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Feminitzant 
les regles del joc 
Les noies del Caldes continuen trencant 
barreres per a un esport lliure i igualitari
>P20

Part de l’equip sènior del futsal femení del CN Caldes, en un dels seus entrenaments setmanals al Bugarai. Les noies que juguen a Segona Nacional continuen mantenint la 4a posició. > J. SERRA

La nova prefectura de 
la Policia  Local serà 
una realitat l’any 2024
>P04

La CEL obre 200 noves 
places per disposar 
d’energia verda en llars
>P14

L’astròleg i terapeuta 
Josep Guarch publica 
el seu primer llibre
>P16

Caldes acollirà l’11è 
Mercat de l’Olla els 
dies 18 i 19 de març
>P02-03
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Torna la festa de la cuina termal        que realça 
el valor i el gust per les aigües de        Caldes  
El 18 i 19 de març la vila acollirà l’11è Mercat de l’Olla amb un centenar de parades, activitats, foodtrucks i 6.000 racions                   de llegums cuits a l’olla més gran de Catalunya 

FIRA GASTRONÒMICA | MERCAT DE L’OLLA I LA CALDERA

olla més gran de Ca-
talunya torna a estar 
a punt per arrencar el 
bull, i ho farà el pròxim 
cap de setmana del dis-

sabte i diumenge 18 i 19 de març amb 
l’11a edició del Mercat de l’Olla i la Cal-
dera de Caldes de Montbui.

Durant aquests dos dies, el cen-
tre històric del municipi s’omplirà de 
nou de centenars de parades de pro-
ductes artesanals i d’activitats diverses 
adreçades a tota la família. “Es trac-
ta d’una festa molt emblemàtica en 
el nostre municipi que adquireix un 
potencial enorme com a la gran festa 
del termalisme de Caldes de Mont-
bui” diu l’alcalde de la vila, Isidre Pi-
neda, i que significa “la veritable ce-
lebració de la nostra cuina termal” 
apunta Carme Germà, regidora de Tu-
risme i Termalisme de l’Ajuntament 

L’
Ivette Hijano de Caldes. Amb aquesta fira, conti-

nua Germà, “sempre ens hem propo-
sat que la cuina termal traspassi les 
fronteres del municipi i sigui conegu-
da arreu”, pel que l’11è Mercat de l’Olla 
i la Caldera torna amb tota la força, i 
novetats, per juxtaposar el termalisme 
i la gastronomia local i oferir una expe-
riència del més alt nivell. 

Com és habitual, la gran protago-
nista del mercat tornarà a regnar a la 
plaça de la Font del Lleó: l’olla més gran 
de Catalunya, de 1.600 litres de caldo, 
que s’exposa de manera permanent en 
l’Espai de l’Olla dins la mateixa plaça. 
En aquesta ocasió, l’Ajuntament de la 
vila preveu diverses coccions per repar-
tir unes 6.000 racions de llegums cuites 
en aigua termal al llarg del cap de set-
mana. En concret, “està previst cuinar 
265 quilograms de llegums, 100 qui-
lograms de llenties i 165 quilograms 
de cigrons” apunten fonts oficials del 
consistori calderí. Jordi Bufí, cuiner 
responsable de la cocció dels llegums 

a l’olla, desitja que “la cocció torni a 
ser un èxit total! Ho deixarem tot en 
remull per començar el matí de dis-
sabte, elaborant un brou suau de ver-
dures on bullir els cigrons i, quan es-
tiguin cuits, els acompanyarem –com 
a novetat enguany- amb botifarra del 
perol i llardons”.  En paral·lel, les llen-
ties seran cuites –com és habitual- per 
l’establiment tradicional calderí Lle-
gums Cuits Parellada, les quals s’ela-
boraran en quatre olletes -més petites- 
i al foc de llenya, també al bell mig de 
la plaça central.  

D’altra banda, el centenar de pa-
rades de productes gastronòmics i pro-
ductes artesanals tornaran a rodejar la 
gran olla en els carrers adjacents a la 
plaça, dins del centre històric del mu-
nicipi. “El programa del cap de set-
mana es completa amb un ampli ven-
tall d’activitats i tallers adreçats a 
tota la família” hi afegeix el consisto-
ri calderí, que pot consultar-se al web 
visiteucaldes.cat. 

‘RELAXA L’OLLA’, LA NOVETAT 
MÉS DESTACADA D’ENGUANY
“A més de la gran festa gastronòmi-
ca amb el centenar de parades i les 
6.000 racions de llegums cuites a 
l’olla més gran de Catalunya, aquest 
any tenim la sort que ens acompanyin 
els alumnes de Formació Professio-
nal de Termalisme de l’INS Manolo 
Hugué, els quals tindran un prota-
gonisme especial en aquesta edició 
i amb qui hem treballat de mane-
ra conjunta i participativa” explica 
Isidre Pineda. I és que l’11a edició del 
Mercat de l’Olla presenta la gran no-
vetat de la participació de l’alumnat 
del Cicle Superior de Benestar i Ter-
malisme que es cursa a Caldes de Mont-
bui, amb el propòsit d’acostar el valor 
i els múltiples beneficis per a la salut 
de l’aigua mineromedicinal a la ciuta-
dania. “El nostre paper serà sobre-
tot el de donar visibilitat al cicle for-
matiu, que és relativament nou”, diu 
Mario Serrano, alumne del cicle forma-

L’olla més gran de Catalunya continuarà regnant la plaça de la Font del Lleó per cuinar els cigrons amb aigua termal. Enguany, s’estimen 6.000 racions de llegums i un centenar de parades al nucli històric. > C.M.C

“Amb el Mercat de 
l’Olla i la Caldera 
sempre ens hem 
proposat que 
la cuina termal 
traspassi les 
fronteres del nostre 
municipi i sigui 
coneguda arreu” 

Carme Germà
Regidora de 
Turisme i 
Termalisme de 
Caldes de Montbui
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Torna la festa de la cuina termal        que realça 
el valor i el gust per les aigües de        Caldes  
El 18 i 19 de març la vila acollirà l’11è Mercat de l’Olla amb un centenar de parades, activitats, foodtrucks i 6.000 racions                   de llegums cuits a l’olla més gran de Catalunya 

tiu, “i apropar a la gent l’ús de les 
aigües termals, i els seus grans 
beneficis, més enllà de l’oci, i des 
de la seva utilitat com a mètode 
terapèutic” hi afegeix. 

En aquest sentit, aquest any 
s’incorpora el nou espai “Relaxa 
l’Olla”, el qual presenta fins a 5 acti-
vitats diferents adreçades a fomen-
tar, de manera lúdica, el termalis-
me i el benestar al públic assistent. 
Algunes d’aquestes són una gim-
cana on poder respondre qüestio-
naris sobre el termalisme; tallers 
d’automassatge adreçats a qualse-
vol persona que pugui estar inte-
ressada; activitat lúdica per valorar 
la condició física dels participants, 
o espais on rebre consells i infor-
mació relacionats amb el benes-
tar. “Les persones interessades a 
apuntar-s’hi podran venir a l’Es-
pai de l’Olla, on serem nosaltres i 
hi tindrem un taulell per atendre 
als visitants. També poden tro-
bar-nos a través del QR que re-
dirigirà a un web amb tota la in-
formació” continua Leire Iraola, 
també estudiant del cicle superior. 
A més, entre tots els participants 
se sortejaran diversos productes i 
paquets termals. 

“SE’NS EN VA L’OLLA”, LES 
PROPOSTES CULINÀRIES 
DELS RESTAURANTS LOCALS 
Un any més, la fira gastronòmica 
comptarà amb la participació de 
nombrosos restaurants de la vila, 
que s’han adherit al mercat oferint 
als seus comensals propostes culi-
nàries especials amb motiu de la 
gran festa gastronòmica i termal. 
Amb el ‘Se’ns en va l’olla’, els res-
tauradors calderins elaboren plats 
estrella que signifiquen clars exem-
ples de la gastronomia tradicional i 
termal, i els inclouran en les seves 
cartes de manera estable, del 18 
fins al 26 de març. 

Un dels participants, el nou 
restaurant ‘Divergent’, situat a la 
plaça de l’Àngel, oferirà el “Guisat 
de tripa de vedella amb xistorra de 
Navarra, formatge danès i provolo-
ne al gratén”. Però altres propostes 
també són la ‘Pizza termal’ d’El Pa 
Torrat; els ‘Peus de porc amb Bo-
lets fets a la cassola’ d’El Remei; les 
‘Aletes de pollastre a la cassola amb 
carxofes i cap i pota’ de Na Madro-
na; la ‘Cua de bou a la cassola’ del 
Robert de Nola, o l’’Escudella amb 
galets, terrina de carn d’olla i ver-
dures’ del Cafè del Centre.

8 DE MARÇ | DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Demà se celebra el Dia Interna-
cional de les Dones, el dia més 
commemoratiu del moviment fe-
minista que lluita per a l’elimina-
ció de qualsevol discriminació en-
vers les dones i l’establiment d’un 
sistema igualitari, sense distinci-
ons, dins i fora del món laboral. 
Tot i que, enguany, CCOO de Ca-
talunya destaca arribar a l’efemè-
ride amb grans avenços de mesu-
res laborals i retributives per a les 
dones (arran de la reforma labo-
ral, la pujada de l’SMI a 1.080 € i 
l’extensió dels plans d’igualtat a 
les empreses), “encara perdura 
amb molta força la divisió sexu-
al del treball i, malauradament, 
la taxa d’atur femení continua 
sent superior a la masculina”, 
destaquen en l’informe ‘8 de març: 
L’impacte d’un any de reforma la-
boral i una primera anàlisi sobre 
plans d’igualtat’. En concret, i en 
el quart trimestre de 2022, aques-
ta taxa era de 9,9% en el cas dels 
homes i del 10,1% en el cas de les 
dones. Però, tot i la reducció en la 
bretxa de gènere d’aquest darrer 
any, el sindicat feminista d’homes 
i dones a Catalunya denuncia una 
gran desigualtat de gènere pel que 
fa a l’extensió del treball a temps 
parcial i en les reduccions de jor-
nada o excedències a causa del de-
sigual repartiment de les tasques 
de cura al si de la llar. 

En definitiva, “la precarietat té 
nom de dona” denuncia CCOO de 
Catalunya en el mateix informe, i 
exposa que, al marge dels intents 
del Govern estatal d’aplicar lleis i 
polítiques per contribuir a la femi-
nització de la societat, “la reali-
tat encara dista molt de ser una 
societat igualitària. Els aven-
ços del feminisme han provocat 
l’augment dels moviments i par-
tits d’ideologia ultraconserva-
dora i populista, i són una ame-
naça real per a les dones, ja que 
aposten fermament pel mante-
niment de l’statu quo, és a dir, 
aposten per la regressió de drets 
i llibertats de les dones”. 
A Caldes de Montbui, la comme-
moració del 8M comptarà amb di-
verses activitats “reivindicatives, 
de conscienciació, de participa-
ció i de debat”, segons apunta 
l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui, que tindran lloc durant els 
propers dies. Alguns dels actes 
ja han començat, com les xerra-
des a càrrec de dones calderi-
nes de diferents àmbits professi-
onals, en el marc del curs ‘Dones 
en Acció” que organitza El Centre, 
Ateneu Democràtic i Progressista 
(i que té lloc cada dijous fins al 23 
de març, a les 19 hores). Aquesta 
tard, també se celebrarà la cati-
fa commemorativa participativa, 
a càrrec d’Acció Cívica Calderi-

na i, més tard, a les 19:30 hores 
tindrà lloc la xerrada organitza-
da per l’Associació Cultural de la 
Dona, a Les Cases dels Mestres: 
“Iran: Dona, vida i llibertat”; se-
guit de l’habitual Sopar de Dones, 
celebrat en el mateix equipament. 
No obstant això, i com és habitual 
cada any, l’acte central se celebra-
rà el 8 de març arran de la lectura 
institucional del Manifest del 8M, 
a les 20:30 hores, a la plaça de la 
Font del Lleó, seguit d’una exhibi-
ció de teles acrobàtiques feminis-
tes, a càrrec del Gat Penjat. 
Altres actes commemoratius són 
el pilar casteller a càrrec dels Cas-
tellers de Caldes de Montbui, a les 
19 hores; la inauguració de l’expo-
sició ‘Dones en Complicitat V’, i el 
23è Sopar de Dones que organitza 
l’ACC al Casino de Caldes. 
Com l’any anterior, la Biblioteca 
Municipal s’adhereix a la comme-
moració del 8M amb una sessió 
de contacontes, titulat ‘Soc així!’, 
aquest dijous, a les 18 hores i, una 
hora més tard, el Casino acollirà 
el cicle ‘Converses’, que comptarà 
amb la presència de la Mare Aba-
dessa del Monestir de Sant Benet, 
M. del Mar Albajar. 
Finalment, la programació clou-
rà amb la ‘Marxa exploratòria 
de dones, lesbianes i trans’, el di-
vendres 17 de març, a les instal-
lacions de Les Cases dels Mestres. 

Per un món més just i igualitari, 
continua present la lluita del 8-M
Caldes se suma a la commemoració d’enguany amb un divers 
programa d’activitats que es perllongarà fins al 17 de març 
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L’esperat salt qualitatiu de la Policia Local

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

SEGURETAT CIUTADANA | NOVA PREFECTURA 

D’aquí a 7 dies, arrenquen les obres que faran realitat la nova prefectura de la Policia 
Local, la qual es durà a terme en dues fases i veurà, definitivament, la llum l’any 2024 

Els entorns naturals de la Torre 
Roja i les Hortes de Baix van ser l’es-
cenari principal de la passejada cele-
brada per al col·lectiu de gent gran, 
que va tenir lloc el dimecres 22 de 
febrer a Caldes de Montbui. 
En aquesta darrera convocatòria, 
la vila termal va ser l’amfitriona del 
cicle de passejades -dins del progra-
ma ‘A cent cap als cent’ de la Diputa-
ció de Barcelona-, que va començar 
el gener a Gelida i que continuarà a 
Esparraguera aquest 15 de març. 
El grup de 160 caminaires proce-
dents dels diferents municipis cata-
lans van aterrar a Caldes poc des-
prés de les 9 hores i van marxar 
sobre les 13:30 hores, després d’ha-
ver caminat unes 3 hores pels en-
torns naturals del municipi calderí. 
En la passejada, l’alcalde de la vila, 
Isidre Pineda, i la regidora de Gent 
Gran, Núria Carné -juntament amb 
agents de Protecció Civil- van acom-
panyar la comitiva d’experts  cami-
naires, al llarg d’un recorregut de 6,5 
quilòmetres de pujades esglaonades 
i de nivell mig (a l’anada). Com és ha-
bitual, la passejada també va comp-
tar amb certes aturades per al des-
cans de les persones participants.

Foto de grup, el dimecres 22. > CEDIDA

Unes 200 persones 
participen a la 
passejada gran de 
Caldes de Montbui 

GENT GRAN | CAMINADES

Des del dimarts 21 de febrer que els centres 
educatius de Caldes de Montbui estan im-
mersos en una nova edició de jornades de 
Portes Obertes; un període que enguany s’es-
tendrà al llarg de 4 mesos i en el qual les fa-
mílies del municipi tenen novament l’opor-
tunitat de visitar i conèixer de primera mà 
l’oferta educativa (reglada i obligatòria, no 
reglada i post obligatòria) de la vila.
Molts dels centres educatius ofereixen, en-
guany, diferents dies i franges horàries per 
garantir l’oportunitat de visitar el centre per 
part de totes les famílies interessades. En 
paral·lel, aquest curs també es recupera la 
modalitat ‘l’escola en viu’, és a dir, l’opció de 
poder conéixer l’escola quan aquesta està 
en funcionament. Durant el mes de febrer i 
la primera setmana de març, ja s’han estre-

nat les primeres visites en les escoles El Fa-
rell, El Calderí, Escola Montbui i l’Escola Pia. 
També han obert els seves portes els insti-
tuts Pic del Vent i Manolo Hugué, adreçats 
a futurs estudiants de secundària, Batxille-
rat i Cicles Formatius. 
Els següents centres els quals restaran 
oberts a les visites externes seran les escoles 
bressol municipals. La Lluna podrà visitar-se 
el dissabte 22 d’abril, Peixets el dissabte 15 
d’abril, i Gegant del Pi el divendres 21 del ma-
teix mes. El maig serà el torn de l’Escola Mu-
nicipal de Música Joan Valls (del 15 al 19 de 
maig) amb visita a les instal·lacions i clas-
ses obertes. El Taller d’Art Manolo Hugué, 
d’educació no reglada, tancarà el període de 
les jornades en el mes de juny (de dilluns a 
dijous, a les 19 hores). 

El calendari complet de les Portes Obertes 
es pot consultar al web de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i a tots els centres edu-
catius, així com les dates i els terminis per a 
realitzar les preinscripcions i les matrícules 
de cada etapa educativa. 

EL CONSISTORI PROMOU UNA OFERTA 
EDUCATIVA DIVERSA I DE QUALITAT
Coincidint amb les jornades de Portes Ober-
tes, l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha 
engegat una nova campanya de promoció de 
l’oferta educativa del municipi, basada en el 
realçament de la qualitat, l’excel·lència i la 
diversitat d’aquesta. 
“Caldes de Montbui té un nivell formatiu 
notablement superior: el 51,2% de la pobla-
ció de 25 a 34 anys té una educació supe-

rior, 7 punts més que a la comarca” desta-
ca el consistori en la campanya de promoció. 
També assenyala el percentatge de fracàs 
escolar en el municipi, el qual se situa en el 
0,9%, “mentre que a Catalunya és del 9% i 
al Vallès Oriental és del 6,3%”.  
A partir d’aquestes dades, i d’entre els dife-
rents missatges que promou la campanya, 
el consistori destaca la diversitat dels cen-
tres i dels projectes educatius que ofereix 
la vila, “fet que permet a les famílies es-
collir aquell que més li agradi i que mi-
llor s’adapti a les necessitats” puntualit-
zen fonts oficials de l’Ajuntament. Val a dir 
que Caldes esdevé zona educativa única, amb 
la qual cosa les famílies poden escollir lliure-
ment el centre educatiu que prefereixin, in-
dependentment del barri on es visqui. 

EDUCACIÓ | CURS ESCOLAR 2023-24

Arrenquen les Jornades de Portes Obertes

a construcció d’una 
nova comissaria 
“era un somni per 
a nosaltres” apun-
tava Manel Ruiz, 

cap de la Policia Local de Caldes 
de Montbui. “Fa molt temps que 
hi anàvem al darrere, sobretot 
en el sentit d’aquest reconeixe-
ment a la tasca diària que nos-
altres realitzem” hi afegia, ahir, 
en la presentació del projecte de 
construcció de la nova prefectu-
ra de la Policia Local. I és d’aquí a 
només 7 dies, comencen les obres 
per a la construcció d’una nova 
comissaria, ubicada en el mateix 
espai que l’actual prefectura, que 
permetrà, alhora, la creació d’una 
nova plaça. 
“Es tracta d’un projecte molt 
esperat pels cossos policials de 
Caldes de Montbui, ja que la co-
missaria actual -construïda en 
el segle passat- havia quedat ob-
soleta, amb moltes mancances 
d’accessibilitat. Tanmateix, i al 
marge de les dificultats, ha per-
mès complir amb el seu objec-
tiu d’atendre la ciutadania des 
dels criteris de la proximitat i 
la prevenció” apuntava l’alcal-
de, Isidre Pineda. Arran del nou 
edifici, que serà finalitzat d’aquí 
a uns 21 mesos, el servei de la Po-
licia Local farà un salt qualitatiu 
que resoldrà els problemes d’ac-
cessibilitat actuals i millorarà la 
qualitat de servei: “Hi podrem 
aportar una major sensació de 
protecció, intimitat i confiden-

L
Ivette Hijano

cialitat en l’atenció ciutadana” 
continuava Ruiz. “Fa trenta anys 
que som en aquest edifici i ales-
hores la prioritat era disposar 
d’un espai. Però ara ja hem de 
pensar com el distribuïm, ge-
nerar-ne de nous i continuar 
en l’aposta per a la seguretat i 
la prestació d’un servei eficaç” 
hi afegia.  

UN PROJECTE QUE ES DURÀ 
A TERME EN DUES FASES 
La nova prefectura de la Policia 
Local de Caldes comptarà amb 
quasi el triple de superfície de 
l’actual edifici, amb una estruc-

tura formada per dues plantes i 
una dimensió total de 1.161,70 m2. 
L’accés principal serà el carrer 
General Padrós i just davant s’hi 
ubicarà una nova plaça. 
“Una de les particularitats 
d’aquest projecte és que es durà 
a terme en dues fases, ja que ens 
era imprescindible mantenir la 
ubicació en el centre del munici-
pi -en el sentit d’una policia de 
proximitat i moderna- i no in-
terrompre el funcionament de 
la comissaria en el decurs de les 
obres” explicava Jordi Martín, 
regidor d’Urbanisme. Així doncs, 
la primera fase -que arrenca en 

només una setmana i suposarà 
uns 15 mesos de duració- consta-
rà de la construcció del nou edifici 
a l’espai que ara ocupa el pati de 
la prefectura. Un cop enllestit, es 
farà el trasllat de l’activitat polici-
al al nou equipament i es procedi-
rà a l’enderroc de l’actual edifici. 
Seguidament, la segona fase pre-
veu la construcció completa de la 
planta baixa del nou edifici i la re-
conversió de l’actual comissaria 
en un nou espai públic “que actu-
arà de porta d’entrada i signifi-
carà un nou espai obert i diàfan 
que millorarà i embellirà el nos-
tre municipi” matisava l’alcalde.  

A la nova prefectura s’hi accedirà des de la plaça que es construirà a l’espai que ara ocupa l’actual comissaria. > CEDIDA 

Aquests dies s’han celebrat les visites i xerrades informatives a les escoles d Educació Infantil i Primària, i als instituts 
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aldes de Montbui va 
viure intensament, i 
de forma multitudi-
nària, la festa de Car-
nestoltes d’enguany. 

Un miler de persones van participar 
en la rua que dissabte 18 de febrer, a 
la tarda, va desfilar pels carrers del 
municipi. La jornada festiva va co-
mençar a la pista esportiva del pa-
velló municipal Bugarai, on els par-
ticipants van fer el corresponent 
lluïment de les seves disfresses, i va 
acabar a la plaça de la Font del Lleó 
amb l’entrega de premis i la crema 
del Ninot de Carnestoltes.
“La rua ha estat un èxit de parti-
cipació , enguany” apuntaven fonts 
oficials de l’Ajuntament. En aques-
ta edició van inscriure’s una desena 
de comparses en les diferents sub-
categories, segons la quantitat de 
persones que hi participaven. L’any 
anterior –el primer en el qual va re-
cuperar-se la festa des de l’esclat 
de la pandèmia- en van ser nou (al 
marge de dues baixes d’última hora 
per motius de la COVID-19) amb un 
volum de 400 persones participants. 
En concret, la desena de compar-
ses van dividir-se entre les petites, 
si tenien entre 11 i 30 participants; 
les comparses mitjanes, que comp-
taven entre 31 i 60 participants; les 
comparses grans, en les quals desfi-
laven entre 61 i 90 persones, i, final-
ment, les comparses gegants, que 
comptaven amb més de 91 partici-
pants. D’entre totes elles, el jurat 
d’enguany va atorgar el premi de 
comparsa petita (amb una dotació 
de 150 €) als ‘Pirulos del dimoni’ del 
Ball de Diables de Caldes de Mont-
bui. El premi de comparsa mitjana 

Èxit de participació en la festa de Carnestoltes 

Una de les comparses participants en la rua que, enguany, ha estat significativament més participativa, amb un miler de persones desfilant. > J.SERRA

TRADICIONS | RUA DE CARNESTOLTES 2023 

La rua va sumar un miler de persones i una desena de comparses que van desfilar pels carrers principals de Caldes 

Redacció

C

(amb el lliurament d’un xec per valor 
de 200 €) va ser atorgat als ‘Indis 
del Calderí’, de l’Escola El Calderí. 
El premi a la comparsa gran (amb 
una dotació econòmica de 250 €) va 
ser per l’AE Pasqualet i la seva parti-
cipació anomenada ‘Per molts caus’. 
I, finalment, el premi de comparsa 
gegant (amb un xec valorat en 300 

€) va ser per als ‘Dàlmates i Crueles’ 
de l’Stage Escola de Dansa. 
Al marge de les diferents compar-
ses que van lluir coreografies entre-
tingudes i vistoses al llarg de la rua 
pels carrers principals de Caldes, la 
desfilada també va comptar amb la 
participació de persones inscrites 
en les categories individual, parella 

i grups amb menys de 10 persones. 
En aquests casos, els guanyadors 
dels premis van ser: ‘Harry Potter 
& Lord Voldemort’ en el Premi Pa-
rella (amb un premi de 75 €) i ‘Les 
germanes Sanderson’ en el Premi 
de Grup (amb una dotació de 100 €). 
Després del corresponent lliurement 
de premis -centralitzat a la plaça de 

la Font del Lleó-, Ball de Diables de 
Caldes va procedir a la tradicional 
cremada del Ninot de Carnestoltes, 
dissenyat i elaborat pels alumnes de 
l’Escola Taller d’Art Manolo Hugué 
que, aquest 2023, estava dedicat a la 
salut mental. Finalment, la festa es 
va allargar fins a les 22 hores amb 
la música en directe de PdPetxines.

Enguany ha estat la segona vegada 
que s’ha celebrat el Juguestoltes a 
l’escola El Farell; una matinal bianual 
dedicada als jocs de taula que el cen-
tre educatiu ha recuperat amb motiu 
de la festa de Carnestoltes, celebrat 
el divendres 17 de febrer. “Aquest 
any hem celebrat la segona edició, 
la qual hauríem d’haver organitzat 
el 2021, però que no va ser possi-
ble a causa de les restriccions de la 
pandèmia” comenta Mònica Gómez, 
coordinadora d’esdeveniments cultu-
rals de l’Escola El Farell.
Al llarg del matí, el pati de l’escola va 
acollir la jornada en la qual va parti-
cipar tota la comunitat educativa, i 
va comptar amb una quarantena de 
persones voluntàries, entre familiars 

ESCOLA EL FARELL | JORNADA EDUCATIVA

Juguestoltes, una activitat que fomenta l’aprenentatge i la diversió en grup

Gran part de les persones voluntàries que van sumar-se a la 2a edició. > CEDIDA 

i persones vinculades amb l’equip do-
cent, que van compartir estones de 
joc amb tot l’alumnat. “La proposta 
va sorgir com a alternativa a les ac-
tivitats típiques i gairebé rutinàri-
es que es programen per omplir el 
matí del dia de Carnestoltes, tot i 
que, a la tarda, vam continuar amb 
la tradicional rua i la desfilada de 
disfresses” continua Gómez. 
L’activitat serveix a l’escola per com-
pletar la festa amb jocs amb els quals 
els nens i nenes “no estan tan ha-
bituats a jugar, ja que acostumen 
a escollir jocs més individuals o 
de pantalla” diu Goméz, i “des de 
l’escola es vol fomentar el joc en 
equip, tot barrejant diferents ni-
vells per provar estratègies de joc 

amb altres companys i compa-
nyes que no són del cercle d’amis-
tats de sempre” afegeix la do-
cent. “Relacionar-se amb adults i 
poder jugar amb participants de 
diferents edats també té la rique-
sa d’aprendre dels altres, així com 
la gestió del joc, conèixer i respec-
tar les normes o els torns de tirada 
són altres objectius d’aprenentat-
ge que persegueix l’activitat” con-
tinua la docent. 
En paral·lel al gran gruix de perso-
nes voluntàries que van  sumar-se 
a la jornada, aquesta 2a edició ha 
comptat amb la col·laboració de bo-
tigues i empreses com Joc de Parau-
les, Jugalia, Homoludicus, Scolarest 
i Game Explorers.
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La Comissió Territorial d’Urbanis-
me de l’Arc Metropolità de Barcelo-
na ha donat el vist i plau a la modi-
ficació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM). Els 
canvis, que ja han entrat en vigor, 
actualitzen i concreten diferents as-
pectes urbanístics com la determi-
nació de les densitats d’habitatges 
que es poden construït en algunes 
de les àrees del municipi, l’ús d’ofi-
cina en habitatges particulars o la 
regulació de l’aparcament al carrer 
Major i al passeig del Remei.
“Els canvis s’han fet per tal d’ade-
quar el planejament inicial del 
POUM als requeriments funcio-
nals i de desenvolupament urbà, 
actualitzant i depurant parts 
d’una normativa que, amb el pas 
dels anys, ha quedat desfasada” 
apunten fonts oficials de l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui. Unes 
modificacions, d’altra banda, “que 
s’han fet també tenint en compte 
l’experiència d’ús de l’actual nor-
mativa que ha quedat demostrat 
que, en determinats casos, ne-
cessita precisar i millorar alguns 

S’aprova una modificació del POUM

La modificació ja no limita la instal·lació de garatges al carrer Major. > CEDIDA

dels aspectes per tal d’adequar-se 
a les necessitats socials i ciutada-
nes, i per adequar-la a la legislació 
vigent” continua el consistori.
Els vuit punts que s’han inclòs 
són: la determinació de la densi-
tat màxima d’habitatges; la regu-
lació d’edificacions en situació de 
volum disconforme; la regulació de 

l’ús d’oficines en habitatges; la re-
gulació dels aparcaments en dos 
dels eixos de la xarxa de vials del 
municipi; l’edificabilitat màxima de 
parcel·la; l’altura reguladora màxi-
ma per a la planta baixa; la regu-
lació de la coberta d’edificacions 
entre mitgeres, i les tanques amb 
murs de contenció. 

URBANISME | PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA

El canvi puntual actualitza alguns aspectes com l’ús d’oficines en habi-
tatges o les activitats permeses al carrer Major o al passeig del Remei
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La llista electoral de la secció local 
d’Esquerra Republicana a Caldes de 
Montbui, encapçalada per l’actual al-
calde, Isidre Pineda, va fer-se públi-
ca divendres passat; una candidatura 
“de caràcter continuista, però que 
té aire de renovació necessari per 
encarar els grans reptes del nostre 
municipi” va descriure Pineda. 
I és que al marge d’una àmplia majo-
ria de regidors i regidores que “reno-
ven el seu compromís amb Caldes” 
assenyalava l’alcalde, la llista presen-
ta destacades incorporacions “que 
aportaran frescor i il·lusió” conti-
nuava, com són Jaume Balart (núm. 
5), Josep Silvera (núm.9) i Núria Vila, 
com a independent (núm. 10). En 
paral·lel, Núria Carné, se situa en la 
número 2, i d’altres noms que ja con-
formen el consistori com Jordi Mar-
tín, Laia Cuscó, Carme Germà, David 

“Pretenem revalidar una nova majo-
ria per seguir transformant Caldes”

Membres de la nova llista d’ERC Caldes, liderada per Isidre Pineda. > M. CLAPERS 

Través i Ángeles Llive completen la 
llista de titulars, tancant amb l’euro-
diputat Jordi Solé (núm. 17). Contrà-
riament, els regidors Jaume Mauri 
i Pep Busquets no formen part del 
nou equip principal; un equip, d’altra 
banda, “que és honrat, decidit, pari-
tari i cremallera” que va aprovar-se, 
per unanimitat, en l’assemblea de la 
secció local. “La nostra llista pre-
tén ser un reflex d’una societat di-
versa i humil, on tothom és com-
pany i companya per igual i on el 
pes dels cognoms, l’origen o l’edat 
no importen” va remarcar Pineda, 
tot afegint que es tracta d’una can-
didatura composta per a “gent ca-
pacitada per seguir avançant en 
un poble que és extraordinari”. 
I és que el propòsit de l’agrupació mu-
nicipal no deixa lloc a dubtes: “Ens 
instem a donar-ho tot per aconse-

guir tornar a guanyar les noves 
eleccions” va dir l’alcalde. Després 
de quatre victòries electorals i de tres 
majories en el govern local, els prò-
xims comicis poden significar la 5a 
victòria consecutiva d’ERC a Caldes 
de Montbui. En aquest sentit, Pineda 
va apuntar que “el repte és majúscul 
i l’encarem amb molta responsabi-
litat. Volem guanyar per ser útils 
als calderins i calderines. Perquè 
representar, transformar i millo-
rar la nostra vila és un honor molt 
gran; un privilegi del qual hem gau-
dit en els darrers anys i que no obli-
dem de cap manera”. 
En aquest punt, l’alcalde i cap de llista 
d’ERC Caldes va recordar molta de la 
feina feta durant aquesta legislatura; 
uns darrers anys en els quals “hem 
hagut de treballar de valent per tot 
allò que era urgent, però amb visió i 
una mirada llarga”. Ara, recordava 
Pineda, “ens avala tot allò que hem 
fet i pretenem revalidar una nova 
majoria necessària que permeti se-
guir construint i transformant Cal-
des com ho hem fet fins ara”. 
Arran de la nova candidatura, “en-
carem un nou projecte a través de 
tres grans eixos: la qualitat de vida, 
la innovació i creativitat en noves 
polítiques, i l’acció climàtica” va 
apuntar el cap de llista. I per a dur-
ho a terme, hi va afegir, “el 14 de març 
farem una jornada participativa 
que esperem que sigui la llavor del 
nostre futur programa electoral 
que ja hem començat a treballar”.

MUNICIPALS | ERC CALDES DE MONTBUI

ERC Caldes presenta la nova llista electoral, de caràcter continuista, 
però amb noves incorporacions entre els 10 primers noms 

A l’acte hi van assistir la consellera Victòria Alsina i Jordi Turull 

MUNICIPALS | JUNTS PER CATALUNYA- CALDES DE MONTBUI 

Junts presenta Roser Xalabarder

El dilluns 27 de febrer va celebrar-se 
la presentació oficial de Roser Xala-
barder i Sagalés, la candidata a l’al-
caldia per Junts Per Catalunya – Cal-
des de Montbui. L’acte va tenir lloc a 
la Sala Noble de Can Rius, amb l’as-
sistència de la consellera Victòria Al-
sina i el secretari general del partit na-
cional, Jordi Turull. Més de 130 veïns i 
veïnes de Caldes van assistir a la con-
vocatòria per donar suport a la nova 
candidata i/o escoltar algunes de les 
propostes de la calderina que vesti-
ran part del seu programa electoral. 
“Necessitem paraules amb contin-
guts i persones de veritat al cap-
davant” assenyalen des de l’agru-
pació local, fent referència a la nova 
cap de llista. “En l’acte, la nostra 
candidata ha demostrat que és el 
canvi a un ajuntament empobrit, 

Roser Xalabarder, acompanyada de membres de l’agrupació, el 27 de febrer. > CEDIDA 

“El consistori ens ha absorbit les forces 
i arribem a finals de mandat esgotades”

Diumenge passat, la CUP Caldes va resoldre el dubte que es planteja-
va sobre què preveu dur a terme l’agrupació política per a les pròxi-
mes eleccions del 28 de maig: “Creiem que hem realitzat una bona 
tasca en aquest mandat, veiem que hem pogut tenir incidència 
política. Hem estat l’oposició al govern d’ERC i hem aconseguit 
millores per aquest poble, gràcies a propostes i al treball amb els 
diferents moviments socials (...). Tot i així, també fem autocríti-
ca. No hem estat capaces de generar una mobilització al carrer, 
fet bàsic en la nostra forma d’entendre i de fer política. El consis-
tori ens ha absorbit les forces i arribem a finals d’aquest mandat 
esgotades” relata el grup municipal en publicacions recents. 
En aquest sentit, CUP Caldes considera “imprescindible enfortir la 
nostra assemblea local per poder continuar fent política”, de ma-
nera que “fem una crida a la mobilització, a la implicació, a totes 
les que ens seguiu, a les que ens doneu suport i que, en definiti-
va, desitjaríeu que una força viva, verda, feminista i solidària se-
gueixi representant-nos dins de l’Ajuntament de Caldes”. Només 
així, “amb una base forta” remarca l’agrupació local, “la CUP torna-
rà a concórrer a les pròximes eleccions” continua el grup calderí.
Tanmateix, el fet que “no siguem a la institució no vol dir abando-
nar la lluita. Per nosaltres, ara, vol dir preparar-la millor. Cons-
truint un moviment fort i sòlid que reculli inquietuds i multipli-
qui accions de resposta i de proposta”. 

MUNICIPALS | CUP CALDES

JOVENTUT | PRESSUPOST PARTICIPATIU

Tret de sortida al 10è Nervi Jove

PLE MUNICIPAL | ESPAIS PÚBLICS 

El govern de Caldes aprova la nova
denominació de diferents espais de la vila 

En l’últim ple celebrat el 23 de febrer, l’Ajuntament va aprovar, per 
unanimitat, batejar un espai públic com a plaça de la ‘Vila de Siles’. 
Segons l’alcalde Isidre Pineda, “es tracta d’un reconeixement a 
totes les persones que van venir a viure i a treballar al nostre 
poble des d’un municipi del nord d’Andalusia, que estarà sem-
pre connectat amb Caldes”. 
Al marge de la plaça, el consistori va aprovar altres denominacions 
a espais públics, alguns en clau feminista. 
D’una banda, s’ha acordat nomenar l’espai corresponent al barri situ-
at a la zona antiga amb el nom de ‘Barri del Centre Històric’. També 
s’ha aprovat nomenar l’espai que s’inicia al carrer Montserrat Roig 
fins a l’avinguda Pi i Margall amb el nom de carrer Maria del Centre; 
el nou parc que s’està construint al barri de la Bolera rebrà el mateix 
nom de la zona cèntrica, i l’espai situat entre el carrer Bigues, Riells 
i Josep Trueta serà nomenat plaça Simone Veil. Per últim, Caldes va 
decidir nomenar un espai de la localitat, a determinar en una altra 
Comissió del Nomenclàtor, amb el nom d’’Els Tres Tombs’.  

Fins al 10 de març, els i les joves de Caldes de Montbui poden enviar les 
seves propostes d’activitats i entrar en la valoració del jovent del mu-
nicipi en el marc de la desena edició del Nervi Jove, és a dir, el procés 
dels pressupostos participatius de la regidoria de Joventut. Enguany, 
el consistori ofereix 6.000 euros per tal que els i les joves decideixin, de 
manera col·lectiva i a través d’una votació democràtica, com distribuir 
el pressupost a partir de les activitats més ben valorades. 
En el procés participatiu hi poden formar part tots aquells joves de 
Caldes d’entre 12 i 29 anys. “Les accions poden ser puntuals o amb 
continuïtat en el temps i es demana que siguin propostes possibles 
i realistes, valorables tècnica i econòmicament, tolerants i respec-
tuoses” apunta l’Ajuntament. Per a cada activitat s’ha establert una 
despesa màxima de 600 € “per afavorir que es puguin dur a terme 
més diversitat de propostes” hi afegeix l’administració.
Les aportacions es poden fer en grup o bé de forma individual, i poden 
ser enviades a través d’un formulari al web (https://bit.ly/formulari-
nervijove2023) o bé, omplint les butlletes que hi ha disponibles a l’Es-
pai Jove El Toc i als instituts de Caldes.
Les votacions es duran a terme entre el 18 i el 20 d’abril, de forma vir-
tual, i el Nervi Jove es tancarà el 21 d’abril arran de la celebració pre-
sencial de l’Assemblea Oberta, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

sense idees ni alternatives”, hi afe-
geixen. “Volem que el nostre poble 
torni a brillar” remarquen de nou, 
i en aquest sentit, “volem que el jo-
vent trobi a Caldes un refugi per a 
l’estudi i l’oci; que la mobilitat sigui 

una realitat i no un pegat; que les 
associacions se sentin escoltades, 
i que les urbanitzacions del muni-
cipi s’integrin més que mai en ma-
tèria de transports i en recursos al 
nostre poble”. 
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Per a moltes persones, parlar de la 
Guía Michelin és sinònim d’associar-la 
a les famoses Estrelles i, per tant, a la 
idea -equivocada, segons reconeix la 
Guía- que els restaurants seleccionats 
en aquesta són cars o inaccessibles 
per a moltes butxaques. Tanmateix, 
des de l’any 1977 que les pàgines de la 
publicació venen carregades del sím-
bol Bib Gourmand; un reconeixement 
potser no tan mediàtic, però immen-
sament apreciat pels usuaris, segons 
especifica la Guía Michelin, en la qual 
es reconeix aquells establiments gas-
tronòmics d’arreu del món que ofe-
reixen una cuina senzilla, de fàcil gau-
dir i d’excel·lent relació qualitat-preu. 
A Caldes de Montbui, sense anar més 
lluny, existeix un restaurant -fundat 
l’any 2005- que des del 2012 ha re-
novat, any rere any, el seu reconei-
xement Bib Gourmand en la Guía 
Michelin. Es tracta del restaurant 
Mirko Carturan que enguany és un 
dels 281 restaurants amb la distinció 
gastronòmica dins de la zona d’Espa-
nya i Portugal. 
El seu fundador i cuiner, Mirko Car-
turan, assistirà a l’acte de lliurament 
del reconeixement el pròxim 27 de 
març, a Madrid. “Rebre aquest re-
coneixement, així com el de qualse-
vol altra Guia, és un plus de gasoli-
na que ens permet seguir endavant 
i continuar donant el millor de nos-
altres cada dia”, apunta Carturan. 
Tanmateix, el calderí reconeix que 
“el més important per mantenir 
viu un negoci és creure ferma-
ment en el que fas” i, en paral·lel, 
“que el client doni la seva aprova-
ció, que li agradi la teva cuina i que 

Mirko Carturan renova la menció 
Bib Gourmand de la Guía Michelin 

Mirko Carturan, cuiner i fundador del restaurant, fotografiat l’any 2019. > J.SERRA

torni a venir”. En definitiva, conti-
nua Carturan, “sempre agrada que 
et reconeguin la bona feina, però 
cal mantenir els peus ben a terra i 
no permetre que aquests reconei-
xements esdevinguin l’ingredient 
principal del què fas, sinó que es-
devinguin un complement”. 
Des de fa quasi 20 anys que els co-
mensals de Mirko Carturan gaudei-
xen d’una cuina d’autor que aposta 
pels productes de la zona; una cuina 
“on entens el que estàs menjant, 
sense deixar de ser elaborada, i on 
els gustos i combinacions prenen 
gran importància” descriu el cui-
ner. Tot i els llargs anys de consolida-
ció a Caldes, la subsistència de qual-
sevol restaurant no ha estat fàcil des 

de l’esclat de la pandèmia. “Els res-
taurants hem estat ‘demonitzats’, 
ja que cada vegada que es parla-
va d’un nou brot de contagi s’il-
lustrava la notícia amb fotografi-
es de bars o restaurants, i aquesta 
publicitat no ens ha ajudat massa” 
reconeix el calderí, qui afegeix que 
“hem estat un sector altament cas-
tigat i un dels menys ajudats”. No 
obstant això, Carturan aposta per 
una mirada llarga en la qual l’alegria 
i les ganes de viure siguin el motor es-
sencial del dia a dia: “Tot plegat ha 
quedat com a un mal record que es-
perem no tornar a viure. Ara hem 
de pensar que seguim en funciona-
ment, i la gent està responent molt 
bé des de la represa de l’activitat”. 

RESTAURACIÓ | RECONEIXEMENT 

El restaurant calderí, situat a Pi i Margall, torna a rebre la distinció 
gastronòmica internacional, la qual guanya cada any des del 2012

COMERÇ | ACOMIADAMENT 

Adeu al Quiosc Arturo després de 56 anys d’activitat al centre

Després de quasi sis dècades a la 
cèntrica i popular plaça de l’Àngel, 
en el cor del centre urbà de la vila, 
el Quiosc Arturo ha tancat definiti-
vament les seves portes. Des de cro-
mos, revistes, diaris, llaminadures, 
col·leccionables... un ampli ventall 
de productes de premsa i papere-
ria han estat la compra habitual de 
milers de calderins i calderines que 
han crescut amb el quiosc com a es-
tabliment de referència al llarg dels 
darrers quasi 60 anys.  
El passat 13 de febrer va ser l’úl-
tim dia que el quiosc va continuar 
obert, convidant a la ciutadania a 
passar-s’hi per acomiadar-se’n, des-

prés de llargues generacions de cli-
entela habitual. Des d’aquell dilluns, 
i ja actualment sense el quiosc ubi-
cat al centre del municipi, la plaça 
llueix un paisatge diferent del vis-
cut després de tants anys. “Hem 
tancat una etapa molt impor-
tant per a nosaltres. Han estat 
uns dies molt emotius i, per això, 
us volem agrair a tots i totes les 
persones que heu vingut a veu-
re’ns, ens heu escrit missatges 
i ens heu acompanyat. Ha estat 
un privilegi compartir amb vos-
altres aquest moment. Hem rebut 
molta estima per part vostra i no 
ho oblidarem mai. Gràcies de tot 

cor per tots aquests anys” apun-
taven l’Artur i l’Esther, la parella de 
propietaris del quiosc, en diversos 
missatges publicats els darrers dies 
a les xarxes socials. 
A partir d’ara, i fins al desembre del 
2023, el comerç continuarà la seva 
activitat des de la botiga, “on conti-
nuarem atenent igual com ho hem 
fet sempre” afegien els propietaris 
de l’emblemàtic establiment. Des-
prés d’una llarga tradició familiar, 
l’Artur i l’Esther no tenen relleu en 
la direcció del negoci, de manera 
que han apostat per un tancament 
progressiu de l’activitat abans d’en-
carar la pròxima jubilació. Benedicció del quiosc l’any de la seva obertura a Caldes de Montbui. > CEDIDA 

Imatge promocional del període de rebaixes de la sabateria Kamina. > CEDIDA

 “Cada vegada es nota menys l’increment 
de vendes durant les rebaixes”

L’arribada d’un nou any és sinònim, en l’àmbit comercial, del tret de sorti-
da a una nova temporada de rebaixes d’hivern. Si bé algunes marques, es-
pecialment botigues de moda d’àmbit internacional, han apostat enguany 
per avançar les dates i donar més embranzida les compres de Nadal, la 
gran majoria d’establiments han donat llum verda a la temporada des del 
7 de gener, a Catalunya, fins a ahir, dilluns 6 de març. 
Tot i els avantatges habituals de les rebaixes, “la veritat és que cada 
vegada notem menys l’increment de vendes” diu Gemma Lloveras, 
propietària de la sabateria Kamina. En general, continua Lloveras, “les 
persones compradores tendeixen a comprar quan ho necessiten, de 
manera que les rebaixes van perdent força, i un possible motiu pot 
ser el fet que ja disposen de descomptes abans de començar les rebai-
xes”. No obstant això, és cert que continua existint un públic comprador 
interessat a aprofitar les rebaixes i adquirir models concrets a preus més 
econòmics: “Hi ha persones que realment necessiten comprar amb 
descompte pel seu estat econòmic i d’altres tenen al cap el model que 
volen i busquen la màxima qualitat al millor preu” assenyala Llove-
ras. Però, la calderina continua defensant que “existeix un públic ma-
joritari que no espera a les rebaixes i compra quan ho necessita”. 

ECONOMIA | COMERÇ

L’emblemàtic establiment ha desaparegut de la plaça de l’Àngel, però la botiga continuarà oberta fins al desembre
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Dijous passat va entrar en vigor el 
decret que regula l’entrada en fase 
d’excepcionalitat del sistema Ter-
Llobregat. Caldes de Montbui és un 
dels 224 municipis catalans que han 
entrat en aquesta fase pel fet que el 
subministrament d’aigua potable 
prové d’aquests rius. 
A grans trets, en situació d’Excepcio-
nalitat es redueix de 250 a 230 litres/
habitant/dia la dotació que serveix 
per calcular el cabal d’aigua dispo-
nible pel municipi per a tots els usos, 
tant domèstics com no domèstics. 
En el cas de Caldes, la dotació màxi-
ma diària d’abastament queda situ-
ada en 4.074 m3/dia; un llindar que 
queda molt per sobre del consum ac-
tual, ja que  la dotació diària d’aigua 
que se subministra a la població és 
d’uns 3.000 m3/dia de mitjana. 
En aquest sentit, l’impacte més di-
recte esdevé en el reg dels parcs i les 
zones verdes, que des de la setma-
na passada ha quedat limitat. El nou 
decret prohibeix l’ús d’aigua potable 

per al reg de jardins i zones verdes, 
tant de caràcter públic com privat, 
excepte per a la realització de regs 
de supervivència d’arbres o de plan-
tes. Aquest tipus de reg ha de realit-
zar-se amb la mínima quantitat d’ai-
gua indispensable, de 20  a 8 hores, 
i només mitjançant reg gota a gota 
o regadora. Això implica que ara es 
tanquen els recs automàtics que hi 
ha als parterres i els espais verds 
amb gespa i només es pot regar l’ar-
brat urbà amb la quantitat mínima 
d’aigua per assegurar la supervivèn-
cia dels exemplars. 
D’altra banda, la neteja dels car-
rers es continua duent a terme per-
què en el cas de Caldes de Montbui 
“es realitza amb aigua no pota-
ble procedent d’un pou que es de-
dica exclusivament a aquesta fi-
nalitat” puntualitza el consistori. 
També se segueix regant la gespa 
del Camp Municipal de Futbol, 
perquè el decret estableix una ex-
cepció en els casos de pràctica es-

portiva federada, que és el cas del 
municipi calderí. No obstant això, 
“s’ha reduït les quantitats míni-
mes necessàries per mantenir en 
bones condicions el terreny de 
joc” continua l’Ajuntament. 
L’altre impacte que ha causat el nou 
decret és en la gestió de les piscines. 
En aquest cas, el Complex Esportiu 
Les Cremades, que disposa de sis-
tema de recirculació d’aigua, ha re-
duït el reompliment parcial de les 
piscines a les quantitats mínimes 
indispensables per garantir la qua-
litat sanitària de l’aigua. 
En paral·lel, i en el cas del reg de les 
hortes i dels horts domèstics, el nou 
decret tampoc afecta el municipi cal-
derí. D’una banda, “perquè les hor-
tes de baix fan servir aigua reuti-
litzada procedent dels balnearis 
i dels safareigs. I, en el cas de les 
hortes de dalt i dels horts domès-
tics, es reguen amb aigua proce-
dent d’unes mines d’aigua pròpi-
es” matisa el consistori local. 

L’excepcionalitat per la sequera 
causa un impacte limitat a Caldes

MEDI AMBIENT | SEQUERA

El nou decret no ha afectat el consum d’aigua a les llars, però ha 
reduït el volum d’aigua disponible per utilitzar al municipi

Ambient festiu el de diumenge passat en la fira del comerç local. > @UCIC

Una gran matinal de Fira Fora Estocs 
Una vegada més, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de 
Montbui (UCIC) ha celebrat una matinal de botigues a cel obert amb 
èxit de participació i assistència de públic. Al llarg del matí del diu-
menge 5 de març, centenars de veïns i veïnes del municipi van passe-
jar entre les nombroses parades de comerços locals que van exposar 
els seus productes i serveis a preus més assequibles i de tempora-
des passades, al carrer de Montserrat, fins a les 15 hores de la tarda. 
Com ja és habitual en les fires comercials de l’UCIC, comprant en les 
botigues adherides s’aconseguien tiquets gratuïts per accedir als ta-
llers que, en aquest cas, estaven dedicats a material reciclable. També 
amenitzant la jornada, la fira comercial va oferir els tallers gratuïts 
‘Fes salut i vibra’ que van consistir en una sessió de Zumba i de CT 
Energy, a càrrec d’Active Dufit. 

FIRA COMERCIAL | UCIC
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l mandat municipal 
va arribant a la seva 
fi. És el moment de 
culminar els darrers 
projectes importants 

com són el parc de la Bolera, els ha-
bitatges per a joves o l’inici d’obres 
de la nova prefectura de la Policia 
Local. Portarem el compromís de 
millorar Caldes fins a l’últim dia de 
la legislatura.
Properament serà important fer 
balanç d’aquests quatre anys tan 
intensos a nivell de treball. Malgrat 
la complexitat i les dificultats gene-
rades per la pandèmia o l’esclat de 
la guerra i la inflació, no hi ha ex-
cuses per no avançar com a poble: 
és la nostra responsabilitat. Tenim 
el deure d’afrontar amb valentia els 
reptes dels calderins i les calderi-
nes. Tenim l’obligació de deixar un 
poble millor del que hem trobat 
cada legislatura anterior. És per 
això que hem hagut de treballar de 
valent coordinant tot allò que era 
urgent i que anava succeint (com 
la pandèmia i les seves conseqüèn-
cies), però sobretot amb la mirada 
llarga que requereix projectar un 
projecte i desplegar un programa 
de Govern.
Projectes com l’ampliació de les 
Cases dels Mestres, la nova plaça 
Catalunya i els carrers del voltant, 
la Comunitat Energètica Local (La 
Cel), els habitatges a la reconvertida 
sala polivalent, el vial segregat cap 
al Pasqualet, les millores als pave-
llons o la renovada gespa del camp 
de futbol, la feminització d’espais 
públics, els renovats parcs del Bu-
garai o el lideratge que hem tingut 
com a vila termal, amb els Escaldà-
riums o els Mercats de Nadal són 
només algunes de les accions im-
portants que volem posar en valor.
Des d’Esquerra Republicana volem 
reivindicar que durant aquest man-
dat en cap moment haurem fet polí-
tiques de curt termini. I és que ens 
agrada treballar amb visió, amb un 
model de poble al cap, amb pers-
pectiva i amb horitzó.
És per això que encarem aquest 
2023 amb força i energia liderant 
un projecte de municipi que es de-
fineix a través de 3 grans eixos pro-
gramàtics: la qualitat de vida, la in-
novació i l’acció climàtica.
Tenim la il·lusió de donar molt per 
Caldes liderant l’Ajuntament, sem-
pre pensant en el progrés de la nos-
tra vila. Som republicans i repu-
blicanes, som persones decidides i 
valentes que treballem per continu-
ar fent de Caldes un poble cada dia 
millor. Un poble del que sentir-nos 
orgullosos i orgulloses.
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707 00 97 comunicacio@ielou.cat  Tiratge: 3.000 exemplars Correu electrònic: hola@calderi.cat  Dipòsit legal: B-5781-2017  Distribució: TEB Vallès

CUP - CaldesERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de MontbuiJunts x Cat - Caldes de Montbui

om un mantra etern 
es repeteix que Cal-
des és una vila edu-
cadora. Però aquest 
compromís, més 

enllà de fantàstiques intencions, 
cal que vingui acompanyat de re-
cursos per a fer-ho possible. Des-
prés d’una setmana on la comu-
nitat  educativa ha fet vaga pels 
canvis al sistema educatiu introdu-
ïts sense consens pel departament 
d’Educació, dirigit pel conseller 
Cambray. Sumem el nostre suport 
a tota la comunitat educativa i fem 
d’altaveu de  diferents problemà-
tiques  que vivim al nostre poble. 
És prioritari que es finalitzi l’edifici 
de l’escola-institut Calderí- Pic del 
Vent. No podem seguir més anys 
amb barracons, cal finalitzar l’obra 
i que aquest  centre pugui gau-
dir d’un equipament definitiu. Any 
rere any  veiem com les prome-
ses queden en l’aire però els bar-
racons segueixen per recordar-nos 
que els equipaments educatius no 
són una prioritat per la Generalitat. 
Un altre exemple perfecte de com els 
espais educatius queden desfasats 
és la necessitat que tenim d’adap-
tar els equipaments educatius a les 
noves necessitats. La crisi climàtica 
i sanitària ens ha reafirmat que ne-
cessitem millorar la climatització i la 
ventilació de les escoles i instituts, a 
més, cal adaptar els patis, generant 
ombres i nous espais coberts (tasca 
que històricament han liderat i assu-
mit les associacions de famílies dels 
centres amb suport municipal). El 
que semblava una bona proposta per 
començar aquest procés d’adapta-
ció, amb la planificació de la coberta 
de l’Institut Manolo Hugué, de nou 
va quedar en  un projecte aturat. 
Tampoc s’han posat a disposició 
dels alumnes els ordinadors prome-
sos durant els pitjors moments de 
la Covid19, i és urgent que es lliurin 
als instituts i escoles perquè l’alumnat 
pugui garantir el procés de digitalitza-
ció, impedint que ningú quedi enrere. 
Calen solucions a les problemàtiques 
de personal que fa temps reivindi-
quen treballadores i famílies”, ha de-
tallat Millán que assegura que  les 
substitucions de personal no s’estan 
fent de forma correcta. Cal que el go-
vern municipal garanteixi les substi-
tucions mitjançant una borsa muni-
cipal eficaç, evitant externalitzacions 
en empreses de treball temporal que 
s’eternitzen i afecten directament en 
l’atenció als i les infants...

E C
Passió per Caldes

Les inversions en 
educació no poden 
esperar més

a declaració Insti-
tucional 2023 de la 
Generalitat pel 8M 
(igualtat.gencat.cat) 
és un text brillant 

que exposa amb exemples quoti-
dians què significa ser feminista. 
No naixem sent-ho, ens n’hi anem 
tornant perquè no acceptem com a 
normals les desigualtats, les discri-
minacions i les violències que con-
dicionen la vida de les dones. Al-
guns exemples:
No et sembla normal cobrar menys 
per la mateixa feina o que els tre-
balls més feminitzats estiguin més 
precaritzats? Feminista. Que t’in-
digna que s’imposin uns cànons de 
bellesa irreals que posen en risc la 
nostra autoestima i salut o que la 
publicitat cosifiqui les dones i hiper-
sexualitzi les nenes? Doblement fe-
minista. Si creus que sense educació 
sexual no hi ha relacions igualitàri-
es i respectuoses basades en el con-
sentiment. Tu ets feminista. Si estàs 
farta dels imaginaris del terror se-
xual que limiten la teva llibertat i 
l’ús de l’espai públic, mentre que la 
major part dels agressors sexuals 
són coneguts de l’entorn més pro-
per, clarament feminista. Si estàs 
fart que t’imposin una masculini-
tat que es mesura sovint a partir 
de l’agressivitat, ets feminista. Si 
creus que ser gelós, controlador 
i possessiu no té res a veure amb 
l’amor; també, feminista. Si assu-
meixes el compromís actiu de com-
batre el masclisme, cada dia, en tots 
els espais ets feminista.
La 5a edició del dossier estadístic 
“Les dones a Catalunya 2022” (Ins-
titut Català de les Dones) quanti-
fica la desigualtat amb l’Índex 
d’Igualtat de Gènere (IIG) sent el 
valor 1 la major desigualtat i 100 la 
major igualtat. A Catalunya l’IIG 
mitjà al 2019 va ser de 73, Espanya 
va puntuar 73.7 i la Unió europea 
68. Si bé és cert que les puntuaci-
ons al llarg del temps van millorant 
(l’IIG ha passat de 60,4 al 2005 a 
73 al 2019), encara hi ha un llarg 
camí per recórrer. És alarmant que 
l’indicador més desigual a Catalu-
nya sigui el Coneixement (63.4). En 
canvi, el Poder ja no està a la cua 
i ha passat del 59.8 al 2017 al 70.2 
del 2019. Però ens falten ~30 punts 
per arribar a la igualtat! 
Per tant, és imprescindible avançar 
com a societat cap a una norma-
litat justa, igualitària, equitativa, 
corresponsable, sense estereotips 
i sense pressió estètica. El feminis-
me és per a tothom i és llibertat.

L
Feminisme: 
Transformant
la normalitat

er què no s’agili-
ten les contestaci-
ons a les Llicències 
que tenen damunt 
la taula, amb el greu 

problema que està causant? Mol-
tes persones estan esperant aques-
tes solucions que vostè no els dóna. 
Quan reposaran la parada de taxi 
que s’il·lumina de la plaça de la 
Font del Lleó causant un perjudi-
ci als nostres taxistes? Ells també 
s’estimen el seu poble i donen un 
servei exemplar als ciutadans. 
Al nostre poble és summament 
necessari eixamplar les voreres 
de molts carrers per on un cot-
xet de nadó o un carro de la com-
pra no passa. Quan començarem 
a solucionar aquest problema al 
nostre municipi? Les persones 
que pateixen per aquests car-
rers també estimen el seu poble. 
Un altre punt negre del nostre 
estimat poble és la manca d’il-
luminació dels passos de vianants, 
quan condueixes de nit, si passa una 
persona, pràcticament no se la veu. 
Jo li aconsellaria que viatgi menys 
al SENEGAL i solucioni primer els 
problemes de les persones del nos-
tre estimat poble. Gràcies

P
Per què aquesta 
mala gestió
Sr. alcalde? 

oltes ens heu 
preguntat què 
farà la CUP a 
les pròximes 
eleccions. Aquí 

i a les nostres xarxes pretenem do-
nar-vos resposta.
Creiem que hem realitzat una bona 
tasca en aquest mandat, veiem com 
hem pogut tenir incidència políti-
ca. Hem estat l’oposició al govern 
d’ERC i hem aconseguit millores 
per aquest poble, gràcies a propos-
tes i al treball amb els diferents mo-
viments socials. Hem defensat el 
territori de la mà de Carerac Verd, 
Salvem Les Hortes i No al Salt de 
la Riera; defensat les treballado-
res de Santa Susanna, del Centre 
Obert, del Taller d’Art; aconseguit 
polítiques més feministes; defensat 
l’empadronament sense domicili 
fix; reivindicat la memòria històri-
ca al nostre municipi; denunciat les 
pràctiques despòtiques de l’equip 
de govern d’ERC.
Amb el nostre tarannà reivindica-
tiu hem pressionat l’equip de go-
vern dins la institució. Mirem en-
rere i veiem que ha valgut la pena, 
i que cal seguir.
Tot i així, també fem autocrítica. 
No hem estat capaces de generar 
una mobilització al carrer, fet bàsic 
de la nostra forma d’entendre i de 
fer política. El consistori ens ha ab-
sorbit totes les forces i arribem a 
finals d’aquest mandat esgotades.
És per això que creiem imprescin-
dible enfortir la nostra assemblea 
local, per poder continuar fent po-
lítica. Fem una crida a la mobilitza-
ció, a la implicació, a totes les que 
ens seguiu, a les que ens doneu su-
port i que, en definitiva, desitjaríeu 
que una força, viva, verda, feminis-
ta i solidària, segueixi represen-
tant-nos dins l’Ajuntament de Cal-
des. És només així, amb una base 
forta, que la CUP tornarà a concór-
rer a les pròximes eleccions.
Que no siguem a la institució no vol 
dir abandonar la lluita. Per nosal-
tres, ara, vol dir preparar-la millor. 
Construint un moviment fort i sòlid 
que reculli inquietuds i multipliqui
accions de resposta i de proposta.
Creiem que les persones que ens 
heu votat us mereixeu un projecte 
independentista i d’esquerres. Us 
esperem a les nostres assemblees 
locals, sempre obertes, perquè la
democràcia no és votar cada 4 
anys, sinó implicar-se, consensuar i 
treballar colze a colze per una vida 
digna. Perquè la política no acaba 
a la institució. La política comen-
ça al carrer.
Entre totes, tot.

M
Gent que lluiti
és el que cal

* Aquest és l’escrit corresponent 
al Calderí de febrer perquè no 
hem disposat de l’actualitzat per 
a aquesta edició.
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No puc deixar de pensar amb les dues ger-
manes adolescents de Sallent que van sal-
tar al buit per llevar-se la vida. Una ho va 
aconseguir i l’altra, que acompanyava la 
germana en el tràngol, se n’ha sortit, però 
encara no se sap quines seqüeles li queda-
ran. Les dues van escriure sengles cartes 
de comiat, la qual cosa demostra que no va 
ser un rampell sinó una acció meditada, no 
va ser fruit d’un dia per un altre sinó que 
feia temps que s’estava gestant.
Possiblement hi va haver senyals, petits de-
talls que ningú no va percebre o ni tan sols 
s’hi va fixar. Sabem que la jove morta esta-
va en un procés de canvi de gènere per la 
qual cosa l’assetjaven a l’institut.
Pocs dies després un noi amb un xic d’au-
tisme es va llençar balcó avall d’un quart 
pis també perquè se’n reien a l’escola, no 
va aconseguir el seu propòsit però ha vol-

gut que el seu cas es fes públic.
Són dos exemples esfereïdors i que només 
representen la punta de l’iceberg i és que 
les estadístiques fan por.
El suïcidi és la tercers causa de mort entre 
les persones de 15 a 29 anys, representen 
prop del 8 per cent de totes les persones 
que anualment es lleven la vida.
Parlar del suïcidi sempre ha estat un tabú, 
però si a més els protagonistes són joves, 
adolescents o nens encara pitjor.
Als psicòlegs, que atenen cada vegada 
més a persones joves i mainada, no els 
estranyen aquestes conductes. De fet ells 
malden per evitar-les però sols no poden 
sortir-se’n.
Estem davant d’un repte social gravíssim 
perquè si els nostres joves no veuen sentit 
a la vida ni cap solució per tirar endavant 
està clar que tots estem fallant. Les famíli-

es possiblement per no detectar-ho o de ve-
gades per infravalorar els sentiments i les 
inquietuds d’aquests joves, els quals mol-
tes tenen una fragilitat mental.
L’escola i el professorat perquè sovint van 
a complir amb el dia a dia i no s’entretenen 
a analitzar els detalls, el que passa amb els 
alumnes, per exemple a l’hora de l’esbarjo.
Els mal anomenats companys exhibeixen una 
crueltat digne dels temps de la inquisició tot i 
fer servir les eines tecnològiques d’ara.
I allò que anomenen el sistema costa tant 
d’arrencar que malgrat tenir per escrit 
constatades i detallades totes les casu-
ístiques posa en marxa els protocols so-
vint massa tard.
Durant molts anys s’ha infravalorat la salut 
mental i emocional dels nens i els joves, 
potser que ens hi posem abans no sigui 
massa tard.

Llevar-se la vida
ARTICLE D’OPINIÓ

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

Montseny

Reguitzell 
d’instants 
dissemblants 3

Erase una vez…..
las urgencias 
nocturnas

La bomba

> Jaume Baigual i Rusiñol    

> Santi Torruella A.

> Pepe Beunza

> Joaquim Campistron

Turó de l’Home i Les Agudes, 
pel vostre fressat camí he vingut 
les pedres lluentejant amb la rosada, 
em fan bategar el cor amb plenitud. 
 
Cingles de Les Agudes, 
amb el color ver de maig 
amb paisatges aon la llum fulgura 
un to rogent de l’alba i l’olor del faig. 
 
Una remor de l’aigua llunyana 
trenca el silenci i la joiosa soledat, 
en un blancall d’herba verda 
unes violes i treuen el cap. 
 
Sant Marçal, antiga ermita 
que en el Montseny i tens l’arrel, 
ets tan humil i tan bonica 
que sembles un rusc penjant del cel. 
 
Del prelitoral, ets la serralada, 
braçol de persones amb seny 
aixoplugues cultura i lletres 
i el Grup d’escriptors del Montseny.

Una coincidència planetària ha cri-
dat l’atenció en l’àmbit de l’astro-
nomia. Es tracta de l’observació 
d’un fenomen; la proximitat d’amb-
dós planetes Júpiter amb les seves 
llunes i Mart. Un reconegut intel-
lectual de les lletres declarava que 
el fet d’escriure és d’alguna manera, 
d’entrar en la immortalitat. Trans-
itant en aquesta línia d’estar vivint 
en un temps infinit; només de pen-
sar-ho desborda i descol·loca. Pot-
ser, alguna música ha estat com-
posta per tal que faci un viatge en 
el temps; Maurice Ravel va com-
pondré un tema anomenat Bole-

En las luchas sociales sabemos que 
no hay conquistas para siempre y 
los derechos que no se defienden, 
cuando te descuidan te los quitan. 
Eso nos pasó en Caldes con las ur-
gencias nocturnas. 
Las defendimos con energía y sa-
crificio un grupo de jóvenes y unos 
pocos adultos, ocupando cien días 
y noches el centro de salud pero 
no fue suficiente y al final las re-
cortaron con la excusa de la crisis 
económica del 2008.
Podía el gobierno haber cerrado 
cuarteles, casinos o algunos ban-
cos que nos costaron miles de mi-
llones, pero no, cerraron servicios 
sanitarios. Y nos tocó a las urgen-
cias nocturnas de Caldes.
Es cierto que no  se utilizaban 
mucho pues es mejor que hayan 
pocos accidentes pero solo que ten-
gas que  utilizarlas una vez como me 
pasó a mi, maldices a todos los que 
permitieron que se cerraran.
Mi pareja tropezó al cruzar una calle 
y se rompió la mano. Fuimos ense-
guida al CAP de Caldes, eran las 8,30 
de la tarde y nos encontramos solo 
a la mujer de la limpieza que nos 
dijo que teníamos que ir a urgenci-

No s’assembla a cap de les formes 
habituals de les bombes que destru-
eixen, la metralla que hi ha al seu in-
terior tampoc té a res a veure amb la 
que contenen aquelles. Tanmateix, és 
una bomba. S’ha passat anys -segles- 
adormida i sense explotar, no mig 
clavada a terra sinó a la prestatge-
ria d’una minúscula i fosca habitació. 
Hi ha qui la va veure fa temps, però, 
atrafegat per altres cerques, va pas-
sar de llarg; i ja el 1934 en  Fortià Solà 
va parlar de la seva existència. Un 
bon dia va aparèixer una “balladora” 
insistent -pesada, diuen alguns- que 
seguint pistes la va saber detectar. 
L’artificiera, amb bon i profesional 
olfacte cercador n’ha fet la detona-
ció controlada per posar-la a la vista 
de tothom. Fa poc l’hem pogut escol-
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>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat

ro i el músic Mike Ofield va gravar 
Tubulars Bells. Un conegut con-
fessa en una reunió de veïns, li han 
titllat com a home pragmàtic. Diu 
que també vol ser empàtic i caris-
màtic; m’ho recomana en fervor. 
M’adono que els llibres que es dei-
xen de préstec a familiars i cone-
guts gairebé mai, es retornen. Les 
flors del mal de Baudelaire seria un 
d’aquests, perquè és un clàssic de 
la poesia que, de segur es queda a 
la tauleta de nit. La descripció que 
Mauricio Wiesenthal fa respecte al 
perfum que es posava a la pell l’ac-
triu Ava Garner, esdevé molt sugge-
rent; sobretot tenint en compte la 
proximitat de les essències.
En qualsevol dia pot sortir el sol, 
així ho deuen pensar els nòrdics. 
Here come the sun: la cançó conta-
giosa i tonada d’optimisme a la veu 
de George Harrison a l’última etapa 
dels Beatles l’any mil nou- cents sei-
xanta nou, encara manté la seva 
frescor. Davant del comerç anglès 
Harrods; Gandhi ho tenia clar, que 
tot allò que no necessitava estava 
exposat allà. Una persiana metàl-
lica serveix de suport per una frase 
força declarativa: “La meva mare 
diu que soc bona persona.” Tres jut-
ges mengen fetge d’un penjat: se-
nyoria, així, no hi ha més declaraci-
ons a expressar. La mítica pintura 
elaborada per Leonardo da Vinci i 
exposada en el Museu de Louvre; La 
Gioconda queda reduïda i mig insi-
nuada com a colofó publicitari d’una 
casa de reproduccions. Ara és sabut 
que llibre digital, forma part impres-
cindible de l’equipatge de qualsevol 
viatger/a. L’anhel d’assenyalar amb 
un llapis les pàgines de paper no té 
punt de comparació amb la lectu-
ra digital. Una sèrie televisiva inse-
reix un reguitzell de metàfores fet 
que sembla nou. Potser sí, l’emble-
màtica cinta cinematogràfica dels 
anys quaranta, on un dels protago-
nistas demanen el pianista que torni 
a tocar: As time Goes bye, (A me-
sura que el temps s’acosta). Com es 
defineix una persona pragmàtic/a; 
que atén solament als fets i que no 
té en compte sinó les conseqüènci-
es pràctiques. Descobreixo que en la 

paret d’un solar en construcció unes 
rajoles de ceràmica que formen la 
Verge de Montserrat. Mai com ara, 
s’utilitza el dit índex per moure la 
pantalla digital de qualsevol dispo-
sitiu digital. Antany es deia, que el 
fet d’assenyalar a les persones amb 
el dit era d’una educació deficitària. 
La màgia de la música de jazz està 
en el directe; el trompetista Miles 
Davis recordava quan era jove com 
va descobrir el seu peculiar so, just 
tocant davant d’un llac. Temps des-
prés del temps.

as de Mollet. Por suerte tengo car-
net y coche, pero me tuve que con-
vertir en conductor de ambulancia, 
de noche, con nervios prisa y preocu-
pación. Allí la curaron bien.
Supongo que muchos habrán pa-
sado por situaciones parecidas a 
la mía. Sobre todo pienso en pa-
dres con niños pequeños con fiebre 
alta, cólicos o problemas que crean 
mucha ansiedad en los padres pero 
que un medico de urgencias resu-
elve y tranquiliza en un momento.
Creo que es imperdonable que no 
recuperemos las urgencias noc-
turnas. Ahora llegan las campañas 
electorales y hay que preguntarles 
a los políticos que se presentan 
y hacen programas, que piensan 
hacer con este tema, para saber a 
quién hay que votar….
Es incomprensible porque los políti-
cos también pueden necesitar las ur-
gencias nocturnas y espero que me 
agradezcan habérselo recordado. 
Lo importante es tenerlas y mejor 
si se utilizan poco. Eso es calidad 
de vida.

tar narrant-nos com n’és de benefici-
ós per la cultura històrica de Caldes 
treure a la llum allò que està amagat.  
Els seus “bueno” lligats amb el que 
ha dit abans i ve després són mo-
ments significatius, dits de mane-
ra com qui no vol la cosa, i tot i que 
sembla conformar-s’hi per l’expres-
sivitat que usa, no és pas així. És 
com qui reconeix la dificultat que té 
per arribar on vol, però no es dóna 
per vençut. Senzillament espera 
mentre busca i pregunta com qui ol-
facteja el que hi ha al seu voltant per 
veure què capta. Tot seguit, amb la 
seva intuició de persona avesada a 
furgar allà on pensa que hi pot haver 
el tresor, s’arremanga amb il·lusió i 
afany. Un cop es topa amb la joia, 
sap compartir-la amb tothom, propi 
dels cercadors nobles que estimen 
amb passió la seva tasca. No s’està 
de fer els seus comentaris crítics en-
vers els pals a les rodes que li han 
posat al carro. Ho fa enmig del relat 
general i com qui explica una pelícu-
la, sense acritud, però amb contun-
dència, claredat, sense amagar-se i 
per servei a la veritat. Hom pot pen-
sar que s’ho podria haver estalviat, 
però professionalitat obliga. És bo 
que hom en prengui nota, i més an-
cara quan amb l’excusa de que es 
tracta d’una festa patrimonial local, 
hi ha qui se n’aprofita per posar-se 
medalles gratuitament.
La professionalitat i imparcialitat de 
la Laia Soler són inqüestionables. 
No es conforma amb la informació 
oral, i ben just amb l’escrita. Vol arri-
bar fins al fons per trobar, si és pos-
sible, el document original que doni 
fe de la narració. Per això, la seva in-
vestigació ha permès, no només tro-
bar un document de valor històric 
capdal, sinó també desmontar algun 
refregit convertit en llegenda urba-
na transmesa sense filtre a través 
del boca orella. La seva persistència 
és digne d’elogi. En qui cerca, això, 
lluny de ser un defecte és tota una 
virtut. Pot entendre’s que segons 
qui s’hagi sentit molest, però també 
és clarificador saber perquè...
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Les unitats familiars que vulguin adherir-se a la Comunitat Energètica Local podran formalitzar la seva 
inscripció, de manera presencial, el pròxim 25 de març, en el marc de la 2a Jornada d’Acció Climàtica. 
O, a partir d’aquesta data, a l’Oficina d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

La CEL obre 200 noves places per fer 
ús d’energia fotovoltaica i estalviar

“Feia molt temps que pensàvem en la pos-
sibilitat d’instal·lar plaques fotovoltaiques 
a casa per a l’autoconsum i contribuir, així, 
en la generació d’energia renovable, però 
no trobàvem el moment de fer-ho. I, sense 
dubte, la creació de la CEL va significar 
l’impuls que necessitàvem per llançar-nos-
hi!” expliquen José Carrasco i Susanna Álva-
rez, una de les primeres famílies calderines en 
adherir-se a la Comunitat Energètica Local de 
Caldes de Montbui. 
La família Carrasco-Álvarez va assistir a l’acte 
de presentació de la CEL el març de 2022 i de 
seguida va tramitar la seva preinscripció per 
ser un dels primers cent habitatges calderins 
en gaudir d’una fracció de l’energia fotovoltai-
ca generada a partir de les instal·lacions ubi-
cades en les cobertes de sis equipaments mu-
nicipals: “Estem molt contents d’haver-ho 
fet i, sobretot, d’haver pogut tirar enda-
vant un projecte que teníem al cap des de 
feia temps” reconeix Carrasco. I és que pocs 
mesos després de formar part de la CEL de 
Caldes, i comprovar-ne els avantatges –tant en 

matèria de transició energètica com d’estalvi 
econòmic en la factura de la llum-, la família 
Carrasco-Álvarez va decidir fer el salt i instal-
lar plaques fotovoltaiques al terrat de casa 
seva. “Gràcies a la modalitat A de la CEL 
disposàvem d’1kWp per a l’autoconsum, el 
qual ja ens suposava un estalvi d’un 10% 
en la factura de l’electricitat, que és molt! 
I arran de les 8 plaques fotovoltaiques que 
vam finalment instal·lar a casa  –que ens 
generen fins a 3 kWp-, gaudim de la reduc-
ció d’un 50% aproximadament en la factu-
ra mensual” continua el calderí, qui afegeix 
que “arribarà un moment que, amb aquest 
tipus d’energia, podrem ‘desconnectar’ de 
les tarifes abusives o, com a mínim, gaudir 
d’una quota molt mínima”.
Com la família Carrasco-Álvarez, els usua-
ris de la modalitat A de la CEL de Caldes 
estan recollint els fruits d’un autoconsum efi-
cient des de la seva posada en marxa, el juli-
ol del 2022. En termes absoluts, la Comuni-
tat Energètica Local ha permès al centenar 
d’habitatges usuaris un estalvi de més de 

13.600 € (dels quals més de 9.000 € proce-
deixen de l’autoconsum i la resta dels exce-
dents) al llarg dels primers sis mesos de fun-
cionament. “Estem impressionats amb els 
tan bons resultats i la gran acollida que 
està obtenint la CEL” reconeix Jordi Mar-
tín, regidor d’Acció Climàtica i 4t tinent d’al-
caldia de Caldes de Montbui, qui afegeix que 
“la comunitat està significant un potent 
catalitzador a partir del qual posem en el 
debat públic la transició energètica; inci-
dim en la presa de consciència en la lluita 
contra el canvi climàtic, i oferim eines a la 
ciutadania per a l’accés a l’energia sosteni-
ble”. De fet, continua Lluís Orpí, responsable 
de l’Oficina d’Acció Climàtica, “les primeres 
famílies que es van inscriure a la CEL van 
fer un acte de fe creient el que dèiem uns 
pocs, entenent-se com a una simple decla-
ració d’intencions. Però sis mesos després, 
la CEL és una realitat irrefutable que està 
generant estalvi i compta amb moltes fa-
mílies calderines que resten a l’espera de 
poder adherir-se a la comunitat”. 

LA CEL CONTINUA CREIXENT: DE 100 A 
300 NOVES FAMÍLIES USUÀRIES

El pròxim 25 de març, Caldes celebrarà la 2a 
Jornada d’Acció Climàtica a la plaça Catalu-
nya; una matinal durant la qual s’obriran 200 
noves places per disposar d’1kWp per família 
de l’energia fotovoltaica generada a partir de 
les instal·lacions municipals, adreçades a l’au-
toconsum. “Preveiem una jornada similar a 
la de l’any passat: comptarem amb una figu-
ra pública per conduir l’acte; hi assistiran 
representants rellevants de la política na-
cional; tindrem exposicions de la Diputació 
i de l’ICAEN; expositors d’empreses d’ener-
gia locals i de botigues de mobilitat, així com 
l’Oficina d’Acció Climàtica, que es trasllada-
rà a Les Cases dels Mestres per tramitar les 
inscripcions a la CEL” explica Jordi Martín. 
En aquesta ocasió, “l’Oficina es dividirà en 
dos punts per tal d’agilitzar les tramitaci-
ons i evitar llargues cues” hi afegeix Orpí, qui 
també recorda que les places disponibles s’adju-

La família Carrasco-Álvarez és una de les moltes llars calderines que generen la seva pròpia energia fotovoltaica per a l’autoconsum i estalvien en cada factura de la llum. > Q.PASCUAL 
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dicaran en funció de l’ordre d’arribada, “pel que 
cal ser matiner!”, a més de prioritzar els blocs 
d’habitatge respecte als habitatges unifamiliars. 
La Comunitat Energètica Local de Caldes -la co-
munitat pública més gran de Catalunya- conti-
nua creixent a passes agegantades gràcies a l’ar-
ribada, enguany, d’1,3 milions d’euros procedents 
de fons europeus. “Fins ara, la CEL ha estat 
funcionant a partir de fons propis, és a dir, 
amb pressupost municipal. Però l’any pas-
sat vam demanar diverses subvencions que 
ens han estat adjudicades, i gràcies a aques-
tes ja estem construint 4 noves instal·lacions 
a partir de les quals podrem incrementar el 
volum de famílies usuàries amb qui com-
partir l’energia municipal generada” apunta 
Martín. Aquesta primera tongada de noves pla-
ques fotovoltaiques - actualment en construc-
ció- s’instal·laran a l’Escola Montbui, al Centre 
d’Iniciatives Empresarials (p. i. La Borda), a l’en-
torn del pavelló del Bugarai i a una nau munici-
pal situada al carrer Girona. La suma de totes 
elles generarà una potència de 342 kW i perme-
tran “aquest any, assolir fins al 5% dels habi-
tatges del terme municipal, els quals estaran 
coberts a partir del sistema d’energia públic; 
quelcom impressionant!” destaca Martín. 
Tanmateix, aquesta només és la primera de 
dues fases de desplegament de la CEL que, a 
inicis de l’any 2024, permetrà estendre la co-
munitat energètica pública a tot el terme mu-
nicipal –incloses les 8 urbanitzacions- i ampli-
ar la quota de famílies usuàries a 350 més, és a 
dir, assolir el 10% del total d’habitatges de Cal-
des amb un total de 650 famílies inscrites en la 
modalitat A. “Disposem de l’impuls econòmic 
necessari gràcies als fons Next Generation 
per construir l’altra vintena d’instal·lacions, 
per la qual cosa aquestes 600 famílies les 
podrem assumir sense dificultat” continua 
el regidor d’Acció Climàtica, qui insisteix amb 
que “si alguna família es queda a les portes 
d’entrar a la CEL aquest mes, probablement 
podrà accedir-hi l’any vinent”. 

CALDES MULTIPLICA PER 8 LA INSTAL-
LACIÓ DE PLAQUES PRIVADES

En dos anys, la xifra d’instal·lacions fotovoltai-
ques en habitatges particulars s’ha multipli-

Resum 6 mesos La CEL

Estalvi Excedent

Energia Excedent

Estalvi Autoconsum

Energia Autoconsum

Estalvi Total

Energia Total

4.501,22 €

31.549,91 kW

9.099,86 €

36.091,47 kW

13.601,08 €

67.641,37 kW

Instal·lacions actuals

Instal·lacions
en construcció

Instal·lacions Next 
Generation 2024

Cobertura de cada nova 
instal·lació

està gastant energia pública a cost zero i, 
alhora, cada mes s’estalvia uns diners en la 
seva factura de la llum. I ara per ara, cap 
altra comunitat pot dir el mateix” apunta 
Lluís Orpí. Certament, afegeix Martín “exis-
teixen moltes comunitats que estan co-
mençant a funcionar, de moltes tipologies 
diferents, però la nostra –que és de caràc-
ter públic- està en marxa des de fa mesos i 
estem sent referents arreu. L’interès que 
estem generant és quelcom molt positiu en 
la lluita contra el canvi climàtic, la qual cal 
que entomem col·lectivament, i la nostra 
obligació, com ajuntament, és la de donar 
exemple i ser la punta de llança”. 
El reconeixement del mèrit i el valor de la ini-
ciativa ha traspassat les fronteres del territori 
català, i la CEL de Caldes ja ha rebut impor-
tants guardons com el Premi Torres & Earth 
2022 en la categoria de Territori Sostenible, i 
ha estat finalista en els Transformative Acti-
on Awards 2022 d’entre un centenar de pro-
jectes internacionals. I és que el sentit de la 
Comunitat Energètica Local de Caldes, basat 
en la lluita contra el canvi climàtic, la transició 
energètica, la sostenibilitat i la cura del medi 
ambient, va molt més enllà de l’establert fins 
ara, podent abraçar més àmbits d’actuació, 
assolint molts objectius que es plantegen a 
més llarg termini: “A mesura que anem crei-
xent com a comunitat tindrem sempre més 
capacitat per entomar noves fites per al bé 
comú, i una de les idees embrionàries que 
ja estem començant a treballar des del con-
sistori és ‘la CEL Mobilitat’” revela Martín. 
Així com altres municipis d’arreu, el fenomen 
del Car Sharing és una realitat que afavoreix 
la reducció d’emissions de CO2 i, per tant, in-
cideix en el fet de compartir, així com en l’ús 
d’energia no contaminant: “La mobilitat és 
també un gran repte contra el canvi climà-
tic que cal treballar de valent, i hem pensat 
que és ideal incidir-hi des de la CEL, un pro-
jecte que ja funciona, amb persones adheri-
des i que està generant tan bons resultats” 
continua el regidor. 
I sota el propòsit de continuar desplegant les 
possibilitats que ofereix la CEL, l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui també treballa en una 
nova modalitat C dins de la Comunitat Ener-
gètica Local, la qual fa referència a possibles 
col·laboracions públicoprivades entre l’admi-
nistració i les empreses locals: “En aquests 
moments comptem amb un solar públic si-
tuat al carrer Priorat, d’uns 4.000 m2, el 
qual podria estar completament cobert de 
plaques fotovoltaiques” explica el regidor, 
qui continua dient que “aquesta inversió cos-
taria al voltant d’un milió d’euros, la qual 
podria ser de caràcter privat i permetria 
establir un cànon de repartiment de l’ener-
gia generada de manera que part d’aques-
ta s’incorporaria a la CEL”. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament estima un volum d’energia 
total d’uns 800 kW més que “se sumarien als 
objectius que tenim marcats per al 2024 i, 
per tant, podríem fins i tot ampliar el ser-
vei d’energia públic més enllà de les 600 fa-
mílies previstes”.  
Al final, es tracta de “ser capaços d’assolir 
el 6% de les cobertes de Caldes de Montbui, 
per la qual cosa podríem arribar a generar 
el 30% de l’energia que consumeix el mu-
nicipi” remarca Martín. I arran de les dades 
i els projectes que ja estan encaminats, “no 
sembla un propòsit inassolible, sinó tot el 
contrari: en som capaços i estem en la línia 
d’aconseguir-ho si continuem amb aques-
ta gran quantitat d’energia generada des 
de l’Ajuntament, la ciutadania i les empre-
ses privades”. 

cat per 8 dins del terme municipal: l’any 2022 
van presentar-se 212 comunicacions d’instal-
lacions, mentre l’any 2020 només en van ser 
26. “Comencem a veure plaques fotovoltai-
ques en els terrats de Caldes, i això és quel-
com extraordinari! Administració, ciutada-
nia i empreses estem fent possible aquest 
canvi de model energètic fins ara centralit-
zat i unidireccional; estem produint la nos-
tra pròpia energia fotovoltaica i, per tant, la 
transició energètica és ja una realitat palpa-
ble a la nostra vila” apunta Martín. 
En concret, de les 240 instal·lacions registrades 
a l’Ajuntament des de l’any 2012, 71 ja formen 
part de la CEL de Caldes en la modalitat B, és 
a dir, la partida de famílies i/o empreses locals 
que opten per la instal·lació de plaques foto-
voltaiques a les cobertes dels seus habitatges/
naus, contribuint al volum d’energia renovable 
generada dins del municipi i accedint, d’altra 
banda, a la subvenció que atorga el consistori 
d’entre els 500 i els 1.000€ en funció de les ca-
racterístiques de cada instal·lació. 
Josep Comellas, veí de Caldes de Montbui, 
és només un dels molts usuaris de la comu-
nitat en aquesta modalitat que, arran de la 
subvenció local, calcula la inversió en la seva 
instal·lació de plaques en uns 6.000 € i una 
amortització estimada d’entre 5 i 6 anys. “El 
mateix any d’instal·lar les plaques a casa, 
vaig assistir a la Jornada d’Acció Climàti-
ca i de seguida vaig accedir a la subvenció 
de l’Ajuntament. Ara compto amb 5 kWp de 
potència per a l’autoconsum, que es tradu-
eixen en uns 20 kW diaris a l’hivern i una 
reducció de la factura mensual de 100 €, 
aproximadament. Si no tingués les plaques, 
estaria pagant uns 300 € mensuals, perquè 
a casa ho tenim tot elèctric (la calefacció, 
la cuina, l’aigua calenta...) i, evidentment, 
m’hi he notat molt. Amb l’autoconsum, co-
breixo l’energia que gastem en un 33% du-
rant els mesos de fred, de manera que no en 
puc estar més content!” descriu el calderí. 
Com Comellas, cada dia són més els veïns i 
veïnes que aposten per la instal·lació de pla-
ques particulars, atenent els preus favorables 
del mercat i l’increment disparat del preu de 
l’energia. “Estem parlant d’unes plaques que 
duren aproximadament entre 20 i 25 anys, 
i que requereixen un manteniment molt 

mínim. Per tant, és una molt bona inversió 
si tens prou espai de teulada i, en cas con-
trari, l’alternativa és sempre la comunitat” 
continua Comellas. Arran d’aquest creixement 
exponencial en l’aposta per a les instal·lacions 
privades –quelcom molt notori a partir de l’in-
crement de sol·licituds de permisos d’obres 
que està rebent el consistori- “enguany hem 
doblat la partida destinada a aquestes sub-
vencions, passant dels 30.000 € del 2022 als 
60.000 € per aquest any” matisa el regidor. 

UN MODEL IMPARABLE I DE REFE-
RÈNCIA INTERNACIONAL

“Arribar a ser la primera comunitat ener-
gètica pública catalana, per davant de 
grans ciutats com Barcelona, és una fita 
impressionant que no ens vam plantejar 
mai” reconeix Jordi Martín, qui en només sis 
mesos de funcionament de la CEL ha exposat 
el model de la Comunitat Energètica Local a 
infinitat de municipis del territori català, in-
teressats a replicar la iniciativa: “Des de Cal-
des podem justificar que la ciutadania local 
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El diumenge 19 de març, a les 20 h del vespre, el Bosach 
Trio pujarà a l’escenari del cafè del Centre. Aquesta 
agrupació musical busca plasmar emocions, colors 
i imatges a través de la música improvisada i el jazz. 
Bosch Trio està integrat per la calderina Clàudia Bosch 
al clarinet, Ricardo Urquiza a la guitarra i Federico Ar-

güello a la bateria, i en aquesta ocasió presentaran un 
repertori ple de swing, blues, estàndards tradicionals i 
música original. La personalitat de cada integrant, la 
seva àmplia formació i trajectòria sobre els escenaris, 
la seva riquesa rítmica i melòdica i la química entre ells 
són factors clau que faran aquest concert únic.

Concert de Bosch Trio al Cafè del Centre

ENTREVISTA | AUTOR CALDERÍ

Mireia Clapers

- Acabes de publicar el llibre “La 
Alquimia de la Personalidad”, què 
hi podem trobar en aquest llibre?
El llibre té quatre blocs fonamen-
tals: una introducció a l’Astrologia 
Humanista, en segon lloc, un model 
de personalitat únic, ja que es trac-
ta d’un model totalment individu-
alitzat, inexistent fins a la data. 
Una descripció dels dotze signes 
del zodíac, lliure dels falsos tòpics 
que acostumem a llegir al respec-
te i per últim, una relació vàlida 
entre els dotze signes del zodíac i 
les dotze essències florals tipològi-
ques del sistema floral del Dr. Bach. 
 
- Com s’ha estructurat?
El llibre s’ha estructurat en dues 
parts, la primera dedicada a l’As-
trologia Humanista i la sego-
na part en la qual ens introduïm 
en el món de la teràpia floral de 
la mà de l’Astrologia Humanista. 
 
- Ets astròleg, per a què serveix 
l’astrologia?
Tal com jo la treballo, l’Astrolo-
gia és la millor eina d’autoconei-
xement. De manera que, a través 
d’una lectura acurada de la Carta 
Natal o Astral, podem accedir a 
una enorme quantitat d’informa-
ció en relació amb les nostres ca-
racterístiques personals, projec-
tades a més, sobre tots els àmbits 
de la nostra vida: personal, emoci- L’autor calderí Josep Guarch presentarà el seu primer llibre “La alquimia de la personalidad” el proper dia 10 de març a la Biblioteca de Caldes. > CEDIDA

El calderí Josep Guarch publi-
ca el seu primer llibre “La Al-
químia de la Personalidad”, edi-
tat per Ediciones Luciérnaga, 
del Grup Planeta. Guarch, tera-
peuta floral, homeòpata i astrò-
leg humanista, ha creat i desen-
volupat l’Astrologia Humanista, 
amb una dilatada experiència 
com a terapeuta i formador, ens 
endinsa al món de l’autoconeixe-
ment. L’autor presentarà el seu 
primer llibre el pròxim dia 10 de 
març a les 18 h de la tarda a la bi-
blioteca de Caldes.

Josep Guarch :“L’Astrologia Humanista ens 
permet fer una radiografia de l’estat físic, 
mental, emocional i espiritual”
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onal, professional... I a sobre, ens 
permet, amb una base molt sòlida 
projectar el nostre futur de ma-
nera que sigui plenament satis-
factori. Par altra banda, donada 
la meva formació com a Homeò-
pata i Terapeuta Floral, l’Astrolo-
gia Humanista ens permet fer una 
radiografia de l’estat físic, mental, 
emocional i espiritual; de manera 
que fa més eficaç la teràpia i ens 
aporta una acció més resolutiva. 
 
- Com definiries l’Astrologia
Humanista?
Com una branca de l’Astrologia que 
he desenvolupat durant els últims 
vint-i-cinc anys, tant en l’àmbit de 
consulta com acadèmic. L’Astrolo-
gia Humanista se centra en l’estu-
di de la personalitat humana. Això 
la converteix en la millor eina d’au-
toconeixement, facilitant-nos el 
camí del creixement personal, de 
camí cap a la plena consciència. 

 
- Com neix la teva inquietud per 
conèixer el món de l’Astrologia?
Vaig ser molt prematur; als dotze 
anys inicio els meus estudis d’As-
trologia, al principi de forma auto-
didàctica i tres anys després, com 
a deixeble d’un gran Astròleg, en 
Bernardo Belmonte. El meu inte-
rès per l’Astrologia neix de l’atrac-
ció des de molt petit cap a tots els 
temes relacionats amb l’esoteris-
me i també cap a un dels més grans 
misteris, el de la personalitat hu-
mana; fet que em va portar, no 
només a estudiar Astrologia, sinó 
també a què amb tan sols quinze 
anys em veiés atret per les obres 
complertes d’en Sigmund Freud. 
 
- Les influències astrals ens poden 
determinar com a individus? 
En realitat, no es tracta de deter-
minisme sinó d’una lliure elecció. 
Si ens fixem en el procés de part, 
veurem que en general és el ma-
teix fetus que inicia el procés del 
naixement; de manera que, si un 
tria el moment de néixer, està es-
collint el seu mapa de vida repre-
sentat per aquesta imatge celeste 
que coneixem com a Carta Astral 
o Natal. I si, les influències del 
nostre sistema solar condicionen, 
en gran manera les nostres ca-
racterístiques personals; però no 
hem de perdre de vista que par-
teixen de la nostra lliure elecció. 
 
- També ets terapeuta floral, en 
què consisteix la teràpia floral del 
Dr. Bach?
La trajectòria del Dr. Bach s’inicia 
de molt petit en sentir-se inclinat 
a actuar sobre el patiment humà. 

Això el porta a formar-se com a 
metge i posteriorment com a bac-
teriòleg i homeòpata. Tanmateix, 
la seva recerca d’un remei vàlid 
per totes les persones, sense efec-
tes secundaris i d’origen natural, 
el porta a crear el seu sistema flo-
ral. La teràpia floral consisteix en 
trenta-vuit essències florals a tra-
vés de les quals, actuem en l’àmbit 
físic, mental, emocional i espiritual; 
amb el propòsit de restablir l’equi-
libri i, per tant, el benestar, en tots 
els àmbits. Qualsevol persona amb 
independència de la seva edat i del 
seu estat, pot ser tractada a tra-
vés d’una teràpia de flors de Bach. 
 

- Com s’aplica l’Astrologia Hu-
manista a la teràpia floral? 
El Dr. Bach inicia el seu sistema 
floral amb dotze essències florals, 
pensant en les dotze tipologies as-
sociades als dotze signes del zodí-
ac. Malgrat això, mai va arribar 
a publicar una relació signe-flor. 
Per això aquest és un tema amb 
què s’ha especulat massa. Donat 
el meu coneixement i experiència 
tant amb Astrologia com amb Te-
ràpia floral, vaig establir una rela-
ció vàlida entre els dotze signes i 
les dotze essències florals, publi-
cada en aquest llibre. Donat que 
la teràpia floral parteix dels de-
sequilibris mentals i/o emocio-
nals, l’Astrologia ens serveix com 
un escàner per conèixer de pri-
mera mà aquests desequilibris 
i actua com una guia per tal que 
la teràpia sigui molt més eficaç. 
 
- En què consisteixen els qua-
tre pilars de la personalitat? 
Els quatre pilars de la persona-
litat, és un model de personali-
tat totalment individualitzat que 
vaig crear amb molts anys d’estu-
di i investigació. Ens permet ex-
treure perfils individualitzats de 
personalitat, i a sobre sense la 
participació directa de la perso-
na. Aquests quatre pilars són: el 
signe on estava el sol en el mo-
ment del naixement, signe solar; 
ens indica allò que som. El signe 
lunar ens indica tota l’estructura 
emocional i, per tant, com ens sen-
tim. El signe Ascendent ens mos-
tra la personalitat externa, és la 
nostra carta de presentació soci-
al, i per tant com ens mostrem. I 
per últim el signe de Mart, ens in-
dica la nostra forma d’actuar da-
vant de la vida. Simplificat: el Sol 
és el ser, la Lluna el sentir, Mart 
el fer i l’Ascendent el mostrar. 

- És important l’autoconeixement? 
Sense un bon autoconeixement di-
fícilment un pot fer una bona ges-
tió de les seves aptituds, capaci-
tats i talents; i, per tant, resulta 
molt complicat entendre’s, com-
prendre’s i, en definitiva, crear 
una vida que ens sigui satisfac-
tòria i ens apropi això tan desit-
jat que denominem felicitat. A 
més, sense un bon autoconeixe-
ment, difícilment podrem tenir 
unes bones relacions interperso-
nals; i no podem obviar que l’és-
ser humà és social per naturalesa. 
 
- Per què creus que l’astrologia 
està infravalorada?
Sobretot perquè encara hi ha 
massa persones que es deixen do-
minar pels perjudicis i l’escepticis-
me, que no deixa de ser una forma 
de desconeixement. La prova més 
clara és com canvia l’opinió d’una 
persona escèptica quan entre en 
contacte amb una Astrologia seri-
osa. Jo no tinc cap dubte que si ens 
deixéssim de perjudicis i tòpics fal-
sos, descobriríem una font de saber 
inesgotable que podria fer-nos més 
bons humans; i no tinc cap dubte 
que vist com tenim actualment el 
nostre món, de veritat que ens cal 
un canvi de paradigma i l’Astrolo-
gia Humanista seria una eina per 
guiar-nos en aquest camí de cons-
truir un món més just per tot-
hom. És per això que un dels pro-
pòsits d’aquest llibre, és arribar al 
màxim de persones possibles per 
tal de fer caure definitivament els 
murs de l’escepticisme amb re-
lació a l’Astrologia Humanista. 

- Creus que actualment la socie-
tat és més escèptica a l’hora de 
recórrer a teràpies naturals o 
alternatives? 
No, no ho crec pas. El que passa és 
que hi ha massa interessos al dar-
rere. Lobbies que mouen molts di-
ners i que no els interessa que les 
teràpies naturals proliferin. Per 
això es dediquen molts esforços a 
intentar desprestigiar-les a través 
dels grans mitjans de comunica-
ció. Tanmateix, jo tinc molt clar 
que una cosa és el que es pretén i 
l’altra molt diferent, la realitat del 
que succeeix. La gent en general, 
continua confiant en l’efectivitat 
de les teràpies naturals.
De tota manera, t’haig de dir que 
no em sembla bé parlar de terà-
pies alternatives; no som alterna-
tius, sinó complementaris. Si asso-
líssim una plena complementació 
de recursos, segur que actuarien 
en benefici de la salut global.

“El meu interès per 
l’Astrologia neix de 
l’atracció des de molt 
petit cap a tots els 
temes relacionats amb 
l’esoterisme i també 
cap a un dels més 
grans misteris, el de la 
personalitat humana”

“Sense un bon 
autoconeixement, 
difícilment podrem tenir 
unes bones relacions 
interpersonals; i no 
podem obviar que l’ésser 
humà és social per 
naturalesa”

“L’Astrologia 
Humanista se centra 
en l’estudi de la 
personalitat humana. 
Això la converteix 
en la millor eina 
d’autoconeixement”
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l passat dissabte dia 
4 de març es va inau-
gurar l’exposició Som 
Ateneus! a l’altell del 
Centre. Una exposició 

produïda per la Federació d’Ate-
neus de Catalunya (FAC) i que pre-
tén ser una mirada del que els ate-
neus catalans aporten a la societat, 
com s’hi pot comunicar i participar 
la societat, i quin n’ha estat el seu 
recorregut històric. A la mostra es 
poden veure “divuit cubs ordenats 
en sis pilars on a cada pilar s’ex-
plica el que són els ateneus. El 
primer pilar que trobem detalla 
on estan ubicats la majoria dels 
ateneus, en el segon, què pot fer la 
ciutadania per formar part d’un 
ateneu, que s’ofereix en la majo-
ria d’ateneus, una altra peça que 
explica la història dels ateneus, 
un altre que recull els ateneus 
que han estat reconeguts amb 
la distinció de la Creu de Sant 
Jordi i per últim, un cub que ex-
plica què s’hi fa i on es recullen 
anècdotes que s’han viscut en els 
ateneus”, explica Marc Congost, 
comissari de l’exposició. Aquesta 
exposició és la primera proposta 
expositiva d’aquest any 2023 i pre-

El Centre acull l’exposició Som Ateneus! Recuperat un recull de béns 
requisats pel franquisme

A l’altell del Centre es pot visitar l’exposició formada per divuit cubs que 
expliquen el recorregut històric dels ateneus catalans. > M. CLAPERS

La Sala Delger acull un recull fotogràfic del 40 anys de la Coral Guisla. > CEDIDA

tén ser una declaració d’intencions 
del que és El Centre, Ateneu Demo-
cràtic i Progressista, i del que es vol 
reivindicar amb aquesta nova ar-
rancada de l’Altell del Centre com 
a sala d’exposicions, i que enguany 
presentarà una programació artís-
tica estable, i que acollirà des de po-
esia visual o fotografia a pintura a 
l’oli o collage. Una diversitat d’es-
tils i temàtiques que obren la porta 
a aquest espai d’exposicions a Cal-
des de Montbui i que es posa a dis-
posició de la ciutadania perquè in-

teractuï amb l’expressió artística i 
faci propostes per a la seva exposi-
ció. Per tant, l’Altell tornarà a ser 
altaveu cultural, en el si d’una enti-
tat que porta treballant per la divul-
gació cultural i el pensament crític 
des de la seva fundació. Uns valors 
ateneístics molt vigents en la soci-
etat d’avui, i dels que el públic en 
podrà gaudir en aquesta primera 
exposició. Aquesta mostra es podrà 
visitar fins al 24 de març de dimarts 
a diumenge de 10 h a 20 h a l’altell 
del Centre.

EXPOSICIÓ | ALTELL DEL CENTRE HISTÒRIA | DOCUMENT DEL MES

Redacció

E

EXPOSICIÓ | RECULL FOTOGRÀFIC

CORAL | EMM JOAN VALLS

Quaranta anys de vida de 
la Coral Guisla en imatges

Intercanvi de corals entre Caldes i Palau

“La Coral Guisla en Imatges. Una 
història de 40 anys: 1982-2023, és 
el títol de l’exposició fotogràfica que 
es va inaugurar el passat divendres 
dia 3 de març a les 7 de la tarda a 
la Sala Delger. La mostra s’emmar-
ca en les celebracions del 40è ani-
versari de la formació i recull unes 
120 imatges de concerts, viatges, 
assaigs, entre d’altres, que repas-
sen totes les èpoques de la trajec-
tòria de la coral. Les fotografies es 

Seguint amb la tasca de divulgar materials que custodia i que ex-
pliquen la història local calderina, l’Arxiu ha recuperat aquest 
març un document de l’any 1939 on es recullen els béns mobles 
del Centre Democràtic Progressista que van ser requisats per la 
Junta Local de Recuperación. Al document es llegeix el detall dels 
béns que hi havia a la sala de ball (com ara un piano, una taula 
de billar o un cinematògraf) i al cafè (amb la descripció de tota 
la vaixella, les taules i les cadires). Aquesta intervenció sobre 
béns mobles i immobles venia avalada pel decret 108 de setembre 
de 1936 i la llei de Responsabilitats polítiques de febrer de 1939. 
El bàndol insurrecte va construir, amb aquestes lleis, un sistema ju-
rídic que legitimava els seus actes i va il·legalitzar el Govern de la II 
República i a tots els partits que no havien donat suport a l’aixeca-
ment militar, exigint als seus dirigents responsabilitats polítiques. 
Aquest procés va ser dirigit pel Tribunal Nacional de Responsabi-
lidades Políticas fins al 1942, moment en què els processos en curs 
continuarien per justícia ordinària.
El Ministerio de Hacienda es va fer responsable dels béns requisats 
encara no venuts i dels comptes bancaris dels organismes republi-
cans, agrupacions polítiques i sindicals així com dels seus respon-
sables més significatius.
Aquest document de l’Arxiu Històric ha estat analitzat en el marc de 
la investigació que va encarregar l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui per identificar les víctimes de l’espoli franquista i quantificar 
els béns requisats.

Els nens i nenes de 3r i 4t de pri-
mària que són alumnes de la Coral 
de 1r-2n NE de l’Escola Munici-
pal de Música Joan Valls realitza-
ran un intercanvi amb la coral de 
la mateixa edat de Palau de Ple-
gamans els dies 4 i 11 de març. El 
dissabte dia 4 es van trobar a Cal-
des per fer un assaig conjunt dels 
temes que hauran treballat per 

separat. El concert es farà el dis-
sabte dia 11 de març al Teatre de 
la Vila de Palau a les 13 h del mig-
dia. Aquest intercanvi és fruit de 
la inquietud de l’escola calderina 
amb l’objectiu que els alumnes sur-
tin fora i coneguin altres ambients 
musicals. L’EMM Joan Valls ja ha 
organitzat altres intercanvis musi-
cals durant els prop de cinquanta 

reparteixen a la sala de baix, en 5 
plafons. A la planta de dalt de la 
sala d’exposicions hi ha quatre mo-
nitors, on antics cantaires, direc-
tors i cantaires actuals de la coral, 
posen veu a diferents testimonis del 
pas per la coral, un d’ells dedicat a 
diverses anècdotes divertides. En 
aquest espai, hi ha una pantalla més 
gran, amb imatges de concerts en-
registrades al llarg d’aquestes qua-
tre dècades d’existència de la coral. 

Durant la inauguració es va fer una 
explicació per part de membres de 
la coral sobre la intenció de l’expo-
sició: fer record per mitjà de foto-
grafies i vídeos dels anys de vida 
de l’entitat i les diferents persones 
que n’han format part. Amb espe-
cial menció a: M. Carme Folch im-
pulsora i gran entusiasta de la coral, 
Jean Marie Demaret president de 
la coral durant molts anys i del di-
rector Rafel Sala, malauradament 
traspassats. L’exposició es podrà 
visitar fins al 19 de març i estarà 
oberta els dissabtes de 5 de la tarda 
a 8 del vespre i els diumenges de 
2/4 de 12 a 2 del migdia i a la tarda 
de 17 h a 20 h. El cap de setmana 
del 18 i 19 de març, coincidint amb 
la Fira de l’Olla, l’obertura serà de 
matí i tarda. 

anys d’existència de l’escola. Inter-
canvis orquestrals, corals, de com-
bos, d’adults... per Catalunya i ses 
illes i a Itàlia, França i Alemanya. 
Enguany, aprofitant la proximitat 
de les dues escoles i el lligam amb 
professors d’ambdues serà possi-
ble poder gaudir d’aquest concert 
que segur serà una experiència més 
que profitosa per tots els alumnes.

L’Arxiu Històric de Caldes de Montbui 
recupera un document amb béns mobles 
del Centre Democràtic i Progressista 
requisats durant el franquisme
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“El gènere en l’esport no pot 
significar una limitació”

FUTSAL FEMENÍ | CN CALDES 

Les jugadores del CN Caldes de futsal repassen l’actualitat del futbol femení i els seus problemes encara existents 

Les noies del CN Caldes de futsal, que juguen a Segona Nacional, són un model d’equip consolidat i continuen a la part alta de la classificació. > J.SERRA 

radicionalment, el 
món del futbol ha 
estat sempre un es-
port d’homes, on im-
pera la força, la mas-

culinitat i on l’heterosexualitat és 
indiscutible. Un món on els tòpics 
s’imposen vers l’esport femení i on 
s’ha hagut d’esperar més d’un segle 
arran de la creació de l’estructura 
masculina, per a poder veure una 
infraestructura femenina amb cer-
tes garanties.

En l’àmbit futbolístic sempre 
ha imperat aquella imbecil·litat del 
tòpic “ni és futbol ni és femení” 
sostinguda per una immensa ma-
joria que mai han vist un partit de 
futbol femení. En els últims anys 
s’està treballant de valent des de 
clubs i entitats per a poder millorar 
les bases de l’esport femení i que 
les noies puguin tenir les mateixes 
possibilitats que els nois.

L’aparició de clubs poderosos 
com el Barça i de referents com Ale-
xia Putellas han assentat les bases 
per a trencar barreres que mol-
tes noies no s’atrevien o no podien 
traspassar. La quota de negoci de les 
grans corporacions i patrocinadors 
que han vist en el model masculí un 
model esgotat, també ha donat llum 
per la visibilitat en mitjans de comu-
nicació, on es compren espais de pa-
trocini noticiable, en llocs on d’altra 
manera mai hagués tingut cabuda. 
Però tot i els avenços, continua exis-
tint un abisme entre l’esport femení 
i el masculí.

Pocs són els clubs que han 
apostat de manera clara i ferma 
per a crear una infraestructura fe-
menina de garanties i el CN Caldes 
es destaca en aquesta faceta, havent 
aconseguit un equip de futbol sala -a 
banda d’haver-ho fet també en altres 
esports- de garanties, que fa tempo-
rades que lluita per l’ascens a la mà-
xima categoria del futsal nacional.

Però els començaments no 
són fàcils per a ningú i les juga-
dores d’aquest equip amateur -si 
tenim en compte que no poden 
viure d’això- també pateixen les 
mancances d’un esport que es veu 
eclipsat per la bombolla del futbol 
onze, una de les poques variants fe-
menines que està creixent de ma-
nera exponencial, però on encara 
existeixen moltes deficiències, com 
per exemple, a nivell salarial.

Els inicis per a les jugadores 
de l’equip calderí no han estat fà-

T
Albert San Andrés  

cils, sobtant que tot i no passar dels 
20 anys en la major part dels casos, 
han tingut dificultats per a desen-
volupar la seva carrera.

“Vaig començar a jugar amb 
nois perquè no hi havia equips 
femenins. No va ser fins fa poc 
temps que he pogut jugar en 
equips completament femenins. 
Ara comencen a fer-se i s’han vist 
millores, però encara calen mol-
tes millores per aconseguir equi-
parar-nos a l’esport masculí” ex-
plica Clàudia Hernández, capitana 
del conjunt calderí, una de les juga-
dores amb més projecció del club 
i que amb només 14 anys va fer-se 
càrrec de la porteria del primer 
equip. Quatre temporades després, 
continua sent una fixa en l’equip de 
Marc Muñoz. Emma Cardona, sego-
na capitana afirma que en la seva in-
fància “anava al parc a jugar i so-
vint era l’última a ser escollida o 
no em deixaven jugar. Donaven 
per suposat que no sabia jugar a 
futbol”, un aspecte que deixa entre-
veure que també s’ha de treballar en 
l’àmbit diari per a posar fi a la dis-
criminació. “Sempre ha passat, a 
l’escola i al carrer. Després veien 
que jugaves bé i se’n penedien de 
no haver-te escollit abans” conclou 

Andrea Gomariz, tancant el triumvi-
rat de capitanes del CN Caldes.

“Moltes vegades en clubs 
mixtos es dediquen més recursos 
al masculí. Que el femení entreni 
fora i el masculí dins del pavelló és 
un petit exemple del que passa en 
alguns clubs. Per sort al CN Cal-
des es treballa en els dos àmbits i 
no tenim els problemes que poden 
tenir unes altres” referma el tècnic 
Marc Muñoz, un home en territori 
femení que creu que “s’ha de pro-
mocionar més des de baix, tenir 
recursos, que els clubs apostin 
per l’esport femení. Moltes nenes 
joves han tingut problemes per 
a poder practicar esport. Tot és 
qüestió de tenir una infraestruc-
tura per a poder-ho fer”.

Trencada la barrera del gène-
re, les jugadores afirmen no haver 
patit problemes de discrimina-
ció, però són conscients que enca-
ra queda molta feina a fer. “He tin-
gut molta sort en aquest club i mai 
he patit cap discriminació, però 
sí que conec casos on no ha estat 
així” diu Hernández, amb l’afirma-
ció de Gomariz on explica que “en-
cara existeix discriminació, però 
estem en un moment d’expansió 
on s’està donant a conèixer el fut-

bol femení i encara queda molt a 
fer”. “Comences en equips mixtos, 
on sempre costa una mica més, 
però ho acabes passant molt bé. 
Mai he tingut cap limitació física 
per a jugar amb nois. Quan et fas 
més gran potser es nota més, però 
a nivell tècnic no hi ha cap diferèn-
cia” es referma la jugadora, men-
tre que Cardona creu que “des de 
sempre s’ha dit que és un esport 
d’homes i ells sempre han tingut 
més facilitats. Econòmicament es 
veu, ja que les seves compensaci-
ons són més elevades i nosaltres 
sempre anem a remolc”.

Queda molta feina per a fer en 
l’esport femení, un aspecte que es 
veu remarcat en l’alta taxa d’aban-
donament esportiu que es pateix a 
nivell competitiu: “S’ha de fomen-
tar molt més l’esport femení, ja 
que hi ha tendència a abando-
nar l’esport a certa edat” opina 
Muñoz, qui confessa que “mai he 
tingut cap problema en l’esport 
femení” on la gent “normalment es 
comporta bé a la grada”, lluny del 
hooliganisme que es viu en la major 
part de l’esport masculí.

Totes coincideixen que l’apa-
rador mediàtic és una de les bran-
ques principals per a poder fer créi-

xer l’esport femení. La visibilitat que 
donen els mitjans i les xarxes soci-
als és indispensable en aquest front 
comú i per a continuar trencant les 
barreres del gènere. “Es necessita 
més suport dels mitjans de comu-
nicació, ja que és la manera de do-
nar-li visibilitat a l’esport i que la 
gent s’enganxi. A partir d’aquí, tot 
arriba” i “també és un treball nos-
tre. Hem de donar més visibilitat, 
però és important que els mitjans 
i les xarxes socials ho facin” coinci-
deixen Hernández i Cardona.

I és que l’àmbit tècnic de l’es-
port, i del futsal en concret, no 
entén de gèneres i “cada partit és 
molt complicat i hem d’estar al 
màxim en els entrenaments i en 
l’anàlisi dels partits, ja que d’al-
tra manera et pot guanyar qual-
sevol. Arribar a Primera des de 
Catalunya és molt difícil. Hem de 
lluitar molt per aconseguir-ho” 
afirma la portera.

“El gènere en l’esport és una 
tonteria i no pot ser una limita-
ció. L’esport no té gènere” conclou 
Hernández. Una afirmació que pot-
ser molts haurien d’aprendre per a 
allunyar-se dels complexes i dels es-
tereotips que en ple segle XXI enca-
ra existeixen en el món de l’esport.
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A les 10 hores del matí del 19 de fe-
brer, la vila de Caldes de Montbui va 
donar el tret de sortida a la mítica 
Cursa de Muntanya del Farell; una 
29a edició que, com en el cas de la 
prova celebrada el 2022, ha comptat 
amb uns 400 atletes participants i un 
recorregut de 12,30 quilòmetres de 
distància en circuit de terra i asfaltat.

L’èxit d’una prova de muntanya 
adreçada a grans i petits atletes 

Atletes d’entre el grup d’adults, en l’edició celebrada enguany. > CEDIDA 

En aquesta edició, la cursa ha proce-
dit “sense cap incidència i gaudint 
de molt bon temps” apunten des del 
Club Natació Caldes, entitat esporti-
va organitzadora de la prova. Com en 
anteriors anys, la cursa de muntanya 
pels entorns naturals d’El Farell ha 
concentrat el quòrum de participa-
ció i l’arribada a la meta en el Camp 

Municipal de Futbol, “un espai que 
permet concentrar tots els atletes 
i l’organització en el mateix lloc, el 
qual facilita la feina” continuava la 
secció d’Atletisme del CN Caldes.   
En aquesta ocasió, la categoria mas-
culina ha estat encapçalada per 
David Dalmau i Navarro, amb un 
temps de 00:46:08, i en la categoria 
femenina, l’atleta Elisabet Martin Al-
mansa va ser la primera a arribar a 
la meta amb un temps de 00:54:02. 
Tanmateix, la gran novetat d’enguany 
l’han protagonitzat els atletes més pe-
tits d’entre tots els participants arran 
de la 1a Mini Cursa Familiar, que ha 
tingut lloc per primera vegada en el 
decurs de les 29 edicions anteriors: 
“Ha estat un èxit de participació i 
una cursa molt ben valorada per 
part de les persones inscrites i les 
seves famílies” assenyalen des del 
CN Caldes. La prova es presentava 
en dues modalitats: la primera, en 
un recorregut dins de l’equipament, 
gratuïta i adreçada a nens i nenes de 
3 a 10 anys; i una segona, de 4 quilò-
metres pels entorns del CN Caldes, 
adreçada a infants i joves de 8 a 16 
anys. Arran de la gran acollida, “és 
una prova que ben segur repetirem 
en les següents edicions!” continuen 
des de l’entitat responsable. 

ATLETISME | CURSA DEL FARELL

La secció d’Atletisme del CN Caldes va celebrar la 29a edició de la 
Cursa de Muntanya d’El Farell amb 400 atletes, el 19 de febrer

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Debut del nou míster, Òscar Castel, aquest cap de setmana. > T. GUTIÉRREZ

Tocant les últimes posi-
cions de la classificació

En la 19a jornada de lliga, els jugadors sènior del CF Caldes van caure en 
un camp històric com és l’U.E. Figueres. El conjunt calderí no va tenir 
sort, ja que en el minut 10 ja havia fet dos xuts als pals, però el rival 
-ara situat en 2a posició- va aprofitar un contraatac per avançar-se al 
marcador en el minut 12. Abans d’acabar la primera part, Carles Valls 
va marcar el gol de l’empat en una gran jugada. Però ja en la represa, 
l’empat es va mantenir fins a les acaballes, on en el temps afegit, el Fi-
gueres va marcar el definitiu 2-1. Aquest era el debut del nou entrena-
dor, Òscar Castel, qui fins ara havia estat el director esportiu del club. 
La junta directiva del CF Caldes va arribar a la decisió “consensuada 
amb el fins ara entrenador” de destituir a Jose Luis Duque, tot agraint 
la seva aportació de tots aquests anys, però “hem d’intentar canviar 
la dinàmica dels últims partits” remarcava el club. De fet, el Caldes 
se situa entre els tres últims equips dins la classificació; quelcom que 
s’espera remuntar en els pròxims partits, com en la següent jornada, a 
casa,  contra la U.E. Can Gibert de Girona. > T. GUTIÉRREZ

REPTE SOLIDARI | LLUITA CONTRA EL CÀNCER 

L’OnCodines Trail, del pròxim 15 
d’abril, ja frega els 150 equips inscrits

La tercera edició del repte esportiu i solidari OnCodines Trail, que 
tindrà lloc el 15 d’abril i que farà pas per Caldes de Montbui, ja frega 
els 150 equips inscrits; xifra traduïda en unes 800 persones partici-
pants. Com ja va anunciar l’organització, cada un dels equips tindrà 
el doble objectiu de completar el recorregut de 65 km caminant o 80 
km corrent per relleus i, en paral·lel,  recaptar un mínim de 600 €, “els 
quals seran destinats, íntegrament, al suport a malalts de càn-
cer, a les seves famílies i a la investigació” apunta l’entitat. De mo-
ment, l’edició ja compta amb 28.000 € dels donatius dels equips, “però 
el marcador s’anirà engreixant a mesura que s’acosti el repte, i 
arran del nombre d’inscrits, s’espera arribar, com a mínim, als 
88.000 €” subratlla l’organització. 

Aquesta vegada no ha pogut ser. Amb una lliga interrompuda per 
disputar la Copa del Rei 2022-23, el Recam Làser Caldes va caure 
davant del Deportivo (7 a 2 final), evitant el pas a disputar les semi-
finals. Els pròxims dies, l’hoquei estatal recupera l’activitat de lliga, i 
els calderins disputaran la 21a jornada el dimecres 15 contra l’Arenys 
de Munt, en el marc d’una còmoda 8a posició en el rànquing general. 

HOQUEI | PARLEM OK LLIGA  

L’adeu del Caldes a la Copa del Rei

Anuncia’t!
Més de 3.000 
lectors veuran 
aquest anunci.

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

“Història de la festa de Sant 
Antoni Abat: 1667-2023, 356 
anys documentats’
Fins 4 de juny. De 10 a 14 i de 16 
a 19 hores, de dimarts a dissab-
te. Diumenge i festius, de 10 a 14 
hores. Comissària: Laia Soler. 
Lloc: Museu Thermalia
Organitza: Facultat de Sant 
Antoni Abat i Museu Thermalia

Exposició “40 anys, la Coral 
Guisla en imatge”
Fins al 19 de març. Amb motiu de 
la celebració del 40è aniversari de 
la Coral Guisla. 
Dissabte de 17 a 20 h. Diumen-
ge d’11 a 13:30h i de 17 a 20 h. La 
resta de dies a hores concertades. 
Lloc: Sala Delger
Organitza: Coral Guisla 

Exposició ‘Som Ateneus!’
Fins al 24 de març. Exposició pro-
duïda per la Federació d’Ateneus 
de Catalunya (FAC). De dimarts a 
diumenge de 10 a 20  hores. 
Lloc i organitza: El Centre, Ate-
neu Democràtic i Progressista

        Inscripcions
CURSOS DEL TALLER D’ART 
MANOLO HUGUÉ (3R TRI-
MESTRE)
Període d’inscripcions del 13 al 
24 de març de forma telemàtica o 
presencial. 
Lloc: Centre Cívic
Organitza: Ajuntament de Caldes
 

  DIMARTS 7
8H ·  DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Dins l’aparcament del car-
rer de les Escoles Pies.
Org.: Ajuntament de Caldes 

16 H · CATIFA COMMEMO-
RATIVA PARTICIPATIVA 
I tot seguit, un joc de paraules. 
Amb motiu del 8-M. 
Lloc: Casino 
Org.: Acció Cívica Calderina

19 H · JORNADA PARTICIPA-
TIVA D’ERC CALDES 
‘Imagina Caldes!: Parlem i ima-
ginem el futur de Caldes de 
Montbui’.
Lloc: Sala Pilar Aznar, Les Cases 
dels Mestres
Org.: ERC Caldes de Montbui

19: 30 H · TAULA RODONA
‘Iran: Dones, vida i llibertat’
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona i programa Vincles de 
Ràdio Caldes 

21 H · SOPAR DE DONES
Tiquets a La Cafeteria de Les 
Cases dels Mestre. Preu: 12 €. 
Lloc: Cafeteria Les Cases
dels Mestres 
Organitza: Associació Cultural de 
la Dona i programa Vincles
de Ràdio Caldes

  DMECRES  8
PROGRAMACIÓ ESPECIAL 

COMMEMORACIÓ 8-M
19 H · Dones en Complicitat 
V (inauguració de l’exposició 
temporal).
20:15 H · Pilar de la Dona, a càrrec 
dels Escaldats. 
20:30 H · XXIIIè Sopar de Dones.
20:30 H · Lectura institucional 
del manifest, Dia Internacional 
de les Dones (pl. Font del Lleó). 
23 H · Actuació de l’actriu Rosa 
Fité amb ‘Cara i creu de les emo-
cions’.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: ACC

  DIJOUS 9
9 H · ACCIONS FORMATIVES 
Curs “Estoig bàsic de comunica-
ció per donar a conèixer el teu ne-
goci”, adreçat a persones empre-
nedores i empreses. A càrrec de 
Tona Codina. Durada: 5 hores. 
Lloc: Centre d’Iniciatives Em-
presarials – Caldes Emprèn
Organitza: La Piqueta

17 H · SERVEI DE SALUT
 PER A JOVES
Servei gratuït i dirigit a joves de 
12 a 30 anys, familiars i professi-
onals . Consultes per T. 93 865 46 
55- 674 32 35 78, per Instagram 
-@eltoc- o per A/e. eltoc@cal-
desdemontbui.cat.
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Caldes 

18 H · TROBADA DEL GRUP 
IMPULSOR (PEC)
Trobada oberta a la ciutadania 
per constituir el nou Grup Impul-
sor del Projecte Educatiu de Cal-
des (PEC). 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes

18 H · CONTACONTES 
‘Soc així!’, a càrrec de Laura Asen-
sio. Amb motiu del Dia Internacio-
nal de les Dones. A partir de  4 anys. 
Lloc i organitza: Biblioteca 

19 H · CONVERSES 
Amb M. Del Mar Albajar, Mare 
Abadessa del Monestir de Sant 
Benet. Amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Dones (8M). 
Lloc: Casino
Org.: Acció Cívica Calderina 

19 H · CURS  ‘DONES EN 
ACCIÓ’
Sessió a càrrec de la calderina 
Carla Macau Comella.
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: UPCM 

  DIVENDRES 10
18 H · PRESENTACIÓ DE 
LLIBRE
“La alquimia de la personalidad” 
de Josep Guarch
Lloc: Biblioteca Municipal 

  DISSABTE 11
11 H · CONFERÈNCIA-DEBAT
“Caldes de Montbui: És un muni-
cipi segregat en educació?”, amb 
Isaac González Balletbó, profes-
sor per la UOC, especialista en 
sociologia de l’educació.

Lloc: local de CUP Caldes 
(C. Barcelona, 40).
Organitza: CUP Caldes 

13 H · MÚSICA
Concert de la Trobada de combos 
i cors d’adults en la qual hi parti-
ciparà l’EMM Joan Valls amb el 
cor d’adults.
Lloc: Centre Municipal d’Ex-
pressió de Sant Celoni

13 H · CONCERT
Concert fruit de la trobada de co-
rals de nens i nenes de 3r i 4t de 
Primària de les escoles municipals 
de Caldes i Palau de Plegamans. 
Lloc: Teatre de la Vila de Palau

18 H · ESPECTACLE DE 
TITELLES
‘Nil i la casa de xocolata’ de la cia 
Lapantomima.
Preu: 7 € i adults 8€. Venda d’en-
trades: taquilla els dijous de 17 a 
19 hores i per internet a http:bit.
ly/CasinoCaldes. 
Organitza: Rialles de Caldes
Col·labora: ACC

  DIUMENGE 12
11:30 H · ASSEMBLEA ORDI-
NÀRIA DE SÒCIES I SOCIS 
DEL CASINO
Presentació del programa del tri-
mestre i del dia del soci.
Lloc i organitza: Casino Caldes 

12 H · DIADA DE LA POLICIA 
LOCAL DE CALDES 
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Ajuntament de Caldes

18:30 H · TEATRE
‘L’abdicació d’Albert de la Torre’, 
interpretada per Xavi Ruano i di-
rigida per Ramón Simó.
Preu: 10-12€ (estudiants: 6€). 
Venda d’entrades: taquilla els di-
jous de 17 a 19 hores i per internet 
a http:bit.ly/CasinoCaldes. 
Lloc i organitza: Casino Caldes 

  DILLUNS 13
9 H · SERVEI D’ASSESSORIA 
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes 

   DIMECRES 15
19 H · CONFERÈNCIA 
‘Jazz, la música que canvia el 
món’ a càrrec de Pau Fuster. 
Música a l’institut Llongueras i 
al Taller de Músics de Barcelo-
na. Estudis de Televisió a l’Es-
cola de mitjans Audiovisuals 
de Barcelona (EMAV). Estudis 
de Cinema al Centre d’Estudis 
Cinematogràfics de Catalunya 
(CECC). Regidoria d’Especta-
cles al Taller  de Tecnologies de 
l’Espectacle (TTE). 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió Uni-
versitària ‘Delfí Dalmau i Arge-
mir’ de Caldes de Montbui. 

  DIJOUS 16
19 H · CURS ‘DONES EN 
ACCIÓ’
Sessió a càrrec de Pilar Comes 
amb ‘El projecte Parc de les Olors’. 
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: UPCM 

  DIVENDRES 17
17 H · MARXA EXPLORATÒ-
RIA DE DONES, LESBIANES 
I TRANS*
Explorem com els espais condici-
onen la percepció de seguretat a 
Caldes de Montbui.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes
Col·l.: Generalitat de Catalunya  

18 H · ACTE DE PRESENTA-
CIÓ MUNICIPALS 2023
Presentació oficial de la candida-
tura de l’agrupació local PPC Cal-
des de Montbui. L’acte serà con-
duït per Josep Tutusaus, alcalde 
de Pontons i secretari general de 
Barcelona. 
Lloc: Sala Noble de Can Rius 
Org.: PPC Caldes de Montbui 

  DISSABTE 18
MERCAT DE L’OLLA 
I LA CALDERA 
Parades, activitats, foodtrucks i 
repartició de 6.000 racions de lle-
gums cuits amb aigua termal. 
Lloc: plaça de la Font del Lleó i 
nucli històric.
Organitza: Ajuntament de Caldes

  DIUMENGE 19
MERCAT DE L’OLLA 
I LA CALDERA 
Parades, activitats, foodtrucks i 
repartició de 6.000 racions de lle-
gums cuits amb aigua termal. 
Lloc: plaça de la Font del Lleó i 
nucli històric.
Organitza: Ajuntament de Caldes

  DIMARTS 21
9 H · JORNADA INFORMA-
TIVA DE SEGURETAT
‘Vetllem per les grans persones’, 
jornada de seguretat organitza-
da pel cos de Mossos d’Esquadra 
amb la participació de serveis i 
entitats que treballen pel benes-
tar i seguretat de la gent gran. 
Lloc: Avinguda Pi i Margall amb 
pl. de l’Àngel.
Organitza: Mossos d’Esquadra

  DIJOUS 23
17 H · SERVEI DE SALUT 
PER A JOVES 
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes 

19 H · CURS ‘DONES
EN ACCIÓ’
Última sessió del curs, a càrrec 
de la calderina i periodista Maria 
Núria Revetlle Pipió. ‘Informa-
ció de tribunals, com és i com ha 
canviat durant els darrers anys’.
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: UPCM 

  DIVENDRES 24
21 H · ESPECTACLE 
D’HUMOR
El Monaguillo torna a l’escenari 
de Caldes amb l’espectacle ‘¿Sólo 
lo veo yo?’. Entrades anticipades 
a www.atrapalo.com i al bar/res-
taurant La Pelleria, de Caldes de 
Montbui. 
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Soko Agencia

  DISSABTE 25

2A JORNADA D’ACCIÓ 
CLIMÀTICA
S’obren inscripcions a les 200 
noves places en la modalitat A de 
la CEL de Caldes de Montbui.
Lloc: plaça Catalunya
Organitza: Ajuntament de Caldes

16 H · ASSEMBLEA GENE-
RAL ORDINÀRIA 
De la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya
Lloc: Casino Caldes
Organitza: Colla Castellera de 
Caldes de Montbui

  DIUMENGE 26
18 H · SARDACALDES 
Tret de sortida a les activitats 
del 2023 amb el SARDACAL-
DES, la cloenda del curset de sar-
danes que es realitza a les esco-
les del municipi (esdeveniment 
que no se celebra des de l’esclat 
de la pandèmia), i a càrrec de la 
cobla Conrad Saló. La cobla està 
formada per alumnes de l’Esco-
la Municipal de Música Conrad 
Saló de la Bisbal de l’Empordà i 
oferirà 5 sardanes de 7 tirades, 
una de les quals serà per al lluï-
ment dels nens i nenes que aca-
ben de realitzar el curset.
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Agrupació Sardanis-
ta Calderina 

18:30 H · XIV CICLE 
MUSICASINO
Actuació de l’Esbart Sant Martí. 
Preu: 10-12€ (estudiants: 6€). 
Venda d’entrades: taquilla els di-
jous de 17 a 19 hores i per inter-
net a http:bit.ly/CasinoCaldes.
Lloc i organitza: Casino Caldes 

  DILLUNS 27
SETMANA CULTURAL
Del 27 al 31 de març del 2023. 
Propostes i activitats relaciona-
des amb el tema del PGC.
Lloc i organitza: Escola El Farell 

18:30 H · DIA MUNDIAL 
DEL TEATRE
Acte Institucional per a la cele-
bració del Dia Mundial del Tea-
tre. Intervindrà el President de 
la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya. Breu i còmica actua-
ció del GEC jove i un fragment 
de monòleg de l’actriu Rosa An-
dreu. Lectura del Manifest In-
ternacional, per l’actor Pep Ca-
llau. Activitat gratuïta. 
Lloc: Casino Caldes
Organitza: Casino de Caldes i 
Xarxa de Teatres d’Ateneus
de Catalunya. 

  DIMARTS 28
19:30 H · PRESENTACIÓ 
DE LLIBRE
‘Cuina tradicional i termal Cata-
lunya/Les Landes (França)’. 
Llibre de cuina amb receptes 
tradicionals i termals d’ambdós 
països; una eina gastronòmica 
basada en la cooperació i en la di-
versitat cultural i lingüística.
Lloc: Sala Noble de Can Rius 
Organitza: Associació d’Amics 
d’Europa
Col·labora: Ajuntament de Caldes
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Podeu veure el vídeo o llegir 
l’entrevista completa a:
www.calderi.cat

“L’afany d’aprendre 
no s’ha de perdre mai, 

tinguis l’edat que tinguis”

J.
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E
R
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- Li ha marcat la vida venir de famí-
lia de pagès?
L’aprenentatge que fas quan ets petit 
en una casa de pagès et pot ser molt 
útil a la vida si ho saps aplicar bé.
 
- A casa seva ja es respirava interès 
per la cultura?
El meu pare era pagès, però no era un 
pagès que es mirava sempre la terra, 
ell era un home que sempre es va cul-
tivar, sempre va mirar d’estar al dia de 
les notícies, llegia el diari, l’interessa-
ven les notícies de política, de cultura, 
de música.
 
- Ha estat mestra, com va néixer 
aquesta vocació?
Vaig fer tota la carrera treballant, i això 
em va enganxar molt, les criatures em 
van obrir la vocació per fer de mestra. 
 
- A on va exercir?
Vaig estar a l’Acadèmia, l’actual Es-
cola Montbui. Gairebé es va haver de 
tancar perquè el Ministeri va deter-
minar que l’edifici no estava en con-
dicions. Tot i la difícil situació, va ser 
una època molt bonica perquè entre 
famílies i mestres es va fer una pinya 
molt bonica. 

- Fins i tot vau arribar a ser directo-
ra de l’escola.
L’escola tania una direcció col·legiada 
on jo formava part com a cap d’estu-

dis. Al cap d’uns anys, el claustre 
em va proposar per agafar la di-
recció. Tot i les reticències de la 
meva família, a mi em va fer gràcia 
veure un altre camp dins l’escola. 
 
- Com valora aquella experiència? 
Per mi ser la directora era aca-
bar d’ajudar als companys i com-
panyes amb els problemes de cada 
dia, tenir el càrrec no tenia impor-
tància, l’important era poder resol-
dre els problemes.
 
- També va fer pedagogia tera-
pèutica en aquesta època... 
Sí, per poder atendre als alumnes 
que presentaven més dificultats. 
Va ser una experiència molt dife-
rent, has de pensar molt per poder 
treure el màxim dels alumnes amb 
més dificultats.
L’afany d’aprendre no s’ha de per-
dre mai, tinguis l’edat que tinguis. 
 
- Durant dotze anys va ser la jut-
gessa de pau de Caldes.
Després de jubilar-me em van pro-
posar de ser jutgessa de pau, però 
m’ho vaig rumiar molt. M’hi vaig 
trobar molt bé, va ser una mane-
ra diferent de conèixer gent amb 
moments molt emotius, com en els 
casaments, acabes formant part, 
encara que sigui per poca estona, 
d’aquelles emocions. Però també 
vaig haver de resoldre alguns con-
flictes, sobretot entre veïns.

- Com neix el vostre interès per 
al cant coral?
A casa sempre hem cantat, abans 
com que no teníem els mitjans que 
hi ha ara, ja de petits cantàvem, 
la vida sense música és molt sosa. 
 
- Què representa formar part 
d’una coral?
És formar part d’una gran famí-
lia, hi tenim problemes, alegri-
es, però procurem sempre d’aju-
dar-nos, que és la cosa més bonica 
que hi ha, que els humans ens pu-
guem ajudar a resoldre els proble-
mes. A la coral, a més de cantar i 
obrir els sentiments a la música, 
formem part d’aquesta gran famí-
lia ben avinguda.
 
- Aquest any celebreu cent anys 
de la Coral del Centre, com ho 
esteu vivint?
És una il·lusió molt gran pensar 
que el poble de Caldes fa cent 
anys que ja tenia una coral, en 
realitat més de cent anys, ja que 
hem descobert que l’any 1856 en 
Clavé ja va venir a Caldes on li van 
fer un homenatge.
Nosaltres ara celebrem el nostre 
centenari, però fa cent cinquanta 
anys a Caldes ja es cantava. Caldes 
és un poble sensible i que sempre 
ha fomentat la cultura.

Carme
Canals

Riba

Presidenta de la Coral del Centre 

Durant quaranta-tres anys ha estat mestra, primer a 
l’Acadèmia i després a l’actual Escola Montbui. Allà 
va ser-ne directora, on fins i tot, després de jubilar-se, 
encara hi anava a donar un cop de mà. Va ser jutgessa 
de pau de la vila i actualment és la presidenta de la Coral 
del Centre i assegura que cantar obre el cor. 

Mireia Clapers 

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


