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Tot per a
La Marató
Caldes Bull amb la Marató 
recapta 3.000 euros
 >P11

Participants a la cursa del Santa Calidae disfressats amb elements nadalencs, una de les activitats de Caldes Bull amb La Marató. > q. pascual

4 municipis subscriuen 
el Pacte de millora de la 
riera de Caldes
>P04

L’Esport Ciclista 
Calderí, una entitat 
amb 92 anys d’història
 >P14 

13.010 calderins 
podran votar aquest
21 de desembre
>P02-03

Bones festes 
a tothom!
Tornem el dimarts 
09 de gener
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Unes eleccions en dia feiner
unes 13.010 persones estan cridades a votar aquest dijous en les eleccions al parlament de catalunya

PrèvIA  | COMICIS

quest dijous hi ha 
de nou eleccions al 
Parlament de Cata-
lunya, dos anys i poc 
després de les dar-

reres. No són unes eleccions nor-
mals, ja que qui les ha convocat, el 
president del Govern espanyol, Ma-
riano Rajoy, ho ha fet després de 
cessar el govern de la Generalitat en 
el moment que anunciava l’aplica-
ció de l’article 155 de la Constitució 
després de la declaració d’indepen-
dència al Parlament el 10 d’octubre. 
Es tracta, doncs, d’una cita electo-
ral atípica pel fet que dos dels caps 
de llista dels partits que concorren a 
aquestes eleccions no han pogut fer 
campanya perquè un d’ells es troba 
en presó provisional –el cap de llis-
ta d’ERC, Oriol Junqueras, que està 
a la presó madrilenya d’Estreme-
ra– i l’altre està exiliat a Brussel·les  
–el cap de llista de Junts per Cata-
lunya, Carles Puigdemont, amb part 
del govern cessat. En aquestes elec-
cions, el conseller d’Exteriors cessat 
pel Govern espanyol, Raül Romeva  
–que va viure a Caldes entre els 9 i 
els 22 anys–, tindrà un paper desta-

A
Jordi rius cat, ja que figura com a candidat nú-

mero 3 a les llistes d’ERC. A Caldes 
es va muntar un grup de suport en 
el moment que Romeva va ingres-
sar a la presó després de declarar 
davant l’Audiència Nacional. El 4 
de desembre va sortir en lliber-
tat sota fiança després que la seva 
causa passés al Tribunal Suprem. 
Romeva, que va aparèixer diumen-
ge per sorpresa en un acte d’ERC 
a Can Rius, va apuntar que “hem 
de recuperar les institucions, la 
dignitat i seguir construint la 
república, i trigarem el que tri-
guem”.  El conseller cessat va afe-
gir que “ho farem perquè tenim 
la gent i la determinació, i no en 
volem excloure ningú”.

També és un dia de votació es-
trany, ja que són unes eleccions cele-
brades en un dijous, a les portes de 
Nadal. El dijous 21 de desembre era la 
primera data possible en què Maria-
no Rajoy podia convocar eleccions se-
gons la Llei orgànica del règim elec-
toral central (LOREG). Aquesta llei 
determina que des que la convocatò-
ria dels comicis es publica al BOE, el 
Butlletí Oficial de l’Estat, han de pas-
sar 54 dies fins al dia de les eleccions.

Fa 37 anys que no es convo-
quen unes eleccions en dijous a Ca-

talunya. L’última vegada va ser just 
després de la restauració de la de-
mocràcia a Espanya, quan es van 
celebrar les primeres eleccions de-
mocràtiques després de la dictadu-
ra franquista. Les primeres elecci-
ons generals, un cop recuperada la 
democràcia, van ser un dimecres, 
15 de juny de 1977. En les dues elec-
cions posteriors, els comicis es van 
celebrar en dijous: l’1 de març de 
1979 i el 28 d’octubre de 1982. El re-
ferèndum amb el qual es va apro-
var la Constitució es va celebrar 
el 6 de desembre de 1978. A partir 
dels vuitanta, les eleccions es van 
començar a celebrar en diumenge. 
A Catalunya, les darreres eleccions 
celebrades entre setmana van ser 
les autonòmiques del 20 de març 
de 1980, que van ser en dijous. Pas-
qual Maragall va convocar les elec-
cions de 2006 entre setmana,  però 
tot i ser dimecres, aquell 1 de no-
vembre era festiu.

CENS DE 13.010 VOTANTS
En aquestes eleccions, 13.010 cal-
derins i calderines estan cridats a 
votar, 229 més que als comicis auto-
nòmics del 27 de setembre de 2015. 
En aquella cita electoral, la partici-
pació va ser del 79,95%, 9 punts més 

Diferents cartells electorals dels partits que concorren a les eleccions d’aquest dijous enganxats al pàrquing situat entre l’avinguda Pi i Margall i el carrer de les Escoles Pies. > q. pascual

8.827 vots

Eleccions
al Parlament

2012

CiU
3.051 vots (34,56%)

ERC-CAT SI
1.678 vots (19,01%)

PSC-PSOE
1.099 vots (12,45%)

PP
866 vots (9,81%)

ICV-EUIA
689 vots (7,81%)

C’s
520 vots (5,89%)

CUP-Ad’E
364 vots (4,12%)

Altres
560 vots (6,35%)

10.137 vots

Eleccions
al Parlament

2015

JxSí
4.871 vots (48,05%)

C’s
1.422 vots (14,03%)

PSC
1.127 vots (11,12%)

CUP
930 vots (9,17%)

Cat sí que es pot
694 vots (6,85%)

PP
670 vots (6,61%)

Unió
257 vots (2,54%)

Altres
166 vots (1,64%)
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que en les eleccions al Parlament de 
l’any 2012 i més del 17% respecte a 
les de 2010. Als comicis de 2012, el 
que anomenem actualment bloc in-
dependentista –tot i que l’aleshores 
CiU no era encara la força sobira-
nista que és ara– va sumar el 57,69% 
dels vots (CiU, ERC i CUP), men-
tre que a la cita electoral del 27 de 
setembre de 2015, ja amb la marca 
de Junts pel Sí, els partits indepen-
dentistes van aconseguir el 57,22% 
dels vots tot i l’increment de més de 
700 vots entre el 2012 i el 2015. En 
l’anàlisi comparativa entre aquestes 
dues eleccions, és remarcable l’as-
cens de Ciutadans, que fa set anys 
era la sisena força política amb el 
5,81% dels vots mentre que al 2015 
escalava fins a la segona posició 
amb el 14,03% dels vots.

Els nou col·legis electorals de 
Caldes estaran oberts des de les 9 
del matí fins a les 8 del vespre in-
interrompudament. Els membres 
de la mesa, però, s’hauran de pre-
sentar al col·legi a les 8 del matí per 
constituir-la formalment. L’electo-
rat s’haurà d’identificar amb el DNI, 
el passaport o el carnet de condu-
ir amb fotografia. En qualsevol 
d’aquests casos, no tindrà impor-
tància que el document estigui ca-
ducat, però haurà de ser original, 
no fotocòpia. Els col·legis electo-
rals són els següents: Ajuntament 
de Caldes (2 meses), Escola Bressol 
Gegant del Pi (3 meses), Biblioteca 
Municipal (2 meses), Les Cases dels 
Mestres (mesa única), Residència 
Santa Susanna (mesa única), Escola 
Bressol La Lluna (3 meses), IES Ma-
nolo Hugué (3 meses), Centre Cívic 
i Cultural Manolo Hugué (3 meses) 
i Caldes Emprèn. Centre d’iniciati-
ves Empresarials.

TRANSPORT PER A PERSONES 
AMB MOBILITAT REDUÏDA
Creu Roja de Caldes ofereix el ser-
vei de transport als locals electorals 
durant el matí del dia 21 de desem-
bre (de 10 a 14 h) a les persones que 
vulguin votar i tinguin alguna difi-
cultat de mobilitat reduïda per tras-
lladar-se fins al seu col·legi electoral. 
Les persones interessades a utilit-
zar el servei han de trucar a l’OAC, 
tel. 93 865 56 56. Es garanteix el 
transport a les persones que hagin 
fet la sol·licitud abans del 16 de de-
sembre de 2017.

No era un debat en ús, el que es 
va celebrar dimarts passat al Cen-
tre Democràtic i Progressista. Era 
més aviat un canvi d’impressions 
entre possibles votants i els dub-
tes que tenien al voltant de les 
eleccions d’aquest dijous i dos re-
presentants locals de dues forces 
independentistes, ERC i PDeCAT. 
El moderador, assegut davant 
d’una de les taules del Cafè del 
Centre, anava plantejant qüesti-
ons i Isidre Pineda, primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Cal-
des, i Francesc Coral, portaveu del 
grup municipal del PDeCAT, ana-
ven responent. 

Una de les primeres qües-
tions sobre la qual es va referir 
Coral és que en aquests comicis, 
si es produeix una victòria del bloc 
independentista, “continuarà 
sent difícil la via bilateral” i va 
avançar que el futur “passa per 
la via trilateral amb una comu-
nitat internacional que ha d’ac-
tuar però que ha de veure que a 
les urnes volem un estat propi”. 
En aquest sentit, Pineda va exigir 
que “Catalunya s’ha guanyat el 
mèrit de fer-se valdre” i va afe-
gir que “els catalans estem de-
cebuts pel paper que ha jugat 
l’Europa dels estats”. El polític 
republicà va admetre que “amb 
aquells que han utilitzat la vio-
lència és molt difícil entendre-
s’hi”, però va advertir que “hem 
de saber dialogar”.

Quant a les estratègies a se-
guir a partir de les eleccions per 
tombar el bloc que defensa l’apli-
cació de l’article 155, Coral va indi-
car que per “desempallegar-nos 
del 155 el que cal és el nostre 
vot”. El portaveu del PDeCAT va 
subratllar que la posada en marxa 
de l’article 155 ha suposat “un 
baix nivell democràtic que s’ha 
de denunciar arreu del món”. 
En tot cas, deslliurar-se del 155, 
“només depèn de nosaltres”. Les 
eleccions d’aquest dijous “són una 
posició de sortida d’unes elec-
cions autonòmiques on no volí-
em estar. Ni els nostres matei-
xos polítics saben cap a on ens 
hem de dirigir”. Idèntic pronòs-
tic feia Pineda, que va explicar que 
“ens havíem cregut que l’1 d’oc-
tubre votàvem i guanyàvem” i va 
admetre que “no tenim la línia 

clara però sí que tenim clara 
una cosa: el problema el té l’Es-
tat espanyol, amb presos polítics 
o la violència de l’1 d’octubre”. El 
polític republicà va anunciar que 
havia arribat el moment que “ERC 
lideri el projecte i el camí cap a 
la república. Ens ho hem guanyat 
com a partit, ens hem guanyat el 
dret de poder liderar el projecte 
i portem la república als gens”.

En el torn obert de preguntes, 
un assistent al debat va preguntar 
si, després de les eleccions, havia 
arribat el moment de deixar la re-
pública al congelador. Tant Pine-
da com Coral van contestar amb 
rotunditat que no s’havia arribat 
fins aquí tenint sobretot “bones 
persones exiliades o a la presó”. 
Pineda va reconèixer que “estem 
vivint uns moments molt durs” i 

que “volíem votar sí o no, però el 
camí serà més llarg”. El primer ti-
nent d’alcalde de Caldes va explicar 
que “l’Estat espanyol ha perdut 
els catalans ja que no ens pot re-
presentar perquè ha fet servir les 
porres davant de gent pacífica”.

I l’etern debat sobre la llis-
ta unitària. Coral va advertir del 
risc que no hi hagi una llista uni-
tària: “que un partit no indepen-
dentista pugui guanyar. Ciuta-
dans no guanyaria mai amb una 
llista unitària”. Pineda va reblar 
la seva intervenció dient que “si 
acaba guanyant el bloc indepen-
dentista, haurà guanyat l’inde-
pendentisme”. El col·loqui no va 
durar gaire més perquè era l’ho-
ra de servir sopars. Els cambrers 
del Cafè del Centre s’afanyaven a 
parar taula.                                

“No tenim la línia clara, però 
sí que tenim clara una cosa: el 
problema el té l’Estat espanyol, 
amb presos polítics o la violència 
de l’1 d’octubre”.

Isidre Pineda

1r tinent d’alcalde de caldes (ERc) 

“El futur passa per la via 
trilateral, amb una comunitat 
internacional que ha d’actuar 
però que ha de veure que a les 
urnes volem un estat propi”.

Francesc Coral

portaveu pDecaT caldes

21 D | DEbat

Resolent dubtes per a les 
votacions d’aquest dijous

Isidre Pineda i Francesc Coral en el debat que es va celebrar la setmana passada al Centre Democràtic. > J. RIus

El centre Democràtic i progressista de caldes celebra un debat 
popular amb els portaveus locals d’ERc i pDecaT
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“Mulla’t”, la trobada dels quatre 
municipis que travessa la riera de 
Caldes, va celebrar-se el dissabte 
passat, 16 de desembre, a l’audito-
ri del Consistori Besòs-Tordera de 
Granollers. Representants i tècnics 
dels ajuntaments de les poblacions 
de la Llagosta, Santa Perpètua de 
Mogoda, Palau-solità i Plegamans i 
Caldes de Montbui van oficialitzar 
la seva adhesió amb la signatura 
simbòlica del Pacte per a la millo-
ra de la riera de Caldes, un com-
promís conjunt entre les diverses 
poblacions que va ser lliurat als 
representants de les administraci-
ons supramunicipals assistents, és 
a dir, el Consorci Besòs-Tordera, la 
Diputació de Barcelona, l’Agència 
Catalana de l’Aigua i l’Associació 
de Municipis Eix Riera de Caldes. 

El projecte “Viu la riera!”, que 
va néixer de la col·laboració entre 
el Grup de Recerca en Regenera-
ció de Territoris Intermedis, amb 
el suport de RecerCaixa (progra-
ma impulsat per l’Obra Social “La 
Caixa”), i l’ACUP, lluita per facilitar 
la participació ciutadana en la re-

Pacte per a la millora de la riera de Caldes 
ESPAIS PÚBLICS | VIU La RIERa!

El passat dissabte va tenir lloc el “Mulla’t”, la trobada dels quatre municipis que travessa la riera de caldes

habilitació dels espais fluvials; una 
via de comunicació entre la ciuta-
dania i les administracions locals o 
territorials perquè convisquin ple-
gats i cap d’elles sigui menystingu-
da en les accions i propostes ori-
entades a la millora de la qualitat 
ambiental de l’entorn fluvial.  

iumenge passat, 17 de desembre, 
es va celebrar la segona edició 
de la Gala del Pintxo del Vallès 
Oriental, un certamen amb la re-
presentació dels pintxos guanya-

dors de les diferents rutes gastronòmiques ce-
lebrades enguany a les diferents poblacions 
de la comarca.

L’acte, organitzat per l’Associació Pro-
jecte Mexcla’t i l’Ajuntament de la Garriga, 
va tenir lloc al gimnàs de l’IES Vil·la Romana 
d’aquesta mateixa població, amb la participa-
ció de sis establiments guanyadors a les seves 
respectives poblacions. Tot i no endur-se el 
premi, Caldes de Montbui va ser el municipi 
de la comarca amb una major representació: 
el Bar Winner, guanyador de la Via del Pint-
xo de Caldes, i Can Fanga i el Cafè del Centre, 

El Millor Pintxo del 2017 es queda a la Garriga 
GASTrONOMIA | VaLLÈS ORIENtaL

Diumenge va celebrar-se 
la 2a edició de la Gala del 
pintxo de la comarca, que 
va comptar amb la partici-
pació dels sis establiments 
guanyadors de les rutes 
gastronòmiques locals 

redacció

D

Representants de l’organització anomenant al guanyador de la 2a edició de la Gala del Pintxo. > cEDIDa

tots dos guanyadors del Premi Popular amb 
empat tècnic en aquesta darrera edició calde-
rina. Precisament, el Cafè del Centre va ser el 
local guanyador de la primera edició, celebra-
da a la vila termal, i que aquest any ha estat 
per a El Café del Casino, de la Garriga, amb el 
seu pintxo d’estil thai, també guanyador de la 
ruta de la seva població: “Gua Bao”.  

La resta d’establiments participants van 
ser el Pont de Can Noguera, també de la Gar-
riga, i La Lola, de Santa Eulàlia de Ronçana. 
Els sis millors pintxos de les seves respectives 
rutes gastronòmiques es van oferir als assis-
tents, per intentar persuadir els seus paladars 
i rebre l’honor i el guardó del Millor Pintxo de 
l’Any del Vallès Oriental d’aquest 2017. En un 
espai amb aforament limitat de 150 persones, 
els tastadors van adquirir els seus tiquets a 12 
€, preu que incloïa els pintxos dels sis establi-
ments participants, dues begudes, un aperi-
tiu i les postres, que van anar a càrrec d’An-
gels entre Tartas. Tot i que el certamen, ja des 
d’un inici, s’ha plantejat com un acte itinerant 
entre les diferents poblacions del Vallès Ori-
ental, la data de la seva celebració no canvia, 
perquè es busca, precisament, la vessant so-
lidària més tradicional durant les festes de 
Nadal. En aquest sentit, part dels beneficis 
de l’activitat s’han destinat a dos projectes 
solidaris: a La Marató de TV3 i a un projecte 
de l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, 
al qual es destinaran els beneficis de totes les 
activitats organitzades per l’entitat Projecte 
Mexcla’t durant el pròxim 2018. 

Després dels tasts gastronòmics, les valo-
racions i el lliurament del premi, l’acte va seguir 
amb una rifa solidària per recaptar més fons.

Els assistents i 
representants dels 

consistoris locals 
mostrant el pacte 

signat per a la 
millora de la riera. 

> VIu la RIERa!

mació de la República Catalana el 27 d’octubre. > cEDIDa

Sota el paraigua del seu prin-
cipal objectiu, el projecte va orga-
nitzar la trobada/debat, una sessió 
participativa que girava entorn de 
dos propòsits principals: el com-
promís ciutadà i el compromís po-
lític. Per al primer d’aquests propò-
sits, en la xerrada es va presentar 

la GeoAgenda Mulla’t, una eina 
web que permet difondre les dife-
rents activitats previstes des del 
projecte en l’entorn de la riera i la 
inscripció de totes aquelles perso-
nes interessades a formar-ne part. 
D’altra banda, i perseguint el com-
promís polític, els organitzadors 

van proposar un debat sobre la fi-
gura de l’Observatori Ciutadà de 
la riera de Caldes, una eina com-
partida per la ciutadania i les admi-
nistracions públiques que permet 
mantenir oberts els canals actuals 
de participació ciutadana en línia i 
in situ amb tallers vivencials.
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Moment de la col·locació de la placa identificativa com a Escola Verda. > cEDIDa

Recollint el guardó. > FEDERacIÓ D’aTENEus DE caTaluNYa

alumnes, claustre i famílies van reunir-se el passat divendres, 15 de 
desembre, per commemorar la nova placa d’Escola Verda Representants de l’INs Manolo Hugué 

han participat en el viatge de l’Fp al país 
Basc, impulsat pel Riera de caldes 4.0

SOSTENIBILITAT | ESCOLa VERDa

El Farell celebra la Festa dels Verds

Tot i que des del curs passat l’Es-
cola El Farell està considerada Es-
cola Verda pel Departament d’En-
senyament, no va ser fins aquest 
23 de setembre que se’ls va fer 
l’entrega oficial en l’acte de la XIV 
Trobada d’Escoles Verdes a Cor-
nellà de Llobregat, en què mem-
bres representants del centre van 
recollir la corresponent placa d’ad-
hesió. 680 centres educatius de Ca-
talunya ja formen part de la xarxa 
d’Escoles Verdes, de les quals 613 
tenen el distintiu i 67 estan en for-
mació de segon any. 
El Farell se suma, així, a l’Escola 
Calderí i Pia de Caldes en el seu 
compromís d’avançar, innovar i or-
ganitzar accions educatives orien-
tades als valors de la sostenibilitat. 
De fet, “escola verda és aquella 
que ha participat en els cursos 
de formació en educació per a la 
sostenibilitat”, explica Jasmina 
Martin, mestra d’El Farell. La for-
mació s’adreça a tots els centres 
de Catalunya que volen començar 
a desenvolupar els continguts de 
l’EV i integrar-los de forma cohe-
rent en el projecte educatiu del seu 
centre. En el cas d’El Farell, “es va 
fer una diagnosi del centre i es 
van establir uns objectius con-
crets per treballar en els prò-
xims cursos, involucrant tota la 
comunitat del centre, des dels 
alumnes fins als mestres, perso-
nal de neteja i famílies”, comen-
ta la mestra de l’escola calderina.  
Cada centre educatiu estableix el 

EDUCACIó | FP

El coordinador de la formació professional, Marçal Subiràs, i el 
director de l’institut Manolo Hugué de Caldes, Jaume Balart, van 
sumar-se al “Viatge a l’FP del País Basc/Indústria 4.0”, celebrat 
recentment a Guipúscoa i organitzat per l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Moguda. En el marc del projecte “Riera de Caldes 4.0”, 
el viatge fins al País Basc tenia com a objectiu seguir impulsant la 
formació professional, prenent l’exemple de centres dins d’aquest 
territori on la FP gaudeix de bona salut i de gran prestigi, corroborat 
amb el quasi 90% d’inserció laboral del seu alumnat. 
Els centres visitats van ser l’Institut de Màquina i Eina (IMH), centre 
integral d’FP que ofereix formació especialitzada en fabricació 
avançada i serveis d’innovació a les empreses, i TKNIKA, dos clars 
referents “a situar al cor de la formació professional la innovació i 
la transferència del coneixement al teixit empresarial”, comenta 
Balart. De fet, un dels aspectes fonamentals de l’FP basca, i que la 
fa diferent, és el sistema de qualificació professional, que permet 
a qualsevol persona que no disposi d’un títol acreditar la seva 
experiència i competències adquirides en els seus anys de feina, 
obtenint un certificat oficial que els obre les portes del mercat laboral. 
En aquest sentit, TKNIKA és un nou centre de referència d’abast 
internacional i d’innovació que fomenta la relació dels instituts de 
formació professional amb les empreses, i també impulsa de manera 
preferent les noves tecnologies. 
A banda de l’INS Manolo Hugué, el viatge a Guipúscoa va comptar 
amb una delegació de 23 persones representants de l’Ajuntament de 
Santa Perpètua de Moguda, Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Fundació CIM, Institut d’FP Palau 
Ausit, Institut Estela Ibèrica, DGFP del Departament d’Ensenyament 
i la Fundació BCN Formació Professional, i va permetre, entre altres 
coses, “identificar els elements rellevants i significatius de la 
formació professional basca i el potencial de transferibilitat a 
cadascuna de les nostres dimensions de gestió i responsabilitat”, 
afegia el director del Manolo Hugué. Les conclusions de la visita es 
valoraran durant el mes de gener entre tots els assistents, “per poder 
extreure’n un profit que ajudi a impulsar i valorar la nostra FP”, 
concloïa Balart. 

Impulsant la formació 
professional

que per a ell significa ser Escola 
Verda. En el cas d’El Farell, els ob-
jectius principals implicaven tre-
balls de l’hort escolar, promoció de 
l’ús de la carmanyola en detriment 
del paper d’alumini, foment del re-
ciclatge, estalvi energètic, tallers 
de medi ambient, participació en el 
programa 50x50 i el projecte “Apilo 
XII” (destinat a la recollida de piles 
i amb el qual, en el curs passat, se’n 
van recollir 37,3 kg), entre d’altres. 
En el compromís d’una educació 
amb objectius estratègics per a la 
sostenibilitat no només hi treballa 
l’equip directiu o una comissió redu-
ïda. “Tot el claustre està implicat 

en l’ecologia i la sostenibilitat”, 
afegeix Martin, “i cada classe té els 
seus propis delegats/ades verds/
des, que són els que es reuneixen 
amb l’equip directiu i transmeten 
idees, fan cartells, passen per la 
resta de classes per fer una cons-
cienciació...”, seguia explicant la 
mestra de primària.
En la Festa dels Verds del 15 de de-
sembre, la pista de l’escola va reu-
nir tota la comunitat del centre, i 
les famílies durant la tarda, on van 
nomenar les Capitanes Col i Flor i 
es va fer entrega de les medalles 
als delegats/ades verds/des i la cor-
responent placa d’Escola Verda.

Encara no s’han iniciat les classes de la Universitat Popular 
de Caldes de Montbui, previstes a partir del 8 de gener, que 
el projecte ja ha estat premiat en la 28a edició dels Premis 
Ateneus, convocats per la Federació d’Ateneus de Catalunya.
L’acte, que va tenir lloc el passat 12 de desembre a l’Auditori 
de la Pedrera, va reconèixer una quinzena d’entitats pels seus 
projectes amb una subdivisió en sis categories, a les quals es 
van presentar 67 candidatures. Una d’elles, el projecte forma-
tiu de la Universitat Popular de Caldes de Montbui, impulsa-

da per l’Ateneu Centre Democràtic i Progressista, va rebre el 
primer premi en la categoria de Treball en Xarxa per la seva 
tasca en l’àmbit comunitari i general de país i per entroncar 
amb l’esperit fundacional dels ateneus d’instruir la ciutada-
nia. El guardó va ser recollit per Jaume Pieres, president del 
Centre Democràtic, i Norbert Froufe, un dels principals pro-
motors del projecte formatiu a la vila termal. En els parla-
ments, durant el lliurament, Pieres va destacar la importància 
d’aquest reconeixement, que destaca els valors dels docents 
atesa la situació que viu el país: “dona suport als mestres 
perquè és una proposta de mestres, els quals són uns dels 
representants dels valors de la república. Sempre que ha 
caigut una república, sempre que ha caigut alguna cons-
trucció nacional, han atacat els mestres, i s’ha vist no fa 
gaire. Han atacat les nostres escoles, les nostres institu-
cions; han retallat metges, han apartat mossos, i no volem 
que ens treguin els mestres”. L’acte, que va comptar amb 
l’assistència de 230 persones, va estar presidit pel delegat de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, Juanjo Puigcorbé; el 
president de la Federació d’Ateneus, Salvador Casals; la di-
rectora general de Cultura Popular, Mari Àngels Blasco, i el 
director general d’Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls. 
En aquesta ocasió, el conseller de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Lluís Puig, no va poder assistir-hi, però va ser-
hi present, des de Brussel·les, a través d’un vídeo amb què va 
felicitar els assistents. 

Caldes de Montbui, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà (AMTU), s’adhereix a la nova iniciativa 
materialitzada amb la T-Verda, una nova targeta que 
permetrà viatjar de manera gratuïta i il·limitada en 
transport públic integrat (inclòs el bus urbà) durant 
un període de tres anys. Aquesta nova campanya 
d’accessibilitat al transport urbà pretén reduir l’impacte 
ambiental dels cotxes contaminants i fomentar l’ús del 
transport públic.
La possibilitat de sol·licitar la nova acreditació ja està 
disponible pels usuaris i es pot tramitar a través del 
web www.t-verda.cat o trucant al 902 444 012. S’adreça 
a aquelles persones empadronades a la població, que 
hagin donat de baixa un vehicle sense etiqueta ambiental 
i amb el compromís signat de no adquirir cap vehicle 
nou durant el període de vigència de la targeta. D’altra 
banda, sol·licitar l’acreditació de mobilitat no tindrà 
cap recàrrec per a l’usuari, així com tampoc la seva 
renovació anual durant el període dels tres anys de 
vigència. No obstant això, els usuaris podran donar-
se de baixa quan així ho desitgin i, en cas de fer-ne un 
mal ús, l’AMTU, organisme responsable de la gestió i la 
tramitació de la T-Verda a la vila termal, podrà aplicar 
una sanció que inhabiliti la targeta i que obligui l’usuari 
a abonar les taxes corresponents.  

ATENEUS | UNIVERSItat POPULaR MOBILITAT | tRaNSPORt PÚbLIC

Ja està disponible la T-VerdaGuardó per a la UPCM als Premis ateneus 2017
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PSC Caldes de Montbui

squerra Republicana mai demanarà permís a 
ningú per defensar el país i menys ara, que el 
bloc del 155 ens ha mostrat la cara més autori-
tària d’aquesta pseudodemocràcia espanyola. 
Podríem dir que han interpretat un seguit de 

lleis com els ha semblat oportú per poder salvaguardar la 
unitat d’Espanya. No han tingut en compte l’estat de dret  
–per molt que s’omplin la boca parlant-ne–, no han vetllat pels 
drets fonamentals de la ciutadania ni per la llibertat de prem-
sa, la independència judicial està en escac i mat... Fins i tot, 
s’han atrevit a aplicar mesures tan dràstiques com la presó 
preventiva, és a dir, castigar  unes persones privant-les de la 
seva llibertat sense haver estat jutjades amb una sentència 
ferma. Unes mesures cautelars molt dures que s’acostumen 
a aplicar a delinqüents, assassins, terroristes..., no a perso-
nes que defensen unes idees polítiques de manera pacífica.
Tot plegat és un despropòsit enorme! Una vegada més 
veiem un ús desproporcionat de la força, de la mateixa ma-
nera que la van aplicar el passat dia 1 d’octubre amb els 
cops de porra de la Policia Nacional. El Govern de l’Estat 
espanyol del PP, així com els que toleren i aproven la seva 
política, C’s i el PSOE (i PSC), ho pot explicar mil vegades 
intentant manipular la realitat, però no per això canviarà 
els fets, la privació de les llibertats i de drets que estem 
patint, i no ens creurem mai les seves mentides.
Des d’ERC seguirem treballant per defensar els nostres prin-
cipis sense posar en joc la pau i la seguretat dels nostres ciuta-
dans. Si guanyem les eleccions –que, per cert, van ser imposades 
des de Madrid quan en teoria l’única persona que podia convo-
car-les era el president de la Generalitat– treballarem per con-
solidar la República i demanarem un procés dialogat i negociat. 
Nosaltres no anem a resistir res, sinó a guanyar. Anem a aturar 
els peus al bloc del 155 (som l’única opció independentista amb 
possibilitats reals de fer-ho) i a fer créixer la República. Un país 
de tothom, amb bona convivència i amb respecte. Començant 
pel respecte a la democràcia i a la voluntat majoritària de la gent.

stem a la recta final d’una campanya electoral 
important per a tots els catalans i catalanes. 
Unes eleccions en què no només decidim el 
president o presidenta de la Generalitat, deci-
dim el tipus de polítiques que volem per a Ca-

talunya. Per això els i les socialistes presentem un programa 
de govern que entoma des del rigor i el realisme els grans rep-
tes de la societat catalana per tornar l’estabilitat i progres-
sar socialment i econòmicament. Aquesta és la Catalunya 
que volem: recuperar amb força l’ideal i l’empenta del cata-
lanisme social, que és municipalista, federalista i europeista.
Un programa on proposem pactes pel creixement, la igual-
tat, la regeneració institucional i democràtica i un pacte 
d’estat per a Catalunya. On comptem amb propostes con-
cretes per a un desenvolupament econòmic dinàmic en un 
territori sostenible. On remarquem la importància d’una 
Catalunya estable i segura que busca retornar la confian-
ça, crear llocs de treball estables i de qualitat, reduir les 
desigualtats socials, redistribuir correctament la rique-
sa que generem i fer una economia moderna i sostenible.
On la cultura i l’educació siguin protagonistes, on les ca-
pacitats i l’autonomia de les persones siguin centrals per a 
la plena ciutadania i autonomia. I per això necessitem una 
societat inclusiva, més justa i cohesionada, on la defensa de 
la sanitat i l’educació, així com tot el sistema de benestar, 
quen ha de ser fort i ha de poder atendre totes les etapes 
vitals, amb gran atenció als col·lectius amb especials di-
ficultats, seran els àmbits d’actuació preferent. I, evident-
ment, amb una ferma defensa d’una solució federal, ja que la 
via de l’acord és l’única eficient, viable i legítima per renovar 
les nostres regles de convivència i evitar la fractura social.
Un projecte basat en la justícia social, el feminisme i l’ecolo-
gisme. Restituint la centralitat de la política i, amb ella, la via 
del diàleg, la negociació i el pacte com a única fórmula per 
trobar una solució acordada. Per tot això, el proper 21 de de-
sembre us encoratgem a proposar solucions i votar el PSC!

er motius aliens a la redacció, la formació 
Units per Caldes no ha publicat el seu escrit 
habitual en aquesta edició.

uan arriben aquestes dates, molts de nos-
altres solem fer dues coses: repassar com 
ha estat l’any que se’n va, l’any que deixem 
enrere, i imaginar que l’any que ve allò que
volem que passi, passa de veritat.

Vivim temps en els quals és més necessari que mai reco-
nèixer-nos en tot el que ens uneix. És necessari posar en 
valor el que hem construït junts al llarg dels anys amb 
molts i grans sacrificis, també amb generositat. És ne-
cessari rememorar tot el que som, la qual cosa ens fa ser 
i sentir-nos catalans i espanyols.
Felicitar el Nadal és cada any una oportunitat entranya-
ble d’acostar-nos tots els calderins/es. Nadal és temps de 
retrobaments, d’alegria i celebracions amb les persones
que més estimem. Són dies per tancar els ulls uns ins-
tants i somiar un poble i un món millors, amb pau, lliber-
tat i fraternitat per a tothom.
Desitgem que també sigui temps de reflexió, de pau i de 
solidaritat per a tothom, i que entre tots fem possible un 
any nou ple de d’amor i prosperitat i un futur millor per 
al nostre poble. Que durant tot l’any hi hagi amor; que du-
rant tot l’any siguem solidaris; que durant tot l’any la gent 
sigui feliç…, que durant tot l’any sigui Nadal!

Us desitgem bon Nadal i un any nou ple de felicitat.

l pròxim 21 de desembre, estem convoca-
des per anar a votar en unes eleccions il-
legítimes, imposades al poble català per 
part de l’Estat espanyol. Aquesta anorma-
litat es fa més crua en el moment en què 

tenim presos polítics i el govern legítim està a l’exili. El re-
trocés democràtic a què està sotmetent el govern del PP 
la ciutadania, tot amb el suport implícit dels altres par-
tits unionistes, ens situa en una posició crítica pel que fa 
a nivells de llibertats individuals i col·lectives.
L’aplicació de l’article 155 a les nostres institucions és una 
més de les decisions judicials de tall absolutament autori-
tari que l’estat està portant a terme. Cal recordar que en 
els darrers temps hem assistit a la detenció i l’empreso-
nament d’artistes i usuaris de xarxes socials, pel simple 
fet d’expressar les seves opinions, fins a l’extrem de por-
tar a declarar professors pel contingut de les seves clas-
ses. Ens acusen de violentes, però a la nostra terra els 
únics que han exercit la violència han estat els seus cos-
sos de seguretat, com el dia 1 d’octubre, i els grupuscles 
d’extrema dreta, que els fan la feina bruta amb la més ab-
soluta impunitat.
Volem ser una República que garanteixi els drets socials, 
que dignifiqui les classes populars i on tothom tingui ca-
buda independentment de la seva raça, creença o orienta-
ció sexual. Una república feminista de totes i per a totes, 
on les llibertats no estiguin sotmeses als interessos d’un 
capitalisme patriarcal, autoritari, excloent, classista, ho-
mòfob i xenòfob.
Per tot això, des de Som Caldes, demanem el vot per la 
candidatura CUP-Crida Constituent.

Contra l’excepció, la dignitat rebel!

es eleccions del 21D tenen un regust agre-
dolç per a molts de nosaltres. Tot i la situa-
ció enrarida que estem vivint, amb polítics i 
líders socials pacífics empresonats o a l’exi-
li, creiem que és el moment de fer memòria. 

El passat 1-O va ser històric: votar quan tothom deia que 
no ho faríem, tenir urnes on no n’havíem de tenir, i poder 
expressar la nostra voluntat malgrat els cops de porra 
que van mirar d’impedir-ho. A Brussel·les vam tornar a 
demostrar la grandesa del nostre poble, recolzant el nos-
tre president i consellers a l’exili, demostrant la nostra de-
terminació al cor d’Europa i manifestant-nos com sempre 
ho hem fet: cívicament i pacíficament. Aquesta és la Ca-
talunya dels 11S, que es dona les mans, que es mobilitza, 
que defensa les urnes, que es vesteix de groc. I aquesta és 
la Catalunya que volem seguir construint. La candidatura 
de Junts per Catalunya, encapçalada pel nostre president 
Puigdemont, és la nostra aposta per al Parlament català, 
tan plural com sigui possible. Fer política nova prenent 
com a referent les democràcies europees més avançades. 
No és digne d’una democràcia que es jutgi un president i 
un govern per haver complert el seu mandat democràtic. 
No es pot ser moderat i partidari del 155, que és la deci-
sió més radical i fanàtica que han pres els constituciona-
listes. L’Espanya de la violència, que anul·la un Parlament 
i empresona polítics, que perdona deutes milionaris a la 
banca, que anul·la lleis de protecció als més vulnerables, 
que paga indemnitzacions milionàries a amics ja milio-
naris, que fa i desfà a tot arreu amb absoluta impunitat. 
Aquesta és l’Espanya que tenim avui i que no canviarà si 
no guanyem. Per això, malgrat la violència, el 155, els em-
presonaments, l’exili, l’espoli de patrimoni de líders polí-
tics catalans o la guerra econòmica indecent, el 21D hem 
d’aconseguir la derrota del tripartit del 155 i que no se’n 
surti. Voteu Junts per Catalunya. Voteu el nostre presi-
dent legítim.

21D, dempeus! 21D: votem JuntsxCatalunya, 
votem el president legítim

PDeCAT Caldes de MontbuiSom CaldesERC Caldes de Montbui

E

E P Q

E L
El 21D guanyem les institucions 
i la democràcia

Volem solucions! Bon Nadal
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes
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Fins al 27 de gener
Exposició “Fragments” d’Humbert Batlles
Lloc: Biblioteca de Caldes
Org.: Biblioteca de Caldes 

14 de desembre
17.30 h És Nadal i a casa hi ha una cadira buida 
Cicle Desprendre per aprendre
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Org.: Creu Roja, Obra Social “la Caixa” i Fundació 
Santa Susanna

15 de desembre
19 h Inauguració de la XIII Exposició
de Pessebres
Lloc: Sala Petita del Casino de Caldes
Org.: Acció Cívica Calderina

20 h Concert de Flaustaff i el Cor de Gospel 
Lloc: Sala Noble de l’Espai Can Rius
Org.: Escola Municipal de Música Joan Valls 

Del 15 de desembre al 7 de gener
Pessebre de Yoga Ashram
Lloc: carrer de General Padrós, 42
Org.: Yoga Ashram

16 de desembre
12 h Un conte al sac
Narració de contes per a petits lectors
(fins a 48 mesos)
Cal recollir la invitació a l’Àrea Infantil de la
Biblioteca de Caldes
Lloc: Biblioteca de Caldes
Org.: Biblioteca de Caldes

17 h Concert de la Coral La Poncella
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Fundació Santa Susanna

18 h La Fada Fredolica visita el nucli antic
Lloc: sortida des de la pl. Església i recorregut pel 
centre històric
Org.: Associació de Veïns Casc Antic i comerços
del nucli antic

17 de desembre
De 9 a 14 h Caldes Bull per La Marató
Lloc: consulteu l’agenda a www.caldesdemontbui.
cat per saber més detalls de les activitats i el lloc de 
realització
Org.: Plataforma Caldes Bull per La Marató amb 
entitats locals 

18 h  Concert de Nadal
Amb les corals del Centre, Di-Versions i El Cal-
derí i el Cor de Gòspel de Castellar  
Lloc: Sala Noble de l’Espai Can Rius
Org.: Coral del Centre

18.30 h Concert de Nadal de la Coral Voxalba 
Lloc: Sala Gran del Casino de Caldes
Preu: 7 € (socis); 9 € (no socis)
Org.: Casino de Caldes

20 de desembre
19 h Concert de Nadal de corals i orquestres
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Escola Municipal de Música Joan Valls

21 de desembre
8 h Torneig de Futbol Sala Nervi Jove de Nadal
Categoria +16 anys
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Org.: Aire_EC

22 de desembre
17.30 h Christmas Carols
Lloc: Residència Santa Susanna
Org.: New Horizons - Seu FUMH a Caldes de Montbui 

18.30 h Concert de Nadal de violoncels 
Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Municipal de Música 
Joan Valls
Org.: Escola Municipal de Música Joan Valls

19 h Inauguració de l’exposició “Naufragis”,
de Marga-lef
Oberta fins al 31 de desembre
Lloc: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

23 de desembre
8 h Torneig de Futbol Sala Nervi Jove de Nadal
Categoria 1r, 2n i 3r d’ESO
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Org.: Aire_EC

9 h 3x3 de bàsquet del Club Natació Caldes
Lloc: Complex Esportiu Les Cremades
Preu: 25 € per equip de 3 o 4 persones
Inscripcions fins al 17 de desembre, al CN Caldes 
(93 865 04 23)
Org.: CN Caldes

9 h Taller de tècniques de meditació i pranayama 
amb Swamini Danda i Mr. Vijay  
Lloc: carrer de General Padrós, 42
Org.: Yoga Ashram
Web: http://yoga-ashram.es
Preu: 80 €

De 10 a 13.30 h Tió Solidari
Lloc: plaça Moreu
Activitat gratuïta amb vals de Caldes Centre 
Comercial i UCIC, a canvi de portar aliments per al 
Rebost Solidari
Org.: UCIC

17 h Concert de Nadal de la Coral Guisla
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Fundació Santa Susanna

Especial de Nadal

19 h Concert de Nadal
Lloc: Sala Noble de l’Espai Can Rius
Org.: Coral Guisla

Del 22 de desembre al 4 de gener
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h Trenet de Nadal 
Parades: Estació d’Autobusos, av. Fontcuberta,
c. Montserrat, c. Pi i Margall, pl. Font del Lleó 
Dies: 22 (tarda), 23, 24, 27, 28, 29 i 30 de desembre 
i 2, 3 i 4 de gener
Preu: 3 € (de 0 a 2 anys, gratuït; amb vals de Caldes 
Centre Comercial, 0,5 €)
Org.: UCIC 

23, 27, 28, 29 i 30 de desembre
Classes i tallers de ioga (places limitades)
A càrrec del mestre indi Vijay Amar
Lloc: carrer General Padrós, 42
Org.: Yoga Ashram (www.yoga-ashram.es)

24 de desembre
17 h Pessebre vivent
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Pessebre Vivent de Caldes de Montbui 

18 h Missa familiar de Nadal (missa del pollet)
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui 

00 h Missa del gall 
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui 

25 i 26 de desembre i 7 de gener
18.30 h Els Pastorets, de Josep M. Folch i Torres
A càrrec del Grup Escènic Casino
Lloc: Sala Gran del Casino de Caldes
Preu: 10 € soci; 12 € no soci; 6 € infantil
Org.: Casino de Caldes

26 de desembre
11.30 h Visita del Patge Reial
Lloc: plaça Moreu
Org.: Comissió de Reis

27 de desembre
De 10 a 13 h Taller de titelles de Nadal
Lloc: Les Cases dels Mestres
Gratuït amb vals de Caldes Centre Comercial i UCIC
Org.: UCIC

Del 27 al 29 de desembre
De 16 a 20 h PIN (Parc Infantil de Nadal)
Per a infants de 5è i 6è de primària i de 1r d’ESO
Lloc: Espai Jove El Toc
Entrada lliure. Aforament limitat
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27, 28 i 29 de desembre i
2, 3, 4 i 5 de gener
De 9 a 13.30 h Activitats de Nadal del CN Caldes
Per a infants de P3 a 6è 
Inscripcions del 27 de novembre al 19 de desembre, 
al CN Caldes (93 865 04 23)
Lloc: Complex Esportiu Les Cremades
Org.: CN Caldes

29 de desembre
16.30 h Els Pastorets 
A càrrec del grup d’animació Riure per Viure
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Fundació Santa Susanna

De 17 a 20 h Taller “Preparem el Cap d’Any i 
maquillatge”
Lloc: Les Cases dels Mestres
Gratuït amb vals de Caldes Centre Comercial i UCIC
Org.: UCIC

30 de desembre
De 10 a 13 h Taller de fanalets 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Gratuït amb vals de Caldes Centre Comercial i UCIC
Org.: UCIC

Del 30 de desembre a l’1 de gener
Retir de silenci i curs de Kriya Yoga
Lloc: monestir budista Samye Dechi Ling (Santa 
Coloma de Farners)
Org.: Yoga Ashram
Preu: 300 € (150 € per a persones ja iniciades en el 
Kriya Yoga) 
Web: http://yoga-ashram.es

1 de gener
19.30 h Gran concert de valsos i polques
de Cap d’Any
A càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà
Lloc: Sala Gran del Casino de Caldes
Preu: 14 € (soci); 17 € (no soci)
Org.: Casino de Caldes

2 de gener
De 17 a 20 h Màscares i maquillatge
Lloc: Les Cases dels Mestres
Gratuït amb vals de Caldes Centre Comercial i UCIC
Org.: UCIC

4 de gener
De 17 a 20 h Taller de corona de Reis 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Gratuït amb vals de Caldes Centre Comercial i UCIC
Org.: UCIC

5 de gener
16.30 h Visita de SM els Reis de l’Orient a la 
Residència Santa Susanna
Lloc: Residència Santa Susanna
Org.: Comissió de Reis 

18.30 h Cavalcada de SM els Reis de l’Orient
Recorregut: de la zona del Tint a la pl. Font del Lleó 
Org.: Comissió de Reis

20 h Parlament i repartiment de regals als in-
fants a càrrec de SM els Reis de l’Orient
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Org.: Comissió de Reis 

CAMPANYES 

ADHEREIX-TE AL PACTE PER LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE
Adhesions virtuals: a través de la plataforma www.
civiciti.com/es/caldesdemontbui
Adhesions presencials: a través de la butlleta 
d’inscripció adjunta al tríptic informatiu que heu 
rebut a casa.
La butlleta la podeu dipositar als punts de reco-
llida següents: Oficina d’Atenció a la Ciutadania, Les 
Cases dels Mestres i el Museu Thermalia. En aquests 
llocs també trobareu tríptics informatius amb la but-
lleta adjunta. La llista d’adhesions serà pública.

També us podeu inscriure al grup ciutadà de se-
guiment del Pacte a través de la butlleta adjunta al 
tríptic informatiu.

www.caldesdemontbui.cat/mobilitat

PER NADAL, UN ARBRE DIFERENT.
RECOLLIDA D’ARBRES DE NADAL 
L’Ajuntament us convida a fer arbres amb mate-
rials reciclats o plantes que tingueu a casa. Tam-
bé recull arbres naturals i els porta a la planta de 
compostatge del Vallès Oriental perquè es puguin 
utilitzar d’adob. Recollida: del 8 al 22 de gener. 
Llocs habilitats: pl. Salut, pl. Moreu, Zona Esportiva 
Municipal Bugarai, pl. Romà Martí, aparcament de 
l’Escorxador, c. Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau i 
c. Molí amb Calderón de la Barca.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES “ELS 
SEUS DRETS EN JOC”
Recollida de joguines noves, cooperatives, educa-
tives, no sexistes i no bèl·liques per a infants de fa-
mílies desfavorides de Caldes de Montbui. Del 2 de 
desembre al 4 de gener, al local de la Creu Roja (c. 
Anselm Clavé, 5 bis) i establiments col·laboradors. 

Org.: Creu Roja - www.lajoguinaeducativa.com

EL LLIBRETER REIAL
Els infants fins a 10 anys, acompanyats d’un adult, 
poden recollir un model de carta als Reis per dema-
nar llibres a la Biblioteca de Caldes.

A partir del 15 de desembre trobareu la guia del Lli-
breter Reial, amb les recomanacions bibliogràfiques 
per a cada franja d’edat, a www.llibreterreial.cat.

4 de gener, 18 h. Visita del Llibreter Reial a la Bi-
blioteca. Espectacle infantil i recollida de les cartes 
als Reis per demanar llibres.

8 de gener, 18 h. Els infants poden venir amb el 
certificat reial a buscar els regals que els Reis els 
hagin deixat a la Biblioteca. 

*Per participar en l’acte del dia 8 de gener, cal infor-
mar-se’n prèviament a la Biblioteca. Més informació 
a la Biblioteca i a www.llibreterreial.cat

CONCURS “AFALAGA AMB UN LLIBRE”
La Biblioteca de Caldes us convida a enviar un 
vídeo, un àudio o un escrit que inclogui:
Remitent (qui sou)
Títol del llibre que recomaneu 
Destinatari (a qui ho voleu regalar)
Motiu (per què l’hi voleu regalar)

Termini: del 14 de desembre de 2017 al 4 de gener 
de 2018. El 7 de gener s’anunciaran els guanyadors. 
Edat: a partir de 14 anys. Més informació a la Biblio-
teca de Caldes. 

BIBLIOUTLET SOLIDARI
Venda solidària de llibres de segona mà per 1 i 2 € al 
vestíbul de la Biblioteca. 
Per La Marató de TV3: de l’1 al 16 de desembre
Per la campanya “Fer feliç un infant donant una jogui-
na”, de Creu Roja: del 4 de desembre al 5 de gener

TROBADA D’AVIS I ÀVIES PER 
L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS 
Cada dimecres a les 12 h, a la pl. Catalunya de Cal-
des de Montbui. Organitza: Comitè de Defensa de la 
República a Caldes de Montbui. 

Especial de Nadal
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marta pUIgdUeta

Quant fa que feu caganers?
Nosaltres fem caganers de ceràmi-
ca de terrissa com a producte es-
trella i de manera continuada des 
de 1991. Però la tradició familiar ve 
del segle XIX, quan l’avi ja feia ca-
ganers de manera esporàdica, així 
que som quatre generacions. 

D’on surt la fama dels Caganers 
de Caldes?
Tot va començar amb un encàrrec 
el 1991 de l’Associació de Pessebris-
tes de Palau-solità i Plegamans, per 
donar un caganer dels seus com a 
obsequi als participants. Van triom-
far amb un dels assistents que era 
de Barcelona i ens va fer una gran 
comanda. Llavors ja van arribar les 
Olimpíades del 1992 i la figura del 
Cobi es va vendre com xurros. La 
cosa va anar agafant volada.

Ara bé, la majoria de vendes les 
feu a la paradeta de Sagrada Fa-
mília que teniu fa 5 anys.
Sí, el 90% de les vendes les fem allà, 
entre turistes i col·leccionistes. Fa 
dos anys que no podem anar a la 
Fira de Nadal de Caldes perquè 
ens coincideix amb la de Barcelo-
na, això fa que perdem l’oportuni-
tat d’exposar al poble. El caganer 
és un objecte del qual t’has d’ena-
morar veient-lo en una paradeta.

A banda, també feu entregues 
per correu. Fins on han arribat 
les vostres peces?
El que ha anat més lluny ha anat a 
Austràlia, un unicorn caganer. També 
n’hi ha als Estats Units, a Rússia, a 
Alemanya i a Holanda, entre d’altres. 
Tot a través del nostre web: terrisse-
riadecaldes.blogspot.com.es.

Quants models teniu?
Entre oficis i personatges, 600.

Marta Puigdueta

el figurista dels Caganers de Caldes desvetlla el secret de 
l’anomenada de les seves peces i les tendències d’enguany

Els caganers 
de Josep Roca

ENtrEviStA | nadal 17

“Als nostres 
caganers no 
els cal el nom 
a sota”

Puigdemont, el Piolín i un caganer 
que s’està eixugant el cul amb un 
paper que diu 155. 

Quina estratègia segueixes per 
saber quin personatge serà la pro-
pera estrella?
Estar informat, escoltar les deman-
des de la gent i ser ràpid un cop es 
veu la tendència.

Què distingeix el vostre producte 
de la resta?
Es tracta d’un caganer artesà, més 
intensiu, amb manipulació manual, 
de gran elaboració. Els nostres no es 
poden fer amb motlle i tots són realis-
tes a l’extrem, amb genitals inclosos. 
Sempre utilitzem el color de la terris-
sa per fer la carn perquè es vegi que 
és artesanal i no de resina, això ho fa 
més costós perquè sobre la terrissa 
no es pot rectificar; dedico una hora 
a cada peça. No ho sabem fer d’una 
altra manera, busquem la perfecció.

Quants caganers preveieu vendre?
Uns 2.500. 200 més que l’any passat. 
Es nota que de mica en mica torna el 
públic català, potser motivat per l’ac-
tualitat, ja que fa tres anys la venda 
la fèiem bàsicament amb el turisme.

Quant costa un caganer d’alta 
qualitat com els vostres?
16 euros.

Què és el que més t’agrada de la 
teva feina?
Donar el gust a aquells que desitgen 
un caganer del seu personatge pre-
ferit, com d’aquells qui em van de-
manar l’Spock d’Star Trek o el can-
tant d’AC/DC.

El caganer que ha tingut més èxit?
Fèlix Millet.

El que més t’aprecies?
En Pepe Rubianes, fent el gest
del dimoni.

Quins oficis teniu? I personatges me-
diàtics?
Metges, infermeres, dentistes, policies, 
pagesos..., i els de la cresta de l’onada 
de l’actualitat del moment.

Teniu caganers de figures calderines?
Sí, tenim l’alcalde, Jordi Solé; el fotò-
graf del poble, Guillem Ayora; el juga-

dor d’hoquei Xavi Barroso i els ge-
gants de Caldes amb el geganter a 
dins fent de caganer.

Si bé l’any passat va triomfar Do-
nald Trump, quines són les estre-
lles d’enguany?
El major Trapero, el votant de 
l’1 d’octubre amb l’urna, Carles 

Especial de Nadal
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podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un 
màxim de 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. les 
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

El castell de Montbui        

Groc, groc, groc...        

A cadascú el que
és seu!

Per què ja no hi és, el 
cartell “pàrquing no”

> Domènec Sánchez riera 

> Joaquim Campistron

> Manel Pelechà i Foixench* > Jordi Galí

Papa: Tu que hi tens la mà trencada, 
en això d’escriure, podries fer un es-
crit reivindicatiu, a veure si despertem 
consciències i es treu d’aquesta situa-
ció tan deplorable un del racons més 
macos del Vallès des d’on es divisa una 
panoràmica de la comarca i de la nos-
tra població de Caldes meravellosa.
Bé, el suggeriment, com ja deveu su-
posar, no va ser tan llarg; com corres-
pon, jo l’he acabat d’amanir.

Ves per on, el groc ha pres tot de pro-
tagonisme. Des de fa anys la seva 
proclamació quedava circumscrita 
a l’àmbit escolar dels cursos més bai-
xos, identificat amb coses tan caso-
lanes –i trivials?– com la truita. Ara, 
ha pres volada. “No vols caldo? doncs 
tres tasses”, sento a dir des de petit. 

Un cop més ha arribat la tardor i 
l’hivern. No és original i tampoc ho 
és que un cop més, com cada any, 
hagi de recollir cada dia dos/tres 
sacs de fulles de plataners dels ar-
bres plantats per l’Ajuntament, al 
carrer Josep Calvó, davant del Ca-
prabo. Arbres que només es poden 
la meitat i que tenen 8 m d’alçada. 
Els que decideixen la poda pen-
sen que les fulles cauen en verti-
cal, sobre la vorera del carrer, però 
no és així. Estic cansat de sentir els 
podadors dir que no hi ha pressu-
post per podar els arbres sencers. 
Jo, quan pago la contribució, im-
postos dels cotxes, deixalles, ce-
mentiri..., els pago sencers, no la 
meitat. 
No tinc per què fer cada dia la feina 
que no em correspon. He de treure 

Sense dubtar, l’hem retirat per civis-
me. No podíem deixar que es fessin 
malbé les lletres i afegir més degrada-
ció a les Hortes de Baix, ja prou mal-
tractades. Per què no l’hem reparat?
L’inici de la construcció del mauso-
leu (o, si voleu, del pàrquing) coinci-
deix amb l’inici de la guerra civil de 
baixa intensitat que pateix Catalunya. 
Els components de la Plataforma Sal-
vem les Hortes són vilatans compro-
mesos que s’han bregat en la lluita 
contra un adversari poderós i totali-
tari, per al qual tot s’hi val per des-
truir qui considera el seu enemic. Im-
mediatament i sense dubtar, els de la 
Plataforma es van implicar, cadascú 
a la seva manera, en la lluita pel país 
(en la defensa de la democràcia a Es-
panya i a Europa).
Un problema del que he anomenat 

Aquestes runes (anava a escriure mo-
nument) es troben a l’est de Sant Feliu 
de Codines; ignoro a quin terme per-
tany, així com també ignoro on ad-
ministrativament és adscrit. De ben 
segur que aquests motius són els cau-
sants del lamentable estat en què es 
troba aquest paratge.
Els “Caminaires de l’esplai” conei-
xem el lloc prou bé, tant com el pi 
recargolat que trobem a l’esquerra 
del camí, pocs metres abans d’arri-
bar al mateix castell i que us reco-
manem que aneu a veure i a fer foto-
grafies, no tan sols d’aquest sinó de 
tota la panoràmica; pel que es veu, 
també ho deuen conèixer els “run-
ning man” (com el meu fill), cami-
naires i tanta altra gent en general.
Be, tota aquesta “parrafada”, o si 
voleu, rotllo, ha estat feta, com deia, 
amb la intenció de despertar consci-
ències (lamentablement polítiques) 
per recuperar aquest espai abans que 
no ho facin els elements, sobretot la 
“muralla”, d’uns deu metres d’alçada, 
que trobem a l’esquerra només arri-
bar al lloc; la resta, inclosa l’església 
(tancada) i la sagristia adjunta, enca-
ra es conserva. Em pregunto què hi 
deu haver a l’interior de la primera...
Com a bon “sommie-truites” arribo a 
veure jovent de tots dos pobles, Sant 
Feliu i Caldes, celebrant  aplecs cultu-
rals. Tan de bo la truita fos d’ous i el 
somni esdevingués realitat.

sors de tren belgues llueixen un llaç 
d’aquest color. Suposo que no ens el 
faran treure de la senyera. Llavors, 
es veurien obligats a fer el mateix 
amb la bandera espanyola. 
És el color amb què s’acostuma a 
representar el sol, i la llum, i moltes 
flors. Els petits el fan servir molt a 
l’escola, els/les mestres l’han d’estar 
reposant constament a les safates. 
Van Gogh també en gastava molt. 
Volia impressionar, provocar bellu-
gueig. Ah, però era boig. I què? És 
que els bojos tenen atrofiats els sen-
timents? Potser per això l’han pro-
hibit, el groc. Potser la veritable raó 
no és la que ens volen fer creure, 
no és que representi una reclama-
ció que segons ells està errada per-
què, segons diuen, alguns dels detin-
guts, ara, ni són consellers ni poden 
tenir el qualificatiu de presos polí-

tics –també per imperatiu legal–, i 
com que estem en campanya elec-
toral...Coi, apa que no en sentim a dir 
de coses gruixudes en període elec-
toral! Ara resulta que ens hem tor-
nat primmirats de cop. Sempre els 
eufemismes, quan es vol fugir d’es-
tudi. Potser la veritable raó és que, 
en el fons del seu cor, el que predo-
mina és la foscor. No dic negre pel 
total respecte que em mereix la gent 
d’aquest color de pell. Foscor és el 
que em sembla que defineix millor a 
qui és cavernari, entenent per tal qui 
no vol moure’s, i si pogués tampoc 
deixaria que ho fessin els altres. Ar-
guments per a l’immobilisme? Fona-
mentalment, l’apel·lació a la deessa 
Fortuna i al déu Fobos. El meu pare 
m’ha explicat sempre que després de 
la guerra, a més de la por que infrin-
gia el règim com a tal, es feia córrer 

que hi havia una bruixa que sortia a 
les nits. Tot per distreure la gana, és 
clar. Oh, i el bo és que molta gent gran 
s’ho creia, això de la bruixa. 
7 de desembre, prop de les 10 del 
matí al Canaletes. Em disposo a fer 
una foto amb el mòbil al reguitzell 
de llaços grocs que hi ha a les bara-
nes. La faig i observo un home que, 
pujant pel carrer Asensi Vega i tro-
bant-se gairebé a l’alçada de la ba-
rana, no té l’expressió gaire alegre. 
Més aviat fa cara de pomes agres. 
Quan arriba al punt, empès per l’es-
pontaneïtat d’un acte reflex, amb 
contundència, estira amb un movi-
ment sec carregat de menyspreu la 
punta del primer signe emblemàtic 
que troba. El llaç resisteix, no pot 
arrabassar-lo. Qui l’ha lligat se n’ha 
ben assegurat. L’expressió de ràbia 
a la cara és ben palesa.

I és que un sentiment no es pot atu-
rar a cops de llei; i si a més està argu-
mentat i amb criteri, encara menys. 
A cops de porra –ara i aquí–, tampoc. 
Les fonts de Montjuïc no el llueixen. 
Pobres!, s’han quedat sense un dels 
colors anomenats bàsics. Tanmateix, 
el seu sacrifici, el seu obligat aclota-
ment de cap per imperatiu legal, ha 
generat per reproducció espòrica i 
espontània tot un esclat que s’ha es-
campat arreu. Fins i tot alguns revi-

“guerra civil de baixa intensitat” és 
que ha posat a la nevera els casos de 
corrupció. També els de corrupció ur-
banística i els de corrupció de la de-
mocràcia, com ha estat tot el procés 
previ del pàrquing de les Hortes. No 
se’n parla, no interessa, perquè estan 
passant coses molt més greus.
En aquest estat de coses no ens hem 
vist capaços de fer un adequat man-
teniment del cartell.
En aquests moments a les Hortes ja 
s’hi ha fet la gran destrossa del que 
serà el pàrquing, i el pitjor que podria 
passar és que es paralitzés l’obra. Per-
sonalment, vaig preguntar a l’alcal-
de si la intervenció de la hisenda ca-
talana posava en perill la subvenció 
que ha de finançar la meitat del pàr-
quing, i em va contestar que no es pre-
veu cap problema de finançament, la 
qual cosa es pot interpretar en qualse-
vol dels dos sentits, d’imprevisió o de 
l’existència de plans de contingència. 
Esperem que, com amb les obres d’art 
de Sixena, no s’aprofiti la confusió 
existent per urbanitzar l’altre cantó 
de la riera. Com deia un cartell subs-
crit en el seu dia pel partit de l’alcalde, 
NO CREUAREU LA RIERA! (o sí…, 
depèn del poble de Caldes).
Faig constar expressament que 
aquest article és personal, i no ha 
estat treballat, discutit i modificat 
pels companys de la Plataforma, com 
els anteriors articles sobre el tema.

cada dia 2/3 sacs de les fulles dels 
arbrers del carrer caigudes dins de 
casa meva; que ho faci qui li toqui. 
No tinc ni edat ni ganes, ni vull fer 
el que no em pertoca. 
Si tinc obligacions també tinc drets. 
Si no hi ha pressupost ni hi ha di-
ners, hi ha d’haver SOLUCIONS. 
No soc enginyer agrònom però d’ar-
bres de fulla perenne n’hi ha molts. A 
veure si es fan les actuacions de ma-
nera coherent, a veure si hi ha algú 
que en aquestes dates se l’il·luminin  
les idees  per fer les coses com cal. 
Que el 2018 ens porti seny. 
 
*Can Foixench
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L’Instagram del Nadal de Caldes 2017

@martaguallar @martadeve@markitus66

@rcampsf

@deliciusus

@totorothecukidog @jordi_poch@espigador @elpasqualet @carmegermavila

@pedragosa1916 @cirooduber

@arnaurocamassana

@martamateu @mogudescalderines
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la plataforma caldes Bull per la Marató recapta 3.169 € en favor de les malalties infeccioses

C
redacció

om cada any, la segona 
setmana de desembre, 
Catalunya es mobilitza 
per recaptar fons per La 
Marató de TV3, que en 

aquesta edició tots els fons recaptats ani-
ran destinats a la investigació de les ma-
lalties infeccioses.

Fa sis anys, algunes de les entitats 
calderines que sempre havien promogut 
diferents activitats per recaptar fons per 
destinar-los a La Marató es van unir sota 
el nom de Caldes Bull amb La Marató. 
Més de 20 entitats calderines, tant muni-
cipals com privades, amb l’ajuda de més 
de 40 col·laboradors, han aconseguit mo-
bilitzar gran part dels calderins per fer 
créixer la guardiola de La Marató.

El programa d’activitats d’aquest 
any s’ha concentrat al llarg del matí de 
diumenge, dia 17, a la plaça de Catalunya, 
que s’ha convertit en l’escenari de tots els 
actes programats.

La jornada es va iniciar amb el tret 
de sortida de la caminada popular, i cap 
a les 10 del matí a la plaça ja hi havia les 
tradicionals paradetes, on venien obres, 
objectes, manualitats o dolces degusta-
cions, i les entitats ja estaven preparades 
per començar les seves actuacions. En pri-
mer lloc, els alumnes de l’Escola Pia van 
oferir un concert de nadales amb flauta, 
i l’escola Kids&us va fer una representa-
ció teatral en anglès. Seguidament, l’As-
sociació Country Jardí va animar el pú-
blic que s’acostava a la plaça ballant les Durant el matí de diumenge es van programar actuacions de diferents entitats. > q. pascual / M. clapERs

Caldes es mou per La Marató
SOLIDArITAT | PLaça CataLUNya

coreografies d’aquesta disciplina i van tan-
car la seva actuació ballant a ritme de co-
untry la cançó de La Marató de l’any pas-
sat. Seguidament, els grups de dansa que 
havien d’actuar van fer un escalfament a 
ritme de zumba amb Cristina Triguero de 
Stage com a instructora. Les actuacions 
de les escoles calderines Step, Stage, CN 
Caldes i Line Dance van ser les més es-
perades i les més ovacionades; totes elles 
van preparar unes coreografies a ritme de 
hip-hop i música dance per fer gaudir el 
públic amb els seus moviments. L’escola 
calderina Step by Step va aprofitar l’oca-
sió per fer una de les actuacions amb les 
quals van resultar guanyadors al campio-
nat World Dance Cup celebrat a la ciutat 
d’Offenurg el passat mes de juny.

Un dels moments més esperats va 
ser el tret de sortida de la cursa Calidae, 
on un grup de famílies es va disfressar 
amb motius nadalencs, alguns d’ells fins 
i tot desafiant les baixes temperatures 
per recórrer els carrers que envolten la 
plaça Catalunya.

El final de la jornada va transcórrer 
com estava previst, amb el sorteig de les 
tires de la rifa i l’entrega dels premis. Els 
alumnes de l’escola de música Tot Música 
van fer l’última actuació del matí i la jor-
nada va acabar amb el vermut solidari.

L’organització celebra la solidaritat 
calderina i agraeix a totes les entitats, em-
preses i persones que hi han col·laborat 
que hagin fet possible aquesta jornada fes-
tiva. Gràcies a totes elles s’han aconseguit 
recaptar més de 3.000 €. Malgrat ser una 
quantitat inferior a la de 2016, s’ha valorat 
la jornada molt positivament.
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Les imatges anaven acompanyades de texts explicatius. > M. clapERs

Quan el temps 
s’escapa de les mans

EXPOSICIó | SaLa DELGER

EMM JOAN vALLS | CONCERt DE NaDaL CENTrE DEMOCràTIC 
23 DE DESEMbRE

CASINO | REPRESENtaCIó

EXPOSICIó | bIbLIOtECa

Fins diumenge, dia 17 de desembre, es va poder veure a la Sala Delger 
l’exposició fotogràfica “Fugit Irreparabile Tempus”, de l’autora calderina 
Marta Devesa Coll.
Es tracta d’un projecte que mostra la visió del pas del temps de diferents 
dones d’edats diverses i en què el nexe comú és la resposta a la pregunta: 
“En quin moment de la teva vida has tingut la sensació que se t’escapa 
el temps de les mans?” Cada fotografia estava acompanyada d’un text 
explicatiu de cada dona participant en què donava la resposta a la 
pregunta plantejada per l’autora. L’exposició constava d’unes imatges en 
blanc i negre que reflecteixen el pas de la vida i que amaguen la història 
de totes i cadascuna de les protagonistes. El públic també podia participar 
en l’exposició escrivint en una targeta la resposta a la mateixa pregunta 
que havien respost les mans fotografiades.

Dissabte passat, l’Associació 
de Veïns del Casc Antic va 
organitzar una activitat infantil 
en què, aquesta vegada, el 
personatge protagonista va ser 
la Fada Fredolica. Els més petits 
van gaudir d’una estona divertida 
en què les cançons nadalenques 
van ser les protagonistes. La 
cercavila va engegar a la plaça 
de l’Església i va anar recorrent 
el nucli antic de la vila, fent 
aturades davant dels diferents 
establiments que hi col·laboren. 
Una vegada a la plaça de nou, 
la xocolata calenta ja era a punt 
per repartir-se entre tot el públic 
assistent. D’aquest públic en van 
sortir les quatre mans innocents 
que van escollir les butlletes 
guanyadores del sorteig.
L’Associació va posar en marxa, 
el passat 24 de novembre, una 
campanya de dinamització del 
comerç del nucli antic, que 
consistia a omplir una butlleta 
en cada compra per entrar en 
el sorteig. D’aquesta manera, 
dissabte es van repartir els 
quatre premis de 600 € per poder 
comprar als diferents comerços 
adherits a aquesta iniciativa. 
Les butlletes guanyadores van 
ser per a la Mònica, segellada 
al Cafè de la Vila; Roger Fitó, 
segellada a Carme Tes; Mª Rosa 
Boluda, segellada al Festuk Cafè, 
i l’última per a Jordi Martin 
Clerch, segellada a l’Agresca. 

El Nadal ja ha arribat al 
nucli antic de Caldes

La Fada Fredolica amb alguns nens davant de l’arbre de Nadal > M. clapERs

ACTIvITAT INFANTIL | DINaMItzaCIó

la Fada Fredolica va protagonitzar les activitats nadalenques organitzades per
l’associació de Veïns del casc antic, que també va sortejar quatre premis de 600 €

Els concerts de Nadal de l’Escola Municipal de Música Joan Valls de 
Caldes de Montbui van arrencar divendres passat, dia 15 de desembre, 
a la Sala Noble de Can Rius. Flaustaff, orquestra de flautes, i el Cor 
Gospel de l’Escola de Música van interpretar diferents peces que van 
fer gaudir al públic assistent. Fins al dia 22 de desembre els alumnes 
de l’escola també oferiran al mateix espai els concerts de Nadal de 
cadascuna de les disciplines de l’Escola de Música Joan Valls.

Dissabte dia 23 al Centre Demo-
cràtic i Progressista es podran 
a sentir les nadales versionades 
per a músics/grups calderins/
nes amb la col·laboració puntu-
al d’un/a músic foraster. El preu 
de l’entrada és de 5 €.

Els dies 25 i 26 de desembre i 
el 7 de gener del 2018 al Casino 
de Caldes es faran les represen-
tacions dels pastorets de Josep 
Maria Folch i Torres a càrrec 
del Grup Escènic Casino i di-
rigits per Joan Tarradas, Jordi 
Graví i Laia Cuscó.

Fins al 27 de gener es pot veure a la Sala d’Actes de la Biblioteca de Caldes 
l’exposició “Fragments”, d’Humbert Batlles, una exposició fotogràfica 
on la paraula i la imatge es troben per reforçar-se, de vegades per l’atzar 
i d’altres de manera intencionada. L’autor, enamorat de la natura i de 
la fotografia, és capaç de mostrar sentiments a partir d’elements de la 
natura, que acompanya amb poesies d’autors com Miquel Martí i Pol, Joan 
Salvat-Papasseit o Josep Graner. 

‘Fragments’ de natura i 
poesia a la biblioteca 

Concert de Flaustaff a Can Rius

Turropop Festival

Els Pastorets
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Diumenge passat, 17 de desembre, el pavelló municipal Torre 
Roja va acollir la setena edició del Festival de Nadal del Club 
de Patinatge Artístic de Caldes, l’edició amb més participants 
en la història del club des de la seva fundació, al desembre 
del 2010. Més de 70 patinadors van participar-hi i van oferir 
al públic assistent diferents actuacions, tant de Nadal com 
de caràcter teatral de Broadway. També van tenir lloc les 

Salts i piruetes sobre patins actuacions individuals de competició de les patinadores que 
han aconseguit arribar a finals i semifinals en competicions 
importants durant aquesta temporada, i l’actuació destaca-
da de la parella de patinadors del club que actualment són 
segons de Catalunya en el nivell d’iniciació. Salts, piruetes, 
figures d’equilibri i elasticitat..., l’exhibició de Nadal va ser-
vir per mostrar les variades tècniques practicades en cada 
nivell, des del mini fins a cadet, segons la divisió del Consell 
Esportiu, i a nivell federatiu, des d’iniciació D fins al certificat. 

l’Esport ciclista calderí té cura de la llarga tradició ciclista de la vila i compta amb 200 socis inscrits

Esport Ciclista Cal-
derí és, en l’actua-
litat, el club ciclis-
ta més nombrós de 
Caldes, amb més de 

200 socis i una constant promoció 
de l’esport de les dues rodes amb 
l’organització de diferents curses 
i esdeveniments. Però la història 
d’aquesta entitat es remunta 92 
anys enrere, quan l’associació va 
pujar per primer cop a la bicicleta.

El 1925 va néixer el Deporte 
Ciclista Caldense, una associació 
esportiva que es va crear amb la 
intenció de fer excursions ciclistes 
i poder prendre part en competi-
cions. En l’època daurada del club, 
quan el professionalisme encara 
no estava del tot consolidat, es van 
arribar a assolir diferents èxits. 
D’entre tots ells destaca la Volta 
a Catalunya aconseguida per Mi-
quel Casas (1920-2003) el 1944, soci 
del club i enrolat a les files del C.C. 
Provenzalense, i que va mantenir 
la seva afiliació fins a la seva mort. 
Casas, resident al carrer Montser-
rat, va ser un dels grans esportis-
tes del club que va iniciar la car-
rera professional el 1941, a les files 
de la secció ciclista de la UD Sans 
–actual UE Sants– per fer el salt al 
Provenzalense (1944-1946).

En el seu periple professional 
va aconseguir guanyar una etapa 
de la Volta a Catalunya del 1942, 
dos grans premis de la Victòria de 
Manresa (1944 i 1945), el Criteri-
um Comunidad Foral de Navarra 
(1944), el GP de Sabadell (1944) i 
la quarta posició al campionat na-
cional d’escalada a Artxanda (País 
Basc). A la Volta a Catalunya de 
1944, es va imposar per davant del 
basc Dalmacio Langarica, guanya-
dor de La Vuelta el 1946, i del va-
lencià Vicente Miró.

Però a mitjan anys seixanta el 
club va desaparèixer com a tal, tot 
i que amb la sort que l’últim presi-
dent d’aquella època, Salvador Es-
torlesa, regent de Bicicletes Gaspar 
al carrer Major, va seguir pagant 
la llicència federativa any rere any.

Tot i això, a Caldes l’activitat 
ciclista no es va aturar i amb els 
anys va anar creixent fins que, el 

92 anys damunt la bicicleta

L’
Albert San Andrés

Foto de família dels integrans de l’Espot Ciclista Calderí en una de les nombroses sortides que organitzen. > cEDIDa

CICLISME | ENtItat

1985, un nou grup d’entusiastes va 
decidir rescatar l’associació, comp-
tant amb Estorlesa per fer servir la 
llicència que havia mantingut i re-
batejant l’entitat amb el nom actu-
al d’Esport Ciclista Calderí.

Començava una nova època 
daurada per a l’entitat i immedia-
tament aquest èxit va fer que s’as-
solís una xifra de gairebé 400 socis 
a finals dels anys vuitanta, amb un 
equip de competició en categoria 
cadet en què va competir una de les 
promeses del moment, Àngel Edo, 
que posteriorment faria el salt al ci-
clisme professional durant 15 tem-
porades en equips com el Kelme 
o el Saunier Duval. Va ser un mo-
ment en què els èxits van tornar, 
amb una Copa Catalunya cadet.

Amb el patrocini principal de 

D’entre tots els èxits 
del club, destaca la 
volta a Catalunya 
aconseguida per 
Miquel Casas el 1944

Sanejaments Soler, Cicles Vendrell 
i diverses empreses de Sentmenat, 
el club no va deixar de banda la 
vessant més social, amb l’organit-
zació de marxes cicloturistes com 
la Vila Termal de Caldes, amb un 
recorregut d’uns 80 quilòmetres 
per les terres del Vallès.

Al principi dels noranta, des-
prés d’un canvi de junta i a causa 
de l’alt cost del manteniment d’un 
equip ciclista, el club va decidir 
prescindir de la part esportiva per 
dedicar-se en exclusiva a la vessant 
més social del ciclisme, i va comen-
çar a organitzar proves com la Pe-
dalada Calderina o la Diada de la 
Bicicleta. A més, amb la intenció 
d’arribar a totes les franges d’edat, 
l’Esport Ciclista Calderí va crear 
diferents esdeveniments com la de-

sapareguda Challenge Escolar, diri-
gida a nenes i nens d’edat escolar i 
que va arribar a tenir 150 partici-
pants que omplien l’avinguda Josep 
Fontcuberta abans de ser urbanit-
zada. Ciclistes com Mercè Tusell 
van sorgir d’aquesta iniciativa.

En l’actualitat, l’Escola de Ci-
clisme va substituir el Challenge, 
que aprofita el temps hivernal per 
ensenyar a estimar l’esport amb 
sortides que s’inicien a la plaça de 
la Salut tots els diumenges al matí.

Amb Jaume Vendrell al cap-
davant des de fa 14 temporades, el 
club segueix el seu camí organitzant 
sortides durant els caps de setma-
na, tant de carretera com de BTT, 
amb grups de 20-25 esportistes, que 
fan que el club segueixi pedalant 92 
anys després de la seva fundació.
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Canals, Gomariz i Sanz amb el trofeu de la competició comarcal. > cN calDEs

Canals, Gomariz i Sanz, 
campiones en Futsal 

FUTBOL SALA | SELECCIONS COMaRCaLS

Núria Canals, Andrea Gomariz i Júlia Sanz, tres jugadores de futbol 
sala seleccionades per al campionat comarcal i provinents del CN 
Caldes, van assolir la gran victòria amb la selecció de Girona/Mares-
me/Vallès Oriental/Osona. El cap de setmana passat, del divendres 
8 al dissabte 9 de desembre, va disputar-se la 7a edició dels Campio-
nats Comarcals de seleccions de futbol sala a la Ciutat Esportiva de 
Blanes. En el campionat hi van participar 60 seleccions de totes les 
comarques de Catalunya i Andorra, amb un total de 720 jugadors se-
leccionats i, d’entre ells, una notable representació calderina de la mà 
dels 16 esportistes del CN Caldes: 11 jugadors/es en la selecció del Va-
llès Oriental de les categories benjamí, aleví, infantil i cadet, i 5 juga-
dores més en la selecció del Girona/Maresme/Vallès Oriental/Osona 
en les categories juvenil i cadet femení. Del total de participants de 
la vila i del CN Caldes, les tres jugadores del cadet femení van ser les 
campiones, amb la seva selecció, del campionat comarcal dins la seva 
categoria. A banda dels jugadors i jugadores, el CN Caldes va voler 
destacar la participació del cos tècnic, entrenadors de la casa com Jo-
natan Muñoz, porter del 1r equip i entrenador de la selecció del Va-
llès Oriental en la categoria infantil, i Dani Julià, entrenador del Vallès 
Oriental/Girona/Maresme/Osona en l’equip campió, el cadet femení. 

l CF Caldes va aco-
miadar el 2017 amb 
una nova victòria 
contra el CF Mont-
meló (4-2), l’onze-

na consecutiva ja pel conjunt de 
la vila termal, líder una jornada 
més del grup 9 de Tercera Cata-
lana. Es tracta d’un triomf espe-
cial i amb molt de valor, més enllà 
de l’aspecte esportiu, ja que l’equip 
blaugrana va retre el millor home-
natge a Oriol Trigo, jugador aleví 
del club que fa dos mesos va patir 
un accident que va posar en seri-
ós risc la seva vida. Havent donat 
ja un pas clau en la seva recupera-
ció, l’Oriol va ser present al par-
tit i va realitzar el servei d’honor, 
a més de rebre una pilota i una sa-

El CF Caldes guanya un 
partit molt especial (4-2) 

L’Oriol, al centre, amb tots els jugadors del CF Caldes. > T. caNYaMERas

marreta signada per tots els juga-
dors del sènior com a obsequi per 
part del CF Caldes. El CF Montme-
ló, en una altra acció molt bonica i 
esportiva, també va tenir un gran 
detall amb el futbolista al regalar-li 
un banderí del club montmeloní.

Pel que fa al partit, el conjunt 
del calderí Marc Fortuny va estre-
nar el marcador amb més facilitat 
del que s’esperava, ja que s’enfron-
tava a un equip molt rocós que arri-
bava a Les Cremades com el segon 
menys golejat de la categoria. Així, 
Maude Balde, amb un míssil a l’es-
caire des de fora de l’àrea, i Kevin 
Caballero, que va marcar en un 
rebuig derivat d’un mà a mà, van 
posar de cara el partit pel CF Cal-
des els 10 primers minuts.

FUTBOL | 3a CataLaNa

El Montmeló va intentar reac-
cionar avançant línies, però abans 
de la mitja hora Kevin, una altra 
vegada, va deixar el matx encar-
rilat amb una clàssica jugada del 
davanter, que va trencar a l’espai 
a passada d’Aarón Parra, per supe-
rar el porter en l’u contra u i mar-
car el seu 16è gol en aquesta tem-
porada. Abans del descans, David 
Ferran va anotar el quart gol, des-
prés que un refús del porter visi-
tant rebotés en l’extrem. 

El Montmeló va retallar distàn-
cies al segon temps amb dianes al 
70’ i al 86’, sense que el CF Caldes 
veiés amenaçada una altra victòria. 
Els de la vila termal no tornaran a 
jugar fins al dia 7 de gener, quan visi-
tin el Sant Celoni. > T. CANyAMERAS

El Recam làser caldes va empatar a 4 davant el 
cp Voltregà en un partit autènticament boig i on la 
defensa calderina no va saber aguantar un marcador 
de 3-1 a favor. amb aquest empat els de candami es 
compliquen molt la participació a la copa del Rei

hòqUEI  | Ok LLIGa

Repartiment de gols

Els primers minuts van ser molt igualats i 
no va ser fins al minut 10 quan Rovira va 
marcar el 1-0 aprofitant una falta directa per 
blava a Armengol. 3 minuts més tard però, 
Vargas va fer el 1-1 amb un potent xut que va 
desviar Molera i es va col·lar a la porteria de 
Campor. Amb aquesta igualtat a l’electrònic 
es va arribar al descans.
A la represa es van veure fins a 6 gols, 3 per 
banda. Rovira ha fet el 2-1 amb un potent xut 
al minut 27 i Alexandre Acsensi el 3-1. Un 
marcador que semblava còmode pels cal-
derins però res més lluny de la realitat, Ar-

mengol i Teixidó van igualar el duel en qües-
tió de 5 minuts. 
Amb el 3-3, Rovira va tenir la 10a però el 4 
del Caldes no va poder superar a Blai Roca 
que va aturat molt bé l’acció. Galbas va fer el 
4-3 quan només quedaven 2 minuts pel final 
però Crespo va baixar l’eufòria calderina a 
la següent jugada amb un gol que posava el 
4-4 en el marcador. 
Amb aquest empat el Caldes suma 15 punts 
i es manté a la zona mitja de la taula. La se-
güent jornada i última del 2017 serà a la pista 
del CE Noia Freixenet. > PREMSA CH CALDESUna de les jugades del vibrant partit contra el CP Voltregà que va acabar en empat. >pREMsa cH calDEs

E
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Canals, Gomariz i Sanz, 
campiones en Futsal 

CLASSIFICACIONS

HOQUEI
OK lliga  · J 13

CLASSIFICACIÓ PT

Barcelona - Lleida 4-1
Vendrell - Asturhockey 5-1
Girona - Palafrugell 3-2
Alcoi - Lloret 0-2
Caldes - Voltregà 4-4
Reus - Igualada -
Arenys - Noia 0-3
Coinasa - Vic 7-1

coinassa liceo Hc 36
Fc Barcelona lassa 34
Reus Deportiu la Fira 27
cE Noia Freixenet 27
IcG software lleida 24
cE Vendrell 20
citylift Girona cH 18
Igualada calaf Grup Hc 17
Enrile pas alcoi 17
cp Voltregà 16
CH Caldes Recam Laser 15
club patí Vic 13
cH lloret Vila Esportiva 13
cH palafrugell 6
asturhockey cp 4
cE arenys de Munt 4

FUTBOL
3a caTalaNa · GRup 9 · J 15 

CLASSIFICACIÓ PT

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

Caldes Montbui CF A 42
Vilanova Vallès cF a 35
sant celoni uE a 31
lliçà de Vall cF a 31
lourdes uD a 29
sta Maria Montcada 28
Montmeló uE cF a 27
cF sta perpètua a 25
sarrià cp B 18
canovelles uE a 17
la Torreta cF a 17
sta Eulàlia Ronçana  15
ametlla aEc a 14
llinars cE a 12
palautordera cF a 12
Valles caT a 11
Bigues cE a 10
Vilamajor cF a 8

FUTBOL SALA M
Divisió d’Honor · GRup I · J 10

CLASSIFICACIÓ PT

Barnasants - Rubí 7-0
parets - premià D. 3-1
centelles - arenys M. 7-8
Riudellots - can calet 1-4
Montseny - Floresta 5-2
Caldes - St Andreu 6-1
arenys Fr. - pineda 2-4

Barnasants Fsc a 25
cFs arenys de Munt a 22
pineda de Mar Fs a 21
Barri can calet cFs a 21
CN Caldes FS A 20
Jamones centelles aE a 17
st andreu sagrera a 14
parets Fs a 14
Futsal Frankfurt arenys a 10
Olímpic Floresta B 8
Riudellots acE a 8
Montseny cEcD a 7
cFs premià de Dalt a 7
Rubí cEFs a 7

FUTBOL SALA F
Divisió d’Honor · GRup I · J 10

CLASSIFICACIÓ PT

st Vicenç - salou 6-2
Vallseca - sabadell 4-0
Jesus Maria - Caldes 4-2
Tortosa - Ripollet 1-6
Hospitalet - les corts R
altafulla - Esplugues 2-1
Mataró - catgas 7-2

Estel Vallseca a 22
CN Caldes FS A 21
Futsal aliança Mataró 19
Ripollet Fs a 18
les corts uBaE aE a 14
salou cFs a 12
penya Esplugues aE B 12
Jesús Maria cE a 12
Jordi Torras st Vicenç 11
altafulla Fs a 11
catgas Energia 9
Fs sabadell Femení B 7
Femení Tortosa-Ebre cF 3

WATERPOLO
2a Divisió M. · Grup a 1a Fase · J9

CLASSIFICACIÓ PG PP

picornell - Olot -
Caldes - Banyoles 8-11
Igualada - Figueres 17-9
Mataró - autònoma -

u. autònoma 7  0
cN Mataró B 5 1
cN Banyoles 5 3
cW st adrià B 4 4
cN Olot 4 3
cE picornell 4 3
cN Igualada 3 4
cW Figueres 1 7
CN Caldes 0 8

BÀSQUET M
2a MasculINa · GRup III · J 13

CLASSIFICACIÓ PG PP

st quirze - Berga 67-58
Morell - st Nicolau 78-73
Caldes - St Pere 67-57
Matadepera - st cugat 73-69
Valls - Reus 85-68
Vilatorrada - cerdanyola 83-81
salou - artés 68-54
Vaillant - st Jordi 62-63

cB Valls BNa 11 2
cB Vilatorrada 10 2
cEB st Jordi a 8 5
Bàsquet Berga 8 4
Vaillant asFE 8 4
Manyanet Reus a 7 6
cB Matadepera 6 7
cB cerdanyola 7 5
cB artés B 6 7
CN Caldes A 6 7
qBasket st cugat 5 7
cB salou B 5 7
st quirze Bc B 4 9
cB Morell a 4 9
cB st pere 3 10
cE st Nicolau B 3 10

BÀSQUET F
2a FEMENINa · GRup III · J 13

CLASSIFICACIÓ PG PP

Esplugues - Neus 67-51
Barça - Badalona 64-43
sabadell - aEsE 33-58
Cornellà - Caldes 59-65
st Nicolau - collblanc 60-19
Hospitalet - st quirze 69-28
llefià - Ripollet 54-46
Terrassa - st Jordi 30-51

cB Nou Esplugues 12 1
cEJ l’Hospitalet B 10 3
Barça cBs B 10 3
cEB st Jordi 10 3
aEsE a 9 4
cB Ripollet 9 4
CN Caldes 8 5
cN Terrassa B 7 6
cE st Nicolau B 7 6
Bàsquet Neus a 6 7
B pia sabadell 5 8
BF cornellà 4 9
uB llefià a 4 9
Badalona a 2 11
aEc collblanc a 1 12
st quirze Bc 0 13
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EXPOSICIONS 
Fins al 27 de gener: 
“Fragments”, d’Humbert 
batlles. 
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’una amb l’altra. 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 entrada lliure. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

desembre
  DIMECRES 20

19 h · CONCErT 
Concert de Nadal amb corals i 
orquestres.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: EMM Joan Valls. 

  DIVENDRES 22
17 h · NADALES
Cantada de nadales a càrrec 
dels alumnes de New Horizons.
Lloc i organitza: Fundació 
Santa Susanna. 

18.30 h · CONCErT
Concert de Nadal amb Violoncels. 
Lloc: Sala d’actes de l’Escola de 
Música.
Organitza: EMM Joan Valls. 

  DISSABTE 23
09 h · MEDITACIó
Meditació, Pranayama, 
Satsang amb Vijay amar i 
Swamini Danda.
Lloc i organitza: yoga ashram.

10 h · TIó SOLIDArI
activitat gratuïta amb vals 
de Caldes Centre Comercial 
i UCIC, a canvi de portar 
aliments per al Rebost Solidari.
Lloc: plaça Moreu.
Organitza: UCIC.

17 h · CONCErT
Concert de la Coral Guisla.
Lloc i organitza: Fundació 
Santa Susanna. 

16 h · JUMP ThrOUGT
tècniques bàsiques: salts, 
transicions i equilibris sobre 
mans (jump through, jump 
back i arm balances).
Lloc i organitza: yoga ashram.

19 h · CONCErT
Concert de Nadal de la Coral 
Guisla.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: Coral Guisla.  

19 h · INAUGUrACIó
Dibuixos d’estil japonès.
Lloc: Local Social aikido 
Sakaki (c/buenos aires, 56). 
Organitza: aikido Sakaki.

19 h · TUrrOPOP 
FESTIvAL
Nadales versionades per 
músics/grups calderins/nes. 
Preu solidari: 5 €. 
Lloc i org.: El Centre, ateneu 
Democràtic i Progressista.

  DIUMENGE 24
17 h · PESSEBrE vIvENT
acte gratuït.
Lloc: Església de Santa Maria.
Org.: el Pessebre Vivent de Caldes.

18 h · MISSA
Lloc: Església de Santa Maria.
Organitza: La Parròquia Santa 
Maria de Caldes de Montbui.

24 h · MISSA DEL GALL
Lloc: Església de Santa Maria.
Org.: la Parròquia Sta. Maria de 
Caldes de Montbui.

  DILLUNS 25
18.30 h · ELS PASTOrETS 
Representació d’Els Pastorets 
de Josep M. Folch i torres, 
dirigit per Francesc Serra. 
amb la interpretació i les 
novetats del Grup Escènic 
Casino de Caldes. Preu: 10 i 12 
€, i infantil, 6 €. 
Lloc: Sala Gran del Casino de 
Caldes.
Organitza: Casino de Caldes.

  DIMARTS 26
11.30 h · vISITA DEL 
PATGE rEIAL 
Lloc: plaça Moreu.
Organitza: Comissió de Reis.

18.30 h · ELS PASTOrETS 
Representació d’Els Pastorets 
de Josep M. Folch i torres, 
dirigit per Francesc Serra. amb 
la interpretació i les novetats 
del Grup Escènic Casino de 
Caldes. Preu d’entrada: 10 i 12 
€, i infantil, 6 €.  
Lloc: Sala Gran del Casino de 
Caldes.
Organitza: Casino de Caldes.

  DIMECRES 27
07 h · IOGA
Classe de Pranayama. 
tècniques de respiració 
(1,5 hores). 
Lloc i organitza: yoga ashram.

10 h · TALLEr DE TITELLES 
taller gratuït amb vals de 
Caldes Centre Comercial i UCIC.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: UCIC.

16.30 h · TEATrE
actuació teatral a càrrec de 
l’associació Cultural de la Dona.
Lloc i org.: Fundació Santa 
Susanna. 

  DIJOUS 28
19 h · IOGA
Classe de Hatha yoga (1,5 
hores). Hatha yoga clàssic, al 
més pur estil tradicional, tal 
com es practica a l’Índia. 
Lloc i organitza: yoga ashram.

  DIVENDRES 29
17 h · ELS PASTOrETS
Representació d’Els Pastorets 
a càrrec del grup d’animació 
Riure per Viure del Santa 
Susanna.
Lloc i org.: Fundació Sta. Susanna. 

19 h · IOGA
Classe d’ashtanga yoga 
dirigida (1,5 hores).
Lloc i organitza: yoga ashram.

  DISSABTE 30
EXCUrSIó
Excursió matinal
“Crematorrons”.
Lloc: .boscos de Granera.
Organitza: CECMO.

09 h · MEDITACIó
Meditació d’obertura dirigit 
amb Swamini Danda, i treball 
d’obertura de maluc (hip 
opening) i extensions de 
columna (backbends) amb 
Vijay amar.
Lloc i organitza: yoga ashram.

16 h · IOGA
Postures invertides (sirsasana, 
pincha mayurasana, adho 
mukha vrksasana…).
Lloc i organitza: yoga ashram.

gener
  DILLUNS 01

19.30 h · CONCErT
Gran concert de valsos i polques 
de Cap d’any amb l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà. amb 
el programa següent: “tritsch 
tratsch polca”, “El bell Danubi 
blau”, “Vals de l’emperador”, 
“Suite del trencanous”, 
“Pizzicato polca”, “Llamps i 
trons” i “La Dansa del Sabre”.               
Preu d’entrada: de 14 a 17 €. 
Lloc: Sala Gran.
Organitza: Casino de Caldes. 

  DIMARTS 02
08 h · DEIXALLErIA MòBIL
Lloc: cantonada entre el carrer 
Montserrat i l’avinguda de Pi i 
Margall.
Org.: ajuntament de Caldes.  

  DIJOUS 04
18 h · LLIBrETEr rEIAL
Visita del Llibreter Reial, 
que presentarà un espectacle 
infantil al vestíbul de la 
biblioteca Municipal. En acabar 
l’acte, els infants podran lliurar-
li personalment les seves cartes. 
Lloc: Àrea Infantil.
Organitza: biblioteca de Caldes. 

  DIVENDRES 05
10 h · “FEr FELIÇ UN 
INFANT DONANT UNA 
JOGUINA”
termini de la col·laboració de 
la biblioteca de Caldes amb la 
campanya de la Creu Roja “Fer 
feliç a un infant donant una 
joguina”, mitjançant el biblioutlet. 
Fins al 5 de gener hi ha habilitat un 
espai solidari a través de la venda 
de llibres de segona mà i una caixa 
on s’hi han dipositat joguines. 
Els diners recaptats aniran 
destinats a comprar joguines per 
a la campanya “Fer feliç un infant 
donant una joguina”
Lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

18.30 h · CAvALCADA 
rEIS D’OrIENT
Recorregut: des de la zona del 
tint fins a la pl. Font del Lleó. 
Organitza: Comissió de Reis.

20 h · PArLAMENTS 
rEIS D’OrIENT
Lloc: plaça de la Font del Lleó.
Organitza: Comissió de Reis.

CONCUrS 
Finalitza el període per 
participar en el concurs “afalaga 
amb un llibre”. 
Lloc i organitza: Àrea adults de 
la biblioteca de Caldes.

  DIUMENGE 07
CONCUrS
Resolució del concurs “afalaga 
amb un llibre”. S’anunciaran els 
tres guanyadors, als quals se’ls 
trucarà per fer arribar els premis 
als seus destinataris.
Lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

18.30 h · ELS PASTOrETS 
Representació d’Els Pastorets. 
Lloc: Sala Gran Casino de Caldes
Organitza: Casino de Caldes.

  DILLUNS 08
18 h · LLIBrETEr rEIAL
Els més petits de casa poden 
venir amb el certificat reial a 
buscar els regals que els Reis 
els hagin deixat a la biblioteca. 
Lloc: àrea infantil.
Org.: biblioteca de Caldes. 

del 16 de desembre al 09 de gener 2018

HORARIS DE NADAL D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
TOTS ELS EQUIPAMENTS ESTARAN TANCATS ELS DIES FESTIUS DE NADAL, SANT ESTEVE, ANy NOU I REIS.  
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) Tancada els dies festius assenyalats al calendari. | Arxiu Municipal l’arxiu Històric i l’arxiu administratiu estaran tancats 
del 21 al 29 de desembre (ambdós inclosos). | Biblioteca Tancada del 24 de desembre a l’1 de gener. Dijous 5 de gener, horari especial, de 10 a 14 h. | Banys Termals El 
Safareig Tancat el 25 i 26 de desembre, l’1 i 6 de gener i també, com és habitual, els dilluns i els dimarts durant tot el dia i els dimecres i els dijous al matí. | Caldes Emprèn 
Tancat del 22 al 30 de desembre. | Camp Municipal de Futbol Tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener. les vigílies de festiu entre setmana només s’obrirà 
als matins. | Cementiri Tancat els dies festius assenyalats al calendari i els dilluns. la resta de dies, obert en horari habitual (de dimarts a divendres de 8 a 18 h i els dissabtes 
i diumenges de 9 a 14 h). | Centre Cívic i Cultural Tancat els dies festius assenyalats al calendari i el 5 de gener. la resta de dies, horari de 17.30 a 20 h. | Centre Obert 
Buimont Tancat del 22 de desembre al 5 de gener. | Complex Esportiu Les Cremades Tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener. les vigílies de festiu entre 
setmana només s’obrirà als matins. | Deixalleria Tancada els dies festius assenyalats al calendari i els dilluns. la resta de dies obrirà en el seu horari habitual (dimarts de 16 
a 19 h; de dimecres a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h; dissabte de 9 a 15 h; diumenge de 9 a 14.30 h). | Escola d’Adults Tancada del 23 de desembre al 7 de gener. 
El dia 21 de desembre serà dia no lectiu. |  Espai Jove El Toc Tancat del 23 de desembre al 7 de gener. Obrirà de manera puntual pel parc Infantil de Nadal (pIN) del 27 al 
29 de desembre de 16 a 20 h. | Museu Thermalia / Oficina de Turisme Tancat el 25 i 26 de desembre i  l’1 i 6 de gener tot el dia; tancat tots els dilluns. | GMSSA Tancada 
els dies festius assenyalats al calendari. | Oficina de Català Tancada del 22 de desembre al 7 de gener. | Oficina d’Habitatge Tancada del 27 al 30 de desembre. | Oficina 
Municipal d’Escolarització Tancada del 23 de desembre a l’1 de gener. | Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) Tancada els dies festius assenyalats al 
calendari. | Pavelló Municipal Bugarai, Les Cremades i Torre Roja Tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener. les vigílies de festiu entre setmana només 
s’obrirà als matins. | Punt de Voluntariat Tancat els dies festius assenyalats al calendari i del 27 de desembre al 2 de gener.
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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

16 de desembre · 91 anys
ALFRED BARCELO PRAT

14 de desembre · 82 anys
JUAN CASELLAS JOFRE

13 de desembre · 92 anys
CARLOS COLOME TORRAS

13 de desembre · 74 anys
FRANCISCO PALENCIA FERRE

11 de desembre · 89 anys
ANTONIA COzAR MENDOzA

06 de desembre · 79 anys
MARIA CARME FUSTER COMES

Netegem i triem les verdures. Les carns i els ossos 
els netegem bé amb aigua, sobretot si són salats.
Posem tots els ingredients del brou en una olla gran 
(menys la col) i hi posem uns 5 o 6 litres d’ aigua. 
Els cigrons, els podem posar en una malla especi-
al, si en tenim.
Quan bull, abaixem el foc i  tapem l’ olla. Si hi hem 
posat els ossos i el peu salats, de moment no hi po-
sarem sal fins que més endavant el tastem, si no 
eren salats, salarem ara el brou. Posem uns 40 ml. 
d’ oli en un vaset i 3 cullerades de farina, ho reme-
nem bé i ho tirem a l’ olla del brou. Fem la pilota i 
les mandonguilles: Barregem bé tots els ingredi-
ents i passem la pilota per farina. Fem mandon-
guilles petites i també les passem per farina. Les 
reservem. Deixem que vagi bullint i quan ja faci un 
parell d’ hores hi tirem la col i la pilota. Tastem el 
brou per saber si hi falta sal. Com que s’ anirà re-
duint , hi haurem d’ afegir aigua  Deixem que bulli 
un hora més.
El colem i fem l’ escudella: agafem un parell de litres 
de brou i quan bull hi tirem els galets i  les mandon-
guilles. Deixem coure fins que la pasta sigui cuita.
Servim l’ escudella amb la carn de l’ olla tallada i 
les verdures.

Ingredients

Pel brou:
-1 quarter de gallina 
-1 tros de pollastre
-3 ossos d’ espinada de porc
-peu de porc salat 
-1 os de pernil 
-2 botifarres negres 
una mica seques
-2 botifarres blanques
-2 ossos de vedella 
-2 pastanagues
-2 patates
-1 porro
-1 branca d’ api
-la meitat d’ una col 
-200 grs. de cigrons 
-1 ceba
-oli d’ oliva, sal, farina

Escudella de Nadal“El Nadal no és una data;
 és un estat en la ment”
> Mary Ellen Chase

La recepta calderinaLa frase de la quinzena

Per la pilota i 
les mandonguilles: 
-500 grs. de carn 
picada de porc
-1 ou
-2 cullerades de pa ratllat
-julivert, 2 alls, sal 

Per a l’ escudella:
-2,5 litres del brou 
que hem fet
-200 grs. de galets 
-les mandonguilles 
preparades
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Curiositats

“Els italians 
som un poble molt 
nacionalista amb 

el menjar”
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· Què hi ha darrere de Na Madrona?
Pràcticament la culpa la té la meva 
dona. Jo vivia a Florència i ella hi es-
tudiava patronatge. Per aquelles casu-
alitats de la vida, un amic va conèixer 
la vila universitària on estava la Marta. 
Ens vam conèixer però ella tenia el 
compromís de tornar a Catalunya a 
una empresa familiar. Com que ja feia 
un any que estàvem junts i jo només 
tenia la guitarra, l’equip de música i 
una bossa, vam decidir venir cap aquí. 
D’això en farà l’any que ve 30 anys.

· I encara no has perdut l’accent italià?
No. Són 30 anys i es diu fàcil. El que 
estic perdent és parlar sicilià. Ni amb 
el meu germà el parlo, des de ben petit 
que li parlo en italià.

· Arribes a Catalunya amb 22 anys. 
Què fas aleshores?
A Itàlia ja feia d’aprenent de cuina. A 
l’arribar aquí vaig haver d’aprendre 
la llengua. Vaig treballar a Barcelona, 
a Vic, a tot arreu. Vivíem a Sant Feliu 
de Codines, després a Gallifa... I un dia 
parlant, vam pensar en el nucli antic 
de Caldes. Aquest carrer on es troba 
Na Madrona – el carrer de la Canal- el 
vam buscar expressament. Buscàvem 
un carrer estret i el vam trobar. 

· Quan es va obrir el vostre establi-
ment, ara fa 19 anys, hi havia alguna 
oferta semblant a Caldes?

Hi havia el Robert de Nola, els bars 
clàssics que hi ha per aquí i els bal-
nearis. No hi havia res més. Vam 
obrir quasi al mateix temps que el 
Pa Torrat, al carrer de Bellit. Però 
es pot dir que no hi havia res

· El boca-orella va funcionar a la 
perfecció?
Sí, la gent de Sant Feliu i de Caldes 
ho van provar i es va escampar la 
veu des del primer dia. Els dies de 
cada dia no però als caps de setma-
na salvàvem la setmana.

· Si un pensa en Caldes, a part 
dels balnearis, la gastronomia 
hi juga un paper molt important.
Sí. Hi ha una oferta de cuina molt 
bona i molt variada

· I a què ho atribueixes?
Caldes és un poble molt bonic. 
De vegades, quan un poble és tan 
bonic, ningú fa res per promocio-
nar-lo. Ara sí que s’estan fent coses, 
quan nosaltres vam començar es-
tava tot parat. Caldes era com una 
nena bonica que s’ho sent tant que 
no fa res, que no obre ni la boca. 

· Aquí sabem bullir bé la pasta?
Crec que la qüestió no rau tan sols 
en com la bullir la pasta, sinó en la 
seva qualitat. Quan proves una pasta 
de qualitat superior ja ho notes a la 
boca. No és el mateix bullir una pasta 
Faisán que una Barilla o De Cecco. 

· La pasta et ve directament d’Itàlia?
Sí. Perquè te’n facis una idea. Per 
cada mig quilo de la pasta que fem 
servir podria comprar 1,5 quilos de 
Faisán. Un dia d’agost estàvem a Al-
tafulla amb el food truck i van venir 
uns italians de Nàpols. Van dema-
nar pasta a la Marta i després van 
tornar on teníem una bossa d’es-
combraries, va girar-la per veure de 
quina pasta es tractava. Al veure la 
marca va dir : Ora lo capisco! 

· A Caldes venen molts turistes 
estrangers. Què diuen del vos-
tre restaurant quan el trepitgen?
Són molt educats. Teníem un cli-
ent de Londres que venia aquí per 
feina. Per a ell, érem el millor res-
taurant d’Europa. Estava encanta-
díssim amb nosaltres.

· Un altre dels elements caracte-
rístics dels restaurants italians 
és el cafè. Això sempre ho teniu 
en compte?
A Itàlia amb el menjar no s’hi juga. 
A qualsevol lloc d’Itàlia li pregun-
tes a un dels seus habitants i et 
sabrà donar una idea dels millors 
llocs. Ara, si hi ha a Itàlia algun bar 
que fa cafès dolents, amb una set-
mana haurà tancat les seves por-
tes. Som un poble molt nacionalis-
ta amb el menjar.

Vincenzo 
Cavallaro

Xef i cuiner del restaurant Na Madrona

aquest sicilià, concretament de catània, es pot dir que fa més 
anys que viu a catalunya que al seu país d’origen. El cafè és 
l’estímul vital de cada jornada, bé sigui per a una conversa o 
per parlar amb el seu equip del restaurant. Humil, senzill i bon 
conversador, sempre té en la ment la seva dona, la Marta, amb la 
qual formen un tàndem ideal: ell als fogons i ella atenent els clients.

Jordi rius

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


