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Un membre de l’organització serveix una ració de brou a la plaça de la Font del Lleó diumenge al matí. > J. Serra

A l’escalf del 
brou calderí
En la 32a Fira de Nadal es van 
repartir 10.000 racions de brou 
termal i 1.500 de carn d’olla.
>P02-03
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Una fira 
entranyable, 
un autèntic 
caliu de Nadal
Caldes celebra una altra vegada una nova edició de 
la Fira de Nadal amb el seu gran producte estrella, el 
brou de Nadal, que s’esgota abans del previst

TrADICIons  | PRoMoCIó DE LA vILA

es baixes temperatures del 
cap de setmana van ajudar 
que la 32a Fira de Nadal, que 
es va celebrar al nucli antic 
de Caldes el cap de setma-

na passat, s’assemblés als tradicionals mer-
cats del centre d’Europa. L’original dispo-
sició de les més de 150 parades d’artesans, 
brocanters, antiquaris, d’alimentació i de 
cuina sobre rodes convidaven a perdre’s pels 
carrers del Forn, Joan Samsó, la plaça de la 
Font del Lleó, la plaça de Can Rius i el carrer 
del Forn. Si als mercats nadalencs del centre 
d’Europa l’estrella és el vi calent, el beuratge 
més apreciat aquests dies de fira a Caldes ha 
estat el brou de Nadal, fet amb aigua termal 
i amb l’olla gegant més gran de Catalunya 
(d’1,5 metres de diàmetre i amb capacitat 
per encabir-hi 1.600 litres de brou). Un dels 
cuiners encarregats de la cocció, Jordi Bofí, 
comentava dies abans de celebrar-se la fira 
que “l’aigua termal que tenim aquí dona 
molt bon resultat per al brou i tot el que 
s’hi afegeix. Verdures, llegums i carns de 
tota mena es couen molt bé i fins i tot crec 
que té un punt especial, aquesta aigua”. 
Divendres a la nit es va començar a bullir i 
dissabte s’hi va posar la carn d’olla. El tast 
de brou, que era gratuït i que es podia repe-
tir amb moderació, oferia dues opcions: o 
bé fer-ho amb els gots típics reciclats que es 
fan servir en els grans esdeveniments a Cal-
des, que es podien adquirir per 1 € i que des-
prés es podien retornar, o comprar un envàs 
amb capacitat d’1 litre per endur-se’l a casa.

La Núria, una de les nombroses visi-
tants que es trobava a Caldes per primer 
cop, admetia haver anat a la fira atreta pel 
brou: “A mi m’agrada, en aquesta època, 
el brou i aquest que es fa a Caldes el trobo 
molt potent”, admetia amb les mans em-
bolcallant el got per escalfar-se. Tot i que 
dissabte ja hi va haver un primer reparti-
ment de brou a partir de les 12 h, el personal 
de l’organització admetia que “el brou de la 
tarda és molt més concentrat”. L’operació 
de fer bullir l’olla amb aigua termal es va fer 
la nit de dissabte per tenir a punt el brou a 
les 12 h de l’endemà. A les 14 h ja es va aca-
bar, quan ja s’havien repartit 10.000 racions 

L
Jordi rius de caldo i 1.500 de carn d’olla. Així, es van 

esgotar les racions molt abans del previst. 
Diumenge, el regidor de Turisme i Terma-
lisme, Isidre Pineda, afegia que “estem molt 
contents de com ha anat la fira enguany, 
amb un dissabte multitudinari, cosa que 
converteix la fira en un dels moments més 
entranyables i turístics de la nostra vila”.

UNA BONA MOSTRA D’ART EFÍMER
Una de les novetats de la 32a edició de la Fira 
de Nadal ha estat la XII Trobada de Catifai-
res de Catalunya, organitzada per la Federa-
ció Catalana de Catifaires, i que es va fer al 
costat de l’església, al carrer Roma, dissab-
te i diumenge. Sens dubte, que la presidenta 
de la Federació Catalana de Catifaires sigui 
la calderina Vicenta Pallarès, que també pre-
sideix Acció Cívica Calderina, ha estat clau 
perquè l’activitat s’hagi fet a Caldes. “Això 
ens ha permès que el nostre poble i tots 
els nostres visitants hagin pogut veure les 
diferents tècniques de les catifes de flors 
o de materials naturals del país en un sol 
lloc”. La mateixa Pallarès admetia el caràc-
ter festiu de la trobada: “Així com per Cor-
pus tothom ha de treballar o ajudar que 
tothom faci les seves obres, el dia de la tro-
bada cada entitat catifaire fa la seva cati-
fa de lluïment”. I, és clar, el tema escollit 
era el Nadal. Dissabte, la catifa “El caliu del 
Nadal”, creada per l’artista calderina Es- 
ther Tenedor i que representava l’Associa-
ció Acció Cívica Calderina, donava la ben-
vinguda als visitants. També es podia veure 
la catifa “El tió de Nadal”, de l’Associació 
de Catifaires d’Arbúcies; el naixement amb 
aspecte de vitrall que va fer l’Associació de 
Catifaires de Dalt de la Vila de Badalona; 
l’arbre de Nadal multicolor de l’Associació 
Cultural Corpus la Garriga; “Les boles de la 
llibertat”, de l’Associació Estores del Raval, i 
l’alegre catifa “Un somriure per Nadal”, del 
Casal Cultural de Mollet. Un catifaire, que 
remullava aquesta darrera catifa, admetia 
que “hem tingut un matí molt fred, però 
ara, aquesta tarda, hem estat millor”. 
També s’esperaven les catifes de Ripollet, 
Sitges i Santa Coloma de Gramenet.

Diumenge hi va haver una assemblea 
dels catifaires al Casino de Caldes i, poste-
riorment, una recepció a l’Ajuntament de la 
vila termal per fer la presentació oficial de 

A dalt preparació de la verdura i la carn d’olla del brou nadalenc. Ambient de la fira. El trenet al 
seu pas per la plaça de la Font del Lleó i una de les catifes de la Trobada de catifaires. > J. Serra
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Aquest mes de desembre, coincidint amb la celebració de la 
32a Fira de Nadal, l’Arxiu Municipal de Caldes de Montbui 
ens ensenya una fotografia de Guillem Ayora de la venda de 
pessebres artesans a la plaça de la Font del Lleó. La imatge 
no té recollida la data exacta en què va ser captada, però tot 
indica que va ser feta en la dècada de 1980. La fotografia 
nadalenca és una de les 7.800 imatges que integren el 
fons fotogràfic Guillem Ayora, cedit pel fotògraf calderí a 
l’Ajuntament l’any 2015. Ayora va néixer a Barcelona el 6 
d’octubre de 1924. Va instal·lar-se a Caldes de Montbui l’any 
1970. Un cop aquí, en Guillem va treballar en una fàbrica de 
plàstic, a ca l’Albero, al Centre Democràtic i Progressista i 
al restaurant Rosset. La seva passió per la fotografia el va 
portar a construir un petit estudi fotogràfic a casa seva i el 
va convertir en el fotògraf oficial del Setmanari Montbui des 
dels anys 70 fins al 2012. En Guillem era més que el fotògraf 
del Montbui, era el fotògraf del poble, perquè tothom hi podia 
comptar si es necessitava una imatge de qualsevol racó o 
moment relacionat amb Caldes de Montbui. Per això, el 2012 
la vila li va fer un homenatge convertint el seu rostre en un 
dels capgrossos de la Colla de Geganters.

La Fira de Nadal de Caldes està 
considerada com una de les mi-
llors de Catalunya. Tant és així 
que l’esdeveniment té un “im-
pacte turístic innegable”, re-
coneixia fa uns dies el regidor 
de Turisme i Termalisme, Isi-
dre Pineda. Un estudi encarre-
gat per l’Ajuntament de Caldes 
a l’empresa MDK al voltant de 
la Fira de Nadal de l’any passat 
xifrava aquesta activitat eco-
nòmica al voltant dels 600.000 
euros. L’informe buscava l’opi-
nió dels visitants a la fira amb 
unes 276 enquestes presenci-
als, que es complementaven 
després amb una enquesta te-
lefònica posterior a la celebra-
ció de la fira feta a 42 comer-
ciants. L’estudi constata que 
el perfil del visitant de la Fira 
de Nadal és majoritàriament 
d’una edat compresa entre els 
35 i els 49 anys, en actiu i que 
ve en grup, principalment en fa-
mília. Respecte a la seva proce-
dència, 8 de cada 10 visitants 
són d’altres municipis, princi-
palment de Barcelona, seguida 
per Sabadell, Terrassa i Gra-
nollers. Per norma, els horaris, 
l’ambient i les activitats de la 
fira són els aspectes més ben 
valorats, per sobre del 8. Les 
pitjors puntuacions les obte-
nen les places d’aparcament i 
les aglomeracions. L’any pas-
sat, van passar per la fira unes 
25.000 persones. L’estudi reco-
neix que, com més temps d’es-
tada a la fira, més nombre de 
visitants compren o consumei-
xen a Caldes. Fins i tot, es reco-
neix que la compra efectiva es 
realitza principalment a les pa-
rades de la fira amb un import 
mitjà de 20,5 euros. Els comer-
ciants puntuen gairebé amb un 
8 la seva valoració respecte de 
la fira i la meitat dels comerços 
reconeixen haver incrementat 
les vendes durant els dos dies 
de l’esdeveniment.

Una activitat 
que va generar, el 
2016, al voltant 
de 600.000 €

la candidatura de les catifes d’art efímer a la 
Unesco per ser present a la llista de patrimo-
ni cultural immaterial. “Presentar una can-
didatura a la Unesco no és només un repte, 
és una dificultat sobre mil dificultats per-
què tothom vol obtenir això”, afegia Palla-
rès. Per optar a la candidatura, primer s’ha 
hagut de fer una candidatura internacional, 
“perquè tingui la màxima garantia de ser 
revisada, escoltada i valorada”, i després 
“cada entitat té una sèrie de deutes per-
què tothom hi estigui d’acord, expressi la 
seva voluntat amb la candidatura i conti-
nuï amb l’activitat per més de 50 anys” , 
apuntava la presidenta de la Federació Ca-
talana de Catifaires.

L’alcalde de Caldes, Jordi Solé, expres-
sava el seu suport a la iniciativa dient que les 
catifes de flors “representen un patrimoni 
cultural i històric que val la pena protegir, 
divulgar i internacionalitzar” i, en aquest 
sentit, es mostrava satisfet que l’Ajuntament 
de Caldes fos dels primers “a donar suport 
a aquesta candidatura”, tenint en compte 
els catifaires que hi ha a la vila i les catifes 
al carrer que fan per Corpus.

LA FIRA, A LA XARXA TELEVISIONS
El programa 1món.cat de La Xarxa Televisi-
ons va aprofitar la gran projecció de la Fira 
de Nadal per fer el seu programa de dissab-
te des de la plaça de la Font del Lleó. L’es-
pai, conduït per Laura Alcalde i per la pe-
riodista de VOTV Gemma Permanyer, va 
tenir diversos convidats i va portar a terme-

diferents connexions, mentre es feia el brou 
amb aigua termal. El músic i cantant Dyan-
go, que fa més de 30 anys que viu a Caldes 
de Montbui, va presentar els temes del seu 
darrer disc, Y ahora qué; hi va haver l’actua-
ció de la companyia de dansa calderina Step 
by Step, guanyadora de dos premis mundi-
als de dansa, i el calderí Àlex Gómez-Font va 
presentar el seu darrer treball, el documen-
tal L’home orquestra, que repassa la histò-
ria d’una generació de músics catalans que 
durant les dècades de 1940 i 1950 van deixar 
enrere la dictadura franquista i van embar-
car-se a fer les Amèriques.

UNA FIRA REIVINDICATIVA
Enguany, la fira ha tingut un fort component 
reivindicatiu motivat per la situació política 
per la qual travessa Catalunya. Així, en re-
cord dels consellers empresonats, cada dia 
entre les 20 i les 20.15 h els llums de Nadal 
s’apaguen per reivindicar la llibertat dels 
presos polítics. La XII Trobada de Catifaires 
de Catalunya oferia la possibilitat de contri-
buir en una caixa de resistència. Finalment, 
diumenge, la secció local d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya va servir 200 racions 
de botifarra amb seques cuinades per la So-
cietat Gastronòmica de Caldes La Fartanera, 
en l’esmorzar solidari en suport a Raül Ro-
meva -ahir el jutge Llarena va deixar-lo en 
llibertat sota fiança de 100.000€-  i els pre-
sos polítics catalans. Els beneficis de l’acció 
es destinaran a la caixa solidària de l’Asso-
ciació Catalana pels Drets Civils. 

Parada de pessebres artesans als anys 80. > G. aroya

La fira, en el document del mes de l’Arxiu
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Amb l’elaboració i l’aprovació del Pla de Mobilitat del 
2017 i diversos dels seus propòsits en marxa, el consis-
tori local engega una campanya d’adhesions a través 
del “Pacte per a la mobilitat sostenible”, un document 
que cerca el suport d’una àmplia majoria ciutadana 
amb un únic objectiu: “la complicitat d’empreses, 
ciutadans, entitats i partits polítics per arribar a 
un acord sobre com hem de promoure una mobili-
tat sostenible en els futurs anys”, explicava Jaume 
Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat. 
En els propers dies, la campanya d’adhesions es difon-
drà a través de diferents canals perquè les persones in-
teressades puguin subscriure-s’hi. “Volem que sigui 
una cosa de tots, i no només d’uns quants”, comen-
tava Mauri. A banda de les subscripcions individuals o 
col·lectives, s’obre un grup ciutadà de treball que con-
vida els veïns i veïnes que vulguin fer un pas més en la 
seva implicació i puguin ser els encarregats de fer el se-
guiment del Pla, “ja que no volem que esdevingui una 
qüestió estètica, sinó un document d’execució d’obli-
gat compliment”, afegia el regidor. Però què implica su-
mar-se al pacte? “Implica subscriure uns valors i in-
tencions, donar la paraula de cadascú per assumir un 
compromís envers aquest Pla de Mobilitat i poder-lo 
desenvolupar”, seguia el regidor. El Pla de Mobilitat 
aprovat al Ple de l’Ajuntament fa mesos és “un estudi 
exhaustiu que proposa accions concretes per avan-
çar envers una mobilitat neta, segura i sostenible”, 

L’1 i 2 de desembre, com ja és habitual a finals d’any, el 
Gran Recapte d’Aliments de Catalunya va celebrar una 
nova jornada de recollida d’aliments des de diferents 
establiments comercials de la vila termal, organitzada 
des de l’Ajuntament, la Creu Roja, Càritas i les esglésies 
evangelistes Paraula Viva i George Lawrence. 
Amb l’eslògan general de la campanya “#tonesdevolun-
tat”, enguany la fita era assolir xifres similars d’edici-
ons anteriors, arribant als 25.000 voluntaris d’arreu del 
territori. L’any passat, la iniciativa solidària va recollir 
un total de 4.374.000 quilos d’aliments en més de 1.837 
punts de recollida, amb l’ajuda de 23.715 voluntaris que 
es van sumar a la campanya, organitzada pel Banc d’Ali-

ments. Enguany, a Caldes hi han col·laborat 130 volunta-
ris i s’han recollit 13.500 quilos d’aliments, 500 més que 
en l’edició anterior. Durant aquests dies, les persones 
interessades a participar-hi van poder dipositar els ali-
ments als contenidors corresponents situats en diversos 
comerços adherits a la Unió de Comerciants i Industrials 
de Caldes (UCIC), que han estat l’acadèmia Alphabet, El 
Celler, Image-Solutions, Òptica Montbui i Pedragosa, i 
supermercats com BonÀrea, Caprabo, Coaliment, DIA 
i Mercadona. Tots els aliments recollits dins el municipi 
seran distribuïts a través del Rebost Solidari de la vila, 
destinats, finalment, a l’ajut alimentari de persones amb 
menys recursos del nostre entorn. 

A partir d’aquest mes de desem-
bre, podria ser que trobéssim força 
rebombori pels carrers de Caldes. 
Comença la campanya d’asfaltatge 
2017, traduïda en la pavimentació 
asfàltica de nombrosos carrers del 
nucli urbà i, en una fase posterior, 
dels barris de Can Valls i el Farell. 
Segons informa el consistori local, 
l’actuació significa la millora d’un 
total de 30.172,49 m2 de carrers del 
municipi, dels quals 11.354,44 cor-
responen al nucli urbà, 15.766,15 
al sector de Can Valls i 3.051,90 al 
barri del Farell. 
Segons la planificació i el calenda-
ri establert per la campanya d’en-
guany, la pavimentació començarà 
pel nucli urbà de la vila termal, i es 
dividirà en quatre torns per agru-
pació de zones. A partir del 4 de 
desembre, la zona afectada serà 
la formada pels carrers Mont-
seny, Sabadell, Molí i basses Molí 
d’en Ral. A continuació, s’actuarà 
als carrers d’Homs, Santa Teresa 

i Estació. Seguiran un altre tram 
del carrer Estació i Pau Cuscó, Sal-
vador Espriu  i Lleida. Finalment, 
la campanya d’asfaltatge afectarà 
els carrers Sant Salvador, Estrella i 
Bigues. Tot i la previsió d’actuació, 
les obres estaran condicionades 
per la climatologia, atès que tant 
les gelades com la pluja poden alte-
rar el ritme previst. Segons Jaume 
Mauri, regidor d’Espais Públics i 
Sostenibilitat, “esperem que esti-
guin acabades abans de la campa-
nya de Nadal, sempre que la cli-
matologia ens ho permeti”. 
Després d’una primera fase d’ac-
tuació que afecta el nucli urbà, la 
campanya prosseguirà al barri del 
Farell. En aquest cas, s’asfaltaran 
els carrers Ocells, 5 trams de Ca-
dernera i Pinsà. Finalment, a la 
urbanització de Can Valls s’afecta-
rà els carrers del Castell de Mont-
bui, Gall, Tossal de Lluch, Turó Pi 
i Tres Branques, Tudons, Puig Alt, 
Ferreries i Castellar. 

El passat dijous 23 de novembre, 
els agents dels Mossos d’Esqua-
dra de la Unitat Operativa de Mo-
bilitat de la Divisió de Transport 
(UOM) i de la Unitat d’Investigació 
de Granollers van detenir conjun-
tament dos homes de 40 i 43 anys 
veïns de l’Hospitalet de Llobregat, 
i un home de 26 anys i una dona 
de 39 anys veïns de Barcelona, tots 
quatre de nacionalitat colombiana, 
com a presumptes autors de qua-
tre robatoris amb força al Vallès 
Oriental (un dels quals, a Caldes 
de Montbui) i un altre a la locali-
tat de Figueres. 
Cap a les 14.40 h del dijous, els 
agents de la UOM van localitzar 
un vehicle amb quatre ocupants en 
actitud vigilant a l’àrea de servei 
de Montcada i Reixac de la C-33. 
En escorcollar el vehicle, van loca-
litzar al seu interior diversos ob-
jectes com joies, perfums, ordina-
dors portàtils i una col·lecció de 
bitllets estrangers. Una de les per-
sones ocupants estava sent inves-

tigada per la Unitat d’Investigació 
de Granollers per diversos robato-
ris amb força en domicilis en po-
blacions del Vallès Oriental, i es va 
sol·licitar la col·laboració d’aquesta 
unitat per identificar els ocupants 
del vehicle. Arran de les compro-
vacions pertinents, es va corrobo-
rar que els objectes localitzats pro-
venien d’un robatori amb força en 
un domicili de Figueres comès feia 
poques hores, motiu pel qual es va 
procedir a detenir-lo. 
Les investigacions van començar el 
passat 6 de setembre, arran d’un ro-
batori comès a Llinars del Vallès, a 
partir del qual ja es van detenir dues 
dones, també de nacionalitat colom-
biana i amb vinculacions amb aquest 
grup, que van ingressar a presó per 
ordre judicial. Seguint el mateix fil, 
els quatre membres detinguts re-
centment van passar a disposició 
judicial el dissabte 24 de novembre 
davant del Jutjat en Funcions de 
Guàrdia de Cerdanyola, que va de-
cretar-ne l’ingrés a presó. 

sosTEnIBILITAT | PLA DE MoBILITAT

VoLUnTArIAT | GRAN RECAPTE

EsPAIs PÚBLICs | CAMPANYA ASFALT 2017

sUCCEssos | vALLèS oRIENTAL

“És cosa de tots, no només d’uns”

Recollida d’aliments

Fins al 31 de desembre es pot adherir-s’hi. > I. HIJaNo

Enguany, Caldes ha recollit 13.500 quilos d’aliments durants els dies 1 i 2 de desembre. > J. Serra

La posada en marxa de la 
pavimentació dels carrers

Detenen els presumptes 
autors de diversos robatoris

L’ajuntament convida la ciutadania, entitats i sector comercial i 
industrial a adherir-se a una mobilitat més neta, segura i sostenible aquest mes de desembre comença la 

campanya de pavimentació asfàltica

els quatre membres del grup detingut van  
ingressar a presó per decret del Jutjat en  
Funcions de Guàrdia de Cerdanyola

L’1 i 2 de desembre es va fer la campanya de recollida d’aliments, el 
Gran recapte, organitzada pel Banc d’aliments de Catalunya

deia Jordi Solé, alcalde de Caldes. “Però per aplicar-lo 
necessitem la complicitat i la implicació de tota la 
ciutadania, ja que estem perseguint la consecució 
d’objectius no només pel futur del municipi, sinó 
també pel futur de totes les societats”, afegia Solé. 
Les persones o col·lectius que vulguin sumar-se al 
“Pacte per a la mobilitat” poden fer-ho a través de la 
plataforma www.civiciti.com/es/caldesdemontbui, o 
presencialment amb la butlleta d’inscripció adjun-
ta al tríptic informatiu que es distribuirà durant els 
propers dies a tots els domicilis de la vila, seguint 
les instruccions que s’hi especifiquen. 
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l passat 25 de novem-
bre es va celebrar, 
en l’àmbit mundial, 
el Dia Internacional 
per a l’Eliminació de 

la Violència envers les Dones, una 
jornada orientada a la conscienci-
ació per a l’eradicació de l’agressió 
que encara ara moltes dones patei-
xen en la nostra societat.
En senyal de protesta i conscienci-
ació, Caldes va celebrar el passat 
25 de novembre diverses activitats 
que giraven al voltant d’aquest dia 
internacional. D’una banda, el ta-
ller “Desemmascarant els micro-
masclismes quotidians”, celebrat 
el 22 de novembre a Les Cases dels 
Mestres i a càrrec de Sara Barri-
entos, experta en estudis interdis-
ciplinaris sobre violència masclista 
i terapeuta Gestalt. De l’altra, el ta-
ller “Viatge al centre del plaer: se-
xualitat i twerk”, celebrat a la Sala 
Noble de Can Rius a càrrec de la 
sexòloga María Cabral. Aquesta 
última activitat combinava l’edu-
cació sexual i la dansa, mitjançant 
algunes de les tendències més ac-
tuals, el twerk i bootydance, i es va 
orientar a dones joves per reflexi-
onar sobre la sexualitat femenina 
i el coneixement del propi cos. En 
paraules de Cabral, “és una acti-
vitat on apropem l’educació se-
xual amb el treball corporal, un 
intent de resignificar aquestes 
danses actuals, conèixer els seus 
orígens i veure com estan relacio-

Tolerància zero amb la violència de gènere
DIADA | DoNES

Caldes se suma al Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència envers les Dones amb diferents actes

redacció

E

nades amb les danses de celebra-
ció de la sexualitat de les dones”. 
El més interessant, en aquest cas, 
“és veure com les dones s’apropi-
en de la seva sexualitat”, comenta 
la sexòloga, “i la sexualitat és una 
molt bona eina de prevenció de la 
violència masclista”. 
Però quin és el paradigma actual de 
la sexualitat envers les dones joves? 
Existeix encara una cultura mas-
clista, en aquest sentit? Cabral res-
pon que afirmar-ho significaria una 
visió negativa de la realitat actual: 
“És molt pessimista afirmar que 

les noies d’avui estan vivint una 
sexualitat que té com a exemple 
el model patriarcal; seria genera-
litzar, i és molt interessant veure 
com elles mateixes aprenen a ela-
borar estratègies de resistència a 
través de la seva sexualitat”. 

ASSESSORIA JURÍDICA
PER A DONES
Una altra actuació que posa l’ac-
cent en el suport envers el col-
lectiu femení, gestionada des de 
l’Ajuntament de Caldes, és el ser-
vei públic i gratuït d’assessoria ju-

rídica a les dones, disponible men-
sualment. Les dones que vulguin 
fer consultes poden contactar-hi 
per demanar cita i ser ateses per 
advocades de manera absoluta-
ment confidencial. Les usuàries 
del servei poden consultar qualse-
vol dubte o problema que els afec-
ti, des dels drets familiars, passant 
per la violència de gènere, conflic-
tes per propietats, drets laborals, 
conflictes penals, assetjament, ma-
ternitat i un llarg etcètera. 
Segons la memòria de servei de 
2016, es van atendre 45 dones (tot 
i fer-se 52 reserves prèvies), la ma-
joria de les quals eren divorciades, 
separades o casades, amb una 
feina no qualificada, espanyoles i 
entre 31 i 60 anys. La majoria de 
les consultes van ser motivades per 
temes de separació, divorci, pare-
lles de fet i modificació de sentèn-
cies, però no n’hi va haver cap de 
registrada de manera directa per 
violència de gènere. Rut Pérez, una 
de les advocades responsables del 
servei, comentava que aquest fet és 
força habitual perquè “les dones 
no identifiquen el seu problema 
com a violència de gènere, de tal 
manera que venen a buscar so-
lucions per a la seva separació i 
deu minuts després t’expliquen 
situacions de maltractament que 
han normalitzat”. La majoria de 
les usuàries venen derivades dels 
serveis socials i, segons Pérez, el fet 
de realitzar la consulta ja és un im-
portantíssim primer pas, així com 
decidir que volen deixar les seves 
parelles i començar una nova vida. 

En aquest punt, “és essencial que 
no se sentin culpables, sobretot 
les mares que tenen fills petits”, 
i les advocades els expliquen el fun-
cionament del procediment judici-
al, així com les seves possibilitats 
i també possibles conseqüències. 
“Tot i que moltes m’expliquen si-
tuacions de violència de gènere, 
habitualment no aconsello de-
nunciar-ho si no és que es trac-
ta de fets molt greus i recents, ja 
que l’experiència m’indica que 
resulta contraproduent i aca-
ben sent novament maltracta-
des en el jutjat”, segueix explicant 
Rut Pérez com a crítica al sistema 
judicial, que “en lloc de protegir, 
acabava maltractant sense pietat 
les víctimes”. 
Certament, la crisi econòmica pot 
haver tingut conseqüències també 
en les denúncies i els maltracta-
ments permanents. La majoria de 
les usuàries del servei no treballen 
ni tampoc tenen cap tipus d’ingrés, 
“de manera que no veuen solu-
ció al seu problema i la por i la 
preocupació acaben provocant 
la continuïtat de la relació, cosa 
que incrementa la crispació en 
la convivència”, explica l’advoca-
da. En aquests casos, resulta d’es-
sencial importància comptar amb 
el suport emocional i també eco-
nòmic de familiars i amics, ja que, 
en paraules de Pérez, “malaura-
dament, el nostre estat de ‘ben-
estar’ no ajuda gaire, per no dir 
gens, que les dones dependents 
econòmicament i emocional pu-
guin sortir d’aquesta situació”.

Imatge de la campanya d’enguany. > aJ. CaLDeS
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El grup de caminaires de Caldes en el marc de l’edició anterior. > aJ. CaLDeS

amb l’excursió del dimecres 29 de novembre, comença un nou 
Cicle de Passejades de la Gent Gran amb llargues caminades

GEnT GrAn | DIPUTACIó

Pas a pas, fent salut i coneixent món

Ja fa 14 anys que Caldes de 
Montbui es suma, any rere any, 
al Cicle de Passejades de la Gent 
Gran, activitat inclosa en el 
Programa Esport de la Diputació 
de Barcelona que impulsa des del 
2001. Un grup força homogeni de 
50 calderins i calderines participa 
en les diverses excursions, 
activitats d’esport, salut i 
qualitat de vida que pretenen 
fomentar l’afició entre la gent 
gran de realitzar caminades amb 
regularitat, motivar l’aprenentatge 
i l’intercanvi de coneixements 
en relació amb el món natural 
i incrementar les relacions 
interpersonals i de grup en un 
ambient natural i adaptat a les 
seves necessitats.  
El passat 29 de novembre es 
va donar el tret de sortida a 
una nova edició, en què els 
participants de Caldes s’han 
sumat al grup compartit amb 
Martorell (caminada de dimecres 
passat), Mediona (caminada del 
17 de gener) i Manresa (caminada 
del 14 de febrer). Les colles de 
les quatre poblacions visitaran 

PoLÍTICA | CAMPANYA ELECToRAL

AJUT soCIAL | BEQUES ESCoLARS

La matinada d’avui s’ha iniciat oficialment la decisiva campanya elec-
toral que culminarà el proper 21 de desembre amb les quartes elecci-
ons que viurà Catalunya en els darrers set anys. Unes eleccions que, a 
més, presenten unes circumstàncies excepcionals, convocades des del 
Govern espanyol i amb una delicada tensió arran de les mesures de-
rivades de l’article 155. Els ciutadans podran optar al vot per a Junts 
per Catalunya, ERC, CUP, PSC, Catalunya en Comú, Ciutadans i PP.

Una de les principals despeses a l’inici del curs són els llibres i el material 
que es necessita segons cada currículum escolar. Anualment, l’Ajuntament 
de Caldes destina una important partida als ajuts i les beques en matè-
ria d’ensenyament “amb l’objectiu de donar cobertura al total de sol-
licituds justificades d’ajuts per a material i llibres escolars”, segons 
informa el consistori local. Enguany, l’import destinat a aquestes beques 
s’ha vist incrementat en un 39%, passant dels 43.446 € del curs anterior als 
60.538 € del curs 2017/2018, que cobreixen totes les sol·licituds acceptades. 
La principal despesa en ajuts escolars es destina al pagament de llibres i 
material escolar d’alumnes de primària i secundària, la majoria dins dels 
cursos d’escolarització obligatòria. En aquest sentit, l’increment s’ha vist 
representat en un 70% respecte al curs anterior: l’Ajuntament becava amb 
60 € els alumnes de primària, i 90 € els de secundària, però enguany han 
estat 75 € per als de primària i 100 € per als estudiants d’ESO. Han estat, 
a més, un total de 331 ajuts concedits, a diferència dels 238 del darrer curs. 
El següent desglossament en la partida pressupostària anual en ma-
tèria d’ajuts i beques escolars es tradueix en els casos d’assistència 
a serveis educatius municipals que no formen part de l’ensenyament 
obligatori reglat, com les escoles de bressol (amb un total de 29.608 €), 
l’Escola de Música Joan Valls i el Taller d’Art Manolo Hugué, els quals 
han sumat 3.930 € davant dels 2.593 € del curs passat. 

A quinze dies del 21-D

60.538 € en ajuts escolars

Caldes per gaudir d’una jornada 
caminaire el pròxim 21 de març 
i, posteriorment, la cloenda se 
celebrarà els dies 16 i 17 de maig 
a la població veïna de Palau-solità 
i Plegamans. Cadascuna de les 
passejades programades són 
sempre diferents, però mantenen 
unes característiques comunes 
que s’adapten a les possibilitats 
i les necessitats del col·lectiu de 
gent gran: són suaus i assequibles, 
d’uns 6 quilòmetres de distància i 
d’unes 3 o 4 hores de durada. 
Conscients dels beneficis 

saludables que l’activitat física 
comporta per a la població en 
general i, especialment, per a la 
gent gran, la Diputació organitza 
i promou aquests cicles des del 
2001, i Caldes s’hi suma amb una 
participació regular i fidel des 
del 2003. Enguany, el programa 
compta amb 67 municipis adherits, 
de manera que s’espera una gran 
participació que superi les 1.978 
persones que va aplegar la jornada 
de cloenda de l’edició anterior i 
un conjunt de 3.000 caminaires 
durant la temporada passada. 
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PSC Caldes de Montbui

nguany, totes les famílies amb dificultats 
econòmiques que han demanat ajuda a 
l’Ajuntament per fer front a les despeses es-
colars han rebut la beca. Aquest curs, s’ha 
hagut de fer un esforç augmentant fins un 

39% el pressupost social. En concret, pel curs actual 2017-
2018 s’han destinat 60.538 €, mentre que l’any anterior 
aquesta xifra va ser de 43.446 €.
Al mes de setembre, una de les despeses més temudes per 
les famílies amb fills són les dels llibres i el material es-
colar. Tant és així, que l’ajuda que es dona des de l’Ajun-
tament des de fa cinc anys va haver d’augmentar ja des 
del curs 2014/2015, per mirar d’apropar-se una mica més 
als desorbitats preus de mercat. Els alumnes de primà-
ria van passar de rebre una ajuda de 60 € a una de 75 €, i 
els alumnes de secundària, de 90 € a 100 €. Aquest curs, 
s’han donat un total de 331 ajudes (93 més que l’any 2016), 
que impliquen 27.000 € (un 70% més que l’any anterior).
Les famílies amb nens petits també han de fer un gran 
esforç per fer front a les escoles bressol. Des del govern 
local apostem també per donar ajudes a aquest altre ser-
vei educatiu municipal que no forma part de l’ensenya-
ment obligatori reglat. Enguany, s’han concedit 29.608 € 
(24.983 € el 2016) en concepte d’ajuts per pagar les quotes i 
el menjador de les escoles bressol La Lluna i Gegant del Pi. 
Pel que fa al vessant més artístic, tant l’Escola de Música 
Municipal Joan Valls com el Taller d’Art Manolo Hugué 
també han augmentat les ajudes per pagar les quotes amb 
3.930 €, fet que suposa un creixement d’un 51% respecte 
de l’any passat.
Seguim treballant amb actuacions decidides per aconse-
guir que totes les famílies de Caldes amb fills tinguin les 
mateixes oportunitats a l’escola. Aquest és el nostre com-
promís amb un dret fonamental com l’educació.

l 25 de novembre, commemorem el Dia In-
ternacional de l’Eliminació de la Violència 
contra la Dona. Són centenars de milers les 
dones que, encara avui, pateixen violència 
només pel fet que hi ha homes que es consi-

deren superiors i intenten demostrar la seva supremacia 
utilitzant la violència física, psicològica, sexual i de con-
trol. Més de 900 dones han mort a Espanya des de 2003 
com a conseqüència d’aquesta terrible xacra; des de prin-
cipis de 2017, ja són 43 les dones que han mort després 
de ser assassinades, 7 menors han estat assassinats per 
la violència de gènere i 22 nens i nenes han quedat orfes 
a causa de la violència masclista. Manifestem la nostra 
condemna absoluta davant la violència de gènere, perquè 
el maltractador no té cabuda en la nostra societat, i tras-
lladem el nostre suport incondicional a les víctimes, ja si-
guin dones o els seus fills i filles. A Espanya no partim de 
zero, som un país referent en la lluita contra la violència 
de gènere en la Unió Europea, tant per la legislació apro-
vada, pels mitjans destinats, per la formació dels agents 
implicats des dels àmbits de Justícia i dels cossos de se-
guretat, així com pel nivell de sensibilització que hi ha en 
la societat. L’11 d’abril de 2014, Espanya va ratificar el Con-
veni d’Istanbul, el primer instrument de caràcter vinculant 
en l’àmbit europeu en matèria de violència contra la dona 
per fer front a aquesta greu violació dels drets humans, es-
tablint tolerància zero contra totes les formes de violència 
contra la dona, que ja són delicte: la violència física, psico-
lògica, sexual, la mutilació genital femenina, el matrimoni 
forçat i l’assetjament. La violència de gènere és una res-
ponsabilitat de tots: institucions, partits polítics, associaci-
ons..., en definitiva, una qüestió d’estat que ens afecta a tots 
i totes. Afortunadament, així ho van entendre tots els par-
tits polítics des del començament de l’actual legislatura...

a violència masclista és tota aquella violèn-
cia que s’exerceix contra les dones simple-
ment pel fet de ser-ho. És universal, afec-
ta totes les classes socials, tots els països, 
edats, cultures..., a tots els nivells: directe, 

estructural i cultural. Per aquest fet, cal enfortir el com-
promís per eradicar la violència masclista de la nostra so-
cietat i ha de ser una prioritat transversal en totes les po-
lítiques públiques i també en les iniciatives privades, en 
el si de les famílies i en l’actitud vital de la ciutadania. Po-
lítiques de dones i per a dones, que facin sentir la nostra 
veu i la nostra presència en tots els àmbits. Que ens dotin 
d’estratègies, recursos i suport per a l’accés amb llibertat 
a la nostra societat. Que facin possible l’apoderament de 
les dones per liderar el nostre projecte de vida amb plena 
autonomia i lliure de violència. També cal treballar per a 
la prevenció i la detecció de totes les formes de violència 
exercida contra les dones, que malauradament es continua 
produint diàriament a totes les esferes socials. Aquests han 
de ser els nostres principals reptes. No podem girar l’es-
quena a un fet tan greu, cal prendre consciència i establir 
unes pautes de convivència respectuoses i igualitàries a la 
nostra societat. No es pot negar que, durant aquests anys 
d’evolució i conscienciació, s’ha avançat, però encara queda 
molt camí per recórrer. No podem obviar d’on venim, d’on 
partim, de les condicions d’injustícia i desigualtat que ens 
precedeixen, la motxilla carregada amb la qual les dones 
ens presentem en societat, simplement pel fet de néixer 
dones. Així i tot, cal continuar lluitant, cal fer èmfasi en el 
paper i la dignitat de les dones, en el perill de retrocedir 
en tots els avenços que s’han produït fins ara, en la rea-
litat que ens rodeja i en la violència que es continua per-
metent. Cal lluitar per reconèixer, valorar i incorporar les 
aportacions femenines a la nostra societat.  No ens morim, 
ENS MATEN. No hem de ser perfectes, hem de ser LLIU-
RES. No hem de ser valentes, sinó VIURE SENSE POR. 

questes eleccions no són unes eleccions 
normals perquè no les ha convocat el pre-
sident de la Generalitat; mig govern és a la 
presó i l’altra meitat, a l’exili; la Generali-
tat està intervinguda, i el Parlament està 

pràcticament anul·lat. Però la democràcia no ens fa por. 
Si hi ha urnes, anirem a votar. Tothom ha d’anar a votar!
Aquestes eleccions són de gran transcendència pel nos-
tre país i marcaran la crònica del segle XXI. I Junts per 
Catalunya s’hi presenta per guanyar-les. Una candidatu-
ra integrada per persones amb sensibilitats polítiques i 
trajectòries professionals i personals diverses, que han 
decidit sumar forces per respondre al que demanava una 
gran majoria dels ciutadans: units som més forts, units és 
com hem anat avançant, units és com superarem el mo-
ment actual.
I els compromisos de Junts per Catalunya són clars. Res-
taurarem el president de Catalunya i la democràcia. Res-
tituirem les institucions catalanes, defensarem la demo-
cràcia i les llibertats individuals i col·lectives, derrotarem 
el 155, exigirem la revocació de les causes pendents per 
motius polítics i, sobretot, continuarem, d’acord amb el 
mandat democràtic del 27 de setembre i de l’1 d’octubre, 
la construcció de la República catalana.
A més, el resultat d’aquestes eleccions ha de suposar un 
missatge ben clar al món del que vol el nostre país. El re-
coneixement internacional de les aspiracions catalanes 
va lligat al suport popular i al restabliment del president 
Puigdemont. I també han de servir per donar el missat-
ge a l’Estat espanyol que la sobirania recau en el poble de 
Catalunya. Només els ciutadans de Catalunya decideixen 
qui és el seu president.
El proper 21 de desembre és una oportunitat per validar 
els resultats que ja va expressar la societat catalana a les 
urnes el 27 de setembre de 2015 i l’1 d’octubre de 2017. 
Aprofitem-la!  

Societat igualitària i lliure
de violència masclista

Junts per Catalunya
PDeCAT Caldes de MontbuiSom CaldesERC Caldes de Montbui
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Compromís social, 
govern republicà

Dia Internacional de l’Eliminació 
de la Violència contra la Dona

PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

>Podeu llegir l’article sencer a www.calderi.cat
* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 21 de novembre, 
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 21 de novembre, 
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

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 par-
tir del segon semestre d’aquest any. Així 
doncs, tornem a reiterar…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. 

l D
Defensar l’escola pública,  
el nostre deure

Zones Blaves de Pagament:  
Per quan?
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Gent jove
> Domènec sánchez riera 

Per  als  que ja no ho som (de joves), 
no agrada gens, si bé ho trobem del 
tot raonable, que s’entronitzi tant (o 
si es vol, que es ponderi com a ex-
cepcional) el fet que qualsevol enti-
tat o empresa, quan no col·lectius 
com polítics, artistes i activitats en 
general, tingui components “joves”. 
Sembla com si tinguessin un valor 
afegit, que siguin millors. S’entén, 
com deia, que això sigui així, a la fi 
la joventut té a favor seu quelcom 
molt important: el futur.
D’altra banda, encara que el temps 
inexorablement passa, i d’això en 
dona fe, entre molts altres símpto-
mes, el nostre canviant aspecte físic, 
som munió els que volem conservar, 

encara que sigui una frase feta, el 
cor jove:
“L’empresa X els ofereix, entre d’al-
tres avantatges, poder disposar d’una 
plantilla molt jove.”
“L’elenc de la companyia X, composta 
en gran part d’artistes joves...”
“Es tracta d’una orquestra (havia de 
sortir la música) on la mitjana d’edat 
dels seus professors és força jove.” I 
això quan no llegiu (és broma):
“Es necessita personal jove amb ex-
periència” (ha, ha, ha).
Com podeu comprovar, l’adjectiu jove 
és sinònim d’excel·lència.
I ara jo em pregunto, per què m’ha 
agafat avui per molestar-vos amb 
aquest tema, sobretot quan resul-
ta tan intranscendent, el fet de par-
lar-ne. A part que, intencionadament, 
ho faig perquè passeu/passem l’esto-
na, és pel comportament d’una àvia 

protagonista de la novel·la de l’escrip-
tor Ramiro Pinilla Las ciegas hormi-
gas, que aquest mes els tertulians de 
la Biblioteca estem llegint i que és un 
“cant” a la força de voluntat, abnega-
ció i laboriositat (com les formigues). 
Aquesta àvia, davant del cadàver del 
seu net, mort en accident, es dirigeix 
a aquest i li pregunta si pot aclarir-li  
quelcom que la turmenta “desde hace 
más de cincuenta años, desde el mo-
mento en que penetró en mi cabeza 
la idea de que todos los viejos tuvie-
ron,  alguna vez, mi edad; yo sé que 
lo tienes que saber, escucha, escucha, 
¿Qué sabes ya? ¿Has visto a alguien? 
¿Qué es lo que sucede cuando el cuer-
po que hemos soportado se convierte 
en lo que ahora eres tu?”
Ha estat per associació d’idees que 
m’ha agafat per escriure el que pre-
cedeix. Ja em perdonareu, oi?

Recital líric 
nadalenc            
> Domènec sánchez riera 

Nou encert dels organitzadors 
que han programat aquest acte a 
la Sala Noble de Can Rius, avui, 
3 de desembre de 2017, dins els 
actes de la Fira de Nadal.
Abans de res, demano perdó, 
però no puc romandre sense dir-
hi la meva quan tinc la fortuna de 
poder assistir a un recital que, 
essent intimista, aglutina un se-
guit d’encerts com: gust, elegàn-
cia, equilibri, professionalitat, etc.
Cançons que per populars i cone-
gudes, i precisament per aquest 
motiu poden passar desaperce-
budes, amb la veu de l’Adela Poch 

esdevenen pura delícia; el fet de 
jugar amb les dinàmiques fa que 
l’oïda més profana les valori, les 
copsi i les agraeixi. Però si l’Ade-
la ha estat superba, deixeu anar 
la Montserrat Pieres; aquesta 
no “toca” el piano, l’acaricia, el 
fa parlar i l’adapta (quasi res) a 
la cantant. Espero que les vos-
tres parelles no siguin geloses. 
Ho sento però encara em deixo al 
pap altres “floretes” de les quals 
us heu fet mereixedores.
Els aplaudiments que el nombrós 
públic us ha dedicat reforcen, si 
més no, l’opinió d’aquest modest 
músic amateur.
Aprofito l’ocasió per desitjar a 
tots els calderins i calderines, així 
com a la premsa local que us fa 
arribar els meus escrits, MOLT 
BONES FESTES!
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L’
Marta Puigdueta

obra de Folch i Torres 
s’ha popularitzat 
fins al punt que 
molts calderins 
poden recitar el 

text d’Els Pastorets de memòria. 
Ara bé, conèixer fil per randa 
el conte no els impedeix tornar 
a veure’l. Al contrari, anar a 
veure Els Pastorets és una de les 
tradicions més arrelades a la vila 
termal. Els avis hi anaven de petits, 
ara hi porten els nets i, encara que 
han vist un fotimer de vegades 
l’obra, es continuen emocionant. 
Aquest Nadal, el Grup Escènic del 
Casino (GEC) tornarà a explicar la 
rondalla d’en Lluquet i en Rovelló, 
dos pastorets que somnien en el 
relat del naixement de Jesús. El 
25 i 26 de desembre i el 7 de gener 
es podran veure Els Pastorets a la 
Sala Gran del Casino a les 18.30 h. 
D’ençà del final de la Guerra Civil 
espanyola (1936-1939), a Caldes de 
Montbui s’ha representat l’obra de 
Folch i Torres ininterrompudament. 
Excepte el 2004, quan es va 
haver de tancar el Casino per 
reformes, la circumstància va fer 
impossible la representació però 
va evidenciar l’arrelament de la 
tradició al poble. Els calderins, 
irats, aturaven Sisco Serra, director 
del GEC, pel carrer per demanar-
li explicacions, argumentant 
que “un Nadal sense Pastorets a 

el dia s’escurça i arriba el fred, ja s’han encès els llums de Nadal i tothom busca el caliu a casa. a les llars calderines 
tornarà la tradició: reunir-se, menjar a cor què vols, enraonar i aixecar-se de taula per anar a veure els Pastorets.

“Un Nadal sense Pastorets a 
Caldes de Montbui no és Nadal”

TrADICIons | TEATRE

“Terra Baixa”, clímax del GEC

Diumenge, 3 de desembre, el Grup Escènic el Casino va tancar les activitats 
de la Fira de Nadal amb la seva darrera interpretació de Terra Baixa a 
la Sala Gran. En la darrera funció van voler picar l’ullet als estudiants 
de segon de batxillerat, que s’han d’estudiar l’obra per a la selectivitat, 
oferint-los una entrada reduïda a través d’una enginyosa campanya 
d’Instagram. El grup va enfrontar-se al gran clàssic de Guimerà amb un 
resultat digne i lleuger, tot i el repte que suposa la gran càrrega emocional 
de l’obra. Rosabel Campistron, com a Marta, Jordi Graví, com a Sebastià, i 
Ferran Devesa, encarnant en Manelic, van dur a l’escenari una interpretació 
fidel i a l’alçada del clàssic, englobada en un conjunt molt coherent sota la 
direcció de Ricard Rebellon. L’obra s’ha representat amb molt bona acollida 
a la vila termal, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans i Sant Andreu. 

Moment final de la representació d’Els Pastorets de l’any 2016. > T. Díaz

Caldes de Montbui no és Nadal”. 
El GEC s’encarrega de promocionar 
el teatre de qualitat a Caldes 
i aprofita Els Pastorets per 
augmentar el planter d’actors, ja 
que és una bona obra amb què 
iniciar-se. Tot i ser una tradició, Els 
Pastorets no són d’execució senzilla, 
calen quatre persones per dirigir un 
espectacle que posa cent persones 
dalt l’escenari. Joan Terrades, Jordi 
Graví i Laia Cuscó són els directors 
de l’obra i Sisco Serra és el regidor 
d’Els Pastorets. Per a Terrades, dur 
a terme l’obra significa “traslladar 
a la canalla valors, cultura, 
llengua, emocions i il·lusió”; 
Serra considera Els Pastorets 
“una qüestió nadalenca bàsica”; 
segons Laia Cuscó, qui fa possible 
l’espectacle només ho pot fer “per 
amor a l’art, ja que tot ho aportem 
des del cor i ho fem amb passió per 
les tradicions”, i Jordi Graví no 
concep “el Nadal sense Pastorets”. 
Caldes de Montbui espera l’obra. 
“Encara que el poble hagi crescut, 
hi ha una massa important de 
gent que ve perquè fa Nadal, ho 
demana la canalla, i per molts és 
l’únic teatre que veuen durant tot 
l’any”, expliquen Joan Terrades i 
Jordi Graví. “Cadascú hi posa el 
seu granet de sorra. Ens els sentim 
molt nostres; a Caldes, no sé si per 
les aigües, però bullim diferent. 
És la nostra cultura, la nostra 
tradició”, raona Laia Cuscó. Hi ha 
molts calderins que s’adrecen als 
directors amb il·lusió: “El meu fill 

pot sortir a Els Pastorets?”; no falten 
mai actors, els venen a buscar.

“Hi ha moltes entitats i molta 
cultura a Caldes, però hi ha poques 
tradicions tan arrelades com 
aquesta. Any rere any més de cent 
persones representen l’obra de 
manera altruista i els calderins no 
fallen a venir-la a veure. Aquest fet 
ens enorgulleix molt perquè vol dir 
que alguna cosa l’estem fent ben 
feta”, proclama Joan Terrades. El 
fet és que les instal·lacions del Casino 
arriben al 100% i una mica més amb 
una obra que esprem al límit els 
intèrprets per transmetre-la.
 
UNA ADAPTACIÓ MÉS AMENA 
“L’esperit del GEC és fer 
teatre, no en tenim cap altre”, 
sentencia Sisco Serra, director 
del grup. Aquest, doncs, és el tret 
característic d’Els Pastorets de 
Caldes de Montbui. Es versiona 
l’obra de Folch i Torres, respectant-
la, per fer-la més lleugera i amena. 
L’esperit d’Els  Pastorets és religiós 
i pedagògic. “Però no deixa de 
ser una rondalla dirigida a la 
canalla”, subratlla Joan Terrades; 
per tant, el Grup Escènic opta 
per oferir un espectacle que faci 
entrar els nens al conte i el visquin 
i gaudeixin en dues hores i no tres, 
com marca l’original. Diluint els 
fragments religiosos, agilitzant els 
canvis d’escena i només fent una 
mitja part, s’aconsegueix una obra 
completa però fluida. Serra ho té 
clar: “Sempre hem volgut fer teatre 

abans de res, la nostra prioritat 
és aquesta abans que la tradició 
o la cultura. La representació vol 
ser digna, oferir un espectacle 
de qualitat, representar una 
obra de teatre amb cara i ulls”. 
Per aquest motiu si s’hagués de 
preparar de zero els caldria un any, 
però tenen una mecànica que els 
permet començar a repartir papers 
a l’estiu i assajar al setembre, els 
novells, i a l’octubre, novembre i 
desembre, tots. Així s’aconsegueix 
que “tothom sigui on toca quan 
toca, que hi hagi detalls, que tot el 
que veu l’espectador estigui pensat 
per crear una situació. Amb pocs 
recursos, transmetre el màxim”, 
desvetlla Terrades. Per Laia Cuscó 
i Jordi Graví, és vital el paper de 
l’actor: “recordes personatges però 
no decorats, t’has d’enamorar 
de l’actor, de com ho ven”. 

Una de les incògnites d’aquest 
any és qui farà de Satanàs; l’altra, 
quina cançó serà la protagonista 
de la coreografia de l’Infern. A més 
de saber, és clar, quina temàtica 
protagonitzaran els coblets, la part 
de crítica social que s’ofereix al 
casament d’en Lluquet i la Isabeló. 
“Una finestra per parar l’obra, 
sempre respectant la ideologia 
de tothom, en què s’intenta posar 
una mica de picant a través de 
temes d’actualitat”, els defineix 
Terrades. Les estrelles acostumen 
a ser la política nacional i local 
i donen pas a l’actuació del Ball 
de Bastons i el Grup Sardanista. 
El GEC no ha volgut revelar el 
repartiment d’aquest any, ja que 
consideren que “s’ha de veure”. 

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



Del 05 al 18 de desembre de 2017 calderí / #15 CULTUrA | 11

El dissabte 16 de desembre, la Fundación Tony Manero 
presentarà un nou espectacle en format de quintet 
acústic. El quintet, encapçalat per Paquito i Miguelito, 
anirà acompanyat de Lalo, Deliciosa i Marc Benaiges. 
Serà la primera vegada en vint anys que la formació de 
música disco i funky presenta part del seu repertori, 
recuperant els clàssics, en format acústic, i on s’espera 
gaudir de les seves composicions més actuals.

Tony Manero arriba al Centre

La Sala Noble de Can Rius durant el concert. > @MuSeuTHerMaLIa

Recital líric a Can Rius
en favor de La Marató
La música també ha estat prota-
gonista en aquesta edició de la Fira 
de Nadal de Caldes. Diumenge dia 
3 es va poder gaudir a la Sala Noble 
de Can Rius un recital líric a càrrec 
de Montserrat Pieres i Adela 
Poch. El públic assistent va poder 
escoltar un repertori de cançons 
populars a piano amb una execució 
brillant de Montserrat Pieres, 
que actualment és la directora 
de l’escola Municipal de Música 
Joan Valls, on les seves carícies al 
piano feien vibrar al públic  i amb 
la dolça i càlida veu de la soprano 
i professora de música i de cant 
Adela Poch. Tot i la gèlida tarda 

ConCErT | ACTE BENèFIC

Santa Cecília a ritme de danses barroques 

Una tarda d’hivern amb
la Fada Fredolica

L’Escola Municipal de Músi-
ca Joan Valls va celebrar el 
passat dia 22 de novembre la 
diada dels músics, Santa Ce-
cília, amb un acte molt espe-
cial. Enguany, ho van celebrar 
amb dansa de la mà de Sebas-
tià Bover, ballarí i pianista. 
Bover va ensenyar alguns pas-
sos de danses barroques com 
el minuet, el brandle i la bour-
rée, danses que alguns alum-
nes ja toquen com a repertori 
amb els seus instruments i que 
aquesta vegada han pogut co-
nèixer com s’escenifiquen amb 
els diferents passos de ball.
Una cinquantena d’alumnes de 
l’escola van participar en l’ac-
te, on els professors de l’escola 
Joan Bosch a la flauta i Rafel 
Sala a la guitarra van interpre-

Els nens i nenes de Caldes tenen una cita el 
dissabte 16 de desembre, a les 18 h, als carrers 
del nucli antic de la vila amb la Fada Fredolica. 
Aquesta activitat és una iniciativa de l’Associa-
ció de Veïns i Comerciants del Casc Antic que 
farà possible la visita d’aquest magnètic perso-
natge, que portarà els més petits a mons màgics 
gràcies als contes que els explicarà i on podran 
participar de jocs de carrer amenitzats amb 
cançons i danses que recorreran els carrers del 
nucli més antic de la vila termal. En acabar, es 
repartirà xocolata calenta per fer passar el fred 
de tots els assistents.

MÚsICA | EMM joAN vALLS

del passat diumenge el públic es va 
contagiar per l’escalf i l’harmonia 
d’un escenari tant idíl·lic com és 
la Sala Noble de Can Rius que un 
cop va acabar, les dues intèrprets 
van estar ovacionades per tot el 
públic assistent. Aquest recital 
també ha format part de les 
diferents iniciatives calderines 
que aquest any participen a La 
Marató, així doncs un acte solidari 
on la recaptació de l’import de les 
entrades s’ha destinat íntegrament 
per La Marató d’enguany que 
aquest any té com a objectiu 
recaptar fons per la investigació 
de les malalties infeccioses.

ACÚsTIC | 16 DE DESEMBRE InfAnTIL | NUCLI ANTIC

Els alumnes de l’escola practicant les dances barroques. > CeDIDa

tar diferents peces barroques en 
directe i els alumnes van aprendre 
a ballar les diferents coreografies.
Amb aquesta experiència els alum-

nes han après a potenciar el sentit 
del ritme, la memòria, l’audició i el 
control del propi cos i gaudir de la 
música a través de la dansa.
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l waterpolo és un 
esport on el prac-
ticant està fora del 
seu àmbit vital. L’ai-
gua obliga l’esportis-

ta a adaptar-se a un medi on es perd 
l’avantatge que es pot tenir fora. Un 
handicap que no li va impedir a l’ar-
gentí César Raviña dedicar-se a l’es-
port que més li agradava. Resident 
a Buenos Aires va començar la seva 
carrera esportiva al club River Plate, 
però molt lluny dels càntics del ‘Mo-
numental’ Antonio Vespucio. Ho feia 
a les piscines del club ‘millonario’, 
una entitat poliesportiva on amb el 
decurs dels anys, arribava a les ca-
tegories professionals i a ser inter-
nacional amb l’Argentina.
Però el waterpolo, un esport només 
recordat cada quatre anys quan ar-
riben els Jocs Olímpics, no era una 
bona manera per guanyar-se la vida 
al país sud-americà i per diversos 
motius, Raviña decidia “un canvi ra-
dical en la meva vida”, fent el salt al 
continent europeu per provar sort 
com a coordinador d’esports aquà-
tics al CN Vilaseca tarragoní.
Deixant la carrera esportiva de cos-
tat, aviat el CN Caldes fixava la mi-
rada en ell i la sensacional tasca feta 
al Tarragonès. El responsable de la 
secció d’aigua del club blau, José 
Muñoz, feia una forta aposta per ell 
portant-lo a la vila termal per de-
senvolupar als esportistes del club.
Encara lluny del waterpolo, l’ar-
gentí redreçava la secció de na-
tació, però el seu esport el seguia 
cridant, fitxant pel CN Olot com a 
jugador de la segona categoria es-

Waterpolo: de 
la casualitat a 
la competició

E
Albert san Andrés

wATErPoLo | CN CALDES

tatal. La casualitat va fer que amb la 
nova piscina de Les Cremades arri-
bessin dues porteries de waterpolo i 
davant de la impossibilitat d’entre-
nar les hores requerides, el coordi-
nador va decidir muntar-les a la pis-
cina vella per exercitar-se.
La curiositat feia que “la gent em 
veiés i preguntava si podia entre-
nar amb mi”, fins a arribar al punt, 
fa cinc anys, que es feia obligatòria 
la necessitat de rescatar una secció 
que va deixar el club a finals dels 80.
Amb tretze jugadors, de la casuali-
tat s’arribava a la competició i ini-
cialment es va crear un equip “per 
donar cabuda a la gent que arri-
bava des d’altres esports. El wa-
terpolo està de moda gràcies als 
èxits de l’esport en l’àmbit inter-
nacional i la gent venia a apren-
dre i competir” admet Raviña, poc 
abans de lamentar-se, ja que “cada 
any havíem de refer l’equip, en-
senyant des de zero als jugadors 
nous”. Això va empènyer al club a 
crear equips de base.
El club fitxava fa tres anys a Josep 
Pérez com a entrenador, creant un 
aleví i un infantil, mixtos els dos. 
Temporades després, amb l’evolu-
ció dels nous jugadors es sumaven 
les categories de benjamins i cadets, 
que juntament amb l’absolut són les 
cinc que conformen els equips de 
waterpolo de Caldes en l’actualitat, 
amb 61 esportistes.
“L’exigència cognitiva d’aquest es-
port és molt alta, pel que es fa ne-
cessari començar aviat” remarca el 
coordinador, que actualment també 
és l’entrenador de l’absolut. “Ens 
agradaria fer equips femenins, 
però sembla que l’esport no engan-
xa massa a les noies” es lamenta.

gona categoria catalana, tot i que 
Raviña remarca que “no tenim la 
necessitat de buscar un rendi-
ment de màxima categoria, pel 
que no busquem gent d’1,90 me-
tres i 120 quilos per jugar. Manel 
Estiarte és el millor jugador de la 
història i no tenia aquest físic. Ho 
pot provar molta gent”.
L’esforç necessari per aquest esport 
el fa un dels més complets físicament, 
ja que a més de ser un excel·lent ne-
dador, s’ha de dominar també el joc. 
“Si t’agrada la piscina i ho proves, 
t’enganxes segur” sentència aquest 
argentí resident al Vallès i gran im-
pulsor de l’esport a Catalunya.

“Nodrir la secció de natació i de 
waterpolo amb el volum d’habi-
tants de Caldes és difícil, pel que 
hem d’arribar a altres poblacions 
i alimentar-nos entre nosaltres. 
La natació normalment es co-
mença en edats petites, però mol-
tes vegades arriba un moment en 
què es fa el salt al waterpolo. In-
clús hi ha qui ho compagina. És un 
esport minoritari, però és molt di-
vertit” afegeix aquest expert en es-
ports d’aigua, que assegura que amb 
“una pilota, aigua i llibertat ab-
soluta, si ho proves, t’enganxes”.
Tot i la joventut de la secció, l’ab-
solut del CN Caldes milita a la se-

Imatge d’un partit de l’aleví i plantilla de l’equip senior de la secció de waterpolo del CN Caldes. > CeDIDeS

La nedadora del CN Caldes Alba Garcia va ser l’única repre-
sentant de la vila en el LXI Campionat d’Espanya d’hivern 
disputat del 23 al 26 de novembre a Barcelona. 
Del 23 al 26 de novembre, el CN Barcelona va acollir la 61a 
edició del campionat absolut de màxim nivell en categoria es-

Alba Garcia, única representant 
al Campionat d’Espanya

tatal. Garcia va participar en les proves dels 50 i 100 metres 
esquena, sortint en la 26a posició i en la 32a del rànquing de 
participants. En la primera prova dels 50 metres esquena, 
la nedadora va aconseguir millorar la seva marca personal i 
la seva posició inicial, acabant en 21a posició. En la següent 
jornada, i en la prova dels 100 metres esquena, es va repetir 
el resultat, millorant la seva marca personal amb un temps 
d’1:05:57. Ainhoa Campabadal també tenia previst partici-
par-hi, però una lesió va obligar-la a retirar-se a l’inici. 

L’esport va ressorgir a Caldes, gràcies a 
l’afició d’uns pocs entusiastes del CN Caldes

“Si t’agrada la piscina i ho 
proves, t’enganxes segur”

César Raviña
Coordinador de waterpolo
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El diumenge 26 de novembre es va celebrar la 25a 
edició de la Cursa de Muntanya del Farell, una prova 
d’atletisme de 12,300 quilòmetres de distància en un 
entorn 100% calderí: el turó d’El Farell. 
Fins a 407 atletes van participar en la prova, procedents 
de diferents clubs d’atletisme del municipi i d’altres 
poblacions veïnes, dels quals 326 ho van fer en categories 
masculines i 81 en femenines. Ivan Limia Boo, del club 
d’atletisme Montornès, va ser el gran vencedor de la 
classificació absoluta masculina, amb un temps de 
44:43, superant la seva pròpia marca personal d’edicions 

ATLETIsME | CN CALDES

Derrota al camp de Les Comes
No ha estat possible una victòria a la  desena jornada 
de l’OK Lliga per al club calderí. Tot i el bon partit del 
Recam Làser el resultat final va acabar amb un 3-1 a 
favor del locals que mantenen dues jornades consecu-
tives sense perdre a casa.
Tot i la intensitat dels primers minuts, el porter de l’Igua-
lada no va permetre que el bon joc i les jugades de perill 
dels calderins de l’inici del partit fessin pujar el marcador 
dels vallesans. La primera part es va resoldre amb un 1-0 
a favor de l’Igualada, quan Vives va aprofitar un error de-
fensiu i va marcar sense que Campor pogués fer-hi res.
A la represa del partit, el bon paper dels calderins es 
va mantenir, controlant els tempos del joc, i mantenint 
un bon ritme, però altra vegada Vives al minut 32 va 
tornar a superar Campor amb una jugada de qualitat. 
Aquest fet va fer que els jugadors del Recam veiessin 
com mimvàven les seves possibilitats de guanyar tot 
i el bon joc que estaven mantenint.
El gol dels calderins va arribar al minut 39 gràcies a Fer-
ran Rosa executant un penal que va donar forces per ar-
ribar als últims minuts del partit volcats en l’atac, tot i 
tenir vàries ocasions clares per part de Blanqué la bona 
actuació del porter de l’Igualada no va ser possible que 
pugessin al marcador. Finalment, aprofitant un contra-
atac, Roger Bars va fer el 3-1 definitiu.

HoqUEI | CH CALDES

25 anys de cursa a El Farell

El CF Caldes s’emporta un derbi 
vallesà especial (1-2)

El líder, el CF Caldes, es va emportar el derbi vallesà contra el Lliçà de 
Vall en la jornada 14 del grup 9 de Tercera Catalana, gràcies als gols de 
Kevin Caballero i Albert Camí. Els calderins van encadenar la desena vic-
tòria consecutiva en un partit especial pel que significava enfrontar-se a 
un rival amb fins a set exjugadors blaugranes: Miguel Ángel Lozano –ac-
tual entrenador del Lliçà i exfutbolista del Barça B, Màlaga i Betis entre 
d’altres equips–, Óscar Vázquez, Pere Vilardell, Oriol Anglí, Axel Rubi-
ralta, ‘Gorgo’ Almirón i Enric Sánchez. La immensa majoria d’ells van 
formar part de l’ascens del CF Caldes a Segona Catalana del 2014. Una 
càrrega sentimental que, tot i així, va quedar aparcada durant uns 90 mi-
nuts intensos i amb molt de futbol entre dos equips que, amb un sistema 
4-3-3, volen tenir i mimar la pilota. Els de Marc Fortuny van guanyar la 
pugna per l’esfèrica a la primera part perquè van ser lleugerament su-
periors a un Lliçà que quasi no va tenir ocasions. Al minut 21, una caval-
cada de Maude va acabar amb una passada a l’espai per a Kevin, que va 
definir el mà a mà per avançar el conjunt de la vila termal.
A la segona part, el canvi d’esquema de Miguel Ángel –que va passar del 
4-3-3 al 4-4-2– va afavorir que el Lliçà de Vall tingués possessions més 
llargues, encara que la serietat defensiva d’un equip calderí molt solida-
ri va evitar que els lliçanencs gaudissin de situacions reals de perill per 
a la porteria de Carlos Rodríguez. Els de Fortuny van frenar la reacció 
blanc-i-blava i van assestar un cop quasi definitiu. Al 73’, Albert Camí, 
de falta directa, va anotar el segon gol amb un llançament ajustat al pal. 
El jugador del CF Caldes s’enfrontava per primer cop a la seva vida al 
seu germà, Jordi Camí, en una altra de les curiositats d’aquest derbi 
vallesà. Semblava que tot estava dat i beneït, però l’exblaugrana Enric 
Sánchez va donar esperança a l’afició local amb un gol des de la fron-
tal també ajustat al pal al 86’. Tanmateix, els tres punts van viatjar cap 
a Caldes de Montbui després de derrotar un altre candidat a l’ascens.

fUTBoL | CF CALDES

El CF Caldes celebrant un dels gols. > T. CaNyaMeraS

Jugada contra l’Igualada. > PreMSa CH CaLDeS

anteriors. En la categoria femenina, la primera posició 
va ser per a l’atleta Bianca Barquet Pintado, del Club 
Running Vigia, amb un temps de 55:55, també inferior 
al d’edicions passades. Els vencedors per a cada una 
de les categories disputades i masculines van ser: G. 
Maldonado (M1), M. Marques (M2), E. Resina (M3), 
Ll. Olivé (M4), X. García (M5) i A. Soria (M6). En el 
cas de les noies, les vencedores en cadascuna de les 
categories van ser: L. Vila (F1), P. Huertas (F2), MªI. 
Iñiguez (F3), N. Segura (F4) i M. Puigdueta (F5).
En l’àmbit local i en la categoria masculina, la primera 
posició va ser per a M. Marzo, del Club Atlètic Calderí, 
i en categoria femenina la local més destacada va ser 
Mª Àngels Garcia, del club organitzador. L’atleta R. 
Masferrer va rebre el premi a la participació, ja que 
ha estat present en les 25 edicions de la cursa. 

HOQUEI
oK Lliga  · J 10

CLASSIFICACIÓ PT

Vic - Arenys 2-2
Voltregà - Palafrugell 1-2
Alcoi - Coinasa 3-4
Lloret - Barcelona 0-1
Igualada - Caldes 3-1
Reus - Girona 6-2
Lleida - Vendrell 6-6
Noia - Asturhockey 7-4

FC Barcelona Lassa 27
Coinassa Liceo HC 27
reus Deportiu La Fira 21
ICG Software Lleida 18
Ce Noia Freixenet 18
Igualada Calaf Grup HC 17
Ce Vendrell 17
Citylift Girona CH 15
enrile PaS alcoi 14
CP Voltregà 12
Club Patí Vic 12
CH Caldes Recam Laser 11
CH Lloret Vila esportiva 10
CH Palafrugell 6
asturhockey CP 4
Ce arenys de Munt 1

FUTBOL
3a CaTaLaNa · GruP 9 · J 14

CLASSIFICACIÓ PT

St Celoni - Sarrià 2-3
Sta Perpètua - Vilanova 1-3
Canovelles - Torreta 3-1
Montmeló - ametlla 4-1
Vilamajor - Sta eulàlia 0-2
Llinars - Palautordera 1-2
Bigues - Lourdes 3-5
Lliçà - Caldes 1-2
Montcada - Valles 4-1

Caldes Montbui CF A 39
Vilanova Vallès CF a 32
Lourdes uD a 28
Sant Celoni ue a 28
Lliçà de Vall CF a 28
Montmeló ue CF a 27
CF Sta Perpètua a 25
Sta Maria Montcada 25
Sarrià CP B 18
La Torreta CF a 17
Canovelles ue a 16
Sta eulàlia ronçana  14
ametlla aeC a 14
Valles CaT a 11
Llinars Ce a 11
Palautordera CF a 11
Bigues Ce a 9
Vilamajor CF a 5

FUTBOL SALA M
Divisió d’Honor · GruP I · J 9

CLASSIFICACIÓ PT

St andreu - Parets 10-4
Floresta - Barnasants -
arenys. M - Fr.arenys 7-0
Rubí - Caldes 2-4
Pineda - riudellots 2-3
Premià - Centelles 2-3
Can Calet - Montseny -

CFS arenys de Munt a 19
Barnasants FSC a 19
Pineda de Mar FS a 18
CN Caldes FS A 17
Jamones Centelles ae a 17
Barri Can Calet CFS a 15
St andreu Sagrera a 14
Parets FS a 11
Futsal Frankfurt arenys a 10
olímpic Floresta B 8
riudellots aCe a 8
rubí CeFS a 7
CFS Premià de Dalt a 7
Montseny CeCD a 4

FUTBOL SALA F
Divisió d’Honor · GruP I · J 9

CLASSIFICACIÓ PT

Caldes - Altafulla 4-3
Sabadell - Tortosa 4-3
Les Corts - St Vicenç 1-2
esplugues - Hospitalet -
Salou - Mataró 1-2
ripollet - Jesús Maria 7-2
Catgas - Vallseca

CN Caldes FS A 24
estel Vallseca a 22
ripollet FS a 18
Futsal aliança Mataró 16
Les Corts uBae ae a 14
Salou CFS a 12
Penya esplugues ae B 12
Jesús Maria Ce a 12
altafulla FS a 11
Jordi Torras St Vicenç 11
Catgas energia 9
FS Sabadell Femení B 7
Femení Tortosa-ebre CF 6
L’Hospitalet Bellsport a 0

WATERPOLO
2a Divisió M. · Grup a 1a Fase · J 8

CLASSIFICACIÓ PG PP

Banyoles - olot 7-5
autònoma - Fiqueres 17-4
Picornell - St adrià 3-8
Igualada - Caldes 11-6

u. autònoma 7  0
CN Mataró B 5 1
CN Banyoles 4 3
CW St adrià B 4 4
Ce Picornell 4 3
CN olot 4 3
CN Igualada 2 4
CW Figueres 1 6
CN Caldes 0 7

BÀSQUET M
2a MaSCuLINa · GruP III · J 12

CLASSIFICACIÓ PG PP

Salou - Vaillant - -
artés - Vilatorrada 57-84
Cerdanyola - Valls 56-70
reus - Matadepera 69-58
St Cugat - Caldes 68-80
St Pere - Morell 59-73
St Nicolau - St Quirze 62-64
Berga - St Jordi 69-57

CB Valls BNa 10 2
CB Vilatorrada 9 2
Bàsquet Berga 8 3
CeB St Jordi a 7 5
Vaillant aSFe 8 3
Manyanet reus a 7 5
CB Cerdanyola 7 4
CB artés B 6 6
CB Matadepera 5 7
CN Caldes A 5 7
QBasket St Cugat 5 6
St Quirze BC B 3 9
CB Morell a 3 9
CB St Pere 3 9
CB Salou B 4 6
Ce St Nicolau B 2 9

BÀSQUET F
2a FeMeNINa · GruP III · J 12

CLASSIFICACIÓ PG PP

Llefià - Terrassa 70-54
ripollet - Hospitalet 55-58
St Quirze - St Nicolau 36-67
Collblanc - Cornellà 40-72
Caldes - Sabadell 81-53
aeSe - Barça 76-58
Badalona - esplugues 52-61
Neus - St Jordi 65-63

CB Nou esplugues 11 1
CB ripollet 9 3
CeB St Jordi 9 3
Barça CBS B 9 3
aeSe a 8 4
CeJ L’Hospitalet B 8 3
CN Caldes 7 5
CN Terrassa B 7 5
Ce St Nicolau B 6 6
Bàsquet Neus a 6 5
B Pia Sabadell 5 7
BF Cornellà 4 8
uB Llefià a 3 9
Badalona a 2 10
aeC Collblanc a 1 11
St Quirze BC 0 12

CLAssIfICACIons
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EXPosICIons 

“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. 

“fugit irreparabile tempus”.
Fins al 17 de desembre.
Horari de visita: dissabtes 
9 i 16 i diumenges 10 i 17 de 
desembre de 17 a 19 h.
Lloc: Sala Delger.
org.: Ajuntament de Caldes.

“fragments” d’Humbert 
Batlles. 
Del 12 de desembre al 27 de 
gener.
Fotografia, poesia, natura, 
persones, FRAGMENTS de 
tot plegat. Paraula i imatge 
es troben, a vegades per 
atzar, a vegades de manera 
intencionada, per reforçar-se 
l’un a l’altre. viatge per amples 
contrades o per l’interior dels 
sentiments. L’autor, des de fa 
molts anys, és un enamorat de la 
natura i la fotografia , de manera 
autodidàctica. Exposició cedida 
per Humbert Batlles, amb 
l’entrada lliure. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

  DIMARTS 05
08 h · DEIXALLErIA MÒBIL
Servei fins a les 13 h. visita 
mensual d’un camió adaptat 
amb contenidors per recollir 
la majoria de residus que es 
poden portar a la Deixalleria. 
Lloc: cantonada entre el c. 
Montserrat i l’avinguda de Pi i 
Margall.
org.: Ajuntament de Caldes. 

10 h · BIBLIoUTLET PEr 
LA MArATÓ
El Biblioutlet es tornarà a 
convertir en un espai solidari 
per col·laborar amb La Marató 
de Tv3 a través de la venda de 
llibres de segona mà de l’1  al  16 
de  desembre.
Els diners recaptats aniran 
destinats a La Marató de Tv3.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

10 h · “fEr fELIÇ Un InfAnT 
DonAnT UnA JoGUInA”
Del 4 de desembre al 5 de gener, 
la Biblioteca col·labora amb 
la campanya de La Creu Roja 
“Fer feliç un infant donant una 
joguina”. S’habilitarà una  caixa 
on s’hi dipositaran joguines. 
Els diners recaptats aniran 
destinats a comprar joguines 
per la campanya.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

11 h · MATrICULACIÓ
Del curs trimestral: Mòdul 
d’edició digital (tractament 
de la imatge –fotografia i 
vídeo– i edició de so). El curs 
s’impartirà del 19 de desembre 
al 22 de març del 2018. Horari 
per a matriculacions: dimarts 
d’11 a 12 h i dijous de 18 a 19 h.
Lloc i org.: EA El Roure Gros.

  DIMECRES 06
10 h · CArTA ALs rEIs
Durant el mes de desembre, 
els nens i nenes fins a 10 anys, 
acompanyats pels pares, poden 
venir a la Biblioteca a recollir 
un model de carta als Reis, 
exclusivament per demanar 
llibres. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.

12 h · ACTE
Trobada d’avis i àvies a la plaça 
de Catalunya per l’alliberament 
dels presos i preses polítics. 
Lloc: plaça de Catalunya.
org.: CDR Caldes de Montbui.

  DIJOUS 07
18 h · MATrICULACIÓ
Del curs trimestral: Mòdul 
d’edició digital (tractament 
de la imatge –fotografia i 
vídeo– i edició de so). El curs 
s’impartirà del 19 de desembre 
al 22 de març del 2018. Horari 
per a matriculacions: dimarts 
d’11 a 12 h i dijous de 18 a 19 h.
Lloc i org.: EA El Roure Gros.

  DISSABTE 09
09 h · MErCAT 
ECoLÒGIC ArTEsÀ
Lloc: plaça de la Font del Lleó i 
carrer joan Samsó; les parades 
d’artesania estaran a l’inici del 
carrer del Forn.
org.: Ajuntament de Caldes. 

18 h · fEM Un PEssEBrE
Sessió de Rialles amb la 
companyia Xauxa.
Lloc: Sala Gran del Casino de 
Caldes.
organitza: Rialles de Caldes; 
col·labora: Acció Cívica 
Calderina.

  DIUMENGE 10
16.30 h · ACTIVITAT
jornada de jocs i activitats fins 
a les 19 h per a infants i joves. 
Lloc: Local de l’Esplai Grifoll 
(c. Raval Canyelles, 3A).
organitza: Esplai Grifoll.

18 h · MÚsICA
Concert espectacle a càrrec 
de LA SYMPHoNIC BEAT 
BAND, de l’Associació 
Symphocat. Amb música 
de swing, jazz, de cinema i 
popular. Preu d’entrada: entre 
6 i 8 €. 
Lloc: Sala Gran. 
org.: Casino de Caldes.
Col.: Associació Symphocat.

  DILLUNS 11
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.

10 h · XErrADA
Xerrada informativa del curs 
“operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals”. 
Certificat de professionalitat de 
nivell accés 1.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
org.: Ajuntament de Caldes.

12 h · XErrADA
Xerrada informativa del curs 
“organització del transport 
i la distribució logística”.  
Certificat de professionalitat 
de nivell accés 3.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
org.: Ajuntament de Caldes.

  DIMARTS 12
10 h · XErrADA
Xerrada informativa del 
curs “Neteja de superfícies i 
mobiliari en edificis i locals”.  
Certificat de professionalitat 
de nivell accés 2.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
org.: Ajuntament de Caldes.

12 h · XErrADA
Xerrada informativa del curs 
“Anglès A2”.  Acció formativa 
de nivell accés A2.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
org.: Ajuntament de Caldes de 
Montbui.

  DIMECRES 13
12 h · ACTE
Trobada d’avis i àvies a la plaça 
de Catalunya per l’alliberament 
dels presos i preses polítics. 
Lloc: plaça de Catalunya.
organitza: CDR Caldes de 
Montbui.

17.30 h · sTorY TIME
Happy Christmas, spot!, a 
càrrec d’Andrea Pavich.
Paraules, jocs i cançons en 
anglès per familiaritzar els 
més petits amb la llengua 
anglesa. Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Caldes.
organitzen: Cambridge School 
i la Biblioteca de Caldes.

  DIJOUS 14
17.30 h · XErrADA
“És Nadal i a casa hi ha una 
cadira buida”, dins el Cicle 
Desaprendre per Aprendre, 
a càrrec de l’Equip d’Atenció 
Psicosocial. 
Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Caldes.
organitzen: Escola de 
Formació Fundació Santa 
Susanna, Creu Roja Granollers 
i l’obra Social “la Caixa”.

  DIVENDRES 15
10 h · EL LLIBrETEr rEIAL
ja està disponible la guia 
del Llibreter Reial amb les 
recomanacions bibliogràfiques 
per a cada franja d’edat, dels 0 
als 13 anys. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

19 h · CUrs
Aikido, curs de Nadal impartit 
per Sisko Turunen (4t Dan 
Aikikai de Tokio) i alumna de 
Gerard Blaize (7è Dan Aikikai 
de Tokio). 
Lloc i organitza: Associació 
Cultural Aikido Sakaki.

19 h · fEsTA DE nADAL
Presentació de la felicitació, 
sorpreses pròpies del dia. 
Cançons i poemes de Nadal.
Inauguració de la XII Exposició 
de pessebres. Mantenim la 
nostra tradició i acudim a 
felicitar-nos personalment.
Lloc: Sala Petita del Casino.
organitza: Acció Cívica 
Calderina.

20 h · ConCErT
Concert de Nadal del Grup 
Gospel i de Flaustaff. 
Flaustaff oferirà el mateix 
espectacle que va fer a Suïssa el 
passat mes d’octubre. 
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
organitza: EM joan valls. 

  DISSABTE 16
10 h · ACTE
“Mulla’t, trobada dels quatre 
municipis per millorar tots 
junts l’entorn fluvial”. 
Sessió participativa per 
impulsar el projecte “viu la 
riera!”, amb compromís ciutadà 
i polític envers el projecte. 
Lloc: Auditori del Consorci 
Besòs-Tordera (av. Sant julià, 
241, Granollers).
organitza: viu la Riera!

10 h · CUrs 
Curs de Nadal amb sessió de 
Seitai i dues d’Aikido, amb 
una sessió de balneari i sopar 
de Nadal. Curs impartit per 
Sisko Turunen (4t Dan Aikikai 
de Tokio) i alumna de Gerard 
Blaize (7è Dan Aikikai de 
Tokio). Preu del curs: 30 €. 
Lloc i organitza: Associació 
Cultural Aikido Sakaki.

12 h · Un ConTE AL sAC
Contem i cantem per Nadal, 
narració de contes per a petits 
lectors. Edat recomanada: fins 
als 4 anys (48 mesos). Places 
limitades. Recolliu invitacions 
a l’Àrea Infantil de la Biblioteca 
a partir del dia 1 de desembre.
Lloc: Sala Infantil de la 
Biblioteca de Caldes.
organitzen: Un Conte al Sac i 
Biblioteca de Caldes. 

17 h · ConCErT
Recital a càrrec de la Coral La 
Poncella.
Lloc i organitza: Fundació 
Santa Susanna.

18 h · nADAL 
AL CAsC AnTIC
“La Fada Fredolica visita el 
Casc Antic”, contes i cançons, 
jocs i danses per als petits. 
Lloc: plaça de l’Església. 
organitza: Associació de 
Comerciants Casc Antic. 

21.30 h · qUInTo 
Sopar i quinto “Escaldat”.
Lloc: local dels Castellers de 
Caldes (c. General Pradós, 35).
org.: Colla de Castellers de Caldes.

  DIUMENGE 17
18.30 h · MÚsICA
Concert de Nadal a càrrec de la 
Coral voxalba. Cant de nadales 
i tradicionals catalanes. Preu 
d’entrada: entre 7 i 9 €. 
Lloc i organitza: Casino de Caldes. 

Del 05 al 18 de desembre 2017

DIssABTE 16 DE DEsEMBrE
20 h · MÚsICA
Concert amb la Fundación Tony Manero.
Per primera vegada en els seus 20 anys de trajectòria, la 
Fundación Tony Manero presenta un xou en format de 
quintet acústic. La formació de quintet, amb Paquito i 
Miguelito al capdavant, i Lalo, Deliciosa i Marc Benaiges al 
seu costat, recrea el seu cançoner desendollat, recuperant 
clàssics del seu repertori difícils d’escoltar en les seves 
actuacions més elèctriques i donant un nou color a les seves 
composicions més actuals.
Preu d’entrada: 8 € per als socis; 10 € per als simpatitzants.

Lloc i organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista 
de Caldes
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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

01 de desembre · 64 anys
JOSE ANTONIO 
FERNáNDEz DOPICO

01 de desembre · 94 anys
CARMEN GARCIA TENA

29 de novembre · 93 anys
RICARDA CORTES VERGARA

26 de novembre · 72 anys
FRANCISCO MORATA PIñERO

21 de novembre · 88 anys
FELIPA CHARRIEL MONSALVE

21 de novembre · 94 anys
JAUME ANCESA PINEDA

Col·loquem en un tupper els daus de senglar i els salpebrem; 
després hi afegim el vi i els licors, la verdura tallada a trossos 
petits i les herbes, i ho deixem marinar 48 h. Passades les 48 h, 
traiem la carn del marinat i separem la verdura i les herbes del 
líquid. En una cassola amb oli marquem la carn i la retirem, hi 
afegim les verdures i les herbes i ho sofregim tot. Quan ja esti-
gui ben sofregit, hi afegim el tomàquet i ho deixem coure uns 
30 minuts més. Amb el sofregit a punt, hi afegim la carn i la 
meitat dels licors del marinat i ho deixem coure fins que perdi 
l’alcohol. Seguidament, hi afegim brou de vedella i ho deixem 
coure unes 3 hores fins que la carn sigui ben tendra.
Mentre coem el senglar, torrem les castanyes al forn i les pelem 
guardant la carn. Després tallem els rovellons a quarts. Quan 
la carn ja sigui tendra, en traiem els trossos, colem la salsa per 
un colador xinès i reservem. A la mateixa cassola saltem els ro-
vellons, hi afegim la salsa colada, les castanyes, la carn i la pica-
da, ho deixem coure uns 10 min més i ja estarà llest per servir.

És una recepta del Cafè del Centre
C. Corredossos de Baix, 11
T. 656 311 750
www.cafedelcentre.cat

Ingredients per a 4 persones:

- 700 g de carn de senglar tallada a tacs
- 2 pastanagues
- 1 ceba
- ½ porro
- 100 g de tomàquet triturat
- 1,5 litres de brou de vedella
- 1 gra d’all
- 2 fulles de llorer
- 1 branca de romaní
- 1 branca de farigola
- 5 g de ceps secs
- 12 castanyes
- 24 rovellons mitjans
- 400 ml de vi negre
- 100 ml de conyac
- 100 ml de ratafia
- 10 g de picada de fruits secs
(avellanes, ametlles, xocolata i all)

Civet de senglar amb 
castanyes i rovellons

“Veiem el món no com és, sinó 
com som nosaltres”

> K. Koffka

La recepta calderinaLa frase de la quinzena
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“A la gent li agrada 
que li recomanis llibres 

perquè de vegades 
s’atabala una mica”
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· Com vas acabar sent la directora 
de la Biblioteca de Caldes?
Primer vaig estar a Vic, després a Na-
varcles i Balsareny. La gent que no som 
funcionaris estem dins d’una borsa de 
treball, et van cridant i et vas especia-
litzant en àmbits diferents. Com que, 
des de 2011, un decret va fixar que no 
es convocaven oposicions i no es cre-
aven noves places, l’única manera que 
hi havia era accedir a places de direc-
ció. Per consolidar la plaça has de fer 
una memòria i presentar-la davant un 
tribunal. Aquí a Caldes de Montbui hi 
soc perquè, quan hi hagi la plaça, m’hi 
pugui quedar.

· Com és la Biblioteca de Caldes?
És molt nova, s’hi fan moltes activi-
tats, té molt suport de l’Ajuntament. 
La biblioteca és fruit d’un conveni 
entre la Diputació i l’Ajuntament, i 
aquest hi ha de posar pressupost. El 
que passa de vegades és que els con-
sistoris no donen valor a la biblioteca 
i no la doten de pressupost. En canvi, 
aquí n’hi ha molt i no tenim cap pro-
blema a l’hora de fer activitats. A part 
d’això, tenim un equip que ja fa molts 
anys que treballa junt i molt poliva-
lent. Per exemple, tenim el Dani, que 
domina perfectament el tema del dis-
seny i les noves tecnologies, i fa que 
pugui fer cartells molt macos; l’Anna 
i la Marina, que són especialistes en la 
sala infantil; la Bet i el Joan, que són de 

préstec... De fet, amb l’anterior di-
rector, Juanma Moreno, ja es feien 
moltes coses i jo només he hagut 
de continuar la seva trajectòria.

· La mateixa Biblioteca de Caldes 
està especialitzada en fons de co-
operació i solidaritat?
Sí, és un fons que tenim etiquetat 
amb un gomet triangular de color 
vermell. Com que hi ha molta ma-
tèria d’aquest tema, l’hem incorpo-
rat a la col·lecció general. 

· A més, aquesta biblioteca té 
l’avantatge que és molt cèntrica i 
té al costat l’estació d’autobusos...
Això hi fa molt. L’equipament ja té 
18 anys i la gent està molt acostu-
mada a venir, sap quins serveis ofe-
reix i quins no. La gent ho té molt 
interioritzat i això ens facilita molt 
les coses a l’hora de treballar. La 
gent ens acostuma a demanar que 
es facin activitats perquè ja sap que 
aquí s’hi fan moltes coses. Abans, 
pobles del voltant com Santa Eulà-
lia de Ronçana o Lliçà no tenien bi-
blioteca i venien aquí. Ara hem per-
dut usuaris perquè s’han quedat als 
seus pobles d’origen, que ja tenen 
biblioteca.

· Teniu alguna mena de perfil 
d’usuari mitjà de l’equipament?
El perfil mitjà de l’usuari és un 
nen. Als que ens costa més d’arri-
bar són els joves. Quan són petits 

venen aquí i es fan el carnet, però 
quan tenen 14 anys desapareixen i 
no tornen a venir fins que en tenen 
18. La Diputació ha iniciat diversos 
projectes per captar aquest tipus 
de públic, com el “Debat a bat, lle-
gir i llegir-se”, o el BiblioLab, que 
té com a finalitat l’accés al coneixe-
ment a través de l’experimentació 
i metodologies innovadores i crea-
tives en un entorn de col·laboració 
obert a la ciutadania. A part dels 
nens, també tenim a la biblioteca 
gent de mitjana edat i els adults 
que acompanyen els nens i molta 
gent que ve a estudiar. 

· A casa teva tens temps per llegir?
Sí, tinc temps per llegir. Nosal-
tres tenim una feina de preins-
cripció lectora important i hem 
d’estar una mica al dia per decidir 
què hem de comprar i saber què 
agrada a un tipus de públic deter 
minat. Acostumo a estar al dia de 
les novetats i dels premis que es 
van donant. A més, tinc una espè-
cie de llibreta on apunto coses com 
llibres que poden agradar a perso-
nes vídues o llibres per a persones 
de 30 anys que no estiguin acos-
tumades a llegir. Quan soc a sala, 
ho aplico. A la gent li agrada que li 
recomanis llibres perquè, de vega-
des, quan en veu tants, s’atabala.

Núria
Puigivila

viñeta

Directora de la Biblioteca de Caldes

Natural de Vic, cada dia enfila la C-17 per ser a la 
biblioteca. Compagina la lectura de 2 o 3 llibres per 
després comprar-los per a l’equipament. amant de 
les sèries de televisió, sobretot les policíaques i les 
de misteri, confessa que el primer que fa en llevar-se 
és consultar l’iPad per repassar la premsa del dia.

Curiositats

Jordi rius

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


