
Hem votat!
Amb aquest clam barreja d’orgull i ràbia, centenars de 
calderins van concentrar-se davant de l’Ajuntament
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Esclat de paperetes a la plaça de la Font del Lleó, plena de gom a gom, moments abans de conèixer-se els resultats del referèndum a Caldes. > m. clapers
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Caldes diu ‘sí’ a la independència
reFerènDUM | 1 D’oCtUbRE

amb una participació ciutadana del 58,3% de les 12.000 persones censades, 6.821 van votar-hi a favor

redacció

Durant tot el dia, es van produir llargues cues als col·legis electorals. A les urnes hi van acudir tant gent jove com gran. >J. serra

resultats

7.474 
vots a Caldes 

58,3% 
de participació

6.821
Sí

485
No

126
En blanc

42
Nuls

d’octubre del 2017, una data a hores 
d’ara suficientment històrica a ni-
vell mundial i a bastament essen-
cial per als catalans i catalanes que 
hi van participar. Caldes de Mont-

bui va viure una intensa jornada electoral protago-
nitzada per l’emoció, el respecte i el civisme, a dife-
rència dels episodis de violència i crispació viscuts 
en diversos municipis veïns arreu de Catalunya. 
A primeres hores de la matinada, els col·legis 
electorals de la vila començaven a omplir-se de 
ciutadans il·lusionats amb la cita ineludible. En 
pràcticament un silenci absolut, a les 9 h ja s’evi-
denciaven les llargues cues dels calderins i, des-
prés del repic de campanes, s’obrien les portes 
dels nou col·legis que habitualment ja s’habiliten 
per als processos electorals: l’Ajuntament, el Cen-
tre Cívic i Cultural, la Biblioteca, la residència del 
Santa Susanna, Les Cases dels Mestres, Caldes 
Emprèn i els centres educatius de l’escola bres-
sol municipal La Lluna, El Gegant del Pi i l’Insti-
tut Manolo Hugué. 
Jordi Solé, alcalde de Caldes, feia cua al Cen-
tre Cívic i Cultural pocs minuts després de les 
9 h, quan ja es feien virals les primeres imatges 
que escenificaven situacions violentes i enfron-
taments amb la policia nacional en diversos col-
legis d’altres municipis. Solé ho sentenciava dient 
que “això és imparable i tothom quedarà retra·
tat, ja que aquí no hi ha mitges tintes: o s’està 
amb la democràcia o s’està amb els violents”. 
Al marge de l’enrenou a les xarxes socials, Solé 
no s’oblidava de la ciutadania de Caldes: “Hem 
tingut desenes de persones defensant els col·
legis des de primera hora. La seva reacció està 
sent espectacular”. Aviat ja se sentien els pri-
mers aplaudiments que arrencaven de manera es-
pontània, celebrant la sortida dels primers veïns 
i veïnes que estrenaven les urnes, però immedi-
atament després les cues quedaven paralitzades 
a causa del bloqueig generalitzat del sistema de 
votació. La solució no es va fer esperar i es va re-
iniciar la votació mitjançant el sistema manual: 
anotant el DNI dels votants per després introdu-
ir les dades al sistema quan fos operatiu. L’An-
na, una calderina que feia cua al Centre Cívic, 
va ser de les primeres persones a votar amb el 
nou sistema, i no les tenia totes: “És una mane·
ra una mica ‘rupestre’. Quan puguin introdu·
ir·ho a l’ordinador donarà més confiança, per·
què només ho han escrit a mà”, deia al sortir, 
satisfeta d’haver pogut votar. 
Tot i la generalitzada presència de la parella de 
Mossos a les portes de cada col·legi electoral, la 
jornada del diumenge va transcórrer sense cap 
incident lamentable. De fet, a través de les xar-
xes socials es feia extensiu que la població de Cal-
des de Montbui era una molt bona opció per anar 
a votar, sobretot per als barcelonins, que tenien 
més dificultats amb els primers col·legis tancats 
després de requisar les urnes i el material elec-
toral. No va ser el cas de la vila termal, amb l’ex-
cepció del tancament del col·legi Caldes Emprèn 
pels volts de les 18 h. Tot i l’episodi, les urnes esta-
ven ben custodiades i els vots van ser presents en 
el recompte final. Els calderins i calderines no es 
van quedar de braços plegats, i en senyal de pro-
testa es va celebrar una concentració espontània 
davant la porta del consistori. ‘Els segadors’ s’es-
coltava amb una nitidesa esgarrifant i, tot i el plu-
gim, el caliu era ben notori. La plaça de la Font 
del Lleó s’omplia cada vegada més i a quarts de 
deu de la nit Jordi Solé, regidors del consistori i 

1

Comunicats a favor del dret a 
decidir previs a l’1 d’octubre
Dues setmanes abans de l’1 d’octubre, Catalunya no 
només protagonitzava els principals titulars informatius, 
sinó també comunicats de ciutadans i entitats que 
es pronunciaven davant dels fets succeïts arran de la 
macrooperació policial de l’Estat per aturar la celebració 
del referèndum. A Caldes, el consistori va fer públic un 
comunicat el 21 de setembre que manifestava “el ple 
suport a totes les accions cíviques i pacífiques adreça-
des a defensar la democràcia, els drets fonamentals i 
les llibertats ciutadanes”. Altres col·lectius, com el CN 
Caldes, es pronunciava a través de les xarxes socials 
declarant “el seu compromís amb la defensa del país, la 
democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a decidir”.
També es va pronunciar el sector de l’educació de la 
vila amb un manifest a favor del dret a vot signat el 27 
de setembre, on s’hi feia “una crida a la participació 
massiva l’1-O per desbloquejar la negativa de l’Estat 
espanyol a l’exercici legítim democràtic del dret a votar”. 

membres de les meses apareixien al balcó de l’Ajun-
tament davant dels centenars de persones que alça-
ven les mirades, famolencs de resultats. Abans de res, 
Solé va recordar les 761 víctimes “de la repressió po·
licial espanyola”, comentari que va anar seguit d’un 
fort aplaudiment dedicat a totes elles. “Els catalans 
i catalanes fem coses i una de les coses que sabem 
fer és defensar la nostra dignitat, la personal i la 
col·lectiva”, seguia Solé. “Avui hem fet un referèn·
dum, avui hem votat i avui hem guanyat!”, senten-
ciava l’alcalde. Els resultats registrats a Caldes van 
prosseguir amb atenció: 7.474 calderins i calderines 
van votar en el referèndum de l’1 d’octubre, el 58,3% 
dels 12.000 ciutadans censats, i, per tant, un nombre 
suficientment representatiu de la població total de 
Caldes de Montbui. Del total de vots comptabilitzats, 
42 van ser nuls, 126 en blanc, 485 a favor del “no” i 
6.821 a favor del “sí” a una Catalunya independent en 
forma de república. 
Caldes ha votat i ha dit que sí. Un dia després, l’Ajun-
tament comunicava sumar-se a l’aturada general 
d’ahir 3 d’octubre amb una concentració convoca-
da a les 12h del migdia davant la porta del consistori. 

fotogaleria a: www.calderi.cat
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Nombrosos calderins van acompanyar 
oriol ferràndez en la seva compareixença

el crit únic de milers de persones que omplien ahir dimarts la plaça 
de la font del lleó en rebuig de la brutalitat policial de l’1 d’octubre

1 D’oCTUbre | FisCalia3 D’oCTUbre | atURaDa gENERal

“oriol, no estàs sol!”“Els carrers seran sempre nostres”

El calderí Oriol Ferràndez va ser 
citat per declarar com a investi-
gat el dimarts 26 de setembre a 
la comissaria de la policia esta-
tal de Barcelona. Un important 
grup de calderins, així com Jordi 
Solé, alcalde de Caldes, i repre-
sentants del govern local, es van 
desplaçar fins a la ciutat comtal 
“com a mostra de solidaritat 
del poble de Caldes amb el seu 
veí”, explicava Solé. 
El clam va ser fort i omnipre-
sent: “Oriol, no estàs sol!”, que 
no va deixar de sonar fins que 
Ferràndez va sortir de comis-
saria. L’informàtic de professió 
va crear la pàgina web votem-
perserlliures.com, que redirigia 
a la web creada per a la Genera-
litat amb motiu del referèndum 
de l’1 d’octubre, per la qual cosa 
va rebre una citació en qualitat 

Al crit de ‘els carrers seran sempre 
nostres’ i l’unànime rebuig a la bruta-
litat policial d’aquest passat diumen-
ge, la Vila de Caldes ha sortit aquest 
dimarts al carrer per manifestar-se 
en contra de la repressió policial per 
part de la Guàrdia Civil i la Policia 
Nacional durant la jornada del Refe-
rèndum. La manifestació, convocada 
pel Comitè de Defensa del Referèn-
dum de Caldes i secundat per gran 
part de les entitats del poble, ha estat 
molt majoritàtia i ha començat poc 
després de les 10 del matí a l’inici del 
carrer de Pi i Maragall.
Unes dues-centes persones inicia-
ven la marxa, però a poc a poc se 
n’afegien més i en arribar a la plaça 
de l’Àngel ja es contaven per diver-
sos milers. Arribats a la porta de 
la Casa de la Vila, arribava el mo-
ment dels parlaments a càrrec de 
diversos representants del Comi-

Oriol Ferràndez, situat al centre, amb el col·lectiu que li va donar suport. > cedidaCalderins i calderines de totes les edats van sortir als carrers per mostrar el seu rebuig al actes violents de l’1O > a. saN aNdres

d’investigat. “No pensava que hi 
hagués tantes conseqüències per 
publicar una web. Per  mi és una 
cosa molt normal i creia que érem 
en un país  amb llibertat d’infor·
mació i d’expressió”, apuntava Fer-
ràndez abans d’entrar a comissaria. 
Prevaricació, malversació de fons i 
desobediència són els tres delictes 
que constaven en la citació, “tot i 
que no quedava massa clar”, afe-
gia l’advocat Joaquim Bages de 
Drets.cat, qui va assessorar el cal-
derí en el procés. Abans d’entrar 
a comissaria, Oriol Ferràndez ho 
tenia clar: “En principi, m’acolli·
ré al dret de no declarar sent citat 
com a investigat”, i a la seva sorti-
da ho va mantinir: “M’han fet pas·
sar a una sala on ja tenien prepa·
rat el paper conforme em negaria 
a declarar, perquè ja ho pressupo·
saven i, finalment, així ha estat”. 

tè de Defensa del Referèndum i de 
l’Alcalde accidental, Isidre Pineda, 
que en absència de l’alcalde Jordi 
Solé –que ha viatjat a Estrasburg 
per denunciar la repressió de l’Es-
tat-, convidava a la ciutadania a la 
resistència pacifica i a l’assistèn-
cia a les manifestacions d’aques-
ta tarda de Barcelona i Granollers.
En declaracions en exclusiva a 
aquest diari, Pineda ha explicat que 
“avui no és un dia qualsevol, és un 
dia on aturem el país per protes·
tar per la brutal repressió que vam 
veure diumenge durant el referèn·
dum d’autodeterminació i aturem 
el país en solidaritat amb totes 
aquelles persones que van ser víc·
times de la repressió per part de 
les forces de seguretat del govern 
espanyol. Ens sentim molt orgullo·
sos de les nostres forces de segure·
tat, els Mossos d’Esquadra i la Po·

licia Local, ja que a ells sí que els 
entenem com a uns interlocutors 
vàlids en la seguretat ciutadana”.
En acabar, Oriol Ferrandez, cridat 
a declarar el passat 25 de setembre 
per “desobediència”, “prevaricació” i 
“malversació de fons públics” segons 
la citació judicial del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, també ha donat la seva 
opinió de la jornada matinal: “estem 
vivint aquesta jornada amb molta 
emoció, ja que la mobilització és 
brutal. Realment és un moviment 
del poble i veus com aquest està 
responent, baixant al carrer amb 
cassoles per ajuntar·se a la comi·
tiva i és realment impressionant”.
L’acte acabava als voltants de les 
13.00 hores, amb diversos balls, amb 
sardanes i càntics a favor de l’auto-
determinació i el “Cant dels sega-
dors” cantat a cappella pels milers 
d’assistents. > A. SAN ANDréS

fotogaleria a: www.calderi.cat
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140.000 €
és el pressupost 
de la Festa Major 
d’enguany

96 actes
són els que es 
faran entre el 6  i
el 15 d’octubre

21 entitats
són les que 
participen a 
la festa. Cal 
afegir-hi també 
13 empreses 
col·laboradores

a Festa Major de Cal-
des de Montbui comen-
ça aquest divendres 
amb gairebé un cente-
nar d’activitats entre 

els dies 6 i 9 d’octubre i la Capvuitada. 
El programa d’enguany té el suport de 
21 entitats ciutadanes i 13 empreses. 
L’alcalde de Caldes, Jordi Solé, ha su-
bratllat que “la festa està connecta·
da amb les entitats” i que en aquests 
dies de festa “hi pots trobar de tot”. 
Solé també ha afegit que la Festa Major 
“coincideix amb unes circumstànci·
es històriques” i que “esperem cele·
brar el triomf de la democràcia”. 

Enguany, el programa de Festa 
Major té una forta presència musical ja 
des del primer dia de festa. Els Caste-
llers de Caldes prenen el relleu del Cen-
tre Democràtic i portaran el gruix de la 
programació del Parc de l’Estació. Així, 
aquest divendres la Carpa del Parc de 
l’Estació ja acollirà els primers con-
certs amb Rúpits, Pirat’s Sound Siste-
ma, Auxili i el DJ Sendo. L’envelat aco-
llirà aquest mateix divendres el concert 
d’Hotel Cochambre i el DJ Markiii.

La música no deixarà de sonar 
dissabte amb el gran ball de l’Orques-
tra Maravella a l’envelat i, més tard, el 

Una Festa Major amb 
l’accent posat en  la música

L
Jordi rius

caldes enceta divendres la seva festa gran amb la presència d’artistes com amics de les arts, doctor prats i cesk freixas

Autoritats, empreses i entitats fent el brindis de Festa Major dijous de la setmana passada a La Casa dels Mestres. > m. clapers

FM17  | PREsENtaCió

doble programa a la Carpa amb Doctor 
Prats –un dels grups de l’actual esce-
na catalana que més gires ha fet aquest 
estiu– i Strombers. Els Amics de les 
Arts tocaran diumenge en el marc del 
concert benèfic contra el càncer, gala 
que també comptarà amb la participa-
ció de Cable Obsession. Els cantautors 
Cesk Freixas i Miquel del Roig tanca-
ran les actuacions de diumenge.

EN CLAU DE CULTUrA POPULAr
A part del fort component musical de 
la Festa Major, les entitats de cultura 
popular també tenen el seu protagonis-
me amb actes que s’allarguen fins a la 
Capvuitada. Pineda ha destacat l’avan-
çament de la lectura de versots a les 21 
h a la plaça de la Font del Lleó el dis-
sabte 7 d’octubre, o la diada castellera 
del dijous 12 d’octubre –dins dels actes 
de la Capvuitada–, amb els Minyons de 
Terrassa i els Castellers de Sant Cugat. 
Un altre dels plats forts del programa 
de la Capvuitada és la interpretació de 
la sarsuela L’aplec del Remei, d’Anselm 
Clavé, a càrrec de l’Orquestra Simfò-
nica de l’Escola de Música de Gràcia i 
el Cor de Veus del Vallès de Ripollet, 
el diumenge 15 a la Sala Gran del Casi-
no de Caldes.

L’EXPOSICIÓ DE ‘L’ELECTrA’
Thermalia acollirà a partir del dis-

L’aportació de les
empreses 

El regidor de Cultura, Isidre Pineda, ha 
volgut posar en valor les aportacions 
de les empreses col·laboradores, 
que sumen enguany una aportació 
de 15.150 €, aproximadament un 
11% del total del pressupost, uns 
140.000 euros. “Les empreses 
calderines fan un pas més enllà i 
s’impliquen en la festa del poble 
per un component sentimental”, ha 
assegurat Pineda. L’Electra Caldense 
és el patrocinador de la festa. Com a 
promotors figuren Metalúrgica García 
Cerezuela, Balneari Termes Victòria, 
Sagalés, CAESA, relats i la Televisió 
del Vallès Oriental VOTV. Aquest 
any, Cambridge School i Càmping 
Pasqualet són els col·laboradors de la 
festa. Josep Muntal, Pastes Sanmartí, 
Tura Serrats i Vent d’Events han fet 
altres col·laboracions. Per testimoniar 
el seu agraïment, l’Ajuntament va 
convidar les empreses i les entitats 
que fan possible el programa de Festa 
Major dijous passat a la terrassa de 
Les Cases dels Mestres, a l’acte de 
presentació del cartell i el programa, 
que va acabar amb un brindis.

sabte 7 i fins al 15 d’octubre l’exposi-
ció “L’Electra. 100 anys d’electricitat 
a Caldes (1917-2017)”, dedicada al cen-
tenari de l’empresa calderina, una de 
les grans mostres de la Festa Major 
juntament amb l’exposició dels car-
tells participants al Concurs de Festa 
Major –uns 16 provinents de Catalunya, 
Astúries i Cantàbria–, que ja es poden 
veure al bar-cafeteria de Les Cases dels 
Mestres. Enguany, els calderins Marc 
Tarrés i Yajaira Ortiz són els guanya-
dors del cartell. També hi haurà l’expo-
sició de manualitats i puntes de coixí a 
la Residència Santa Susanna i l’exposi-
ció de les obres dels alumnes adults del 
Taller d’Art Municipal Manolo Hugué 
a la Sala Delger.

UN BLOG PEr SEGUIr LA FESTA
Des de la setmana passada ja és ope-
ratiu el blog festamajor.caldesdemont-
bui.cat, on, a més de la programació 
d’aquests dies, s’aniran posant infor-
macions destacades de la festa, com la 
informació detallada de les activitats, 
espais alternatius en cas de pluja, dar-
reres modificacions no incloses en el 
programa imprès, zones restringides 
d’aparcament, horaris del bus nocturn 
i recorregut de diverses cercaviles, 
entre d’altres. Tota l’activitat que es 
generi durant la Festa Major es podrà 
seguir també a les xarxes socials.
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Alguns dels protagonistes de la 
Festa Major de Caldes 2017: Els 
Amics de les Arts que acturan 
diumenge 8 a l’Envelat, el correfoc 
de Ball de Diables el dissabte 7 
a partir de les 21h; la cercavila 
de gegants i capgrossos que es 
viurà a la plaça de la Font del Lleó 
diumenge 8; la diada castellera el 
dijous 12 i la banda de Doctor Prats 
que actuaran dissabte 7 a la Carpa 
del Parc de l’Estació.
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l llarg de la setma-
na passada, els més 
matiners van arri-
bar a l’escola fent 
xerinola acompa-

nyats d’amics, companys de clas-
se i familiars. Des de les 8.30 h, un 
gran nombre de famílies i infants es 
van concentrar als llocs d’inici de les 
cercaviles per fer camí cap a les es-
coles de Caldes acompanyats d’un 
grup d’animació. La primera de les 
caminades va ser el dimarts 26 de 
setembre, es va dirigir cap a l’Esco-
la Pia i va servir per donar el tret de 
sortida a la Setmana de la Mobilitat 
Segura i Sostenible d’enguany, una 
jornada que s’allargarà fins a aquest 

Quedades per anar a l’escola 
fent gresca i xerinola 

Famílies i infants fent camí amb el grup d’animació cap a l’Escola Pia el passat 26 de setembre. > i. HiJaNo

divendres sota el lema “Mobilitza’t 
per un aire més net”. 

El dimecres 27 de setembre va 
ser el torn de l’Escola Montbui, amb 
el punt de trobada a la plaça Moreu; 
el dijous 28, el de l’Escola El Farell, 
des de la plaça de l’Àngel, i diven-
dres 29 de setembre, el de l’Escola 
El Calderí, que va sortir des del Parc 
de l’Estació. 

A banda de l’acompanyament, 
que incideix en el costum d’anar a 
l’escola sense l’ús de vehicles i fo-
mentar uns hàbits saludables, els 
infants han pogut gaudir del joc de 
pistes “Aventura’t amb la mobilitat 
sostenible”, que ha proposat realit-
zar un recorregut contestant pre-
guntes sobre la sostenibilitat al 
llarg de diferents espais de la vila 
termal. A aquestes accions, s’hi ha 

sumat el programa educatiu titulat 
“La mobilitat sostenible a l’escola”, 
un projecte didàctic sobre la mobi-
litat sostenible que cada docent ha 
pogut incorporar a les aules en ho-
rari lectiu.  

El conjunt d’activitats ha sig-
nificat el nou pla pilot dissenyat per 
l’Ajuntament de Caldes i l’AMTU, 
que pretén convertir-se en un model 
de projecte al qual puguin sumar-se 
altres poblacions catalanes en les 
pròximes edicions, en el marc de la 
Setmana de la Mobilitat. Una jorna-
da didàctica i lúdica en què grans i 
petits han pogut compartir temps i 
coneixements amb l’objectiu de fo-
mentar una vida més saludable i se-
gura, a més de reforçar el poder de 
la ciutadania per millorar l’aire que 
respirem tots plegats.

eDUCACIó | sEtMaNa DE la Mobilitat

Jornada per a la conscienciació de les eines existents de prevenció

Quatre cercaviles escolars en el marc de la setmana de la mobilitat

redacció

A

SALUT | FUNDaCió saNta sUsaNNa

1a Caminada contra l’alzheimer 

Una cinquantena de persones de totes les edats van 
seguir el Camí Orbital durant dues hores, aturant-se 
per fer tallers per cuidar la cognició. Mònica Migue-
lez, neuropsicòloga de la Fundació Santa Susanna, 
va explicar el sentit de la caminada ja que “l’exer·
cici físic és un dels pilars de la prevenció contra 
l’Alzheimer”. Miguelez també va assenyalar com a 
puntals de la prevenció “una alimentació basada 
en la dieta mediterrània, un bon descans, una ac·
tivitat intel·lectual activa, unes bones relacions 
socials i positivitat en la gestió de les emocions”. 
Així doncs, els participants van haver de desxifrar 
un mapa per orientar-se, reflexionar sobre quines ac-
tivitats ens fan sentir bé amb els altres, estirar des-
prés de fer esport i una sessió de relaxació. 
El Taller de Memòria de la Residència treballa 
durant tot l’any per oferir un servei de prevenció. Assistents a l’acte repassant el Camí Orbital. > cedida

NotÍCiEs breUS

Dos regidors renuncien al càrrec

TUrISMe | gUia gastRoNÒMiCa

Amb tot el sabor de Caldes

eSPAIS PÚbLICS  | liCitaCió

La Fundació Privada Vallès Oriental, entitat social sense ànim de lucre 
de Granollers que té per objectiu l’atenció a persones amb discapaci-
tat intel·lectual de Catalunya, ha estat novament la guanyadora del 
concurs públic per realitzar les tasques de manteniment dels parcs, 
zones enjardinades i els vorals sense urbanitzar de les urbanitzaci-
ons i els polígons industrials, i els treballs forestals en franges i zones 
verdes. La renovació del contracte implica una ampliació de les con-
dicions del servei, que passa de tres a cinc persones responsables de 
l’activitat, amb una durabilitat de dos anys i dos més prorrogables. 

FVO, de nou la responsable del 
manteniment de zones verdes

Què podem menjar i quan i on podem degustar la cuina local de Cal-
des de Montbui? Visitants i ciutadans de Caldes ja poden adquirir la 
nova edició de la Guia gastronòmica de la vila termal, publicada en el 
darrer mes de setembre. La Guia recull l’oferta gastronòmica i local 
de 33 establiments del municipi, i detalla l’estil culinari, els serveis i 
la informació complementària d’interès de cada un d’ells, així com un 
plànol d’ubicació que facilita la localització dels restaurants i fotografi-
es que posen el toc visual al projecte editorial. Segons informa el con-
sistori, el material “té per objectiu promoure i donar a conèixer la 
gastronomia local” i està disponible al web www.visiteucaldes.cat i, 
en versió en paper, a Thermalia - Oficina de Turisme.

PoLÍTICA | coNsistori

En el Ple Ordinari celebrat el passat dijous, 28 de setembre, Anna 
Mata Domènech, regidora de Som Caldes, i Francesc Martínez Bo-
luda, portaveu d’UPC, han renunciat a la seva condició de càrrecs 
electes del consistori calderí. En el seu lloc, seran nomenats els can-
didats següents en les llistes dels dos partits: David Moncho Albe-
ro, successor de la regidora de Som Caldes, i Maria Àngels Pou Gar-
cia, successora de Francesc Martínez per UPC. Al Ple es va aprovar 
també la redistribució de regidories del consistori i la dedicació exclu-
siva de dues de les seves actuals regidores: Núria Carné i Pilar Aznar. 
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PSC Caldes de Montbui

i haguéssim entregat aquest article diven-
dres passat, com estava previst en un pri-
mer moment, no hauríem estat capaços 
d’imaginar ni preveure tot el que va succe-
ir aquest passat diumenge 1 d’octubre. Ni 

les coses bones i extraordinàries, com tampoc les dolen-
tes ni les barbaritats.
Primer de tot, calderines i calderins, ho hem fet! Ras i 
curt, hem fet el referèndum per determinar si Catalunya 
ha de ser o no un nou estat en forma de República i l’hem 
guanyat. El SÍ ha obtingut un 91,26% dels vots a Caldes i 
a hores d’ara té un 90,09% a Catalunya -amb el 95% escru-
tat-. L’hem fet, malgrat haver d’amagar les urnes i les pa-
peretes, haver de fer reunions “clandestines”, haver-nos 
dit per activa i per passiva que no ens ho deixarien fer, 
ens han atacat els sistemes informàtics i les comunicaci-
ons, han entrat a impremtes, a mitjans de comunicació, 
han vulnerat els nostres drets fonamentals... Hem fet el 
referèndum anant a votar amb una actitud pacífica, cívi-
ca i deixeu-nos-ho dir, amb molta VALENTIA per estar 
als col·legis electorals fent pinya perquè tothom, els del 
“sí” i els del “no”, puguéssin anar a votar. 
En segon lloc, hem anat a votar -un acte que hauria de ser 
de plena normalitat en una democràcia- tot i veure imat-
ges d’extrema violència injustificada que s’han quedat gra-
vades a la nostra retina i que mai, mai, oblidarem. Cops 
de porra, empenyent i pegant a gent de totes les edats, 
obrint portes tancades amb malls... Cap d’aquests dos 
cossos policials estatals, ni Guàrdia Civil ni Policia Naci-
onal, són dignes de dir-se policies perquè no han defensat 
i protegit als ciutadans de Catalunya, al contrari. I sabeu 
què és el millor? Que la resposta del poble de Catalunya 
davant la bogeria que encega i torna violents a Rajoy i als 
seus còmplices (PSC-PSOE, C’s) ha estat aixecar les mans 

empre s’ha dit que els drets d’un, arriben fins 
on comencen els drets dels altres. Aquesta 
línia “vermella” és molt clara per a qui res-
pecta, però sembla molt borrosa per a qui 
no està disposat a complir amb les més ele-

mentals normes de convivència, gaudim d’un sistema que 
ens dóna llibertat i ens atorga drets, però també ens exigeix 
una contrapartida de deures, una mica del que molts pas-
sen, confonent premeditadament llibertat, amb llibertinatge.
Segurament davant cada acció, el criteri personal pot ser més 
o menys crític,ja se sap allò de que “tot depèn del color del 
vidre amb què es miri”. Però més enllà de la diversitat d’opini-
ons, diria que la majoria de calderines i calderins subscriurien 
ara mateix,l’afirmació que hi ha un problema d’incivisme als 
parcs del nostra poble. Centrem-nos avui,en els excrements i 
orins de les mascotes que fins allà arriben, acompanyades, fins 
i tot, per pares dels mateixos nens que juguen en aquest espai.
Ja és desagradable trobar-se excrements i orins pels car-
rers i voreres, com més, en llocs on és absolutament in-
compatible la coexistència de nens jugant i gossos defe-
cant i orina’n. El problema amb tot això és que les mals 
costums, la reiteració i la manca de control està provo-
cant una mena d’acceptació, que amenaça amb inscriure 
aquest acte incívic a la llista del “permissible”. Les nor-
mes de civisme de l’Ajuntament de Caldes contemplen 
com a falta greu, entrar amb un gos i deixar excrements 
en parcs , i això en si mateix, ja hauria de ser prou dis-
suasiu per als que tenen aquest “mal costum”, però en la
pràctica, no funciona. El problema dels excrements i orins 
dels gossos en parcs, i allà on miris, és un tema que ve de 
moltíssim anys i encara no s’ha aconseguit resoldre.
Si l’única solució passa per les multes, parla molt malament 
de la nostra societat i advoquem per la reflexió dels que cau-
sen el problema, amb l’esperança que en un segon de luci-
desa deposin la seva actitud i col·laborin per fer de Caldes 
un poble millor, on nens i mascotes tinguin els seus espais.

ai ens hauríem imaginat que un diu-
menge primer d’octubre, Catalunya 
es veuria abocada a escenes d’autèn-
tic horror com les viscudes diumenge. 
Mai pensàvem que Catalunya seria in-

vaïda per milers de policies nacionals i guàrdia civils. No 
pensàvem que un poble pacífic, com el nostre, es veuria 
portat a la situació que s’ha viscut als carrers dels nos-
tres pobles i ciutats.
La democràcia no pot existir sense el respecte a la llei, 
però la llei no pot servir per a justificar els centenars de 
ciutadans ferits per defensar de forma pacifica un ideal, 
sigui quin sigui aquest!  Encara que a Caldes els disturbis 
no hagin arribat a aquest nivell, cal que els Calderins , com 
a exemple de civisme, ens solidaritzem amb aquells po-
bles veïns que sí que han viscut en primera persona l’au-
tèntic despropòsit que ha significat el passat diumenge. 
Cal tinguem present que les múltiples actuacions viscu-
des a tot Catalunya amb agressions i violència han donat 
una imatge vergonyosa a tot Europa, un exemple de com 
no s’ha d’actuar.  Aquest diumenge les Institucions han 
fallat, i amb elles ha fallat també la nostra democràcia.
Considerem què defensar el dret a VOTAR és totalment 
legítim en una societat que així ho reclama, per tant, tots 
els partits polítics hem de vetllar per fer-ho possible! 
La democràcia, la llibertat d’expressió i de comunicació, 
han estat uns dels motors impulsos de la nostra societat, 
i considerem què defensar el dret a VOTAR no pot ser ob-
jecte d’aquest nivell de repressió.
Per això, des de Units per Caldes volem agrair i expres-
sar a tots els Calderins la magnífica tasca per la defensa de 
drets humans! Per ser un exemple de ciutadania amb una co-
hesió exemplar! 

o podem començar aquest text de cap 
altra manera que condemnant i denunci-
ant totes les situacions de violència que 
s’han viscut a Catalunya els últims dies 
i especialment el dia 1-O. La brutalitat i 

violència no és ni serà mai la solució. I judicialitzar una 
crisi política tampoc. Així ho hem expressat sempre al ple 
de la nostra vila el PSC de Caldes de Montbui.
De la mateixa manera que el nostre primer secretari Mi-
quel Iceta ho ha alertat aquests dies, per a nosaltres seria 
un desastre imminent que es faci una declaració unilateral 
d’independència, ja que considerem que posaria en risc la 
unitat civil de Catalunya, totes les nostres institucions i 
l’autogovern. Davant aquesta situació seguim insistint en 
la necessitat d’obrir una negociació basada en el diàleg i 
que busqui un acord. Una negociació en la qual no es pre-
figurin resultats i no quedi exclosa cap proposta, on totes 
les visions de la política actual s’hi vegin representades i 
puguin proposar les seves idees i propostes de model de 
país. I per això necessitem que el primer pas sigui que el 
govern de la Generalitat deixi la via unilateral i el govern 
d’Espanya deixi el control de les finances catalanes, co-
mençant a treballat totes les forces en la comissió pel di-
àleg creada al Congrés a proposta dels i les socialistes.
Ara mateix, els presidents Rajoy i Puigdemont estan obli-
gats a dialogar per evitar mals majors. A hora d’ara han 
de posar les bases perquè es produeixi el diàleg i la nego-
ciació que han estat incapaços de mantenir al llarg dels 
darrers cinc anys. Ni Rajoy ni Puigdemont han estat a 
l’altura. Han de reflexionar sobre si són les persones més 
adequades per impulsar el diàleg. Des del nostre punt de 
vista no són capaços d’obrir la porta a una negociació se-
riosa, i per això considerem que el millor és que renunciïn 
a les seves responsabilitats en favor de qui pugui fer-ho, 
o de procedir a convocar eleccions avançades a Catalu-
nya i Espanya.

acosta la Festa Major i és moment de ce-
lebrar-la! Són dies especials en els quals 
oblidem les nostres ocupacions per tro-
bar-nos, passar-nos-ho bé i gaudir el 
màxim d’aquesta festa, que és tant i tant 

nostre. Sens dubte, la Festa Major és un petit oasis en la 
lluita diària.
Malauradament, en els espais de festa sovint es produeixen 
agressions sexistes, moltes vegades sota el paraigües de 
l’oci i l’alcohol, o sota l’argument de que per festes tot s’hi 
val. Però no, no tot s’hi val! Des de Som Caldes volem rei-
vindicar amb força que cap argument és vàlid per justificar 
comportaments que ens facin sentir incòmodes. La Festa 
Major també és un espai polític, i per això no hem de per-
metre que aquest context serveixi com a excusa per donar 
més màniga ampla a actituds i situacions que considerem 
sexistes, racistes, homòfobes, lesbòfobes i masclistes.
Les actituds i agressions sexistes són una forma més de 
violència masclista contra les dones, com a manifestació 
d’una discriminació estructural del sistema patriarcal. Les 
bromes sexistes, la insistència, la gelosia, els insults, les 
humiliacions, els tocaments no consentits i l’assetjament 
són formes d’agressió sexista i no les podem permetre!
Les agressions sexistes no han de ser considerades com ex-
periències individuals que afecten només a la víctima i, per 
tant, s’han de viure en soledat. Cal que aquestes situacions 
es transportin a una esfera pública i prendre un compromís 
col·lectiu. Cal fer ús dels espais de Festa Major per desafi-
ar el sistema patriarcal, per crear nous models de relació 
basats en la igualtat, la solidaritat i el suport mutu. Que el 
carrer, la nit i els diferents espais siguin un context de lli-
bertat: anar sense por, segures i amb confiança.
Aquesta Festa Major, si detectes o pateixes una situació 
d’assetjament o agressió sexual, ACTUA! Adreça’t a la 
barra i demana ajuda. Perquè no ens cansarem de repe-
tir-ho, ara i sempre: NO ÉS NO!

o podem començar a parlar de la jor-
nada de votació del Referèndum sense 
condemnar rotundament la violència 
exercida per la guàrdia civil i la policia 
nacional arreu del país, que actuant de 

forma totalment desproporcionada van causar 893 ferits, 
alguns d’ells greus. 
El resultat del Referèndum d’autodeterminació de Cata-
lunya va demostrar que la repressió de l’estat, ni les seves 
amenaces i accions violentes ens poden aturar, i com va dir 
el President de la Generalitat “Catalunya s’ha guanyat avui 
el dret a ser un estat independent en forma de República”.
I a Caldes hi vam contribuir i ens ho hem guanyat. Avui 
encara ens emocionem amb la imatge dels col·legis electo-
rals plens de gent de totes les edats per protegir les urnes, 
la democràcia i la nostra dignitat. Gent il·lusionada per 
poder votar i, a la vegada, amb certa tensió per les imat-
ges que estàvem veient a altres punts del país.
Però finalment ho hem aconseguit, hem votat!! I ho hem 
fet gràcies a tots els que heu estat al peu del canó no 
només aquests últims dies, sinó durant els últims anys, i 
és per això que volem donar les GRÀCIES als 7.474 cal-
derins i calderines que van participar en la votació i, així, 
permetre que el Referèndum d’autodeterminació de Ca-
talunya fos un veritable èxit. És un punt i a part en la his-
tòria del país. Amics i amigues, hem fet història! Visca 
Catalunya lliure!!! 

Per una festa major lliure
de sexisme!

Calderins i calderines, gràcies 
per la vostra valentia!

PDeCAT Caldes de MontbuiSom CaldesERC Caldes de Montbui
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La dignitat i unió del poble 
català més dempeus que mai

Incivisme als parcs del nostre poble1 d’octubre; Un abans i un desprésParlem
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

>Podeu llegir l’article sencer a www.calderi.cat
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Fe d’errades

Aturada general
> redacció

100 anys d’Electra Caldense: Capítol VI- 
2000-2017: l’electricitat i més 

Democràcia

>Marta Puigduran revetlle

> Domènec Sánchez riera

Enguany l’Electra Caldense celebra 
el seu centenari i per commemorar 
l’aniversari ha volgut fer un repàs 
de la seva història. Així doncs al Cal-
derí fem un article mensual sobre 
la trajectòria de l’empresa elèctrica 
que il·lumina Caldes des del 1917, ba-
sant-nos en la recerca de Joan Villa-
nueva Dachs. Al juliol vam conèixer 
l’expansió de l’empresa i ara seguim 
amb l’electrificació i la comercialit-
zació d’energia elèctrica.
La normativa de la distribució elèc-
trica del tombant de segle va obrir la 
possibilitat de que les distribuïdores 
poguessin estendre les seves xarxes 
a zones encara no electrificades en-
cara que estiguessin lluny de la seva 
àrea d’implantació tradicional. La re-
gulació va permetre als promotors de 
nous sectors urbans demanar propos-
tes a més d’un distribuïdor i contrac-
tar les obres d’abastament i electrifi-
cació dels nous polígons segons quina 
fos l’oferta més avantatjosa. Com que 
a Catalunya existia només una gran 
distribuïdora, Endesa, i unes dotzenes 
de distribuïdores petites, però molt 
poques que, com l’Electra, s’atrevis-
sin a competir van ser numerosos els 
promotors que van demanar a l’Elec-
tra l’electrificació.
La xarxa de l’Electra arriba a Sabadell
La societat de promoció urbanís-
tica de l’ajuntament de Sabadell, 

En relació a la notícia sobre atletisme 
publicada en l’edició del 19 de setem-
bre,  cal corregir que l’atleta Joan Pa-
lomeras forma part del club CN Cal-
des, però no és resident del municipi.

En senyal de condemna als actes vi-
lents de l’1O, ens hem sumat a l’aturada 
general del 3 d’octubre, pel que l’edició 
Especial del Calderí de Fm17 s’ha pu-
blicat un dia després del previst.

En relació a la notícia sobre atle-
tisme publicada en l’edició del 19 
de setembre,  cal corregir que l’at-
leta Joan Palomeras forma part del 
club CN Caldes, però no és resident 
del municipi, sinó de Palau-Solità i 
Plegamans. 

Vimusa,el 1999 va promoure un 
nou polígon industrial a la zona de 
Can Roqueta i va requerir el sub-
mnistrament a l’Electra. Es va 
connectar a una línia de 110 kV de 
propietat d’Endesa amb una nova 
subestació es preveia que aquella 
connexió pogués alimentar la to-
talitat de la xarxa de l’Electra, mit-
jançant la construcció d’una nova 
línia a 25 kV des d’aquell punt de 
Sabadell fins a Caldes. Però En-
desa va denegar l’accés i es va dur 
el conflicte a les autoritats com-
petents durant anys. El 2001ja 
s’havia acabat la urbanització del 
polígon, i hi havia empreses neces-
sitaven electricitat, la solució pro-
visional va ser  el costós lloguer 
de grups electrògens per part de 
l’Elecètra. Fins el 2006 l’Electra 
no va guanyar el contenciós con-
tra Endesa. Però abans de tancar 
el contenciós amb el pagament de 
danys i perjudicis es va plantejar 
el traspàs d’una part de la xarxa 
de distribució d’Endesa, les anti-
gues instal·lacions d’11 kV de Cal-
des, Sant Feliu i Gallifa, a l’Elec-
tra. D’aquesta manera es va obrir 
la porta a la seva modernització i a 
la millora del servei dels clients que 
hi estaven connectats. 
La solució definitiva de l’abastament
El monopoli d’Endesa feia cada ve-
gada més difícil aconseguir noves 
connexions a la xarxa distribuïdo-

ra i la producció pròpia d’electri-
citat de l’Electra a les centrals de 
“Sot de Rubió” i “Pla de Pradells” 
no era una solució viable a llarg 
termini. En vista de la situació i la 
perspectiva de creixement en la de-
manda d’electricitat l’única solució 
viable a llarg termini va ser la con-
nexió a una línia de transport, de 
propietat de Red Eléctrica de Es-
paña (REE). La companyia gestio-
navs xarxes de molt alta tensió per 
transportar electricitat a llargues 
distàncies, normalment des de les 
grans centrals de producció fins 
a les instal·lacions de distribució. 
El 2004 es va enviar a REE la sol-
licitud per connectar la xarxa de 25 
kV de Caldes a alguna de les dues 
línies de transport que travessen el 
terme municipal aconseguir-ho no 
va ser fàcil, van caler vuit anys per 
fer-lo realitat.
El 2005 la trasportista va oferir la 
connexió a Sentmenat, després que 
l’Electra recorrés a la Comisión Na-
cional de Energía. La instal·lació es-
tava ben onnectada amb la resta de 
la xarxa de transport però la manca 
d’espai va obligar a buscar terrenys 
veïns per poder construir-hi igual-
ment una nova subestació 220/25 
kV, a la qual se li va posar el nom 
de “Can Vinyals”. Es tracta, sens 
dubte, de la iniciativa més impor-
tant que ha tirat endavant l’Electra 
en els seus cent anys d’existència, 
per la magnitud de la inversió eco-
nòmica, per les característiques tèc-

Avui agafo la ploma (bé, escric 
ploma perquè és més romàntic 
però de fet els esborranys els pre-
paro amb ‘llapis-portamines’); com 
deia, començo a escriure amb la 
sensació que m’embolicaré, doncs 
pretenc fer-ho sobre temes que 
només conec superficialment, 
però que no domino. Àdhuc el fet 
d’escriure el títol: DEMOCRÀ-
CIA, pels que no l’hem coneguda 
fins a la quarantena, m’ha fet cert 
&quot;respecte&quot; escriure-
la. Per altra banda, per raons més 
que obvies, encara que m’agradaria 
plasmar el que sento, no ho faré, 
doncs no puc fer-ho amb absoluta
llibertat (reminiscències del pas-
sat ...o no tan passat?). De tots és 
sabut, si més no en tenim idea que 
molta de la jurisprudència actu-
al es basa en el Dret Romà i d’ai-
xò només fa dos mil anys. Inquiet 
per tot el que es refereix al saber 
i com que aquests dies anem tan 
plens del mot repetit, vaig a buscar 
la definició del mateix al dicciona-
ri: la ‘parauleta’ no prové dels ro-
mans sinó de la font del saber de la 
nostra societat que varen heretar 
i ens van transmetre aquests ro-
mans dels grecs, o sigui altres mils 
d’anys abans que aquells: DEMO-
CRÀCIA: ‘Doctrina política que de-
fensa la intervenció del poble en el 
govern&quot; i en l’elecció dels go-
vernants; hi ha altres accepcions 
segons l’adjectiu que la qualifica: 

democràcia cristiana, popular, etc. 
No m’embolicaré pas amb aques-
tes, era la font la què m’interessa-
va. Entenc que per intervenir, hem 
de &quot;consultar&quot; i allà que 
me’n vaig: CONSULTA: ‘Reunió de 
dues persones o més per aconse-
llar-se entre elles sobre una deter-
minació a prendre’. Com un ciuta-
dà més i conscient que no arribo al 
moll de l’os, perquè no és aquest el 
mitjà per a fer-ho, ni estic prepa-
rat per argumentar- ho, el que si 
m’agradaria és que els que em lle-
giu us faci pensar en tot plegat...
Els que opineu que avui el tema és 
massa seriós, teniu tota la raó, però 
nois, és que ho és de molt seriós.

>Podeu llegir l’article complert a 
www.calderi.cat
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L’
redacció

Aplec del Remei d’enguany 
serà commemoratiu a tot dir. 
D’una banda, arriba a Caldes 
de Montbui la cèlebre sarsue-
la catalana L’Aplec del Remei, 

d’Anselm Clavé, estrenada al Teatre Nacional 
el 1858. De l’altra, es compleixen vint-i-cinc anys 
de la recuperació de la pujada amb carros de 
cavalls a l’ermita. Això sí, no hi faltaran els clàs-
sics: els cotxes antics, la cercavila de les entitats 
culturals, les puntaires situades al passeig del 
Remei, les paradetes d’artesania, ni la tradicio-
nal ballada de sardanes amb la Cobla Genisenca. 
A part de l’acte central de diumenge al matí, dis-
sabte hi haurà la prèvia esportiva amb la cami-
nada solidària amb la dermatomiositis juvenil 
del Centre Excursionista i la Cursa de la Font 
del Dimoni. Dissabte a la tarda, com habitual-
ment, tocarà música rhythm & blues al Cafè del 
Centre i sopar intercultural al Parc de l’Estació. 
Al vespre l’Hoquei Caldes jugarà contra el Ven-
drell i a la nit hi haurà sopar-ball de Festa Major 
a càrrec de Termes Victòria i Duet Esquitx. 
La Capvuitada també celebrarà els vint-i-un 
anys dels Castellers de Caldes, que van néi-
xer en un acte de l’Aplec el 1995. Els Escal-
dats són fruit de la pensada d’un grup de 

Els cotxes antics tornaran a circular per Caldes i bastoners en el tradicional Aplec del remei. > cedides

Una Capvuitada de gala
15 D’oCTUbre | aCtEs tRaDiCioNals

Esther Tenedor a l’espai d’art del Casino
El passat divendres dia 29, al Casino de Caldes es va inaugurar l’exposi-
ció d’Esther Tenedor, ‘Simplement art de la bellesa quotidiana’. La pre-
sentació d’aquesta exposició va anar a càrrec de la vicepresidenta del 
Casino, Vicenta Pallarès i també va comptar amb les paraules del perio-
dista i crític d’art, Josep Maria Cadena. Tenedor amb un bon domini del 
pinzell presenta uns quadres on les flors són grans protagonistes, però 
no només presenta obra pictòrica, s’hi poden contemplar també escul-

Actes  Capvuitada i Aplec

joves pertanyents al Ball de Diables que van 
proposar com a activitat lúdica de l’Aplec del 
Remei fer un castell, un 3d5. A la Festa Major 
del 1996 ja tenien padrins, els Xics de Grano-
llers i els Tirallongues de Manresa, i presenta-
ven la camisa oficial verd ampolla. El 2013 van 
passar a ser colla de set, assolint per prime-
ra vegada el 3d7a i descarregant molts 5d6. 
 
EL PLAT FOrT: LA SArSUELA CATALANA 
D’ANSELM CLAVé ‘L’APLEC DEL rEMEI’ 
 
Diumenge, 15 d’octubre, el mateix dia del tra-
dicional Aplec, a les set del vespre a la Sala 
Gran del Casino hi ha programada L’Aplec del 
Remei, la sarsuela catalana d’Anselm Clavé, 
interpretada per l’Orquestra Simfònica de 
l’Escola de Música de Gràcia i el Cor de Veus 
del Vallès, de Ripollet, amb 4 solistes i l’ac-
tor Albert Gràcia. Abans de l’espectacle es 
farà una conferència de l’estudiós Roger Ca-
nadell sobre l’obra de Clavé i la seva vincula-
ció amb Caldes de Montbui. La Fundació Casi-
no de Caldes i la Federació de Cors Clavé han 
portat a la vila termal l’obra magna de Josep 
Anselm Clavé, que va iniciar la cultura cata-
lana moderna, les noves formes d’oci en una 
societat incipientment massificada fa cent 
cinquanta anys. L’Aplec del Remei va ser la 
primera sarsuela en llengua catalana que es 

conserva i es considera una pedra angular del 
teatre català i pilar de la identitat col·lectiva. 
 
L’APLEC DEL rEMEI VA DECIDIr LES 
DATES DE LA FESTA MAJOr
 
Fins a mitjan segle XIX, Caldes de Montbui ce-
lebrava la Festa Major el dia de Santa Susanna, 
l’11 d’agost, i tenia com a festes i patrones secun-
dàries la de la Santa Majestat i la del Remei. 
Una acta del Ple de l’Ajuntament del 21 de juliol 
de 1861 recull la decisió municipal de canviar la 
festa de dia per fomentar el turisme, i endarrerir 
així la celebració per tenir-la en dies més frescos 
i idonis per prendre un bany termal. La Festa 
Major va ser traslladada al quart diumenge de 
setembre, el dia de la Santa Majestat. Aquest 
canvi va fracassar, perquè la vila es reservava 
les ganes de festa pel popular Aplec del Remei, 
que es feia just vuit dies després, el segon diu-
menge d’octubre. La solució definitiva, i que ha 
arribat fins als nostres dies, va ser fusionar les 
dues festes de la següent manera: la Festa Major 
es va traslladar al segon cap de setmana d’oc-
tubre i la festa del Remei, al tercer diumenge, i 
va esdevenir un fi de festa al cap de vuit dies, la 
Capvuitada. Consta als arxius de l’Ajuntament 
que hi va haver un moment en què els calderins 
no sabien quan els tocava fer festa grossa, ara 
però ja ho tenen clar i estan a punt. 

9 h - XXIII Trobada de cotxes antics
inici i final: plaça catalunya

9.30 h · Trobada carros i pujada al remei
sortida: aparcament el tint
arribada: santuari del remei

10 h · Trobada de puntaires
lloc: passeig del remei

10 h · Partides d’escacs per a tothom
lloc: passeig del remei

10 h · Fires i mostres
lloc: passeig del remei

10.30 h · Ofici solemne de la Mare de 
Déu del remei
lloc: ermita del remei

12 h · Cercavila amb els bastoners, 
geganters, sardanistes i castellers 
inici: plaça de la font del lleó 
final: ermita del remei

12.15 h · Aplec del remei amb la Cobla 
Genisenca - Ballada popular de sardanes
lloc: recinte del remei

19 h · Sarsuela catalana d’Anselm Clavé  
preu d’entrada: 10-12 €. 
lloc: sala gran del casino de caldes

tures de forja representant el cos femení i unes peces de joieria 
on el seu estil modernista hi és ben present. Per l’autora “tre·
ballar amb les mans és el que més m’agrada tot i que cada 
dia agafo el pinzell”. Per l’Esther Tenedor, que forma part del 
col·lectiu d’artistes que exposen al Casino i membre de l’Asso-
ciació Cívica Calderina, presentar aquesta exposició té un fort 
component emocional, exposar al Casino és on més nervis pa-
teix tot i que s’hi troba com a casa.
L’exposició es podrà veure fins a finals d’octubre.
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la jugadora calderina es va proclamar campiona del món de seleccions als world roller games disputats a la Xina 

de setembre a les quatre de la 
tarda. Pavelló Longjiang Gymna-
sium de Nanquín, a la Xina. La se-
lecció espanyola femenina d’ho-
quei patins salta a la pista per 

enfrontar-se en la final dels World Roller Games 
–el mundial de patinatge– a la potent selecció 
d’Argentina. Amb el número 3 a l’esquena, Laura 
Puigdueta, una calderina de 22 anys que vol fer 
història.
El partit no comença bé i al cap de tres minuts l’ar-
gentina Valentina Fernández anota el primer gol 
després del refús de la portera Laura Vicente, en 
un llançament de penal. Natasha Lee i Berta Bus-
quets capgiren el marcador per a les de Ricardo 
Ares. És el moment de Puigdueta, que trenca la 
igualada a dos minuts del final, abans que Fernán-
dez torni a igualar el partit a tres, per marxar al 
descans amb aquest resultat.
Al 31, les argentines es tornen a avançar, però és la 
jugadora calderina de l’HC Palau qui torna a igualar 
el marcador. S’arriba a la pròrroga i la selecció es-
panyola aconsegueix el 5 a 7 final i el sisè campionat 
del món d’hoquei patins, el segon per a la jugadora.
La Laura, graduada en òptica i optometria, és una 
de les jugadores estrella de l’equip del Palau, on 
juga des dels 11 anys després d’arribar procedent 
del CH Caldes. Tot i la seva joventut, ja compta 
amb un palmarès de dos mundials i tres europeus, 
a més d’una lliga amb el seu club. És, doncs, una 
de les referències nacionals de l’esport.
“Vaig començar a jugar als tres anys a Caldes 
i va ser el meu pare qui va ensenyar·me aquest 
esport, ja que jugava de porter. Quan el femení 
es va desfer, als 11 anys vaig marxar al Palau, on 
a poc a poc vam començar a ascendir categori·
es fins a arribar a l’OK Lliga femenina”, explica 
la davantera a la terrassa del Bar Totote, on de-
clina la invitació de prendre res. A la Laura, una 
noia molt viva, se la veu acostumada a les entre-
vistes, tot i que no és gaire habitual veure notíci-
es als mitjans sobre aquest esport, excepte quan 
es guanya quelcom important. 
Malgrat el seu impressionant palmarès, la jugado-
ra no pot viure d’aquest esport i no cobra res per 
jugar al seu club, llevat de les primes amb la selec-
ció si guanya cap títol: “a qui li agrada l’hoquei, 
es desviu per aquest esport i és capaç de re·
nunciar a moltes altres coses. Si et compensa, 
encara t’agrada més. He tingut la sort de jugar 
en molt bons equips, guanyar moltes coses i se·
guir il·lusionant·me dia a dia”.

laura Puigdueta, al cim 
mundial de l’hoquei patins

2
Albert San Andrés

Laura Puigdueta, segona per la dreta, celebrant el títol. A la dreta, la calderina amb la copa del Campionat del Món d’hoquei. > cedida rfep

CF CALDeS | MUNDial

No és fàcil ser jugadora d’elit en un esport on no es 
cobra i on els pocs privilegis –com per exemple a l’ho-
ra d’estudiar a la universitat– d’un esportista d’aquest 
estatus en la vida diària són més difícils d’aconseguir. 
La davantera explica que “quan et fas gran has de 
valorar els esforços per seguir jugant. És una mica 
frustrant, ja que l’esport és la meva prioritat. Vaig 
decidir seguir i gràcies a l’ajuda dels meus pares i 
de la meva feina puc combinar·ho tot”. Durant l’any, 
entrena tres cops per setmana, però el problema arriba 
amb la selecció, on ha d’entrenar als matins al CAR de 
Sant Cugat i durant quatre dies entre setmana. A més, 
perd les seves vacances quan ha de jugar un mundial o 
un europeu. “He de demanar permís a la feina i can·
viar torns per poder adaptar·me i tinc la sort de po·
der·ho fer, ja que em tracten molt bé a la feina”, ex-
plica poc abans que una àvia s’apropi a la nostra taula. 
La senyora, molt amablement, es dirigeix a la bicam-
piona del món per animar-la a seguir jugant l’esport. 
El seu marit i el seu fill van ser jugadors, ens explica. 
“A Caldes és més conegut el meu pare que jo, però a 

Palau la gent et comença a reconèixer pel carrer” 
admet Puigdueta, mentre la calor de l’últim dia de se-
tembre comença a fer-se present a la font del Lleó. Tot 
i no ser un esport de masses, l’hoquei patins femení és 
un esport a l’alça, on Catalunya és potència mundial, 
com en el cas del masculí.
La Laura ha tocat el sostre mundial de l’esport, però 
no en té prou, ja que “són moltes hores de dedicació. 
He viscut el que és perdre i per això acabes valorant 
més les victòries. Ara en vull més, no en tinc prou. 
L’any que ve és l’europeu i, en dos anys, els Roller 
Games a Barcelona on tant de bo pugui tornar amb 
la selecció i guanyar”.
“Mires al teu voltant i veus que ets una privilegi·
ada en l’esport de l’hoquei. Fins que no arribes a 
casa no et comences a creure el que has fet”, expli-
ca amb entusiasme la davantera, que ja ha començat 
a preparar la lliga de clubs per seguir sumant títols al 
seu palmarès i pregant per no haver de renunciar mai 
al seu somni de seguir sent una de les millors jugado-
res del món.

El passat 17 de setembre, els dos equips sènior del CN Caldes van es-
trenar nova temporada a Segona Catalana de la millor manera pos-
sible. Tant el masculí com el femení van aconseguir la victòria en 
els primers partits disputats aquell diumenge d’inici de la competi-
ció de Lliga. “Esperem que aquesta temporada sigui molt profi·
tosa per als dos primers equips”, comentava el club després dels 
primers resultats, i afegia que “els objectius són els de quedar al 

màxim amunt possible i intentar l’ascens de categoria”. En el se-
güent partit, però, les noies van patir la primera derrota contra el CB 
Ripollet i els masculins van mantenir la ratxa de victòries consecu-
tives, que es va allargar fins al partit disputat aquest darrer cap de 
setmana. Així, els nois van seguir escalant dins la categoria amb una 
victòria contra el Morell, 64 a 78, i les noies van recuperar les forces 
amb la també recent victòria contra el Sant Quirze. 

Molt bon inici de temporada per al bàsquet del CN Caldes 

“He viscut el que 
és perdre i per això 
acabes valorant 
més les victòries. 
Ara en vull més, no 
en tinc prou” 

Laura Puigdueta
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El recam Làser Caldes en l’últim partit amistòs de la pretemporada, contra el Lleida. > m. càtedra

torna l’oK lliga

El Recam Làser Caldes és a punt 
d’enfrontar-se al primer partit de 
la nova temporada de l’OK Lliga. 
Ho farà com a visitant el dissab-
te 7 d’octubre a les 20 h, contra 
el CP Palafrugell. L’anterior par-
tit disputat el passat 28 de setem-
bre contra els del Segre va signi-
ficar l’última prova de foc, l’últim 
test de pretemporada a què s’en-
frontava. L’ocasió significava una 
bona oportunitat per veure el ni-
vell dels de Candami abans de 
l’esperat debut, però malaurada-

hoqUeI | iNiCi tEMPoRaDa

El CF Caldes reprèn el bon camí

El CF Caldes va reprendre el camí de la victòria contra el CF La Tor-
reta després de l’última derrota contra el Vilanova gràcies a una diana 
de Kevin Caballero (1-0). El conjunt de la vila termal va agafar aviat 
les regnes del partit davant un rival molt ben posicionat amb una cir-
culació de pilota ràpida i vertical, i es va cobrar ja el gol al minut 11. El 
central Guillem González va sortir des de darrere conduint i va col-
locar una passada a l’espai controlada per un Kevin Caballero que, 
entrant per l’esquerra, va marcar el seu vuitè gol amb un ajustat xut 
ras al pal llarg. Els blaugranes van poder donar un cop definitiu pas-
sada la mitja hora, quan Julián, de La Torreta, va cometre penal per 
bloquejar amb la mà un remat. Va veure la segona groga i per tant 
va ser expulsat. Tot i així, Marcelo Villegas va enviar fora el llança-
ment des del punt fatídic. D’aquí fins al final, els calderins van buscar 
aquest segon gol sense encert, encara que La Torreta va tenir amb 
prou feines dues aproximacions perilloses gràcies a la solidesa defen-
siva dels de la vila termal, que per primer cop van deixar la porteria a 
0 aquest curs. El Caldes visita aquest diumenge el Lourdes (12 h) en 
la sisena jornada del grup 9 de Tercera Catalana. > T. CANYAMErAS

CF CALDeS | tERCERa CatalaNa

partit amistós de la pretempora-
da no ha assolit els objectius mar-
cats. No obstant això, el calendari 
segueix i el 30 de setembre es va 
celebrar la presentació oficial de 
la nova temporada de l’OK Lliga. 
Seguint amb els compromisos i 
amb les piles ben carregades, els 
calderins sortiran a la pista el dis-
sabte 7 d’octubre i esperem que 
ho facin amb les millors energi-
es per poder iniciar una espec-
tacular nova temporada. > FONT: 
PrEMSA CH CALDES 

Jugada del partit contra el CF La Torreta. > m. càtedra

ment el resultat va anar a favor 
dels de Lleida, amb un final de 
2-5. Després de l’empat a l’Olím-
pic de Vic el 22 de setembre, els 
vallesans volien seguir sumant 
bones sensacions contra un Llei-
da que afrontava la temporada il-
lusionat amb l’arribada dels ger-
mans Di Benedetto, Jordi Creus i 
Cèsar Candanedo. A més, el qua-
dre de Folguera no va perdre cap 
jugador important amb les reno-
vacions de Dario Giménez o An-
dreu Tomàs. Així doncs, l’últim 

els de candami es preparen pel gran debut d’aquest dissabte
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AGenDA 03 al 16 d’octubre

      exPoSICIonS

“Convenció sobre els Drets 
de l’Infant”
Fins 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. l’ 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.

“ATeneUS, CULTUrA i 
LLIberTAT”
Fins a l’1 de novembre. Exposició 
sobre l’associacionisme a la 
Catalunya contemporània. 
Entrada lliure. 
lloc: sala d’Exposicions d’El 
Centre, ateneu Democràtic i 
Progressista. 
organitza: El Centre, ateneu 
Democràtic i Progressista. 

“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 l’edició del llibre 
l’Electra, 100 anys d’electricitat 
a Caldes (1917-2017). la mostra 
es divideix en una part dedicada al 
llibre i una altra, de caire didàctic, 
al procés a través del qual s’obté 
l’electricitat. 
lloc: Museu thermalia.
organitza: Electra Caldense. 

  DIMARTS 03
08 h · DeIxALLerIA MÒbIL
lloc: a la cantonada entre el 
carrer Montserrat i l’avinguda 
de Pi i Margall.
org.: ajuntament de Caldes. 

  DIMECRES 04
19 h · ConFerènCIA
a càrrec de Maite Vilalta i Ferrer 
amb motiu de l’acte inaugural del 
curs 2017-2018, amb el títol:
“balances fiscals: és només una 
qüestió de números?”. De lliure 
accés per a tothom. 
lloc: sala de Cuines de Can Rius.
organitza: aules d’Extensió 
Universitària Delfí Dalmau i 
argemir de Caldes de Montbui.

  DIVENDRES 06
17.30 h · IoGA *
sessió gratuïta amb motiu de 
la Festa Major, per a adults i 
famílies. 
lloc i organitza: Yoga ashram. 

18 h · horA DeL ConTe * 
activitat especial de Festa Major 
per a infants, a càrrec d’Un 
Conte al sac, amb l’actriu Mercè 
Martínez. 
lloc: sala d’actes.
organitza: biblioteca de Caldes.

  DISSAbTE 07
10 h · VI oLIMPÍADeS 
InFAnTILS *
activitat dirigida als més petits 
en forma de joc, on se’ls apropa al 
món de l’atletisme amb diferents 
modalitats.
lloc: plaça Catalunya.
organitza: Club atlètic Calderí.

20 h · MÚSICA
Concert sloW & CaNEla 
slow Quartet & Carme Canela 
( jazz)
Un concert ben especial amb 
música original, a partir de la 
poesia de sandro Penna, amb 
Carme Canela, Pintxo Villar, 
Dani Pérez i oriol Roca. Entrada 
5 € socis, 8 € simpatitzants.
lloc i organitza: El Centre, 
ateneu Democràtic i 
Progressista. 

  DIUMENGE 08
12 h · MISSA *
ofici solemne de Festa Major. 
Missa de la santa Majestat.
lloc: Església santa Maria.

18 h · GALA benèFICA
Huella, gala benèfica de dansa 
oriental, tribal, fusió, salsa, 
flamenc... a favor de Caldes 
animal. Entrades online a 
ticketea. Preu de l’entrada: 8 €. 
lloc: sala d’actes de l’escola 
statgE.
organitza: companyia de dansa 
saMaaR. 
Col·laboren: Escola de Danses 
Escèniques statgE, Mamut 
art studio i Caldes animal. 

18 h · SArDAneS *
actuació amb la cobla sant Jordi 
Ciutat de barcelona, amb motiu 
de la Festa Major de Caldes.
lloc: plaça de la República. 
organitza: agrupació 
sardanista Calderina.

18.30 h · TeATre *
terra baixa, d’Àngel guimerà, 
i dirigida per Ricard Rebellón. 
interpretada pel gEC. Preu 
d’entrada: 10-12 €. 
lloc: sala gran del Casino de 
Caldes.
organitza: Casino de Caldes. 

  DILLUNS 09
CASTeLLerS
actuació dels Escaldats de 
Caldes amb motiu del Pilar 
Caminat. 
lloc: Caldes de Montbui.

19.30 h · MISSA
Missa de Difunts. 
lloc: Església de santa Maria. 

  DIMARTS 10
20.30 h · xerrADA
“la conversió pastoral”, a càrrec 
de Mn. Francesc Jordana, rector 
de Parets del Vallès.
lloc: locals parroquials de Caldes. 

  DIjOUS 12
18.30 h · DAnSA *
Endansat , amb l’Esbart de 
Castellterçol. Entrada: 8-10 €. 
lloc: sala gran del Casino.
organitza: Casino de Caldes. 

  DIVENDRES 13
ForMACIó
inici període d’inscripció per al 
Mòdul D de la Formació tiC.
lloc i org.: biblioteca de Caldes.

20 h · PreSenTACIó LLIbre
El último rey de África, de José 
antonio Quesada. la presentació 
anirà a càrrec de Montse Font 
barrios, llicenciada en ciències 
polítiques, i el mateix autor, José 
antonio Quesada Coves, llicenciat 
en història i professor de geografia, 
història i història de l’art. 
ambientada a l’Àfrica de les 
primeres dècades del segle XXi, 
aquesta absorbent novel·la de José 
antonio Quesada Coves s’endinsa 
més enllà dels fets i presenta un 
sòlid panorama de les riqueses i de 
les misèries d’aquest territori. 
la novel·la es podrà adquirir 
durant l’acte. 
lloc: sala d’actes.
organitza: biblioteca de Caldes. 

  DISSAbTE 14
12 h · Un ConTe AL SAC
Narració de contes per a petits 
lectors. Visca la Festa Major! amb 
animals, instruments i música 
en directe. a càrrec d’Un Conte al 
sac. activitat apta per a nens fins a 
4 anys.  Places limitades. 
lloc: àrea infantil de la biblioteca.
organitza: biblioteca de Caldes. 

17 h · CUrSA *
5a Cursa de la Font del Dimoni. 
Cursa de muntanya de 10 km amb 
diferents proves de categoria 
infantil en distàncies de 700 i 
1.000 metres. 
lloc: Parc Can Rius.
organitza: Club atlètic Calderí.

18 h · MÚSICA *
Concert de Capvuitada, música sacra 
amb la companyia  Òpera-collage.
lloc: Església santa Maria. 

19 h · MÚSICA 
la millor música rhythm & blues 
arriba a Caldes per la Capvuitada 
amb la segona edició del Hot 
WatER toWN WEEKEND. En 
aquesta segona edició es comptarà 
amb la mítica banda de Vitòria 
tHE allNigHtERs, un dels 
millors grups de l’escena a nivell 
estatal i internacional, amb una 
llarga trajectòria des de mitjan 
anys 80. El segon grup serà tHE 

sURFiN bURRitos, una banda 
de barcelona que arrasa per allà 
on passa amb un directe explosiu. 
Una vegada acabada la música 
en directe es donarà pas als vinils 
amb reconeguts DJ de l’escena 
rhythm & blues, rock and roll, 
rhythm & soul … 
Entrada: 10 € socis i 12 € 
simpatitzants.
organitzen: soprano Rhythm 
Club i El Centre.
lloc: El Centre, ateneu 
Democràtic i Progressista.

21.30 h · SoPAr bALL *
Restauració a càrrec de termes 
Victòria. Música en viu amb el Duet 
Esquitx.  Preu d’entrada: 45-50 €.
lloc: sala gran del Casino de Caldes
organitza: Casino de Caldes .

  DIUMENGE 15
10.30 h · MISSA
ofici solemne de la Mare de Déu 
del Remei.
lloc: Ermita del Remei.

12.15 h · SArDAneS 
actuació amb motiu de l’aplec del 
Remei amb la Cobla genisenca. 
lloc: recinte d’El Remei .
org.: agrupació sardanista 
Calderina.
Col·labora: Colla sardanista 
aquae Calidae.

19 h · MÚSICA 
Presentació de la sarsuela 
catalana d’anselm Clavé, amb 
motiu de l’aplec del Remei. a 
càrrec de l’orquestra simfònica 
de l’Escola de Música de gràcia 
i del Cor de Veus del Vallès 
de Ripollet, dirigit per bruno 
Nájera; solistes: Marta Carrillo, 
Jaume Casalí, Carme Miró i lluís 
giménez; actor: albert gràcia, 
i conferència inicial de Roger 
Canadell sobre l’obra i la figura de 
J.a. Clavé. Preu d’entrada: 10-12 €. 
lloc: sala gran del Casino de 
Caldes.
organitza: Casino de Caldes. 
Col·labora: ajuntament de Caldes 
de Montbui. 

  DILLUNS 16
SÍnDIC De GreUGeS
s’atendran les persones que 
vulguin fer consultes o presentar 
queixes contra una actuació de 
l’administració pública i també 
contra les empreses que presten 
serveis d’interès general (llum, 
aigua, gas, etc.). 
Cal demanar visita prèvia al 
900 124 124.
lloc: les Cases dels Mestres.

18 h · CUrS
“Vols ser youtuber?”. Curs 
d’iniciació per a joves, a càrrec de 
Roc Massaguer. El curs es farà 
els dies 16, 18, 23 i 25 d’octubre 
durant una hora i mitja. El període 
d’inscripció acaba el 13 d’octubre. 
Places limitades. 
lloc: sala d’actes. 
organitza: biblioteca de Caldes de 
Montbui.

Els actes marcats amb un asterisc estan programats dins de la Festa Major

FUTBOL
3a catalana · grup 9 · J5

CLASSIFICACIÓ PT

montmeló - llinars 0-3
ametlla - lourdes 3-9
sarrià - palautordera 0-1
st. celoni - Vilamajor 5-1
montcada - sta. perpètua 4-0
lliçà de Vall - Bigues 4-2
Caldes - Torreta 1-0
Vallès - sta. eulàlia 2-3
Vilanova - canovelles 3-1

Vilanova Vallès cf a 15
sta. maria montcada Ud a 13
Caldes Montbui CF A 12
sant celoni Ue a 12
lourdes Ud a 10
montmeló Ue cf a 10
canovelles Ue a 9
lliçà de Vall cf a 8
llinars ce a 7
Vallès cat a 6
cf sta. perpètua 6
Bigues ce a 6
la torreta cf a 4
sta. eulàlia ronçana ce a 4
palautordera cf a 4
ametlla assoc. esp. c a 2
sarrià cp B 1
Vilamajor cf a 0

BÀSQUET M
2a mascUliNa · fp · grUp 3 · J3

CLASSIFICACIÓ PG PP

st. Quirze - matadepera 67-77
Morella - Caldes 64-78
st. cugat - cerdanyola -
st. pere - artés 53-57
st. Nicolau - salou -
Berga - Vilatorrada -
st. Jordi - Valls -
st. fruitós - reus 79-74

CN Caldes A 3 0
asfe st. fruitós a 3 0
cB Vilatorrada 2 0
Qbasket st. cugat 1 2 0
cB matadepera 1 2
manyanet reus a 1 2
cB artés B 1 2
st. Quirze  1 2
cB cerdanyola B 1 1
cB Valls BNa 1 1
cB morell a 0 3
cB salou B 1 1
ce st. Nicolau B 1 1
Bàsquet Berga 1 1
cB st. pere 0 3
ceB st. Jordi a 1 1

BÀSQUET F
2a femeNiNa · fp · grUp 3 · J3

CLASSIFICACIÓ PG PP

esplugues - cornellà -
Barça - pia -
Caldes - St. Quirze 74-40
aese - ripollet 54-41
Badalona - llefià 56-68
Neus - Hospitalet -
st. Jordi - st. Nicolau -
cN terrassa - collblanc -

CN Caldes 2 1
cB ripollet  2 1
UB llefià a 2 1
ceJ l’Hospitalet B 2 0
cB Nou esplugues 2 0
aese a 1 2
ce st. Nicolau B 2 0
ceB st. Jordi 2 0
cN terrassa 1 1
Bàsquet Neus a 1 1
Badalona a 0 3
Barça cBs B 1 1
aec collblanc a 1 1
st. Quirze Bc 0 3
Bf cornellà 0 2
pia sabadell 0 2
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TELÈFONS D’INTErÈS || Equipaments Municipals · ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca municipal: 93 862 67 56 · centre 
cívic i cultural: 93 865 49 77 · espai can rius: 93 865 41 40 · espai Jove el toc: 93 865 46 55 · Jutjat de pau: 93 865 00 81 · 
oficina de turisme: 93 865 41 40 · omic: 93 865 45 30 || Serveis · correus caldes: 93 865 02 49 · taxis de caldes: 93 865 18 
17 · deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · ràdio de caldes: 93 865 14 51 · tV caldes: 93 865 46 73 · calderí: 93 707 00 97 
|| Sanitat · ambulàncies: 902 23 20 22 · cap: 93 865 41 25 · creu roja: 93 865 10 01 · Urgències mèdiques: 061 || Funeràries · 
serveis funeraris torra: 93 865 41 45 serveis funeraris santa susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · emergències: 
112 · policia local: 93 865 41 41 · mossos d’esquadra: 088 · Bombers de la generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

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

24 de setembre
JOSé MArIA LLEDÓ VErDIÓN

“La democràcia és la 
necessitat de doblegar-se de 
tant en tant a les opinions 
dels altres”.

>Winston Churchill 

La frase de la quinzena
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“Sempre he pensat 
que la cultura d’un 

poble és allò que 
l’allibera”
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Què és per a tu la cultura?
Possiblement cada persona té una de-
finició exacta de cultura. Jo sempre he 
pensat que la cultura és allò que ens fa 
lliures. Per què? Perquè la cultura dona 
coneixement, dona identitat i fa que 
sigui transversal, que ens entenguem 
entre les persones. Per tant, si tots 
els adjectius que li vulguem donar els 
posem en un mateix tronc, veurem que 
la persona en aquestes condicions és re-
alment lliure. Sempre he pensat que la 
cultura d’un poble és allò que l’allibera. 
Si no hi ha aquests coneixements, si no 
hi ha aquestes possibilitats d’entesa, si 
no hi ha aquest compartir aquest senti-
ment d’identitat i només vius del que és 
teu, aquest farcell d’adjectius que dona-
ríem a la cultura queda estancat.

· Mesures com l’IVA cultural s’ha 
carregat certs sectors de la cultura?
De les moltes incongruències fiscals, 
aquesta ha estat molt directa perquè ens 
ha afectat sobretot a Catalunya. L’IVA 
cultural ha estat una arma que els que 
tenim aquesta responsabilitat en enti-
tats culturals l’hem patida, l’hem viscu-
da i fins i tot ens ha incomodat molt. Fins 
i tot, ens ha privat de fer coses. A tot el 
sector de la producció cultural l’ha fre-
nat durant un temps. Per bé que des dels 
casinos o ateneus hem intentat mante-
nir sota mínims la producció cultural 
tant com hem pogut, som molt consci-
ents que no hem pogut arribar. Tu agafes 

una actuació musical que val 2.000 
euros i saps que automàticament són 
2.500. Quan estàs en una època on 
tothom va molt granat o que té una 
disponibilitat econòmica important, 
no es notaria. Però això ens va caure 
quan estàvem pendents d’una rees-
tructuració econòmica important.

· Quan vas entrar al Casino?
Vam entrar als voltants del 2006. La 
primera opció que vam fer és presen-
tar-nos com a comissió per ajudar la 
junta que hi havia aleshores, atès que 
el Casino estava tancat. Aquesta co-
missió, amb poder de decisió, es va 
cuidar de refer els possibles desga-
vells que comportava tancar el Casi-
no i defensar davant l’Ajuntament del 
dret que teníem a obrir. A més de l’as-
sociació del Casino, que vetllava per 
posar al dia els estatuts, vam crear 
una fundació. Es va constituir un pa-
tronat, que presideix Pere Barrios; 
l’associació la presideix Jaume Bala-
guer. La vicepresidenta de la funda-
ció i de l’associació soc jo i després 
tenim Ramon Prat com a tresorer 
de les dues entitats. L’entesa entre 
les dues entitats és fonamental. Avui 
no existiria i tindríem un terreny pla, 
perquè s’hi havia de fer pisos.

· Aquesta Festa Major, el Grup 
Escènic Casino estrena ‘Terra 
baixa’ d’Àngel Guimerà. Com 
serà la posada en escena?
Estem tan complaents amb el Grup 

Escènic que si algun dia vaig a Bar-
celona a veure teatre, em costa molt 
anar-hi. La gent del nostre poble té 
una proximitat extraordinària amb 
el teatre. Quan vas a veure una obra 
de teatre professional, el diàleg és 
ràpid. A mi m’agrada que sigui a un 
nivell pausat perquè tothom l’assu-
meixi. Això el nostre grup ho té apa-
mat i quan vens aquí tens doble sa-
tisfacció: la interpretació la fan molt 
bé i tens aquell plus de la proximitat. 
Vaja, vens a veure l’obra, t’asseus i 
no veus res més. El Terra Baixa que 
veurem serà una passada. Què man-
tenim de la Festa Major? El teatre.

· Per l’estrena de ‘Terra Baixa’ no 
hi seràs perquè tens un compro·
mís com a presidenta de la Comis·
sió Internacional de Catifaires...
Sí, aquest any és molt diferent per-
què la Comissió Internacional ha 
fet quatre actuacions de gran for-
mat. Catalunya ha sortit a l’estran-
ger cinc o sis vegades. Catalunya 
fins ara no existia al mapa catifai-
re. Per exemple, a Malta, aquest 
mes de març, hi va haver 10 dele-
gacions. Nosaltres no anem a com-
petir sinó que aportem. Mirant 
les catifes, vam veure que les mi-
llors, sent justa, eren les de Mèxic, 
Brussel·les i Catalunya. Crec que 
això ho hem d’estimar i de protegir. 

Vicenta
Pallarès
Castelló

Activista cultural i Creu de Sant Jordi 2015

el primer que fa al matí després de llevar-se és veure 
com estan les plantes del seu jardí. Va arribar a caldes 
quan tenia 6 anys i està en entitats com acció cívica 
calderina. ocupa la vicepresidència del casino de caldes i  
presideix la federació catalana de catifaires i la comissió 
internacional. el 2015 va rebre la creu de sant Jordi.

Curiositats

Jordi rius

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


