullir amb
aigua termal; i es podrà 
degustar la verdura i la carn
d’olla de la cocció del brou termal.
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Passatemps en català

PENÚLTIMA | 23

Saps com es diu la part del darrere del genoll i del 
colze? Tria una resposta: 

“Sento molta picor a la ___________ de la cama dreta; 
m’hi deu haver pessigat un mosquit.” 

sofraja geniva gola

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

UN COP DE MÀ
Rumia i encerta-la!

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

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

DEFUNCIONS

31 d’octubre · 51 ANYS
MONTSERRAT ROMANO 
BOSCH 

11 d’octubre · 95 ANYS 
TERESA CIRERA GRAUGES 

publi: Funerària Torra

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

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

La frase del mes 

“ M’agradaria morir
a Mart”

> Elon Musk
   Empresari, inversor i magnat 
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Curiositats

“A mi m’encanta fer 
riure a la gent, és una 

experiència que no 
canviaria per res del món”

J.
 S

E
R

R
A

- Quan sorgeix la teva inquietud pel 
món del teatre?
Quan tenia tres anys el meu pare em 
va posar el vídeo de Slastic del Trici-
cle. Aquí va néixer la meva inquietud 
per voler fer riure. A mi m’encanta fer 
riure a la gent, és una experiència que 
no canviaria per res del món.
 
- Et consideres un humorista?
Més que humorista, jo em considero un 
actor còmic. Jo treballo molt el text, el 
fet de voler expressar. Per mi un humo-
rista és una persona que ha escrit un 
text i d’això en fa un monòleg, jo treba-
llo la comèdia des d’un punt de vista 
més interpretatiu.
 
- Quins són els teus referents?
Pepe Rubianes, Eugenio, Capri, els 
Monty Python, Rowan Atkinson...
 
- Com t’ha influït Pepe Rubianes?
Per a mi en Pepe Rubianes ha estat 
el meu mestre, quan el vaig veure 
per primera vegada fent l’especta-
cle amb les onomatopeies, a mi se’m 
va parar el món. Era la persona que 
estava buscant, es va convertir en el 
meu ídol, he vist tots els seus espec-
tacles, m’agradaria arribar on ell va 
arribar. Fins i tot, a vegades, se m’es-
capa algun rubianisme.
 
- Fer comèdia surt de forma innata o 
s’ha d’entrenar per saber fer riure?

Penso que hi ha una mica de les 
dues: es pot tenir un talent innat 
per fer riure, però també s’ha d’en-
trenar per no perdre la forma.
 
- És més fàcil fer plorar o fer riure?
Des del meu punt de vista és més 
fàcil fer plorar. Fer riure és molt 
complicat, però si tens un públic 
disposat a riure sempre s’agraeix, 
ajuda molt a l’actor que el públic 
reaccioni, és una relació simbiòtica.
 
- Com definiries el teu humor?
El definiria com a personal. El meu 
sentit de l’humor és una mica de 
barreja, m’agrada molt la comèdia 
de l’anècdota, també l’humor ab-
surd, però el meu humor s’ha de 
viure, és instantani. S’ha de poder 
riure de tot sense sentir-se ofès, 
però no sempre agrada.
 
- Com es fa millor humor, si estàs 
de bon humor o si estàs indignat?
Es fa millor quan estàs trist, l’hu-
mor de debò surt quan una perso-
na està trista o decaiguda, és quan 
surten bones idees. 
 
- També ets professor de teatre.
Sí, a Terrassa i Sabadell. Faig lectu-
res dramatitzades. La relació amb 
els alumnes és meravellosa, són uns 
grups molt agraïts. És de les millors 
feines que he tingut, m’omple molt, 
treballar del que t’agrada és inefa-
ble, vaig molt content a treballar. 

- Ets el cap de colla dels Basto-
ners de Caldes, des de quan estàs 
vinculat a l’entitat?
L’any vinent farà deu anys. Vaig en-
trar a l’entitat en un moment com-
plicat i sempre m’hi he sentit molt a 
gust. És un espai segur, una entitat 
petita però molt acollidora.
 
- Què suposa ser el cap de colla?
Menjar-se marrons de gestió, so-
bretot. Però també felicitar a la 
colla quan ho necessita, de fet tot 
el mèrit és dels balladors i balla-
dores que fan que les actuacions 
surtin bé.
 
- Els vostres balls són tots de cre-
ació pròpia?
Sí, excepte Torra, Matalasser i 
Falç que vénen de l’herència de 
l’Esbart de Caldes que hi havia 
anteriorment.
 
- Què és “Nit, llum i pals”?
És un espectacle que neix de 
la necessitat de tancar la Festa 
Major per part de les entitats 
de cultura popular. Als basto-
ners va sorgir la idea de fer algu-
na cosa que no s’hagués fet mai 
i que ha anat evolucionant cada 
any, jugant amb llum blanca, llum 
negre, pintura als braços, fins el 
dia d’avui que hem presentat el 
ball amb unes màscares led amb 
efecte de neó, un ball pioner dins 
el món bastoner.

Sergi
Barrera

Terrones

Actor i Bastoner

Des de ben petit va descobrir que es volia 
dedicar a la comèdia, la influència del gran 
Pepe Rubianes és visible en la seva manera 
d’expressar-se. Fan incondicional de la 
trilogia original de Star Wars, actualment és 
el cap de colla dels Bastoners de Caldes.

Mireia Clapers 

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


