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Les línies de l’educació del futur
caldes tanca més d’un any de procés participatiu marcant les línies bàsiques que faran de la vila un poble educador

PEC  | FÒRUM D’EDUCACIÓ

i havia la necessitat 
de fer el Projecte Edu-
catiu de Ciutat (PEC) 
perquè a Caldes “en 
matèria educativa es 

treballa molt. En un principi sem-
blava que tothom treballava pel seu 
compte i calia anar tots a l’una”, 
constatava el 28 d’octubre la regido-
ra d’Educació i Formació Permanent, 
Roser Guiteras, abans d’iniciar el  
I Fòrum d’Educació que es va celebrar 
a la Casa dels Mestres, amb la partici-
pació d’una seixantena de persones i 
amb l’objectiu de definir les línies es-
tratègiques que han de definir el PEC. 
De fet, la feina ve de lluny perquè el 
procés que va culminar en el Fòrum es 
pot dir que es va iniciar al juny de l’any 
passat. “Fins i tot, podem dir que el 
vam començar abans, perquè al Pla 
Estratègic Horitzó 2025 el poble de 
Caldes de Montbui va dir que seria 
interessant fer un projecte educa-
tiu”, apunta Guiteras. 

Des de setembre de 2016 han estat 
treballant en el PEC el Grup Impulsor i 
la comissió institucional. “Ha estat un 
treball compartit, de donar veu al 

H
Jordi Rius poble, d’estudiar quines necessitats 

tenim en educació i què podem fer per-
què el nostre poble sigui més educatiu 
i que els nostres infants, joves i grans 
puguin créixer en una millor cohesió 
i participació socials”, explica Núria 
Fabra, que forma part del Grup Impul-
sor. Ella mateixa explica per què es va 
implicar en el projecte: “Professional-
ment, he treballat en el món de l’edu-
cació. Fa molts anys que hi treballo i 
quan vaig veure que hi havia l’oportu-
nitat com a ciutadà de dir-hi la meva, 
vaig pensar que era gairebé un deure 
obligat participar en aquest àmbit. 
També perquè soc mare i tinc dues fi-
lles i em preocupa quin poble tindran 
i quin futur els deixem. En aquest sen-
tit, hi participo per responsabilitat”.

Entre els aspectes que s’han tre-
ballat, per exemple, hi ha la transició 
dels joves al treball i la seva formació. 
“Veiem que hi ha molts joves que se’n 
van de Caldes a formar-se i a treba-
llar fora. Ens agradaria que Caldes fos 
prou acollidor i prou fort per poder 
oferir-los moltes opcions de formació 
professional i de treball dins del mu-
nicipi i que l’èxit no passi per sortir 
de Caldes”, subratlla Fabra. També s’ha 
treballat molt per la innovació educativa 
tant a les escoles com a l’Escola d’Adults 

i l’educació secundària. “I també hem 
parlat d’aconseguir inversió europea. 
Sols no ho podem fer i s’han d’enfortir 
les aliances amb les empreses i amb 
d’altres localitats que ens ajudin a 
incrementar l’oferta que nosaltres 
podem oferir com a municipi”, apun-
ta la membre del Grup Impulsor.

Al gener es va fer la presentació 
del mapa escolar i el mapa social a la 
població. Es va iniciar el mapa de visi-

ons i es van fer cinc reunions amb di-
versos grups de gent. En total, unes 200 
persones hi han participat i han apor-
tat el seu punt de vista sobre l’educa-
ció de Caldes. “La veritat és que hi ha 
punts de vista molt interessants. Hi 
ha moltes coses que es poden millo-
rar”, assenyala la regidora d’Educació 
i Formació Permanent. “La veritat és 
que quan es tracta de processos parti-
cipatius llargs, la participació sol de-

El primer Fòrum d’Educació de Caldes va aplegar unes seixanta persones a Les Cases dels Mestres el 28 d’octubre per debatre les accions que cal emprendre en materia d’educació. > Q. Pascual

L’alcalde J. Solé, el diputat d’Educació R. Homet i la regidora R. Guiteras.  > Q. Pascual

Unes 200
persones s’han 
implicat en la 
realització del PEC

“Les accions que 
s’han decidit tenen 
un preu i s’han 
de preveure als 
pressupostos de 
l’Ajuntament per a 
l’any que ve”.

Roser Guiteras
Regidora d’Educació
i Formació Permanent
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ÀMBITS DE TREBALL I 
ACCIONS PRIORITZADES

1. Àmbit escola: d’on venim i cap a on 
volem anar
“Noves maneres d’aprendre”
· Incorporar més activitats artístiques, 
tecnològiques, experimentals i més sortides.
· Fomentar la coherència de les innovacions 
metodològiques entre etapes educatives.

“Diversitat i escola”
· Millorar la coordinació i la relació entre els 
centres educatius i altres agents educatius 
(serveis socials, entitats, etc.).
· Elaborar protocols de prevenció, detecció i 
seguiment de situacions de risc social.

2. Àmbit fora escola: l’educació més 
enllà de l’escola
“Serveis per a infants i joves”
· ampliar recursos humans i horari d’obertu-
ra del servei d’Informació Juvenil El Toc.
. Organitzar activitats i espais de suport/
ajuda a l’estudi per a infants i joves.

“Joves implicats”
· crear un consell de Joves semblant al 
consell d’Infants i dotar-lo de continguts.
· Reactivar espais de trobada de joves 
(assemblea de joves).

3. Àmbit transició escola-treball i 
formació permanent
“Formació i inserció dels joves”
· Elaborar un projecte local per a joves que 
es desvinculen del sistema educatiu abans 
de qualificar-se (16-18 i 19-29 anys).
· Promoure la creació de cicles formatius de 
grau mitjà i gau superior.

“Formació al llarg de la vida”
· coordinació dels agents implicats 
(universitat Popular, Escola d’adults, 
Formació Ocupacional-sOc, etc.) en la 
formació permanent. 
· ampliar i diversificar l’oferta i els formats 
de la formació d’adults. Formació en línia. 

4. Àmbit poble educador: tots i totes 
eduquem
 “Inclusió social”
· Incentivar beques des de les entitats.
 · Treball intergeneracional en les entitats.

 “Xarxa d’entitats”
· crear, adequar i/o optimitzar espais.
· cercar col·laboracions entre entitats 
ciutadanes i centres educatius.

“Tots els aprenentatges importants de la vida s’aprenen jugant”. 
Amb la cita del pedagog italià Francesco Tonucci es dona la ben-
vinguda als usuaris visitants del nou blog creat per l’equip peda-
gògic de l’Escola Bressol Municipal Gegant del Pi: http://blocs.
xtec.cat/ebmgegantdelpi/. El nou portal digital presenta un ampli 
ventall de continguts que van des d’informació pràctica relativa 
al funcionament i l’activitat del centre educatiu, fins a coneixe-
ments pedagògics més tècnics referents a l’etapa dels 0 als 3 anys.

El 18 d’octubre es va celebrar la tercera trobada de la secció 
Vallès Oriental Oest de la Xarxa Local Escola Nova 21. La reu-
nió va tenir lloc a l’escola Montbui, que va presentar algunes de 
les seves pràctiques pedagògiques en relació amb l’objectiu del 
grup: avançar cap a l’educació del futur. En la sessió hi van as-
sistir nou representants dels equips impulsors dels centres que 
formen part del col·lectiu i van aprofundir en el coneixement 
del marc d’escola avançada tot plantejant un programa que 
creï una nova visió de centre adaptat a la necessitat del canvi.

ESCOLA BRESSOL GEGANT DEL PI  | BLOG

EDUCACIÓ | XARXA LOCAL ESCOLA NOVA 21

ESCOLA MONTBUI | AMPA

Informació i divulgació de 0 a 3

L’escola Montbui, amfitriona en la 
sessió d’octubre

Prop de 200 persones van participar el 21 d’octubre en la millora
dels patis de l’escola Montbui, una iniciativa que va suposar, entre 
d’altres actuacions, la instal·lació d’un hort, d’un nou sorral i d’un 
gran taulell numèric; la construcció d’una muntanya de pneumà-
tics, d’una cabana de fusta i d’altres espais lúdics com una cuina 
pintada en un mur i moblada i circuits d’aigua per a l’experimen-
tació dels infants i la plantació d’arbres de diferents espècies. Des 
de l’AMPA feliciten tota la comunitat educativa per aquesta de-
mostració de cooperació, treball en equip i compromís amb l’esco-
la pública. La jornada va començar de bon matí i es va perllongar 
fins ben entrada la tarda, amb una pausa per dinar en què els as-
sistents van gaudir d’una botifarrada i macarrons per als infants.

200 persones participen en la 
millora dels patis

créixer, però no ha estat així i hem 
pogut constatar que hem treba-
llat plegats per fer un projecte de 
poble”, explicava l’alcalde de Cal-
des, Jordi Solé, en la presentació 
del I Fòrum d’Educació

El 28 d’octubre es van fer uns 
tallers per prioritzar què es farà 
l’any que ve segons quatre àmbits 
amb diferents línies estratègiques: 
“Àmbit escola, d’on venim i cap a 
on volem anar”, “Àmbit fora es-
cola: l’educació més enllà de l’es-
cola”; “Àmbit transició escola-
treball i formació permanent” i 
“Àmbit poble educador”. Dins de 
cada àmbit es van prioritzar dues 
línies estratègiques i dins de cada 
línia estratègica, un parell d’acci-
ons. Els diferents grups de treball 
van prioritzar en total 16 accions 
que s’han de portar a terme (vegeu 
quadre adjunt). S’havia de fer així 
“perquè aquestes accions tenen 
un preu i s’han de preveure als 
pressupostos de l’Ajuntament”, 
comenta Guiteras. A partir d’ara, 
el compromís municipal de desti-
nar els recursos necessaris per al 
desplegament d’aquestes accions, 
amb la participació de la ciutadania 
i dels diferents agents implicats en 
la seva implementació, és ferm. De 
fet, Guiteras, durant la presentació 
de la jornada, va parlar dels recur-
sos que l’Administració ha destinat 
al PEC, com el pla d’acompanya-
ment i assessorament que ofereix 
la Diputació o l’Oficina Tècnica del 
PEC oberta per l’Ajuntament.

Un dels eslògans del I Fòrum 
d’Educació era “Vine i decideix”. 
La seixantena de participants van 
decidir “en quins punts se segui-
rà treballant”, assegura Fabra. 
Així, “hem de seguir reunint-nos, 
avaluant, pensant com es pot fer, 
buscant idees i treballant perquè 
això sigui una realitat. Ara toca 
al poble assumir-ne el lideratge i 
portar-ho a la pràctica”, puntua-
litza la membre del Grup Impulsor.

“Ens volem definir com un 
poble educador. Entenem l’edu-
cació com un procés al llarg de 
la vida, no tan sols per a infants 
i adolescents, sinó també per a la 
gent gran, tot tipus de formació 
que permeti a les persones mi-
llorar coneixements. La defini-
ció d’educació que fa el PEC i el 
Fòrum és molt ampla i tots podem 

ser educadors en el rol d’educa-
dors, de pares i d’alumnes”, ex-
plicava Solé per subratllar l’esperit 
aglutinador i de poble que té el PEC.

EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET
El diputat delegat d’Educació de la 
Diputació de Barcelona, Rafa Homet, 
no es va perdre l’acte del Fòrum ja 
que també va ser present a l’inici 
dels treballs. El Fòrum “és un final 
que és un inici, de fet, encara que 
sembli paradoxal. El Grup Impul-
sor del PEC ha estat treballant tot 
aquest temps, presenta tot un se-
guit d’actuacions i ara es priorit-
zaran quines es portaran a terme 
l’any que ve”, apuntava Homet. En 
aquest sentit, explicava que el que ha 
de fer Caldes és dissenyar el model 
educatiu per al futur, “com creu que 
ha d’actuar i s’han de coordinar 
tots els esforços en matèria d’edu-
cació que s’estan fent per als pro-
pers temps. I això no passa només 
per allò que s’està fent a les escoles 
i instituts o als centres educatius 
municipals, sinó que també passa 
per coordinar, posar en valor i en 
xarxa tot allò que s’està fent en ma-
tèria educativa des de les entitats, 
associacions i col·lectius”.

La tasca de la Diputació 
ha consistit en un ajut directe a 
l’equip impulsor perquè organit-
zi, prioritzi i faci tot el treball. A 
partir d’aquí, segons la prioritat, 
“donarem suport a algunes ac-
tuacions. A algunes, nosaltres ja 
hi donem suport, com les esco-
les bressol, municipals i d’adults, 
però per a d’altres oferim suport 
tècnic i, si cal, suport econòmic”, 
subratlla el diputat d’Educació.

“El PEC és una estratègia, 
encara que nosaltres ja l’estem 
ampliant al concepte educació 
en temps complet. Aquí el PEC 
és una part molt important per-
què és una definició de la políti-
ca municipal educativa”, afegeix 
Homet. D’aquí a uns 15 anys, el con-
cepte d’educació a temps complet 
“serà hegemònic, en el qual es vin-
cula l’escola amb el currículum 
de tot allò que passa fora. Estem 
amb el PEC, però ja estem treba-
llant amb un pla pilot a 11 muni-
cipis i algunes subcomarques per 
definir com serà aquest model a 
temps complet”, conclou el dipu-
tat d’Educació.
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ocs mesos d’octubre 
estaran tan carregats 
de fets històrics com 
el del 2017. Si l’1 d’oc-
tubre se celebrava el 

referèndum d’autodeterminació de 
Catalunya, 26 dies després el Par-
lament va proclamar la República 
catalana i la seva independència de 
l’Estat espanyol. 

Caldes de Montbui ho va cele-
brar amb abraçades i alegria, i així 
es va escenificar en la concentració 
convocada a la porta del consistori 
al vespre del mateix dia.  

Jordi Solé, alcalde de Caldes 
de Montbui i eurodiputat per ERC, 
va inaugurar la jornada de parla-
ments on també hi van participar 
membres i regidors del consisto-
ri, caps de llista de Som Caldes i 
PDeCAT i representants d’entitats 
locals com CDR, ANC i Òmnium 
Cultural. En un discurs carregat 
d’entusiasme, Solé va recordar 
als assistents el privilegi d’haver 
vist néixer la República catalana, 
però “també volem veure com 
es fa gran”, afegia. La proclama-
ció del Parlament “ha estat un 
pas absolutament necessari per 

En el darrer Ple del 30 d’octubre es va celebrar el 
nomenament de dos nous regidors al consistori 
calderí: David Moncho de Som Caldes i M. Àngels 
Pou d’Units per Caldes. Tots dos van prendre pos-
sessió del càrrec electe després de ser nomenats 
com a candidats a la substitució dels anteriors re-
gidors, els quals van renunciar al càrrec en l’ante-
rior Ple ordinari del 28 de setembre: Anna Mata 
Domènech (Som Caldes) i Francesc Martínez Bo-
luda (UP Caldes). A banda d’aquestes incorpora-
cions, el consistori ja va patir una redistribució de 
regidories amb l’aprovació de la dedicació exclu-
siva de les regidores Núria Carné i Pilar Aznar, 
de tal manera que el regidor Vicenç Personat va 
deixar la Regidoria de Recursos Humans; Carné 
es va afegir a la Regidoria de Desenvolupament 
Econòmic; Aznar, a la Regidoria de Participació 
Ciutadana i Voluntariat, i Josep Ramon Marañés, 
a la Regidoria de Recursos Humans. 

Incertesa política
POLÍTICA | DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA

Després de la proclamació de la República 
catalana el 27 d’octubre passat, la situació 
política a catalunya es manté entre inter-
rogants: Puidemont, retingut a Bèlgica; 
empresonaments a Madrid, i suspensió 
d’autonomia amb l’aplicació de l’article 155

Redacció

P
L’equip de govern de Caldes celebrant la proclamació de la República Catalana el 27 d’octubre. > M. claPERs

a la dignitat del nostre poble”, 
va continuar Solé, “però ara cal 
afrontar un nou repte: prote-
gir-la dels atacs que ja ha comen-
çat a rebre”. Només hi va afegir 
un prec: “no deixem a ningú sol”. 
Segons Solé, “el pas que hem fet 
avui ha estat un pas carregat de 
responsabilitat, però també car-
regat de risc, i ningú es mereix 
empassar-se tot sol aquest risc”. 

LA VEU DE L’OPOSICIÓ
En un dia tan assenyalat com va 
ser el 27 d’octubre, altres agrupa-
cions polítiques del consistori cal-
derí van pronunciar-se per apro-
par-nos les seves valoracions. Som 
Caldes, per exemple, va celebrar 
la proclamació del Parlament sent 
presents en la celebració de la nova 
república des de Caldes de Mont-
bui. “Volem fer una crida per de-
fensar la República i donem el 
màxim suport a les nostres ins-
titucions, menystingudes per 
l’Estat espanyol amb l’aplicació 
de l’article 155”, comentaven des 
del partit. 

A ells s’hi va sumar el PDe-
CAT Caldes, que justificava la pro-

clamació “quan un poble en un 
referèndum escull una opció de 
manera majoritària i és de rebut 
que el seu Parlament proclami 
i faci efectiu allò que la gent ha 
votat”. Amb el suport de l’opinió 
d’un poble, “la decisió està ben 
presa i més tenint en compte que 
el Govern espanyol no ha volgut 
seure a taula en cap moment per 
pactar absolutament res”. Con-
tràriament a això, “la seva respos-
ta és utilitzar la justícia i la força 
per empresonar persones pacífi-
ques, que democràticament re-
presenten la població catalana i 
que són el govern legítim de Ca-
talunya”. 

Més enllà de la declaració 
de la República, el que interessa 
a Units per Caldes és “saber si la 
intervenció d’autonomia acaba-
rà tenint alguna repercussió en 
les corporacions locals” i, afegi-
en, “quin serà el nou marc nor-
matiu que es crearà a partir del 
que sembla ser un nou Estat”. 

Mentrestant, els portaveus 
del PSC de Caldes posaven l’accent 
en l’errada comesa el dia en qües-
tió. “S’ha produït una irrespon-

El passat 28 d’octubre, Frederic Catafau 
i Rabadà va morir als 94 anys a Caldes de 
Montbui. Catafau va ser regidor de l’Ajun-
tament de Caldes per Convergència i Unió 
en el mandat del 1983 al 1987. La presa de 
possessió de l’acte de regidor va tenir lloc 
al Ple municipal del 30 de gener del 1986, 
quan Miquel Puig i Lucas exercia l’alcal-
dia de la vila termal, i va mantenir el càr-
rec fins al mes de maig del 1987 amb la 
convocatòria de les eleccions municipals. 
En honor i record a Catafau, el Ple de 
l’Ajuntament del passat 30 d’octubre va 
iniciar-se amb un minut de silenci. El con-
sistori local ha comunicat que, pel desig 
del difunt i a petició de la família, es des-
tinarà a beneficència l’import de la coro-
na de flors que l’Ajuntament lliura com 
a mostra d’agraïment a les persones que 
han estat càrrecs electes a Caldes.

CONSISTORI | CÀRRECS ELECTES DEFUNCIÓ | CIU

David Moncho i M. Àngels Pou, 
nous regidors de Caldes

sabilitat enorme que ha posat en 
risc les nostres institucions d’au-
togovern, el progrés econòmic i 
la convivència de Catalunya i, 
per descomptat, a Caldes”. Com 
a conseqüència d’aquests fets, “ha 
estat inevitable que el Senat hagi 
autoritzat el Govern d’Espanya a 
emprendre actuacions necessà-
ries per restituir la vigència de 
l’Estatut de Catalunya, per ga-
rantir la seguretat jurídica i re-
cuperar al més aviat possible el 
normal funcionament de les ins-
titucions d’autogovern”. El PSC 
de Caldes ja pronosticava unes fu-
tures eleccions per al proper 21 de 
desembre i desitjaven que “tant de 
bo es recuperi la normalitat i el 
retorn de la legalitat; no espat-
llem més la convivència ja molt 
danyada ni les conseqüències 
econòmiques sobre el turisme i el 
teixit productiu i empresarial”. 

D’altra banda, des del PPC es 
considerava que “el Parlament de 
Catalunya va dinamitar tots els 
ponts de diàleg amb el Govern 
d’Espanya, cometent-se moltes 
irresponsabilitats per part dels 
partits independentistes”. En 

referència a l’activació de l’article 
155, es considera “l’eina que tor-
narà la normalitat al més aviat 
possible; una normalitat”, afe-
gien, “que comença per recupe-
rar la legitimitat institucional i 
donar veu a tots els catalans en 
condicions democràtiques”.

De dalt a baix, David Moncho i M. Àngels Pou en la presa de 
possessió dels respectius càrrecs electes. > aJ. calDEs

Frederic Catafau i Rabadà, 
regidor per CiU en el mandat 
de 1993-1987. > cEDIDa

L’exregidor Frederic Catafau 
i Rabadà mor als 94 anys

Caldes diu “no” al 155

Arran de la reacció política-
judicial de l’Estat espanyol, el 
govern municipal de Caldes ha 
decidit aturar la seva activitat 
institiucional pública en senyal 
de protesta i solidaritat amb els 
deu empresonats. Amb l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució 
espanyola, i la conseqüent 
suspensió d’autonomia de 
Catalunya, en el Ple del passat 30 
d’octubre es va aprovar una moció 
amb l’objectiu d’aturar aquesta 
suspensió i mostrar el clar suport 
al Govern i Parlament catalans.
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l passat 20 d’octu-
bre es va celebrar la 
presentació oficial de 
la nova iniciativa de 
l’Ateneu: la Universi-

tat Popular de Caldes de Montbui. 
En l’acte, que va acollir una quaran-
tena d’assistents, es va explicar el 
projecte, els seus orígens, el funci-
onament i el gruix de matèries que 
s’impartiran en els propers mesos. 

El nou projecte, agermanat 
amb la Universitat Popular de Gra-
nollers, neix de les inquietuds cul-
turals dels membres del Centre i 
amb l’objectiu prioritari de promou-
re l’educació basada en el diàleg, el 

Neix la Universitat Popular
de Caldes de Montbui

foment de la reflexió compartida i 
l’anàlisi crítica com a força motriu 
de les transformacions socials. Sota 
el mateix propòsit i la tradició for-
mativa que històricament han estat 
vinculats als ateneus, la iniciativa 
pretén crear comunitat a través 
del coneixement i, amb aquest, in-
cidir en l’empoderament entès com 
a motor d’evolució social. 

“Es tracta d’una història 
d’amor entre qui vol saber i qui 
vol ensenyar”, explicava Jaume J. 
Pieres, president de l’Ateneu, en re-
lació amb els conceptes universitat i 
popular. D’una banda, és universitat 
arran del rigor dels continguts difo-

ENSENYAMENT | L’ATENEU

El presumpte autor va ser detingut circulant amb un vehicle robat

la iniciativa es va presentar el passat 20 d’octubre davant una 
quarantena d‘assistents al centre, ateneu Democràtic i Progressista

E

SUCCESSOS | DETENCIÓ

Presó per 5 robatoris al Vallès Oriental

Un home de 22 anys i de nacionalitat albanesa va ser 
detingut el passat 19 d’octubre per ser el presumpte 
autor de cinc robatoris amb força a domicilis de 
Caldes de Montbui, Sant Celoni, Montornès del Vallès 
i Santa Maria de Palautordera, tots ells del Vallès 
Oriental. A banda d’aquests, se’l relaciona també amb 
un robatori més a Piera, l’Anoia, i dos delictes de furt 
de vehicles. Durant la matinada d’aquell dijous, agents 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona van localitzar 
un vehicle que circulava fent maniobres estranyes. 
El conductor es va resistir activament a les ordres 
d’aturada dels agents, i aquests van comprovar que 
el vehicle amb el qual circulava havia estat robat feia 
dos dies a Santa Maria de Palautordera. 
L’home va ser detingut i, posteriorment, se’l va 
relacionar amb els robatoris a sis domicilis en 
diverses poblacions del Vallès Oriental i una de l’Anoia. 
L’arrestat va passar a disposició judicial el 21 d’octubre 
i el jutge va decretar-ne l’ingrés a presó.
El cas segueix sent investigat per la Unitat 

NOTÍCIES BREUS

OBRES | PARRÒqUIA SANTA MARIA

Rehabilitació de la portalada barroca 

ARXIU MUNICIPAL | MATERIAL DE L’1-O

HABITATGE | SUBVENCIONS

Prop d’una desena de poblacions catalanes s’han sumat a la iniciati-
va “Arxivem el moment”, i Caldes de Montbui n’és una d’elles. Amb 
el projecte, es fa una crida a la ciutadania calderina per recollir i cus-
todiar material al voltant de l’1 d’octubre a través de l’Arxiu Històric. 
Aquest és l’organisme responsable de rebre el material facilitat, ca-
talogar-lo, estudiar-ne la fiabilitat i l’origen i preservar-lo amb l’ob-
jectiu principal de mantenir sempre viu i accessible el record de com 
va viure Caldes els fets relacionats amb el dia en què es va celebrar el 
referèndum d’autodeterminació. S’accepta documentació en qualse-
vol format, tant de moments anteriors com posteriors al mateix 1-0.

Des del passat mes d’agost, l’Ajuntament de Caldes manté dues con-
vocatòries actives per tal d’ampliar les opcions a la ciutadania i fer 
créixer la borsa de lloguer social assequible. D’una banda, la línia de 
subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats a canvi de 
llogar els immobles amb la mediació de la borsa de lloguer social de 
l’Ajuntament. De l’altra, el consistori ha procurat una segona línia 
d’actuació aprovant les bases per a la compra d’habitatges que es con-
vertiran en immobles de lloguer social. Per a aquesta segona actua-
ció, es disposa d’un total de 315.000 € i el període per presentar els 
possibles habitatges es mantindrà operativa fins al 30 de novembre.

Recopilar per poder recordar

Per a un lloguer social i assequible

A mitjan mes passat, les tanques i el material de construcció ocupaven 
el bell mig del centre de la vila. Es tracta de la tercera i última fase del 
procés d’arranjament de l’església de Caldes, focalitzada en la façana 
i la portalada barroca. Mossèn Xavier Blanco, rector de la parròquia 
calderina, recordava el perquè de l’inici del procés de rehabilitació: 
“És la història d’un accident en què va caure un tros de gàrgola i 
que hem sabut convertir en l’oportunitat de fer-hi obres”. Donada 
la singularitat de la portalada, i el fet de formar part d’un dels actius 
turístics més rellevants de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de la vila 
ha acordat una inversió de 20.000 € que es restaran de l’import total de 
les obres de rehabilitació i reconstrucció: entre els 80.000 i 90.000 €.

sos en les diferents matèries imparti-
des, però també popular perquè “en-
tenem que tothom té dret a accedir 
a una formació de qualitat sense 
condicionaments previs, ni eco-
nòmics ni acadèmics”, comentava 
Norbert Froufe, coordinador de la 
Universitat Popular de Caldes. 

“Tan sols la voluntat de 
saber”, afegia Froufe, és l’impres-
cindible per sumar-se a la iniciativa 
que ja compta amb una oferta d’on-
ze cursos diferents. Des d’història de 
la filosofia fins a història de la dona, 
ciències naturals i socials o electrò-
nica, un ampli ventall de disciplines 
que es podran anar actualitzant te-
nint en compte l’interès i les inqui-
etuds dels membres, així com l’ofe-
riment de nou professorat, expert 
en cada especialitat, amb ganes de 
compartir el coneixement i formar 
part del claustre. L’Institut Manolo 
Hugué, la Cooperativa 70 i el mateix 
Centre són, de moment, els tres es-
pais on es duran a terme els cursos, 
dividits majoritàriament en 15 ses-
sions d’una hora i mitja cadascuna. 

Si el concepte no és formal, 
la metodologia tampoc. Froufe ho 
explicava de manera contundent: 
“Sense exàmens i treballant el 
que es vulgui”, fugint dels mètodes 
propis de l’educació reglada i en el 
marc de relacions desinteressades 
entre els que saben i els que volen 
saber, tan sols (i tan immensament 
important) pel fet de conèixer. 

d’Investigació de Granollers i no es descarten més 
detencions vinculades amb aquests fets. 

Atracament al Caprabo de Caldes
Els treballadors de l’establiment comercial situat a 
l’avinguda Pi i Margall es van endur un bon ensurt el 
passat 21 d’octubre. A l’hora de tancar, tres individus 
van entrar al centre comercial amb ganivets i una 
arma de foc, mentre un quart membre els esperava 
a la sortida dins d’un cotxe. Els delinqüents van 
exigir els diners de la caixa, però no van aconseguir 
una quantia important. L’incident va acabar sense 
cap ferit entre la quinzena de treballadors que van 
patir l’atracament. Tot i activar diversos dispositius 
de control, no s’ha aconseguit encara detenir els 
autors del robatori, però la policia local es mostra 
esperançada de poder capturar-los aviat.

Els promotors de la iniciativa durant la presentació a l’Ateneu.> I.HIJaNO
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PSC Caldes de Montbui

l mes de gener d’enguany es va presentar 
el Projecte Educatiu de Caldes a la ciutada-
nia i, des d’aleshores, el seu Grup Impulsor 
ha fet diverses taules de treball per poder 
construir un mapa de visions i saber què 

pensa la gent de Caldes de l’educació al municipi. En total 
s’han fet cinc taules de treball, amb el consell d’infants, el 
consell escolar municipal, els tècnics municipals, diver-
ses entitats, i empresaris i comerciants. En totes es de-
manava quins eren els punts forts i els febles de l’educa-
ció a Caldes i com es creia que es podia millorar. En van 
sortir propostes molt diverses i, un cop endreçades pel 
Grup Impulsor, s’han organitzat en quatre àmbits de tre-
ball dels quals pengen accions concretes: “Escola”, “Fora 
escola”, “Transició escola treball” i “Formació permanent 
i poble educador”.
El dissabte 28 d’octubre, les 60 persones que van participar 
en aquest Fòrum, van votar dues d’aquestes quatre línies 
estratègiques, i van prioritzar les 16 accions concretes que 
s’aplicaran l’any vinent per millorar l’educació.
Algunes d’elles són: treball intergeneracional en l’àmbit de 
les entitats; cercar col·laboracions entre entitats i centres 
educatius; fomentar la coherència de les innovacions me-
todològiques entre etapes educatives; millorar la coordina-
ció i relació entre els centres eductius i altres agents edu-
cadors; ampliar recursos humans i l’horari del TOC; crear 
un Consell de Joves; elaborar un projecte local per a joves 
que es desvinculen del sistema educatiu abans de qualifi-
car-se, i la coordinació dels agents implicats en la forma-
ció permanent perquè l’oferta sigui més complementària.
Felicitem el grup motor i el Grup Impulsor per la feina-
da que han dut a terme, així com tota la gent del poble 
que s’ha implicat en el projecte per millorar l’educació 
de Caldes.

es del PSC considerem que els últims es-
deveniments a Catalunya, només han ser-
vit per a dos propòsits, fracturar i dividir la 
societat catalana a més de sumir la situa-
ció política i econòmica de Catalunya en el 

més gran dels despropòsits. Enlloc d’aconseguir la inde-
pendència que tant s’havia promès al poble català, s’ha 
augmentat la dependència de l’estat espanyol.
Des del PSC sempre hem defensat “Tenir mes auto go-
vern, un millor finançament i iniciar el canvi cap a una 
Espanya federal”, en paraules de Miquel Iceta parlarem 
alt i clar del que hauria de ser el camí de Catalunya cap 
al progrés.
Fa mesos que advertim amb tristor el perill de judicialit-
zar la política. Sempre hem defensat la importància de 
buscar solucions polítiques a la situació de Catalunya i 
no deixar en mà dels jutjats aquesta necessitat. Però al-
hora tampoc podem interferir, d’un procés judicial, com 
alguns pretenen. Respectem la independència judicial i 
considerem que és un pilar bàsic de la separació de po-
ders del nostre estat.
Els socialistes catalans pensem que mai no s’hauria d’ha-
ver arribat a aquesta situació. Com sempre hem dit, els 
problemes polítics requereixen de solucions polítiques. 
Tot i que ho vàrem advertir des de l’inici de la legislatura 
i fins al darrer minut, el senyor Puigdemont en optar per 
situar-se fora de la legalitat i per seguir una via unilateral, 
ha posat en perill les nostres institucions d’autogovern i 
s’ha fet objecte d’actuacions judicials.
Esperem que les properes eleccions del 21 de desembre 
signifiquin un canvi de formes, un canvi de polítiques, un 
canvi de govern i un canvi de president.

n aquest moment polític, Units per Cal-
des volem estar al costat de les instituci-
ons democràticament escollides i dels seus 
governs. Podem tenir alguns desacords, és 
inevitable, però com a organització políti-

ca farem pinya en la protecció del nostre Ajuntament, del 
Parlament de Catalunya i del president i el Govern de la 
Generalitat. El que ha escollit la ciutadania, només la ciu-
tadania ho pot canviar.
Davant d’una agressió contra els més elementals drets 
fonamentals de les persones, per part d’un Estat que es 
nega, sistemàticament, a parlar, ÉS MOMENT d’esten-
dre la mà per treballar plegats i posar en comú tot allò 
que pugui afavorir tots els calderins, en particular, i tots 
els catalans!
És moment de deixar els interessos partidistes de banda 
i pensar en el que realment és necessari. Fa dies que els 
ciutadans ens ho reclamen. Fa dies que d’una manera o 
una altra, ja sigui per les xarxes socials, manifestant-se 
o bé penjant pancartes, ens ho estan reclamant a nosal-
tres: se’ns exigeix un canvi i una unitat dins la diversitat 
ideològica i les diferents visions territorials.

om cada final d’any, el govern local ens pre-
sentarà en breu la proposta de les ordenan-
ces fiscals per al proper any 2018, normes 
que s’aproven per regular els tributs muni-
cipals: impostos, taxes i contribucions espe-

cials. Creiem que ja és l’hora que el govern local, que tot 
sovint ens recorda que tenim superàvit, no ens presenti 
unes ordenances continuistes com fa cada any; cal apos-
tar per donar més capacitat econòmica als ciutadans re-
duint la pressió fiscal que suportem els veïns de Caldes.
Ens mereixem un canvi de tendència quant a la política 
fiscal municipal, perquè ja és l’hora de compensar-los per 
l’esforç fet, en els moments més durs de crisi econòmica.
És per això que les propostes fetes per la nostra forma-
ció defensen un canvi de tendència dels últims anys del 
govern amb la congelació de les taxes fiscals, que sempre 
hem dit que es una opció, però que no pot ser una opció 
eterna. Cal disminuir la pressió fiscal als ciutadans; des 
del govern local s’ha de crear una planificació estratègica 
de la despesa i la seva cobertura, i aplicar una concepció 
més social i ambiental dels impostos i les taxes.
Cal donar més capacitat econòmica a tots aquells que 
impulsen l’activació de l’economia local, que fomenten la 
creació de treball, que ajuden les famílies i les persones 
més vulnerables. Per aquest motiu, si les nostres esme-
nes no són preses en consideració per l’equip de govern, 
no podrem donar el suport a les ordenances, les taxes i 
els preus públics per a l’exercici 2018. 
Creiem que els diners dels ciutadans han de ser a les but-
xaques i no a les arques públiques, per això des del grup 
municipal del PPC seguirem treballant perquè el govern 
rebaixi la pressió fiscal als calderins. 

libertat pres@s polítics. e l’Estat espanyol, els catalans ja en coneixíem 
les febleses, la debilitat democràtica i els tics to-
talitaris. Una actitud feixista que avui han ense-
nyat al món sense complexos empresonant un 
govern escollit democràticament a les urnes. 

L’empresonament dels consellers és la darrera (no l’última) ac-
tuació neofranquista de l’Estat, i la prova definitiva –per a qui 
encara en tingués algun dubte– és que després de 40 anys Es-
panya no ha madurat democràticament o, almenys, no ho han 
fet les seves institucions. Si bé això ja ho havíem comprovat, 
se segueix constatant que Espanya es troba lluny de complir 
un dels requisits mínims de qualsevol Estat de dret: la separa-
ció de poders. Sens dubte, enviar a la presó persones escollides 
per un Parlament, de la manera com s’ha fet i d’acord amb un 
fals delicte de rebel·lió, és l’enèsim argument de l’Estat espa-
nyol per convidar els catalans a constituir la República catala-
na. Quan una llei no respecta l’opinió de la gent, és molt proba-
ble que aquesta llei s’hagi de canviar, i no pas l’opinió del poble. 
Això que és tan simple, però complicat de posar en pràctica 
en teòriques societats democràtiques com Espanya, és el que 
hauria de prevaler en països desenvolupats. Per tant, tranquil-
lament ens podem preguntar si Espanya és un estat democrà-
tic. I seguidament, també podem preguntar-nos si la Unió Eu-
ropa és una unió d’interessos que prevalen per sobre dels drets 
humans (vegeu la crisi de refugiats i el cas català per cercar 
aquesta última resposta).
L’Estat espanyol –no parlem del Govern espanyol, perquè són 
tots els instruments de l’Estat els que estan actuant contra 
Catalunya– està intentant donar una lliçó perquè mai més cap 
generació intenti endegar un procés d’autodeterminació com 
l’actual. Però amb el que segurament no compta aquest Estat 
encegat i conscient que perdre Catalunya és dir adeu a alguna 
cosa més que el 20% del seu PIB, és que darrere del Govern le-
gítim de Catalunya hi ha tot un país disposat a ocupar els seus 
llocs. I tot un país que anhela les 9 del matí del 21-D per omplir 
les urnes de dignitat, democràcia i llibertat.    

Llibertat pres@s polítics Les 9 del matí del 21-D
PDeCAT Caldes de MontbuiSom CaldesERC Caldes de Montbui
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1r Fòrum d’Educació, Projecte 
Educatiu de Caldes (PEC)

Un canvi El que ha escollit la ciutadania, 
només la ciutadana ho pot canviar!

Ordenances fiscals
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes
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‘Terra Baixa’

Ús i gestió de l’aigua

> Domènec Sánchez Riera

> Albert Soley Prats

El passat diumenge 8 d’octubre, en 
plena Festa Major, vam anar al Ca-
sino a veure l’obra que dona nom a 
aquest escrit.
M’agradaria explicar la impressió que 

En aquest text m’agradaria tractar 
l’ús i la gestió de l’aigua vers la seva 
distribució, finançament i guanys de 
les empreses privades, a més d’expli-
car el cànon de l’aigua i la repercussió 
de la mala gestió dels recursos, cosa 
que augmenta els costos de factura-
ció. També és necessari, per entendre-
ho, parlar sobre el monopoli de l’aigua; 
és millor una gestió pública o privada? 
Aquest serà el punt de partida per a la 
redacció. I res com agafar d’exemple el 
meu poble, Caldes de Montbui.
A Caldes, la gestió de l’aigua potable la 
duu a terme una empresa municipal, 
GMSSA (Gestió Municipal de Serveis 
SA). Són els encarregats de captar-la, 
potabilitzar-la, controlar-la i distribu-
ir-la per tot el municipi; gestionen els 
abonats a la seva xarxa (escomeses i 
contractació) i proporcionen atenció 
informativa als usuaris, tant per la part 
administrativa com la tècnica.
Trobo que és la millor manera de ges-
tionar un bé tan imprescindible com és 
l’aigua, sent una empresa municipal i/o 
pública. No s’ha de fer negoci amb un 
recurs tan elemental, simplement s’ha 
de proporcionar i prou. Estic a favor de 
la municipalització de l’aigua per tres 
raons: una empresa privada no hau-
ria de gestionar-la, perquè l’únic que 
buscarà seran beneficis econòmics, i 
ho farà de la manera que sigui (enca-
rint el rebut). Amb això no dic que no 
sigui eficient (tant tecnològicament 
com ecològicament), ni que proporci-
oni un servei de mala qualitat, sinó que 
les millores que realitzi sempre seran 
l’excusa perfecta per aconseguir més 
capital: augmentarà la quota a pagar, 
argumentant que és a causa dels aven-
ços. És cert que tots hem de contribu-
ir a finançar la xarxa, perquè cada dia 
en fem ús i és part de tothom, però úni-
cament amb aquesta finalitat, millorar 
la qualitat de l’aigua, no millorar els be-

neficis de l’empresa, ja que moltes ve-
gades les pujades de preu tenen una 
finalitat lucrativa i no és per una ne-
cessitat del servei.
Si anem cap a Arenys de Munt, veiem 
que SOREA, una empresa privada, 
estimava que els costos d’ampliació i 
millora de la xarxa d’aigua potable pu-
javen fins als 800.000 €, quan el cost 
real era menys de la meitat, 220.000 €. 
Aquí podem afirmar la teoria esmen-
tada anteriorment: les empreses pri-
vades només busquen aconseguir be-
neficis econòmics. Per què els nostres 
diners han d’anar a parar en mans d’al-
gú que fa de l’aigua un negoci? És un 
bé públic i vital, on el consumidor hau-
ria de tenir informació en tot moment 
del destí dels seus diners. Llavors, on 
van a parar els 580.000 € addicionals 
de la suposada “millora de la xarxa”? 
És per això que no s’hauria de privatit-
zar el servei i deixar-lo en mans de l’Ad-
ministració municipal, perquè aquesta 
destini els diners íntegrament a la ges-
tió de l’aigua.
La segona raó de per què estic a favor 
de la municipalització de l’aigua és que, 
com he dit anteriorment, és un bé pú-
blic i vital. Potser ara surto del tema, 
però trobo que tots els béns públics 
haurien de ser gestionats i finançats 
per l’Administració, amb l’aportació 
dels nostres impostos: l’electricitat, 
l’aigua, el gas i la telefonia (la salut no 
la hi incloc perquè ja disposem d’una 
sanitat pública). Amb això, no estic 
dient que s’hagi de crear un monopo-
li on l’Estat controli tots els elements, 
sinó que la xarxa física (l’elèctrica, les 
canonades de subministrament i sane-
jament i les antenes de comunicació) 
hauria de pertànyer a l’Estat, i aquest 
hauria d’encarregar-se de millorar-la. 
És aquí on entren en joc les empreses, 
que únicament haurien de proporci-
onar el servei per permetre que cada 
companyia ofertés els seus preus, ca-
racterístiques i promocions que facin 
única i especial l’empresa. Així, els 
consumidors podrien disposar de di-
ferents opcions, i s’adequarien a les 

seves necessitats. L’Estat proporciona 
els elements físics necessaris per fun-
cionar i les companyies subministren 
el servei. D’aquesta manera, la xarxa 
estaria finançada completament amb 
fons públics, sense destinar-los a al-
tres afers. 
Bé, retornant al tema principal, vull 
comentar que l’última raó seria per la 
quantitat de diners que s’han de pagar 
per culpa de la privatització d’aquest 
servei. Un clar exemple és el de la pri-
vatització de l’Estructura d’Aigües Ter-
Llobregat, ja que suposarà un incre-
ment de la factura durant els propers 
50 anys, cosa que permetrà pagar els 
més de 3.000 milions d’euros.
L’últim punt a tractar és el cànon de 
l’aigua, que és un import afegit a la 
factura l’objectiu del qual és fomen-
tar l’ús eficient de l’aigua. “Qui consu-
meix i contamina, paga”. Em sembla 
correcte que s’apliqui aquest import, 
ja que ens obliga a reduir el consum, 
cosa que beneficia la natura. Aprofi-
tant aquest cànon, els diners que es 
recullen són destinats a millorar les 
ETAP i EDAR. 
En definitiva, soc partidari 100% que 
l’ús i la gestió de l’aigua ha de recaure 
en l’Administració pública, ja que com 
que es tracta d’un servei que s’hauria 
de proporcionar universalment, ha de 
ser finançat amb diners públics, úni-
cament destinats a proporcionar-nos 
un servei on cada dia sigui millor, però 
només amb aquesta finalitat, sense 
ànim de lucre.

D’ella venen les dues últimes rutes. 
Es diu Pilar. Ja és gran, però això no 
li frena l’esperit rialler ni les ganes de 
moure’s. Com que també és afable, no 
es fa estranya a ningú i són molts els 
que gaudeixen la seva amistat. Li agra-
den les manualitats i no para de pintar 
i fer collarets. Al maig va ser el seu ani-
versari, i unes amigues seves –les dues 
Mercès– de l’església barcelonina on 

Ruta Lawrence:
tot  un regal

> Joaquim Campistron

em va fer veure per enèsima aquesta 
obra clàssica del teatre catala.
Si l’acció d’aquesta obra, en  lloc 
de transcórrer en un ambient in-
timista i circumscrit a un llogaret 
pagesívol, hagués passat en un lloc 
prominent de la societat, al meu 
entendre res tindria a envejar dels 
grans drames del teatre occidental. 
Després de dar les gràcies als eterns 
oblidats (tramoies, tècnics de so i 
llum, etc.) i a tots els que no veiem 
però gràcies als quals els actors 
poden actuar, passo a descriure la 
feina d’aquests darrers amb tota la 
modèstia de qui no és crític i sempre 
s’embolica. L’elenc secundari va res-
tar a l’alçada dels papers protagonis-
tes i dins d’aquests, na Marta (Rosa-
bel Campistron), en Manelic (Ferran 
Devesa) i en Sebastià (Jordi Gravi), 
superbs. Aquests actors (per mi) et 
feien escoltar els silencis del text, 
mentre amb la seva mímica expres-
saven el seu estat d’ànim, aconseguint  
un silenci absolut al pati de butaques.
Com no podia ser de cap altra ma-
nera, al final varen arrencar uns 
llargs i forts aplaudiments d’un pú-
blic que es va rendir a l’espectacle.
Chapeau al GEC.

es congreguen van voler fer-li un regal 
que no tingués a veure amb objectes, 
sinó amb el concepte temps. Mentre 
cavil·laven, uns parents que havien 
fet la Ruta Lawrence els en van par-
lar. Ja està, ja ho tenien: li regalarien 
una ruta. A través d’ella podrien dedi-
car-li temps, a la vegada que descobri-
ria noves coses. 
Ara tocava dir-li que el seu regal d’ani-
versari implicava desplaçar-se un dis-
sabte a Caldes per passar-hi tot el dia, 
i que allà farien una ruta sobre un mis-
sioner evangèlic. No sabia de qui li par-
laven ni de què es tractava el que li pro-
posaven. No ho acabava d’entendre, 
però com que no acostuma a arron-
sar-se per res i es fia de les seves ami-
gues, no s’ho va pensar dues vegades. 
S’ho van passar genial, tant, que fent 
el boca-orella a la resta de la comunitat 
van muntar un grup per al setembre.
Des del Parc de l’Estació vam anar 
fent el recorregut habitual, i a l’apro-
par-nos al carrer que duu el nom del 
missioner galès, alguns del grup ho van 
fer adonar als demés amb un“mi-te’l”, 
bo i assenyalant la placa. És una de les 
obligades aturades de la Ruta, i el guia, 
després d’exposar quin va ser el pro-
cés de canvi de nom del carrer, va in-
dicar que llastimosament no es va fer 
inauguració, tal com s’havia promès, i 
tot per culpa d’un esperit de Goliat que 
aleshores planava per l’ambient. La 
Pilar, amb la seva espontaneïtat acos-
tumada, va preguntar amb rapidesa i 
contundència si és que no hi havia cap 
David al poble. La resposta –tacada de 
tristor– va ser que n’hi havia dos, però 
que es van confiar massa.
Després de dinar al Parc de Can Rius 
i d’una sobretaula molt interessant i 
gratificant per la Ruta, vam fer un 
tomb per diversos llocs emblemàtics 
de la història de la vila, i vam acabar 
a la zona de les Hortes, on el grup 
va voler elevar oracions a Déu dema-
nant pau per al nostre país, tot coin-
cidint en el moment que a Barcelo-
na un grup de pastors evangèlics es 
reuniren pel mateix.
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caldes va celebrar la castanyada mantenint els dolços tradicionals i incorporant la por de Halloween

E
Redacció

l passat divendres 27 d’octu-
bre es donava el tret de sorti-
da a la celebració d’una Casta-
nyada cada vegada més tacada 
pel furor americà. Tot i que les 

castanyes, els moniatos i els panellets no han 
abandonat el seu paper protagonista de tota 
taula, la festa de Halloween s’ha sumat amb 
força entre la població catalana i així s’ha es-
cenificat a Caldes amb l’ambient viscut durant 
el darrer cap de setmana d’octubre.
En el marc del que és més propi a Catalunya, 
la tradicional figura de la Castanyera va bai-
xar de la muntanya fins a la plaça de l’Esglé-
sia per conèixer els infants calderins durant 
la tarda de dissabte. Aquesta acció, promo-
guda per l’Associació de Veïns i Comerços del 
nucli antic de la vila termal, va fer gaudir els 
infants d’una jornada festiva que va recórrer 
els carrers del nucli antic fent parada als llocs 
més emblemàtics. Tothom estava convocat a 
la plaça de l’Església i els més petits ja estaven 
impacients per saber què els explicaria la Cas-
tanyera. Com cada any, la visita no va decebre 
i va començar amb una sèrie d’exercicis d’es-
tiraments per captar l’atenció dels assistents. 
Tot seguit, va començar l’explicació del conte, 
i amb l’ajut de diferents personatges que sor- La Castanyera acompanyada pel nens de Caldes durant la cercavila de dissabte. > M. claPERs

A cavall de la tradició 
catalana i el terror americà

27 I 28 OCTUBRE | LA CASTANyADA

tien del farcell de la Castanyera, es va gaudir 
d’un ampli repertori de cançons que mante-
nien el mateix denominador comú: la tardor. 
De mica en mica, la comitiva anava enfilant pel 
carrer Forn; tothom, atent a les indicacions de 
la Castanyera, entonava cançons populars ca-
talanes i tots els assistents li seguien el com-
pàs. El recorregut va seguir fins a la plaça de 
la Font del Lleó per baixar fins al carrer Bar-
celona i tornar a enfilar el carrer Delger, on la 
cercavila va enllaçar una altra vegada amb el 
carrer Forn i va acabar de nou a la plaça de 
l’Església. En aquest punt, es van repartir gra-
tuïtament fins a 10 quilos de castanyes entre 
tots els assistents. 

EL TOC TERRORÍFIC D’AQUEST 2017
Tot i la tradicional dolçor de la Castanyada, la 
por s’ha convertit en un nou clàssic en aques-
tes dates. Al marge del trick or treat ameri-
cà que va conquerir els carrers de Caldes, 
els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Manolo 
Hugué i l’Espai Jove El TOC van preparar una 
tarda terrorífica amb la seva particular casa 
de la por. Qui volia podia visitar-la a la tarda 
del divendres 27 d’octubre, amb un preu sim-
bòlic que ajudaria els joves a abaratir el cost 
total del viatge de final de curs. Per sisè any 
consecutiu, l’Espai Jove va oferir una tarda de 
molta intriga on es va poder conèixer la verita-
ble història dels fantasmes que viuen al TOC.

El diumenge 19 de novembre, a les 7 de la tarda a la 
Sala Gran del Casino, es durà a terme la represen-
tació del musical Escac doble, presentat per la com-
panyia de Molins de Rei, Filagarsa, dins el X Cicle 
de Teatre de Tardor. Aquest musical narra la histò-
ria d’una gran rivalitat en el món dels escacs durant 
la guerra freda.

Teatre musical Concert de Gertrudis al Centre
Aquest diumenge, 11 de novembre, el grup de la Garriga presentarà al 
Centre el seu nou disc, Ara volo alt. Després de cinc anys de silenci dis-
cogràfic, el nou treball mostra la maduresa dels més de quinze anys de 
trajectòria de la banda on hi destaquen peces com “Tan lluny de tu”, 
amb la col·laboració de Chambao. El seu estil a cavall entre la rumba 
catalana, el reggae i els ritmes balcànics els ha dut a actuar arreu d’Eu-
ropa i a ser un dels grups de referència del nostre país.

Panellets de pinyons. > PasTIssERIa MuNTaDa Moniatos i castanyes productes estrella. > cEDIDEs

Els de pinyons, els més venuts Es mantenen les tradicions
GASTRONOMIA | PANELLETS GASTRONOMIA | INGREDIENTS

Els protagonistes de la festa de la Casta-
nyada d’enguany han continuat sent els 
panellets de pinyons. La veritat és que 
les pastisseries innoven any rere any per 
proposar alternatives als dolços típics 
d’aquesta festa. N’és un exemple la Pas-
tisseria Muntada, ubicada a l’avinguda Pi 
i Margall, on aquest any, a banda dels sa-
bors tradicionals com els d’ametlla, xoco-
lata o pinyons, també hi hem pogut trobar 
panellets de festuc o panellets de fruita 
de la passió. Tot i la bona acceptació de 
les novetats presentades i la bona acolli-
da per part del públic, els panellets més 
venuts han estat els de pinyons.

És tradicional en moltes famílies catalanes 
que per la celebració de la festa de la Casta-
nya els panellets es facin a casa. És per això 
que, en els dies prèvis, les fruiteries ofereixen 
un gran assortiment d’ingredients per a la 
seva elaboració. En el cas de Casa Ametller, 
els ingredients més venuts aquests dies han 
estat la farina d’ametlla, per fer la massa, i 
els ingredients per decorar els panellets, com 
els pinyons, l’ametlla molta, el coco ratllat i la 
xocolata. Però també han estat productes es-
trella els moniatos i les castanyes, per poder 
torrar-les a casa, tot i les suaus temperatu-
res, i acompanyar els dolços protagonistes a 
les sobretaules familiars.



Del 07 al 20 de novembre de 2017   calderí / #13 CULTURA | 11

La comissària de l’exposició i A. Puerto davant d’algunes obres. > M. claPERs

I Exposició de Manga a la Sala Delger
EXPOSICIÓ | MANGA

Fins al 31 d’octubre es va poder veure a la Sala Delger la primera Ex-
posició de Manga, en la qual es van poder veure dibuixos d’alumnes 
d’entre 10 i 26 anys d’estil manga. Els dibuixos exposats pertanyen als 
joves del TOC que han participat al curs de dibuix manga i als alumnes 
de La Caverna de Voltir. Les peces presentades han estat majoritàri-
ament els personatges de sèries manga, tot i que també s’hi han pre-
sentat obres de creació pròpia. Per Alba Puerto, alumna participant, 
“com a amant de la cultura manga, poder participar en aquesta 
exposició ha estat molt important”.

Diumenge, 5 de novembre, una 
trentena d’artistes vinguts d’arreu 
de Catalunya van immortalitzar els 
racons singulars de la vila termal. 
Tenien un matí per triar un espai 
del paisatge urbà de Caldes i inter-
pretar-lo a través de la pintura a 
l’oli, acrílica, d’aquarel·la o mixta. 
Canaletes, les Hortes de Baix i  la 
plaça de la Font del Lleó van ser els 
llocs més pintats. Al llarg del matí 
es van poder veure calderins i visi-

Els pintors omplen els carrers

Un dels participants davant la Font del Lleó. > M. PuIGDuETa

tants curiosos, observant el progrés 
de les obres candidates a guanyar 
el 14è Concurs Nacional de Pintu-
ra Ràpida en memòria de Sebastià 
Badia, coorganitzat per la Fundació 
El Casino i el Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya. 

ELS PREMIATS
A les 2 del migdia es va fer el lliura-
ment de premis. En primer lloc es 
van guardonar els guanyadors del 

CASINO DE CALDES | CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

Microrelats de terror en 140 caràcters 

La Biblioteca de Caldes ha estrenat un nou concurs de microrelats 
de por en 140 caràcters. Els participants del concurs s’han inspirat 
en les diferents figures que apareixien en la tirada de cartes que es 
trobava al web twerrorific.cat. Almenys un dels arcans havia de sortir 
al microconte, però com més figures apareguessin a la història, més 
oportunitats de guanyar. Els premis per als microrelats més ben 
valorats són un bonus de Netflix de 25 € o un llibre de preu equivalent.

CONCURS | TwERRORÍFIC

El 14è concurs Nacional de Pintura Ràpida en memòria de sebastià Badia del 
casino omple d’artistes els indrets emblemàtics de caldes de Montbui

4t Concurs Nacional d’Escultura, 
també en memòria a Sebastià Badia, 
acte que per motius d’execució no 
podia dur-se a terme en un matí. 
Tradicionalment, s’oferia un premi 
a l’escultura, però per l’alta quali-
tat de les vuit obres presentades 
es van ampliar a dos. Aquests van 
anar a parar a Mar Hernández, 1r 
premi (800 euros), i a Lluís Ramos, 
2n premi (500 euros). D’entre els 
26 pintors vinguts de Moià, Man-
resa, Terrassa, Sabadell, Valltorra-
da, Castelló d’Empúries, Igualada 
i fins i tot d’Àvila, els guardonats 
van ser sis, entre aquarel·la i olis. 
En aquarel·la: Alejandro Miras, 1r 
premi (300 euros); Francesc Puey, 
2n premi (200 euros), i Oriol Oli-
ver, 3r premi (100 euros). Pel que 
fa als olis, acrílics i mixta: la jove 
Aida Mauri va guanyar el 1r premi 
(600 euros); Antoni Mariscal, el 2n 
premi (300 euros), i el 3r premi (200 
euros) va ser per a Julio Garcia. Els 
premiats, guardonats sota la mirada 
de l’autoretrat de Sebastià Badia de 
la Sala Gran del Casino, podran ex-
posar durant 15 dies a l’Espai d’Art 
del Casino per a la difusió de la seva 
obra. > M. PUIGDUETA
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octubre és un mes idíl-
lic per a Caldes. Per 
la Festa Major i per la 
Capvuitada, però també 
perquè la bicicleta de 

muntanya es converteix en la millor 
excusa i l’eina més accessible per dis-
seccionar els privilegiats entorns natu-
rals que abracen la vila termal. La gran 
culpable, la BTT Calderina, pedalada 
que se celebra des del 1993 i que quasi 
mai ha fallat als ciclistes del poble i de 
la comarca. Sempre organitzada per 
l’Esport Ciclista Calderí (ECC) amb el 
suport de l’Ajuntament, aquesta prova 
és l’escollida per l’entitat per tancar la 
temporada de sortides amb la bici, que 
no es reprèn fins al febrer. La proximi-
tat de l’hivern fa que la bicicleta dema-
ni un temps en aquesta relació mútua 
i fidel que mantenen amb ella els més 
enamorats d’aquest esport, però no hi 
ha res com tenir una última cita amb 
la natura que voreja Caldes de Mont-
bui. Això sí, la condició indispensable 
per a aquesta darrera cita és que tots 
els ciclistes s’ho prenguin com el que 
és: una pedalada, és a dir, una prova 
de caràcter no competitiu, com insis-
teix el president de l’ECC des de fa 13 
anys, Jaume Vendrell: “La BTT Calde-
rina no és una cursa, qui arriba pri-
mer té el mateix premi que l’últim, és 
una prova popular en què el més im-
portant és gaudir de la natura. Qui 
se la pren com una cursa i va ràpid 
es perd els detalls més bonics del re-
corregut’’, adverteix Vendrell. 
Aquest any, per descomptat, s’ha cele-
brat de nou la BTT Calderina, que ha 
complert la seva edició número 23. Ho 
va fer el passat diumenge, 5 de novem-
bre, el primer cop que es duu a terme 
en una data tan avançada. De fet, la pe-
dalada estava prevista per a l’1 d’octu-
bre, però la celebració del referèndum 
no garantia la seguretat suficient i es 
va haver d’ajornar. Sense voler, la BTT 
es va lliurar de la pluja intensa d’aquell 
1-O, que hauria pogut fer suspendre la 
pedalada com va succeir el 2014. En el 
cas de la nova data, l’enemic va actu-
ar com a aliat dels corredors: la pre-
cipitació caiguda dissabte va perme-
tre que el terreny no estigués tan sec i, 

La BTT Calderina, l’eina per 
descobrir la natura de Caldes

L’
Toni Canyameras

A dalt, la felicitat dels ciclistes d’anar a passar un dia convivint amb la natura a través de l’esport. A baix, una jornada per gaudir en grup. > T. caNYaMERas 

CICLISME | ESPORT CICLISTA CALDERÍ

per tant, que permetés a les bicis aga-
far-se més a la superfície, reduint el risc 
de caigudes. Diumenge es va despertar 
amb un dia radiant i el cel serè, ideal 
per gaudir dels entorns que regala Cal-
des. Somreien els 160 inscrits que es 
comptaven entre els que feien el recor-
regut curt, de 25 km, i els que s’atrevi-
en amb el llarg, de 40 km. Bona xifra 
de participació per una pedalada po-
pular que sol aplegar 150 corredors de 
mitjana, encara que la millor notícia va 
ser-ne una altra: “Hi han participat 12 
noies. Són poques en relació amb el 
total i ens agradaria que n’hi parti-
cipessin més, però mai havíem arri-
bat a aquest nombre, ens quedàvem 

Ascens en pàdel a Primera Catalana

‘‘Ens agradaria 
que en vinguessin 
més, però ha 
estat l’edició amb 
més noies’’

Jaume Vendrell

en mitja dotzena’’, assenyala Vendrell. 
Els corredors de la pedalada curta i la 
llarga van prendre la sortida des del 
Càmping El Pasqualet. Tots dos grups 
van rodar junts fins al km 2, on la prova 
es va bifurcar. Els ciclistes del recorre-
gut de 25 km seguien per la Finca El Pas-
col, a la carretera del Farell, per marxar 
cap al Collet del Català i la Sagrera. Per 
la seva banda, els corredors de la peda-
lada de 40 km van anar cap a la Torre 
Nova i van passar per Les Elies, Sant 
Sebastià de Montmajor i Can Sallent, 
i sortia a les vistes úniques del Collet 
de Penjallops. Des d’aquí, els de la llar-
ga continuaven cap a Coll Monner, Tres 
Pins i Can Girbau, i baixaven pel camí de 

Durant els darrers caps de setmana s’han dut a terme els últims 
partits abans de finalitzar la Lliga Catalana de pàdel. El CN Caldes 
compta amb onze equips que competeixen en diferents categories, 
els quals han aconseguint grans victòries, tot i que cal destacar-ne 
una de determinada: el masculí A com a campions de Segona i el seu 
ascens a Primera Catalana. Després del triomf amb un marcador de 
2 a 1 contra el Terrassasports a les pistes de La Font, els jugadors 

del CN Caldes passen a Primera Catalana la següent temporada.
Tot i aquest gran resultat, el masculí A no ha estat l’únic a assolir 
grans fites durant la jornada. El veterà A va assolir l’ascens per segon 
any consecutiu i ja és equip de Tercera Catalana. El femení A, d’al-
tra banda, ja és equip de Sisena Catalana i, per acabar, el femení B 
va aconseguir l’ascens a la mateixa categoria després de la victòria 
contra el Cercle Sabadellès, amb un resultat de 2 a 1. 

la Font Falsa per sortir a l’últim carrer 
de Guanta. Un cop aquí, anaven a buscar 
el Camí dels Bombers, per després pren-
dre el Collet de la Titella i baixar cap al 
Collet del Català, on tornaven a coincidir 
amb els corredors de la pedalada curta. 
Llavors, els ciclistes descendien cap a la 
Sagrera i els boscos de Can Fruitós i sor-
tien finalment a la part baixa del polígon 
de Mas d’en Cisa, a Sentmenat. Tot se-
guit, els corredors giraven cap al Roure 
Gros, per trencar al polígon d’El Pinatar 
i tornar a Caldes, arribant al Càmping 
El Pasqualet. Ambient festiu i somriures 
dels participants, que, amb la bicicleta, 
s’havien amarat de la natura tan singu-
lar que abriga la vila termal. 
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Campabadal, la millor marca 
catalana en els 100 metres  lliures

Frances, subcampiona d’Espanya

Ainhoa Campabadal, nedadora d’infantil del CN Caldes, va 
assolir la millor marca catalana a la prova dels 100 metres 
lliures dins el circuit català de trofeus de natació, el Torneig 
Alejandro López.  La nedadora de només 14 anys segueix su-
mant podis i medalles. En el marc del torneig del Club Na-
tació Sant Andreu, va aconseguir classificar-se en prime-
ra posició en la prova dels 100 metres lliures i amb un gran 
temps personal de 56:98. En aquesta prova de velocitat, la 
nedadora d’infantil del CN Caldes va assolir la tercera po-
sició absoluta. D’altra banda, Campabadal també va com-
petir en els 100 metres esquena, i es va classificar en 5a po-
sició, seguida de la seva companya, Alba Garcia, en 11è lloc. 
En els 100 metres braça, el nedador Marc González va clas-
sificar-se en 30a posició. 

Elna Frances continua sumant podis en la temporada d’en-
guany en la disciplina de patinatge artístic i dins la categoria 
d’infantil. En el darrer Campionat d’Espanya celebrat del 
12 al 14 d’octubre al Pavelló de Riazor (la Corunya), la cal-
derina va assolir la merescuda i destacada segona posició 
en la modalitat lliure. Aquesta és ja la seva tercera posició 
important dins el seu primer any competint en la categoria 
d’infantil. Anteriorment, havia assolit també la primera po-
sició en els campionats de Barcelona i de Catalunya. Amb la 
nova marca, segona classificada al Campionat d’Espanya, 
Elna Frances obté la plaça directa per participar en la pro-
pera Copa d’Europa, que es disputarà el 2018.

NATACIÓ | TORNEIG ALEJANDRO LÓPEZ

PATINATGE ARTÍSTIC | NACIONAL

ot i el gran ambient del 
pavelló de la Torre Roja, 
el Caldes Recam Làser 
no va poder sumar cap 
punt enfront d’un po-

tent FC Barcelona, que no va donar 
opció als d’Eduard Candamí, amb un 
gol precedit amb un toc de peu de 
Marc Gual i un final d’infart amb mol-
tes ocasions locals.
La pressió inicial dels d’Eduard Cas-
tro tancava al seu proapi camp als cal-
derins, que es defensaven precipitada-
ment, però sense perdre l’ordre en cap 

Torre Marimón va ser la seu per segon 
any consecutiu dels 100 km de Caldes 
de Montbui, una cursa organitzada pel 
Club Atlètic Calderí en benefici de la 
Casa dels Xuklis. Els 300 atletes ins-
crits van ajudar a recaptar més de 
2500 euros en qualsevol de les dues 
categories participants.
El circuit, de 2,5 km sobre la part sud de 
l’edifici del IRTA, donava el tret de sorti-
da a les set del matí als corredors de llar-
ga distància. Amb una participació més 
nombrosa que en edicions anteriors, 
eren 40 els valents que es van inscriure 
en els 100 km amb un total de 16 finalis-
tes, per 40 més que ho feien a la distàn-
cia de marató individual i per equips. La 
resta ho feien en la modalitat de sumar 
quilometres. Gent arribada de tota la ge-
ografia espanyola –València, Madrid o 
Galícia entre d’altres- van completar els 
6.000 km per “a tots aquells que no ho 

El Caldes fa trontollar el Barça (0-1)

300 atletes per ajudar els Xuklis

El porter local atura una de les accions del FC Barcelona. > a. saN aNDRÉs

Un dels 40 participants. > a. saN aNDRÉs

HOQUEI | OK LLIGA

CAC | CURSA SOLIDÀRIA

l’equip d’Eduard candamí planta cara al líder, que guanya amb un gol discutit

2500 euros per la casa d’acollida en la 2a edició de la cursa de Torre Marimon

Albert San Andrés

L’

NOTÍCIES BREUS

FUTBOL | TERCERA CATALANA

No hi ha qui pari un CF Caldes 
que es manté líder 
El CF Caldes es va imposar amb comoditat al camp del cuer, 
el Vilamajor (1-3), en la desena jornada del grup 9 de Tercera 
Catalana. El conjunt de Marc Fortuny, contundent i pràctic, 
va deixar encarrilat el matx ja al primer quart d’hora amb 
dos gols d’Aarón Parra, llest i oportú. El davanter va afusellar 
el porter rival amb un xut creuat al minut 4, i al 12 va culmi-
nar amb una bona definició un mà a mà a passada de Kevin 
Caballero. A la mitja hora, el central Guillem va rematar en 
posició de davanter centre el 0-3, per deixar mig sentenciat 
el partit. El Vilamajor va escurçar diferències al minut 48, 
però el Caldes no va tenir problemes per gestionar la renda. 
Amb aquest triomf, els de la vila termal, que ho han guanyat 
tot a domicili, encadenen la cinquena victòria seguida i re-
forcen la primera posició, que dona accés directe a Segona 
Catalana. > T. CANYAMERAS

moment. Al minut 9, una afortunada ju-
gada deixava la pilota als peus de Marc 
Gual, que controlava d’aquesta manera 
abans de batre a Cesc Campor i fer el 0-1. 
Els locals reaccionaven i posaven al 
Barça Lassa contra les cordes, però 
ni els xuts llunyans de Rovira, ni els 
d’Alexandre Acsensi perforaven la 
meta defensada per Fernández. A 
més, Rovira errava una directa abans 
d’arribar al descans.
A la segona part, els de Candamí sorti-
en disposats a capgirar el marcador de 
la Torre Roja, però la seguretat defensi-
va dels blaugrana impedia cap reacció. 
Jacint Molera, Xavi Rovira i Marcos 
Blanqué gaudien de les millors oca-

poden fer” com diu l’eslògan de la cursa. 
Des de l’organització del Club Atlètic 
Calderí van valorar aquesta edició com 
a “molt positiva, pel feedback rebut 
dels participants” afegint que “estem 
molt contents de l’augment de partici-
pació, en un moment on normalment 
les participacions cauen”.  
Abel Gómez (Funciona) s’emportava la 
victòria en el Marató (3:16.00 h), seguit 
de Diego Fernando Fernández (Correso-
lidaris) i de Lluís Canellas. En l’apartat 
dels 100 km, Iván Montllor (CN Saba-
dell) era el vencedor després de 8:30.14 
h de competició. Al podi el van acompa-
nyar Marc Orantes (8:43.49) i Miquel 
Pera (9:13.19). Per equips, el Challenge 
Spain (7:02.23 h) es proclamava campió, 
per davant de Los Taraos i els Termali-
ots. En mixte, el C.A. Parets eren els ven-
cedors, seguits de Sortim quan podem i 
Runners Parets. > A. SAN ANDRéS

sions pels locals, però tot i els últims 
cinc minuts d’infart, no aconseguien 
un empat, que hagués estat el resul-
tat més just.
“A l’inici hem sortit una mica tous i el 
Barça ens ha dominat els primers 10 
minuts. Una de les jugades claus ha 
estat el gol i ens hem quedat en infe-
rioritat per protestar. Ho hem salvat i 
això ha fet que l’equip tragués l’orgull 
i la raça per lluitar fins al final” va ex-
plicar Candamí a l’acabar el ‘match’. 
Amb la victòria el FC Barcelona és 
líder empatat amb el Liceo de La Co-
runya i el Caldes Recam Làser segueix 
a mitja taula amb dues victòries, un 
empat i dues derrotes.
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AGENDA  del 07 al 20 de novembre

HOQUEI
OK lliga  · J5

CLASSIFICACIÓ PT

Caldes - Barcelona 0-1
Arenys - Coinasa 0-4
Vendrell - Reus 3-2
Asturhockey - Lloret 4-1
Noia - Igualada 2-0
Voltregà - Vic 1-1
Girona - Lleida 1-2
Palafrugell - Alcoi 1-3

Fc Barcelona lassa 15
coinasa liceo Hc 15
cE Noia Freixenet 10
IcG software lleida 10
citylift Girona Hc 10
Reus Deportiu la Fira 9
Enrile Pas alcoi 9
CH Caldes Recam Laser 7
cH lloret Vila Esportiva 7
cE Vendrell 6
club Patí Vic 5
Igualada calaf Grup Hc 5
cP Voltregà 4
cH Palafrugell 3
asturhockey cP 3
cE arenys de Munt 0

FUTBOL
3a catalana · G9 · J10

CLASSIFICACIÓ PT

sta. Eulàlia - lourdes 1-2
canovelles - Vallès 1-3
Palautordera - Vilanova 2-2
llinars - ametlla 5-0
Bigues - sarrià 0-1
Montmeló - st. celoni 2-3
Vilamajor - Caldes 1-3
lliçà de V. - Montcada 4-2
sta. Perpètua - Torreta 2-0

Caldes Montbui CF  27
Vilanova Vallès cF  23
sta. Maria Montcada uD 22
st. celoni uE 22
lliçà de Vall cF 21
lourdes uD 19
Montmeló uE cF 17
cF sta. Perpètua 16
canovelles uE 12
Vallès caT 11
llinars cE 11
la Torreta cF 10
sarrià cP 10
ametlla assoc. EsP c 10
Bigues cE 9
sta. Eulàlia Ronçana cE 8
Palautordera cF 5
Vilamajor cF 4 

FUTBOL SALA M
Divisió d’Honor · G1 · J5

CLASSIFICACIÓ PT

st. andreu - Montseny 8-4
Caldes - Riudellots 5-1
Premià - Barnasants 2-5
Parets - arenys Fr 6-2
Rubí - centelles 2-3
arenys - Floresta 2-1
Pineda - can calet 5-0

Jamones centelles aE 13
Pineda de Mar Fs 12
cFs arenys de Munt 12
Barnasants Fsc 10
Barri can calet cFs 9
Parets Fs 7
Futsal Frankfurt arenys 7
st. andreu sagrera 6
Rubí cEFs 6
CN Caldes FS 5
Olímpic Floresta 5
cFs Premià de Dalt 3
Montseny cEcD 3
Riudellots acE 3

FUTBOL SALA F
Divisió d’Honor · G1 · J5

CLASSIFICACIÓ PT

sabadell - Ripollet 2-3
les corts - Jesús Maria 0-0
Hospitalet - Tortosa 2-5
Catgas - Caldes 0-8
salou - altafulla 6-5
Esplugues - Mataró -
st. Vicenç - Vallseca 1-3

Estel Vallseca 13
CN Caldes 12
Penya Esplugues aE 9
Ripollet Fs 9
altafulla 8
les corts uBaE aE 8
Futsal aliança Mataró cE 6
salou cFs 6
Femení Tortosa-Ebre cF 6
catgas Energia 6
Jesús-Maria cE 5
EFs Jordi Torras st Vicenç 4
l’Hospitalet Bellsport 0
Fs sabadell Femení 0

WATERPOLO
2a Divisió · Ga · J4

CLASSIFICACIÓ PT

Mataró - st. adrià 13-8
u. autònoma - Picornell 8-5
Figueres - Olot 5-14
Igualada - Banyoles 7-8

cW st. adrià 7
la sirena cN Mataró 6
W universitat autònoma 6
cN Banyoles 6
cE Picornell 6
cN Olot 5
cW Figueres 4
CN Caldes 3
cN Igualada 2

BÀSQUET M
2a MasculINa · G3 · J8

CLASSIFICACIÓ PG PP

Valls - st. Fruitós 74-68
Vilatorrada - Matadpra. 75-70
Salou - Caldes 62-78
artés - Morell 77-64
cerdanyola - st. Quirze 67-39
Reus - st. Jordi 55-65
st. cugat - Berga 65-69
st. Pere - st. Nicolau 94-63

asFE st Fruitós 7 1
cB Valls BN 6 2
cB Vilatorrada 6 1
cB artés  5 3
cEB st. Jordi 4 4
cB cerdanyola 5 2
CN Caldes 4 4
BEEP B Berga 5 2
cB st. Pere 3 5
cB salou 4 3
Manyanet Reus 3 5
Qbasket st. cugat 3 4
cB Morell 2 6
cB Matadepera 2 6
st. Quirze Bc 1 7 
cE st. Nicolau 1 6

BÀSQUET F
2a FEMENINa · G3 · J8

CLASSIFICACIÓ PG PP

st. Nicolau - Terrassa 48-57
Hospitalet - cornellà 62-57
llefià - sabadell 51-58
Ripollet - Barça 56-52
st. Quirze - Esplugues 50-60
collblanc - st. Jordi 30-118
Caldes - Neus 71-65
aEsE - Badalona 67-51

cB Ripollet 6 2
aEsE  6 2
CN Caldes 6 2
cEB st. Jordi 6 2
Barça cBs 6 2
cB Nou Esplugues 6 1
cN Terrassa 5 3
Pia sabadell 3 5
cEJ l’Hospitalet 4 3
Bàsquet Neus 4 3
uB llefà  2 6
Badalona 2 6
aEc collblanc 1 7
BF cornellà 1 6
st. Quirze Bc 0 8

   EXPOSICIONS

“Via Crucis en 50 estacions”. 
Fins al 2 de desembre.
La mostra consisteix en 50 
il·lustracions de Jean Bernard 
Aldebert, supervivent del camp 
de Gusen II, el més terrible sota la 
tutela de Mauthausen, publicades 
en un llibre editat en francès i 
traduït i editat al català per La 
Garriga Secreta. Entrada lliure. 
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca de Caldes

“100 anys d’Electra”.
Fins 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 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  

  DIMARTS 07
08 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: entre el carrer Montserrat i 
l’avinguda de Pi i Margall
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DIjOUS 09
15 h · SEMINARI
“Les novetats de la nova llei de 
l’autònom”, sessió informativa 
adreçada a persones autònomes, 
professionals independents i/o 
micro i petites empreses. Places 
limitades. Inscripcions al Servei 
d’Empresa de La Piqueta.
Lloc: Aula Taller (2a planta) de la 
Casa dels Mestres
Org.: Ajuntament de Caldes      

19 h · XERRADA 
DIVULGATIVA DE LA 
MARATÓ
L’edició d’enguany de La Marató 
de TV3 estarà dedicada a les 
malalties infeccioses i se celebrarà 
el diumenge 17 de desembre. 

La Marató de TV3 és un projecte 
solidari impulsat per Televisió 
de Catalunya i la Fundació 
La Marató de TV3 i enfocat a 
obtenir recursos econòmics 
per a la investigació científica 
de malalties que, ara per ara, no 
tenen curació definitiva. 
Però La Marató de TV3 va més 
enllà de l’obtenció de fons. 
Fa una important tasca de 
sensibilització de la població 
catalana respecte a les 
malalties a les quals es dedica 
i a la necessitat de potenciar la 
recerca científica per prevenir-
les i/o curar-les. 
La Fundació va posar en marxa 
la campanya de conferències 
divulgatives l’any 1997. Des 
d’aleshores, s’han organitzat 
56.000 sessions sobre les 
diferents malalties tractades en 
el programa. En total, 1,2 milions 
de joves han rebut aquestes 
conferències, que ja s’han 
convertit en una eina educativa 
eficaç pel seu valor formatiu 
en cultura científica i valors 
humans i socials. 
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca 
de Caldes
Organitzen: Televisió de 
Catalunya i Fundació de La 
Marató de TV3
Col·labora: Biblioteca de Caldes 
de Montbui

  DISSABTE 11
08 h · TALLER
Taller de massatge craneofacial 
aplicant reiki. Preu: 70 €.
Lloc i organitza: yoga-Ashram

12 h · UN CONTE AL SAC
Narració de contes per a petits 
lectors amb “Som Música!”. 
A càrrec d’Un Conte al Sac, per 
a lectors d’edat fins als 4 anys. 
Places limitades. 
Lloc: Sala Infantil
Organitza: Biblioteca de Caldes de 
Montbui

16 h · TALLER
Taller de reflexologia podal. Preu: 
40 €.
Lloc i organitza: yoga-Ashram

18 h · TITELLES
“Sessió Rialles”, espectacle de 
titelles. Preu d’entrada: entre 5 i 
6 €. 
Lloc: Sala Gran Casino Caldes
Organitza: Grup Rialles Caldes, 
Acció Cívica Calderina 

  DIUMENGE 12
10 h · TALLER 
Taller de quatre hores dedicat 
a la Risoenergètica, a càrrec de 
Ramón Hermosín. Preu: 40 €.
Lloc i organitza: yoga-Ashram

12 h · CASTELLERS
Actuació castellera amb motiu 
de la diada de la colla, amb les 
colles convidades dels Esperxats 
de l’Estany i els Castellers de 
Terrassa. 
Lloc: plaça de Can Rius
Organitza: Castellers de Caldes de 
Montbui

18.30 h · TEATRE
X Cicle de Teatre de Tardor amb 
TOC, TOC, comèdia a càrrec del 
Grup de Teatre de Sarrià. Preu 
d’entrada: entre 8 i 10 €. Es pot 
aconseguir un 2x1 a través de 
l’UCIC. 
Lloc: Sala Gran del Casino de 
Caldes
Organitza: Casino de Caldes
Col·labora: UCIC 

  DILLUNS 13
SERVEI ASSESSORIA
Servei d’Assessoria Jurídica per a 
Dones. Les dones que vulguin fer 
consultes, han de demanar hora 
trucant al telèfon 93 865 54 20.
Lloc i organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

19 h · ESPECIAL XVIII 
ANIVERSARI DE LA 
BIBLIOTECA
Tast de diversos caves mentre es 
fan unes lectures relacionades 
i uns visionats sobre el tema 
de l’embriaguesa a la literatura 
universal. Adreçat a adults amb 
interès per la literatura i disposats 
a fer un “txin-txin”. 
Cal fer inscripció prèvia a la sala 
d’adults. Places limitades.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
Organitza: Biblioteca de Caldes 

  DIMECRES 15
17.30 h · STORY TIME
“Fox’s Stocks”, a càrrec d’A.Pavlich.
Paraules, jocs i cançons en anglès 
per familiaritzar els més petits 
amb la llengua anglesa d’una 
manera divertida i amena. Edat 
recomanada: dels 3 als 8 anys. 
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
Organitzen: Cambridge School i 
Biblioteca de Caldes 

  DIjOUS 16
17.30 h · HORA DEL CONTE 
WALDORF REGASOL
“La nena del fanalet”, a càrrec 
del Centre Educatiu waldorf-
Steiner Regasol. 
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca 
Organitzen: waldorf Regasol i 
Biblioteca de Caldes 

  DISSABTE 18
12 h · CASTELLERS
Actuació castellera amb motiu 
de la vigília de la diada dels 
Minyons de Terrassa.
Lloc: Terrassa

  DIUMENGE 19
10 h · FIRA
Fira d’antiquaris i brocanters
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Aj. Caldes de Montbui

18.30 h · TEATRE
X Cicle de Teatre de Tardor, amb 
el teatre musical: ESCAC DOBLE. 
A càrrec de la Cia. Filagarsa de 
Molins de Rei. Preu: entre 8 i 10 €. 
Abonament o val de 2x1 amb l’UCIC.
Lloc: Sala Gran del Casino de Caldes
Organitza: Casino de Caldes
Col·labora: UCIC 

  DISSABTE 11 / 20.30 h · MúSICA

Concert amb GERTRUDIS (Circuit Folk)
Lloc: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Organitza: El Centre i Circuit Folk
Gertrudis han tornat a la primera divisió musical 
amb la publicació del seu nou disc, Ara volo alt. 
Els de la Garriga, amb més de quinze anys de 
trajectòria, són un dels grans grups de l’escena 
fusió del país i un referent per a les bandes actuals 
del gènere. Preu: 8 € socis / 10 € simpatitzants. 
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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

03 de novembre · 85 anys 
ADOLFINA GESA CODINA
01 de novembre · 85 anys
TERESA ANGLÍ CASABAYÓ
29 d’octubre · 86 anys
MARGARITA TINTÓ
28 d’octubre · 94 anys
FREDERIC CATAFAU RABADÀ
27 d’octubre · 92 anys
ENRIQUETA ROCA BLASI
25 d’octubre · 58 anys
ERNESTO BARROS IBEAS
25 d’octubre · 75 anys
FRANCISCO DE PAULA 
MARTRUS MARSAL
25 d’octubre · 71 anys
JOAN FRANCESC PARE GARET
23 d’octubre · 96 anys
JAUME CANET CARRERA
20 d’octubre · 89 anys
FLORENTINA YAMUzA MARTÍN
19 d’octubre · 89 anys
AMPARO MOLINA FERNÁNDEz

Ingredients (4 persones):

- 300 g d’arròs
- 2 patates mitjanes
- 200 g de cigrons cuits
- 1 grapat de mongetes negres (frijoles)
- 1 ceba
- 1 tomàquet
- 4 grans d’all
- Oli d’oliva
- Julivert, sal i pebre

La recepta calderina

Tallem les patates en làmines gruixu-
des, la ceba i l’all, ho fregim i ho posem 
en una safata apta per al forn. Afegim 
l’arròs, els cigrons, les mongetes, el to-
màquet, sal i pebre i ho cobrim tot amb 
aigua o brou de verdures. Ho posem al 
forn uns 15/20 minuts, fins que l’arròs 
quedi cuit i s’hagi begut tota l’aigua.

Festuk Cafè
C/ del Forn, 22
T. 93 171 89 73

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

“És molt important que 
les persones de Caldes 

trobin algun motiu per 
entrar a la residència”

Q
. P

a
s

c
u

a
l

Assumpció
Ros

Florenza

Directora de la Fundació Santa Susanna 

Psicòloga de professió, fa quasi 30 anys que va assumir 
la direcció de la Fundació santa susanna i és des de 
llavors una calderina més. Venia de treballar per a 
l’ajuntament de sabadell en un projecte sobre animació 
sociocultural per a gent gran. No pararia mai de parlar 
de la gent gran, un tema que sempre li ha agradat

Curiositats

Jordi Rius

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

· La Fundació, una institució amb 
més de 630 anys d’història, com s’ha 
adaptat als nous temps?
La nostra missió és anar acollint i acom-
panyant les persones al voltant del seu 
envelliment i cicle vital. Estem al cos-
tat de les necessitats que vagin sorgint. 
I aquestes han canviat molt per la lon-
gevitat i la diversitat per l’arribada a 
aquest envelliment. La jubilació no és 
ja una fita als 65 anys, sinó que veiem 
gent que treballa més enllà d’aquests 
anys i persones que amb menys anys ja 
estan en període de prejubilació. 

· Per què la gent gran ha fet aquest 
canvi de xip i entén que no ha d’estar 
tancada en una residència?
Primer, la qualitat de vida, evidentment. 
Quan vaig arribar aquí, el 1988, hi havia 
persones ingressades que estaven bé 
de salut però que havien decidit viure 
a la residència amb el pensament que 
si algun dia els passava alguna cosa, ja 
estaven aquí. Això ara és impensable, 
perquè a ningú se l’hi acudeix. També 
hi ha augment de benestar econòmic. 
Un veu que encara que envelleixi té un 
temps de vida molt ampli per endavant, 
amb moltes oportunitats, i és important 
que l’aprofitem i el dissenyem. 

· La Fundació des dels seus orígens 
està molt arrelada a Caldes...
Oi tant. Nosaltres treballem per a 
la gent de Caldes. Evidentment, no 

estem aïllats i tenim recursos que 
depenen de les dues àrees bàsiques 
de salut a les quals pertanyem o 
al Vallès. És a dir, també atenem 
persones del nostre entorn, però el 
nostre fort és Caldes, evidentment.

· Aquest 2017 se celebra el cente-
nari de la col·locació de la prime-
ra pedra de l’actual edifici. Des 
del 1978, que es va obrir, suposo 
que hi hagut moltes reformes...
Ha canviat molt la manera de viure la 
vellesa i, per tant, en aquell moment 
es va pensar com un hotel on la gent 
estigués molt còmoda, però l’edi-
fici no es va pensar pel fet que tin-
dríem moltes persones en cadira de 
rodes, grues o lliteres i que hi hauria 
unes dificultats de mobilitat que no 
es van intuir en aquell moment, per-
què penso que era impossible de fer. 

· També feu moltes activitats 
obertes de cara a la població?
Pensem que és molt important que 
els residents puguin sortir fora lliu-
rement, l’Ajuntament hi ha ajudat 
molt amb els seus plans urbanístics, 
tenim molt a prop Les Cases dels 
Mestres, l’església... És fàcil que el 
mateix resident o acompanyat dels 
seus familiars pugui sortir i for-
mar part de Caldes, però sobretot 
és molt important que les perso-
nes de Caldes trobin algun motiu 
per entrar a la residència. Aquelles 
imatges que tothom té al subcons-

cient d’una residència amb la gent 
tancada en un lloc fosc on s’hi va a 
morir, és important combatre-les. 
Aquí venim a viure i a gaudir.

· Per què de vegades a la gent 
gran la deixem de banda?
De vegades els donem aquest caràc-
ter pejoratiu, que són una càrrega o 
que no podrem pagar la seva cura. 
Jo no hi estic d’acord. Hi ha molts 
estudis sobre gent gran socialment 
productiva. No podem quantificar 
moltes vegades tot el que significa 
que la gent estigui cuidant els seus 
familiars, els seus nets o persones 
grans malaltes o en situació de de-
pendència, persones grans que fan 
de voluntaris... No tan sols no són 
una càrrega, sinó que la gent gran és 
una aportació molt positiva.

· El 1953 la Fundació ja prestava 
serveis funeraris. Des del juny 
passat, els ha tornat a reprendre. 
Com està anant l’experiència?
Fa molts anys que tenim sales de 
vetlla. Va haver-hi un moment que 
vam voler prestar els serveis de 
manera directa per poder integrar 
aquesta atenció amb la resta. Ens 
va semblar que acompanyar les fa-
mílies en aquest procés, que ha de 
ser humanitzador i de qualitat, era 
tot un repte poder-lo oferir.


