
A l’escenari de la plaça Catalunya s’hi van celebrar actuacions i emotius parlaments. A la foto, l’alcalde, Jordi Solé, en un gest de suport a Jordi Romeva, pare del conseller cessat. > Q. PASCUAL
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Com ens està afectant l’actualitat 
política de Catalunya?
Els esdeveniments polítics i socials han generat un clima d’incertesa i de crispació. Manifestacions, polítics presos, 
qüestionament de l’educació i dels mitjans de comunicació, fugida d’empreses... Amb la vista posada al 21 de desembre, 
preguntem a calderins d’àmbits i edats diferents per copsar com afecta tot plegat la nostra quotidianitat > J. RiUS · M. PUigdUEtA
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Com creus que pot afectar l’actual 
situació política a les empreses?
Estem en un període d’incertesa, 

Com veus l’actual situació política 
a Catalunya?
Catalunya està intervinguda i, per 
tant, no tenim autonomia. És el que 
jo veig. I com que no podem comptar 
ni tan sols amb l’autonomia, doncs és 
una situació política extraordinària.

Alguns partits polítics afirmen que 
a l’escola catalana s’adoctrina...
Justament això és una gran mentida 
perquè jo, que soc a més una perso-
na independentista, he tingut present 
des de fa molts anys que aquí venia a 
fer una feina formativa i no a adoc-
trinar ningú, ni tan sols intentar in-
fluir. Quan he portat algun símbol in-
corporat a la meva persona, com per 
exemple un clauer independentis-
ta, he volgut aclarir que eren idees 
del professor i no tenien res a veure 
amb ells, i que tothom és diferent en 
aquest món. Quan hi ha hagut de-
bats en circumstàncies normals, no 
les d’ara, sempre he deixat que tot-
hom s’expressés amb correcció i res-
pecte. Però ara no penso ni tan sols 
deixar que es debati res a classe per-
què soc molt conscient que estem in-
tervinguts. I és una pena perquè en 
aquests debats ha sortit el que tothom 
realment pensa, les idees diverses que 
veuen a casa, i de vegades s’ha arribat 
a veritables estats de qüestió clars in-
formatius per als joves. Això ha estat 
molt bé, molt creatiu, positiu i enriqui-
dor, però ara això no es pot fer. Arran 
de l’1 d’octubre va sorgir un debat a 
classe, que encara em vaig permetre 
el luxe de deixar fer, que va ser molt 
correcte i fructífer. En el moment 
que semblava que havia d’aparèixer 
algú insultant algú altre vaig tallar el 
debat, evidentment. Aquest debat ara 
no es pot fer i és una llàstima.

I a les aules com es viu aquesta 
situació?
Hi ha alguns grups en què jo he sen-
tit algun insult i llavors sí que podria 
ser preocupant, però és molt puntu-
al i són fruit d’alguna animadversió 

que ja venia d’enrere i es fa de ve-
gades en un context de broma que 
sembla que tot s’ha de tolerar. Els 
estudiants són esponges, en reali-
tat estan reflectint el que hi ha a la 
societat, i de vegades senten campa-
nes i pot ser que en algun moment 
es posin d’un bàndol o d’un altre i 
vulguin ser bel·ligerants.

Hi ha un problema de convivèn-
cia entre l’alumnat arran de la 
situació que es viu a Catalunya?
No. A veure, pot arribar-se a donar 
però com en qualsevol conflicte. 
No hi ha ni més ni menys violèn-
cia que abans. Els insults aquí mal-
auradament són constants entre 
els adolescents. És una lluita molt 
ferotge i que ha de ser autoritària, 
malgrat que sigui una contradic-
ció, contra aquestes baixeses entre 
els uns i els altres. Però jo no veig 
que això ara hagi anat in crescen-
do. Hi ha una certa tensió en mo-
ments i també entre companys, 
però també som responsables de 
si l’anem atiant més o menys.

Creus que pot tenir alguna con-
seqüència l’aplicació de l’article 
155 en el món educatiu?
Sí, ja n’està tenint. Els directors ja 
estan avisats que no poden fer re-
ivindicació de la justícia com es fa 
en altres casos per demanar, per 
exemple, que els refugiats estiguin 
ben atesos. És una acció que vam 
fer aquí a l’institut i que va estar 
molt ben portada. Aquesta mena 
d’accions no les podem fer per re-
clamar que unes persones empre-
sonades injustament puguin tor-
nar a casa seva. Això ja és una 
mostra que no vivim en un con-
text democràtic.

JORDI LLEIXÀ (33 anys)
Economista de dínamis

Economistes & Advocats

MARIA NÚRIA REVETLLE (53 anys)
Periodista de Catalunya Ràdio

ara mateix. No se sap molt bé cap on 
es va perquè tothom està com molt 
parat, a nivell personal. A nivell em-
presarial crec que s’està exagerant 
tot una mica, s’està dient que mol-
tes empreses marxen i que hi haurà 
problemes per pagar les pensions... 
No crec que n’hi hagi per tant, veig 
que tothom treballa. Som una gesto-
ria i estem en contacte amb moltes 
empreses, tothom treballa normal-
ment i no ens hem trobat cap em-
presa que hagi tingut cap problema 
amb aquest tema.

De tota manera, hi ha una certa 
inquietud per part de les empre-
ses d’aquí Caldes?
Potser hem tingut la inquietud 
d’algun treballador que et ve a pre-
guntar, a nivell personal, si treu els 
diners del banc o no. A nivell em-
presarial no m’he trobat cap mena 
de diferència respecte a fa un mes 
o dos.

I vosaltres que teniu relació amb 
entitats bancàries, algunes de les 
quals han traslladat la seva seu so-
cial fora de Catalunya, com ho viuen 
els treballadors d’aquestes entitats?
La relació és la d’anar a fer un trà-
mit. El que he vist és que no me’l fan 
perquè tenen molta feina, perquè la 
gent està molt preocupada. És a dir, 
que ajornen el tràmit per atendre la 
gent que està preocupada.

Les eleccions del 21 de desembre 
poden ser el gran desllorigador 
de la situació?
Depèn una mica del resultat. Pot 
ser un punt d’inflexió, però no sé 
cap a on, si cap a una estabilitza-
ció o un desordre.

I algun empresari de la zona us 
ha demanat organitzar algun 
tipus de xerrada sobre el tema?
No. El que sí que ens ha demanat 
algú, en el tema d’impostos, és que 
volia pagar a la hisenda catalana. 
Nosaltres no demanem a quina hi-
senda volen tributar, però si ens ho 
demanen, estem al servei del cli-
ent. Havíem d’informar-los dels 
problemes que es podien trobar i 
la decisió final era del client, nos-
altres l’havíem assessorat. 

Teniu clients de fora de Catalunya. 
Tenen una certa inquietud?
No. El tracte professional del dia a 
dia no ha canviat gaire. Hi ha més 
preocupació a nivell personal que 
no pas empresarial. Vaja, és el que 
he viscut jo.

La feina se n’ha ressentit aquests 
dies?
No. Alguns clients sí que se’n po-
drien ressentir si es fes algun boi-
cot. Però nosaltres, com a gestoria, 
no ens n’hem ressentit.

Us arriben informes de conjun-
tura econòmica d’aquests mesos?
No, és molt aviat per avaluar l’impac-
te que ha tingut la situació política a 
Catalunya en aquests darrers mesos. 
De vegades, a nivell personal meu, 
m’estranya que el govern central tin-
gui dades tan actualitzades de l’octu-
bre mateix del nombre d’empreses 
que han traslladat la seva seu social.

Com valoraries la mesura del go-
vern central de facilitar la sorti-
da de les empreses de Catalunya 
sense passar per una junta d’ac-
cionistes?
No l’he trobat gaire bé. No m’ha 
agradat gaire perquè impulsa que  
marxin les empreses. És una me-
sura poc empresarial, perquè que 
un empresari pugui canviar la seu 
social de l’empresa sense passar 
per la junta no em sembla lògic.

El PIB català ha baixat amb la 
marxa de les grans empreses?
Segur que haurà baixat perquè hi 
ha moltes empreses significatives 
que han marxat. Han marxat moltes 
empreses, unes 1.000, però tu saps 
quantes empreses hi ha aquí? El tei-
xit empresarial majoritari de Cata-
lunya, com el de Caldes, està format 
per la petita i mitjana empresa.

Quina visió tens del procés i de 
com ha anat evolucionant?
El procés, inicialment, semblava 
un exercici interessant política-
ment i social, ara bé, amb el pas 
dels mesos i dels anys ha esdevin-
gut una mica feixuc perquè sovint 
s’ha convertit en el monotema, i 
això ha fet deixar de banda altres 

qüestions sovint d’índole social i 
econòmica importants o, com a 
mínim, amb transcendència per a 
la societat. Amb el procés hem vis-
cut moments molt emotius, de mo-
bilitzacions fins ara mai vistes que 
han esdevingut un exemple mun-
dial. A l’altra banda de la balança, 
però, crec que hi ha el fet que s’ha 
abusat de les anomenades “jorna-
des històriques” i crec que hem ar-
ribat al final del procés amb una 
bona dosi d’esgotament i segura-
ment de decepció. Tal com s’ha 
vist les darreres setmanes, sem-
bla que un cop declarada la inde-
pendència no hi havia cap pla, no 
es comptava amb cap suport inter-
nacional ni hi havia les infraestruc-
tures d’Estat de les quals hem anat 
parlant durant tant de temps. En 
fi, crec que hi ha molta gent que 
fa anys que hi ha posat el coll i els 
seus representants polítics, tant a 
Catalunya com a Madrid, no han 
estat a l’altura.

Notes interferències en la trans-
missió del missatge en els mitjans?
Sí que es nota, crec que costarà 
una mica cosir la fractura social 
que hi ha. En l’àmbit dels mitjans 
de comunicació vivim escenes molt 
deplorables, com que un grup de 
brètols amb banderes espanyoles 
trenquin portes i vidres de l’emis-
sora o que en les manifestacions de 
Societat Civil ens increpin o no ens 
vulguin fer un tall de veu. També 
he estat testimoni com la gent con-
centrada–pro independència– es-
cridassava companys de Televisió 
Espanyola o la SER amb la con-
signa de “premsa manipuladora”, 
sense adonar-se que qui està fent 
la crònica no té cap culpa ni de la 
línia editorial del mitjà ni del que 
diguin les estrelles de la cadena o 
els tertulians. Crec que s’ha perdut 
el respecte i l’educació en moltes 
de les situacions viscudes.

Com veus l’horitzó del dia 21 de 
desembre?
Crec que tornarem a estar a la case-
lla de sortida, com quan després del 
9N es van haver de convocar elec-
cions. Amb la diferència que possi-
blement la polarització entre inde-
pendentistes i unionistes serà més 
potent. Caldrà veure on va el vot de 
la gent desenganyada. En tot cas, es-
pero que tot aquest tsunami polític i 
social serveixi perquè d’una vegada 
s’abordi una reforma profunda de la 
Constitució i la relació i l’encaix de 
Catalunya i la resta de l’Estat.

GEMMA NAVARRO 
Professora de secundària de català
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Què penses del procés i de la seva 
evolució?
Difícil, jo ho veig complicat, nosal-
tres anem molt pacífics i ells van 
a fer mal. Ara mateix tenim molts 
presos polítics i sap molt greu. 
Trobo fatal el que fan en contra 
nostra, ja que nosaltres no fem res 
dolent, simplement donem la nos-
tra opinió. Em sembla molt fort 
que no puguem ni donar-la o que al 
donar-la ho fem amb por. No tenen 
dret a fer el que fan. Sí que és ve-
ritat que hem evolucionat des que 
vam començar, però estem aca-
bant pitjor. Nosaltres cada vegada 
anem més pacífics i ells, cada ve-
gada més cruels. Començant amb 
el que van fer l’1 d’octubre, seguint 
amb els presos polítics i no sabem 
com acabarà... Jo ja m’espero qual-
sevol cosa.

Com es viu en l’àmbit estudiantil?
Depèn de l’estudiant; des del meu 
punt de vista, és una mica difícil, ja 
que a classe es comenta però no tot-
hom té la mateixa opinió i podem 
tenir malentesos. Però també és di-
fícil ja que perdem moltes classes 
amb les vagues i les aturades.

Com afecta la situació al ritme 
de les aules? 
Afecta bastant, ja que fem moltes 
vagues, concentracions i atura-
des. Jo estic a favor que es facin, 
ja que així ens podem manifestar i 
dir una mica la nostra, però hi ha 
gent que no hi està d’acord i fa la 
vaga o l’aturada només per perdre 
classe, i això ho veig una mica ma-
lament. També tenim alguns pro-
blemes perquè ens deixin fer les 
vagues, perquè alguns professors 
no ho volen.

Com has vist l’evolució del pro-
cés?
Hem arribat a un punt on no hau-
ríem hagut d’arribar. Molts estem 
en un “caixa o faixa”, o República 
o 155, o ens llancem al precipici o 
ens abaixem els pantalons. Amb 
l’Estatut que va “cepillar” Alfon-
so Guerra potser ja en tenim prou. 
Potser amb l’Estatut de Maragall 
ja en teníem prou, de dir que érem 
una nació “soterradament” i dir 
que el català era una llengua tan 
bona com l’altra i poder-lo ense-
nyar. Però no, es van dedicar a re-
tallar-lo. Amb l’Estatut vaig perdre 
la confiança en el Constitucional. 
Aquest 11 de Setembre a l’autobús 
vaig dir “oblideu-vos que serà una 
festa”, la República no serà un 11 
de Setembre, serà dur. Perquè no 
ens entenem ni amb la llengua ni 
amb la cultura.

Nota que la situació especial de 
Catalunya ha fet minvar el con-
sum, aquests dies?
A Caldes no s’ha notat. La gent no 
compra menys. Quan hi ha hagut 
aturades i vagues, hem tancat. 
Però com que no som un bé de pri-
mera necessitat, si volen un pitet, 
un pijama o una tovallola, si no el 
compren avui que hi ha manifes-
tació el compren demà. En línies 
generals la venda és la de sempre. 

Estem a punt d’encetar la cam-
panya de Nadal, que és clau per 
al món del comerç. Creu que se’n 
ressentiran, les vendes?
Al contrari! Estem notant que la 
gent es recupera de la crisi de-
finitivament. La gent gasta amb 
menys por que anys enrere. De 
fet, espero vendes superiors a les 
de la campanya anterior. La situa-
ció fins ara no ha afectat i la cam-
panya jo no l’enceto fins a princi-
pis de desembre, la gent no és tan 
previsora.

Amb els altres companys comer-
ciants, compartiu preocupacions 
sobre el que passa aquí?
No hi ha un ambient de preocupa-
ció. La població està pels mitjans o 
les manifestacions, però a la llar-
ga acaben comprant com sempre.

Les eleccions del 21 de desembre 
poden ser el desllorigador per ar-
reglar la situació?
Per part dels polítics catalans hi ha 
molta por de la violència extrema 
i això els ha frenat molt. Això sí, el 
problema hi seguirà sent, no s’atu-
ra. La gent que està convençuda que 
no vol continuar a l’Estat espanyol 
no canviarà d’opinió.

JANA MAYOL (16 anys)
Estudiant de 4t d’ESO de

l’iES Manolo Hugué

RAMON MATA (67 anys)
Jubilat del món tèxtil

Mercè Plantada (55 anys)
Propietària del Puntades

Hi ha hagut una regressió de les 
llibertats?
Sí, molta. No ens deixen ni lliber-
tat d’expressió.

T’has mobilitzat?
Sí. He anat a totes les manifestaci-
ons que he pogut, he fet les concen-
tracions i aturades a l’institut i a 
l’Ajuntament sempre que he pogut, 
i estic orgullosa d’haver-ho fet.

Com creus que està afectant a 
l’educació?
Perdem moltes classes i això fot 
una mica, però des del meu punt 
de vista crec que val la pena. 
També és veritat que si som me-
nors, després no podem votar ni 
res, però et sents bé amb tu ma-
teix sabent que has aportat un 
granet de sorra a tot això.

Com vas viure la declaració de la 
República?
Vam haver de jugar una partida 
amb les cartes al descobert. No ho 
vam saber fer. Calia una acció clara. 
Però això no ens ha de fer desconfi-
ar dels polítics; jo si hagués sigut la 
Forcadell també hauria mentit per 
evitar la presó. Han arribat fins al 
final. Ara ja no n’hi ha prou de con-
tinuar sortint al carrer. La Guàrdia 
Civil no s’hauria atrevit a fer al País 
Basc el que va fer aquí.  

Cap on creus que va?
Ara el pes el porta la gent, és el 
poble qui empeny els polítics. 
Anem endavant amb les garanties 
d’un meló. L’obres i dius si és bo. 
És com una travessa de muntanya, 
abans de sortir mires quin temps 
farà. Per molt que me’l miri no can-
viarà amb el que em trobaré. Però 
jo he d’arribar a l’altre refugi i si fa 
fred ens abrigarem. 

Com vius la incertesa del “men-
trestant”?
Tranquil. Totes les empreses que 
se’n van, “adéu”. Si marxa Banc Sa-
badell, trec els diners; si marxa Ali-
anz, trec l’assegurança. I si es queda 
alguna empresa a treballar, a do-
nar-hi suport. Preferiria començar 
a Albània de zero que seguir a Espa-
nya. M’estimaria més tornar a tre-
ballar que continuar anant enrere. 
I si s’ha d’anar a les escoles a ense-
nyar a llegir i escriure, hi aniré. Per-
què ells no ens volen convèncer de 
ser espanyols, ens volen “guanyar”.

Però es pot “guanyar”?
Si no ens hi posem ja segur que no. 
Aquestes condicions de vida que 
tenim, que no estan tan malament, 
no les hem aconseguit fàcilment. Es 
van aconseguir amb vagues i cops de 
porra, no va sortir de franc, alguns van 
estar anys a la presó. Jo pel procés 
tornaria a anar a la presó. Als joves 
els diria que s’ho tornessin a guanyar. 
Però tinc més confiança en el jovent 
que mai, n’he vist molts al carrer.

Veus perillar les pensions?
La història diu que els treballadors 
que van anar a treballar a Alemanya i 
hi van cotitzar, Alemanya els va pagar 
la jubilació. Jo he treballat 45 anys a 
Espanya, he pagat sempre a Espanya 
i no tenen cap raó per no pagar-me.

Diumenge passat la plaça de Ca-
talunya era plena de gom a gom 
en l’acte organitzat pel Grup de 
Suport a Raül Romeva, conseller 
cessat i empresonat a Madrid acu-
sat de rebel·lió, sedició i malversa-
ció de fons públics. Amics, famili-
ars i convilatans van aplegar-s’hi 
des de les 12 hores per reivindicar 
i donar molts ànims a qui va resi-
dir al carrer Font i Boet de Caldes 
durant els seus anys d’adolescèn-
cia i joventut. Diverses entitats lo-
cals, com els Castellers, els Basto-
ners i els Geganters, van amenitzar 
la jornada, així com diverses actua-
cions musicals, tot i que l’acte cab-
dal va ser la inauguració de la placa 
simbòlica dedicada a Raül Romeva 
al carrer Font i Boet. Hi va haver 
els parlaments de Jordi Romeva, 
pare d’en Raül; Jordi Solé, alcalde 
de la vila termal i la lectura d’una 
carta del conseller cessat en agra-
ïment als actes de suport que rep 
també des de Caldes. Romeva és al 
corrent de les actuacions que s’es-
tan duent a terme des de Caldes 
de Montbui i, en particular, des del 
grup local creat per al seu suport. 
L’exconseller ho expressava així 
en la carta que es va poder llegir 
diumenge: “Malgrat l’aïllament 
al qual ens van sotmetre, ens ar-
riben constantment mostres de 
suport... Una de les coses més bo-
niques és constatar que, malgrat 
els anys, les arrels que vam fer en 
aquesta estimada vila es mante-
nen. Soc i seré sempre calderí...  
Moltes gràcies per tot, per tant. 
Visca Caldes de Montbui!”. 

SUPoRT | POlÍTICA

Homenatge  
a Raül Romeva
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ls dies 2 i 3 de desem-
bre, Caldes tornarà 
a rebre milers de vi-
sitants atrets per les 
singularitats de l’em-

blemàtica Fira de Nadal i el Mercat 
d’Artesans que, enguany, celebra la 
seva 32a edició. De 10 a 21 hores, els 
carrers i les places del nucli antic de 
Caldes es convertiran en un fantàs-
tic recorregut nadalenc, farcit amb 
les 150 parades d’objectes, decora-
ció, artesania, antiguitats, brocan-
teria, alimentació i un munt d’ac-
tivitats dedicades a les festes més 
entranyables de l’any. 

Com cada any, l’atenció es fo-
calitzarà en l’atractiu més turístic 
de la Fira: el brou cuinat amb aigua 
termal i amb llenya de l’olla gegant 
més gran de Catalunya. Les dues 
olles de la Fira tindran 1,5 metres 
de diàmetre, que permetran repar-
tir més de 3.000 litres de brou de 
Nadal durant els dos dies de fira. A 
banda, però, dels centenars de gots 
de brou i verdura i carn d’olla que 
se serviran, la Fira també estarà 
amenitzada amb un munt d’activi-

Gossos en llibertat per poder jugar i córrer, un espai 
on socialitzar-se amb llibertat. Aquest és el nou pro-
jecte del Parc de Can Rius i del qual podran gaudir els 
prop de 1.700 gossos censats a Caldes. L’espai comp-
tarà amb uns 1.500 m2 , estarà delimitat amb una ba-
rana de fusta i reixa metàl·lica i s’integrarà a la zona 
verda que l’envolta amb barreres naturals de planta 
nova. La porta es podrà tancar amb passador i la zona 
estarà il·luminada gràcies a la columna i el focus que 
ja existeixen. Dins del perímetre, s’instal·laran bancs 
i papereres, jocs d’agility i dos dispensadors de bos-
ses per a la recollida d’excrements, i és que l’espai 
també comptarà amb unes normes d’ús que caldrà 
respectar. Entre aquestes obligacions destaca, per 
exemple, haver de recollir aquests mateixos excre-
ments i dipositar-los a les papereres; els propietaris 

hauran de ser presents a l’espai tot i tenir els gossos 
deslligats, i, en els casos de races considerades poten-
cialment perilloses, els gossos hauran d’anar lligats i 
proveïts de morrió. El primer caniparc de Caldes sig-
nifica una de les primeres actuacions que es duran a 
terme en els propers mesos al Parc de Can Rius i que 
incidiran en la seva transformació per dotar-lo “d’un 
caire més familiar, més verd i acollidor”, explicava 
Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat 
de Caldes durant la presentació del projecte, en fase 
de construcció, el passat 9 de novembre. A banda del 
nou espai d’esbarjo per als gossos, el consistori té pre-
vista la renovació dels serveis públics, la replantació 
d’arbres i l’ampliació dels jocs infantils, que “seran 
més diversos i s’ampliarà l’edat per gaudir-ne fins 
als 14 o 16 anys”, va afegir el regidor. 

Benvingut, Nadal!
CoMERÇ | fIrA

Els propers 2 i 3 de desembre se celebrarà la 32a edició de 
l’emblemàtica Fira de Nadal al centre històric de la vila termal 

Redacció

E tats i tallers dirigits als més petits 
de casa, com la tradicional cagada 
del Tió, els tallers nadalencs i els 
espectacles infantils. Així mateix, 
els adults podran gaudir també de 
la tradicional ballada de sardanes 
o de les catifes de flors de temàtica 
nadalenca, exposades diumenge des 
del carrer Roma. 

L’inici de la Fira se celebra-
rà el divendres 1 de desembre pels 
volts de les 18 hores amb l’encesa de 
llums de l’arbre de Nadal i, una hora 
després, s’iniciarà la cocció del brou 
des de la plaça de la Font del Lleó, 
tot i no començar a servir-se fins a 
les 10 hores de l’endemà. 

Manualitats, decoració, artesa-
nia, alimentació... i també música de 
Nadal. Els calderins estan convidats 
al recital líric nadalenc a càrrec de 
Montserrat Pieres i Adela Poch, un 
concert solidari per 3 € l’entrada el 
diumenge, a les 18 hores, a la Sala 
Noble de Can Rius. L’acte estarà 
emmarcat dins les activitats orga-
nitzades per La Marató de TV3, de 
manera que tots els guanys es des-
tinaran a la causa d’enguany. 

La C-59 és un punt de densitat im-
portant en matèria de trànsit diari, 
a més d’impedir la connexió entre 
el nucli municipal i el Polígon In-
dustrial La Borda. Arran de l’evi-
dent dificultat per circular-hi de 
manera segura, aquesta setmana 
ha començat la construcció d’un 
pas soterrat a la via principal que 
permetrà la lliure circulació de bi-
cicletes i vianants, unint ambdós 
trams. Les obres, que es preveu 
que finalitzaran durant la primera 
meitat de l’any vinent, implicaran 
talls de pas molt puntuals i s’habili-
tarà una variant provisional per tal 
de facilitar la lliure i fluïda circula-
ció diària dels vehicles, segons in-
forma el consistori calderí. 
El nou pas inferior garantirà la se-
guretat en un punt cabdal per al 
trànsit de persones que cada dia es 
traslladen a empreses del polígon, 
fins ara impossible d’accedir-hi de 
manera segura, i unirà el carrer 
Velázquez del nucli urbà amb el 
carrer Garraf, de La Borda. 
Paral·lelament a aquest, l’Ajuntament 

vol construir un segon pas inferior 
que connecti el nucli urbà de Cal-
des amb el Cementiri Municipal. 
Segons va anunciar el conseller 
Josep Rull al consistori, el Depar-
tament de Territori i Sostenibili-
tat ha impulsat la creació d’un pro-
jecte amb la voluntat d’enllaçar el 
carrer Bigues amb el Camí de les 
Vídues, i així salvar el trencament 
geogràfic que la C-59 ha suposat 
per a la ciutadania.

MENYS RETENCIONS 
Al marge dels dos projectes ante-
riors, els vehicles segueixen pa-
tint importants retencions a la 
C-59 entre Caldes i Palau-solità 
i Plegamans. Segons informa el 
consistori local, se segueix insis-
tint en la necessitat d’actuar-hi i 
solucionar-ho. La Generalitat va 
plantejar una possible alternativa 
(encara en fase de redacció) que 
implicaria la modificació de la ro-
tonda de Palau, perquè els vehicles 
que circulin per la variant puguin 
evitar-la. 

SERVEIS PÚBLICS | ANIMAls URBANISME | OBres I serVeIs

espai de socialització per a gossos

El 1r caniparc de Caldes estarà disponible en els propers dies. > i. HiJANO

Inici d’obres a la C-59

Les malalties 
infeccioses, el
tema central de
La Marató 2017

El proper 17 de desembre se 
celebrarà una nova edició de 
l’esperada Marató de TV3. 
Enguany, el projecte solidari 
impulsat per la Televisió de 
Catalunya i la Fundació La 
Marató de TV3 es concentrarà 
en l’obtenció de recursos 
econòmics per a la investigació 
científica dedicada a les 
malalties infeccioses. Malgrat 
la suspensió de la xerrada 
informativa a la Biblioteca 
de Caldes del passat 9 de 
novembre, són moltes i diverses 
les activitats i entitats que 
sempre se sumen a la causa, 
i enguany s’espera una activa 
participació en representació de 
tots els calderins i calderines. 

Enguany s’estima servir, gratuïtament, 
prop de 3.000 litres de brou de Nadal, 
sens dubte, l’atracció turística més 
important de la Fira. > AJ. CALdES

d’aquí a pocs dies 
estarà disponible 
el primer ‘caniparc’ 
de Caldes, un espai 
d’esbarjo on els prop 
de 1.700 gossos 
censats podran jugar 
i córrer amb llibertat

Comença la construcció d’un pas soterrat que 
permetrà la circulació de bicicletes i vianants
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CooPERACIÓ |
Som ESCola púBlICa

Solidaritat amb 
el Senegal

Enfortir una comunitat educa-
tiva diversa i rica al voltant de 
les escoles públiques del poble. 
Aquest és l’objectiu principal de 
la plataforma calderina Som Es-
cola Pública, que dissabte pas-
sat al matí va celebrar la terce-
ra edició de la Concentració de 
Patinets Solidària. 
La jornada va començar pels volts 
de les 10.30 hores des de la plaça 
Romà i Martí, ubicació on es van 
concentrar les diverses activitats 
i on es va presentar la seva princi-
pal finalitat: recollir fons per des-
tinar-los al projecte de cooperació 
STEM-Up!, una iniciativa solidà-
ria que treballa activament per 
millorar l’educació de poblacions 
desafavorides al Senegal. “L’edu-
cació és l’autèntica revolució” és 
el clam que defensa Som Escola 
Pública, el col·lectiu calderí que 
agrupa les AMPES de les escoles 
Montbui, El Farell, El Calderí, Es-
cola de Bressol La Lluna i Gegant 
del Pi, i que lluita per enfortir el 
paper de l’escola pública. A banda 
de recollir fons per a la causa so-
lidària, la plataforma local no va 
renunciar al seu caràcter reivin-
dicatiu, orientat, en aquest cas, a 
l’amenaça del tancament de líni-
es de P3 a les escoles públiques 
del municipi. Durant la jorna-
da de dissabte passat, es va ofe-
rir informació als assistents de 
les accions previstes en defensa 
del patrimoni educatiu calderí, 
així com del taller d’educació en 
valors que incidia en conceptes 
com el pensament crític, la soli-
daritat i la tolerància. 

el 10 al 19 de novem-
bre les escoles i insti-
tuts de Caldes han ce-
lebrat, un any més, la 
Setmana de la Cièn-

cia, unes jornades dedicades a acos-
tar la ciència als alumnes a través 
de diverses activitats, tallers i xer-
rades, on hi participen, també, les 
famílies i els experts en diferents 
disciplines dins el mètode científic. 
Tot i el suport i la coordinació 
de l’Ajuntament de Caldes, cada 
centre educatiu ha organitzat les 
seves pròpies activitats entorn de 
la temàtica. En el cas de l’Esco-
la El Farell, com en les darreres 
sis edicions de la jornada més ci-
entífica de l’any, s’han aturat les 
classes durant els dies 15 i 16 de 
novembre. En aquests dies, i divi-
dits entre els alumnes d’educació 
infantil i cicle inicial, d’una banda, 
i els de cicle mitjà i superior, de 
l’altra, l’alumnat ha gaudit de ta-
llers amb experiments dinamit-
zats pels mestres i xerrades a càr-
rec de famílies o col·laboradors de 
professions científiques. 

“Mans a la ciència”!
“L’objectiu de la jornada 

és que els alumnes investiguin, 
plantegin hipòtesis, experimen-
tin i manipulin, i es converteixin 
en petits científics”, explicava Do-
lors Codina, directora de l’Escola 
El Farell. A la Setmana de la Cièn-
cia, “ens dediquem a la part més 
vivencial de l’aprenentatge”, afe-
gia Codina, de manera que els in-
fants es posen “mans a la ciència” 
manipulant i experimentant amb 
diferents materials. Les xerrades 
també apropen als alumnes la cièn-
cia més aplicada, com per exemple 
a través de l’explicació dels assajos 
clínics o les disseccions de pulmons 
que va organitzar un metge i pare 
d’alumnes de l’Escola El Farell. 
L’Escola d’Adults El Roure Gros 
ha apostat per una xerrada sobre 
les malalties infeccioses, temàtica 
de La Marató d’enguany, i l’Insti-
tut Manolo Hugué ho ha fet amb 
la xerrada titulada “La màgia de 
l’aigua”, una sessió on els experi-
ments duts a terme es presenta-
ran, més tard, als alumnes de pri-
mària de les escoles de Caldes. 

EDUCACIÓ | seTMANA De lA CIÈNCIA

Els centres educatius calderins celebren una 
nova edició de la Setmana de la Ciència

D

JoVENTUT  | PUNT D’eNllAÇ

Joves, no esteu sols!
Prop d’uns 1.500 alumnes calderins de centres educatius de secundària i escola 
d’adults són a punt de prendre decisions importants i/o integrar-se al món la-
boral. Des del programa “Punt d’Enllaç” de l’Ajuntament de Caldes es pretén 
coordinar les necessitats educatives dels joves amb les necessitats expressades 
pels centres educatius, organitzant un seguit d’accions que hi donin resposta 
i vinculades a través de l’entorn acadèmic. Al llarg d’aquest curs, seran 96 ac-
cions les que es duran a terme als centres educatius i giraran entorn de diver-
ses temàtiques, com la salut, l’ocupació jove i els referents juvenils, promogu-
des per agents relacionats amb persones joves. Algunes d’aquestes 96 accions 
previstes enguany són sessions de presentació d’espais joves; xerrades sobre 
el consum de drogues, la sexualitat o gestió emocional; tallers sobre el món la-
boral, o jornades d’orientació acadèmica i dinamització de l’alumnat dins i fora 
de les aules orientades al foment de la participació juvenil. 

Alumnes de l’Escola El Farell en una sessió d’experiments a l’aula.> i. HiJANO

Enguany hi ha previstes 96 accions dins el “Punt d’Enllaç”. > AJ. CALdES
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Del 18 al 26 de novembre, tota la xarxa de deixalleries comarcals parti-
cipen en la Setmana Europea de Prevenció de Residus, uns dies en els 
quals els punts de reciclatge de la comarca, com el de Caldes de Mont-
bui, habiliten dos espais dedicats a la reutilització i reciclatge d’objectes. 
D’una banda, es disposa de l’espai “Jo Rnova, i tu?”, on es recullen els 
objectes en bon estat i es comercialitzen des d’entitats d’inserció labo-
ral de persones amb discapacitats i/o risc d’exclusió social. De l’altra, 
l’espai “DeixaLlibres”, que promou la reutilització de llibres usats amb 
l’objectiu de fer créixer els més de 29.000 exemplars que no s’han llen-
çat gràcies a aquest programa. Al marge dels espais habilitats i disponi-
bles fins al 26 de novembre al punt de reciclatge de Caldes, i de la resta 
de la comarca del Vallès Oriental, dissabte passat es va organitzar un 
taller de creativitat dedicat a la reutilització, una sessió dedicada a la 
conversió en nous objectes a partir de residus de roba, envasos i altres 
materials de què disposa la deixalleria municipal. 

Diumenge passat, 19 de novembre, 
es va celebrar la I Jornada 
Mundial dels Pobres, una crida 
a la ciutadania més enllà de 
qualsevol creença o nacionalitat, 
convocada pel papa Francesc a 
tot el món. Lluny de pretendre 
que es visqui en la indigència, 
l’objectiu de la jornada era una 
presa de consciència respecte a les 
injustícies socials i estructurals que 
provoquen la pobresa i fomentar la 
creació d’una societat amb valors 
centrats en la persona humana. 
Pretenia, també, denunciar la 
cultura de l’exclusió de persones, 
instal·lada en moltes societats 
d’arreu del món, i apropar-nos-
hi oferint-los la nostra amistat. 
Aquests són els principals 
objectius sobre els quals el papa 
Francesc convocava una jornada 
en què va participar Caldes de 
Montbui de la mà de la Parròquia 
de Santa Maria i l’entitat local 
Càritas Caldes. En la missa de les 
9 hores, mossèn Xavier Blanco va 
anunciar la jornada, així com els 
principals motius de la celebració: 
convertir la cultura del tenir en 

De la cultura del tenir a la de l’encontre

La taula informativa de Càritas Caldes, instal·lada a la pl. de l’Àngel. > i. HiJANO

la de l’encontre, perquè el fet de 
compartir sigui el principal estil de 
vida i es prengui una actitud en què 
els diners i els luxes no siguin una 
condició necessària per obtenir la 
felicitat. Després de la missa, tots 
els interessats van poder acostar-
se a la taula instal·lada a la plaça de 

l’Àngel, on Càritas Caldes va oferir 
informació de les tasques que es 
duen a terme des de l’entitat, no 
només al municipi, sinó a tot el 
bisbat, i es demanava col·laboració 
per seguir portant a terme les 
activitats i serveis d’ajuda al 
col·lectiu amb menys recursos.  

PARRÒQUIA | I JOrNADA MUNDIAl Dels POBres SoSTENIBILITAT | DeIXAllerIA

més reciclatge i reutilització per tenir 
cura del medi ambient

Al maig passat l’Ajuntament de Caldes, amb el suport del Consell Co-
marcal del Vallès Oriental, va incorporar un tècnic de Salut Pública que 
permet una gestió directa d’un servei fins ara assumit per la Diputació 
de Barcelona. Des d’aleshores s’han revisat 60 dels 164 establiments ali-
mentaris calderins i 4 instal·lacions municipals de risc de proliferació 
de legionel·la. Aquest nou servei permet millorar la resposta en cas de 
queixes o denúncies i augmenta les revisions en matèria de prevenció. 
Es treballa en temes de seguretat alimentària; en gestió del risc per a 
la salut derivat de la contaminació del medi, dels establiments de tatu-
atges, pírcings i micropigmentació; de l’aigua de consum humà o d’ha-
bitatges i piscines d’ús públic i en activitats de promoció de la salut. 

primeres revisions en Salut pública

Caldes se suma a la i Jornada Mundial dels Pobres celebrada 
diumenge passat i convocada pel papa Francesc des del Vaticà 

SANITAT | PreVeNCIÓ
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pSC Caldes de montbui

es amenaces del Departament d’Ensenya-
ment de tancar línies de P3 no són noves. 
Caldes de Montbui fa anys que batalla per 
mantenir tots els seus P3, encara que la na-
talitat baixi. Per aquest motiu moviments 

socials, AMPAs, escoles bressol i escoles fa anys mobi-
litzant-se per reclamar posar per davant la qualitat que 
la quantitat. D’aquí l’aparició de la Plataforma Som Es-
cola Pública, qui avui dia fa una tasca vital per mantenir 
la reivindicació viva i organitzada. A qui volem transme-
tre tot el nostre respecte i agraïment per la seva feina. 
Aquesta plataforma ha buscat en el seu últim manifest 
fer pinya per evitar el tancament de línies i un cop més, 
des del PSC de Caldes de Montbui els hi hem volgut donar 
suport amb la nostra organització juvenil, la JSC de Cal-
des - Sant Feliu.
Els motius són bàsics, preferim aules amb menys alumnat 
i millor atenció que tancar línies. Per això ja ens vàrem 
sumar al febrer en una moció que va ser aprovada al ple 
de l’Ajuntament a demanar una reducció de ràtios en favor 
d’una millor qualitat, atenció i formació i cohesió social als 
i les nostres infants. Encara que la voluntat política d’al-
guns partits, sigui de tancament de línies, nosaltres no 
caurem en l’excusa de la davallada demogràfica (menor 
que en altres anys) per a tancar línies.
El PSC de Caldes de Montbui seguirem treballant de 
forma coordinada des de l’Ajuntament amb els nostres 
diputats i diputades al Parlament de Catalunya per de-
fensar l’educació pública calderina i lluitar contra el tan-
cament de les línies de P3 a la nostra vila. Mentrestant 
us encoratgem a tots i totes a, com bé defensa Som Es-
cola Pública, fer pinya per una escola pública i de quali-
tat al nostre poble!

es de el passat 13 de febrer 2017 l’Ajunta-
ment va fer públic en diversos mitjans la  
implementació de les zones blaves a partir 

del segon semestre d’aquest any. Així doncs, tornem a re-
iterar…allò que durant la campanya electoral ERC havia 
negat amb rotunditat, va acabar esdevenint una realitat: 
a Caldes es pagarà per aparcar!
Cal tenir present que les zones blaves s’implementaran 
com a mètode per a reconduir l’estacionament de vehi-
cles cap al polèmic aparcament de les Hortes de Baix, del 
que ja s’han iniciat les obres. Així doncs, segons l’anun-
ci que a febrer realitzà l’Ajuntament, i en vista de què les 
obres del pàrquing ja han començat, la implementació de 
les zones blaves de pagament a  Caldes és, a hores d’ara, 
quelcom inminent.
Ens següeix alertant que a data d’aviu l’Ajuntament no 
ha donat més informació sobre aquesta imminent imple-
mentació els Calderins:
(1) No s’han concretat dates previstes d’implementació.
(2) No coneixem quins carrers estaran afectats.
(3) No sabem si s’implementarà a tots els carrers a la ve-
gada, o si es farà gradualment.
(4) Es desconeix qui i com gestionarà les zones blaves.
Per això, des de Units per Caldes seguim reclamant al 
Guvern d’ERC que informi  a la ciutadania i concreti les 
dades mancants. 

a demanda d’eleccions era àmpliament com-
partida en la societat catalana els últims 
dies. De fet, segons l’enquesta de Sigma que 
s’ha publicat recentment, gairebé el 64% 
dels catalans era partidari d’avançar els co-

micis autonòmics, per tal de posar fi a una deriva agòni-
ca de la política catalana que entre farses i manipulacions 
des de partits independentistes ens ha portat a un desga-
vell econòmic i social que el poble català no es mereix. És 
significatiu que aquests mateixos s’omplin la boca tot so-
vint de l’estima que tenen per la terra, quan els fets ens 
han demostrat tot el contrari.
No obstant això, el fet que Rajoy hagi fixat ràpidament 
la data de les eleccions autonòmiques per al proper 21 de 
desembre, atès que Puigdemont no va tenir la valentia de 
fer-ho quan encara no havia estat destituït del seu càrrec, 
ha permès a l’Estat portar la iniciativa i forçar l’indepen-
dentisme al dilema de presentar-se a uns comicis sostin-
guts en una legalitat que diuen (curiosament) no reconèi-
xer, i habilita la via per al retorn de Catalunya a la plena 
normalitat democràtica.
En tot cas, el rellevant ara és que s’obre una etapa que 
desembocarà en un procés electoral, aquesta vegada sí, 
amb urnes legals i amb plenes garanties democràtiques, 
que retornarà la paraula a tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya en nom de la democràcia real, la que res-
pecta les lleis. 
És molt important anar a votar i, encara que amb tot el 
que hem viscut els últims anys a Catalunya, és evident que 
“el sentiment i l’emoció” estan a flor de pell, en aquesta 
ocasió cal anar a votar amb el cap i amb consciència, els 
qui creguin que serveix per treure’ns del pou profund en 
el qual ens ha ficat l’independentisme.

mb les vostres mans plenes d’odi, no. Amb 
la dèria de trencar un model exitós de co-
hesió, amb la intenció d’humiliar docents i 
espantar famílies, no! No ens toqueu l’edu-
cació per als vostres interessos electorals, 

d’arrel feixista. 
L’escola catalana no incita a l’odi, no ensenya a marginar 
a ningú. A l’escola catalana s’ensenya a respectar i enra-
onar, a viure la pau. El conjunt de docents de les escoles 
públiques tiren endavant la difícil tasca d’educar i d’ense-
nyar, en condicions més precàries, a nivell laboral, del que 
els pertocaria, especialment en els darrers anys, en que 
encara no s’han arribat a revertir del tot les retallades. 
Les famílies són el gran motor de l’escola. Sense elles – i el 
qüestionable copagament de les AMPA- no es bastiria el 
model de convivència i respecte que és aquesta institució. 
Sí que cal tocar l’educació per millorar-la en recursos: 
arribar al 6% del PIB en inversió, tal com marca la LEC. 
Sí que cal afrontar el projecte global d’innovació a tots 
els nivells educatius, sí que volem abaixar les ràtios a les 
aules. A Caldes vam aprovar una moció per unanimitat 
en aquest sentit, que suposaria un element de millora de 
la qualitat educativa. A Caldes hi ha encara barracons i 
se’n preveuen més. Volem infraestructures dignes per a 
totes les escoles. Volem famílies compromeses amb la con-
vivència i l’assoliment d’aquestes millores. Sobretot volem 
mestres tan dignes com les que tenim. A tot ells Som Cal-
des els diu, així sí, gràcies. Als destructors oportunistes: 
NO ens toqueu l’Educació!!

l proper 21-D farem fracassar l’Estat que 
vol legitimar l’article 155 a les urnes i fer 
desaparèixer les institucions catalanes.  
És per això que volem dei-
xar cinc premisses ben clares: 

- El Partit Demòcrata ens presentarem a les eleccions 
del 21 de desembre perquè mai rebutjarem les urnes.  
- Davant de les eleccions convocades per l’Estat, el nos-
tre objectiu no és pensar en el com sinó en el perquè ens 
presentem, i això només té una resposta: per defensar les 
nostres institucions, la democràcia i per aturar un 155 que 
només persegueix legitimar la desaparició del nostre país.  
- Reclamarem l’amnistia per a tots aquells condem-
nats, els d’ara i els que vindran, per defensar la de-
mocràcia i la llibertat de Catalunya. Cap repressió es 
pot aplicar a aquelles persones que han fet possible 
l’exercici del dret a decidir dels catalans a les urnes.  
- L’Estat no ha guanyat. L’aplicació de l’article 155 és un 
repte que no han sabut com afrontar. 
El proper 21-D ens veurem a les urnes, perquè els sobi-
ranistes no deixarem mai que les institucions catalanes 
estiguin governades per aquells que les volen sotmeses.  
- L’1-O va ser un èxit. Sempre respectarem les urnes per-
què som demòcrates i creiem que en democràcia les urnes 
sempre han de ser la solució, però també una oportunitat. 
Ara alguns les defensen malgrat que l’1-O les van negar, 
fins i tot legitimant l’ús de la força contra la ciutadania. 
Amb tot això, hem de seguir tots el mateix rumb com 
fins ara i demostrar al món el que realment volem ser: 
LLIURES!

No ens toqueu l’educació!! Farem fracassar l’Estat espanyol
pDeCaT Caldes de montbuiSom Caldes

L D L
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Defensar l’escola pública,  
el nostre deure

Zones Blaves de pagament:  
per quan?

Eleccions 21-D, per la 
democràcia

ppC Caldes de montbuiUnits per Caldes

al com estava previst, aquesta tardor co-
mencen les obres que han de permetre el 
pas de vianants i bicicletes d’una banda a 
l’altra de la C-59 i que unirà el nucli urbà 
amb el Polígon Industrial de La Borda. 

Aquestes obres tenen un cost de 523,218 € i estan ínte-
grament subvencionades per la Diputació de Barcelona.
Aquesta és una antiga demanda de la població i una llarga 
reivindicació d’aquest govern municipal al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
–que és qui té les competències d’aquesta via interurba-
na. Així doncs, a finals de novembre es posarà fil a l’agu-
lla per iniciar les obres. Mentre durin, es farà un pas al-
ternatiu per als vehicles que circulen per la via; de talls, 
només n’hi haurà de molt puntuals, i a la primavera s’hau-
rien d’acabar les obres.
Molts calderins i calderines travessen la carretera a peu 
en aquest punt per anar a treballar a La Borda i és un punt 
molt perillós de la via que reclamava a crits més segure-
tat. Sabem que no és l’únic i en això seguim treballant.
D’altra banda, amb aquesta actuació també es donarà 
resposta a una altra demanda dels ciutadans que volen 
anar a peu o en bicicleta fins als barris de Torre Negrell 
i de Can Valls. En realitat, és una distància relativament 
curta, poc més de 2 km, però tenir la carretera pel mig és 
una barrera que no convida a practicar aquesta mobilitat 
més sostenible. Des del govern municipal estem treballant 
en una futura adequació dels camins propers a aquests 
dos barris de fora del nucli urbà, que, juntament amb el 
nou pas soterrat de la C-59, ampliaria el primer cercle del 
Camí Orbital de Caldes amb un altre de major diàmetre. 
També volem fer una altra actuació, la construcció d’un 
altre pas inferior que permeti connectar el nucli urbà amb 
el Cementiri. En definitiva, creiem en una mobilitat més 
segura, sostenible, i aquest primer pas soterrat serà una 
de les grans actuacions del mandat 2015-2019. 

ERC Caldes de montbui

T
El pas per a vianants soterrat de la 
C-59 serà una realitat ben aviat 
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Som Escola pública 
insta a fer pinya per 
evitar el tancament 
de línies
> Som Escola Pública

autocrítica
sin presos

18è aniversari de la 
“nova” biblioteca

>Pepe Beunza* > Domènec Sánchez Riera

Parece que ahora se impone la nece-
sidad de hacer autocrítica y discutir 
sobre lo que deberemos hacer mejor. 
De acuerdo, siempre son buenas la 
reflexión y la autocrítica, pero no lo 
hagamos mucho rato ni dediquemos 
muchas energías. Lo importante es 
sacar a los presos políticos de la cár-
cel y no hay que distraerse del com-
promiso que tenemos ahora. Cuando 
los presos estén en la calle, ya hare-
mos todas las autocríticas que sean 
necesarias y analizaremos lo que 
hemos aprendido y lo que hemos de 
mejorar. Tenemos unas elecciones 
que en apoyo a los presos hay que ar-
rasar y esa es nuestra función ahora. 

Atesa la intenció del Departament 
d’Ensenyament de tancar línies de 
P3 a les escoles públiques de Caldes 
de Montbui el proper curs, la Pla-
taforma Som Escola Pública hi ex-
pressa el més absolut rebuig i anun-
cia que iniciarà totes les accions que 
calgui per evitar aquesta nova reta-
llada del tot injustificable.
Les AMPES d’El Calderí, El Farell 
i Montbui, agrupades al voltant de 
la Plataforma Som Escola Pública, 
insten les direccions de les escoles i 
l’Ajuntament a fer pinya en la defen-
sa del nostre patrimoni educatiu i de-
mostrar a les administracions com-
petents que som un poble unit davant 
d’aquesta nova amenaça.
L’argument de la davallada demogrà-
fica no pot ser l’excusa per desmun-
tar l’estructura de les nostres escoles, 
que han demostrat sobradament el 
paper fonamental que duen a terme 
per a la cohesió social i la formació 
de la nostra infància. I menys quan 
aquesta davallada és molt inferior a la 
prevista dos anys enrere i no té conti-
nuïtat en els següents cursos.
En tot cas, tal com va quedar expres-
sat en la moció per a la reducció de 
les ràtios per aula a vint alumnes, que 
el Ple Municipal va aprovar per una-

El passat dilluns, dia 13 de novembre, 
es va celebrar a l’edifici de la Biblio-
teca Municipal els 18 anys del tras-
llat d’aquest equipament a on avui 
es troba.
Per a la presentació  d’aquesta efe-
mèride, es va comptar amb la col-
laboració  de dos especialistes de 
l’empresa cultural Calidoscopi, i per 
donar pas al “tast” de cava programat 
es van degustar tres tipus o marques 
d’aquest vi escumós amb un ordre 
preestablert: Gran Bach, Familia Oli-
veda (rosat) i Celler Eudald Massa-
na Noya. A part de gustos personals, 
convindreu amb mi que tots tres me-
reixien un deu, sense cap dubte.

Aquest tast era una excusa per en-
dinsar-nos en la literatura de la mà 
de tres figures universalment cone-
gudes, amb obres d’alguna manera 
relacionades amb el consum de be-
gudes alcohòliques, i no precisament  
perquè les quantitats que ingerien fos-
sin escasses.
Tant per a Ernest Hemingway com 
per a Marguerite Duras, i també per 
a Scott Fitzgerald, aquest “vici” els 
ajudava a ser, si més no, creatius i es-
devenir amb el temps unes autoritats 
dins la literatura.
Del primer es varen llegir frag-
ments de París era una fiesta, i dins 
d’aquests i per “reforçar” l’ambient 
de l’Espanya en guerra comentat per 
l’autor, també es van llegir fragments 
d’obres de Susana Fortes i Maria Du-
eñas ambientades en aquella contesa.
A continuació va ser el torn de Mar-
guerite Duras. Pura delícia, els seus 
fragments de L’amant. Se’ns varen 
també passar fragments del film que 
de ben segur molts dels assistens ha-
víem tingut el plaer d’haver vist...
La “festa” es va acabar amb El gran 
Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Amb 
aquest vàrem tornar a recrear-nos 
tant amb la lectura de fragments 
com amb la visió de trossos del film.
Seria injust no tenir en compte el 
paper preponderant de les dones en 
tots tres autors; com en tot a la vida, 
el rol i la influència d’aquestes en la 
història és cabdal.
El resum de tot plegat és que va ser 
un èxit de participació i una festa li-
terària a gust, com no podia ser d’al-
tra manera, de tots els assistents.

nimitat el febrer d’enguany, la dava-
llada demogràfica, lluny de suposar 
un problema, ha de ser una oportu-
nitat per millorar la qualitat educa-
tiva. Només cal la voluntat política 
d’aprofitar-ho.
Estem convençuts que la unitat d’acció 
de la comunitat educativa calderina, 
famílies, docents i representants muni-
cipals serà un argument prou contun-
dent per garantir el manteniment de 
totes les línies de P3 i fer desaparèixer 
d’una vegada per totes l’amenaça de 
retallades a les nostres escoles.
Som escola pública!

Hay que llenar la cárcel de cartas de 
apoyo, hay que recordarlos en todos 
los actos públicos, hay que inventar 
motivos para que estén presentes. 
Hay que animarlos, a ellos y sobre 
todo a sus familias.
El adversario que tenemos ya hemos 
visto que es muy violento y peligro-
so. La mentira y la represión las uti-
liza con total descaro, por eso hemos 
de mantenernos muy fuertes en el 
apoyo a los presos.
Seguiremos adelante. Ya sabíamos 
que no sería fácil.
*Preso político en 1971
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El Festival in-Edit 2017 de cinema documental ha comptat amb dos projectes dirigits pels 
calderins Àlex gómez-Font i Vicenç Ferreres, que han estrenat, cadascun, un documental 
de temes ben diferents. L’Àlex ha recuperat la història de músics catalans que als anys 
40 i 50 buscaven triomfar a Amèrica, mentre que el Vicenç ha reivindicat l’escena 
catalana de grups independents. dins vídeo.    

Dos calderins al 
festival In-edit de 
cinema documental 

E
CINEMA | IN-eDITMagda Farré

l multiinstrumentis-
ta Jesús Peyrón (de 
nom artístic Jesús 
Moreno) és el tes-
timoni excepcional 
que protagonitza el 

documental L’home orquestra. 
L’aventura dels músics catalans 
a Amèrica, d’Àlex Gómez-Font. 
El director no amaga la il·lusió 
d’haver pogut rodar amb “un su-
pervivent excepcional d’aquells 
músics que van deixar enrere la 
dictadura franquista per bus-
car sort a Amèrica. Peyrón re-
presentava els homes orquestra 
que tocaven diversos instru-
ments, que entenien la música 
com un autèntic ofici i que van 
triomfar amb els més grans. Ja 
no en queden”. 

L’HOME ORQUESTRA
Peyrón, protagonista de l’edat dau-
rada de les grans orquestres de ball, 
va tocar arreu del món amb Sinatra, 
Nat ‘King’ Cole, Benny Moré, Édith 
Piaf, Benny Goodman o Xavier 
Cugat, entre d’altres. I ara ho expli-
ca al documental d’Àlex Gómez, que 
també recull el testimoni de dife-
rents músics, periodistes... De fet, la 
pel·lícula inclou una quinzena d’en-
trevistes, imatges d’arxiu i cançons 
originals d’aquelles antigues orques-
tres, fet que ha suposat “un intens i 
interessantíssim treball de recer-
ca i de recuperació de temes musi-
cals”, segons Gómez-Font. 
El director reconeix que “aques-
ta recerca ha engrandit el film, 
junt amb el relat en primera per-
sona d’un músic de 87 anys. Vaig 
quedar molt sorprès de la clari-
vidència i el relat riquíssim de 
Peyrón, i com reviu la seva his-
tòria a la Cuba dels anys 50”. I és 
que, segons el director de L’home 
orquestra, el film vol ser “un petit 
homenatge als músics que van 
emigrar a Amèrica com a autèn-
tics desconeguts, que van triom-
far amb els més grans i que quan 
van tornar a Catalunya no se’ls 
va reconèixer com mereixien”.      

MICROCLIMA SOUND 
Vicenç Ferreres va presentar a la 
secció Km 0 de l’In-Edit un docu-
mental sobre la botiga de discs Ul-
tra-Local Records. El film mostra 
com “la botiga, situada al barri 
barceloní de Poblenou, s’ha con-
vertit en un punt de trobada de 
grups i segells independents ca-
talans”, segons Ferreres. De fet, el 
documental reviu el festival Micro-
Clima Sound que va tenir lloc a la 
botiga durant els mateixos dies que 
el Primavera Sound. 
Però encara sobreviuen les boti-
gues de discs? Hi ha una escena in-
dependent catalana? El director cal-
derí ha demostrat que sí: “el film és 
una finestra a una escena autòno-
ma i endogàmica, cert, de músics 
que sovint s’autogestionen els tre-
balls, que van gairebé tots als ma-
teixos concerts i que a més tenen 
aquesta botiga com un punt més 
de trobada”. Són músics i bandes 
com Ran Ran Ran, Lluís Paloma i 
Els Visitants, Voltereta, Palisandro, 

Els calderins Àlex Gómez-Font i Vicenç Ferreres han estrenat, cadascun, un documental al Festival In-Edit d’enguany. > Q. PASCUAL

Seward, Tirana, Dj Masovera, Penti-
na’t Lula, Balago o El SistemÄ Suec, 
entre d’altres. 
Però aquesta escena independent 
catalana arriba a Caldes? “Caldes 
ha estat i és un niu de cultura i 
d’artistes, siguin independents 
o d’un grup o associació. Entre 
tots els estils, hi ha diversos 
grups entre els més joves, com 
passa a moltes localitats de Cata-
lunya. I això és el que també re-
flecteix la pel·lícula: el punt de 
trobada és una botiga de Poble-
nou, però l’escena es nodreix de 
tots els racons del país”. Aques-
ta significació amb el territori i 
aquest relat local va fer que el film 
s’estrenés a la secció Km 0 del Fes-
tival In-Edit, on es van exhibir dife-
rents històries properes, d’artistes 
locals i que igualment impacten en 
l’escenari cultural.        

MicroClima Sound
Vicenç Ferreres, Espanya.
2017. VO. 64’.

L’home orquestra
Àlex Gómez-Font, Espanya.
2017. VO. 78’

“Ha estat un treball dur però 
molt gratificant. 
Sense la gran implicació de tots 
els que han sortit en escena no 
hauria estat possible”

Àlex Gómez-Font
director de L’home orquestra

“Les botigues de discs són vives, i 
fan més que vendre discs. Això es 
reivindica amb un públic de 
50 persones el mateix dia que un 
Primavera Sound”. 

Vicenç Ferreres
director de MicroClima Sound
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‘art’, de Yasmina Reza, arriba al 
Casino de Caldes

Conxita Tarruell presenta 
el seu últim llibre

Dins la programació del X Cicle de Teatre de Tardor, el proper diumenge 26 
de novembre es podrà veure al Casino de Caldes l’obra de teatre Art. Possi-
blement l’obra de més èxit de Reza, en aquesta ocasió serà interpretada per 
la companyia de teatre amateur de Sarrià, La Bambolina Negre. 
El punt de partida de l’obra és la relació de tres amics, i com la seva relació 
d’amistat de tota la vida es posa en perill quan un d’ells compra un quadre blanc 
d’un alt valor econòmic. La discussió sobre el significat de l’art serà el deto-
nant perquè surtin a la llum la incomprensió, la intolerància i com de fràgil pot 
ser una amistat si un no està disposat a posar-se a la pell de l’altre. Una comè-
dia perfectament estructurada on els diàlegs són intel·ligents i plens d’humor.
L’obra de l’autora francesa, que ja té més de vint anys i que s’ha traduït a 35 
idiomes, continua en plena vigència amb un text brillant i incisiu que s’ha aca-
bat convertint en un clàssic contemporani representat a tot el món. 

El dijous 23 de novembre es presenta a la bibliote-
ca de Caldes el llibre La força del ritme i la percus-
sió: viatges solidaris i culturals pel Senegal i Gàm-
bia de Conxita Tarruell. L’escriptora sabadellenca 
presenta un volum constituït per quatre llibres que 
repassen un període de dotze anys en què l’autora 
explica amb el cor com són el seus costums, els vi-
atges que ha fet al Senegal, Gàmbia i el País Bassa-
ri, quatre estades que l’han marcat i l’han transfor-
mat plenament. Escrita en un llenguatge directe, 
senzill i amè, aquesta obra s’adreça a tothom que 
senti el plaer i la necessitat de viatjar i que vulgui 
conèixer millor les civilitzacions africanes.

El proper dissabte 2 de desembre Les Anxove-
tes arriben al Centre Democràtic i Progressista 
per fer gaudir el públic calderí. El quintet, que 
canta només amb veus femenines, amb frescor i 
sinceritat, assaborint cada tema, ens oferirà un 
repertori d’havaneres clàssic i tradicional ama-
nit musicalment amb guitarra i contrabaix. Tot 
i que les havaneres potser són més de l’estiu, el 
grup de Girona creat l’any 2013 escalfarà l’am-
bient amb unes cantades més tardorenques. El 
grup d’havaneres cantades en femení està in-
clòs dins l’onzena edició d’enguany del Circuit 
Folc, el cicle anual itinerant de música d’arrel.

TEATRE | CAsINO VIATGES | BIBlIOTeCA MÚSICA | el CeNTre

les anxovetes visiten
El Centre

Creant videojocs
La biblioteca calderina ha estat 
seleccionada per la Diputació de 
Barcelona per oferir un programa 
dedicat a l’experimentació i la cre-
ació, i d’aquesta manera afavorir 
que els usuaris de la biblioteca no 
només vagin a fer consulta i recer-
ca d’informació, sinó que aquest 
espai també esdevingui un lloc on 
es creï i s’experimenti. 
Els BiblioLabs és el programa pilot 
que ha creat la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals que desenvolupen 
i donen suport a accions que tenen 
com a finalitat l’accés al coneixe-
ment a través de l’experimentació 
i les metodologies innovadores.
Fins al mes de març, la biblioteca 
presentarà tres BiblioLabs dife-
rents, enfocats a tres franges d’edat.
La programació d’un videojoc serà 
el primer BiblioLab programat per 
la biblioteca, adreçat a nens i nenes 
de 10 a 14  anys. Podran experimen-
tar com es crea de zero un videojoc 
treballant continguts com els con-
ceptes bàsics de què és la progra-
mació, iniciació a Scratch, els per-
sonatges i l’escenari...
Al mes de gener, per a nens més 
petits, a partir de 4 anys, s’ha pre-
parat un BiblioLab per a la creació 
de figures a partir de les famoses 
peces Lego.
I per finalitzar, el tercer BiblioLab 
serà la continuació de la primera 
proposta, la creació del videojoc, 
però en aquesta ocasió serà amb 
un sistema informàtic diferent.

l dilluns 13 de novembre 
la biblioteca de la vila 
termal va commemorar 
el seu divuitè aniversa-
ri. Per celebrar aques-

ta majoria d’edat, en l’acte principal 
es va optar per acostar-se a un públic 
adult, sota el títol “El cava i l’embria-
guesa en la literatura”. El taller, pre-
parat per l’empresa de dinamització 
cultural Calidoscopi, va acostar als as-
sistents algunes de les obres de la li-
teratura universal on el denominador 
comú es el cava. Els tres autors esco-
llits van ser Marguerite Duras, Ernest 
Hemingway i F. Scott Fitzgerald, tots 
ells molt marcats per l’alcoholisme du-
rant les seves vides.
El públic assistent va poder participar 
del taller tot llegint fragments de les 
obres L’amant de Duras, París era una 
fiesta de Hemingway i El gran Gatsby 
de Fitzgerald, acompanyant-les amb els 
tres caves seleccionats per a l’ocasió.
La beguda va portar molts d’aquests 
personatges de ficció a la perdició: el 
Gran Gatsby i Daisy Buchanan durant 
el període de la llei seca a Long Island; 
Dick i Nicole Diver a la Ribera Fran-

Majoria d’edat amb literatura i cava

cesa; i Anthony Patch i Gloria Gilbert 
a Marietta.
Per a cada una de les lectures es va 
oferir un cava diferent; el Gran Bach, 
el cava de la Família Oliveda Rosat i el 
celler Eudald Massana Noya són els 
que van poder tastar i degustar els as-
sistents, que també van poder com-
provar les característiques olfactives 
i degustatives de cada un dels vins es-
cumosos seleccionats.
Aquesta activitat va ser molt ben re-
buda pel públic calderí, que va esgotar 
les places disponibles que es van ofe-
rir sota reserva prèvia. Aquesta pro-
posta, molt diferent de les realitzades 
anteriorment, ja que fins ara les activi-
tats programades en aniversaris ante-
riors anaven adreçades al públic infan-
til, ha aconseguit acostar la biblioteca a 
un públic adult i amant de la literatura.
Tot i que aquest ha estat l’acte cen-
tral de la celebració de l’aniversari de 
la biblioteca, durant el mes de novem-
bre també s’ha pogut gaudir de l’ho-
ra de conte, aquesta vegada amb dues 
propostes per al públic més petit. A 
la sala d’actes de la biblioteca s’han 
pogut escoltar Fox’s Stocks, a càrrec 
d’A. Pavlich, i La nena del fanalet, a 
càrrec del Centre Educatiu Waldorf-
Steiner Regasol.

BIBLIoTECA | XVIII ANIVersArI

L’empresa Calidoscopi s’encarrega de dur a terme l’acte principal de la celebració

Redacció

E

Una participant del taller tasta el primer cava seleccionat. > M. CLAPERS
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avi Barroso 
i Sergi Fernández 
són dos jugadors 
professionals d’ho-
quei patins que llu-

eixen els colors blaugranes arreu 
del món. Tots dos, sorgits del plan-
ter del CH Caldes i consolidats al 
primer equip del FC Barcelona, han 
guanyat tots els títols possibles. A 
les ordres d’Eduard Castro, són in-
dispensables de l’hoquei nacional.

“Arribar a aquest nivell de 
professionalitat, un nivell que 
falta en l’esport, és el màxim. 
Si ets culer des de petit, arribar 
aquí és un somni que mires d’in-
tentar allargar el màxim”, expli-
ca Fernández, que va arribar al 
club procedent del Vic, on va debu-
tar a la màxima categoria. Aquest 
porter, caracteritzat pel fet que 
atura pilotes fins i tot amb el casc, 
ha arribat a un nivell d’excel·lència 
espectacular, lluitant pel lloc amb 
un dels millors porters de la his-
tòria de l’hoquei, Aitor Egurrola.

El Xavi, un mig amb un po-
tent tir exterior, va fer el salt del 
Caldes a les categories inferiors 
del conjunt blaugrana als 13 anys i 
va viure una temporada al Vendrell 
en la màxima categoria per “conèi-
xer la realitat d’aquest esport”. 
“Som molt conscients del treball 
i el sacrifici que costa dedicar-se 
a jugar professionalment a l’ho-
quei. És una sort poder-ho fer. 
Tant de bo els clubs poguessin 
fer un pas endavant per profes-
sionalitzar-lo més”, afegeix.

Fa unes jornades, tots dos van 
tornar a la Torre Roja, on van re-
trobar-se amb antics amics, fami-
liars i companys: “s’ha de felicitar 
el club per l’excel·lent feina que 
estan fent. Són sensacions molt 
maques, tornar a casa”, diu el 
Chencho, nom amb què es coneix 
el Sergi al vestuari. Barroso, que fa 
vida a Caldes, afegeix que “és molt 
especial anar a casa i ser rebut 
com si fóssim jugadors del club. 
Els he seguit sempre des de Na-
cional Catalana i sabia que tard 
o d’hora arribarien a l’elit”. Tots 
dos confessen passar desaperce-
buts pels carrers de la vila, però 
tot i això, cada vegada els dema-
nen més autògrafs i fotos.

Tots dos saben el que és el dia 
a dia de la vila, i ho recorden amb 
nostàlgia: “Caldes és el poble que 
m’ha vist néixer. Hi vaig estudi-
ar i m’agrada fer vida allà, tot i 
viure a Sant Feliu. Significa molt 
per mi”, diu Barroso, que assegu-
ra que li agradaria tornar-hi a viure 
algun dia. El cas del porter és una 
mica diferent, ja que “vaig néixer a 

X
Albert San Andrés

Sergi Fernández i Xavi Barroso en el seu últim retorn a la pista de la Torre Roja amb el FC Barcelona. > ALBERt SAN ANdRéS

hoQUEI | NACIONAl

Calvià, Mallorca, i amb dos anys 
vaig anar a viure a Caldes. És el 
poble on tinc els amics i, tot i viure 
fora, hi torno cada dues o tres set-
manes. M’encanta la muntanya i 
passejar pel Farell”.

Tots dos coincideixen que 
“jugant al Barça t’acostumes 
que sempre has d’estar al 100%, 
ja que els rivals es motiven més 
i saps conviure amb la pressió 
com una cosa més de l’esport”, ja 
que el repte de superar el conjunt 
d’Eduard Castro és una de les am-
bicions dels equips de l’OK Lliga.

Però formar part d’un equip 
així no és fàcil i el Xavi, que ha re-
corregut el planter blaugrana, és 
conscient que “viure-ho des de les 
categories inferiors et serveix 
perquè no et pugin els fums i se-
guir treballant per agafar l’ex-
periència necessària per aconse-
guir-ho”, mentre que Fernández, 

La segona edició de les beques atorgades pel consistori a les tra-
jectòries esportives més destacades del municipi ha premiat tres 
triatletes de Caldes de Montbui: Meritxell Velasco, Noel Forné 
i Jordi Torrejón, i un esportista de la disciplina de tir amb arc, 
Roger Hermosilla. 
Dilluns passat, 13 de novembre, els quatre seleccionats van rebre 
les acreditacions de la mà de la regidora d’Esports de Caldes, 

l’olla que bull als podis del món

petir en l’àmbit internacional, 
haurem d’escollir, però ara no 
fem cap favor posicionant-nos, 
ja que encara no ho podem fer i 
és crear una mica més de conflic-
te”, mentre que el mig avala les pa-
raules del seu company: “evident-
ment escollirem pel nostre bé 
quan toqui”.

A banda del tema polític, la 
crisi econòmica ha passat factura 
en tots els esports, especialment 
amb l’hoquei patins, on l’índex 
de professionals que poden viure 
de l’esport ha baixat de manera 
alarmant. “Abans hi havia molts 
equips professionalitzats, però 
ara han abaixat molt els sous. 
Potser la culpa la tenim els ma-
teixos jugadors, que ho hem per-
mès. En temes de diligències pot-
ser cal una renovació o escoltar 
més els joves per revertir la situ-
ació”, opina Barroso. “Els equips 

estrangers s’emporten els joves 
talents catalans. A l’estranger, a 
més de televisar els partits, els 
pavellons estan plens. A França, 
Itàlia, Suïssa o Portugal tenen 
catalans per ser competitius”, 
afegeix Fernández.

Respecte al seu futur, cap 
dels dos amaga que una oferta per 
acabar la seva carrera al CH Cal-
des seria difícil de refusar: “sem-
pre he dit que m’agradaria jugar 
a l’estranger, però tot depèn de 
quan arribi el moment de deixar 
el FC Barcelona. Si el Caldes es 
posés en contacte amb mi, evi-
dentment els escoltaria”, expli-
ca Fernández, mentre que Bar-
roso afegeix que “sempre he dit 
que m’agradaria acabar al Cal-
des en el cas de no poder-ho fer 
al Barça. S’estan fent molt bé les 
coses i és un equip de referència, 
així que no descarto res”.

titular indiscutible al CP Vic, va 
passar de “jugar-ho tot a jugar 
el 50% amb l’Aitor, el millor por-
ter de la història”. 

Cap dels dos jugadors s’ama-
ga a l’hora de mostrar les seves 

preferències en el moment polític 
actual. Internacionals amb la se-
lecció espanyola, el porter explica 
que “un jugador sempre vol com-
petir. Has de mirar qui és el que 
et dona l’oportunitat d’estar a un 
Mundial o un Europeu. Si arriba 
el punt on Catalunya pugui com-

Els dos jugadors 
calderins ho han 
guanyat tot amb el 
Barça i la selecció

Núria Carné, i del regidor de Turisme i Termalisme, Isidre Pineda, 
i així es van convertir en els nous ambaixadors del 2017, represen-
tants dels valors implícits en l’esport que subscriu l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i de la marca de la vila termal: l’olla que bull.
La figura d’ambaixador de l’esport és una iniciativa promoguda 
pel consistori des del 2016 i té com a objectiu donar suport ins-
titucional i econòmic a esportistes individuals de la vila, tots ells 
participants en competicions esportives oficials d’àmbit nacio-
nal, estatal o superior. 

Els dos jugadors s’han guanyat un lloc en un dels millors equips d’hoquei patins de la història 

Barroso i Fernández,
dos calderins blaugranes
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El CF Caldes va sumar tres nous punts al camp  
del Bigues en la jornada 12 del grup 9 de Tercera 
Catalana (2-4). Els blaugranes, absolutament 
deixats anar en aquest moment de la temporada, 
van encadenar la vuitena victòria consecutiva per 
reforçar encara més la primera plaça que dona 
accés directe a Segona Catalana. I ho van fer amb 
remuntada inclosa, aixecant el 2-0 del Bigues dels 
primers 20 minuts que semblava definitiu. Els 
calderins van començar el matx desconnectats 
davant d’un rival extramotivat per jugar contra el 

líder. Tanmateix, un dels senyals d’identitat d’aquest 
Caldes de Marc Fortuny és la seva capacitat per 
superar les adversitats. Així, l’equip de la vila 
termal va empatar el partit ja abans del descans 
amb gols de Maude i Pol, un dur cop psicològic al 
Bigues. Al segon temps, els blaugranes van seguir 
creixent i Roger Castellvell, amb un cop de cap, 
va culminar la reacció calderina al minut 70 del 
partit. Kevin Caballero, de penal, va arrodonir al 
90’ la brillant remuntada d’un CF Caldes llançat.  
> TONI CANYAMERAS

FUTBoL | TerCerA CATAlANA

l’hoquei femení, present i futur

Laura Puigdueta, Carla Masclans i Paula Ferron 
són alguns dels noms que han sortit de Caldes a la 
recerca d’un futur exitós a l’elit de l’hoquei patins. 
Enguany, el Recam Làser Caldes ha començat un 
ambiciós projecte per tenir un equip a la màxima 
categoria estatal. 

Un projecte pensat per 3-4 anys i que ha de con-
duir l’equip sènior a l’OK Lliga femenina. “Tení-
em el problema que aquí a Caldes sortien mol-
tes jugadores, però a una certa edat no podien 
competir i havien de marxar”, comenta Mireia 
Cabistany, una de les entrenadores. “Volem que 
tingui aquesta continuïtat i sobretot potenci-
ar el femení”. Moltes jugadores que ara mateix 
són referència a nivell mundial de l’hoquei pa-
tins femení provenen de la Torre Roja, com la 
campiona del món Laura Puigdueta. La calde-
rina va haver de marxar al Palau de Plegamans 
per falta d’equip sènior a Caldes i enguany ha as-
solit molts èxits al club veí com la mateixa OK 
Lliga o disputar la Copa de la Reina i la final de 
la Copa d’Europa.
Ara mateix, el projecte compta amb 4 equips, que 
són el minifem, Fem12, Fem16 i el sènior que juga 
aquesta temporada a Primera Catalana. Tot i ser 
el primer any, l’objectiu és lluitar fins al final per 
assolir l’ascens de categoria i jugar la propera tem-
porada a Nacional Catalana, una divisió per sota 
de l’OK Lliga femenina. > KILIAN CÀTEDRA

hoQUEI | CH CAlDes

El CF Caldes pot amb tot i segueix líder de categoria

m. À. Garcia, campiona en el Cross de parets

25a Cursa de muntanya del Farell

El dissabte 11 de novembre, no només la secció d’atletisme del CN Caldes parti-
cipava en el Cross de Parets, sinó que assolia la primera posició amb la corredo-
ra Maria Àngels Garcia: campiona en la general. Un dia després, el diumenge 12 
de novembre, els corredors del CN Caldes se sumaven a la 29a edició de la Cursa 
de Fons a Sant Muç, una prova de 10 quilòmetres on l’atleta Manolo Romero va 
aconseguir la 2a posició en la seva categoria per edats. 

GRANS RESULTATS TAMBé A GUANTA
El 5 de novembre es va celebrar la 32a edició de la clàssica Pujada i Baixa-
da a Guanta. En la cursa, de 12,3 quilòmetres de distància, el corredor del 
CN Caldes Joan Palomeras va assolir la 7a posició en la general i 2a en el 
Campionat de Catalunya, dins la categoria M35. Tres corredors més del club 
calderí van conquerir la posició més desitjada dins el campionat, la prime-
ra posició i campions de Catalunya per Mercè Puigdueta (categoria M35); 
Manolo Romero (categoria M60) i Maria Àngels Garcia (categoria M50). 

Aquest diumenge 26 de novembre, la secció d’atletisme del CN Caldes or-
ganitza la 25a edició de la Cursa de Muntanya del Farell, un recorregut de 
12,300 quilòmetres que puja i baixa el turó calderí. La prova esportiva té 
previst començar a les 10 hores i la sortida es durà a terme des del camp de 
futbol municipal de la Zona Esportiva de Les Cremades. Fins al dijous 23 
de novembre és obert el període d’inscripcions a la cursa, les quals poden 
efectuar-se a través del web http://cncaldes-atletisme.blogspot.com.es. 

ATLETISME | CN CAlDes

ATLETISME | CN CAlDes

Palomeras, Puigdueta, Garcia i Romero després de la cursa de Guanta. > CEdidA

Femenines del CH Caldes. > MARLON CÀtEdRA

>Podeu llegir l’article complet a www.calderi.cat

HOQUEI
OK Lliga  · J8

CLASSIFICACIÓ PT

Vic - Palafrugell 4-3
Voltregà - Noia 6-2
Alcoi - Caldes 1-1
Lloret - Arenys 4-1
igualada - Vendrell 0-2
Reus - Barcelona 3-2
Lleida - Asturhockey 6-2
Coinasa - girona 1-0

FC Barcelona Lassa 21
Coinassa Liceo HC 21
Reus deportiu La Fira 18
Enrile PAS Alcoi 14
iCg Software Lleida 14
CE Noia Freixenet 14
CE Vendrell 13
igualada Calaf grup HC 11
Citylift girona CH 11
Club Patí Vic 11
CP Voltregà 11
CH Lloret Vila Esportiva 10
CH Caldes Recam Laser 8
CH Palafrugell 3
Asturhockey CP 3
CE Arenys de Munt 0

FUTBOL
3a CAtALANA · gRUP 9 · J12

CLASSIFICACIÓ PT

Sta. Eulàlia - Vilanova -
Canovelles - Ametlla 1-1
Vilamajor - Lourdes 1-3
St. Celoni - Montcada 5-0
Llinars - torreta 1-3
Bigues - Caldes 2-4
Montmeló - Vallès 5-0
Sta. Perp. - Palautord. 6-1
Lliçà - Sarrià 3-3

Caldes Montbui CF A 33
Vilanova Vallès CF A 26
Sant Celoni UE A 25
Lliçà de Vall CF A 25
Montmeló UE CF A 23
CF Sta. Perpètua A 22
Lourdes Ud A 22
Sta. Maria Montcada 22
La torreta CF A 14
Sarrià CP B 14
Ametlla AEC A 14
Canovelles UE A 13
Sta. Eulàlia de Ronçana  11
Llinars CE A 11
Vallès CAt A 11
Bigues CE A 9
Vilamajor CF A 5
Palautordera CF A 5

FUTBOL SALA M
divisió d’Honor · gRUP i · J7

CLASSIFICACIÓ PT

St. Andreu - Fr. Arenys 9-3
Premià - Riudellots 5-4
Arenys - Montseny 7-4
Rubí - Parets 2-2
Caldes - Centelles 5-0
Pineda - Barnasants 7-8
Can Calet - Floresta 3-0 

Barnasants FSC A 16
Pineda de Mar FS A 15
CFS Arenys de Munt A 15
Barri Can Calet CFS A 15
Jamones Centelles AE A 13
CN Caldes FS A 11
Parets FS A 11
St. Andreu Sagrera A 10
Rubí CEFS A 7
CFS Premià de dalt A 7
Futsal Frankfurt Arenys A 7
Olímpic Floresta B 5
Riudellots ACE A 4
Montseny CECd A 4

FUTBOL SALA F
divisió d’Honor · gRUP i · J5

CLASSIFICACIÓ PT

Les Corts - Vallseca 1-2
Sabadell - Altafulla -
Hospitalet - Mataró 0-6
Esplugues - St. Vicenç 4-2
Salou - tortosa 7-0
Ripollet - Caldes 1-4
Catgas - Jesús Maria 1-2

Estel Vallseca A 19
CN Caldes FS A 18
Les Corts UBAE AE A 14
Ripollet FS A 12
Penya Esplugues AE B 12
Altafulla FS A 11
Jesús Maria CE A 11
Futsal Aliança Mataró 10
Salou CFS A 9
Catgas Energia 6
Femení tortosa-Ebre CF 6
Jordi torras St Vicenç 5
FS Sabadell Femení B 0
L’Hospitalet Bellsport A 0

WATERPOLO
2a divisió M. · grup A 1a Fase · J6

CLASSIFICACIÓ PG PP

Caldes - Mataró -
Banyoles - Picornell 11-12
Autònoma - Olot 8-4
igualada - St. Adrià 12-8

U. Autònoma 5  0
CE Picornell 4 2
CN Olot 3 2
CN Mataró B 3 1
CW St. Adrià B 3 3
CN Banyoles 2 3
CN igualada 1 3
CW Figueres 1 4
CN Caldes 0 4

BÀSQUET M
2a MASCULiNA · gRUP iii · J10

CLASSIFICACIÓ PG PP

Vilatorrada - Vaillant 70-58
Salou - Valls 72-95
Artés - Matadepera 49-72
Cerdanyola - Caldes 81-67
Reus - Morell 69-65
St. Cugat - St. Quirze 83-73
St. Pere - St. Jordi 61-77
St. Nicolau - Berga 80-78

CB Valls BNA 8 2
Vaillant ASFE 8 2 
CEB St. Jordi A 6 4
CB Artés B 6 4
CB Vilatorrada 7 2
CB Cerdanyola 7 2
Bàsquet Berga 6 3
Manyanet Reus A 5 5 
CB Matadepera 4 6
CN Caldes A 4 6
CB Salou B 4 5
QBasket St. Cugat 4 5
CB St. Pere 3 7
CB Morell A 2 8
CE St. Nicolau B 2 7
St. Quirze BC B 1 9

BÀSQUET F
2a FEMENiNA · gRUP iii · J10

CLASSIFICACIÓ PG PP

Hospitalet - terrassa 69-41
Ripollet - Cornellà 51-45
St. Quirze - Sabadell 52-55
Collblanc - Barça 36-62
Caldes - Esplugues 60-76
AESE - St. Jordi 58-67
Badalona - Neus 40-57
St. Nicolau - Llefià 62-48

CB Ripollet 8 2
CEB St. Jordi 8 2
Barça CBS B 8 2
CB Nou Esplugues 8 1
AESE A 7 3
CN Caldes 6 4
CN terrassa B 6 4
CEJ L’Hospitalet B 6 3
CE St. Nicolau B 5 5
Bàsquet Neus A 5 4
B Pia Sabadell 4 6
UB Llefià A 2 8
Badalona A 2 8
BF Cornellà 2 7
AEC Collblanc A 1 9
St. Quirze BC 0 10
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EXPoSICIoNS 

“Collage com mai l’has vist”.
fins al 26 de novembre.
exposició de Balís Catmí. la 
mostra pot ser visitada els 
divendres de 16.30 a 19 h; els 
dissabtes de 10.30 a 14 h i de 16 
a 19 h i els diumenges de 10.30 
a 14 h. 
lloc: Museu Thermalia.
Org.: Ajuntament 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 
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. 

novembre
  DImaRTS 21

18 h · TALLER
BIBlIOlABs, creació d’un 
videojoc amb scratch. 
1a sessió de dues hores, 
amb places limitades. els 
participants podran crear un 
videojoc propi i es requereix 
portar un portàtil i el 
programa scratch instal·lat. 
lloc: sala d’Actes.
Org.: Biblioteca de Caldes .

  DImECRES 22
15 h · SEMINARI
“Protecció i cessió de dades, 
serveis d’informació, comerç 
electrònic i publicitat online 
i offline”. Adreçat a persones 
emprenedores, petites 
empreses i autònoms. 
fins al 29 de novembre.
lloc: Caldes emprèn.
Org.: Ajuntament de Caldes.

16 h · TALLER
“Desemmascarant els 
micromasclismes quotidians”, 
amb motiu del 25 de 
novembre, Dia Internacional 
per a l’eliminació de la 
Violència envers les Dones, a 
càrrec de sara Barrientos. 
lloc: les Cases dels Mestres.
Organitzen: Ajuntament de 
Caldes de Montbui, Associació 
Cultural de la Dona i Diputació 
de Barcelona.

16.30 h · MÚSICA
Tertúlia i concert a càrrec 
dels alumnes de Tot Música 
ensenyament, amb motiu de la 
celebració de la diada de santa 
Cecília.
lloc i organitza: fundació 
santa susanna.

17.30 h · MÚSICA i DANSA
Concert en directe de 
danses barroques i sessió de 
dansa a càrrec del coreògraf 
sebastià Bover destinat als 
alumnes d’infantil de l’escola. 
Posteriorment, s’oferirà 
un berenar als assistents, 
organitzat per l’AMPA. 
lloc i org.: eMM Joan Valls. 

18 h · BooK EXPRESS CLUB
el secreto del fuego, de 
Henning Mankel.
Mankel és dramaturg i autor 
de novel·les policíaques 
famoses a tot el món i també 
escriu novel·la juvenil. 
Activitat dinamitzada per 
Cos de lletra. Cal inscripció 
prèvia a l’àrea d’infantil de la 
Biblioteca. 
lloc: sala d’Actes.
Org.: Biblioteca de Caldes. 

  DIjoUS 23
17 h · TALLER
“Viatge al centre del plaer”, 
organitzat amb motiu del 25 de 
novembre, Dia Internacional 
per a l’eliminació de la 
Violència envers les Dones.
l’activitat combina l’educació 
sexual i la dansa, mitjançant el 
twerk o booty dance, destinat 
a dones joves que vulguin 
saber més sobre la sexualitat 
femenina, el coneixement del 
propi cos.
lloc: espai Jove el Toc.
Org.: Ajuntament de Caldes, 
Associació Cultural de la Dona 
i Diputació de Barcelona.

  DIvENDRES 24
18 h · hoRA DEL CoNTE
Contar, comptar i parar!, a 
càrrec de Mercè rubí.
edat recomanada a partir dels 
3 anys. Aforament limitat.
lloc: sala d’Actes.
Org.: Biblioteca de Caldes.

19.30 h · XERRADA
“el voluntariat, eina de 
transformació social”, a càrrec 
de Caldes solidària, presentada 
per Àngels Oliveras i Albert 
francolí.
Presentació de projectes de 
voluntariat arreu del món i 
també a Caldes.
lloc: sala d’Actes.
Org.: Biblioteca de Caldes i 
Caldes solidària.

  DISSaBTE 25
16.30 h · JAM SESSIoN
lloc i org.: fundació santa 
susanna.

20.30 h · CoNCERT
el directe de JOANA GOMIlA 
presentant el seu treball folk 
sovenir” (Circuit folk). entrada 
per a socis, 3 €, i 5 € per als 
simpatitzants. 
lloc: el Centre.
Org.: el Centre i Circuit folk.

SoPAR
Tradicional sopar de gala dels 
Castellers de Caldes i final de 
temporada.
lloc: local dels escaldats (c. 
General Pradós, 35).
Organitza: Colla de Castellers 
de Caldes de Montbui.

  DIUmENGE 26
18 h · TALLER
sessió de progressió de Kriya 
Ioga. Preu: 5 €.
es parlarà sobre la inèrcia de 
certs estats emocionals que ens 
obsessionen o ens encallen. 
lloc i organitza: Yoga Ashram.

18.30 h · TEATRE
Art, obra teatral de Yasmina 
reza, programada en el marc 
del X Cicle de Teatre de Tardor. 
Preu d’entrada: de 8 a 10 €. 
Abonaments o vals de 2 x 1 de 
la UCIC.
lloc: sala Gran del 
Casino de Caldes.
Organitza: Casino de Caldes.
Col·labora: UCIC.

  DIllUNS 27
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra de W.G. 
sebalad, Austerlitz,
l’últim gran llibre del narrador 
més original dels nostres 
temps. 
Dinamitzat per ruth Vilar, de 
Cos de lletra. Cal inscripció 
prèvia al Club de lectura per 
poder-hi participar. 
lloc: sala d’Actes.
Org.: Biblioteca de Caldes. 

  DImaRTS 28
18 h · TALLER
BIBlIOlABs, creació d’un 
videojoc amb scratch. 
2a sessió de dues hores, 
amb places limitades. els 
participants podran crear un 
videojoc propi i es requereix 
portar un portàtil i el programa 
scratch instal·lat. 
lloc: sala d’Actes.
Org.: Biblioteca de Caldes. 

desembre
  DIvENDRES 01

19.30 h · XERRADA
“Cooperació i 
desenvolupament humà des 
de Caldes: projectes en curs”, a 
càrrec de Caldes solidària. 
Petita ONG d’àmbit local amb 
més de 25 anys.
Presentaran breument els 
projectes on estan treballant en 
aquests moments, al Nepal, al 
senegal, al Marroc, a Catalunya 
i a Caldes. lloc: sala d’Actes.
Organitzen: Biblioteca de 
Caldes i Caldes solidària. 

  DISSaBTE 02
10 h · FIRA DE NADAL
els dies 2 i 3 de desembre, de 
10 a 21 h, unes 150 parades 
d’artesania, alimentació, 
objectes de Nadal i decoració, 
així com tallers, activitats 
i espectacles, ompliran els 
carrers del nucli antic de 
Caldes. 
lloc: nucli antic de Caldes.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

11 h · EXPoSICIÓ
Inauguració de l’exposició de 
Nadal, ArtsGrup i VI fira d’Art 
Casino.
Una oportunitat per adquirir 
art a bon preu, d’11 a 19 h.
lloc: sala Petita.
Organitza: Casino de Caldes. 

20.30 h · CoNCERT
el directe de les ANXOVeTes 
(Circuit folk). 
Preu d’entrada: 3 € per als socis 
i 5 € per als simpatitzants. 
Grup d’havaneres nascut 
l’estiu del 2013 a Girona, 
cantat íntegrament en 
femení, que ofereix un 
repertori d’havaneres 
clàssic i tradicional amanit 
musicalment amb guitarra i 
contrabaix. 
lloc: el Centre.
Organitzen: el Centre i Circuit 
folk.

  DIUmENGE 03
10 h · FIRA DE NADAL
els dies 2 i 3 de desembre, de 
10 a 21 h, unes 150 parades 
d’artesania, alimentació, 
objectes de Nadal i decoració, 
així com tallers, activitats 
i espectacles, ompliran els 
carrers del nucli antic de 
Caldes. 
lloc: nucli antic de Caldes.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

10 h · TALLER NADALENC
lloc: plaça de la font del lleó.
Organitza: esplai Grifoll.

11 h · EXPoSICIÓ
Inauguració de l’exposició 
de Nadal, ArtsGrup i VI fira 
d’Art Casino.
Una oportunitat per adquirir 
art a bon preu, d’11 a 19 h.
lloc: sala Petita.
Organitza: Casino de Caldes.

12 h · CAGUEM EL TIÓ
lloc: plaça de la font del lleó.
Organitza: esplai Grifoll.

18 h · CoNCERT
Concert solidari de Nadal. 
recital líric nadalenc a 
càrrec de Montserrat Pieres i 
Adela Poch. la recaptació es 
destinarà a la Marató de TV3.
lloc: sala Noble de l’espai 
Can rius.
 

del 21 de novembre al 04 de desembre

Dijous 23 DE NoVEMBRE
19 h · PRESENTACIÓ DE LLIBRE
la força del ritme i la percussió: viatges solidaris i culturals 
pel senegal i Gàmbia, de Conxita Tarruell. 
la presentació anirà a càrrec de Joan Altimiras, exdirector de 
secundària de l’escola Pia de Caldes de Montbui; enric soler, 
l’editor, i Conxita Tarruell i llonch, autora del llibre. 

en aquest volum, constituït per quatre llibres que abracen un 
període de dotze anys, l’autora explica amb el cor com són els 
seus costums, els viatges que ha fet al senegal, Gàmbia i el País 
Bassari, quatre estades que l’han marcat i l’han transformat 
plenament. escrita en un llenguatge directe, senzill i amè, en 
una primera persona que traspua veritat arreu, aquesta obra 
s’adreça a tothom que senti el plaer i la necessitat de viatjar, 
que vulgui conèixer millor les civilitzacions africanes i que 
cregui que, en la immersió en altres cultures, rau bona part 
la nostra evolució com a individus. No és un llibre de viatges 
convencional, sinó una porta oberta de bat a bat al món, des 
d’allò que som nosaltres però també des del desig d’amarar-
se dels altres. 

lloc: sala d’Actes.
Organitza: Biblioteca de Caldes. 
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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

Sofregim la ceba amb 50 g de mantega, hi 
afegim l’arròs, ho marquem 5 segons i ho ba-
nyem amb el vi blanc. Reduïm en la seva tota-
litat, hi afegim sal i pebre i ho banyem amb el 
brou de pollastre a poc a poc. Ho deixem ab-
sorbir i, a mitja cocció, hi introduïm les gírgo-
les de castanyer. Continuem afegint-hi el brou 
fins que el gra d’arròs estigui al dente. Una 
vegada cuinat, ho retirem del foc i ho “man-
tequem” amb el torró de Xixona i la mante-
ga fins que quedi cremós. Rectifiquem de sal 
i ja ho podem servir. BON NADAL.

És una recepta del Restaurant Mirko Carturan
Av. Pi i Margall, 75
T. 93 865 41 60
www.mirkocarturan.com

Ingredients:

- 1 ceba picada
- 250 g de vi blanc
- 320 g d’arròs bomba
- 150 g de mantega
- 1,5 l de brou de pollastre suau
- 150 g de torró de Xixona
- 100 g de gírgoles de castanyer
- q/s Sal i pebre

Rissotto de torró

la recepta calderina

17 de novembre · 93 anys
JOSé FERRER PICAÑOL

19 de novembre · 77 anys
FAUSTINA FAUSTO 
MORENO

11 de novembre · 66 anys
JOSé MARÍA PéREz DE ARRIBAS

11 de novembre · 85 anys
JOSE ANTONIO OLIVERAS UR-
BANO

11 de novembre · 96 anys
JOSEP BUSQUETS AGUSTÍ

8 de novembre · 81 anys
FRANCISCO PADILLA REDONDO

8 de novembre · 57 anys
MONTSERRAT CASTAÑé ROMERO

6 de novembre · 62 anys
VICTORIANO LUMBRERAS 
RODRÍGUEz
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“Aquí no consumim 
cultura, la dèria és  

que la fem”
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· Des de sempre t’ha interessat el 
món dels ateneus, l’associacionisme 
i el cooperativisme?
Conceptualment és la mare de tot. En 
algun moment o altre en aquest país 
ens movem en el fet associatiu, enca-
ra que sigui una associació de veïns 
per qüestions puntuals o ara potser 
una certa militància en les platafor-
mes d’afectats per les hipoteques, un 
cau, un esplai... Tothom en algun mo-
ment s’acosta per necessitat a un de-
terminant ambient i a partir d’aquí 
construeixes o no unes realitats que 
són les teves.

· La gent del carrer tenim la visió que 
un ateneu és una cosa antiga, que no 
s’ha posat al dia?
Trobo que cada cop menys. Quan se’t 
dispara en cinc anys el creixement de 
cooperatives de treball i de consum, és 
un indicador. Però a nivell associatiu 
també passa això. Això vol dir que hem 
deixat d’anar a La Maquinista dissab-
te a la tarda per anar al cau? No, però 
hi ha unes necessitats d’anar més enllà 
que consumir. A l’Ateneu sí que teníem 
aquesta visió una mica carca, i de vega-
des encara hi és. I a sobre la no-reno-
vació de junta, la no-eficàcia, el no bon 
treball, la no-excel·lència comporta que 
les juntes s’eternitzin ad eternum. A di-
ferència d’altres moviments, aquest és 
una mica més lent i potser per la idio-
sincràcia. Si només féssim educació en 

valors, seríem molt més àgils, però 
és que a sobre arrosseguem una 
creu que se’n diu patrimoni.

· Trobes a faltar a Caldes una pro-
gramació estable de cultura?
Què vol dir estable? Professional, 
organitzada des de l’Ajuntament? 
El problema que té Caldes és que no 
tenim una perspectiva global o ge-
neral. Un dels titulars és que “que bé 
que estem, cadascú a casa seva fent 
la nostra”. Aquí no consumim cultu-
ra, la dèria és que la fem. Estem més 
per l’activisme. Quan fem el concurs 
de teatre del TACA’M, els organit-
zadors i el jurat ja sabem que si po-
séssim un Josep Maria de Sagarra 
vindrien 200 persones, però que et 
vingui un experiment de primer any 
de cursos de teatre de la Sala Caba-
nyes de Mataró amb una obra que 
s’han escrit i dirigit ells, ja sé que vin-
dran les seves 20 tietes, però també 
hem d’estar per allò.

· D’entitats com el Centre Demo-
cràtic n’hi ha moltes escampades 
pel territori?
Segons les dades de la Federació 
d’Ateneus, més de 400 entitats es 
podrien considerar ateneus. Un dels 
avantatges dels ateneus respecte a 
altres fets associatius és que són 
molt verticals, molt arrelats al ter-
ritori. A l’Ateneu de Caldes, mal-
grat que hi ha una fraternitat més 
que demostrada amb el de Lliçà 

d’Amunt, tenim una sistemàtica de 
funcionar, una realitat i uns àmbits 
sobre els quals actuem diferent.

· Justament ara enceteu el pro-
jecte de la Universitat Popular de 
Caldes. Això entronca amb l’espe-
rit crític i lliurepensador que de-
fineix i fomenta un ateneu?
Em torno a remuntar a la història. A 
mitjan segle XIX, quan comencen a 
sorgir aquestes formes d’organitza-
ció popular, surten per cobrir les man-
cances de no tenir Estat ni estructu-
res d’Estat. Quan Max Weber va 
entrar a la universitat, aquí ja hi havia 
ateneus. Som més antics que el con-
cepte d’Estat-nació. La gent s’associa 
per cobrir les seves necessitats, que 
en el seu moment eren d’ensenyament 
i d’un consum a preus raonables. 

· I aquí a Caldes, què ha passat?
Quan un grup principalment de 
professors s’articula i vol transgre-
dir l’educació no reglada, diem que 
això s’ha d’articular d’alguna mane-
ra. Hem estat capaços de no tan-
car-nos aquí a fer classe tots. Hem 
involucrat l’Institut Manolo Hugué 
i la Cooperativa 70 i a partir d’aquí 
el temari l’aniran decidint entre 
alumnes i professors. És un pro-
jecte lliure i és engrescador veure 
com la gent hi participa.

Jaume 
Pieres 

i Garcés

President del Centre Democràtic i Progressista

Parla sense embuts. diu les coses pel seu nom, encara que 
a més d’un no li agradi. Mirada curiosa sobre el seu voltant, 
és un dels grans coneixedors de la realitat dels ateneus 
lliurepensadors i de l’associacionisme en general. En els 
moments difícils pels quals passa la cultura, reconeix 
que no tot el pes ha de recaure en les administracions.

Curiositats

Jordi Rius

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


