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11 de setembre es va 
celebrar l’acte insti-
tucional de comme-
moració de la Diada 
a Caldes de Mont-

bui, una trobada que tradicional-
ment aplega representants polítics 
i ciutadania a la plaça de l’Onze de 
Setembre, per fer les ofrenes i per 
escoltar els parlaments dels repre-
sentants de l’Ajuntament. La majo-
ria dels discursos anaven destinats 
al referèndum de l’1-0 i hi van par-
ticipar ERC, Som Caldes , PDeCAT, 
PSC i Units per Caldes, mentre que 
el PPC va declinar la invitació.

En el discurs institucional de 
l’11 de Setembre, l’alcalde, Jordi 
Solé, va refermar que la població 
de Caldes de Montbui trobarà els 
locals de votació oberts durant la 
celebració del referèndum per a 
l’autodeterminació. Enguany s’han 
deixat unes 25 ofrenes al mur de 
la plaça de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, els partits ERC, Som 
Caldes, PDeCAT, PSC, Units per 
Caldes, ANC, ASPADINT, Associ-
ació Cultural de la Dona, Associa-
ció Jardí Santa Susanna, Castellers 
de Caldes, Club de Futbol Caldes, 
Club d’Hoquei Caldes, CN Caldes, 
Comunitat Islàmica, Coordinado-
ra de Gent Gran, Coral del Centre, 
Fundació Santa Susanna, Grup de 
Caminades de l’Esplai, JERC + D, 
JNC + D, La Tortuga Avui. Associ-
ació Cultural de Caldes de Mont-
bui, Òmnium Cultural Vallès Nord-
Cingles de Bertí, Penya Blaugrana 
i Unió de Comerciants i Industri-
als de Caldes (UCIC). A més, l’ac-
te institucional va comptar amb el 
Pilar de la Senyera dels Castellers 
de Caldes i l’acompanyament de les 
corals Guisla i del Centre a l’hora 
de fer sentir el Cant dels Segadors.

Prèviament a l’11 de Setem-
bre, Caldes va celebrar diverses 
activitats culturals i reivindicati-
ves. Així, el 8 de setembre l’Agru-
pació Sardanista Calderina va or-
ganitzar una ballada de sardanes 
amb la Cobla Ciutat de Terrassa. 
El diumenge 10 va haver-hi una cer-
cavila castellera que va acabar a la 
plaça Font del Lleó amb la presèn-
cia dels Castellers de Caldes, Mo-
llet i Sant Feliu de Llobregat. Els 
Capgirats de Caldes van rubricar 
una bona actuació amb 2pd4, 3d7, 
4d6a, td6 i pd5. A la nit, Caldes de 
Montbui per la Independència va 
organitzar la Marxa de Torxes per 
la Independència.

Un Onze de Setembre amb 
l’horitzó del referèndum

L’
Jordi Rius

caldes de Montbui va celebrar la diada amb un fort compromís vers l’autodeterminació de catalunya

SUPORT INSTITUCIONAL
AL REFERÈNDUM 
El dijous 7 de setembre, cap a les 21 h, 
Caldes de Montbui es va sumar, ofici-
alment, a l’acte previst per l’1 d’octu-
bre: el referèndum per a l’autodeter-
minació de Catalunya. De la mateixa 
manera que ho han fet centenars 
de municipis catalans, la vila termal 
s’uneix al moviment #JoSigno, do-
nant suport institucional a la convo-
catòria organitzada des del Parlament 
de Catalunya.

L’alcalde de Caldes, Jordi Solé, 
acompanyat d’altres membres del 
govern d’ERC i amb els portaveus de 
Som Caldes, Sandra Redondo, i del 
PDeCAT, Francesc Coral, van sig-
nar el decret en suport al referèn-
dum, previst pel pròxim 1 d’octubre 
del 2017. Segons un comunicat oficial 
del consistori, Solé manifesta “el ple 
suport al referèndum i complir les 
previsions que es concreten a la llei 
aprovada pel Parlament de Catalu-
nya”. En la mateixa línia, l’alcalde va 
ratificar el compromís de “comuni-
car al govern de la Generalitat que 
posem a disposició els locals elec-
torals habituals”. Tot i que podrien 
succeir petits canvis en el nombre de 
locals dels quals es disposa, que ha-
bitualment en són nou, “ja s’ha con-
tactat amb els coordinadors o res-
ponsables de cada local electoral”, 

Ofrenes florals a la plaça 11 de setembre, l’alcalde i alguns portaveus en el moment 
de fer l’ofrena i el Pilar de la Senyera dels Castellers de Caldes. > cedides
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comentava Solé després de la signa-
tura del decret.

D’altra banda, el 17è Congrés 
Nacional del Partit Quebequès va 
aprovar abans de l’11 de setembre una 
resolució a favor del referèndum d’in-
dependència de Catalunya. L’alcalde 
de Caldes i alhora secretari de Políti-
ca Internacional d’Esquerra Republi-
cana i eurodiputat, Jordi Solé, que va 
participar al Congrés del Partit Que-
bequès, va explicar a Montreal que 
“els catalans volem votar, volem 
decidir el nostre futur polític a tra-
vés de mitjans democràtics, però a 
l’Estat espanyol, aquest gest demo-
cràtic que hauria de ser tan evident 
i tan simple, els sembla una amena-
ça intolerable, i la unitat de la pà-
tria els sembla més important que 
respectar els nostres drets fona-
mentals”. Segons Solé, el president 
del Govern espanyol, Mariano Rajoy, 
“ha abandonat la política per trac-
tar la demanda democràtica cata-
lana i encara creu que pot aturar la 
democràcia amb decisions judici-
als i fins i tot per la força. Però amb 
cada atac als nostres drets fona-
mentals, respondrem amb més de-
mocràcia”. Solé va acabar la inter-
venció dient, tot adreçant-se a Rajoy, 
que “la determinació democràtica 
dels catalans serà sempre més forta 
que les vostres provocacions”.

L’ANC va mobilitzar 14 autocars cap a Barcelona

ANC de Caldes va omplir catorze autocars per anar a la manifestació 
per a l’autodeterminació que es va fer el dia 11 de setembre a la tarda. 
A més als autocars hi anava gent de Sant Feliu de Codines. Enguany 
s’han venut 765 tiquets per als autobusos, superant amb escreix els 
550 de l’any passat. D’altra banda, l’ANC de Caldes organitza per 
aquest dimecres a les 19.30 h, a la Sala Noble de Can Rius un acte de 
campanya pel referèndum amb Ramon Fabregat (ERC), Pere Martínez 
Ammetller (PDeCAT) i Fina Mayol (ANC).

Milers d’estelades omplien els carrers de la Ciutat Comtal. >j. serra
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Victòria Azón
Directora Yoga Ashram
Anirem a excercir el nostre dret de 
vot, que és l’eina que tenim.
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i tu, què faràs l’1 d’octubre?

Francesc Martínez (UP Caldes)
S’ha d’anar a votar. És un moment 
històric. La democràcia és votar.

Francesc Coral (PDeCat Caldes)
Tant la racionalitat com les emoci-
ons em portaran a votar un sí per 
construir un país nou i millor. 

Sandra Redondo (Som Caldes)
Defensem el dret del nostre poble a 
expressar-se i decidir quin vol que 
sigui el seu futur.

Jordi Solé (Alcalde - ERC Caldes)
Com a ciutadà exerciré el meu dret 
a vot i votaré que sí a la indepen-
dència de Catalunya. 

Meritxell Labró Ciurans
Agrupació Sardanista Calderina
Aniré a votar, evidentment, com hi 
he anat des que hi tinc dret.

Joan A. Berzosa 
Gremmi Immobiliari Caldes
Sí que hi aniré i tinc clar que seran 
clarament legitimades i consensuades. 

Pau León
Associació Amics d’Europa 
Exerciré el meu dret a expressar el 
que penso, i ho faré amb un sí.

Montse Romano (PPC Caldes)
Com molts d’altres diumenges , gau-
dir de la família al màxim. No podem 
donar suport a un referèndum il·legal.

Maria
L’1 d’octubre aniré a votar, això segur. 
Ara!, ja veurem què passarà!

Manel
Quan diguin que serà un referèndum 
de veritat, aniré a votar. Mentrestant, 
no hi aniré, aquest 1 d’octubre. 

Fatoumta
Jo no tinc la nacionalitat, per això no 
aniré a votar. Però si pogués, hi aniria. 
M’agrada expressar la meva opinió. 

Paula
Jo tinc pensat anar a votar i votar el 
sí per a la independència. 

Jesús
Aniré a votar. És la única opció que 
ens han deixat.

Ferran
Aniré a votar. Espero que no hi hagi 
problemes i que tot vagi bé. I que els 
polítics i la policia s’arrisquin. 

Mercè
Jo vull anar a votar, perquè em sento 
d’aquí, ja n’estic tipa de tot el que 
ens fan i vull que se n’adonin.

Anna Maria i Abel
AM: No aniré a votar, soc molt legal i no 
ho veig clar. // A: Jo sí. Tampoc ho veig 
del tot clar, però hem de plantar cara.

Conxita
L’1 d’octubre aniré a votar, perquè 
crec que és un dret que tenim. Hem 
de decidir i hi vull anar. 

Eduardo
No aniré a votar perquè hi estic en 
contra i a favor de la unitat. 

Anna
No aniré a votar, directament. Mai 
he votat i, en aquest cas, tampoc 
ho faré perquè no hi estic d’acord. 

Andreu
Aniré a votar perquè crec que tenim 
el dret de fer-ho, i aniré a expressar 
aquest dret.

Joan
Aniré a votar, si ens deixen! 

Isabel
Aniré a votar amb el meu marit, per-
què volem expressar la nostra opinió. 

Jaume
L’1 d’octubre aniré a votar. Esperem 
que per fi puguem fer país i gestio-
nar-nos nosaltres mateixos.  

Carla Millan (PSC Caldes)
Amb nosaltres que no hi comptin 
per a participar aquest 1-O donada 
la seva falta de garanties.

El Calderí ha convidat els portaveus polítics i de forma aleatòria a entitats i 
ciutadans de Caldes a respondre que faran el proper 1 d’octubre dia en que 
està previst celebrar el Referèndum d’autodeterminació de Catalunya
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el 25 de setembre 
al 6 d’octubre, Cal-
des viurà una nova 
edició de la Setma-
na de la Mobilitat, 

però amb un nou model de projec-
te dissenyat conjuntament entre 
l’Ajuntament i l’Associació de Mo-
bilitat i Transport Urbà. “Fa anys 
que organitzem actes al voltant 
de la Setmana de la Mobilitat, 
però enguany hem volgut fer un 
replantejament”, deia Jordi Solé, 
alcalde de Caldes, en la presenta-
ció del nou model d’actuació, “ja 
que la mobilitat sostenible és un 
dels reptes principals de la nos-
tra societat, quelcom absoluta-
ment necessari”. 

Enguany, les escoles i les fa-
mílies, així com estaments locals 
com la policia local, hi tindran un 
paper fonamental, ja que són els 
principals actors en el nou progra-

Comença la Setmana 
de la Mobilitat amb 
un nou pla pilot

ma que engloba dues línies d’actu-
ació: d’una banda, el joc de camp 
“Aventura’t amb la mobilitat”, 
pensat per a l’entorn familiar, i de 
l’altra, un programa educatiu tre-
ballat amb les escoles a través d’un 
dossier titulat “Mobilitat soste-
nible a l’escola”. “Ens prenem 
la Setmana de la Mobilitat com 
una jornada educativa i de cons-
cienciació”, deia Jaume Mauri, 
regidor d’Espais Públics i Soste-
nibilitat, “per això hem cregut ne-
cessari replantejar el model i en-
trar-hi amb més profunditat, on 
les comunitats educatives s’im-
pliquin amb un projecte didàc-
tic”. Durant el transcurs de la jor-
nada, els professors de les escoles 
introduiran, en l’horari lectiu, co-
neixements sobre mobilitat saluda-
ble, sostenible i segura, ja que “ens 
prenem molt seriosament la mo-
bilitat, és una qüestió de segure-
tat i de salut i cal que tots anem 
a l’una”, explicava Mauri, també 
vicepresident primer de l’AMTU. 

A través del joc “Aventura’t 
amb la mobilitat sostenible”, les 
famílies calderines podran treba-
llar conjuntament, adults i infants, 
coneixements tècnics i curiositats 
en relació amb la mobilitat soste-
nible. L’activitat consisteix en un 
mapa del municipi amb 14 espais 
on els jugadors trobaran pregun-
tes sobre el tema en qüestió: la 
mobilitat sostenible. Les famílies 
podran anar responent-les i lliu-
rar-les a l’Ajuntament. Entre els 
participants se sortejarà una visi-
ta familiar al Cim d’Àligues.

Paral·lelament, a les aules es 
treballarà la temàtica en horari 

sosTeNIBILITAT | SETMaNa DE la MOBiliTaT

L’elèctrica presenta el llibre que recull la seva evolució històrica

Les escoles, famílies i policia local seran els 
principals actors del programa d’actes que 
inclou un joc de camp i un programa educatiu
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Un projecte calderí amb 100 anys 

El 14 de setembre del 1917, Caldes 
va veure néixer l’elèctrica que, ac-
tualment, celebra els seus 100 anys 
d’incansable activitat. 
El que va sorgir com un projec-
te popular, derivat de les man-
cances de servei d’electricitat que 
patia el municipi, el 2017 signifi-
ca un grup empresarial que se-
gueix subministrant electricitat, 
però amb una notable ampliació 
d’oferta de serveis no només a Cal-
des, sinó també a altres poblacions 
i comarques de Catalunya. 
Amb motiu de la celebració del cen-
tenari, l’elèctrica va presentar el 
passat dijous 14 de setembre el lli-
bre L’Electra, 100 anys d’electrici-
tat a Caldes (1917-2017), un projec-
te comú entre l’entitat, l’Ajuntament 
de Caldes i el Museu Thermalia que 
recull l’evolució històrica de l’empre-
sa i “com ha anat superant tots els 
obstacles”, explicava l’autor del lli-
bre i director adjunt d’Electra, Joan 
Villanueva i Dachs. La primera edi-
ció compta amb 700 exemplars que L’autor i la presidenta del Consell d’Administració d’Electra amb el llibre. > i. HijaNO

podran ser adquirits per 12 € la uni-
tat al Thermalia, espai responsable 
de la distribució i que també acollirà 
l’exposició de Festa Major, enguany 
dedicada a l’Electra Caldense.
“Un dels aspectes que sobresurt 
més dels seus anys d’història és 
com va sorgir”, deia Villanueva. 
L’Electra no va seguir les mateixes 
passes que qualsevol altre projecte 
empresarial, a partir de l’explotació 
d’un determinat servei o en detec-
tar-hi una oportunitat de negoci. A 
principis del segle passat, “l’empre-
sa instal·lada a Caldes oferia un 
molt mal servei, de manera que di-
ferents persones, com industrials 
o botiguers, van proposar crear 
una nova empresa per subscrip-
ció popular podent-ne ser soci”, 
seguia explicant l’autor del llibre. 
Els inicis no van ser fàcils ja que, a 
banda de la forta competència em-
presarial i posterior situació de mo-
nopoli de grans elèctriques, que es 
mantenen avui en dia, “molta gent 
no va creure en el projecte fins 

al punt que només es van cobrir 
dues terceres parts del capital ini-
cial”, deia Villanueva. 
Tot i els entrebancs i diferents obs-
tacles, l’Electra Caldense és una 
ferma realitat amb 100 anys d’his-
tòria, fidel al mateix esperit i filo-
sofia amb què va sorgir: “servir 
els clients amb qualitat i respec-
te”, comentava Isabel Torras, pre-
sidenta del Consell d’Administració 
de l’empresa durant la presentació 
del llibre. 
L’Ajuntament de Caldes s’ha sumat 
al projecte editorial dedicant-li l’ex-
posició de Festa Major d’enguany, 
que s’iniciarà el 7 d’octubre i podrà 
ser visitada al Museu Thermalia fins 
a inicis de l’any vinent. “Parlar de la 
història d’aquesta empresa, tan lli-
gada al nostre poble, és parlar de 
la història de Caldes i cada any in-
tentem dur a terme algun recull 
de memòria històrica que intenti 
explicar d’on venim els calderins”, 
afegia Isidre Pineda, regidor de Cul-
tura de Caldes de Montbui. 

Cercavila d’anteriors edicions amb grups d’animació que acompanyen els infants a l’escola. > aj. caLdes

lectiu, incidint en la conscienciació 
i esperant que “allò que no aconse-
gueixen els pares pels costums ad-
quirits, siguin els infants els que 
ho aconsegueixin, adquirint nous 
hàbits per a les famílies”, apunta-
va Mauri quant al programa didàc-
tic que proposa el pla d’enguany. 

El nou model d’actuació sig-
nifica el conjunt de dues activitats 
innovadores i “una solució que 
no s’estava treballant”, comen-
tava Joan Prat, director general 
de l’AMTU. Enguany, el programa 
presentat i dissenyat per l’Ajun-
tament de Caldes significa un pla 
pilot que, possiblement, es podrà 

extrapolar a altres poblacions cata-
lanes. “Tot i que ha suscitat molt 
interès entre els associats”, afe-
gia Prat, el projecte es va presentar 
a finals de juliol al Consell de Mo-
bilitat; és per això que la manca de 
temps ha impossibilitat que s’hi ad-
hereixin més municipis. Enguany, 
seran Caldes, Montmeló i Santa 
Maria de Palautordera les pobla-
cions que viuran una nova Setmana 
de la Mobilitat amb el nou replan-
tejament, “una llavor que estem 
plantant per a la nostra qualitat 
de vida que donarà fruit a una 
mobilitat més segura i sosteni-
ble”, afegia Jaume Mauri. 
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esprés d’una llarga i me-
rescuda pausa aquest 
estiu, els alumnes cal-
derins tornen a l’escola 
per seguir amb el pro-

grama educatiu. 3.458 és el total d’in-
fants i adolescents de Caldes de Mont-
bui que van iniciar les classes el passat 
12 de setembre, amb una notable dife-
rència de 100 alumnes més respecte al 
total d’alumnes matriculats en el curs 
de l’any anterior. 

De la xifra global anterior i re-
ferent al nou curs escolar, 188 alum-
nes han estat matriculats a les escoles 
bressol, podent optar entre els dos cen-
tres municipals (El Gegant del Pi i La 
Lluna) i una escola privada (Peixets). 
1.826 alumnes corresponen a l’educació 
infantil i primària, que compten amb 
l’oferta d’un total de tres escoles pú-
bliques (El Calderí, El Farell i l’Escola 
Montbui); 882 alumnes són els matricu-
lats que enguany cursaran l’ESO, i 562, 
l’ESPO. Aquests han pogut optar entre 
els dos instituts del municipi (Manolo 
Hugué i Pic del Vent) i una escola con-
certada (Escola Pia), la qual imparteix 
des dels cursos d’educació infantil fins 
al batxillerat. 

L’Escola Pia, el centre
amb més alumnes
Tot i que entre les escoles bressol no hi 
ha gaire diferència pel que fa al nombre 
d’alumnes matriculats (77 infants a El 
Gegant del Pi i 67 a La Lluna), en les es-
coles d’educació infantil i primària co-
mença a veure’s una certa diferència: 
277 alumnes a El Calderí, 424 a El Fa-
rell i 424 alumnes a l’Escola Montbui. 

3.458 alumnes ja han començat el nou curs

No obstant això, el centre que 
despunta en xifres és l’Insti-
tut Manolo Hugué, equipa-
ment que acull 753 estudiants 
entre els cursos d’educació 
secundària i de formació pro-
fessional. Pic del Vent, per la 
seva banda, acull 180 alum-
nes d’ESO i l’escola concerta-
da, l’Escola Pia, és el centre 
amb un major nombre d’es-
tudiants, 1.195 en total, ja que 
acull l’oferta formativa més 
completa, des dels cursos ini-
cials d’educació infantil fins 
al batxillerat. 

eDUCACIÓ | TORNaDa a l’ESCOla

amb una diferència de 100 alumnes més respecte a l’any passat, l’alumnat ja ha recuperat la rutina escolar
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el primer Fòrum d’educació de Caldes, més a prop

El pròxim 28 d’octubre se celebrarà el 
primer Fòrum d’Educació de Caldes, 
organitzat pel Grup Impulsor del PEC, 
a Les Cases dels Mestres de 10 a 14 
h. Per tal d’arrodonir les propostes 
que seran sotmeses a debat en l’acte 
i on tota la ciutadania hi està convi-
dada, el grup es va reunir el passat 
7 de setembre. Agrupades en quatre 
dimensions (l’Escola, Poble Educador, 
Transició Escola-Treball i Formació 

Permanent), les diferents propostes 
han estat recollides fruit d’intenses 
jornades durant la temporada anterior 
amb la finalitat de reflexionar i crear 
noves línies estratègiques educatives 
que derivin en un poble educador, 
més enllà de l’educació formal. En 
l’acte, propostes com la creació de 
patis oberts o promoure la innovació 
educativa seran sotmeses a debat 
amb la voluntat de fer-les realitat.

El nou curs escolar comença amb 100 alumnes més respecte als matriculats en el curs anterior a les escoles de Caldes. > a. saN aNdrés

Les xifres

El Gegant del Pi: 77 alumnes
La Lluna: 67 alumnes

El Calderí: 277 alumnes
El Farell: 424 alumnes
Escola Montbui: 441 alumnes

Manolo Hugué: 753 alumnes
Pic del Vent: 180 alumnes
Escola Pia (des d’infantil fins a 
batxillerat): 1.195 alumnes 
El Roure Gros: 303 alumnes

oBRes I seRveIs | BUgaRai

Els prop de 450 usuaris setmanals del Pavelló Municipal Bugarai s’han 
trobat amb un equipament renovat després de les vacances d’estiu.
Amb 14 anys i més de 1.000 usos setmanals, es va considerar pertinent 
realitzar les tasques de renovació i adequació de la zona de la pista, “per 
adaptar-la a la quantitat d’usos que rep cada temporada i a les mo-
dificacions de les normatives de les disciplines esportives que s’hi 
poden practicar”, segons informa el consistori. 
Aquest, però, no serà l’únic canvi de què podrà gaudir l’equipament, prin-
cipalment dedicat al futbol sala i a les classes d’educació física d’alguns 
centres escolars. Al marge del paviment, l’Ajuntament té previst una 
segona reforma, orientada, en aquest cas, a la renovació dels vestidors.

Nou paviment amb 
previsió de més canvis

JoveNTUT | Pla JOVE 

la salut, l’esport i l’oci, les tres 
matèries més sol·licitades pels joves
Els joves han parlat i ho tenen força clar. 
Després de diferents actuacions entre 
enquestes, grups de discussió, reunions 
i plataformes de debat que s’han desen-
volupat en el primer semestre de l’any, la 
proposta del nou Pla Jove és en ferm i es 
preveu que s’aprovi a finals de setembre. 
Les matèries més sol·licitades pels joves 
han estat la salut (prevenció de conductes 
de risc), seguida de l’esport (foment d’hà-
bits saludables) i la cultura i l’oci. Aques-
tes, i altres matèries d’actuació, s’han re-
sumit en la nova proposta pels següents 
anys i s’han fragmentat en dues dimensi-
ons diferenciades: l’acompanyament jove, 
un seguit d’accions referents a la forma-
ció, la transició de l’escola a la feina, la 
salut, l’ocupació i l’habitatge; i la dinamit-
zació jove, amb propostes sobre la cultu-
ra i l’oci, la participació i la cohesió social. Sessió de posada en comú amb els joves de Caldes el passat juliol. > cedida
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PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

al com estem notant aquests darrers dies, 
vivim moments excepcionals. Ens trobem da-
vant unes hores plenes d’emoció amb la cam-
panya de les nostres vides, la campanya per al 
referèndum d’autodeterminació del proper 1-O.

El país es troba amb l’oportunitat de recuperar el 100% d’allò 
que va perdre fa 303 anys. Ens trobem molt a prop d’una cita 
que pot fer canviar el rumb de la història un altre cop, però 
aquesta vegada en sentit contrari. Els catalans i les catala-
nes d’aquesta generació tenim la sort de viure aquest mo-
ment en què, així ho esperem, la democràcia i no la força o 
la guerra ens retorni les nostres llibertats i la dignitat com 
a poble. Tenim a tocar un dret, el dret a decidir quin futur 
polític volem per al nostre país i les properes generacions.
La possibilitat de l’1-O ens permet somiar canviar i mi-
llorar moltes coses. Ens permet somiar un país amb més 
justícia social i en el qual, per exemple, el nostre esforç 
fiscal es quedi al país i la nostra pròpia economia dinamit-
zi amb més intensitat el territori, i ajudi a rebaixar nota-
blement el nombre de persones aturades.
L’oportunitat de votar el nostre futur ens permet somiar la cons-
trucció d’un nou país, però, sobretot, millor. I aquest nou país 
l’haurem de fer entre tots. Però per fer-lo realitat hem de vèn-
cer el fet que l’Estat espanyol vulgui silenciar la nostra veu prohi-
bint el referèndum a tota costa i utilitzant qualsevol instrument.
Aquests darrers dies hem vist com les forces de seguretat de 
l’Estat, la fiscalia i el mateix Tribunal Constitucional estan a 
les ordres del Govern espanyol per tal d’evitar que l’1-O els ca-
talans votem. Certament, amb totes les accions que està duent 
a terme, l’Estat demostra el seu nivell democràtic; de fet, està 
arribant a límits i pràctiques que recorden altres règims. 
Mentrestant, els ciutadans de Catalunya seguirem defensant 
els nostres drets i reclamant allò que és nostre: el nostre futur. 
Des del PDeCat estem convençuts que el pes de la democrà-
cia i de la raó acabaran imposant-se, i Catalunya podrà votar i 
guanyar-se un nou futur i una nova història 300 anys després. 

omença el curs escolar un any més. Només 
a Caldes de Montbui tenim 3.458 alumnes 
entre educació infantil, primària, ESO, bat-
xillerat i cicles formatius. Una dada que més 
o menys ens pot fer imaginar quants alum-

nes es reincorporen al setembre a les aules de nou o per 
primera vegada. 
A més de carències d’infraestructures, aules en barra-
cons i un professorat amb unes condicions laborals defi-
citàries, aquest curs ha arrancat amb una problemàtica 
que ja no és novetat: una falta important d’intèrprets per 
a l’alumnat sord català. Desenes de persones sordes han 
tornat a les aules i s’han trobat sense intèrprets de llen-
gua de signes (LSC) o amb serveis parcials. Tenir alumnat 
sord sense el servei d’interpretació LSC és tenir-lo aïllat, 
discriminat, amb un alt risc d’exclusió social i educatiu i, 
per tant, no comprenent gran part del currículum edu-
catiu que s’imparteix.
El grup socialista al Parlament de Catalunya ja va propo-
sar i debatre una resolució que demanava efectivament 
reforçar les dotacions d’intèrprets, per permetre que 
l’alumnat sord pugui accedir amb igualtat que la resta 
als continguts curriculars. Malauradament no va pros-
perar pel vot en contra de JXS i la CUP. 
Setmanes després es va tornar a presentar una nova re-
solució per tornar a reclamar polítiques per acabar amb 
aquesta desigualtat i que permetin que l’alumnat sord 
sigui igual que l’oient. Això es podria resoldre al Parla-
ment, ja que és competència única de la Conselleria d’Edu-
cació, però com que la senyora Forcadell ha decidit que 
durant 15 dies s’atura la feina d’aquesta cambra, doncs 
no hi haurà més remei que esperar i que l’alumnat sord 
segueixi patint aquest aïllament i exclusió. Mentrestant, 
nosaltres no deixarem de defensar que cal garantir l’ac-
cessibilitat per a tots i totes, arreu. #LSALesAules JA!

l 13 de febrer del 2017, l’Ajuntament feia pú-
blic en diversos mitjans la implementació 
de les zones blaves a partir del segon se-
mestre d’aquest any. Així doncs, allò que 
durant la campanya electoral ERC havia 

negat amb rotunditat, va acabar esdevenint una realitat: 
a Caldes es pagarà per aparcar!
Cal tenir present que les zones blaves s’implementaran 
com a mètode per reconduir l’estacionament de vehicles 
cap al polèmic aparcament de les Hortes de Baix, del qual 
ja s’han iniciat les obres. Així doncs, segons l’anunci que 
el mes de febrer va fer l’Ajuntament, i atès que les obres 
del pàrquing ja han començat, la implementació de les 
zones blaves de pagament a Caldes és, a hores d’ara, quel-
com imminent.
El que més crida l’atenció, però, és que l’Ajuntament no 
ha donat més informació sobre aquesta imminent imple-
mentació als calderins:
1) No s’han concretat dates previstes d’implementació.
2) No coneixem quins carrers estaran afectats.
3) No sabem si s’implementarà a tots els carrers a la ve-
gada, o si es farà gradualment.
4) Es desconeix qui i com gestionarà les zones blaves.

Per això, des d’Units per Caldes reclamem al Govern d’ERC 
que informi la ciutadania i concreti les dades mancants. 

esprés de les comunicacions rebudes per 
part de la Generalitat de Catalunya i de 
l’ACM sobre la petició de cessió d’espais 
electorals per part de l’Ajuntament, el grup 
municipal del PPC, el passat dia 7 de setem-

bre, vam registrar una instància dirigida a l’alcalde i a la 
resta del Govern local amb alguns suggeriments.
Recordem a l’alcalde i a l’equip de govern que qualsevol 
cessió d’espais electorals per a la celebració d’un referèn-
dum il·legal l’1 d’octubre atempta contra la legalitat vigent 
i incompleix les resolucions del Tribunal Constitucional.
La Secretaria d’Estat per a les Administracions Territori-
als ha enviat una comunicació a la Secretaria i Interven-
tora de l’Ajuntament davant possibles peticions de locals, 
dades censals i qualsevol altra forma de col·laboració en 
l’1-O perquè es compleixin la llei i les resolucions emeses 
pel Tribunal Constitucional, per la suspensió per part 
d’aquest Tribunal del decret de convocatòria del referèn-
dum d’autodeterminació signat pel Govern de Catalunya 
el passat dia 6 desetembre de 2017.
Per això, exigim que no s’atenguin aquestes peticions, i 
que en cap cas es col·labori de forma directa o indirecta 
en la preparació d’aquest referèndum il·legal.
El PPC de Caldes de Montbui estarem a l’alçada de les 
circumstàncies i per això volem transmetre la nostra ab-
soluta certesa que aquest procés tòxic de ruptura deixa-
rà pas a un nou temps de reconciliació i sincera concòr-
dia entre tots els catalans.
Així mateix, des de la nostra responsabilitat garantirem 
amb serenitat i fermesa que es mantinguin i es respec-
tin la llibertat i la democràcia, que ningú passi per sobre 
dels drets fonamentals reconeguts en la Constitució. És 
el nostre compromís!

ny 988: trencament del pacte de vassallatge, 
Borrell II decideix no renovar el jurament 
de fidelitat al monarca franc, Hug Capet. Es 
dona pas a la independència de fet. D’ara en-
davant, els comtes catalans actuen amb plena 

sobirania i comença el naixement d’una nació. Catalunya 
és un país construït per les més diverses cultures vingu-
des de tot arreu. Diversos fets en la història del nostre 
principat ens han forjat durant els segles com una nació 
integradora, social i solidària. Davant les adversitats, els 
catalans sempre ens hem reivindicat com a nació lliure, 
amb una identitat i cultura pròpies, i és per això que ara 
diem sí a un país nou. Ara sí que tenim l’oportunitat his-
tòrica de recuperar les institucions catalanes amb plena 
sobirania, passades per la pedra des del 1714 i continuant 
per l’ambigüitat i la indiferència de la Constitució del 1978. 
Aquests darrers dies estan sent intensos i plens d’incertesa 
per a molts catalans. Sentim que ha arribat l’hora de fer-
nos valer, que tothom ens escolti i se’ns concedeixi l’oportu-
nitat de triar, de poder dir sí a la construcció d’un país mi-
llor. Però l’opressió del Govern central només fa que posar 
pals a l’assumpte i fer que alguns dubtin de la viabilitat de 
la independència. Una independència amb una Constitu-
ció feta per totes les ciutadanes i ciutadans, redefinint les 
polítiques socials i econòmiques vers una societat amb un 
millor repartiment dels diners públics i un model econò-
mic més divers que garanteixi el treball qualitatiu i la igual-
tat. Tenim un paper a desenvolupar, en aquest procés, un 
paper imprescindible per decidir el nostre futur: creure 
en el sí, en la imatge d’una Catalunya capaç d’autogestio-
nar-se amb èxit. La Llei de transitorietat jurídica i funda-
cional de la República garanteix un procés constituent on 
les catalanes i els catalans escolliran quin país volen. Per 
tot això diem sí a la democràcia, sí a la llibertat d’expres-
sió, sí al nostre país. 

inalment la causa d’un futur millor per Ca-
talunya ha acabat esdevenint la causa de la 
defensa de la democràcia i dels drets civils. 
Aquests dies previs al referèndum d’auto-
determinació, en què el nacionalisme espa-

nyol de PP, PSOE i Ciudadanos (i és clar les seves ben sub-
mises sucursals catalanes) s’ha tret del damunt la pell de 
xai, veiem fins a quin punt aquella transició de fa 4 dèca-
des ha estat una estafa: ha servit perquè avui se’ns tor-
nin a amenaçar drets fonamentals com els de participació 
política, lliure expressió o vot; perquè s’assaltin imprem-
tes i es decomissin cartells electorals com si d’un arsenal 
nuclear es tractés; perquè s’amenacin a mitjans de comu-
nicació, a tot el nostre govern i al 80% dels nostres alcal-
des per defensar des de la coherència i la responsabilitat 
el dret fonamental al vot. I en aquest espectacle grotesc 
que ha deixat al descobert - aquí i a tot el món- la verita-
ble naturalesa de l’estat espanyol no hi ha escenaris in-
termitjos: o s’està amb els qui defensen el dret democrà-
tic a escollir (que vol dir decidir votar sí, votar no, votar 
en blanc o no anar a votar) o amb els qui, per activa o per 
passiva, emparen la repressió. En un escenari així, auto-
determinar-se no és un dret, sinó una obligació democrà-
tica. No és imprescindible ser independentista per votar 
al referèndum; només cal ser demòcrata.
I tanmateix no ens provocaran. Seguirem fent les coses a 
la catalana, que vol dir pacíficament, democràticament i 
fins i tot amb sentit de l’humor. El primer d’octubre Ca-
talunya votarà en massa perquè som conscients dels nos-
tres drets, però també per reacció a les accions profunda-
ment lamentables dels poders al servei de l’estat espanyol. 
I decidirem que volem marxar d’aquest estat perquè no 
acceptem viure mai més en cap sistema que no sigui de-
mocràtic i que no respecti escrupulosament els nostres 
drets fonamentals i les nostres llibertats.

Sí, volem una nació lliureQue no menysprein un poble 
conscient dels seus drets

T

C E D

AF
La campanya de les nostres vides

No a la discriminació del jovent 
sord a les aules! Zones blaves de pagament És el nostre compromís!
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Foto de la setmana

Fotografia després de la primera enganxada de cartells. > cedida

El passat 14 de setembre, a les  
24 h es va celebrar la tradicional pri-
mera enganxada de cartells, amb la 
qual es dona el tret de sortida a la 
nova campanya electoral. Amb l’ac-
te, s’inicia la campanya a Caldes pel 
sí en el pròxim referèndum d’auto-
determinació de Catalunya de l’1 
d’octubre. Hi van ser presents els 
representants d’ERC Caldes de 
Montbui, PDeCaT Caldes, CUP 
Caldes, l’ANC i Òmnium Cultural. 
“Comencem la campanya per la 
llibertat, valents, units i alegres. 
La por i les amenaces ens fan més 
forts i més carregats de raons. A 
Caldes votarem on sempre i com 
sempre. Ens veiem a les urnes!”, 
declarava Jaume Mauri, president 
de l’executiva local d’ERC Caldes.

Quim Masferrer i 
el “seu” foraster           

> Domènec sánchez Riera   

Aquest és un escrit d’estiu i, com a tal, 
descafeïnat i intranscendent.
Només veig aquest programa molt de 
tant en tant i de manera esporàdica, 
com la televisió en general. El 28 de juliol,  
però, va ser un d’aquests dies i vaig veure 
el capítol corresponent a Castellfollit (su-
poso, castell fullat) de la Roca (de basalt).
No pretenc fer-ne cap crítica, però 
d’aquesta sèrie m’agradaria reivin-
dicar-ne el candor dels personatges; 
aquest candor em remet al volum núm. 
24 de les Obres completes de Josep Pla, 
“Humor i candor” (no us el perdeu).
D’antuvi em mirava cada capítol com 
“per sobre l’espatlla”, fins que en un mo-
ment determinat la candidesa dels perso-

natges em va atrapar i em va fer pensar. 
D’acord que és un programa i, com 
tots, manipulat pel mitjà; de ben segur 
que el caràcter del presentador és fic-
tici, la “carxofa” a mode de micròfon 
és el seu salconduit, així com la seva  
senya d’identitat, el cotxe pick-up de 
color taronja llampant amb què es des-
plaça, perquè tinguem clar de qui es 
tracta, etc.; en definitiva, és un progra-
ma més, però de vegades ens captiva.
Ara em pregunto: no hauríem de dei-
xar de banda la conspicuïtat i serietat 
de l’adult, el posat de vegades tibant i, 
com deia més amunt, aquest mirar per 
sobre l’espatlla, i procurar ser com –no 
ho sé–, com més innocents; per posar 
un símil per tots conegut, com en Peter 
Pan, no perdre, o no voler perdre mai 
la infantesa?
Dins d’aquesta societat tan competi-
tiva, complicada, consumista i apres-
sada en tot i per tot, no seríem potser 
una mica més feliços?

Primera enganxada 
de cartells
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el poeta Pedro Gómez presenta a la sala Noble de can rius 
‘en círculos de viento’, el seu primer llibre després d’escriure 
poesia des de petit. diu que mai ha escrit un poema pensant 
que feia un poema, però l’arribada a caldes per quedar-s’hi 
a viure va ser un punt d’inflexió... 

“A la poesia hi 
sobren frases i 
hi falta veritat”

eNTRevIsTA | PEDRO gÓMEZ

Magda Farré

Quins records tens dels teus 
orígens granadins a La Puebla?
Puebla de Don Fabrique és un 
poble molt petit i pintoresc que 
recomano visitar, i és on va néixer 
la meva inspiració poètica. Allà hi 
vaig créixer, i hi torno dues o tres 
vegades l’any per retrobar-me amb 
la família i amics. Aquest estiu hi 
he presentat el llibre.

El 1985 vas venir a viure a Caldes. 
Quin poble vas descobrir? 
Aleshores era la meva primera 
sortida de Granada, i em vaig sentir 
com a casa des del primer moment. 
Amb la meva dona buscàvem un 
poble on arrelar i aquí hem format 
una família. Aquí també m’he atrevit 
a escriure el meu primer llibre, i de 
fet, en preparar-ne la presentació, 
m’he fet la pregunta... “d’on soc?”. 
Em sento granadí i calderí. 

Caldes és un bon poble per 
escriure? 
I tant, m’ha inspirat i hi he trobat 
la tranquil·litat per crear els 93 
poemes d’En círculos de viento. El 
bosc que envolta el poble, l’arbrat 
dels seus carrers, les llambordes, 
el verd que cau per terra quan 
arriba la tardor, els carrers de nit, 
la gent... 

Quan va néixer la teva passió per 
la literatura?
Tinc consciència d’escriure els 
meus primers poemes als 12 anys, 
i evidentment eren molt diferents 
dels d’ara. Però quan vaig arribar a 
Caldes vaig conèixer i ens reuníem 
amb poetes locals i aquelles 
trobades van despertar encara 
més les meves ganes de fer poesia. 

Per què poesia?
Mai m’ha fet por la poesia, per 
complexa que sembli, i a més 
tinc habilitat per transformar 

septiembre 

(…)
Seré un óvulo en el círculo de la espera 
cuajándome, buscando habitáculo 
dentro del universo afín a la memoria; 
desde mi silencio separando los ecos, 
semilla callada al brote de los anhelos; 
tallo fértil liando sueños, 
cosiendo mis huesos a los colores 
para despertar en una próxima primavera. 
 
Una tarde de este próximo otoño 
saldré a la calle descalzo  
buscando alguna palabra.

el que veig i sento en versos. No 
em centro en la mètrica, busco la 
profunditat del missatge a través 
de la metàfora. 

Reivindiques l’autoformació?  
El millor que podem fer per 
formar-nos és llegir cada dia. Cada 
vegada que aprenc una paraula 
llegint augmento la capacitat per 
escriure, i el meu camí fins a En 
círculos de viento es defineix així. 
Llegint, aprenent, escrivint... i amb 
moltes hores sense dormir!

Què hi trobarem a les pàgines del 
teu primer llibre? 
En círculos de viento és una trilogia 
de poemes escrits els últims dos 
anys i dividits en tres apartats: 
poesia íntima, amor i acció social. 
Sense tenir un fil conductor, els 
poemes estan dividits en aquests 
tres enfocaments: una intimitat 
col·lectiva (por, amor per la 
naturalesa, com ens afecta el pas 
del temps...), el sentiment d’amor 
més enllà del romanticisme i la 
marxa forçada de la teva terra. 

En el tercer apartat hi trobem 
poesia social? 
Al tercer apartat, “Hijos de otra 
tierra”, parlo de les persones que 
han hagut d’abandonar la seva 
terra per una mal anomenada crisi. 
Evidentment que també pots tocar 
temes socials amb poesia. I polítics. 
Com deia Pablo Neruda, “la poesia 
és de qui la necessita”. 

‘En círculos de viento’ és el teu 
primer llibre. Què sents?
Tinc la sensació d’haver fet un part, 
però literari. Quan em van entregar 
els primers exemplars a l’editorial la 
il·lusió era màxima. De seguida em 
van venir moltes vivències al cap, 
molt esforç i, com ja he dit, moltes 
hores de no dormir. Indescriptible. 

Escrivint des de molt jove i el 
primer llibre arriba de més gran. 
Mai és tard?
Mai he escrit ni un sol poema 
pensant que feia un poema. Per 
mi ha estat una passió des de jove, 
però mai una obligació. Per això no 
he sentit mai la pressa de publicar 
un llibre. Quan ho he tirat endavant 
amb En círculos de viento ha estat 
realment perquè em venia de gust 
i perquè he trobat el moment. I els 
poemes d’aquest llibre s’han creat 
en els dos últims anys, no són ni 
molt menys un recull de tota la 
meva obra. 

Com entens la poesia?
Com un gènere minoritari, on 
sobren frases i falta veritat. En 
poesia hi ha el risc d’adornar en 
excés els versos, les expressions... 
fins que al final els manca 
contingut. Quan es tracta el 
tema de l’amor, per exemple, 
crec que sovint hi ha un excés 
d’ornamentació i embelliment. Per 
això en l’apartat del meu llibre que 
parlo d’amor ho faig des d’un sentit 
humà global, de la vida, que també 
arriba fins a la foscor. 

Com serà la presentació d’‘En 
círculos de viento’ a la Sala 
Noble de Can Rius?
Molt amena, curta, veraç i oberta 
a tothom. Vull fer una trobada de 
poesia, reflexionar i compartir com 
entenc i visc aquest gènere. I vull 
compartir la meva visió amb la 
d’altres poetes i escriptors invitats 
com Emilio Moreno, de Granollers. 
També farem lectura d’alguns 
poemes, del llibre i que no siguin 
del llibre, acompanyats amb els 
acords del guitarrista sabadellenc 
Joaquín Teruel. Estaran amb 
nosaltres representants del 
consistori, a qui agraeixo molt el 
seu suport. 

Presentació del llibre
‘En círculos de viento’
Trilogia poètica de P. Gómez 

29 de setembre de 2017 
De 19.30 a 20 h
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Carrer del Pont, 3, Caldes

Pedro Gómez a l’espai natural de Torre Marimon. > Q. PascUaL
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Fins al dia 17 de setembre, a la Sala Delger s’ha pogut gaudir de l’ex-
posició “Abstracció conceptual”, a càrrec de l’artista de Santa Eulàlia de 
Ronçana, Lluís Bonet.

En l’exposició, l’autor ha mostrat part de la seva obra abstracta, on 
podem trobar peces formades per personatges que l’artista ha configurat 
a partir de materials quotidians combinats amb la pintura. Bonet, autodi-
dacte, des de ben jove s’ha interessat per la pintura, però sempre des d’una 
vessant abstracta i gens figurativa. L’artista s’explica dient que “anem cap 
a un món més abstracte, més intel·ligent, i per tant més imaginatiu; in-
tento explicar això amb els meus personatges, que no tenen una acti-
vitat física, però sí de pensar”. El que més atrau a Bonet és la composició 
amb el color en les seves obres. Les seves referències són Picasso i Paul Gau-
guin, però sobretot Paul Klee, amb qui comparteix el punt naïf. Segons expli-
ca l’artista, “els materials seleccionats per confeccionar els quadres 
són fruit de l’atzar, però aquests elements són producte de l’època 
que estem vivint. Vull expressar que anem cap a una època diferent, 
per això simbolitzo aquests personatges diferents”. 

eXPosICIÓ | Sala DElgER

La pintura de Lluís Bonet, per segona 
vegada a la Sala Delger

Lluís Bonet amb quadres que van ser exposats a la Sala Delger. > M. cLaPers

eXPosICIÓ | CalDES SOliDÀRia CINeMA | iN-EDiT

Mirada cap a altres 
realitats: els refugiats 

Presència calderina al
Festival In-Edit

Fins al dia 29 de setembre es pot visitar al Cen-
tre Cívic i Cultural de Caldes l’exposició “Els 
altres refugiats”. La mostra és el resultat d’un 
projecte de cooperació per al desenvolupament 
impulsat per la UPC i l’ONG de la vila termal 
Caldes Solidària. Tal com indica el seu nom, l’ex-
posició fa visible la realitat de milers de despla-
çats que romanen en camps de refugiats; en el 
cas d’aquesta mostra, refugiats a la regió de Jor-
dània i un assentament informal al Líban. Els vi-
sitants de la mostra podran conèixer quina és 
la realitat quotidiana d’aquestes persones que 
pateixen una de les pitjors crisis humanitàri-
es. Les autores d’aquesta exposició han estat 
Marta Fernández (arquitecte) i Núria Pedrós 
(enginyera de sistemes biològics i màster en sa-
nitat pública).

El calderí Àlex Gómez-Font estrena documental al 
Festival In-Edit d’enguany. 
La productora Swing Produccions, de la qual forma 
part Gómez-Font, juntament amb la coproducció de 
Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola, ha com-
pletat el documental L’home orquestra. L’aventura 
dels músics catalans a Amèrica. El projecte es va ini-
ciar el 2014 i tres anys després s’estrena a la secció 
oficial de l’In-Edit, el festival internacional de cinema 
documental musical de Barcelona.
El documental evoca tota una generació de músics, la 
majoria catalans, que durant la dècada dels anys 40 i 
50 van deixar enrere la dictadura franquista i van deci-
dir embarcar-se i anar a fer “les Amèriques”. El prota-
gonista del film és un dels últims supervivents, el mul-
tiinstrumentista Jesús Peyrón (Barcelona, 1930), que 
va adoptar el nom artístic de Jesús Moreno.

La mostra pot visitar-se fins a finals de mes. >M. cLaPers Àlex Gómez-Font serà present a l’edició d’enguany. > cedida 
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el conjunt de Marc Fortuny ha confeccionat una plantilla per tornar a segona catalana 

de maig de 2017. Un gol de 
la UE Castellar al temps 
afegit arrenca al CF Cal-
des totes les esperances 
de permanència en la pe-

núltima batalla de la temporada i, per tant, 
la guerra per seguir a Segona Catalana es 
perd. L’ànim del vestidor blaugrana queda 
enfonsat però les paraules de l’entrenador, 
Marc Fortuny, que va arribar el novembre 
a un equip amb 5 punts i que quasi salva, 
sonen a arenga: “Segueixo si es fa equip 
per pujar; per passejar-me per Terce-
ra Catalana, marxo’’. Fidels a un tècnic 
que se’ls ha guanyat en un any molt com-
plicat, el 80% d’una plantilla molt unida 
continua. “Hem de tornar el Caldes on 
es mereix’’, diuen i pensen la majoria. La 
història no s’acaba en aquell trist capítol 
del 21 de maig. Comença la reconquesta.

El conjunt de la vila termal s’ha armat 
per recuperar la categoria i no pensa en cap 
més meta ni preveu res més que no sigui re-
petir l’ascens del 2014. Per la causa, Marc 
Fortuny –qui va formar part de l’esmentat 
èxit com a jugador, igual que Olivé, Alonso, 
Aitor, Roger i Aleix– ha dissenyat un equip 
a imatge i semblança seva. “És un guerrer, 
ens ha canviat la mentalitat’’, afirma Mar-
celo Villegas, un dels capitans del vestidor 
blaugrana. El Caldes ha heretat aquest ca-
ràcter guerrer de Fortuny. Donar una pilo-
ta per perduda, per impossible que sigui, o 
rendir-se no són verbs que conjuguin els cal-
derins, un exèrcit preparat per a qualsevol 
guerra. Com a bon comandant, el tècnic de 
Caldes de Montbui imposa disciplina i pro-
posa un discurs estratègic clar per atrapar 
l’ascens: una plantilla compensada en totes 
les seves línies i amb molta competència in-
terna. “Tenir tants jugadors de nivell fa 
que puguis disposar de qualsevol d’ells 
en qualsevol moment i que tots es man-
tinguin endollats’’, afirma el tècnic.

La potent plantilla d’aquest CF Cal-
des –que té un marcat accent de la casa 
amb fins a nou jugadors de vint formats al 
prolífic planter blaugrana– manté la co-
lumna vertebral d’anteriors temporades i 
tornarà a comptar, entre d’altres, amb la 
fortalesa del central Quim Ruiz, la veloci-
tat de David Ferran, el criteri al mig d’Ar-
nau Avilés, el treball del davanter Marce-
lo Villegas i el gol de Kevin Caballero, qui 
ha experimentat una vertadera metamor-
fosi en menys d’un any. Fortuny va deci-
dir reconvertir l’extrem en punta i Caballe-
ro s’ha transformat en un temible artiller 
que amb la seva velocitat com a principal 
arma no deixa d’afusellar les porteries ri-
vals: ni més ni menys que 7 gols suma el 
lliçanenc en tres partits. El CF Caldes ja 
comptava amb un bon equip, però els fit-
xatges atorgaran molta versatilitat i solu-
cions, a més de competència interna. La 
majoria d’ells són futbolistes que tornen 
al conjunt blaugrana. 

El migcampista Roger Castellvell de-
fensarà de nou els colors del Caldes des-
prés del seu pas pel Bellavista, per aportar 

Un Cf Caldes 
ambiciós: pujar o pujar

21
Toni Canyameras

Imatge de l’últim partit de la temporada passada contra el Sallent. > T. caNyaMeras

CF CALDes | NOVa TEMPORaDa

la seva pausa i desplaçament en llarg. També serà 
el cas de dos productes que es van acabar de for-
mar a la fàbrica del Caldes: el polivalent i sempre 
incansable Aarón Parra i el talentós pivot Edgar 
Fernández. Un altre futbolista que viurà la seva se-
gona etapa a Les Cremades serà el calderí Aleix 
Garcia, un porter consolidat que competirà per un 
lloc amb un altre meta molt fiable com Carlos Ro-
dríguez. Maude, procedent del Bellavista, posarà 
al servei del CF Caldes el seu desequilibri des de 
la banda, mentre que el migcampista que puja del 
juvenil, Gerard Sánchez, aportarà la seva visió de 
joc. En la llista de baixes, Carles Valls i Víctor Vi-

larrasa són les més sensibles. 
L’estil d’aquest grup de jugadors serà el de la 

possessió de la pilota, la ràpida circulació i la pres-
sió alta amb el 4-3-3, encara que sempre amb la bala 
de l’assimilat 4-4-2 en rombe de la temporada pas-
sada a la recambra. “La clau és tenir personali-
tat amb la pilota i jugar-la des del darrere’’, argu-
menta Fortuny. El CF Caldes disposa d’un poderós 
arsenal per disparar amb encert a l’objectiu. Tan 
sols li queda apuntar amb bon futbol i executar el 
gallet amb resultats per tornar a Segona Catalana. 
I polvoritzar el record d’aquell 21 de maig del 2017. 
La història continua. 

L’equip sènior femení de bàsquet del CN Caldes està d’enhorabona. El 
cap de setmana del 10 de setembre, les calderines van conquerir la final 
del torneig de pretemporada de la Copa del Vallès. Després de dispu-
tar la final amb el Sant Gervasi de Mollet, les del CN Caldes van assolir 
la victòria en un emocionant partit que va perdurar fins a la pròrroga. 

Immillorable inici de temporada 
del sènior femení de bàsquet

El Club de Patinatge Artístic de 
Caldes reprèn els entrenaments 
El passat 5 de setembre, el CPA de Caldes va reprendre els en-
trenaments després de les vacances d’estiu i amb la vista fixada 
en una temporada fortament competitiva que encara no ha fi-
nalitzat. Amb dinou podis i disset exàmens aprovats, el CPA no 
desisteix i continua amb la intensa jornada.

“Tenir tants jugadors 
de nivell fa que puguis 
disposar de qualsevol 
d’ells en qualsevol moment 
i que tots es mantinguin 
endollats’’

Marc Fortuny,
entrenador cF caldes
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Moment del darrer partit disputat pel Recam Làser Caldes. > M. càTedra

Els 4 grans atletes participants. > cedida

El Recam làser Caldes afronta 
una temporada il·lusionant

A poc més de 15 dies per l’inici de l’OK Lliga, 
els calderins segueixen treballant per arri-
bar el millor possible a la cita contra el Pala-
frugell. Els de Candami estan realitzant una 
gran pretemporada amb molt bones sensaci-
ons en el joc i creant expectatives entre els 
aficionats arlequinats. 
Els de la Torre Roja han incorporat aquesta 
temporada Ferran Rosa, jugador procedent 
del Noia Freixenet que compta amb molts 
anys d’experiència a la màxima categoria i 
que des del primer minut està aportant molt 
a l’equip. Les baixes de Jordi Urbano i Aleix 
Pastor han permès més minuts a Marcos 
Blanquè que serà una peça important en els 
esquemes de Candami. Pol Galbas sembla 
més letal de cara a porteria i Xavi Rovira 
sempre és una garantia de gol. Alexandre 
Acsensi i Jacint Molera són els millors de-
fenses de l’equip i aporten l’equilibri en el 

hòqUeI | iNiCi TEMPORaDa

Creuant l’estany de Banyoles 

Puigdueta i Palomeras, 
campions en curses de fons

Diumenge passat, 17 de setembre, l’estany 
de Banyoles es va col·lapsar de nedadors 
d’arreu de Catalunya disposats a partici-
par en la 74a edició de la travessia de nata-
ció més important del territori català. Dels 
més de 2.000 participants en la prova, 45 
van posar el toc “termal” com a nedadors 
del CN Caldes. La travessia consta de di-
verses proves: la menor, de 1.000 metres, 
i la llarga, de 2.115 metres en categoria fe-

menina i masculina. En aquesta última, cal 
destacar la 32a posició de Xavi Álvarez, se-
guit de Marc González en la 42a posició. 
En la travessia llarga i general femenina, 
Ainhoa Campabadal va classificar-se en 
el lloc 36è, seguida d’Elsa Sánchez, en el 
lloc 68è. En la prova de menors, Queralt 
Roger va optar a la 18a destacada posició, 
seguida del també calderí Pau Cortés, que 
va arribar en 51é lloc. 

En el marc de la sisena Cursa Popular de la 
Diada de Catalunya, La Sansi de Bellaterra, 
l’atleta calderina Mercè Puigdueta va classi-
ficar-se campiona absoluta, i el seu company, 
Manolo Romero, va quedar en tercera posició 
en la seva categoria corresponent. En la quin-
zena cursa de la Vall de Tenes a Santa Eulàlia 
de Ronçana del mateix dia, el calderí Joan Pa-
lomeras va guanyar la carrera de 14,50 quilò-
metres amb un temps de 53:30.

NATACIÓ | TRaVESSia a BaNYOlES

joc. Roger Acsensi buscarà continuar amb 
la seva progressió ofensiva.
David García i Sito Ricart parteixen com 
els principals candidats per ocupar l’última 
plaça a la plantilla i de ben segur que aprofi-
taran les oportunitats. Per últim, a la porte-
ria calderina trobem Cesc Campor que s’ha 
mostrat al llarg dels últims anys com el ju-
gador més important a la plantilla. La passa-
da temporada va ser escollit millor jugador 
de l’any pels aficionats i aquest curs torna-
rà a ser vital per complir els objectius. Víc-
tor Sierra serà el segon porter en substitu-
ció de Villena.  
Els vallesans inicien la temporada amb l’ob-
jectiu d’assolir la permanència un any més 
a la màxima categoria estatal. Pel camí serà 
interessant intentar entrar a la Copa del Rei 
i el premi final podria tornar a portar el nom 
de Caldes per Europa. > M. CÀTEDRA

ATLETISME | CN CALDES

45 nedadors del CN Caldes van participar en la mítica prova de natació a Banyoles. > cedida
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AGeNDA 19 de setembre fins al 02 d’octubre

FUTBOL
3a catalana · Grup 9 · j3

CLASSIFICACIÓ PT

Montmeló - sta. Perpètua 2-1
canovelles - Llinars 0-1
Ametlla - Caldes 2-7
sarrià - La Torreta 0-2
st. celoni - sta. eulàlia 3-1
Montcada - Palautordera 4-2
Lliçà de Vall - Vilamajor 3-1
Vallès - Lourdes 1-3
Vilanova - Bigues 4-0

Caldes Montbui CF A 9
Vilanova Vallès cF a 9
sant celoni Ue a 9
sta. Maria Montcada Ud a 7
Montmeló Ue cF a 7
canovelles Ue a 6
Bigues ce a 6
Lourdes Ud a 4
Lliçà de Vall cF a 4
cF sta. Perpètua 3
Vallès cat a 3
Llinars ce a 3
La Torreta cF a 3
sta. eulàlia ronçana ce a 1
Palautordera cF a 1
sarrià cP B 0
ametlla assoc. esp. c a 0
Vilamajor cF a 0

BÀSQUET M
2a MascULiNa · FP · GrUP 3 · j1 

CLASSIFICACIÓ PG PP

st. Quirze - cB Morell 80-75
reus - artés 59-51
st. cugat - salou 72-65
st. Pere - Vilatorrada 61-67
st. Nicolau - Valls 76-62
Berga - Matadepera 82-77
St. Jordi - CN Caldes 55-57
st. Fruitós - cerdanyola 65-56

ce st. Nicolau B 1 0
asFe st. Fruitós a 1 0
Manyanet reus a 1 0
Qbasket st. cugat 1 1 0
cB Vilatorrada 1 0
st. Quirze  1 0
Bàsquet Berga 1 0
CN Caldes A 1 0
ceB st. jordi a 0 1
cB Morell a 0 1
cB Matadepera 0 1
cB st. Pere 0 1
cB salou B 0 1
cB artés B 0 1
cB cerdanyola B 0 1
cB Valls BNa 0 1

BÀSQUET F
2a FeMeNiNa · FP · GrUP 3 · j1

CLASSIFICACIÓ PG PP

esplugues - Barça 83-73
collblanc - ripollet 43-57
CN Caldes - Llefià 71-61
aese a - Hospitalet 46-60
Badalona - st. Nicolau 45-63
Neus - cornellà 64-50
st. jordi - Pia sabadell 69-59
Terrassa - st. Quirze 66-56

ce st. Nicolau B 1 0
cB ripollet  1 0
cej L’Hospitalet B 1 0
Bàquest Neus a 1 0
cB Nou esplugues 1 0
CN Caldes 1 0
ceB st. jordi 1 0
cN Terrassa 1 0
Barça cBs B 0 1
UB Llefià a 0 1
Pia sabadell 0 1
st. Quirze Bc 0 1
aec collblanc a 0 1
aese a 0 1
BF cornellà 0 1
Badalona a 0 1

  eXPosICIoNs

“Convenció sobre els drets de 
l’infant”.
Del 20 al 13 d’octubre.
la Convenció sobre els drets 
de l’infant és el tractat de drets 
humans més ratificat i el primer 
instrument internacional que 
reconeix els infants com a agents 
socials i com a titulars actius 
dels seus propis drets. aquesta 
exposició és l’excusa per poder 
iniciar-se i aprofundir en els 
drets dels infants i una base des 
d’on poder treballar aspectes 
tan importants i vitals com el 
dret a l’educació, a la llibertat 
d’expressió i el dret al joc o a la 
salut, entre d’altres.
És una exposició itinerant 
del Servei de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona i 
creada per UNiCEf Comitè 
Catalunya, amb la col·laboració 
de l’ajuntament de Barcelona.
Entrada lliure. 
lloc i org.: Biblioteca de Caldes.

“100 anys d’electra”.
Del 7 d’octubre al 7 de gener.
Exposició de festa Major 
dedicada a l’Electra amb motiu 
del seu centenari i edició del 
llibre l’Electra, 100 anys 
d’electricitat a Caldes (1917-
2017). la mostra es divideix en 
dues parts: la primera, dedicada 
al llibre amb referència històrica 
del municipi; i la segona, de caire 
més didàctic, amb l’explicació 
del procés a través del qual s’obté 
l’electricitat. 
lloc: Museu Thermalia.
Organitza: Electra Caldense. 

  DIMECRES 20
16 h · TALLeR De CUINA
lloc: Sala 2 del Centre Cívic.
Org.: assoc. Cultural de la Dona

  DIvENDRES 22
17 h · XeRRADA
“Millorar la postura 
(ment i moviment)” dins del 
cicle “Viure i aprendre”.
lloc: les Cases dels Mestres.
Org.: Coordinadora de gent gran.
Col·laboren: ajuntament de 
Caldes de Montbui i fundació 
Santa Susanna.

  DISSABTE 23
10 h · CAMINADA
1a Caminada per l’alzheimer 
de Caldes de Montbui. 
inscripcions a partir del dia 13 
a la fundació Santa Susanna. 
Donatiu de 2 euros. 
Organitza: fundació Santa 
Susanna.

  DIUMENGE 24
12 h · CAsTeLLeRs
actuació dels Escaldats, 
colla castellera de Caldes 
de Montbui, a la població 
de Cerdanyola del Vallès 
amb motiu de les festes del 
Pont Vell. amb l’assistència 
de les colles dels Castellers 
de Cerdanyola i els de 
Castelldefels. 

  DILLUNS 25
19.15 h · CURs
inici del Curs trimestral 
de fotografia alternativa. 
Experimentació amb collage, 
pintures, tintes i diferents 
suports fotogràfics. El curs 
anirà a càrrec de la professora 
genoveva Sans, i la durada 
d’aquest serà de 22 hores. 
lloc i organitza: Taller d’art 
Manolo Hugué.

19 h · CLUB De LeCTURA 
Xerrada sobre l’obra 
d’anna gavalda El consol, 
dinamitzada per Ruth Vilar de 
Cos i lletra. 
lloc: Sala d’actes de la 
Biblioteca de Caldes.
Organitzen: Cos de lletra 
i Biblioteca de Caldes de 
Montbui.

  DIMARTS 26
08.30 h · CeRCAvILA 
A L’esCoLA
En el marc de la Setmana de la 
Mobilitat.
Cercavila a l’escola amb 
animació fins a l’Escola Pia.
lloc d’inici: Parc de l’Estació.

17.30 h · CURs
inici del Curs trimestral 
d’aquarel·la creativa. 
Utilització de materials i 
textures sobre diferents 
papers de rugositat i gramatge 
diferents. Professora: Rosa 
Permanyer. Durada: 22 hores. 
lloc i organitza: Taller d’art 
Manolo Hugué.

19 h · CURs
inici del Curs trimestral de 
ceràmica creativa amb argiles 
i esmalts d’alta temperatura. 
Professora: Roser Nadal. 
Durada del curs: 22 hores. 
lloc i organitza: Taller d’art 
Manolo Hugué.

  DIMECRES 27
08.30 h · CeRCAvILA 
A L’esCoLA
En el marc de la Setmana de la 
Mobilitat.
Cercavila a l’escola amb 
animació fins a l’Escola Montbui
lloc d’inici: plaça Moreu.

16 h· BINGo
lloc: Sala 2 del Centre Cívic.
Org.: assoc. Cultural de la Dona

18 h · BooK eXPRess CLUB
Tigre, tigre de lynne Reid Banks.  
la història comença quan dos 
cadells de tigre germans són 
arrencats de la jungla i portats 
a Roma. El més fort, Brutus, 
viu en una gàbia i l’entrenen 
per matar al Colosseu. El 
petit, el Cèsar el regala a la 
seva filla aurèlia. Ella l’estima 
moltíssim, el Botes; i Julius, un 
jove cuidador, li ensenya com 
guanyar-se la confiança del 
tigre. Però, per una broma que 
es torça, comença la fatalitat...
lloc: Sala d’actes de la 
Biblioteca de Caldes. 
Dinamitza: Cos de lletra.
Organitza: Biblioteca de Caldes

   DIjOUS 28
08.30 h · CeRCAvILA 
A L’esCoLA
En el marc de la Setmana de la 
Mobilitat.
Cercavila a l’escola amb 
animació fins a l’Escola El farell.
lloc d’inici: plaça de l’Àngel.

16 h · ACTIvITAT
inici de l’activitat trimestral: 
Taller de memòria. Cal 
valoració prèvia a la fundació 
Santa Susanna.
lloc: les Cases dels Mestres.
Org.: ajuntament de Caldes. 
Col.: fundació Santa Susanna.

19 h · CURs
inici del Curs trimestral 
d’escultura amb ferro i 
assemblatge amb fustes. 
Professor: Efraïm Rodríguez. 
Durada del curs: 22 hores. 
lloc i organitza: Taller d’art 
Manolo Hugué.

  DIvENDRES 29
08.30 h · CeRCAvILA 
A L’esCoLA
En el marc de la Setmana de la 
Mobilitat.
Cercavila a l’escola amb 
animació fins a l’Escola El 
Calderí.
lloc d’inici: Parc de l’Estació.

18 h · L’hoRA DeL CoNTe
(sessió de versions de contes 
dels germans grimm).
Pom, pom, pom , qui hi ha?
la caputxeta dorment i la bella 
vermella amb ganes de saltar 
i ballar.
Pom, pom, pom, qui hi ha?
Un mirall mentider i un llop 
de mar que no deixen de 
griMMpar!
a càrrec de Mon Mas.
Edat recomanada: a partir de 
3 anys.
aforament limitat.

19.30 h · PoesIA
Presentació del llibre En 
círculos de viento, de l’autor 
resident a Caldes de Montbui, 
Pedro gómez. 
Una trilogia de poesia íntima, 
amor i acció social. Els poemes 
estan dividits en aquests tres 
temes: una intimitat col·lectiva 
(por, naturalesa, el pas del 
temps...), amor més enllà 
del romanticisme i la marxa 
forçada de la teva terra. 
lloc: Sala Noble de Can Rius.

21 h · soPAR BALL
lloc: les Cases dels Mestres.
inscripcions i organitza: l’Esplai.

  DISSABTE 30
soRTIDA
Sortida a guissona.
inscripcions i organitza: l’Esplai.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · c. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · c. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · c. santa Teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. Pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · c. sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · c. sant ramon, 7
  
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques cal trucar 
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41). 
allà els informaran de la farmàcia de 
torn, que obrirà per prestar-los el servei 
d’urgències fins a les 00.30 h. a partir 
de les 00.30 h, el servei de farmàcia 
de guàrdia es deriva a la Farmàcia 
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS

17 de setembre · 84 anys
MARIA TERESA GARCIA BARNUSELL
16 de setembre · 77 anys
HORACIO GALDON FERNÁNDEZ
15 de setembre · 69 anys
FRANCESC MIRA CRUELLS
09 de setembre · 73 anys
ANTONIO SÁNCHEZ CROTTI
09 de setembre · 73 anys
FRANCISCA RAMÍREZ IZQUIERDO
08 de setembre · 81 anys
RAMON BAYONA IBÁÑEZ
08 de setembre · 87 anys
PEDRO BARRIOS VELASCO
06 de setembre · 81 anys
JOAN MOLINS MACIAS

Bullim els gnocchi en aigua 
abundant 2 minuts i els re-
servem. Infusionem la nata 
amb el formatge. Marquem 
el bacó a la planxa i l’incor-
porem a la infusió. Ho deixem 
reposar uns 30 min, ho colem 
i ho reservem. 
Piquem les avellanes i nete-
gem els brots d’escarola, aga-
fant sempre els més tendres. 
Per a l’oli d’alfàbrega, es-
caldem l’alfàbrega i la pas-
sem ràpidament a un reci-
pient amb aigua i gel, per 
no perdre la clorofil·la. Ho 
incorporem en un robot de 
cuina o batedora i ho turbi-
nem amb 100 ml d’oli d’oli-
va verge extra fins a obte-
nir una mescla homogènia. 

Muntatge del plat:
Acabem de bullir els gnoc-
chi amb la salsa i la deixem 
reduir fins a aconseguir una 
salsa homogènia. Servim en 
un plat fondo. Emulsionem 
un rovell d’ou sobre una su-
perfície calenta sense dei-
xar que es cogui. Incorpo-
rem una llàgrima del rovell 
emulsionat al plat, junta-
ment amb uns brots d’esca-
rola, les avellanes picades i 
un bon raig d’oli d’alfàbrega. 
Ho acabem amb sal i pebre.
Bon profit!

Restaurant Il Lago
C. Pi i Margall, 129
T. 938 653 468 · www.illago.cat

Ingredients (4 persones):

- 400 g de gnocchi
- 400 ml de nata culinària
- 40 g de bacó
- 200 g de formatge Tou dels Til·lers
- 1 rovell d’ou fresc de corral
- 30 g d’avellanes torrades
- Brots d’escarola frissé
- Oli d’oliva verge extra
- Alfàbrega fresca
- Sal i pebre

‘Gnocchi’ amb salsa de formatge 
i oli d’alfàbrega i avellana

“És la marca d’un home 
veritablement educat saber 
què no llegir.”

>Ezra Taft Benson

La recepta calderinaLa frase de la quinzena
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“L’Església ha de fer 
camí amb el poble”

Q
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· Explica’m com et vas fer capellà...
Quan entro al seminari, tinc 27 anys, 
havia fet la carrera de química i treballa-
va. Entro al seminari per aquest neguit 
vocacional que portava feia molts anys 
dintre. Hi entro el setembre de 1997, 
faig un curs introductori de seminaris-
ta i veig que és el que vull fer. De semina-
rista estic dos anys a la meva parròquia, 
al barri de Santa Eulàlia de l’Hospita-
let; després, dos anys més a la Basílica 
de la Mercè de Barcelona, i l’últim any 
de seminari em canvien a la Garriga. És 
un canvi important perquè en un futur 
decidirà que em quedo aquí al Vallès. A 
la Garriga hi arribo com a seminarista, 
m’ordenen de diaca i finalment de cape-
llà. Després vaig a Sant Esteve de Gra-
nollers, hi estic tres anys. El darrer any 
soc vicari de Granollers i rector de Santa 
Eulàlia de Ronçana. Finalment, fins al 
2012 soc rector de Montornès del Vallès. 
Aleshores és quan el bisbe de Terrassa 
em diu de venir a Caldes.

· Et va arribar tard, la vocació?
El neguit venia de lluny, però el que 
passa és que soc molt quadrat, tenia 
la vida planificada; als de la meva ge-
neració ens tocava estudiar i fer la car-
rera pels que havien fet l’esforç a casa 
perquè poguéssim anar a la universi-
tat. Des de ben jove havia col·laborat 
amb la parròquia fent de catequista i 
de monitor d’esplai, havia portat grups 
de joves i això és el que m’omplia.

· Has deixat la química de banda?
Totalment. Sempre em fan gràcia 
els temes científics, sobretot els que 
toquen la temàtica religió-ciència.

· L’eterna lluita...
Sí. Penso que, com a mínim a Euro-
pa, ha deixat de ser una lluita. Potser 
és una lluita a nivell popular que les 
contraposa. A nivell intel·lectual no té 
sentit aquesta contraposició quan es 
diferencien clarament els àmbits de 
cadascuna. El problema és que mol-
tes vegades la gent que parla d’això 
sap molt d’una cosa i no sap res de 
l’altra. Quan vaig estudiar biologia o 
química, molts noms dels que sortien 
havien estat capellans o frares, des de 
Mendel fins a Galileo Galilei o Tycho 
Brahe en el camp de l’astronomia.

· Ja fa cinc anys que estàs a Cal-
des. Quin balanç en fas?
És molt positiu. Els 2 o 3 primers 
anys són per conèixer una realitat. 
Al quart any és quan ja comences 
a veure què pots fer.

· On hi has posat l’accent?
L’església té tres funcions que no 
pot eludir mai: l’anunci de la fe, la 
celebració de la fe i la parròquia que 
s’obre a totes les necessitats, als po-
bres i als febles. En aquest darrer 
punt hi va haver una feina important.

· Com anem de feligresos?
Anem bé tenint en compte que 

estem en una societat poc creient. 
La gent que ve a celebrar la seva fe 
ve perquè ho sent. Encara podem 
dir que Caldes és un poble de missa 
perquè el cap de setmana passen 
centenars de persones per l’església.

· L’església ha revifat amb les per-
sones nouvingudes d’Amèrica?
Són persones molt creients que ar-
riben a un món no creient i això els 
desconcerta molt. Viuen la seva fe 
d’una manera molt devocional. Per 
exemple, aquí a Caldes tenim una 
gran comunitat d’equatorians que 
viuen molt la seva fe en moments 
de festa i tenen una gran devoció a 
la Mare de Déu de Quilche.

· A part de ser confessor de molts 
fidels, també els fas de conseller?
Sí, sovint em demanen consells, i al-
guns no ho fan perquè em veuen ac-
celerat fent mil i una coses. La gent té 
ganes de sentir-se escoltada.

· Com veus la situació catalana?
Amb molta tranquil·litat. Crec que 
l’Església està fent el paper que li 
correspon. Nosaltres hem de fer 
camí amb el poble. Ens hagués agra-
dat, com a la immensa majoria, una 
consulta legal i acordada. Les coses 
no han anat per aquest camí i ca-
dascú ha d’obrar amb consciència.

Mn. Xavier
Blanco
Castro

Rector de la Parròquia de santa Maria de Caldes

es confessa un gran seguidor de Facebook, de fet, l’única xarxa 
social que segueix diàriament. Li agrada el futbol –és culé– i el 
món de l’esplai. També és un gran melòman, des de la música 
clàssica fins a radio Futura o altres protagonistes de la ‘movida 
madrileña’ i el rock català. Va assistir al darrer concert d’art 
Garfunkel a Barcelona l’estiu passat al Festival de Pedralbes

Curiositats

Jordi Rius

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


