
La població de Caldes de Montbui torna a omplir la plaça de la Font del Lleó en una matinal solidària plena d’activitats, tallers i parades, que va aconseguir superar la recaptació del 2021. > J.SERRA
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El batec d’un poble entregat  
SOLIDARITAT | CALDES BULL AMB LA MARATÓ

4.679 € 
és el total recaptat 
enguany des de 
‘Caldes bull amb 
La Marató’

La festa de La Marató d’aquest diumenge supera la recaptació del 2021 amb més de 4.600€ a Caldes de Montbui

Múltiples actuacions, tallers i activitats van sumar centenars de persones en motiu de La Marató > J.SERRA 

es malalties cardiovas-
culars són la primera 
causa de mort als països 
desenvolupats i també la 
primera causa de disca-

pacitat i dependència de les persones 
afectades. A Catalunya, fins a 45 per-
sones moren cada dia per problemes 
de cor i artèries; un dels problemes ac-
tuals de salut pública més rellevants 
que afecta a tots i totes, a qualsevol 
edat i sense previ avís. 

Sota aquesta premissa, i amb el 
propòsit de contribuir en la cerca de re-
cursos per al foment de la investigació 
mèdica-científica i la millora de la quali-
tat de vida, la vila de Caldes de Montbui 
ha tornat a bullir en la matinal solidària 
de diumenge passat en suport a la 31a 
edició de La Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio, dedicada enguany a la salut car-
diovascular. “Hem viscut una jornada 
espectacular on s’ha recaptat 4.679 
€” explica Maria Dalmau, membre del 
comitè organitzatiu de la plataforma 
‘Caldes Bull amb La Marató’, tot afegint 
un sincer agraïment a totes i cadascuna 
de les persones que d’alguna manera o 
altra han participat de la gran festa soli-
dària: “Tots i totes les que vàreu venir 
a la plaça participant en alguna ac-
tivitat, comprant números, fent ma-
nualitats, cantant o ballant, moltes 
gràcies, de tot cor”. En l’edició de l’any 
passat, destinada al suport i sensibilitza-
ció per a la salut mental, Caldes va recap-
tar 4.359,10 €. En aquest sentit, “haver 
assolit una xifra similar enguany con-
solida la voluntat solidària que tenim 
a Caldes” reconeix Dalmau. 

Per segon any consecutiu, la festa 
calderina adherida a La Marató s’ha vis-
cut a la plaça de la Font del Lleó; un canvi 
d’ubicació que va estrenar-se l’any 2021 
amb motiu de garantir les mesures de 

L
Ivette Hijano

seguretat sanitàries, i que arran de l’èxit 
obtingut, enguany s’ha mantingut com a 
escenari principal. Però al marge de l’em-
plaçament i de la temàtica escollida per a 
cada edició, l’elevada quota de participa-
ció que viu la jornada solidària a Caldes 
de Montbui ha estat una constant any 
rere any: “No hi ha dubte que Caldes 
és un poble solidari, que s’entrega i es 
bolca amb La Marató. El nombre d’en-
titats, associacions, escoles i empreses 
o persones particulars que s’adherei-
xen a la convocatòria és estable a cada 
any, tot i que, per sort!, la comunitat 

sempre creix amb noves incorporaci-
ons” matisa Dalmau. I és que, segons la 
calderina, la jornada solidària s’ha con-
vertit en una festa més dins del calen-
dari anual, a més d’una festa plenament 
consolidada en l’àmbit local: “A Catalu-
nya celebrem Sant Joan, la festa de la 
Castanyada o el Halloween, els Reis... 
i també tenim La Marató. És una festa 
més en el territori català, i que formi 
part de les nostres tradicions és motiu 
d’orgull per a tots i totes nosaltres. 
Tant de bo incorporéssim més tradi-
cions solidàries, perquè sense dubte 

és senyal de maduresa i de creixement 
de la nostra societat cap a una direcció 
molt bonica” opina Dalmau. 

UNA MATINAL SOLIDÀRIA QUE 
VA BATEGAR AMB MOLTA FORÇA

Com en altres ocasions, la festa de 
La Marató d’aquest diumenge 18 de de-
sembre va començar amb els més mati-
ners arran de la caminada popular a les 
9 hores, organitzada pel CECMO. Tot se-
guit, la plaça de la Font del Lleó va es-
trenar l’edició del 2022 amb l’actuació 
de l’Esplai de Gent Gran Grup Música i 
Ritme, i la xocolatada i l’animació infan-
til ‘En Mic i el seu cor’ a càrrec d’Anna 
Tantinyà. “Les primeres hores acostu-
men a adreçar-se al públic més famili-
ar, i cap a les hores centrals, augmen-
ta el moviment de gent amb el jovent i 
les diferents actuacions o espectacles 
de dansa” relata Dalmau. En concret, 
la plaça va omplir-se de públic amb les 
diferents exhibicions de l’alumnat més 
jove de les escoles de dansa Step by Step, 
Stage Dansa i el Club Natació Caldes. I, 
seguidament, va ser el torn del concert 
‘XMAS Show Marc X & Aladrocks’, que 
va acabar amb la 2a rifa de la jornada. 
Aproximadament cap a les 13 hores, la 
festa va seguir amb el taller de salsa i 
batchata i, finalment, va ser la colla dels 
Castellers de Caldes de Montbui que van 
posar el punt final a la matinal amb el 
pilar solidari i la pancarta de recaptació. 

En paral·lel, altres entitats i pro-
gramadors culturals van col·laborar 
amb La Marató i sumar els seus dona-
tius recaptats amb la plataforma local. 
En són exemples les paradetes de Vent 
d’Events, Càritas, els Bombers Volunta-
ris i Escacs Caldes; els tallers de manu-
alitats de l’Esplai Grifoll; les activitats de 
Country Caldes a Les Cases dels Mes-
tres; el concert de la Coral del Centre i 
l’òpera solidària Dido & Aeneas, d’Henry 
Purcell, al Casino de Caldes. En aquest 
cas, unes cent-cinquanta persones van 

La 31a edició
de La Marató va 
tornar a emplaçar-
se al bell mig del 
centre històric: la 
plaça de la Font 
del Lleó 
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“L’adopció d’un estil de vida saludable és 
una de les millors maneres de reduir el 
risc de patir malalties cardiovasculars” 

SALUT | FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET pujar dalt de l’escenari per repre-
sentar una de les òperes considera-
des més importants del Barroc, d’alt 
nivell de producció i amb la incor-
poració d’artistes solistes, músics i 
cantaires professionals, mantenint 
la part inclusiva i amateur de l’es-
pectacle. En concret, hi van parti-
cipar uns 80 cantaires adults de la 
Coral El Calderí, el Cor La Bufa i el 
Cor de l’Aula de Música de l’Orques-
tra de Granollers; 20 cantaires in-
fantils i juvenils de l’escola El Cal-
derí i l’INS Manolo Hugué; el cos de 
dansa format per una vintena de ba-
llarines i ballarins de l’Stage; els 9 
artistes solistes i els 12 músics mem-
bres de l’Orquestra Simfonieta Bar-
roca. L’activitat solidària, organitza-
da per la Xarxa Inclusiva Cultural 
i Solidària, va tancar la jornada de 
La Marató a Caldes de Montbui; 
moment en el qual va informar-se 
de la recaptació obtinguda tant del 
concert (amb entrades a 10 €) i de 
la resta d’actes emmarcats dins del 
programa organitzat per Caldes 
Bull amb La Marató. 

10 ANYS DE ‘CALDES BULL 
AMB LA MARATÓ’
Ha passat una dècada des de la pri-
mera adhesió, organitzada i col-
lectiva, de la vila de Caldes de Mont-
bui al projecte solidari de la CCMA. 
L’any 2012 va fundar-se la platafor-
ma local ‘Caldes bull amb La Mara-
tó’, coincidint amb l’edició dedicada 
a la lluita contra el Càncer: “Alesho-
res el meu pare era el president de 
l’entitat de recent creació Associ-
ació Jardí, i vam pensar que seria 
bo fer alguna cosa de manera con-
junta entre diferents entitats i as-
sociacions de la vila. Vam comen-
çar a contactar amb força gent, i 
aviat vam ser una bona colla entre 
les entitats Amics d’Europa, Creu 
Roja, Associació de la Dona, As-
sociació Contra el Càncer, la regi-
dora de Gent Gran, Pilar Aznar, i 

molts d’altres que ens vam veure 
engrescats a ajuntar-nos i fer rea-
litat la plataforma” recorda Maria 
Dalmau, voluntària i membre funda-
cional del col·lectiu. 

Els primers anys de l’entitat es 
van viure amb molta emoció, forta-
ment motivats en l’organització de 
múltiples activitats que concentra-
ven a una gran massa de la població. 
“Les primeres dues o tres edici-
ons se celebraven des de la tarda 
del divendres fins al matí de diu-
menge. S’organitzaven xerrades, 
xocolatada per a la canalla, espec-
tacles que sempre omplien el Ca-
sino i, sense dubte, el gran sopar 
solidari que en els primers anys 
era sempre un èxit rotund” afe-
geix Dalmau. El seu pare, Joan Dal-
mau, cuiner del Termes Victòria, 
va ser l’impulsor dels primers so-
pars benèfics que van celebrar-se 
a càrrec de la plataforma. “Nom-
brosos comerços locals ens facili-
taven els ingredients que podíem 
necessitar i el meu pare cuinava 
el menú. Els cambrers eren mem-
bres d’entitats o antics companys 
de feina del meu pare; i arran del 
gran èxit del primer any, celebrat 
a Les Cases dels Mestres, l’hotel 
Termes Victòria ens va facilitar 
la seva carpa l’any següent” recor-
da Dalmau. 

En el transcurs de les 9 edi-
cions viscudes (amb l’anul·lació de 
l’edició del 2020 a causa de la covid), 
la capacitat organitzativa de ‘Caldes 
Bull amb La Marató’ ha anat fluc-
tuant any rere any, i actualment 
només són quatre les persones que 
componen el comitè organitzatiu 
de la plataforma. En aquest sentit, 
“aprofitem per fer una crida a la 
gent que pugui estar interessa-
da a participar que ens contacti 
a caldesbullamblamarato@gmail.
com. Tothom hi serà benvingut, 
perquè sempre ens falten mans!” 
demana la calderina.  

En què consisteixen les malalti-
es cardiovasculars?
Són trastorns que afecten princi-
palment a l’aparell circulatori, és 
a dir, cor i vasos sanguinis, i ac-
tualment són la principal causa 
de mort en dones i la segona en 
homes. L’aparell circulatori és 
l’encarregat de nodrir l’organisme 
d’oxigen, i a la vegada transportar 
totes les substàncies de rebuig del 
nostre cos cap als òrgans que les 
han d’eliminar com els ronyons. 
Les principals malalties cardiovas-
culars són l’infart agut de miocar-
di, la insuficiència cardíaca i l’ictus.

Se’n coneixen les causes?
La principal causa és l’arterioescle-
rosi, que estreny i endureix les artè-
ries, dificultant l’arribada de sang 
als principals òrgans. El desenvo-
lupament de l’arterioesclerosi és 
un procés lent al llarg dels anys i és 
degut a diferents factors de risc vas-
cular, alguns no modificables com 
l’edat, i altres sobre els que podem 
incidir per reduir-ne el risc, com la 
hipertensió arterial, la diabetis, el 
tabaquisme o el sedentarisme.

Com podem discriminar si 
patim un infart o un ictus?
L’infart agut de miocardi és degut a 
l’obstrucció d’una de les principals 
artèries que nodreix el cor i el prin-
cipal símptoma és el dolor toràcic. 
Sol ser un dolor al pit d’aparició ge-

neralment sobtada i com una opres-
sió. Es pot acompanyar de mareig, 
sudoració i vòmits. L’ictus és degut 
al trencament (hemorràgia cere-
bral) o obstrucció (infart cerebral) 
d’una de les artèries que porten la 
sang al cervell. Sol manifestar-se 
de forma sobtada per la dificultat 
per parlar o mobilitzar les extremi-
tats d’un costat del cos, la pèrdua 
de sensibilitat o la pèrdua de visió 
d’un ull, com principals símptomes.

Com cal respondre davant 
d’aquests casos? 
En tots dos casos, la resposta ha de 
ser tan immediata com sigui possi-
ble, ja que requereixen tractament 
immediat. Davant d’un possible in-
fart o ictus és imprescindible tru-
car automàticament al 112 i seguir 
les seves instruccions per assegu-
rar que la persona és atesa com 
més aviat millor. Els centres hos-
pitalaris i el Servei d’Emergènci-
es Mèdiques disposen de protocols 
per assegurar que l’atenció es rea-
litzi amb la major brevetat possible. 

Com d’important és tenir conei-
xement sobre aquestes malalti-
es i quines són les recomanacions 
mèdiques per prevenir-les?
L’alta incidència d’aquestes malalti-
es fa que sigui clau ser-ne conscient 
i intentar, dins del possible preve-
nir-les. Tot i que hi ha factors no con-
trolables com l’edat o disposar d’an-

tecedents familiars, n’hi ha d’altres 
que sí que ho són i que es relacionen 
directament amb el risc de patir una 
malaltia cardiovascular. Els princi-
pals són el tabac, l’alimentació, el se-
dentarisme, l’obesitat, la diabetis, la 
hipertensió o la hipercolesterolèmia. 
Portar una vida saludable és doncs 
una de les millors maneres de redu-
ir el risc de patir aquestes malalties.

Experts apunten que en els úl-
tims anys ha millorat el conei-
xement científic i s’ha reduït la 
mortalitat en un 70%, però con-
tinuen morint, cada dia, 45 per-
sones a Catalunya per problemes 
cardiovasculars. Quanta feina 
ens queda per fer?
La investigació és clau per seguir 
avançant i trobant tractaments més 
eficaços, a mida o cirurgies menys 
invasives amb l’objectiu de seguir 
disminuint la mortalitat i l’afectació 
d’aquestes patologies. També per 
conèixer més a fons aquelles cau-
ses sobre les quals encara ens falta 
molta informació com alguns fac-
tors genètics o hereditaris. Tenim 
per davant una important tasca di-
vulgativa i educativa de la població, 
perquè la millor manera de tractar 
aquestes malalties és evitar la seva 
aparició i això implica un gran es-
forç en la prevenció primària, co-
mençant des de la infància. Hem 
de promoure hàbits saludables, com 
l’alimentació o l’activitat física.

Entrevistem al doctor Francisco Muñoz, cap d’àrea mèdica de l’Hospital de Mollet
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onvertir Pi i Mar-
gall en un espai d’ús 
comunitari d’activi-
tats comercials, d’oci, 
culturals i familiars; 

aquesta ha estat la principal con-
clusió estreta del procés partici-
patiu sobre el futur urbanístic del 
principal eix comercial, cívic i soci-
al de Caldes de Montbui, l’avingu-
da Pi i Margall, arran de les prop 
de 500 propostes de millora que 
han estat recollides, procedents 
d’entitats, comerços i calderins 
i calderines particulars. A grans 
trets, i segons descriu l’informe de 
conclusions del procés de partici-
pació impulsat per l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, Pi i Margall es 
concep més enllà d’un carrer con-
vencional, i s’entén com a un espai 
comunitari de relació i convivèn-
cia que requereix un seguit de mi-
llores en aspectes com la mobili-
tat, la seguretat, l’accessibilitat i 
els seus usos. En concret, l’informe 
desvetlla conclusions generals com 
l’ampli consens sobre l’adaptació 
de l’avinguda als vianants -amb es-
pecial cura a les persones amb dis-
capacitat física, sensorial o cogni-
tiva-; habilitar un espai prioritari 
per a vianants i famílies, tot man-
tenint un equilibri amb els espais 
dedicats als vehicles; la restaura-
ció del paviment i de les llambor-
des, incidint en els desnivells de les 

Un espai comunitari per a la relació i la convivència 

Una quarantena de persones van assistir a la sessió de retorn en la qual va desvetllar-se el model de carrer que es deriva del procés de participació. > I.HIJANO 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA | PI I MARGALL 

L’Ajuntament de Caldes de Montbui comparteix les conclusions derivades del procés participatiu sobre el futur 
urbanístic de l’avinguda Pi i Margall en la sessió de retorn del dimecres passat, a l’Espai Pilar Aznar i López  

PLE | PPC CALDES 

Antonio Olaya, nou 
portaveu del PPC a 
l’Ajuntament 
Antonio Olaya Fernández va forma-
litzar el nou càrrec com a regidor 
i portaveu del grup municipal del 
PPC en el Ple municipal del passat 
24 de novembre, en substitució de 
Montserrat Romano, regidora qui 
va morir el passat 31 d’octubre. 

Rosa Xalabarder i Sagalés ha estat escollida per encapçalar la llista 
de l’agrupació política local arran de la votació dels afiliats i afiliades 
en la darrera assemblea extraordinària. La calderina va expressar la 
necessitat de sacsejar la política municipal per crear noves il·lusions 
i “aconseguir definir un model de poble a mig termini que ara no 
tenim”. La nova candidata, que pren el relleu a Pere Morcillo, va cen-
trar els eixos principals del projecte que lidera en el benestar de les 
persones, el feminisme, l’impuls econòmic, la neutralitat climàtica, 
l’accés a l’habitatge, l’educació, la cultura i la mobilitat. 

ERC va celebrar, el 10 de novembre, la presentació d’alcaldables als prò-
xims comicis dels municipis del Vallès Oriental, a Ginebra, després de 
trobar-se amb la secretària general del partit, Marta Rovira. Caldes va 
ser representada per l’alcalde i cap de llista d’ERC Caldes, Isidre Pine-
da. En la seva intervenció, Pineda va recordar que “a Caldes hem es-
tablert l’acció republicana en tres pilars fonamentals: una Caldes 
valenta, perquè ens ha tocat governar en temps difícils; una Caldes 
termal, i una Caldes sostenible, perquè les polítiques d’acció climà-
tica són imparables i seran imprescindibles en el següent mandat”.

JUNTS  CALDES | MUNICIPALS 2023ERC CALDES | VALLÈS ORIENTAL 

Roser Xalabarder, la nova candidata a 
l’alcaldia de Junts Per Catalunya – Caldes 

Isidre Pineda visita Ginebra en la 
trobada d’alcaldables amb Marta Rovira 

C
Ivette Hijano

voreres; la millora de l’enllumenat 
per augmentar la seguretat de nit; 
actuacions al subsol i al clavegue-
ram amb un possible cablejat aeri, 
i la millora de la seguretat i circu-
lació a la cruïlla del carrer Homs i 
la benzinera situada a l’avinguda. 
El llistat de conclusions -així com 

“una proposta arquitectònica 
de cap a on podria anar el futur 
avantprojecte de Pi i Margall” va 
descriure l’alcalde Isidre Pineda-, 
va fer-se públic en la sessió de re-
torn que va celebrar-se dimecres 
passat, a Les Cases dels Mestres. 
Aquesta sessió ha significat el punt 

final del procés participatiu en el 
qual Pineda n’ha destacat l’àmplia 
diversitat d’opinions recollides, així 
com la gran representativitat en els 
resultats obtinguts; un consens ‘de 
poble’ derivat d’uns espais de debat 
i diàleg “als quals ens hi vam com-
prometre” va assenyalar l’alcalde. 

Tanmateix, “el govern municipal 
no farà cap més pas fins a finals 
de mandat, entregant aquest con-
sens al qual s’ha arribat als fu-
turs equips polítics de Caldes de 
Montbui” va matisar finalment Isi-
dre Pineda en l’acte del 14 de de-
sembre, a la tarda.
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Que Caldes de Montbui sigui líder 
a Catalunya en matèria de transi-
ció energètica no és pas qüestió de 
sort. Des de la declaració de l’emer-
gència climàtica per unanimitat en 
el consistori l’any 2019, l’aposta mu-
nicipal en matèria d’acció climàtica 
i el foment de la transició energèti-
ca en el municipi ha estat priorita-
ri per a l’equip de govern que, en el 
transcurs dels últims dos anys, ha 
convertit la vila en municipi punter 
i l’Ajuntament com a l’organisme pú-
blic de Catalunya amb més Potència 
Fotovoltaica Instal·lada Col·lectiva. 
Ara, però, el projecte de la CEL 
avança molt més enllà, i arran de 
l’arribada d’1,3 milions d’euros pro-
cedents dels fons europeus Next 
Generation, la iniciativa assoleix 
una nova fase d’expansió i desple-
gament, podent oferir energia fo-
tovoltaica pública dins de tot el 
terme municipal: “Ara tenim 100 
llars calderines connectades a 
la modalitat A de la CEL de Cal-
des, amb 234 Kw de potència i sis 
instal·lacions fotovoltaiques col-
locades en equipaments muni-
cipals dins del nucli urbà. Però 
arran de la nova subvenció, cal-
culem que en any i mig multiplica-
rem per 7 la potència fotovoltaica 
actual” va anunciar l’alcalde, Isidre 
Pineda. Això significa que, en total, 
s’estima la construcció de 22 noves 
instal·lacions, les quals “permetran 
desplegar una cobertura total de 
la CEL de Caldes a tot el municipi 
calderí, incloses les 8 urbanitza-

1,3 milions d’€ per l’expansió de la CEL

La subvenció permetrà la construcció de 22 noves plaques fotovoltaiques arreu del terme municipal. > CEDIDA 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA | COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL  

Caldes de Montbui rep una important injecció econòmica derivada de fons Next Generation 
que permetrà, en any i mig, donar servei fotovoltaic públic a 650 famílies calderines  

cions, el nucli urbà i els dos polí-
gons industrials” hi va afegir. 
En termes absoluts, l’Ajuntament 
de Caldes preveu passar dels 234 
Kw actuals a aproximadament 
1.450 Kw en poc més d’un any i 
mig, i multiplicar l’accés d’ener-
gia fotovoltaica pública a 650 fa-
mílies calderines l’any 2024, el que 
es tradueix en un 10% de les llars 
del municipi. 
Segons va avançar Pineda, l’actu-
ació d’expansió es durà a terme 
en dues fases de desplegament. 
La primera tindrà lloc durant el 
primer trimestre del 2023 arran 
de la instal·lació de noves plaques 
que generaran 342 Kw de potèn-
cia, “i donarà accés a 200 noves 

famílies en la modalitat A de la 
CEL de Caldes” continuava l’al-
calde. Les noves plaques s’instal-
laran a l’Escola Montbui, el Pave-
lló Municipal Bugarai, el Centre 
d’Iniciatives Empresarials (CIE) 
i una nau del carrer Girona. Se-
guidament, la segona fase s’estima 
finalitzar a inicis del 2024, quan 
es construiran la resta d’instal-
lacions fotovoltaiques i es des-
plegarà completament el projec-
te energètic per donar cobertura 
a les 8 urbanitzacions del terme 
municipal: “Aleshores, entraran 
en funcionament una vintena de 
noves instal·lacions que perme-
tran sumar 872 Kw i donar ser-
vei a 350 famílies més” concre-

ten font oficials del consistori. En 
aquest cas, les plaques s’ubicaran 
a Can Regasol, l’Ajuntament de 
Caldes, la Font dels Enamorats, El 
Farell, Can Valls, Les Cases dels 
Mestres, l’Escola Bressol Munici-
pal Gegant del Pi, l’Escola Mont-
bui, polígon industrial El Pinatar, 
l’Escola El Farell, Lledoners, Els 
Saulons i Torre Negrell. 
Més enllà de l’augment d’usuaris, 
l’increment de la potència fotovol-
taica instal·lada també tindrà una 
repercussió directa en els comp-
tes municipals, preveient un estal-
vi de la factura de la llum de l’Ajun-
tament i de tots els equipaments 
municipals d’uns 200.000 € l’any, 
segons els preus actuals.

El Projecte Educatiu de Caldes ja 
està en marxa després de la dila-
tada pausa provocada per la pan-
dèmia. El 30 de novembre, coinci-
dint amb el Dia Internacional de les 
Ciutats Educadores, va celebrar-se 
una activitat oberta a la ciutadania 
per reactivar l’activitat del PEC i 
continuar el propòsit de convertir 
Caldes en una ciutat educadora, en 
el seu sentit més ampli. “Volem co-
mençar a cuinar el nou PEC des-
prés d’uns anys de parèntesi i, 
en aquest cas, hi barregem la 
gastronomia i l’educació, dos in-
gredients que ens serveixen per 
elaborar la millor recepta per 
fer de Caldes una ciutat educa-
dora” va explicar Pep Busquets, 
regidor d’Educació, minuts abans 
de la represa del projecte. Una cin-
quantena de persones van acudir a 
la crida, celebrada a l’Espai Pilar 
Aznar, on la cuinera Ada Parella-
da i la sociòloga Sheila González 

Caldes de Montbui vol ser un municipi sense discriminacions de gène-
re i amb aquest objectiu comença l’elaboració del Pla d’Igualtat Mu-
nicipal. Segons ha avançat el consistori, el primer pas és la realitza-
ció d’una diagnosi que ha de servir per identificar les necessitats de 
la ciutadania, així com l’existència al municipi de possibles discrimi-
nacions, directes o indirectes, per raó de gènere. “A partir d’aquí, la 
diagnosi ha de permetre establir les prioritats, definir els objec-
tius i concretar les accions a dur a terme dins del Pla” concreten 
fonts oficials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
L’organisme local preveu elaborar el Pla en els pròxims 8 mesos, amb 
una primera etapa de recollida d’informació, i una segona en la qual 
s’elaborarà la diagnosi que permetrà la redacció del Pla. 
La metodologia de treball es planteja en tres àmbits. Primer, la cre-
ació d’un grup motor integrat per la regidoria d’Igualtat de l’Ajun-
tament, les consultores de l’empresa Coop4equality i la referent de 
l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Barcelona. Segon, 
un grup de lideratge integrat per personal tècnic i polític de l’Ajunta-
ment. I tercer, un grup de participació integrat per entitats de dones 
i feministes, així com de ciutadania en general, entenent que la priori-
tat del procés és recollir les percepcions i les necessitats de les dones 
del municipi. La recollida de les dades es farà a través d’entrevistes, 
la dinamització de grups de discussió, i a partir d’una enquesta di-
rigida a la plantilla de l’Ajuntament i a dones rellevants de la ciuta-
dania de Caldes. En darrer lloc, se celebrarà una sessió de retorn. 

EDUCACIÓ | PROJECTE EDUCATIU DE CALDES IGUALTAT | EN CLAU DE GÈNERE 

Reactivació del PEC després de la pandèmia Nou Pla d’Igualtat Municipal per evitar i 
eliminar les discriminacions de gènere

Ada Parellada i Sheila González en l’estrena de la represa del PEC. > I.HIJANO 

El departament d’Empresa i Tre-
ball i el d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural de la Gene-
ralitat van escollir el municipi de 
Caldes de Montbui per presentar 
el programa d’ajuts econòmics So-
larCoop, una nova línia de suport 
destinada a fomentar la constitu-
ció de comunitats energètiques en 
el marc d’associacions i cooperati-
ves de consum.
L’acte va tenir lloc el dijous 1 de 
desembre, a la plaça de Catalu-
nya, amb l’assistència dels conse-
llers responsables de cada depar-
tament, Roger Torrent i Teresa 
Jordà, acompanyats de l’alcalde 
Isidre Pineda i regidors i regidores 
del govern local. Donat el lideratge 
de la vila en matèria de transició 
energètica i en generació d’auto-
consum col·lectiu en ens munici-
pals, Caldes va ser l’escenari d’en-
tre tot el territori català seleccionat 
per a la presentació del programa 
de subvencions, el qual ascendeix a 
la xifra total de 8 milions d’euros, i 
un màxim de 80.000 € per a cada 
projecte subvencionat.

Consellers i autoritats locals > I.HIJANO

Caldes acull la pre-
sentació del Govern 
de SolarCoop

ACCIÓ CLIMÀTICA | AJUTS

van conduir la xerrada-taller ano-
menada ‘Cuinem l’educació a Cal-
des’; una activitat interactiva a tra-
vés de la qual començar a cuinar, a 
foc lent, les primeres propostes i 
impressions sorgides de la repre-

sa del projecte i amb la participa-
ció activa del públic assistent. Més 
d’una vintena de ciutadans i ciuta-
danes van inscriure’s per ser part 
activa del PEC i contribuir a tirar 
endavant el projecte a partir d’ara. 
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Un any més, la crida a la solidaritat 
arran de la campanya més impor-
tant de recollida d’aliments que or-
ganitza el Banc d’Aliments arreu de 
Catalunya ha estat un èxit a Caldes 
de Montbui. La ciutadania calderina 
s’ha sumat a la 14a edició del Gran 
Recapte amb la donació de fins a 
6.000 kg d’aliments que han estat 
recollits presencialment el diven-
dres i dissabte 25 i 26 de novembre.
La recollida d’enguany ha comp-
tat amb la participació activa d’una 
seixantena de persones voluntàries 
que, en l’àmbit local, han estat pre-
sents en els supermercats Capra-
bo, Bon Àrea i Coaliment. A banda 
dels voluntaris que s’hi han inscrit, 
també hi han participat alumnes 
d’instituts del municipi (IES Pic del 
Vent i Escola Pia) que han dedicat 
algunes hores a dur a terme l’acció 
de voluntariat.
En la 14a edició de la campanya so-
lidària de caràcter nacional, l’orga-
nització ha recuperat el format mixt 
d’entre la recollida física i les dona-
cions monetàries, les quals van in-
corporar-se arran de la pandèmia i 
que s’han mantingut actives fins al 
6 de desembre a través de les caixes 
de comerços o donacions en línia. 
Les aportacions econòmiques des-
tinades al fons del Banc d’Aliments 
de Catalunya s’adrecen a comprar 
aquells aliments i productes que són 
més necessaris en cada moment i, 
així, satisfer les necessitats de les 
persones usuàries que els arriba a 

El Gran Recapte recull 6.000 kg 
d’aliments pel Rebost Solidari

Voluntaris i alumnes en un dels punts calderins de recollida d’aliments. > CEDIDA

través de les entitats solidàries lo-
cals. En el cas de Caldes, les aporta-
cions serveixen per nodrir el Rebost 
Solidari que gestionen l’Ajuntament 
amb Càritas Caldes i Creu Roja Cal-
des, Palau i Sant Feliu de Codines.
L’any 2021, el Gran Recapte va reco-
llir a Catalunya més de 3.653.752 € 
que van ser traduïts a aliments grà-
cies a les més de 8 mil persones vo-
luntàries presents a més de 3.000 
punts de recollida. En paral·lel, els 
Bancs d’Aliments van distribuir 
33.683.229 quilos d’aliments que, a 

través de 674 entitats, van fer arri-
bar a 255.413 persones mensualment. 
En l’àmbit calderí, el Gran Recapte 
de l’any passat va permetre que les 
entitats col·laboradores rebessin 50 
targetes moneder de 50€ cada una 
per poder repartir entre les perso-
nes beneficiàries. Això són, aproxi-
madament, 5.000 € en targetes mo-
neder que s’han pogut convertir en 
aliments i, així, donar resposta a les 
necessitats més bàsiques de prop de 
200 famílies usuàries del Rebost So-
lidari de Caldes de Montbui.

SOLIDARITAT | RECOLLIDA D’ALIMENTS 

Una seixantena de voluntaris se sumen a la 14a edició en l’àmbit local

La Federació d’Associacions de Caldes va celebrar, el 27 de novem-
bre, la 14a edició del lliurament dels guardons al Mèrit al Voluntariat 

VOLUNTARIAT | GUARDONS 

L’agraïment a la tasca del voluntariat  

La Sala d’Actes de l’Ajuntament de Caldes va 
acollir, el 27 de novembre, la XIV edició dels 
Guardons al Mèrit al Voluntariat, organitzat 
per la Federació d’Associacions de Caldes de 
Montbui; un emotiu acte anual que reconeix 
la tasca tan necessària i valuosa per al bé de 
la comunitat com és el voluntariat. 
Enguany, els guardonats van ser: Ramón 
Prat i Ferran Devesa, i les entitats CF Cal-
des (2021), i l’UCIC (2020). L’acte també va 
reconèixer l’aniversari de la Coral del Cen-
tre i la Coral Guisla. El jurat d’enguany ha 
estat compost per Jordi Balot, M. Àngels 
Torras, Rosa Garriga i Àngel Ampurdanès. 
La Junta de la Federació va aprofitar per 
felicitar als guardonats i agrair la dedica-
ció a les persones i entitats, alhora que va 
convidar a totes les entitats a participar en 
la pròxima convocatòria on reconèixer el 
voluntariat calderí “tal com es mereix”, 
van apuntar des de la Junta Directiva. Les persones guardonades amb membres de la Junta i autoritats. > I.HIJANO 

La cervesa unika DOBLE, guardonada de nou en l’àmbit espanyol. > CEDIDA 

Unika Beer guanya la medalla de plata en 
el Campeonato Nacional de Cervezas
Unika Beer torna a estar d’enhorabona. L’empresa calderina que va 
néixer amb el propòsit d’elaborar una cervesa única en tot l’estat ha 
estat novament guardonada, en aquest cas, amb la seva unika DOBLE 
en el Campeonato Nacional de Cervezas 2022. El concurs d’àmbit na-
cional, organitzat per l’Associació Cultural per la difusió de la Cer-
vesa Artesana (ACDCAC), premia les millors cerveses produïdes i 
comercialitzades a l’estat espanyol, i enguany, en la VIII edició, ha 
destacat una elevada participació de fins a 60 empreses cerveseres 
amb més de 400 propostes, avaluades a través d’un tast a cegues. 
El jurat, finalment, va guardonar la cervesa calderina “pels seus ele-
vats estàndards de qualitat” amb la variant unika DOBLE com una 
de les millors cerveses dins la seva categoria, Malty European Lager. 
El guardó se suma a la medalla de plata que també va rebre lla cer-
vesa en el BBC 2020, principal concurs cerveser del sud d’Europa.
Segons Jordi Canet, CEO d’unika Beer, “ens sentim especialment 
orgullosos d’haver obtingut aquest nou reconeixement i veure que 
no només els nostres consumidors estan satisfets amb la qualitat 
d’unika, sinó que també ho ratifiquen una vegada més els princi-
pals especialistes el sector”. 

EMPRESA | CONCURS

DONATIU | FUNDACIÓ SANTA SUSANNA 

Nova edició del ‘Giving Tuesday’ per 
equipar el Punt de Trobada de l’entitat

La Fundació Santa Susanna s’ha sumat un any més al moviment in-
ternacional del Giving Tuesday; una iniciativa que enguany s’ha em-
marcat el dimarts 29 de novembre, just després del BlackFriday i el 
CyberMonday. En aquest cas, “tots els donatius aniran destinats a 
l’adquisició de les noves cadires del Punt de trobada” avançava la 
fundació. El Punt de Trobada és un espai on conflueixen les persones 
usuàries de les tres fundacions amb les seves famílies i amb les perso-
nes i entitats del municipi; un espai que, “després de les limitacions 
de la pandèmia, ha recuperat la programació d’activitats i s’ha 
omplert de nou de persones de totes les edats” hi afegeix l’entitat. 
Les trenta-dues cadires que es requereixen tenen un cost de 2.288 
euros, segons també ha informat la Fundació Santa Susanna: “A 
aquesta xifra cal restar-li els 919,02 € que es van obtenir a la 
23a Tómbola de la Festa Major i, per tant, es vol aconseguir els 
1.368,98 € restants”. Ara per ara, la campanya segueix activa i qual-
sevol persona interessada pot fer-ne un donatiu fins passat festes.

CAMPANYA SOLIDÀRIA | ESCOLA PIA

Nadales solidàries per l’escola Sam Sam
Després de tres edicions, l’Escola Pia de Caldes de Montbui ha gra-
vat enguany el seu quart CD amb temes nadalencs i ha comptat amb 
la participació de tota la comunitat educativa. El projecte pretén re-
forçar el vincle existent amb l’escola Sam Sam, de la ciutat de Dakar, 
al Senegal, i seguir generant aportacions econòmiques que facilitin 
disposar al centre educatiu de més recursos per a l’alumnat, així com 
incentivar els seus projectes educatius. L’escola de Caldes ha comptat 
amb el suport dels músics calderins, els germans Luís i Tomás Robis-
co, en la composició i muntatge dels temes musicals. “En l’àmbit edu-
catiu és molt interessant fer entendre a la gent que entre tots ens 
necessitem” diu Luís Robisco en el vídeo promocional del nou CD.   
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inalitza l’any i som 
molts els que aprofi-
tem per fer balanç i 
ens toca reflexionar 
sobre com d’útils hem 

sigut per la ciutadania del nostre 
poble aquest 2022 que estem a punt 
de deixar enrere. 
Recentment, acabem de cloure el 
millor mercat de Nadal de la his-
tòria de Caldes amb un gran im-
pacte econòmic pel nostre poble. 
La plaça de la Font del Lleó ha tor-
nat a esdevenir l’epicentre de mol-
tes activitat memorables com l’Es-
caldàrium, s’ha consolidat com un 
dels dos principals espais del nou 
format de Festa Major, juntament 
amb el Parc de Can Rius. 
Aquest 2022 també ens hem es-
forçat per fer realitat la feminit-
zació de carrers i places del nos-
tre poble. Així reconeixem grans 
dones menystingudes en un calaix 
de la història i ajudem a crear re-
ferents femenins dins la nostra so-
cietat, anem transformant l’òptica 
patriarcal imperant durant segles.
Enguany també hem aconseguit 
potenciar l’atractiu turístic de Cal-
des com a municipi termal, amb pa-
trimoni històric, paisatgístic i natu-
ral, gastronòmic, etc., tot acollint 
l’assemblea general de les viles ter-
mals europees (EHTTA). En total 
48 municipis van visitar el nos-
tre poble en el que representa un 
abans i un després en el prestigi in-
ternacional de la nostra vila. 
A més, hem ajudat a rebaixar la 
factura de la llum de molts ciuta-
dans i ciutadanes amb la Comu-
nitat Energètica Local (La CEL), 
però no només això, empoderem 
a la ciutadania a produir la seva 
pròpia energia i/o compartir-la en 
comunitat, potenciant l’energia 
verda, tot cuidant el planeta i el que 
deixarem als nostres fills i filles. 
I parlant d’infants, enguany s’ha fet 
una aposta decidida en la renovació 
dels tres parcs del barri del Buga-
rai i del nou parc de Rosa Sensat, 
al costat de l’Escola Montbui.  Fi-
nalment, els avis i àvies de Caldes 
ja poden gaudir del nou Casal per a 
la Gent Gran dins l’ampliació de les 
Cases dels Mestres, un espai molt 
reivindicat i necessari per reimpul-
sar la dinamització de les nostres 
persones grans i les seves activitats 
després de la pandèmia. 
Continuarem esforçant-nos per 
ser-vos útils. Ara que s’acosten les 
festes, us desitgem de tot cor: salut, 
amor, prosperitat i felicitat!
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es del PSC de Cal-
des de Montbui 
volem desitjar a 
tots els calderins 
i calderines unes 

fantàstiques festes i una bona sor-
tida i entrada en el nou any 2023. 
Esperem que gaudiu molt d’aquests 
dies, de la solidaritat, la companyia 
i el record de les persones que no 
podrà ser amb nosaltres enguany.

F D
Governem
per ser útils Bones festes!

a uns dies vam as-
sistir a la sessió de 
retorn del procés 
participatiu per a la 
remodelació de l’Av. 

Pi i Margall. A ningú se li escapa 
que cal una forta intervenció per 
millorar-ne l’accessibilitat però és 
l’eix principal de mobilitat del mu-
nicipi, pel que cal anar a pams. 
En aquest procés es va preguntar 
exclusivament sobre el Pi i Mar-
gall (mobilitat de vianants/vehi-
cles, accessibilitat, seguretat i fu-
turs usos). Les persones que hi van 
participar (412) evidentment van 
respondre el que se’ls hi pregun-
tava: com la voldrien idealment. 
Però no es va valorar com afecta-
rien aquests canvis a la mobilitat 
global de Caldes, quines alternati-
ves d’aparcament hi hauria previs-
tes ni, sobretot, com es faria front a 
la inversió titànica que suposa. Hi 
ha tres grans motius pel que aques-
ta remodelació, tal com es planteja, 
és absolutament inviable a curt i a 
mig termini. Desgranem-ho.
És imprescindible generar un nou 
model de mobilitat per tot el muni-
cipi que inclogui vianants, vehicles, 
alternatives sense impacte ambi-
ental i nous usos dels espais, des 
d’un punt de vista de sostenibili-
tat, E-mobilitat i benestar. Sense 
una visió global del rol dels dife-
rents carrers principals és impos-
sible saber quina funció pot/ha de 
tenir el Pi i Margall. 
Respecte l’aparcament, hem d’anar 
cap a zones urbanes amb menys 
vehicles, i amb més espai d’oci i 
zones verdes. Però cal definir a 
on hem aparcar! El Pi i Margall té 
unes 80 places. Amb les elimina-
des del pàrquing de l’església i a al-
tres carrers, terrasses... es supe-
ren amb escreix les del pàrquing 
Centre-Sindicat (i la meitat estan 
a pupil·latge). Cal crear nous espais 
on deixar el cotxe, amb una mobili-
tat dirigida i intuïtiva. I no és fàcil 
solucionar-ho amb la trama urba-
na existent. 
I finalment, com es paga? La par-
tida d’inversions (sense subvenci-
ons) pel 2023 és de 1.5 milions d’€. 
Tenim un deute de 13 milions (~67% 
del pressupost), i no es pot supe-
rar el 75%. Com es finança una obra 
de 5-6 milions si no tenim capaci-
tat creditícia?
Caldes no està preparada. Sense 
un estudi a fons, aquest projecte 
és una foto bonica per a la cam-
panya electoral. No venguem més 
fum, si us plau.
Per últim, desitjar-vos unes molt 
bones festes i un millor any 2023!

F
Fum, Fum, Fum

esde el Partido Po-
pular de Caldes de 
Montbui, les quere-
mos desear a todos 
los calderines que 

pasen unas muy Felices Fiestas 
Navideñas y una feliz entrada de 
Año 2023, deseándoles que en el 
nuevo año que vamos a estrenar se 
cumplan todos sus deseos.

D
Felicitación
navideña

* 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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AGENDA D’ACTES

20/12/2021 - 18 h
Festa de Nadal
Inauguració del pessebre. 
Presentació de la postal de 
Nadal, rifa de la panera tradicio-
nal i altres obsequis
Casino de Caldes
Acció Cívica Calderina

21/12/2022 - 18.30 h
Concert de Nadal de Tot Música
Sala d’actes de l’escola Stage
Tot Música ensenyament

21/12/2022 - 19.30 h
Concert de Nadal de corals i 
orquestres
Sala Noble de Can Rius
EMM Joan Valls

22/12/2022 - 17 h
Festival de dansa
Sala Noble de Can Rius
CN Caldes
Exhibició de danses de l’escola de 
dansa del CN Caldes. 
Compra d’entrades, reserva de 
localitats i inscripcions a
www.cncaldes.cat

22/12/2022 - 18 h
Plega i desplega el Nadal
Vestíbul de la biblioteca
Biblioteca de Caldes
Per a famílies amb infants a par-

tir de 7 anys. Més petits acompa-
nyats d’un adult.
Cal inscripció prèvia.

22/12/2022 - 20 h
Cantada de Nadales
Plaça de la Font del Lleó
Associació de Veïns i
Comerciants del Casc Antic
Altres: Hi haurà vi calent

22/12/2022 - 20.30 h
Xmas Zumba: classe de zumba
Plaça de Lluís Companys
Active dufit
És necessari portar barret de 
Nadal i es premiarà la millor dis-
fressa nadalenca

24/12/2021 - 17 h
Pessebre vivent
Església Santa Maria 
Associació Pessebre Vivent
de Caldes de Montbui

24/12/2021 - 18 h
Missa del Pollet
Església de Santa Maria 
Parròquia de Santa Maria 

24/12/2021 - 22 h
Missa del Gall
Església de Santa Maria 
Parròquia de Santa Maria 

25/12/2021 - 18.30 h
“Els Pastorets”
de Josep M. Folch i Torres
Sala Gran del Casino de Caldes

Grup Escènic Casino
Preu de les entrades: 12 € i 15 €
Venda d’entrades a taquilla els
dijous de 17 a 19 h i per Internet 
a http:bit.ly/CasinoCaldes

26/12/2021 - 18.30 h
“Els Pastorets”
de Josep M. Folch i Torres
Sala Gran del Casino de Caldes
Grup Escènic Casino
Preu de les entrades: 12 € i 15 €
Venda d’entrades a taquilla els 
dijous de 17 a 19 h i per Internet 
a http:bit.ly/CasinoCaldes

28/12/2022 - 16.30 h
Els Pastorets
A càrrec del Grup d’animació de 
la Fundació Santa Susanna
A Fundació Santa Susanna

01/01/2023 - 18.30 h
“Els Pastorets”
de Josep M. Folch i Torres
Sala Gran del Casino de Caldes
Del Grup Escènic Casino
Preu de les entrades: 12 € i 15 €
Venda d’entrades a taquilla els 
dijous de 17 a 19 h i per Internet 
a http:bit.ly/CasinoCaldes

03/01/2023 - De 17 a 20.30 h
Parc Reial
Parc de Can Rius
Ajuntament de Caldes de
Montbui – Comissió de Reis
Cal reservar entrades a caldes-
cultura.cat (a partir del 22/12)

04/01/2023 - De 17 a 20.30 h
Parc Reial
Parc de Can Rius
Ajuntament de Caldes de 
Montbui – Comissió de Reis
Cal reservar entrades a caldes-
cultura.cat (a partir de 22/12)

05/01/2023 - D’11 a 13 h
Parc Reial
Parc de Can Rius
Ajuntament de Caldes de 
Montbui – Comissió de Reis
Cal reservar entrades a caldes-
cultura.cat (a partir del 22/12)

05/01/2023 - 18.30 h
Entrega de les claus de la vila
Parc de Can Rius
Ajuntament de Caldes de 
Montbui – Comissió de Reis

05/01/2023 - De 19 a 20.30 h
Cavalcada de Reis
Sortida de la presó. Recorregut: 
c. Major i av. Pi i Margall
Ajuntament de Caldes de 
Montbui – Comissió de Reis

07/01/2023 - 12 h
El Llibreter Reial
Vestíbul de la biblioteca
Biblioteca de Caldes
Els infants que hagin deixat la 
carta al Llibreter podran passar 
per la Biblioteca a buscar els 
regals que els Reis els hi hagin 
deixat. Cal inscripció prèvia a 
la Biblioteca

08/01/2023 - 9 h
Torneig de 3x3 bàsquet
Lloc: Pavelló Municipal 
Les Cremades
Organitza: CN Caldes
Altres: Compra d’entrades 
a www.cncaldes.cat

08/01/2023 - 19.30 h
Concert de Nadal
Sala Noble de Can Rius
Coral Guisla
Altres: Repertori de nadales po-
pulars catalanes. Aquest concert 
es el tret de sortida de la cele-
bració del 40+2 anys de la coral 
Guisla

07/01/2023 i 08/01/2023
De 8 a 22 h
Torneig 4x4 Patins de Gel
Pavelló Municipal de la 
Torre Roja
Club Hoquei Caldes
Categories: benjamí, aleví, 
infantil, juvenil i junior
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ALTRES ACTIVITATS

Fins al 05/01/2023
Llibreter Reial
Vine a buscar la carta als Reis i 
deixa-la a la Bústia Reial, instal-
lada al vestíbul de la biblioteca.
En horari de la biblioteca.
Lloc: Vestíbul de la biblioteca 
Biblioteca de Caldes
Altres: Tota la informació i re-
comanacions de llibres per a in-
fants d’entre 0 i 13 anys a: 
llibreterreial.cat

Del 22/12/2022 al 05/01/2023
De 9 a 13.30 h 
Activitats esportives
de Nadal 2022
Instal·lacions esportives
Les Cremades
CN Caldes
Activitats esportives per a nens 
i nenes de P3 a 6è

Del 22/12/2022 al 05/01/2023
De 9 a 13 h 
Campus de Nadal
Pavelló Municipal
de la Torre Roja
Club Hoquei Caldes

Del 27/12/2022 al 05/01/2023
De 9 a 13 h 
Campus de Nadal i Reis
Camp Municipal de Futbol
Club Futbol Caldes

Fins el 08/01/2023
Exposició ARTSGRUP
i fira d’Art de Nadal
Espai d’Art Casino
Artsgrup
Altres: Accés gratuït

Del 22/12/2022 al 31/12/2022 
(tot el dia) i del 02/01/2023 al 
04/01/2023 (només matí)
Trenet de Nadal
Eixos comercials
Unió de Comerciants i Industri-
als de Caldes
Altres: Comprant a les botigues 
de Caldes Centre Comercial i de 
l’UCIC es pot obtenir un tiquet 
d’1 € per el trenet
També hi ha un rasca i guanya de 
Nadal, a partir del dia 19 de desem-
bre, si es compra a les botigues de 
l’UCIC i Caldes Centre Comercial

Del 27/12/2022 al 30/12/2022
Activitats de vacances d’hivern 
al Toc
El Toc
Ajuntament de Caldes 
de Montbui
Més informació: @eltoc

Del 27/12/2022 al 30/12/2022
Campanya “Aquí ho reciclem tot”
Un equip d'informadors ambi-
entals dialogarà amb els veïns 
sobre bons hàbits de separació 
de residus i el seu impacte en la 
cura del medi ambient
Diversos horaris

Diversos carrers del municipi
Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Oriental
A tots els participants se’ls lliu-
rarà un element facilitador de la 
separació de residus produït sota 
criteris de sostenibilitat

Del 9/01/2023 al 23/01/2023
Recollida d’Arbres de Nadal
Deixeu el vostre arbre sense 
guarniments nadalencs. 
Es poden portar a la deixalleria 
o qualsevol dia de la setmana i 
a qualsevol hora als llocs habi-
litats: c. de Llobet i Vall-llosera 
amb Sant Pau, pl. de Moreu, c. de 
Molí amb Calderón de la Barca, 
c. de Mossèn Cinto Verdaguer - 
parc del Bugarai, pl. de la Salut 
(c. de Lleida), c. de Granollers 
amb l’av. de Josep Fontcuberta, 
a l’aparcament de l’Escorxador 
i a El Tint
Ajuntament de Caldes
de Montbui

Tot el programa de Nadal a: 
www.caldesdemontbui.cat/
Nadal22

e · publicitat@calderi.cat

 t · 93 707 00 97

Els bons propòsits del 2023
s’han de posar en pràctica!

Vols fer créixer el teu negoci a Caldes? 

Anuncia’t 
des de 28€!
*En campanyes 
  publicitàries anuals
** Preu sense 
      el 21% d'I.V.A.

Propòsits 2023

Anar al gimnàs
Aprendre idiomes
Fer dieta
Anunciar-me al Calderí 
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Multa en nom de les dones?
ARTICLE D’OPINIÓ

7.500 euros de multa és el que ha 
considerat la inspecció de Treball 
de Catalunya que es mereix com 
a càstig el pastisser i empresari 
Jaume Junyent, amo de la trente-
na de fleques “Pa artesà del Vallès” 
que té a la demarcació de Barcelo-
na. El pecat capital que ha comès: 
no fer servir un llenguatge inclusiu.
Va gosar penjar als seus establi-
ments dos anuncis. En un es de-
manava “un mestre pastisser” , 
per cert lloc encara per ocupar, i 
en l’altre “dependentes” per aten-
dre les botigues.
Considera l’inspector/inspecto-
ra de treball que els va veure a 
la seva fleca de Parets del Vallès, 
que són discriminatoris,  per tant 
esdevenen una discriminació la-
boral. L’única conclusió negativa 
que va treure després d’inspecci-
onar la pastisseria.
Ens hem begut l’enteniment o és 
que ens hem grillat tots?
Filant molt prim potser es podria 
considerar que l’anunci on es de-
manaven dependentes s’hagués 
pogut expressar d’un altra manera 
i dir que es demanava gent o per-
sonal per atendre, per bé que el 99 
o el 100 per cent dels dependents 
són dones. Mestre Pastisser el po-

dríem considerar un terme neutre.
Equiparar un llenguatge “desafor-
tunat-com a molt- amb una discri-
mició laboral és molt greu i és no 
entendre res del que pot signifi-
car que facin el buit a un treballa-
dor per raó del seu gènere. El rao-
nament i la imposició de la multa 
només pot sortir d’una persona 
curta de mires, nècia, ruïn i ab-

solutament injusta que fa servir 
la sanció contra d’altri per a con-
trarestar la seva mediocritat i la 
seva inseguretat en nom d’un mal 
entès feminisme. 
No sé què cobra un inspector/
inspectora de treball però pagar 
una multa de 7.500 suposa per a 
la majoria dels mortals una suma 
descomunal i per a Junyent haver 
de vendre molts milers de xuixos, 
per cert els millors del món, se-
gons els van distingir fa dos anys.
Qui ha imposat la sanció és gaire-
bé segur que sempre ha treballat 
per compte d’un altre i te garantit 
el sou, les pagues dobles, les va-
cances, el dret a estar-se de baixa 
tant com li calgui, fa tots els ponts 
i té un bon horari laboral,  els au-
tònoms com Jaume Junyent no, 
tot al contrari.
“Pa artesà del Vallès” dona feina 
a 150 treballadors, 115 dels quals 
són dones, al seu obrador de 
Santa Perpètua de la Moguda 
el 80 per cent del personal són 
dones, repartides en diferents ca-
tegories i també en llocs de res-
ponsabilitat.

S’ha fixat amb això l’inspector/
inspectora?
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MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

Diada de Nadal

> Jaume Baigual i Rusiñol*

Oh, festa de Nadal!
avui és un gran dia 
per contemplar el pessebre
amb la molsa florida,

remets de vesc i grèvol 
i un brot d’arboç
al portal de l’Establia 
hi porten els pastors, 

bressol del Nadó diví
en aquesta nit celestial
un estel fa de guia 
fins al rústic portal.

A la nostra casa pairal,
és un jorn d’alegria  
tots hi fan caliu 
amb amics i família.

Somnis d’infantons,
amb el tió sota un vel,
caga torrons i pinyons 
i neules amb mel. 

*El poeta de Sentmenat

La fisonomia 
d’una pàgina
> Santi Torruella i Alsina

Entrar dins d’una llibreria esde-
vé sempre un bon propòsit. I així 
ho vaig pensar quan vaig obrir la 
porta de la vella llibreria. La im-
pertorbable amabilitat de llibre-
ter, no s’allunyava de les seves 
lents d’aproximació, semblants 
en el retrat de l’escriptor James 
Joyce que, junt amb altres autors/
es decoraven un pany de les parets 
emblanquinades i lumíniques. So-
vint adoptava també, un posat re-
flexiu de caràcter Marcel Proust 
i així ho accentuava sobretot; al-
hora que amb la seva companya, 
planificaven dins d’una conversa 
pausada i harmònica, les futures 
vacances fora del fet de brogir de 
la ciutat i talment com ho havia fet 
el seu dia, l’autor esmentat i el seu 
emblemàtic llibre: A la recerca del 
temps perdut. Així, m’adonava que 
en aquell espai, en què habitava tot 
un món d’intencions literàries per 
cercar i explorar; d’algunes de les 
temàtiques que ben precises i indi-
cades, estaven col·locades confor-
mant un munt de llibres i amb els 
respectius lloms alineats. I a partir 
d’aquesta premissa, era d’intuir ...

>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat
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Delegació calderina (Isidre Pineda, Núria Carné, Laia Cuscó, Verònica Arteaga, Daniel López i 
Albert Sanz) a Thiaroye, amb membres de l’AES i del Fons Català de Cooperació.> AJ.CALDES 

A Caldes de Montbui i al Senegal els separen uns 4.400 km que Josep Artigas, cooperant escolapi calderí, 
va salvar fa 45 anys i va establir un lligam entre la vila catalana i el país africà tan indissoluble i ferm com la 
seva confiança en l’esser humà

Cooperació calderina amb el Senegal: 
27 anys destinats al bé comú

La cooperació impulsada per Caldes té qua-
tre actors importants que han col·laborat al 
llarg de dècades per contribuir a la construc-
ció d’oportunitats per als i les joves senegale-
ses: Josep Artigas, l’Association Education So-
lidaire de l’Escola Pia al Senegal (AES), Caldes 
Solidària i l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

Per a les parts catalanes i per a les contraparts 
que treballen al país i en les que s’ha confiat per 
tirar endavant els diferents projectes hi ha un 
objectiu: reduir el nombre de vides senegaleses 
que es posen en risc cada dia intentant arribar 
al continent europeu i afavorir que les persones 
puguin construir un projecte vital al seu país. 

Per aquest motiu, la cooperació calderina s’ha 
centrat en la construcció i dinamització  d’es-
pais que promoguin el coneixement, l’aprenen-
tatge i l’autosuficiència. I per això la cooperació 
calderina al Senegal es basa en dues premis-

ses: el respecte i la formació per a la vida. 

De retruc, el gran guany per a la població de 
Caldes de Montbui ha estat aquesta font d’edu-
cació i formació per a la cooperació a la qual 
se sumen cada vegada més calderins i calderi-
nes. Caldes sap, Caldes entén, Caldes respecta 
i Caldes és al Senegal. 

El novembre de 2022, una delegació calderina 
formada per representants de l’Ajuntament 
i de Caldes Solidària, amb l’acompanyament 
del Fons Català de Cooperació, va visitar sis 
espais: cinc zones on Caldes de Montbui ha in-
vertit en projectes de formació i socialització 
(M’Lomp, Mampatim, Sokone, Karang i Thia-
roye); i, en qualitat d’estudi de projecte futur, 
una sisena zona que en l’actualitat és un exem-
ple d’esforç en femení pel cultiu i comercialit-
zació de productes agrícoles autòctons a Me-
dina Bouliadabau.
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ANTOINE SAMBOI: “ENS HEM FIXAT UN OBJECTIU, 
SER AUTÒNOMS”

Des del Centre de Promoció Agrària. Creació i Formació 
Professional de M’Lomp

El primer projecte dinamitzat per Josep Artigas al Senegal va 
ser aquest centre agrícola, ara fa 45 anys. El centre ha hagut 
de superar nombroses dificultats marcades per la manca de 
recursos i la fluctuació de lideratges i ara revifa gràcies a l’en-
titat FADDO Oussouye, amb Antoine Samboi al capdavant. 
FADDO Oussuouye treballa en la consolidació d’una coope-
rativa d’agricultura i ramaderia, en la qual participa el centre 
de M’Lomp, que recolza joves i dones i “que ajudarà a tren-
car el ritme de preus que pugen al mercat i recuperar els 
productes propis en lloc d’importar-los”, explica Samboi. 
“Volem aconseguir que les persones siguin autònomes. Si 
hi ha socis que ens ajuden, això ens facilitarà anar més 
ràpid; si no trobem socis, ho continuarem fent a la nostra 
manera”, diu Samboi referint-se al sistema de col·laboració 
per a l’autosuficiència basat en la generació de les matèries 
primeres bàsiques, en la transformació i comercialització 
posterior dels productes i en el sistema de préstecs justos 
que promou l’entitat. 

JULIETTE DEMBA: “HE DECIDIT VENIR AQUÍ PER 
TENIR UN FUTUR”

Des de la Granja Escola de Karang

Situada a la regió de Fatick i molt a prop de Sokone, floreix 
la Granja Escola de Karang, on joves com la Juliette Demba 
reben formació sobre agricultura. 
Ella és part de la trentena de joves que participen en aquest 
projecte de formació professional en l’àmbit agrícola i rama-
der. Actualmemt, a Karang, el gran repte és dedicar els 3 
propers anys a homologar els estudis que s’imparteixen, ade-
quar els continguts a les necessitats dels joves, del departa-
ment de Fondiounge, augmentar el nombre d’alumnes i avan-
çar cap a la modernització i diversificació de la producció. 
En relació amb aquestes necessitats, Juliette Demba expres-
sa: “Vull tenir un futur a l’agronomia, és per això que he 
decidit venir aquí. I també per alimentar la meva família 
i la població del Senegal”. Juliette Demba posa l’accent en 
l’alimentació “suficient, nutritiva i variada” que els per-
meti tenir “la força per treballar”. Aquí juga un paper fo-
namental la residència d’estudiants Kër Caldes (Can Cal-
des), on s’ha destinat la darrera aportació feta per Caldes 
de Montbui. 

MARIAMA BÂ: “VENIR AQUÍ ENS DONA COSES QUE 
NO TENÍEM”

Des del Centre Catalunya. Projecte per a la població Jove 
de Mampatim

“Les noies no teníem mitjans per a les nostres activitats, no 
teníem un espai fins aquest moment que ens han prestat un 
gran espai perquè la gent pugui participar”, diu Mariama. Per 
a ella, els coneixements que incorpora acabaran sent la diferèn-
cia entre quedar-se a casa o haver de deixar el seu país. Totes les 
accions promogudes al Centre Socioculturel Calasanz du Foula-
dou tenen per objectiu permetre a joves com la Mariama Bâ que-
dar-se a la regió de Kolda amb garanties de futur. 
Actualment, el cooperant Josep Artigas lidera la creació d’aquest 
espai multifuncional i sociocomunitari amb espais per a infants 
i joves i per a la població en general. El projecte, promogut per 
Caldes Solidària, amb el suport del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb l’As-
sociation Education Solidaire com a contrapart, consolida un pro-
grama d’activitats comunitàries que té per objectiu desenvolupar 
l’entorn social i econòmic de la zona. Actualment funcionen es-
pais d’alfabetització, reflexió, esport i, fins i tot, dansa. En el futur 
es vol convertir el centre en una escola de formació professional.

JOSEP ARTIGAS: “EL JOSEP D’ARA LI DIRIA AL 
JOSEP DE FA 45 ANYS: NOI, HO VAS ENCERTAR”

Des del Senegal 

Artigas coopera i és al Senegal des de fa 45 anys. Cooperar i 
ser, aquests dos verbs defineixen una vida dedicada a la igual-
tat d’oportunitats i a la presència conscient.
“La primera intuïció va ser ajudar els joves”, diu referint-se 
al primer projecte que va dirigir a M’Lomp, “perquè han de 
tenir la formació necessària per quedar-se i, si no la tenen, 
marxen”. A aquesta primera intuïció s’ha mantingut fidel, i 
en ella es basen amb èxit projectes com els de M’Lomp, Thi-
aroye, Karang, Sokone o Mampatim.
La seva és la història d’un jove escolapi que sabia jugar a bàs-
quet i a futbol i que va connectar amb joves senegalesos a tra-
vés de l’esport, per després seguir generant vincles i entesa. 
“La cooperació és ser present. Cooperar és veure el bé co-
munitari i participar-hi”. Reflexionant sobre aquestes dèca-
des i la seva elecció, avui Artigas expressa aquest “noi, ho vas 
encertar” i el següent agraïment: “Em quedo amb la vostra 
estimació, de la gent de Caldes; amb la comunitat que he 
escollit, els escolapis, i, sobretot amb una gran satisfac-
ció i acció de gràcies a tota la gent que m’ha acompanyat”. 

SAMSON EHEMBA: “UNA NOIA POT EDUCAR TOTA 
UNA NACIÓ”

Des del programa de Promoció cultural, social i d’inser-
ció de joves de Thiaroye

La cooperació internacional, i la calderina, afavoreix la realitza-
ció d’aquest projecte que escolaritza 1.060 alumnes en una de les 
zones de Dakar més desfavorides. Al barri de Thiaroye (Pikine), 
l’alimentació i l’educació presenten greus mancances entre la po-
blació infantil i la immigració esdevé l’única solució entre la po-
blació jove. Samson Ehemba, director de la contrapart Associa-
tion Education Solidaire, explica que “construir una escola en 
un suburbi desfavorit és una oportunitat per a molta gent de 
realitzar-se, tant des del punt de vista social com escolar”. A 
l’entrada del centre, un mural exhibeix el lema del centre: “Educa 
una noia i educaràs tota una nació”. És un lema pensat per pro-
tegir les joves del matrimoni precoç, de l’abandonament escolar 
i de convertir-se en mà d’obra. Alhora, és un lema per empode-
rar-les. “Allà on s’entén, la seva situació a la llar canvia. Elles 
tenen una gran capacitat d’influència en una societat pater-
nalista. Veiem com les noies aborden els temes tabú i es com-
prometen. Aquests són aspectes que treballem i els resul-
tats són aquí: tenim més noies que nois a les nostres classes”.

MARIAMA MANÉ: “LES DONES VOLEM REALMENT 
SER AUTÒNOMES, NO DEPENDRE DE NINGÚ PER RES”

Des dels perímetres agrícoles de Medina Bouliadabou

Aquesta aposta del Fons Català de Cooperació per apoderar 
91 agricultores de la Comunitat de Medina Boudialabou és un 
projecte de prospecció que va visitar la delegació calderina. 
La cooperació entre Caldes i el Senegal ha de seguir i totes 
les parts estudien necessitats reals de la població i maneres 
eficients d’atendre-les. 
A Medina, les dones gestionen tres hectàrees de tres hortes 
comunitàries i assumeixen tres reptes: millorar els equipa-
ments (especialment pel que fa les tanques perimetrals que 
les protegeixen i al reg); formar-se en tècniques agrícoles i 
convertir-se en emprenedores que sàpiguen treure la millor 
rendibilitat a les hortes. 
Mariama Mané descriu aquests reptes amb aquesta clare-
dat: “Nosaltres no volem estar esperant. Volem fer-ho per 
nosaltres mateixes. Si algú ens vol ajudar serà benvingut, 
però ho volem i podem aconseguir-ho per nosaltres ma-
teixes. Això és el que les dones volem avui”.
La declaració de Mané és una definició del significat de la 
cooperació al Senegal: autonomia, recursos i capacitació.  
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Del 2 a l’11 de 
desembre es va 
celebrar amb gran èxit 
de públic el tradicional 
mercat de Nadal

a és una tradició consoli-
dada la celebració del Mer-
cat de Nadal a Caldes, en 
la 36a edició que s’ha cele-
brat enguany s’han supe-

rat totes les expectatives, del dia 2 a l’11 
de desembre milers de visitants arri-
bats d’arreu van gaudir de les parades 
de fusta situades a la plaça de la Font 
del Lleó i del brou termal cuinat a l’olla 
més gran de Catalunya. El nucli antic 
de la vila, durant els deu dies que va 
durar el Mercat de Nadal, es va omplir 
de molts visitants que tenen per tradi-
ció visitar aquest format de mercat i de 
moltes famílies que van poder gaudir 
d’una programació pensada perquè els 
més menuts gaudissin tant dels espec-
tacles com dels tallers nadalencs pen-
sats perquè la seva experiència al Mer-
cat de Caldes fos inoblidable.

Una de les particularitats del 
Mercat de Nadal calderí és el tast i la 
venda del tradicional brou de Nadal, 
elaborat amb productes de proximi-
tat, el tast de carn d’olla i el tast de les 
llenties pardines que estan cuits amb 
l’aigua termal de la Font del Lleó i que 
es couen en una olla gegant i amb foc 
de llenya. Durant els deu dies de Mer-
cat es van veure les llargues cues de 
gent que esperava pacientment el seu 
torn per poder degustar gratuïtament 
el brou fet amb aigua termal així com la 
carn d’olla, amb un preu simbòlic d’un 
euro, per evitar el malbaratament ali-
mentari, i les llenties.

En total es van repartir 38.000 ra-
cions de brou, gairebé 8.000 racions 
més de les previstes, i que a causa de 
l’alta demanda, els organitzadors van 
haver d’ampliar la cocció de brou ter-
mal en 2.000 litres més. Pel que fa a 
la carn d’olla es van repartir 4.000 ra-
cions i de les llenties pardines, a càr-

La màgia del Nadal omple
el nucli antic de la vila

L
Mireia Clapers

rec de Llegums Cuits Parellada, se’n 
van distribuir les 2.000 racions previs-
tes inicialment. Les 3.000 ampolles del 
brou termal de Nadal envasat, que es-
taven a la venda al Museu Thermalia, 
també es van exhaurir, per això, ja s’ha 
fet una nova comanda de 300 ampolles 
més que estaran disponibles a la venda 
el pròxim dia 20 de desembre.

MOLT MÉS QUE UN MERCAT
Al llarg dels deu dies que ha estat obert 
el Mercat de Nadal es van instal·lar a 

TRADICIONS | MERCAT DE NADAL

la plaça de la Font del Lleó i als car-
rers del voltant un centenar de casetes 
de fusta on es podien trobar una gran 
varietat de productes nadalencs, així 
com productes d’artesania, alimenta-
ció, antiguitats i brocanteria que molts 
visitants van aprofitar per fer algunes 
compres nadalenques. Enguany, el 
públic també va poder degustar dife-
rents propostes gastronòmiques gràci-
es a les food trucks que hi havia instal-
lades al mercat. A banda de les parades 
i el brou termal, el Mercat de Nadal de 

Com ja és tradició la sala gran del Casino acollirà 
una nova representació d’Els Pastorets de Josep 
Maria Folch i Torres. Enguany, els dies 25 i 26 de 
desembre i 1 de gener el Grup Escènic Casino, sota 
la direcció de Francesc Serra, interpretarà un dels 
textos teatrals més emblemàtics que es representa 
durant les festes de Nadal a gairebé tots els munici-

pis de Catalunya. El Grup Escènic Casino presen-
tarà com a novetats més destacades uns Pastorets 
amb un canvi generacional als seus personatges 
principals, pujant a l’escenari  joves promeses cal-
derines. Es podran veure als dimonis protagonistes 
amb un renovat vestuari i, també, s’estrenarà un 
nou decorat.

El brou termal va tornar a ser el protagonista indiscutible de la 36a edició del Mercat de Nadal de Caldes amb un total de 38.000 racions repartides. > CMC

Caldes també va oferir una programa-
ció molt diversa adreçada a un públic 
infantil i familiar. Tot i que la pluja va 
fer acte de presència algun dia de mer-
cat, s’han pogut comptabilitzar 1.600 
infants que van participar en les dife-
rents activitats com els diferents es-
pectacles que s’oferien al migdia i a la 
tarda a l’escenari ubicat a la plaça de 
Can Rius o, també, els que van partici-
par en els diferents tallers de manua-
litats, tots de temàtica nadalenca, i als 
jocs tradicionals de fusta.

38.000
racions de brou 
termal repartides 
al llarg dels 10 dies 
de mercat

Compte enrere per una nova representació d’Els Pastorets
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Més de 300 persones van omplir la sala gran del Casino de Caldes 
aquest diumenge per veure la representació de l’òpera d’Henry Purcell

Moment de la representació de l’òpera Dido & Aeneas, aquest diumenge, a la sala gran del Casino. > CEDIDA

El Taller d’Art ha editat un llibre 
amb el recull dels treballs realitzats 
pels alumnes d’entre 4 i 17 anys del 
curs 2021/2022 amb totes les disci-
plines que imparteix l’equipament 
calderí en marc del seu projecte pe-
dagògic. La poesia com a fil con-
ductor “Ut pictura poesis” (“com 
la pintura així és la poesia”) recull 
els treballs d’escultura, fotografia, 
gravat i pintura/dibuix dels alum-
nes infants del Taller d’Art, unes 
obres creades a partir de la lectura 
de poemes de Joan Brossa i Joana 
Raspall, entre altres, cançons de 
cantautors com Roger Mas, entre 
d’altres, i definicions del terme po-
esia. El llibre “Ut pictura poesis” 
ha estat dissenyat per l’equip del 
Taller d’Art i l’editor calderí Ignasi 
López, propietari de la Bibliogràfi-
ca, que tot i ser el resultat del pro-
jecte pedagògic del curs passat, 
reflecteix la magnífica tasca que 
l’equip docent ha fet durant els 
quaranta-dos anys de trajectòria 
del Taller d’Art.

El Taller d’Art presenta el 
llibre “Ut pictura poesis”

Imatge de l’interior del llibre editat pel Taller d’Art Manolo Hugué. > CEDIDA 

EDITORIAL | ART

SOLIDARITAT | ÒPERA

L’òpera Dido & Aeneas omple el Casino

L’obra, organitzada per la Xarxa 
Inclusiva Cultural i Solidària 
(XICS), va estar interpretada per 
més de 120 persones, entre cantai-
res adults de la Coral el Calderí, el 
Cor La Bufa i el Cor de l’Aula de 
música de l’Orquestra de Grano-
llers, i dels cors infantils i juvenils 
de l’Escola el Calderí i l’Institut 
Manolo Hugué, el cos de dansai-
res de l’Stage, escola de dansa, els  
cantants i artistes solistes, els mú-
sics de l’Orquestra Simfonieta Bar-
roca. Una producció dirigida per 
Francesc Camps i que va comptar 
amb la direcció artística i musical 
del director d’orquestra Jordi Pi-
corelli. La representació de Dido 
and Aeneas, considerada l’òpera 

més important del Barroc, ha sig-
nificat tot un repte per a l’orga-
nització, a causa del l’alt nivell de 
producció que ha comportat, amb 
la incorporació d’artistes solistes, 
músics i cantaires professionals. 
S’ha mantingut, però, la part in-
clusiva i amateur combinant di-
ferents cors, ja que cada un d’ells 
interpreta diferents peces. Cal res-
saltar que l’obra s’ha preparat en 
un temps rècord de dos mesos i 
mig pel que fa als assajos, i segons 
apunta Francesc Camps, moltes 
persones veien com a una bogeria 
i bastant impossible la realització 
d’aquest projecte, “i sí potser que 
estem bojos, però aquestes perso-
nes no sabien que comptàvem amb 

l’ingredient principal que ens ha 
permet aconseguir aquesta fita, 
que és la suma d’energia de molta 
gent. Per tant, només i només grà-
cies a la màgia, a la il·lusió i a l’es-
forç de tantes i tantes persones 
que ho han fet possible”, assenyala.
Aquest ha estat el quart concert 
solidari organitzat per la XICS,  
que enguany ha anat en benefici de 
la Marató de TV3, tot just al final 
de la representació és va fer pú-
blic la recaptació aconseguida de 
1.500 euros quantitat que sumada 
al que es va obtenir de les aporta-
cions d’entitats i les activitats or-
ganitzades durant la jornada mati-
nal de Caldes Bull amb la Marató, 
va donar el total de 4.000 euros. 
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Natura i esport en el 9è cros 
emmarcat a Torre Marimon

ATLETISME | 9È CROS 

La prova del Club Atlètic Calderí continua evolucionant any rere any i creixent en quota de participació

Participants del 9è cros calderí en el bosc de Torre Marimon en el qual transcorre la cursa. > A. SAN ANDRÉS 

l moment d’arriba-
da dels cros sempre 
significa el final de la 
temporada atlètica. 
Un impàs pels atle-

tes entre la pista i la pista coberta, 
però no per això menys important. 
La proliferació d’aquestes proves 
en els últims anys deixa entreveu-
re la necessitat dels corredors per 
aquest tipus de superfície, que dei-
xen una estampa visual sensacional 
pels espectadors i espectadores. En 
aquesta línia, el Club Atlètic Calde-
rí no va deixar passar l’oportunitat 
fa nou anys i el seu cros ja s’ha con-
vertit en un dels clàssics del Vallès 
Oriental, on destaca la qualitat d’un 
recorregut que agrada a especialis-
tes, però totalment apte per aficio-
nats que només volen participar en 
una prova d’aquest tipus. 

El passat diumenge 11, 204 cor-
redors i corredores van donar-se 
cita a les instal·lacions del Club Atlè-
tic a Torre Marimon, on el paisatge 
de la zona va ser la principal atrac-
ció d’una cursa en la qual va pre-
dominar l’ambient fred i humit pre-
sent des de primera hora del matí i 
que va posar el punt tècnic al traçat.

Amb quatre circuits de dis-
tàncies diferents (2000, 1500, 1100 
i 800), l’entitat presidida per Santi 
Cijes va tornar a destacar per la 
seva capacitat d’organització, amb 
una desena de curses que van en-
globar totes les edats, de màster a 
minis, on després de la revàlida de 
principis d’any -quan va ser puntu-
able pel calendari del campionat de 
Catalunya- res va escapar del con-
trol organitzatiu. Si bé la participa-
ció va quedar en gairebé una ter-
cera part de la prova disputada al 
març, els més de 200 participants 
van estar en la línia d’anteriors 
edicions, superant fins i tot els 186 
del 2019, última edició normalitza-
da sense formar part del català, on 
els més de 700 participants seran 

E
Albert San Andrés  difícils de superar.

La temperatura i la previsió 
de plugim no va frenar als atletes 
participants en les 10 curses dis-
putades, sent la de categoria Open 
la més nombrosa de totes amb 47 
participants. Amb 5.000 metres de 
recorregut, la cursa va ser força 
competida al capdavant, fins que 
el guanyador, Sergi Moreno (Tri-
atló Montornès), va decidir esca-
par-se per a completar les dues úl-
times voltes en solitari, amb David 
Soto i el local Marc Parada despen-
jats i protagonitzant una bona llui-
ta per a separar-se del grup per-
seguidor i entrar també amb una 
àmplia diferència entre ells. More-
no va completar el circuit passant 
dos segons dels 19 minuts, mentre 
que Soto va sumar 10 segons més i 
Parada, 28 respecte al guanyador. 

En categoria femenina, la 
lluita inicial també va ser intensa 
entre una destacada Paula Fabre-
gat (CA Canovelles), que finalment 
es va emportar la victòria amb un 
crono de 00:22,46, a distància de 
la veterana María José Gajete (At-
letisme Sant Boi) amb 00:23,28 i 
Tània Garcia (JA Montcada) amb 
00:23,33.

Les promeses del sub20 i 
sub18 es van donar cita tot just des-
prés de la carrera Open, comple-
tant el mateix recorregut de 5.000 
metres i en una carrera que no va 
decebre als presents. Cesc Ullar 
(CA Parets) va ser el més ràpid 
(0:18,55) en sub20, mentre que el 
seu company d’equip Martí Ullar 
(0:18,04) va ser el millor en sub18, 
rebaixant en 50 segons el crono del 
seu germà gran. Eva Martínez va 
ser la millor en el sub18 femení, on 
l’atleta del CA Baix Montseny va 
aturar el temps en 0:33,59.

Les categories de màster sem-
pre tenen l’al·licient de tenir corre-
dors especialistes en qualsevol for-
mat i en aquesta ocasió va quedar 
demostrat amb la victòria de Juan 
Luis Ramón (JA Montcada) amb 
0:17,49 en M35, seguit de la seva 

companya de club Esther Cruz 
amb 0:22,06. En M50, Manuel Ti-
rado (0:20,30) del CA Mollet i Eva 
Pupim (0:22,15) de la JA Montcada 
van ser els guanyadors.

La coincidència amb els con-
trols de pista coberta a Sabadell, 
el campionat d’Europa de cros a 
Turí (Itàlia) o el campionat de Ca-
talunya de ruta a Viladecans van 
restar efectius al cros calderí, 
quedant pràcticament deserta la 
competició reina. El sènior es va 
veure afectat per les baixes d’últi-
ma hora, tot i que Sandra Gómez 
(Atletisme Barcelona) va ser la mi-
llor sobre el circuit de 6.000 m de 
Torre Marimon, amb un temps de 

Caldes reconeix als 9 Ambaixadors i Ambaixadores de l’esport calderí 
Fins a 9 esportistes de disciplines individuals han estat reco-
neguts com a Ambaixadors/es de l’esport calderí per a la tem-
porada 2022-2023. La 6a convocatòria del programa d’ajuts a 
l’esport individual és una de les edicions que compta amb més 
ambaixadors/es, alguns d’ells/es molt joves. De fet, 7 d’aquests 
esportistes s’estrenen en el ‘càrrec’: Marc Val (Natació); Ti-

ziano Ortiz (Futbol); Bernat Puig (Ciclisme), Pol Montserrat (Atletisme); 
Eloi Val (Waterpolo); Marina Vilardell (Atletisme), i Marçal Rovira (Ciclis-
me). En paral·lel, les esportistes Elna Francès (Patinatge artístic) i Vanessa 
Olmos (Atletisme) repeteixen com a ambaixadores en aquesta nova tempo-
rada. El suport a l’activitat esportiva es tradueix en una aportació econòmi-
ca, que ha sumat 5.000 € repartits entre els ambaixadors i ambaixadores.

0:26,50, mentre que Daniel Baena 
(JA Montcada) va completar el de 
8.000 m en 0:29,47.

Les categories inferiors, amb 
133 participants, van deixar multi-
tud d’anècdotes en una jornada ro-
dona i sense cap incident destaca-
ble que pogués esborronar aquesta 
novena edició del cros calderí, una 
entitat amb 140 socis que s’ha con-
solidat amb esdeveniments com el 
cros o la Cursa del Dimoni, un clàs-
sic ja de la Festa Major a l’octubre.

El president de l’entitat, Santi 
Cijes, valorava aquesta edició com 
a molt satisfactòria: “Estem en la 
línia d’anteriors edicions, exclo-
ent-hi el campionat de Catalu-

nya per la seva excepcionalitat, 
quant a participació i ressò. Les 
curses han estat un èxit i no hem 
tingut cap ensurt remarcable”. 
El màxim mandatari va remarcar 
que “les nostres instal·lacions 
són un luxe per a córrer curses 
d’aquest tipus. El paisatge que 
tenim a Torre Marimon és sen-
sacional i el feedback que obte-
nim dels participants és sempre 
molt positiu”.

Una prova que aglutina activi-
tat atlètica i natura, en un paratge 
que és l’enveja de la redolada i que 
garanteix la genuïnitat d’una prova 
que ja s’ha convertit en un clàssic 
de finals d’any al Vallès.
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El jugador número 7 del primer 
equip del CH Caldes, Alexandre Ac-
sensi, va morir en un fatídic accident 
de trànsit a la matinada del diumen-
ge 4 de desembre. Segons va infor-
mar el Servei Català de Trànsit, tres 
vehicles van estar implicats en l’ac-
cident mortal a la C-59, a l’alçada de 
Palau-solità i Plegamans, i fins a qua-
tre persones més van resultar feri-
des de diferent gravetat. 
El defensa del Recam Làser Caldes, 
de 29 anys, va jugar a hoquei patins 
amb el club calderí des de la base 
i va ser internacional en categori-
es inferiors. L’últim partit disputat 
d’Acsensi va ser la victòria del dis-
sabte anterior al sinistre, a la pista 
del Sant Cugat del Vallès (3-4), que 
va situar els jugadors de Candami en 
la 5a posició de la Parlem OK Lliga. 
Arran de la dramàtica pèrdua, Cal-
des ha sentit una gran commoció, la 
qual va fer-se més que palpable en 
l’acte d’homenatge i minut de silenci 
que va celebrar-se el 5 de desembre, 
al vespre, a les instal·lacions del Pa-
velló Torre Roja. De manera imme-

Gran commoció per la pèrdua 
d’Acsensi en un accident de trànsit 

El comiat des del pavelló esportiu que ha vist créixer a Acsensi. > A.SAN ANDRÉS 

diata, el CH Caldes va fer públic un 
comunicat on expressava el profund 
dolor que sentien arran del traspàs 
d’Acsensi, “un dels nostres juga-
dors més estimats i carismàtics” 
deien en el missatge. “Amb el dolor 
que representa escriure aques-
tes paraules, volem transmetre a 

familiars, amics i amigues el nos-
tre més sentit condol”, hi afegien. 
El club calderí va comunicar l’anul-
lació de tots els partits i entrena-
ments previstos per a la setmana 
posterior. En paral·lel, la Federació 
Catalana de Patinatge també va fer 
públic el seu condol a la família.

HOQUEI | DOL

La vila va celebrar un sentit comiat que va omplir el Pavelló Torre Roja

FUTBOL | 1A CATALANA

Jose Luis Duque, míster del 1r equip del C.F. Caldes. > T. GUTIÉRREZ

Última derrota del CF 
Caldes abans del descans 

En l’últim partit de l’any, abans de l’aturada de les vacances de Nadal, 
l’11a jornada de lliga acaba en derrota pel conjunt calderí (1-0). Els 
jugadors de Duque van caure davant d’un Mataró efectiu que durant 
la primera part del partit va saber marcar el gol que, finalment, va 
significar la victòria del conjunt local, en el minut 20’.
En la segona part, tot i que el conjunt del Caldes va continuar llui-
tant, malauradament no va tenir sort de cara a la porteria contrària.
Així doncs, el CF Caldes no trenca la mala ratxa de resultats, que no 
de joc!, i ara és temps d’una petita aturada per carregar piles, i amb 
treball i humilitat, els nois de Duque tornaran a la senda de la victòria.
El peimer equip de Caldes de Montbui acabarà l’any a la 9a posició 
amb 13 punts al mig de la taula de la classificació. El primer partit 
del 2023 oferirà un derbi C.F. Caldes – E.C. Granollers a les Crema-
des, el pròxim 8 de gener, a  les 12 hores. > T. GUTIÉRREZ
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DEFUNCIONS

14 de desembre · 92 ANYS
WENCESLAO SÁNCHEZ 
GUERRERO 

6 de desembre · 74 ANYS
JOSÉ CUARTIELLAS 
CONEJOS 

24 de novembre · 58 ANYS 
CLAUDIO ARTEAGA PÉREZ 

11 de novembre · 82 ANY
JULIANA CASTILLO 
HONTECILLAS

Passatemps en català

Hi ha cap error ortogràfic en aquesta oració? 
“Amb l’operació han aconseguit reduir-li dues 
dioptries i ara portarà unes ulleres molt primes.”

Sí  No 

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

UN COP DE MÀ
Rumia i encerta-la!

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

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

“El meu repte a 
la vida és ajudar 

a les persones”

J.
 S

E
R

R
A

- Per què va decidir encaminar la 
vida professional cap a la Psicolo-
gia i la Logopèdia?
Des de sempre m’han agradat molts els 
nens i de petita ja era molt altruista i 
pensava que a l’hora d’escollir una pro-
fessió volia encaminar-la cap als nens 
o a gent que tingués problemes per po-
der-los ajudar. Crec que vaig escollir 
molt bé, em vaig especialitzar en psi-
comotricitat, figura a fons, tot el que 
és educació especial.

- Com arriba a l’Educació Especial?
Vaig ensopegar uns anys que, pràctica-
ment aquest món no existia. A Barcelo-
na ja havia fet classes i quan vaig venir 
a Caldes, tenia al fill petit, però de se-
guida em va sorgir l’oportunitat d’im-
partir classes a nens amb dificultats.

- Què en recorda d’aquella època?
Va ser una època preciosa, encara 
ara em trobo alumnes que vaig tenir 
i estan molt agraïts que gràcies a la 
tasca que vam poder realitzar s’han 
pogut desenvolupar a la vida. Per mi 
és una satisfacció enorme haver con-
tribuït al desenvolupament dels meus 
alumnes. Puc sentir-me molt feliç.

- Hi ha treballat durant quaranta 
anys, creu que s’ha evolucionat?
Penso que encara que molt per fer. 
Crec que avui dia no es respecta prou 
el procés maduratiu de cada individu, 

em preocupa molt l’alt percentat-
ge de fracàs escolar, de gent que 
abandona els estudis, crec que no 
hi ha prou recursos, els professio-
nals fan tot el que poden, però no 
sempre és suficient.

- Va crear una escola dedicada a 
l’ensenyament d’educació especi-
al. Com sorgeix aquest projecte?
Vaig treballar en diverses esco-
les, però el volum d’alumnes que 
ja tenia aquí Caldes era impor-
tant, primer vam començar al ga-
ratge de casa que de seguida es va 
quedar petit i després vam passar 
al carrer Montserrat, on vam fer 
programes de garantia social i 
d’inserció laboral. El meu objec-
tiu i el meu repte a la vida és aju-
dar a les persones.

- Els seus dos últims llibres “Do-
nant un xic de felicitat” el 2016 i 
“En temps difícils, un xic de fe-
licitat”, el 2022 són fruit d’unes 
circumstàncies específiques, l’es-
criptura ha estat terapèutica?
En un moment on estava desbor-
dada de feina vaig patir un ictus 
i la vida em va canviar noranta 
graus, vaig passar dos anys terro-
rífics. Però amb molt d’esforç vaig 
començar a recuperar-me i vaig 
tenir clar des del primer moment 
que no em volia quedar tancada 
a casa sense fer res. Vaig apun-
tar-me a un curs d’escriptura a 

l’Ateneu Barcelonès, ja que sempre 
m’ha agradat escriure. Després de 
conèixer al pare Ignasi Ricart em 
va animar a publicar el llibre “Do-
nant un xic de felicitat” a l’Editori-
al Claret. El segon llibre el vaig es-
criure durant la pandèmia, un diari 
de reflexions, i l’editorial també el 
va poder publicar.

- De què tracten aquests llibres?
El primer és més autobiogràfic, 
parlo de la maternitat, dels meus 
nets, intentant posar-hi una mica 
de poesia a algunes reflexions. El 
segon, en canvi, és purament refle-
xiu, sobre l’autoestima, la por, l’odi, 
el perdó, etc.

- Sempre li ha interessat l’autoco-
neixement i l’autoestima?
Si, jo crec que són imprescindibles 
per la persona. Avui dia sembla que 
estem programats, i necessitem 
parar per gaudir de les coses sen-
zilles que són les que realment ens 
poden donar la felicitat. Com a hu-
mans no hem après a estimar-nos, 
a respectar-nos.

- Què li fa feliç?
El més important a la meva vida és 
ser agraïda, respectar, estimar a la 
gent, estimar a la natura, pensar 
que cada dia creixo com a persona, 
aquest és el meu objectiu i cada dia 
donar energia positiva a la gent que 
està al meu voltant.

Josepa
Forns i

Pujol 

Psicòloga, logopeda i escriptora

Li agrada que li diguin Josepa, cada dia es 
lleva ben d’hora per pujar al seu estudi a 
escriure i després surt a caminar. Amant 
de la natura i el mar, optimista de mena, 
assaboreix la vida com a poesia, sempre 
sap trobar el costat positiu de les coses.

Mireia Clapers 

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


