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Fins a 7.000 persones van visitar 
el Parc Reial els dies 3, 4 i 5 de gener
>P10

Ses Majestats els Reis de l’Orient van arribar al Parc Reial instal·lat al parc de Can Rius per recollir les il·lusions i desitjos dels infants de Caldes de Montbui escrits en les seves cartes. > J. SERRA

Comença la campanya 
anual de poda d’arbrat a 
carrers i equipaments
>P04

Caldes celebra 150 anys 
d’història escrita de la 
festa de Sant Antoni 
>P08

L’últim adeu a Alexandre 
Acsensi en un sentit acte 
d’homenatge 
>P12

Quasi 26 milions 
d’euros de pressupost 
municipal pel 2023
>P02-03
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Caldes disposa de 26 milions 
d’euros per encarar l’any 2023 

FINANCES | COMPTES MUNICIPALS

Il·lustració de la remodelació de l’antic col·legi del Carme, des de l’espai públic; una de les principals actuacions previstes pel govern local, enguany.> AJ.CALDES 

Es tracta d’un dels pressupostos municipals més elevats de la història arran de l’arribada de fons Next Generation 

l pressupost municipal de 
Caldes de Montbui per a 
l’any 2023 és d’aproxima-
dament 26 milions d’eu-
ros. En concret, els comp-

tes aprovats en el Ple municipal de 
desembre del 2022 sumen la quantitat 
de 25.808.961,97 €, el que significa “un 
dels pressupostos més importants 
que s’han presentat mai a l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui”, consi-
dera l’alcalde, pel fet que, d’entre altres 
motius, “es tracta d’un dels comptes 
municipals de major volum econòmic 
arran de l’arribada de subvencions 
públiques derivades de fons Next Ge-
neration” afegeix Isidre Pineda. 
Mentre el pressupost municipal de 
l’exercici anterior era de quasi 23 mi-
lions d’euros, Caldes compta enguany 
amb una injecció econòmica extraordi-
nària que ha permès la previsió d’una 
voluminosa partida d’inversió i, alhora, 
contenir la despesa creixent que ha pro-
vocat la inflació: “Ha estat un pressu-
post difícil de quadrar; un pressupost 
de reptes en la qual hem hagut de ra-
cionalitzar moltíssim la despesa” ex-
plica David Través, regidor d’Hisenda. 
I és que, a grans trets, els comptes par-
teixen d’una disminució dels impostos 
directes com a conseqüència, bàsica-
ment, de la disminució d’ingressos de 
la plusvàlua arran del canvi norma-
tiu en el sistema de càlcul aplicat per 
l’estat espanyol: “Certament, es trac-
ta d’un tema controvertit que, en el 
cas dels ajuntaments, el problema de 
fons deriva en què abans representa-
va gairebé 1 milió d’euros en les finan-
ces municipals i avui representa uns 

E
Ivette Hijano

300.000 euros” matisa l’alcalde. 
També l’aprovació en el ple d’octubre 
del 2022 de la congelació de la majo-
ria de taxes municipals per a l’any 
2023 suposa un cert dèficit en la parti-
da d’ingressos per al consistori. D’entre 
aquestes, només existeix una excepció, 
la taxa de recollida de residus, que es 
veu incrementada enguany en un 8,76% 
“per tal d’assumir una part de l’in-
crement dels costos del servei que 
gestiona el Consorci per a la Gestió 
de Residus del Vallès Oriental” apun-
ta el consistori calderí. 
D’altra banda, els comptes anuals 

també contemplen aquest any un in-
crement significatiu en les despeses 
de personal arran de l’actualització sa-
larial marcada per l’executiu espanyol, 
aplicat amb el propòsit de compensar 
la pèrdua de poder adquisitiu que ha 
provocat l’escalada inflacionària dels 
últims mesos. En aquest sentit, Pineda 
explica que aquests increments supo-
sen “un dels elements positius d’aug-
ment de la despesa”, atenent que “el 
gran actiu de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui és l’equip de treballadors 
i treballadores públiques, gràcies als 
quals el consistori ofereix nombro-

sos i molt diversos serveis a la ciuta-
dania local”.   
Però al marge d’un plantejament inici-
al complicat derivat de l’escalada infla-
cionista i la davallada actual d’ingres-
sos, “crec que hem pogut equilibrar 
el pressupost econòmic d’enguany 
acotant al màxim la despesa corrent 
expansiva -quelcom habitual en any 
electoral-, mantenint el ferm compro-
mís en el sector social i amb les enti-
tats del municipi, a més de mantenir 
una important aposta en les inversi-
ons de cara a l’any 2023” resumeix l’al-
calde, Isidre Pineda. 

4,6 milions 
d’euros
és la quantitat 
d’inversió prevista 
enguany, de la qual 
poc més d’un milió 
d’euros prové de 
fons propis de 
l’Ajuntament
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L’ANY DE LES OBRES EN
L’ANTIGA ESCOLA DEL CARME
El pressupost municipal del 2023 
preveu una inversió real de 4,6 mili-
ons d’euros, dels quals 1.396.647,20 
€ són fons propis i la resta prove-
nen de diferents subvencions que 
s’han gestionat i concedit. “Val a 
dir que no són subvencions que 
cauen directament del cel, sinó 
que han estat treballades i bus-
cades pels treballadors i treballa-
dores públiques” afegeix Través. 
Gràcies als nous fons europeus, 
l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui preveu enguany la remodelació 
de l’antic col·legi del Carme, “un 
projecte bonic i il·lusionant que 
ens ha de permetre revitalitzar 
el nucli antic” diu Pineda, i que 
sense dubte significa la principal 
inversió d’aquest nou any amb una 
despesa de 3,2 milions d’euros (dels 
quals, 600.000 euros procedeixen 
de fons propis). 
Però més enllà d’aquest projecte 
de remodelació, les finances muni-
cipals preveuen altres actuacions 
altament significatives en la seva 
suma. En són alguns exemples els 
160.000 € destinats a la millora 
d’equipaments i d’eficiència ener-
gètica dels edificis municipals; els 
43.000 € en la millora de l’enllu-
menat públic; els 200.000 € en la 
campanya d’asfaltat que preveu 
continuar millorant els carrers del 
municipi; els 20.000 € en les millo-
res en el clavegueram, o els 75.000 
€ previstos en les obres d’ampliació 
del Cementiri Municipal. 
“També enguany dupliquem 
les subvencions destinades a la 
instal·lació de plaques fotovoltai-
ques, és a dir, en la modalitat B de 
la CEL de Caldes, ja que entenem 
que l’administració ha de ser el 
motor que faciliti el canvi en la 
transició energètica a la ciutada-
nia” afegeix David Través. 
Altres partides significatives del 

capítol d’inversions pel 2023 són els 
40.000 € que es destinaran a la mi-
llora dels equipaments educatius, 
els 50.000 € per a la recuperació de 
la memòria local o els 8.000 € que 
s’invertiran en les obres de millo-
ra i adequació de l’skate park, “les 
quals segur que seran ben rebu-
des” continua el regidor d’Hisen-
da, anterior regidor de Joventut.  

UN PRESSUPOST COMPRO-
MÈS AMB LES PERSONES I 
LES ENTITATS DEL MUNICIPI
En les finances dels darrers anys, 
a Caldes de Montbui “no hem es-
catimat ni un cèntim d’euro en 
l’àmbit d’acció social” diu Isi-
dre Pineda. “Sempre que ha fet 
falta, l’Ajuntament ha dimensi-
onat els recursos per treure els 
diners d’on fos, i aquest sempre 
ha estat per nosaltres un fet pri-
oritari” afegeix. 
Aquest any, el pressupost muni-
cipal preveu 755.000 € a partides 
de benestar social. Així doncs, les 
comptes del 2023 continuen en la 
línia -defensen des del consistori-, 
de mantenir importants quanti-
tats econòmiques destinades a les 
àrees socials i “respondre a les di-
ferents actuacions que es reque-
reixen en el municipi, així com en 
les partides educatives” continua 
l’alcalde del municipi. 
A aquestes partides se suma la 
quantitat de 254.000 € destinats a 
la gent gran de Caldes de Montbui; 
92.000 € a accions de cooperació i 
solidaritat, i 1,5 milions d’euros que 
es mantenen per als convenis amb 
entitats i associacions culturals, so-
cials i esportives del municipi. “Es 
tracta d’un capítol que no s’ha re-
tallat i que, en alguns casos, fins 
i tot s’ha ampliat per donar res-
posta a les necessitats creixents 
d’algunes de les entitats benefi-
ciades” apunten fonts oficials del 
consistori calderí. 
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EL MÉS DESTACAT DE L’ANY 2022

GENER ABRIL

MAIG JULIOL

OCTUBRE DESEMBRE

Caldes rep la visita del 
president Pere Aragonès

El granet de sorra convertit 
en tones de solidaritat

Sessions de 
balneoteràpia en 
casos post covid

L’Escaldàrium envaeix 
de nou la plaça de 
la Font del Lleó

Tot a punt per la 
gran festa! 

1,3 milions d’euros per 
l’expansió de La Cel

Autoritats locals celebren la re-
cepció oficial al president de la 
Generalitat amb motiu de la do-
cuficció ‘Bruixes, la gran mentida’

Malgrat tot, Caldes reviu la 
festa de Sant Antoni Abat
Diumenge 23, la vila va recuperar 
la tradicional festa amb algunes 
modificacions en el programa 

La vila de Caldes respon a la 
crida humanitària amb múltiples 
i diverses campanyes de suport 
i escalf amb el poble d’Ucraïna 

Tot i la pluja, el Mercat de 
l’Olla esgota existències
Prop de 10.000 persones van vi-
sitar la fira de Caldes i es va re-
partir 3.000 racions de llegums 

Comencen els tractaments ter-
mals en la recerca que pretén de-
terminar els beneficis de les ai-
gües mineromedicinals de Caldes

Fora mascaretes, dos anys 
després. L’ús de la mascareta 
deixa de ser obligatori en la ma-
joria d’espais interiors 

La gran festa del Foc i de l’Aigua 
recuperarà l’escenari principal el 
9 de juliol precedit d’un extens 
programa d’activitats  

“Soc un a persona transgènere, 
i no passa res per ser-ho”. Amb 
motiu del Dia LGTBIQ+, reivin-
diquem el respecte a la diversitat

Torna la Festa Major del 7 al 12 
d’octubre amb una seixantena 
d’activitats programades 

Caldes debat sobre el futur 
urbanístic de Pi i Margall. El 
procés participatiu tanca els iti-
neraris, però manté oberta la par-
ticipació ciutadana en línia 

Caldes rep una important injec-
ció econòmica derivada de fons 
Next Generation que permetrà 
donar servei fotovoltaic públic a 
650 famílies calderines

La màgia del Nadal omple el 
nucli antic. El mercat ha tornat 
enguany amb gran èxit de públic

Dimecres 4 de gener va donar-se el 
tret de sortida a la campanya anual 
de poda d’arbres als carrers de Cal-
des de Montbui. Els treballs han co-
mençat al barri del Bugarai, i segui-
ran a l’avinguda Pi i Margall. Segons 
expliquen fonts oficials del consis-
tori local, “els treballs s’allarga-
ran aproximadament dos mesos 
i s’aprofitarà per fer el manteni-
ment de tot l’arbrat de la via pú-
blica i d’alguns equipaments”. 
Actualment, hi ha uns 1.800 arbres a 
la via pública del municipi i, les tas-
ques de poda anual afecten aproxi-
madament el 75% de l’arbrat. L’es-
porga es realitza anualment per 
adequar la forma i el volum de la 
part aèria de l’arbre a l’espai on està 
situat, i evitar així molèsties o pro-
blemes amb altres infraestructures 
de l’entorn (com cables o fanals). 
A banda dels arbres que hi ha a la 
via pública, també es realitzarà la 
poda a l’escola Montbui i l’escola El 
Farell, així com a les dues escoles 
bressol municipals. 
Finalitzada la poda, “es procedi-

Tret de sortida a la campanya anual de 
poda d’arbres a la via pública de Caldes 

Operaris treballant en les tasques d’esporga al barri Bugarai. > AJ.CALDES 

rà a la plantació de nous arbres 
per substituir aquells que s’han 
hagut d’eliminar per mort, enve-
lliment, malaltia, vandalisme o 
per la col·lisió de vehicles” con-
tinuen des de l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui.
D’altra banda, també es preveu la 
substitució d’una trentena d’arbres. 
En aquest cas, “el canvi es durà 
terme perquè els arbres estan si-

tuats en indrets no adients pel seu 
desenvolupament, són arbres que 
pateixen algun tipus de proble-
ma fitosanitari o bé, que els seus 
fruits provoquen brutícia a la via 
pública i als vehicles estacionats” 
apunten des del consistori, tot afe-
gint que “mentre durin les tasques 
d’esporga, s’anirà indicant amb 
antelació als veïns i veïnes amb 
senyalitzacions especials”.

VIA PÚBLICA | CAMPANYA D’ARBRAT

Els treballs d’esporga s’allargaran durant aproximadament dos mesos 

DEFUNCIÓ | DOL INSTITUCIONAL 

Mor Josep Maria 
Bonora i Dasquens
Dilluns 2 de gener va morir Josep Maria Bonora i 
Dasquens, qui va ser alcalde de Caldes de Montbui 
entre els anys 1995 i 1999, i regidor de CDC des del 
1987 fins al 1995. Durant el seu mandat, es va cons-
truir el nou edifici consistorial o la biblioteca, entre 
altres. També va ser membre de la junta del Casi-
no de Caldes, del Club Natació Caldes i president 
de la secció de bàsquet femení. Arran de la pèrdua, 
l’alcalde va decretar dos dies de dol oficial, durant 
els quals van quedar suspesos els actes oficials i les 
banderes van onejar a mig pal. 

FORMACIÓ | UNIVERSITAT POPULAR 

L’UPCM inaugura el nou curs del 2023
Ahir, dilluns 9 de gener, va co-
mençar el nou curs formatiu a la 
Universitat Popular de Caldes de 
Montbui. El nou ventall d’oferta 
formativa consta d’11 cursos, els 
quals finalitzaran a finals de maig, 
alguns d’ells pensats per poder as-
sistir només a alguna sessió i de-
cidir després si apuntar-s’hi. Les 
persones interessades poden ac-
cedir a www.centredemocratic.
cat des d’on cercar més informa-
ció amb relació als diferents cursos 
d’enguany: des d’Escriptura creati-
va, al món de la digitalització i les 

noves tecnologies, Iniciació a l’as-
tronomia, Biologia dels ocells noc-
turns, Art i feminisme, Dones en 
acció, Introducció i sensibilització 
a la música contemporània, Histò-
ria del manga, Història del video-
joc i la Història amb perspectiva de 
gènere. “Un dels cursos s’impar-
tirà en línia i la resta es duran a 
terme entre l’INS Manolo Hugué 
i l’aula d’El Centre o al Cafè del 
Centre” apunten des de l’entitat.
L’acte d’inauguració del nou curs 
va tenir lloc el passat 18 de desem-
bre, a El Centre, amb la conferèn-

cia ‘Esclavitud i esclavistes’ a càr-
rec de Josep Bargalló. En el tret de 
sortida a la nova etapa de l’UPCM, 
l’alcalde Isidre Pineda va desta-
car l’esperit solidari i cultural de 
Caldes amb iniciatives com la del 
projecte formatiu. També Jaume 
Pieres, president de l’entitat, va en-
coratjar el nou equip de l’UPCM 
com a projecte de continuïtat dins 
de l’Ateneu. Roser Guiteras, d’altra 
banda, va incidir en el fet que l’àm-
plia varietat de cursos s’adrecen a 
qualsevol perfil de persona que en 
pugui estar interessada. 

Fotografia de l’ex alcalde Bonora. > S. ROSET/EL 9 NOU
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ot just comença el nou 
any i amb aquest 2023 
arribarem al final del 
mandat, no sense 
abans haver impulsat 

algunes de les principals prioritats 
de l’obra d’aquest govern. 
La nostra Comunitat Energèti-
ca Local, que està esdevenint un 
exemple arreu de Catalunya i fins 
i tot ha estat nominat a un premi 
Europeu, s’amplia i es desplega. 
Amb els més de 800.000€ dels fons 
Next Generation i una subvenció 
de la Diputació de Barcelona de 
400.000€  europeus que hem rebut, 
gràcies a un projecte presentat per 
l’Ajuntament, podrem posar moltes 
més plaques solars en equipaments 
públics. Ens permetran seguir mi-
nimitzant la despesa de la factura 
de la llum no només a l’Ajuntament, 
sinó que també se’n pugui benefi-
ciar el 10% de la ciutadania. Segui-
rem incentivant també la instal-
lació privada de les plaques solars 
amb ajudes i implementarem una 
nova modalitat, la C, amb la qual hi 
haurà noves possibilitats público-
privades. Així doncs, aquest 2023 
la transició verda ja ha començat 
a Caldes de Montbui.
També és important pensar en es-
pais públics per a les famílies, es-
pais de benestar per a les persones 
que millorin la qualitat de vida. Per 
això estem creant pulmons verds 
ens barris molt densament poblats 
com és el cas del nou parc de la Bo-
lera entre el carrers Aparici, Bue-
nos Aires, Moreño i Santo Domingo. 
Aquest 2023 també ha de ser l’any 
de l’Escola Institut Pic del Vent, 
de la nova prefactura de la Policia 
Local i del renovat equipament pú-
blic de l’Escola del Carme gràcies 
als tres milions d’euros de subven-
ció, la més gran que ha rebut mai 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
per una actuació. 
No oblidem que el passat 2022 ha 
estat un any molt complicat, ple 
d’incerteses, amb inflació pels nú-
vols, amb la guerra d’Ucraïna, en 
definitiva un entorn volàtil... però, 
malgrat tot, intentarem acabar 
el nostre mandat polític amb el 
màxim nombre possible de com-
promisos electorals assolits, amb 
molta feina feta i amb molta més 
per fer. Us desitgem a tots i a totes 
que tingueu un bon any nou i que 
compleixin els vostres desitjos 
més anhelats. 
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entre encara ens 
recuperàvem dels 
pitjors moments 
de la COVID-
19, va esclatar la 

guerra a Ucraïna, amb la inflació, 
les pujades de preus i tots els efec-
tes que tot plegat ha tingut en la 
nostra societat, a les factures do-
mèstiques, als negocis i a l’econo-
mia en general.
Davant aquesta situació i un 2023 
que sembla tan incert com el 2022 
que hem deixat enrere, els i les so-
cialistes som conscients que cal 
protegir, per davant de tot a la ciu-
tadania, especialment a la que pot 
veure’s més desfavorida en aquest 
paradigma.
Per això el govern de Pedro Sán-
chez s’ha preocupat de protegir a 
la ciutadania, oferint una bateria 
de propostes que ajudin a totes les 
llars a superar aquesta situació. Al-
gunes de les més destacades i que 
volem recordar en aquesta colum-
na han estat:
· Rebaixa de l’IVA als productes bà-
sics de la cistella de la compra;
· Rebaixa al 5% l’IVA de la llum;
· Limitació de la pujada del lloguer
· Bonificació de 20 cts per litre de 
carburant;
· Ajuda directa de 200 € per llars 
amb renda inferior a 14.000 €;
· Pujada 15% pensions no contri-
butives;
· Bonificació del 30% al transport 
públic i del 50% en bons mensuals 
i multiviatge prestats per l’estat;
· Increment del 15% de l’Ingrés 
Mínim Vital;
· Congelació del preu màxim de la 
bombona de butà a 19,55 €;
· Limitació de l’increment de la ta-
rifa d’últim recurs de gas natural 
(TUR) per petits consumidors;
· Ampliació bo social elèctric, 
· Suspensió de desnonaments i talls 
d’electricitat.
Un seguit de propostes, que con-
juntament amb canvis legislatius 
com la reforma laboral han per-
mès millorar la situació de moltes 
persones treballadores. Hem pas-
sat d’una temporalitat normalitza-
da a un 17,5%, la més baixa de la 
sèrie històrica, on ja podem dir que 
1 de cada 2 contractes és indefinit, a 
més tenim la xifra de persones ac-
tives més alta des del 2008 i hi ha 
més dones treballadores que mai.

T M
Benvingut 2023, 
t’estàvem esperant! 

Davant temps 
d’incertesa, 
justícia social

omencem l’any 2023 
amb el pressupost 
d’enguany aprovat al 
darrer ple municipal. 
En línies generals, és 

un pressupost restrictiu en el que 
es maquillen els números gràci-
es a una subvenció dels fons Next 
Generation. Portem tot el mandat 
dient que la situació és insosteni-
ble i que calia abordar el proble-
ma del deute de forma contundent 
(l’endeutament per habitant de Cal-
des és el doble que la mitjana ca-
talana). I, com que no hi ha hagut 
voluntat política de fer-hi front, ara 
toca apretar-se el cinturó.  
Si entrem a desgranar les despe-
ses, alcaldia es retalla un 2%, règim 
intern un 14%, urbanisme un 9% 
(sense tenir en compte la inversió 
a l’escola del Carme), cultura es re-
talla un 7%, participació ciutada-
na un 9,5%, esports un 14%, educa-
ció un 3%, benestar social un 2.1%, 
foment econòmic i treball un 25%,  
comerç i agricultura un 43%, i pro-
moció turística un 24%. Malgrat 
aquesta constricció importantíssi-
ma del pressupost (i absolutament 
necessària), el deute que es preveu 
a final del 2023 és del 63,13%. 
El pressupost s’ha vist tensio-
nat per tres grans motius: 1) l’in-
crement del cost del personal 
(+700.000€), 2) a una reducció 
d’ingressos de l’impost de la plus-
vàlua i 3) a la partida destinada al 
pagament d’interessos generats pel 
deute (a tipus variable) que aug-
menta un 400% respecte el 2022. 
Les inversions augmenten pels 
2.8M€ obtinguts dels fons Next Ge-
neration que permetran recuperar 
el Carme, un equipament impres-
cindible per Caldes. Sense aques-
ta subvenció, l’ajuntament disposa 
de 1,6M€ de recursos propis per in-
versions. Això suposa una retallada 
de 450.000€ respecte l’exercici an-
terior, i de 1,2M€ respecte el 2021. I 
compte, que 600.000€ s’han de des-
tinar al Carme. Per tant, només hi 
haurà disponible 1M € per la resta 
d’inversions.
Des del govern sempre se’ns ha dit 
que deixarien el deute per sota del 
que el van trobar. Al 2019 era de 
12.9M € i es preveu tancar l’exercici 
2023 amb un deute viu de 12.2M€. 
Ho hem dit moltes vegades, el pres-
supost pot ser tècnicament impe-
cable, però la política econòmica 
d’aquests últims anys ha estat molt 
poc previsora i augurem que venen 
uns anys molt complicats, una llar-
ga travessa pel desert, per poder 
revertir el rumb actual.

C
Any nou, 
pressupost nou

oy y somos consci-
entes de nuestra si-
tuación política y 
la de los otros gru-
pos parlamentarios, 

pero disfrutamos de un Estado de 
derecho y democráticamente cabe-
mos todos. Dicho esto, me gustaría 
destacar varios puntos y situacio-
nes. No somos tan pocos los que 
pensamos como yo, como nosotros.
1-Hace falta que los que tenemos 
esta ideología nos organicemos en 
el Grupo PPC de Caldes de Mont-
bui para hacer una alternativa 
fuerte y transparente. Cabemos 
todos los que pensamos democráti-
camente de esta forma. 
2-Conseguir que los que pensamos 
libre y democráticamente de esta 
forma no tengamos que ocultarnos 
ni pensar que nuestro hijos y fami-
liares van a ser señalados.
3-Lograr, con unas buenas reglas 
del juego plurales y democráticas, 
que la ley y las fuerzas de seguri-
dad nos amparen y nos defiendan a 
todos cuando sea necesario.
4-Crear una fuerza constructiva 
alternativa y plural en Caldes de 
Montbui, donde nadie sea discri-
minado y se defiendan los intere-
ses de todos, entre todos.
5-Llegar a ser una alternativa en 
Caldes de Montbui es importan-
te para el pueblo, ya que mejorará 
la salud política y los intereses de 
los calderinos.

S
Sin miedo a pensar 
en voz alta

a CUP Caldes volem 
començar aquest 
escrit desitjant-vos 
una molt bona en-
trada d’any a totes.

En l’arena política, aquest 2023 és 
el darrer any d’un mandat marcat 
per una majoria absolutíssima del 
govern Pineda, que ha fet i desfet 
de forma indiscriminada durant 
aquests darrers quatre anys. Així 
ho hem denunciat repetidament 
des dels plens i des del carrer, i 
així seguirem fent-ho fins el final 
del mandat.
Si mirem enrere, veurem com 
aquest 2023 complirem 16 anys 
(setze, que es diu ràpid) en què Cal-
des de Montbui ha estat governada 
per Esquerra Republicana. Ningú 
negarà que el poble ha patit trans-
formacions urbanístiques impor-
tants, més tenint en compte que 
si alguna cosa hem denunciat de 
forma repetida des de la CUP ha 
estat precisament la forta inversió 
en “totxo” i el gran endeutament 
que això ens suposa, mandat rere 
mandat, a totes les calderines.
Ara bé, la CUP entenem que go-
vernar una vila com Caldes no pot 
significar únicament aixecar i en-
galanar carrers, fer campanyes tu-
rístiques en anglès i vendre’s com a 
paradís termal portes enfora. I po-
bres d’aquells, com el nostre grup 
municipal, que gosin qüestionar 
aquest ritme d’inversions en ma-
tèria turística! Seran acusats de 
no voler millorar el seu poble. Des 
d’aquí els diem ben fort que millo-
rar el nostre poble també signifi-
ca preocupar-se per la seva gent, 
per les nostres escoles públiques i 
pels nostres serveis públics. Aixe-
car Pi i Margall mentre no podem 
anar al CAP a partir de les 20h o 
patim una segregació escolar galo-
pant no és el model que volem. I es 
pot fer, només cal voluntat política.
És per tot això que el nostre desig 
per aquest 2023 que ara comença 
és per a Caldes, per les calderines 
i calderins, per totes nosaltres. La 
CUP Caldes creiem fermament que 
un canvi d’aires a l’Ajuntament és 
ara imprescindible. No sabem si 
aquest canvi d’aires vindrà per una 
caiguda del règim d’ERC, però que 
alguna altra força faci de contra-
pès en l’equip de govern esdevin-
drà clau si no volem que els actuals 
governants segueixen pensant-se 
no només que l’Ajuntament és seu, 
sinó que el poble és seu. No els ho 
permetem. Dependrà de totes, i ho 
farem des de dins però també des 
de fora de la institució.

L
Any nou, aire nou?
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Acabem de començar el 2023 
i m’agradaria pensar que l’Any 
Nou aportarà solucions o cap-
girarà coses, però no hi ha cap 
pista que indiqui que s’acaba-
rà la guerra a Ucraïna, que mi-
llorarà la situació a les dones 
a l’Afganistan o que s’acabarà 
la repressió a l’Iran, per posar 
només tres exemples.
Sovint parlem de l’ONU, de la 
Unió Europea, o d’una cosa més 
etèria com ara  “La Comunitat 
Internacional”. I no entenc com 
és que aquests “subjectes” no 
poden tenir una actitud més ac-
tiva per posar fi a les vexacions 
de què són objecte la població 
civil d’aquests tres països. Quan 
els talibans van accedir al go-
vern els líders europeus es van 
omplir la boca dient que estari-
en amatents, que vigilarien com 
tractaven les dones i no tolerari-
en que els retallessin els drets. 
Doncs no han mogut ni un dit 
després que els talibans les han 
esborrat de l’escena pública i les 
han expulsat d’arreu ( instituts, 
universitats ,parcs…) De fet ni 
tan sols ha transcendit cap de-
claració pública de rebuig.

I l’Iran? Està executant qualse-
vol  “dissident”. Persones prèvi-
ament empresonades només pel 
fet d’haver sortit al carrer per 
protestar per la imposició de la 
Sharia, interpretada de la ma-
nera més radical possible, i que 
tant si com no s’ha de complir 
sota pena de mort. Ja sabeu, tot 
va començar perquè una jove 
kurda que feia turisme per Te-
heran va gosar portar mal posat 
el vel i la policia la va matar a 
cops. Les esportistes iranianes 
que no se l’han posat en com-
peticions internacionals ja han 
tastat també aquest xarop: o es 
queden a l’exili o com a poc els 
cremen la casa. I què fa “La Co-
munitat Internacional”?
Res, té feina a gestionar les va-
cunes contra la Covid, després 
que n’han caducat 170 milions de 
dosis pel baix ritme de vacunació.
Tot això passa a Europa men-
tre a d’altres llocs del món no 
hi ha prou dosis per immunit-
zar la població.
Tot plegat és de vergonya alie-
na, potser que ens ho fem mirar.

BON 2023.

2023
ARTICLE D’OPINIÓ

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

Nit de Reis

> Jaume Baigual i Rusiñol*

Era la dècada dels anys cinquanta,
els carres del poble eren fangosos
l’hivern era fred i la pluja fina,
uns escassos aparadors adornats,
era Nadal, els Reis Mags s’apropaven,
cavalls de cartró i joguines de fusta,
desfullats els arbres i la llum tènue,
una bombeta il·luminava l’aparador
d’un vidre entelat pel fred i la boirina
envoltat d’un marc de fusta envellida.

Una nena es va parar al davant
amb la mà, va eixugar la humitat 
del vidre
a dintre, hi havia una nina,
amb la cara rosada, ulls blaus,
amb cabellera daurada i fornida.
La nena es va quedar parada, badant,
era la nina que ella volia.
Va escriure al Patge Reial: 
–No vull res, només una nina!
En una masia, la nena vivia...
a mirar l’aparador, anava cada dia,
amb el front recolzat al vidre
contemplava l’esperada joguina.

“No hi ha cap pista que 
indiqui que s’acabarà 
la guerra a Ucraïna, que 
millorarà la situació a 
les dones a l’Afganistan 
o que s’acabarà la re-
pressió a l’Iran”

Una sotragada va rebre un dia
quan en l’aparador no estava la nina,
els innocents somnis d’infantesa 
trencats,
un disgust sense consol la nena tenia
–Digueu-me Déu meu, tu que ets bo,
és que no me la mereixia?
És que la té una altra nena
que també la volia?

Va arribar la nit de Reis,
una nit per ella molt estranya
amb foscos pensaments desdibuixats,
desanimada i cansada es va adormir.

De matinada, quan les parpelles 
va obrir
va esclatar amb un gran crit
d’alegria,
ja que en el mateix llit que ella dormia
els Reis, li havien deixat la nina.

* El poeta de Sentmenat

Aquest poema el vaig escriure inspirat sobre un fet real. 
Dedicat a la Rosita, la meva germana
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Amb motiu de l’efemèride, la Facultat de Sant Antoni Abat edita un llibre commemoratiu que rebran les 
famílies sòcies i podrà adquirir-se a les llibreries i al Museu Thermalia. La publicació anirà acompanyada de 
tres exposicions que s’oferiran al llarg de l’any, quan Caldes esdevé Capital dels Tres Tombs de Catalunya 2023

Caldes de Montbui compleix 150 
anys de tradició i llegat ramader amb 
la històrica festa de Sant Antoni

Avui, dimarts 10 de gener del 2023, 
surt a la llum el segon llibre dedicat 
a la centenària tradició de la festivi-
tat de Sant Antoni Abat, patró dels 
animals domèstics, que es comme-
mora cada any a Caldes de Montbui; 
un sentit projecte de recuperació de 
la memòria històrica i de preserva-
ció del patrimoni local que la Facul-
tat de Sant Antoni Abat fa realitat 
enguany amb motiu de la celebra-
ció dels 150 anys d’història escrita 
de l’entitat calderina. “No conei-
xem del cert l’origen concret de la 
celebració de la festa en el nostre 
municipi, perquè no en tenim cap 
documentació escrita, excepte la 
citació que en fa Climent Cuspi-
nera a la Guia-cicerone l’any 1873. 

Aquesta és, doncs, la data que s’ha 
pres d’origen, atenent que no ens 
consta cap altra font més antiga 
i segons la qual, aquest any com-
plim 150 anys de tradició a la vila 
calderina” explica el president sor-
tint de la Facultat de Sant Antoni 
Abat, Joan Bellavista. 
En els pròxims dies, les prop de 
360 famílies sòcies de la Facultat de 
Sant Antoni Abat rebran un exem-
plar del llibre ‘150 anys de la festa 
de Sant Antoni Abat’; i la resta de 
persones interessades a adquirir un 
exemplar poden adreçar-se a les lli-
breries de Caldes de Montbui o al 
Museu Thermalia, a la venda per 30 
€ la unitat. “Ens feia molta il·lusió 
poder editar un llibre que reflectís 

tota l’evolució de la nostra festa 
al llarg d’aquests 150 anys, i fi-
nalment, ha estat possible amb 
els textos escrits per Carme Polo 
i un extens recull de fotografies 
que ens han anat cedint molts 
veïns i veïnes. Al llarg de més de 
200 pàgines, crec que hem sabut 
explicar -de manera molt amena- 
què és la festa de Sant Antoni i, so-
bretot, què representa per a Cal-
des de Montbui. Definitivament, 
estem molt contents amb el tre-
ball que n’ha resultat!” continua 
amb orgull Bellavista. 
La tasca de recerca i publicació do-
cumental ha permès, a més, l’or-
ganització de tres exposicions que 
tindran lloc a la vila de Caldes de 

Montbui al llarg d’aquest any d’efe-
mèride. La primera d’elles consta-
rà d’una mostra fotogràfica i d’ele-
ments característics de la festa 
autòctona, que acollirà el Museu 
Thermalia. La segona exposició, al 
Casino de Caldes, recollirà l’activi-
tat que durant tants anys ha man-
tingut i preservat la Facultat de Sant 
Antoni Abat en el municipi, la qual 
podrà visitar-se durant aquest mes 
de gener. I per últim, la tercera mos-
tra s’oferirà durant 15 dies en el mes 
de maig, a Les Cases dels Mestres: 
“En aquest altre cas, s’exposaran 
tots els carros que són patrimoni 
de la Facultat i que calderins i cal-
derines ens han anat cedint -i nos-
altres, restaurant- al llarg de tots 

aquests anys” apunta el president 
sortint.  
I és que tot i ser una festivitat cele-
brada arreu de Catalunya, “a Cal-
des de Montbui s’ha convertit en 
una festa particular i característi-
ca, amb un seguit d’actes diferents 
dels que se celebren en altres po-
blacions” afegeix qui ha estat pre-
sident de la Facultat durant 23 anys 
i que enguany cedeix el càrrec al 
nou president entrant, Jordi Canet. 
En són exemples el singular Ball de 
Plaça que esdevé la peça capçal de la 
festa a la tarda del diumenge o la im-
portància que ha guanyat i preser-
vat la figura històrica de l’abanderat 
amb el pas del temps. “Tot plegat 
fa que la celebració de Sant Anto-

> Q. PASCUAL
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ni sigui una festa molt estimada a 
Caldes que, any rere any, continua 
omplint els carrers de la nostra 
vila” apunta Bellavista. “És -sense 
dubte- un dels diumenges més in-
tensos i populars que viu Caldes 
de Montbui al llarg de l’any” hi afe-
geix l’alcalde, Isidre Pineda. 

150 ANYS DE VENERACIÓ I 
LLEGAT AGRÍCOLA-RAMA-
DER A CALDES DE MONTBUI
Segons la citació de Cuspinera l’any 
1873, la festa de Sant Antoni Abat 
comptava amb molt bona salut a 
la vila termal arran de l’existència 
d’un potent gremi de traginers que, 
enriquits amb el transport i venda 
de llambordes pels carrers de Bar-
celona, hi invertien força recursos. 
“Aleshores es venerava la imatge 
de Sant Antoni Abat amb el sen-
tit de protegir de qualsevol mal els 
animals dels quals depenia l’econo-
mia i el benestar de la societat en 
aquells temps” relata Bellavista, qui 
també recorda que, a causa de l’ele-
vat cost de la festa, els abanderats 
eren, més aviat, fills de famílies be-
nestants: “Anys enrere, aquestes 
famílies pagaven la festa i convi-
daven tota la ciutadania a figues 
seques i vi bo; dos productes con-
siderats molt nutritius en una 
època en la qual els aliments eren 
poc abundants” explica Bellavis-
ta. Evidentment, “el gest era molt 
ben rebut per la població. I, d’altra 
banda, per a les famílies era consi-
derat un veritable honor, una espè-
cie de guardó, el fet de poder ser 
abanderat i assumir unes despe-
ses que, tot i ser minses, podien ar-
ribar a ser importants” hi afegeix. 
Amb el temps, els oficis del camp 
van anar decaient mentre emergien 
amb força nous sectors relacionats 
amb el desenvolupament industri-
al i comercial en el territori català, 
i també en el calderí. En aquell con-
text, la festa anava perdent adeptes: 
els nous horaris laborals dificulta-
ven la participació de la ciutadania 
en els actes de la festa qualsevol dia 
que no fos festiu, fins que als anys 
60 va recaure en diumenge i van 
fer-se evidents les ganes de seguir 
celebrant Sant Antoni. Així doncs, 
“va ser a partir de l’any 1966 que 
la Facultat va decidir traslladar la 
festa al diumenge següent del dia 
de Sant Antoni per garantir l’èxit 
de la festa i, efectivament, va ser 
així” diu el president. 
Mantenint la tradició en el canvi 
dins del calendari, la festa de Sant 
Antoni tindrà lloc, enguany, el prò-
xim diumenge 22 de gener, i ho farà 
amb l’habitual programa d’actes i 
activitats, i amb la participació 
d’una dotzena de pagesos autòc-
tons que encara s’hi sumen amb 
els seus tractors agrícoles particu-
lars. La festa arrenca amb el tra-
dicional esmorzar del traginer i li 
seguirà l’acompanyament, en co-
mitiva, dels abanderats a l’església 
de Santa Maria. A partir de les 10 
hores, se celebrarà l’ofici solemne 
de Sant Antoni amb la benedicció 
dels panets, els quals seran repar-
tits a la sortida de l’església. I tot 

seguit, serà el torn de la benedic-
ció dels animals i la cercavila dels 
Tres Tombs pels carrers del nucli 
urbà de Caldes de Montbui. Serà 
en aquest punt, al final del recor-
regut, quan els abanderats obse-
quiaran amb carquinyolis i vi bo a 
les persones assistents. 
Sense dubte, “els abanderats se-
gueixen sent una figura de molt 
pes a la festa calderina, i enca-
ra avui dia té molt d’èxit” diu 
Bellavista. Encapçalant els Tres 
Tombs, els abanderats són enor-
mement visibles, “els responsa-
bles de custodiar la bandera, 
tot i que aquesta no deixa de 
ser, juntament amb la imatge de 
Sant Antoni, la veritable prota-
gonista de la celebració” matisa 
el president de la Facultat. Avui 
dia, són moltes les persones que 
es proposen com a abanderats “i 
a mi, personalment, em sap molt 
greu quan algú no pot ser-ho”. 
En l’actualitat, la figura ha per-
dut el tarannà elitista dels seus 
orígens, però segueix requerint 
un ferm compromís en la festa i 
certa preparació prèvia per al cor-
recte acompliment del paper, com 
saber muntar a cavall i aprendre 
la dansa tradicional. 

EL BALL SENYORIAL QUE 
PRESIDEIX LA TARDA DE 
SANT ANTONI
Caldes té un ball propi i caracterís-
tic de la seva celebració de Sant An-
toni, en què el Ball de Plaça consti-
tueix un tret autòcton. En els seus 
orígens, la dansa era interpretada 
per sis parelles, solteres o casades, 
amb una indumentària particular 
que encara avui dia es continua llu-
int: els homes, vestit negre i barret 
de copa, i les dones, mantellina blan-
ca apuntada al cap. “A partir dels 
anys 70, des de la Facultat es va 
dur a terme un estudi d’indumen-
tària i música de Ball de Plaça que 
va generar que es creés un grup 
dansaire propi de l’entitat, el 
qual és el que, any rere any, balla 
el Ball de Plaça amb les notes, els 
passos i la vestimenta com la dels 
seus orígens” explica Bellavista. 
Actualment, ja són unes 150 parelles 
les que participen en el Ball de Plaça 
a la plaça de la Font del Lleó, diumen-
ge a la tarda. “Amb el temps, s’han 
anat incorporant més colles, com 
la dels Veterans o la dels Casats, 
i ara ja són 7 colles entre petits i 
grans, de totes les edats” continua 
el president sortint, el qual també 
destaca la recent recuperació de 
la música en directe, a càrrec de la 
Cobla Ciutat de Granollers: “Jo tenia 
molta il·lusió en què es pogués re-
cuperar la música en viu. La recor-
dava de quan era jove, però es va 
deixar de fer perquè va anar crei-
xent la colla de dansaires i els mú-
sics no podien aguantar tres hores 
tocant sense parar. Els era esgota-
dor! Així que es va passar a la mú-
sica enllaunada” recorda Bellavista. 
Però des de fa quatre anys que la 
música en viu ha tornat a la plaça. 
“L’Ajuntament ens va ajudar a 
poder recuperar-la i tenir una 

cobla en directe; una ocasió que 
vam aprofitar, d’altra banda, per 
sanejar la música i crear noves 
partitures més respectuoses amb 
la música antiga” continua el pre-
sident sortint.   
Tot i l’antiguitat en la seva celebra-
ció, aquesta és “una festa que ha 
estat capaç d’evolucionar mante-
nint l’essència tradicional i con-
nectant, alhora, amb les noves 
generacions de calderines i cal-
derines” apunta Isidre Pineda. 
Aquest és, sense dubte, un dels 
factors que expliquen per què Sant 
Antoni continua gaudint d’una en-
vejable vitalitat, com a mostra de 
preservació de la cultura popular a 
Caldes de Montbui. I és que, segons 
la regidora de Cultura, Laia Cuscó, 
l’esquema general de la festa pot 
ser l’habitual, però en cada edi-
ció “hi ha certs aspectes que la fan 
particular”: “Depenent d’on viu el 
portabandera, el recorregut dels 
Tres Tombs pot variar. També 
en cada edició participen carros 
i genets nous. La dansa del Ball 
de Plaça sempre té colles amb 
entrades de ball diferents, i els 
valsos que fan els portabande-
res abans del canvi de bandera 
també són nous a cada any”. 

CALDES SERÀ CAPITAL DELS 
TRES TOMBS 2023 
En només dos dies, el pròxim 12 de 
gener, Caldes de Montbui serà ano-
menada capital dels Tres Tombs 
de Catalunya 2023. L’anunci tin-
drà lloc al Casino de Caldes, a les 
20 hores, en el marc del tradicio-
nal pregó que cada any anuncia el 
municipi escollit i que enceta la ce-
lebració de Sant Antoni arreu del 
territori. L’acte protocol·lari comp-
tarà amb l’assistència d’autoritats 
de la Generalitat de Catalunya i re-
presentants dels governs locals de 
la cinquantena de municipis cata-
lans que hi participen. 
“Amb motiu de l’efemèride, ja fa 
anys que vam sol·licitar a la Fede-
ració Catalana dels Tres Tombs 
poder acollir la capitalitat dels 
Tres Tombs de Catalunya en-
guany” explica Joan Bellavista. I 
d’acord amb la petició, la Facultat 
de Sant Antoni Abat -amb el suport 
de la Federació Catalana dels Tres 
Tombs i l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui- celebrarà el pròxim 7 de 
maig la XXVI Trobada Nacional dels 
Tres Tombs de Catalunya. “Ens en 
sentim molt orgullosos”, diu Laia 
Cuscó: “És un honor poder acollir 
a totes les facultats d’arreu del 
territori català i unir forces per 
tal que les tradicions i la cultura 
de la nostra terra no es perdin”. 
En aquest sentit, Cuscó adverteix 
que “farem tot el possible per ser 
uns bons amfitrions i mostrar que 
Caldes valora molt aquesta festa”; 
una festa que, d’altra banda, és 
sense dubte “una de les més em-
blemàtiques i sentides de la nos-
tra vila” diu Pineda, “pel que aco-
llir els Tres Tombs 2023 suposarà 
un dia important com a municipi i 
un dels moments més àlgids de la 
celebració enguany”.
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Durant la cavalcada reial els més menuts esperaven emocionats veure d’aprop els Reis de l’Orient. >J.SERRA 

Ses Majestats omplen d’il·lusió 
els somriures dels més petits

FESTES I TRADICIONS | REIS MAGS DE L’ORIENT 

Milers d’infants van visitar el Parc Reial instal·lat a Can Rius per dipositar les cartes amb els seus desitjos

a vila per fi ha recu-
perat la màgia de la 
cavalcada, que s’ha-
via adaptat durant la 
pandèmia, per poder 

rebre als tres reis d’orient. 
Durant tres dies, el Parc 

Reial instal·lat a Can Rius, va ser 
testimoni de la il·lusió dels nens i 
nenes de Caldes i de les seves fa-
mílies que van poder entregar les 
cartes on demanaven els seus de-
sitjos. Enguany, els visitants del 
Parc Reial, durant els dies 3 i 4 
de gener, van poder gaudir d’una 
màgica experiència, on van poder 
passejar per uns espais ambien-
tats i transformats que van oferir 
als més menuts la il·lusionant ex-
periència de poder entregar les 
cartes i saludar als patges reals, 
que els esperaven amb els bra-
ços oberts i que serien els encar-
regats de fer-les arribar als tres 
reis d’orient. 

Va ser el dia 5 de gener que 
ses majestats Melcior, Gaspar i 
Baltasar, ja van arribar al cam-
pament reial i durant el matí van 
poder rebre directament les car-
tes a mans dels infants, alguns 
amb una il·lusió desbordant i, d’al-

L
Mireia Clapers

Torna el Caldes is Hell a El Centre  

El pròxim dissabte 21 de gener, el músic calderí Ramon Solé i la seva 
banda recuperen el format original del concert de cançons de taverna 
sobre Caldes de Montbui, el Caldes is Hell, el qual es va veure modificat 
per la pandèmia. Com en cada edició, el concert tindrà tots els ingredi-
ents de sempre. El públic podrà corejar un repertori de cançons sobre 
Caldes que ja s’ha instal·lat en l’imaginari de molts calderins i calderines. 
D’altra banda, diumenge 22 de gener, la banda barcelonina Bratia pre-
sentarà l’infinit món sonor dels països balcànics i l’energia, sobrietat i 
precisió del jazz manouche unificats pel nomadisme de la música gita-
na, creant un còctel explosiu que no deixarà a ningú indiferent.

MÚSICA | PROGRAMACIÓ GENER 

Moment del’actuació del Concert d’Hivern a la Sala Noble de Can Rius. > CEDIDA 

La Coral Guisla celebra quaranta anys 
amb activitats durant tot el 2023
La Coral Guisla celebra aquest 
2023 el 40è aniversari. L’efemèri-
de arriba amb dos anys de retard a 
causa de la pandèmia (la formació 
va néixer el 1981) i es commemo-
rarà amb un programa d’activitats 
que s’estendrà al llarg de tot l’any, 
i que va tenir el tret de sortida el 
passat diumenge 8 de gener a les 18 
hores a la Sala Noble de Can Rius, 
amb el Concert d’Hivern.
Entre els actes organitzats per 
commemorar aquests quaranta 
anys, hi haurà una trobada d’an-
tics membres el dia 18 de febrer, 
una exposició fotogràfica el mes de 
març, una visita oberta al públic 
al Palau de la Música a l’octubre, 
etc. Les actuacions musicals tin-
dran molt de protagonisme, s’ha 

CORAL | 40È ANIVERSARI 

organitzat un concert per a guitar-
ra i piano el mes d’abril, la jorna-
da Caldes canta amb intervencions 
de diversos grups corals del mu-
nicipi al maig o un foc de camp a 

Can Rius al mes de juny, entre d’al-
tres. El programa es tancarà amb 
un concert de cloenda el 16 de de-
sembre a l’església de Santa Maria 
de Caldes.

tres, amb certa timidesa de tenir 
davant als encarregats de fer rea-
litat els seus desitjos.

La nit més màgica de l’any 
s’acostava i a la plaça de Can Rius 
es preparava per obsequiar a tot-
hom amb una xocolatada i per fer 
la tradicional entrega de les claus 
màgiques de la vila que obriria 
les portes de les llars calderines, 
i així, fer realitat els somnis dels 
més petits de cada casa. 

Cap a les set del vespre es va 
iniciar la Cavalcada Reial, que va 
repetir el mateix recorregut que 
l’any passat, començant des de 
l’antiga presó, per continuar bai-
xant pel carrer Major fins a arri-
bar a la plaça de l’Àngel. Les car-
rosses i tota la comitiva reial, amb 
un ambient festiu i desbordant ale-
gria, van continuar recorrent una 
avinguda Pi i Margall plena de fa-
mílies de calderins i calderines 
fins a la zona d’El Tint, on es va 
donar per finalitzada la cavalca-
da d’enguany. 

Durant tot el recorregut, els 
carrers es van omplir d’il·lusió, ale-
gria, somriures i molts fanalets per 
poder veure en directe i saludar a 
SSMM els Reis de l’Orient, Melcior, 
Gaspar i Baltasar, encarregats de 
fer realitat molts somnis i desitjos 
per als nens i nenes de la vila.
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El ‘7’ serà etern a la Torre Roja
HOMENATGE | CH CALDES 

El CH Caldes retira el dorsal d’Alexandre Acsensi en un emotiu acte d’homenatge amb motiu de la seva pèrdua 

Roger Acsensi i la seva mare, Lourdes Valiente, s’abracen després de destapar la samarreta d’Alexandre. > A. SAN ANDRÉS 

oc es pot dir ja de 
l’excel·lència d’Alexan-
dre Acsensi en el CH 
Caldes. Segurament el 
jugador més important 

de la seva història, que s’ha conver-
tit en un mite en la Torre Roja des-
prés de la retirada del dorsal ‘7’ en 
un emotiu comiat on el seu germà 
Roger va destapar la samarreta 
d’homenatge al damunt del mar-
cador del pavelló.
Per sempre més es recordarà a Ac-
sensi al temple de l’hoquei calderí. 
Un homenatge que el seu club i el 
seu poble no podien deixar de fer-
li, després de tot el que va aportar. 
I és que l’Alexandre és història del 
club arlequinat, una història que va 
de la mà des de les categories infe-
riors fins a la màxima competició. 
El jugador va iniciar la seva carre-
ra a la Torre Roja amb només cinc 
anys, passant per totes les catego-
ries fins a arribar al primer equip. 
Eren moments de creixement pel 
club, en un punt on pocs creien en 
un projecte esportiu a llarg termi-
ni, però ell va preferir quedar-se a 
Caldes, una decisió força difícil, ja 
que l’equip encara militava a Naci-
onal Catalana, tres categories per 
sota de la màxima categoria. 
Comandant aquest projecte, el ca-
pità va liderar l’equip fins a l’ar-
ribada a l’Ok Lliga en la històrica 
temporada 2015-16, on l’equip va 
quallar una excel·lent temporada 

P
Albert San Andrés 

El Recam Làser cau enfront del Pas 
Alcoi en la 13a jornada, aquest diumenge 

El primer equip del CH Caldes, el Recam Làser Caldes, va caure da-
vant del Pas Alcoi en el primer partit de l’any, celebrat aquest diu-
menge 8 de gener. En la 13a jornada de lliga, els calderins van mar-
car 3 gols enfront dels sis del contrincant. 
L’última derrota se suma a les  altres quatre de la temporada, i classi-
fica l’equip a setena posició. Els jugadors de Candami acumulen tres 
empats i cinc victòries, amb un total de 18 punts en la classificació.
El pròxim partit tindrà  el diumenge 15 contra el Calafell. 

HOQUEI | PARLEM OK LLIGA 

Jaume Ramoneda lluitant una pilota en el primer partit de l’any. > T. GUTIÉRREZ

Nova derrota del Caldes en l’inici d’any
El CF Caldes ha estrenat l’any 
sense poder trencar la ratxa nega-
tiva de quatre partits consecutius 
acabats en derrota: l’últim partit 
contra el Granollers va finalitzar 
amb un marcador d’1 a 2, a favor 
dels contrincants. 
Davant d’un rival molt combatiu 
com és el Granollers, el qual venia 
com a tercer classificat de la cate-
goria, el conjunt calderí va disputar 
un bon partit on, en la primera part, 
no va poder moure el marcador.
La primera part va acabar en empat 
a 0, i a la represa el C.F. Caldes va 
avançar-se en el minut 52”, tot i que 
ràpidament va arribar l’empat amb 
gol d’Ivan, i més tard, el definitiu 1-2 
final. Tot i els canvis de Duque, in-
sistint a l’àrea rival, no va ser possi-
ble marcar el gol de l’empat. El prò-
xim partit se celebrarà a casa amb 
contra el líder de la categoria, el F.C. 
L’Escala. > T. GUTIÉRREZ

FUTBOL | PRIMERA CATALANA 

acabant setè. El gran dels Acsen-
si ja era una referència de l’hoquei 
nacional i un baluard insubstituï-
ble en l’equip d’Eduard Candami. 
“Ha estat un dels jugadors que 
ha crescut amb el club. Abans, 
quan els jugadors arribaven a 
una certa edat marxaven a clubs 
més grans i ell, com alguns de la 
generació del 93, va creure i va 
continuar, sobretot després del 
subcampionat d’Espanya juni-
or, on els van arribar ofertes 
d’OK Lliga. Va creure en el pro-
jecte i això és molt important. 
Aquests èxits no s’haurien acon-
seguit sense jugadors com ell i en 
aquest aspecte va ser el capdavan-
ter, un engranatge amalgamador 
de tota la resta per a creure. Per 
tota aquesta sèrie de coses ha 
estat i serà un referent” va expli-
car el tècnic en el moment de l’ho-
menatge al pavelló. 
I és que el dia escollit per a retirar la 
samarreta amb el número ‘7’ no va 
poder ser millor. El tot poderós FC 
Barcelona va visitar la Torre Roja. 
Mai s’havia sumat enfront d’un dels 
millors equips del món, però aquell 
dia empentats per l’esperit d’Alexan-
dre, l’equip va aconseguir un empat 
a cinc després d’aixecar un 1 a 4 en 
contra i de tenir el xut de la victòria 
a segons de la final. El seu germà va 
entrar a pista amb el ‘7’ a l’esquena: 
l’última vegada que aquest dorsal es 
veurà en la pista del Caldes. 
“Ara ens hem adonat del que hem 
perdut. El recordes i veus que era 
el més simpàtic, el més modest, 

el més proper, l’esperit més lliu-
re. Però, a més, era molt bon ju-
gador. Si mires les estadístiques, 
mai va tenir una sanció, va tenir 
dues blaves en les últimes tempo-
rades i mai va fallar en un partit 
en els últims anys... comences a 
trobar-li virtuts i virtuts i t’ado-
nes que no sabíem el que teníem” 
explica el president Pere Barrios. 
“Hem penjat aquest record per-
què s’ho mereix i com a manera 
de recordar-ho sempre. A més, 
ens ha ajudat com s’ha vist enfront 

del Barça, posant l’esperit, ja que 
mai havíem aconseguit un resultat 
així” va cloure el president.
El partit que va acollir l’acte d’ho-
menatge va omplir de gom a gom 
el pavelló. I tampoc va faltar la pre-
sència institucional, amb l’alcalde 
Isidre Pineda com a màxim repre-
sentant: “Parlar de l’Alexandre és 
fer-ho d’un referent en l’esport 
de Caldes de Montbui. Serà sem-
pre una icona que presidirà el pa-
velló municipal i també el recor-
darem com a educador, ja que va 

ser una persona implicada en el 
teixit educatiu i de joventut del 
poble” va remarcar l’alcalde.
A més d’aquest homenatge, una de 
les propostes sobre la taula és la 
del canvi de nom del pavelló: “El 
nom de la Torre Roja està bé, 
però no té cap emotivitat i seria 
un gest molt maco” confirma Bar-
rios, mentre que l’alcalde creu que 
“és una proposta que a tothom 
ens ha vingut al cap. Són accions 
que s’han de parlar amb el club i 
la família en el futur”.
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 · 
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93 
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

  Exposició

EXPOSICIONS DE SANT AN-
TONI ABAT 2023 

Casino de Caldes: a partir del 
12 de gener a les 18 hores. Tots els 
caps de setmana de gener.

Museu Thermalia: a partir del 28 
de gener fins al 5 de maig. De 10 a 
14 i de 16 a 19 hores, de dimarts a 
dissabte. Diumenge i festius, de 
10 a 14 hores. 

   DIMARTS 10
19 H · INICI CURS
Ceràmica creativa amb argiles i 
esmalts d’alta temperatura. 
A càrrec de Roser Nadal.
Els dilluns (Grup A) i els 
dimarts (grup B). 
Durada de curs: 11 sessions. 
Lloc i organitza: Taller d’Art Mu-
nicipal Manolo Hugué 

19 H · XERRADA 
‘MÉS A PROP’
Conversa amb Ángeles Llive 
Cruz, cinquena tinenta d’alcalde, 
regidora d’Igualtat, Feminisme i 
Polítiques LGTBI+ i de Ciutada-
nia i Migracions. Cal confirmar 
assistència a caldesdemontbui@
esquerra.cat. 
Lloc: Magnòlia d’Ucler 
(Avinguda Pi i Margall, 113)
Org. ERC Caldes de Montbui

   DIMECRES 11
19 H · CONFERÈNCIA
‘Com es desenvolupen els fàr-
macs que ens prenem cada matí’ 
a càrrec d’Imma Clotet Codina, 
biotecnòloga i doctora en 
Immunologia. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Uni-
versitària ‘Delfí Dalmau i Arge-
mir’ de Caldes de Montbui

  DIJOUS 12
17 H · SERVEI DE SALUT PER 
A JOVES
Servei gratuït i dirigit a joves de 
12 a 30 anys, familiars i profes-
sionals que estiguin interessats 
en orientació i assessorament 
sobre temes de salut. Feu les con-
sultes per T. 93 865 46 55- 674 32 

35 78, per Instagram -@eltoc- o 
per A/e. eltoc@caldesdemont-
bui.cat.
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

17:30 H · INICI DE CURS 
‘El futur ja és aquí’ a càrrec de 
Jaume Mateu. Cada dijous, fins 
al 2 de febrer. 
Lloc: Aula 1 d’El Centre
Org.: UPCM i El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista

18:30 H · INAUGURACIÓ 
D’EXPOSICIÓ
Tots els caps de setmana de 
gener es pot visitar l’exposició 
de l’activitat de l’entitat, amb col-
laboracions, fotografies i perso-
nes que acolliran  els assistents.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Facultat de Sant 
Antoni Abat i Casino de Caldes 

19 H · INICI DE CURS 
Curs d’Astronomia, a càrrec d’Al-
bert Morral. 4 sessions fins al 16 
de febrer. 
Lloc: Aula d’El Centre
Org.: UPCM i El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista

20 H · PREGÓ TRES TOMBS 
Acte institucional amb autoritats 
de la Generalitat de Catalunya i re-
presentants del govern local per a 
la celebració de l’inici de les festes 
de Sant Antoni Abat arreu de Cata-
lunya. Caldes de Montbui es con-
verteix en capital dels Tres Tombs 
de Catalunya 2023. 
Lloc: Casino de Caldes

  DIUMENGE  15
10 H · FIRA D’ANTIQUARIS 
I BROCANTERS 
Lloc: avda. Pi i Margall
Org. Aj. Caldes de Montbui 

11 H · XERRADA
‘Què podem fer perquè la crisi la 
paguin els rics?’, a càrrec d’Eulàlia 
Reguant, matemàtica i diputada de 
CUP al Parlament, i Carles Bade-
nes, economista i investigador en 
política econòmica.
Lloc: local CUP Caldes 
(C. Barcelona, 40)
Organitza: CUP Caldes 

12 H · PRESENTACIÓ 
DE LLIBRE
Presentació al públic del llibre 
‘150 anys de la festa de Sant Anto-
ni Abat’ a càrrec de la Facultat de 
Sant Antoni Abat. 
Lloc: Casino de Caldes
Org. Facultat de Sant Antoni Abat

  DILLUNS 16
19 H · CURS D’ESCRIPTURA 
CREATIVA 
A càrrec d’Oriol Molas.
Cada dilluns, fins al 13 de febrer.
Lloc: INS Manolo Hugué 
Organitza: El Centre, Ateneu De-
mocràtic i Progressista 

  DIMARTS 17
17:15 H · INICI CURS 
Curs trimestral d’aquarel·la, a 
càrrec d’Òscar Sanchís. Tots els 
dimarts. Durada de curs: 11 ses-
sions.
Lloc i organitza: Taller d’Art Mu-
nicipal Manolo Hugué 

18:30 H · XERRADA 
D’AUTOESTIMA
A càrrec de Josepa Forns i Marta 
Mas.
Lloc: Biblioteca de Caldes 
de Montbui 

19:15 H · MISSA DE DIFUNTS
Lloc: Parròquia de Santa Maria 

  DIMECRES 18
19 H · INICI CURS 
Curs trimestral de joiera,
 a càrrec de Núria Soley.
Tots els dimecres. Durada del 
curs: 9 sessions. 
Lloc i organitza: Taller d’Art Mu-
nicipal Manolo Hugué 

19:15 H · INICI CURS 
Curs trimestral de serigrafia, a 
càrrec de Mercè Julià Dulcet.
Tots els dimecres. Durada de 
curs: 11 sessions. 
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Municipal Manolo Hugué 

  DIJOUS 19
19:15 H · INICI CURS 
Curs trimestral de dibuix, 
a càrrec de Núria corbera. Tots 
els dijous. Durada: 11 sessions. 
Lloc i organitza: Taller d’Art Mu-
nicipal Manolo Hugué 

  DISSABTE 21
19 H · CALDES IS HELL
Concert de cançons de taverna 
sobre Caldes de Montbui a càr-
rec del músic local Ramon Solé i 
la seva banda.
Entrades anticipades a https://
www.centredemocratic.cat/ac-
tivitats/
Lloc: Café del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 

  DIUMENGE  22
FESTA DE SANT ANTONI
8 h· Esmorzar del traginer 
9:45 h · Acompanyament dels 
abanderats a l’església.
10 h · Ofici solemne i reparti-
ment de panets a l’església. 
11:30 h · Benedicció dels animals 
i cercavila dels Tres Tombs. 
16:30h · Ball de Plaça a la plaça de 
la Font del Lleó
18:30h · Concert al Casino
22h· Acte fi de festa al Casino
Organitza: Facultat de Sant
Antoni Abat

19 H · BRÀTIA
Música dels balcans i gipsi.
 Entrades anticipades a www.
centredemocratic.cat/activitats/
Lloc: Café del Centre
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 

  DISSABTE 28
INAUGURACIÓ  D’EXPOSICIÓ
Amb motiu del 150è aniversari de 
la Facultat de Sant Antoni Abat. A 
càrrec de  Thermalia i la comis-
sària de l’exposició, Laia Soler. 
Lloc: Museu Thermalia
Org.: Facultat de Sant Antoni 
Abat i Aj. de Caldes de Montbui

  Febrer 2023
  DIMECRES 1

19 H · CONFERÈNCIA
‘Matriarcats’ a càrrec d’Anna 
Boyé, antropòloga i fotoperiodista. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió 
Universitària ‘Delfí Dalmau i 
Argemir’ de Caldes de Montbui 

Passatemps en català

Quina de les dues opcions és l’adequada? 
“Aviat serem pares i us volem fer 
_______________ de la nostra alegria.” 

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. 

partícips  partíceps

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

Curiositats

“ Les entitats necessiten 
la força de la gent per 

funcionar, si no acabaran 
desapareixent.”

J.
 S

E
R

R
A

- Sempre vas tenir clar a què et vo-
lies dedicar?
Quan era petita i pensava què volia ser 
de gran sempre pensava que volia ser 
pintora, en aquella època no distingia 
les professions, però sempre vaig tenir 
clar que volia pintar i ja de més gran 
vaig veure clar quin era el recorregut 
que volia seguir.
 
- Vas créixer en un entorn artístic? 
La veritat és que sí. La meva mare és 
artista en diferents àmbits, pintava i fa 
diferents tipus de manualitats i d’arte-
sania. La meva mare sempre m’ha in-
fluït molt en aquest aspecte.

- L’any 2012 engegues Dekora Kultu-
ra, com sorgeix?
Tenia una inquietud a nivell artístic, de 
fer algun tipus de projecte propi que 
a mi realment m’omplís, i, per altra 
banda, la passió que tinc per la cultura 
popular i, en especial pels diables. Em 
va semblar molt interessant, perquè és 
un públic molt concret, però a la gent 
que li agrada la cultura popular, li agra-
da molt la cultura popular.

- Quin balanç fas?
Hi ha un balanç molt positiu, va comen-
çar sent una cosa que no tenia molt clar 
cap a on aniria i a temporades ha estat 
parat, hi ha hagut èpoques que li podia 
dedicar menys hores, però després 
d’aquests deu anys, valoro molt positi-

vament la manera com ho he acabat 
enfocant i com està creixent.
 
- El Ball de diables de Caldes, què 
significa per a tu?
Podria dir que per mi significa una 
segona família. Jo vaig entrar amb 
catorze anys, que en aquella època 
no hi havia secció infantil, però tot 
i no poder cremar o fer segons qui-
nes coses, vaig veure que s’hi podia 
fer moltes coses dins d’una entitat. 
Amb la gent de la colla hem com-
partit moltes hores, moltíssimes 
experiències, moments emocio-
nants i tristos, però això és el que 
t’acaba unint amb la gent.

- Dins la colla, quin paper hi tens? 
Ara mateix soc la cap de colla del 
Ball de Diables. Jo vaig entrar al 
2004 i al 2013 vaig fer de cap de 
colla juntament amb dos companys 
més. Són càrrecs rotatoris, normal-
ment duren dos anys i es canvia. 
Per diferents circumstàncies actu-
als després de la pandèmia, tocava 
canvi de càrrecs. La colla després 
de la pandèmia estava molt fluixa 
de gent i m’hi vaig tornar a posar.
 
- La gran festa de la colla de dia-
bles és l’Escaldarium, tu com de-
finiries aquesta festa?
És molt difícil definir l’Escaldarium 
quan fa tants anys que la vius des de 
dins. Som tota una generació que 
hem crescut amb la festa, la conei-

xíem abans i la coneixem ara i hem 
vist tota l’evolució, però és bastant 
espectacular, el que fem és increïble.
 
- Creus que l’Escaldarium està 
evolucionant bé?
Jo crec que de moment està evolu-
cionant bé. Sí que penso que estem 
en un punt molt delicat, està com 
en una corda fluixa, pot caure cap 
a una cosa molt més massificada 
i molt més comercial que pot fer 
apartar la gestió voluntària que 
tenim i volem mantenir
 
- Com veus les entitats de cultu-
ra popular de Caldes?
Jo crec que ara mateix estem en 
una època variable, hi ha entitats, 
com els diables, que per sort des-
prés de la pandèmia ha revifat molt 
i hem tingut una entrada molt po-
tent de gent, però altres entitats 
potser no han tingut tanta sort i 
després de la pandèmia s’han que-
dat fluixos de gent i durant aquest 
any continuen igual. És bastant va-
riable també perquè potser va per 
modes, podríem dir, però jo anima-
ria a tothom que si té una mica de 
curiositat per formar part d’algu-
na entitat que s’hi posi en contac-
te perquè les entitats necessiten la 
força de la gent per funcionar, si no 
acabaran desapareixent. 

Berta 
Mayol

Dotú

il·lustradora i dissenyadora gràfica 

És la segona de sis germans i reconeix 
que, de vegades, casa seva era “una casa 
de bojos”. Ha aconseguit fer créixer un 
projecte on uneix dues de les seves grans 
passions, pintar i la cultura popular.
Els Diables de Caldes són la seva segona família

Mireia Clapers 

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


