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Enguany, els alumnes 
del Taller d’Art Manolo 
Hugué han elaborat un 
ninot per denunciar la 
violència masclista

D
Jordi Rius

TRADICIons | CARNAvAL

Caldes es prepara per l’arribada      del Carnestoltes

issabte és el dia de l’arri-
bada del Carnestoltes i a 
Caldes se l’espera a par-
tir de les 17.30 h, quan co-
mençarà la rua del Car-

naval amb un recorregut estrenat fa 
dos anys d’uns 1.300 metres, que ar-
rencarà al passeig del Remei i enlla-
çarà amb el carrer Major, la plaça de 
l’Àngel, l’avinguda Pi i Margall i el car-
rer Mossèn Cinto Verdaguer, i acaba-
rà a la zona esportiva del Bugarai. Les 
carrosses i altres vehicles deixaran la 
rua a l’arribar a Mossèn Cinto Ver-
daguer, i continuaran per l’avinguda 
Pi i Margall fins al carrer Montserrat 
Roig, i estacionaran a l’aparcament de 
la zona del Tint. Les inscripcions enca-
ra es poden fer en línia a http://carna-
val.caldesdemontbui.cat fins a aquest 
dimecres, 7 de febrer, abans de les 14 
h i presencialment a l’OAC de l’Ajun-
tament fins també a aquest dimecres, 
7 de febrer, abans de les 14 h, o a l’Es-
pai Jove El TOC fins avui mateix abans 
de les 20.15 h.

Hi haurà dos premis a les millors 
disfresses de grup (entre 4 i 10 perso-
nes); sis premis a les millors disfresses 
de comparsa (més de 10 persones), i un 
premi al millor esbronc. Els esbroncs 
són versos de denúncia i sàtira que re-
treuen els defectes i les faltes de perso-
nes o fets esdevinguts i que s’adrecen al 
rei Carnestoltes, el ninot que encarna 
tots aquests mals i que, per expiar-los, 
és cremat la nit de Carnaval. El premi 
especial de comparsa Carnestoltes 2018 
rebrà 300 €; les comparses més origi-
nal, més marxosa, la de millor posada 
en escena, la més divertida –catego-
ria creada l’any passat– i la del premi 
a criteri del jurat rebran 200 € cadas-
cuna. L’esbronc de Carnestoltes perce-
brà 100 €, mentre que el grup més en-
ginyós, entre 4 i 10 persones, rebrà 80 
€, igual que el grup més entranyable, 
que en rebrà també 80. L’any passat van 
participar-hi quatre grups i vuit com-
parses, i es van fer dos esbroncs. L’ano-
menada Família Adams es va endur el 
premi a la comparsa més divertida.

Altres premis atorgats van ser 
per als grups LEGOS, que anaven dis-
fressats amb estructures cúbiques ca-
racterístiques d’un entranyable joc de 
construcció, i Els Diables de Caldes, 
per l’enginyosa disfressa de policies lo-
cals i parquímetres anomenada “Pa-
gant, sant Pere aparca”. Els Diables de 
Caldes també van ser mereixedors del 
premi de l’Esbronc per uns enginyosos 
versos relatius a l’actualitat calderina.

Els premis a les comparses van 

ser repartits. El principal, el premi es-
pecial de comparsa, va recaure en l’es-
cola de dansa i ball Stage, per les dis-
fresses d’arlequins. L’Agrupament 
Escolta El Pasqualet, amb “CAUmpi qui 
pugui”, va guanyar-ne dos: a la compar-
sa més marxosa i a la més original. La 
comparsa Step by Step va guanyar la 
millor posada en escena, per una dis-
fressa inspirada en El País de Mai Més, 
de Peter Pan, i el premi a criteri del 
jurat, que va valorar el treball artesa-
nal, va recaure en la comparsa Carnes-
tolokos, amb la disfressa “Els molinets”. 

El regidor de Cultura, Isidre Pine-
da, ha explicat que “l’activitat de Car-
nestoltes està prenent molta força, 
amb la presència de diferents grups. 
Fa uns anys vam canviar l’itinerari 

per cremar el ninot al Bugarai”. A la 
zona esportiva del Bugarai hi haurà  l’ex-
hibició de les disfresses, l’esbroncada i 
la crema del rei Carnestoltes, a més del 
lliurament de premis del concurs de dis-
fresses. El Taller d’Art Municipal Mano-
lo Hugué i l’Electra Caldense col·laboren 
en la construcció i el muntatge del Ninot 
de Carnestoltes, mentre que el Ball de 
Diables de Caldes de Montbui ho fa en la 
crema del Ninot de Carnestoltes.

UN NINOT MALTRACTADOR
DE 5 METRES
L’Escola d’Art Municipal suma 17 anys de 
construccions de ninots gegants que han 
estat Reis de Carnestoltes del Carnaval 
calderí i que han acabat sota les flames 
cada febrer, de la mà del Ball de Diables.

Enguany, els alumnes d’ESO i batxi-
llerat han estat reflexionant sobre els mis-
satges masclistes presents en part de la 
música que senten, en les conseqüències 
d’una educació masclista i en la necessi-
tat d’actuar contra la violència de gènere. 
L’alumna  del grup de joves Cristina Sa-
borit ha explicat que, per exemple, les lle-
tres d’estil reggaeton “són molt masclis-
tes i tracten la dona com un objecte”. La 
professora i directora del Taller d’Art Ma-
nolo Hugué, Cristina Aranyó, ha subrat-
llat que “les notícies sempre ens donen 
molts temes i els nens del Taller d’Art 
estan sempre al dia”.

Per això, han proposat donar 
forma de maltractador al Rei de Car-
nestoltes, que desapareixerà sota el foc 
la nit del 10 de febrer.

100 infants 
i joves del Taller 
d’Art Manolo 
Hugué, elaboren el 
Ninot d’enguany

9 premis
que sumen més de 
1.500 euros i que 
es repartiran al 
final de la rua

1.300 metres 
és el recorregut de 
la rua que arrencarà 
a les 17.30 h i que 
acabarà a les 19 h

Els joves del Taller d’Art Manolo Hugué enllestint el cap del ninot d’enguany i alguns dels joves atenent als mitjans i la visita del regidor de Cultura, 
Isidre Pineda, amb la directora del Taller d’Art Manolo Hugué, Cristina Aranyó, durant l’elaboració del ninot. > Q. PASCUAL
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Caldes es prepara per l’arribada      del Carnestoltes
En la construcció del ninot ge-

gant hi participen un centenar d’in-
fants i joves, tots els alumnes del Ta-
ller d’Art Manolo Hugué, que tenen 
edats compreses entre els 4 i els 18 
anys. La figura tindrà una estruc-
tura de fusta tapada amb multitud 
de capes de pasta de paper i car-
trons, farà 5 metres i portarà una 
gàbia amb una dona, que represen-
tarà totes les víctimes de violència. 
Paral·lelament, a les classes “hem 
treballat la subtilesa del llenguat-
ge”, apunta Aranyó.

LA REIVINDICACIÓ
Aquest caràcter reivindicatiu, de 
denúncia i de reivindicació d’una 
societat millor, ha propiciat la cre-
ació de moltes figures i actituds 
considerades “indesitjables” per 
les generacions d’alumnes que han 
anat passant pel Taller d’Art. El re-
gidor de Cultura i Participació, Isi-
dre Pineda, ha volgut deixar palès 
que “aquest component reivin-
dicatiu, pel fet que els mateixos 
nens i nenes ho hagin escollit, ho 
posa més en valor”.

En la tria del motiu del Rei 
de Carnestoltes hi han participat, 
al llarg dels anys, infants i joves de 
totes les edats, cosa que demos-
tra que ni la infància ni la joven-
tut són alienes a les circumstànci-
es històriques, socials, culturals i 
polítiques que els envolten.

Alguns exemples de ninots 
cremats a Caldes de Montbui 
han estat el president nord-ame-
ricà Donald Trump, un “Ibix35”, 
éssers mitològics provinents de 
l’antiga Grècia, un personatge ins-
pirat en Miró emprenyat amb les 
retallades en la cultura, una mi-
nistra Magdalena Álvarez que es-
candalitza el país o un especula-
dor immobiliari, entre d’altres.

Com a anècdota, cal recor-
dar que el primer Rei de Carnes-
toltes, el gegant Gulliver de Jonat-
han Swift, no va ser fet per ser 
cremat, però ho va ser al tenir-lo 

acabat coincidint amb Carnaval, 
i es va proposar aquesta adapta-
ció calderina a la tradició fallera.

LES ESCOLES
ES PREPAREN
La majoria de les AMPA de les es-
coles de Caldes participen en la 
rua, i els mateixos centres fan di-
verses activitats per preparar l’ar-
ribada de Carnestoltes. L’escola El 
Farell, per exemple, va proposar 
ahir que els nens i nenes vingues-
sin a l’escola vestits amb pijama. 
Per avui, el lema és “Vindràs amb 
un cap divertit, tant si ets gran 
com si ets petit! A veure qui serà 
el més atrevit!” , i els alumnes han 
d’anar amb perruca o un penti-
nat estrambòtic. Per demà, “Si al 
Rei Carnestoltes vols enganyar, de 
nen o nena t’hauràs de disfressar”, 
cosa que vol dir que els nens ani-
ran de nenes i les nenes, de nens. 
El joc que es proposa dijous des de 
l’escola és canviar d’aules després 
del pati i els infants portaran com-
plements d’avis de P3 a 2n, i de 3r 
fins a 6è, un complement de nadó. 
Divendres, tot l’alumnat ha de 
portar unes ulleres divertides i hi 
haurà activitats especials, com un 
taller de màscares o el fet que els 
alumnes de cicle superior clavaran 
una lliçó als mestres en forma d’es-
broncs. Les activitats de la setma-
na s’acabaran amb una petita cer-
cavila pel poble.

UN CALDERÍ, JURAT
AL CARNAVAL DE
TERRA ENDINS
Oriol Barrasa i Bassa, subscrip-
tor d’El 9 Nou i veí de Caldes, for-
marà part del jurat del 40è Carna-
val de Terra Endins, de Torelló, a 
Osona, que tindrà lloc el proper dia 
10. Barrasa ha estat el guanyador 
del concurs per escollir la figura 
del jurat popular que amb perso-
natges populars i artistes delibera-
ran sobre la qualitat de les carros-
ses que participen en la rua.

hIsTòRIA  | CARNAvAL

Abans de les celebracions actu-
als, el Carnestoltes es feia a les 
sales de ball que hi havia a la 
vila. Durant els anys de la Sego-
na República, el Centre Demo-
cràtic i Progressista concentra-
va els balls que tenien més èxit, 
ja que es feien durant dos diu-
menges consecutius i eren anun-
ciats als setmanaris de l’època. 
L’últim diumenge de mes se cele-
brava el Gran Ball de Mascarons. 
Els homes, disfressats amb mas-
carons, treien a ballar les noies. 
El primer diumenge de febrer se 
celebrava el Gran Ball de Màsca-
res. Amàlia Bosch, l’autora del lli-
bre sobre la història del Centre 
Democràtic i Progressista, re-
cull l’anunci publicat a la prem-
sa el 9 de febrer de 1936 sobre 
el ball de màscares, on es deia 
que per entrar a la sala era in-
dispensable “que tota balladora 
vagi disfressada, del contrari 
ens veurem precisats a no dei-
xar-la entrar fins haver trans-
corregut la mitja part”. El dia 
del ball era una ocasió magnífica 
per intercanviar els papers i era 
la dona qui portava la iniciativa i 

podia treure a ballar l’home que 
volgués, sense temor a ser reco-
neguda perquè portava una màs-
cara. Després de la Guerra Civil, 
la dictadura va prohibir durant 
molts anys la celebració del Car-
nestoltes. No va ser fins ben bé 
la dècada dels 50 i 60 que es va 
recuperar la tradició, encara que 
ja no amb els tradicionals balls 
de mascarons i màscares. Amb 
el Centre Democràtic incautat, 
les celebracions es van traslladar 
al Casino, que va reprendre l’ac-
tivitat amb el Baile de Trajes, on 
només es disfressaven les noies 
i no podien portar cap mena de 
màscara. Amb el temps es va or-
ganitzar un concurs de disfres-
ses amb un jurat integrat només 
per homes de la junta de l’entitat, 
si bé després va estar compost 
per dones emprenedores. Les ca-
tegories de premis comprenien 
l’originalitat de la disfressa, la di-
ficultat en la confecció i la seva 
estètica. Els premis podien ser  
des d’un rellotge de polsera fins 
a un lot d’ampolles de licor, un joc 
de cafè o una brusa que havien 
aportat els comerços de la vila.

Una imatge de 1931 amb dones disfressades. > L’ABANS

Balls que es feien al 
Centre Democràtic i 
després al Casino 
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Amb la redistribució del terreny, l’oferta de parcel·les dels Horts Domèstics a Caldes serà de 64 en total. > AJ. CALDES 

Ampliació de places per a l’autoconsum

Els Horts Domèstics de la Torre 
Marimon funcionen des del 2012 i 
de manera progressiva s’hi han in-
corporat elements de millora per 
afavorir l’experiència dels usua-
ris. “Ara ens proposem adequar 
les demandes dels hortolans i in-
tentar adaptar-nos a la realitat”, 
deia l’alcalde de Caldes, Jordi Solé. 
La primera de les noves actuacions 
es tradueix en una redistribució del 
terreny, dividint en dos set de les 22 
parcel·les lliures de 150 m2; així es 
disposarà de més parcel·les, i més 

MEDI AMBIEnT | HORTS DOMÈSTICS

Circulació afectada per obres
Tal com ja anunciava el consistori calderí el mes passat, ahir van ini-
ciar-se les obres arran del projecte de reurbanització de la plaça de 
la Font del Lleó. Per aquest motiu, ja des del 30 de gener es va co-
mençar a dur a terme una sèrie d’actuacions de prohibició i modifi-
cació de circulació pels preparatius dins el perímetre afectat. La pri-
mera de les mesures preses és la prohibició d’aparcar a tota la plaça 
de la Font del Lleó. Hi segueix l’afectació a la part més baixa del pàr-
quing de l’Escorxador, que s’ha convertit en un aparcament regulat 
amb zona blava per tal de fomentar la rotació de vehicles. Per poder 
accedir als balnearis, des del carrer del Forn es pot girar a l’esquerra 
cap al carrer Delger i, d’allà, a la dreta cap al carrer de Barcelona. El 
carrer del Pont és només d’accés per a veïns i el carrer Bellit és obert 
per permetre als vehicles sortir del centre històric a través del carrer 
de Vic. La reurbanització de la plaça està condicionada per un segui-
ment arqueològic a causa de la més que possible existència de restes 
romanes, cosa que fa difícil avançar la durada de les obres. No obstant 
això, segons l’Auntament de Caldes, el mateix consistori treballa amb 
l’objectiu de finalitzar el projecte abans del 31 de desembre del 2018. 

oBREs I sERVEIs | PLAÇA FONT DEL LLEÓ

i també que hi penetrin espècies 
depredadores, com els senglars”, 
seguia explicant Carné. Finalment, 
s’ha optat per una solució ecològi-
ca: un tancat vegetal que, a més de 
preservar l’entorn, fomenti el cul-
tiu ecològic a través d’espècies ar-
bòries beneficioses per als cultius. 
D’aquesta manera, “aconseguim 
un win to win”, afegia la regido-
ra, ja que amb una sola actuació 
s’aconsegueix resoldre els diversos 
conflictes i, a més, de manera eco-
lògica i favorable al conreu. 

Imatge de la plaça arran de l’inici de la seva reurbanització. > AJ. CALDES 

petites. “Esperem que aquesta 
mesura afavoreixi que més per-
sones s’animin a tenir un hort 
propi”, deia Núria Carné, regido-
ra de Desenvolupament Econòmic, 
que recordava que aquestes noves 
parcel·les, que sumen una oferta 
de 64 en total, estaran disponibles 
a partir d’aquesta primavera. En 
segon lloc, i a demanda de l’Asso-
ciació d’Hortolans, s’està estudi-
ant la manera de fer un tancament 
de l’equipament que impedeixi “el 
pas de persones alienes als horts 

Més parcel·les i nou tancat vegetal que fomentarà el cultiu ecològic

Amb la mediació reparadora, 
les sancions econòmiques 
podran ser substituïdes per 
mesures alternatives

Gràfica referent als tipus de conflicte dels 71 casos atesos en l’exercici del 2017, comparada amb els 66 casos de l’any 2016.

l passat 21 de gener 
es va celebrar el Dia 
Internacional de la 
Mediació i, aprofi-
tant l’ocasió, el con-

sistori calderí va fer balanç del 
Servei Municipal de Mediació du-
rant l’exercici del 2017 tot pre-
sentant, a més, el nou servei, que 
enguany incorpora la mediació re-
paradora. 
Des de la instauració del Servei de 
Mediació a l’Ajuntament de Caldes 
el 2015, cada any s’han atès diver-
sos casos amb el propòsit “d’en-
fortir la convivència i la respon-
sabilització de la ciutadania en 
el municipi”, explicava l’alcalde 
de Caldes, Jordi Solé. En el dar-

rer any, es van atendre 71 casos (5 
més que l’any anterior), dels quals 
48 han estat resolts amb l’establi-
ment d’acords entre les parts im-
plicades. “Entenem el servei com 
un recurs ja consolidat que fun-
ciona de manera oberta i gra-
tuïta per a la ciutadania, però 
enguany volem fer un pas enda-
vant”, deia Isidre Pineda, regidor 
de Cooperació i Solidaritat. 
La novetat del 2018 és la incorpora-
ció de la mediació reparadora, un 
nou servei que possibilita substi-
tuir les sancions econòmiques de-
rivades de l’incompliment de l’Or-
denança Municipal de Convivència 
Ciutadana i de la Via Pública per 
mesures alternatives, com sessi-

CIUTADAnIA | PUNT DE MEDIACIÓ

Més enllà
de “pagar
una multa” 

ons de diàleg i reflexió i diferents 
activitats de treball social. No obs-
tant això, “l’alternativa a la san-
ció econòmica només serà viable 
en ordenança i civisme”, comen-
tava Eva Sala, tècnica de Media-
ció municipal. Tot i ser obert a tota 
la ciutadania, s’estipula una limi-
tació per al seu ús: “d’una vega-
da i, molt excepcionalment, fins 
a tres”, seguia explicant la tècni-
ca responsable del servei a Caldes. 
Aquesta nova mesura ja funciona 
en altres municipis, com Barcelo-
na, Vilafranca del Penedès, Vila-
nova i la Geltrú o Castelldefels. És, 
per tant, un sistema força instau-
rat que “permet esmenar aque-
lles infraccions o sancions des 

d’un punt de vista de treball co-
munitari, des d’una tasca soci-
al educativa i pedagògica”, se-
gons Pineda. Davant la infracció, 
les persones responsables de l’ac-
te podran accedir al nou servei del 
Punt de Mediació calderí i reparar 
els danys amb les reflexions i acti-
vitats que se’ls proposin. Malgrat 
això, “ha de ser la mateixa per-
sona la que tingui la voluntat de 
reparar allò malmès, tenint una 
bona actitud i complint amb tot 
el que es demana. Si no és així, 
no es repara la sanció”, seguia 
explicant Eva Sala. De la mateixa 
manera, i en cas de no voler acce-
dir a la mesura alternativa, seguirà 
existint la possibilitat de reparar 

el dany causat a través de la san-
ció econòmica. El servei de la me-
diació reparadora està disponible 
per a majors i menors d’edat, però 
és sobretot en aquests últims “on 
es fa més efectiva la seva tasca a 
causa de la dimensió pedagògi-
ca que implica”, afegia Pineda. De 
fet, en aquests casos i quan només 
es tenia l’opció de la sanció econò-
mica, “els pares es feien càrrec 
de l’import i l’adolescent se’n de-
sentenia”, deia la tècnica de Medi-
ació. Ara, en canvi, i gràcies a l’op-
ció alternativa que ofereix el nou 
servei de la mediació reparado-
ra, els mateixos autors dels danys 
seran, en qualsevol cas, els que se’n 
faran responsables de principi a fi. 
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Actuació musical i xocolatada durant la tarda del 30 de gener. > EL FARELL

Educant per a la pau

El 30 de gener, totes les denomina-
des “escoles UNESCO” d’arreu del 
món van celebrar el Dia Escolar de 
la No-Violència i la Pau, una diada en 
què els centres educatius, com l’esco-
la calderina El Farell, van organitzar 
activitats que giren entorn a la con-
còrdia, la tolerància, la solidaritat i 
el respecte als drets humans. En la 
jornada que commemora l’aniversa-

EDUCACIÓ | DENIP

El PSC de Caldes demana 
explicacions al consistori 
A mitjan gener, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
va obligar la Generalitat a pagar les subvencions de les escoles de bres-
sol de titularitat pública a partir del 2012 a 26 ajuntaments. A partir 
d’aquell any, el Departament d’Ensenyament va deixar de finançar el 
funcionament d’aquests centres i, a la província de Barcelona, la Di-
putació va implantar un programa de finançament en substitució de 
la Generalitat, amb una subvenció per alumne de 875 €, cosa que su-
posa el 83% de la despesa de la plaça. La sentència del TSJC ha donat 
la raó als 26 ajuntaments, que van presentar un recurs per reclamar 
els deutes de la Generalitat, al·legant l’incompliment de les lleis de 
pressupostos i d’educació de Catalunya. En el decurs dels sis anys 
sense finançament, la quantitat a retornar és de 425 € per alumne, 
arran de la diferència respecte dels 1.300 € als quals, segons el TSJC, 
els ajuntaments tenen dret. 
Caldes de Montbui no és un dels municipis que figuren entre els 26 
ajuntaments demandants i l’agrupació del PSC de la vila termal ha 
presentat una petició per registre “per saber quines accions durà 
a terme el govern”, explicava Carla Millán, portaveu del PSC de Cal-
des. “El govern de Caldes, d’ERC, mai va reclamar a la Generali-
tat els diners que ens devien de les escoles de bressol municipals 
dels cursos 2012-2015”, afegia. 
Des del consistori local es reconeix la importància del desenvolupa-
ment integral de l’infant en l’etapa dels 0 a 3 anys, i per això “a Caldes 
donem tot el suport necessari perquè les escoles de bressol mu-
nicipals puguin funcionar amb tota normalitat”, declarava Roser 
Guiteras, regidora d’Educació de Caldes. Tot i les retallades sofer-
tes des de la Generalitat, que finançaven bona part d’aquesta etapa, 
“també és cert que la Diputació se’n va fer càrrec i dona el seu 
ajut”. No obstant això, “la Generalitat ha de tornar a finançar les 
escoles de bressol municipals”, i així, “quan es constitueixi el nou 
govern, caldrà negociar un acord entre les diferents administra-
cions i caldrà trobar una sortida perquè cap ajuntament es vegi 
perjudicat per no haver acudit a la via judicial”, concloïa Guiteras.

EsCoLEs DE BREssoL MUnICIPALs | TSJC

del centre. Finalitzades les hores lec-
tives, les famílies també van ser con-
vidades a un concert benèfic amb xo-
colatada i melindros, on tots els fons 
recaptats es van destinar a l’ONG 
Petits Detalls, organització que pro-
mou projectes d’ajuda humanitària 
a Uganda. A través de l’activitat so-
lidària, els alumnes van viure de pri-
mera mà què és una acció social con-
tribuint econòmicament a la causa.  
El perquè de la música, però, té el 
seu sentit. Segons l’equip de docèn-
cia de l’escola calderina, la música és 
molt important tant a nivell curricu-
lar com emocional: “la música és el 
motor capaç d’aportar-nos una 
infinitat de beneficis tant a nivell 
emocional com intel·lectual i mo-
triu”, explicava Patricia Albalà, tu-
tora de 4t de primària i coordinado-
ra del cicle mitjà d’El Farell. Tots els 
alumnes de l’escola es van implicar 
en la celebració, i és que “la sensi-
bilització dels infants per la pau, 
en la seva primera etapa educa-
tiva, els ensenya des de molt pe-
tits a respectar-se, a dialogar, a 
estimar... Sense aquestes capaci-
tats són impossibles la resta dels 
aprenentatges”, afegia Albalà. Des 
del centre educatiu s’aposta per la 
música i l’educació emocional i, en 
aquest sentit, l’activitat del 30 de 
gener en va ser un bon exemple. A 
més, enguany la festa ha adquirit 
més protagonisme, ja que el pro-
jecte global del centre és, precisa-
ment, la música. 

ri de la mort de Mahatma Gandhi, El 
Farell va festejar, un any més, el que 
anomenen “Músiques per a la pau”, 
una activitat que uneix la diada uni-
versal amb santa Cecília. Durant el 
matí, els infants dels cursos de P3 a 
6è de primària van gaudir de diver-
sos tallers i a la tarda es va seguir 
amb audicions dutes a terme pels 
mateixos alumnes i per exalumnes 

L’escola El Farell celebra el Dia Escolar de 
la No-Violència i la Pau amb el consolidat 
projecte “Músiques per a la pau”

A partir de l’abril, un grup de re-
cerca de la Universitat de Vic ini-
ciarà una investigació sobre el 
“SUMMEM”, el projecte innova-
dor que porten a terme les 20 insti-
tucions educatives de l’Escola Pia. 
En el curs d’enguany són més de 
8.000 infants de diferents etapes 
educatives els que treballen sota 
la iniciativa pedagògica renovado-
ra de l’Escola Pia, cosa que impli-
ca més de 500 educadors. Aquesta 
metodologia busca que l’alumne es 
prepari per a la vida real, incidint 

en la motivació, el treball en equip 
i en el fet d’aprendre a aprendre 
i a pensar, donant, així, respostes 
educatives reals als reptes de la 
societat actual. La recerca “Apre-
nem del SUMMEM”, liderada pels 
grups de l’UVic, pretén avaluar i 
reflexionar sobre les innovacions 
que s’introdueixen a l’aula, estrè-
nyer relacions entre els diferents 
nivells del món educatiu i apode-
rar gent de les escoles per fer la re-
cerca de les seves propostes, i no 
només la seva aplicació. 

Pedagogia del segle XXI

Sessió d’Història de la filosofia, matèria impartida aquest curs a l’UPCM.> CEDIDA

El rector de l’UVic i el secretari general de la Pia durant l’acord.> CEDIDA

FoRMACIÓ | UPCM

RECERCA  | ESCOLA PIA

Un gran inici per a la Universitat Popular
Al mes de gener es va donar el 
tret de sortida al primer curs de 
la Universitat Popular de Caldes 
de Montbui, projecte engegat pel 
Centre, Ateneu Democràtic i Pro-
gressista. Prop d’una vuitante-
na d’alumnes ja han començat les 
classes amb una oferta formati-
va de deu matèries diferents amb 
grups d’entre 10 i 20 persones. Tot 
i no tenir unes expectatives gaire 
definides en un inici, la valoració 
des de l’organització és molt positi-

va. En paraules de Norbert Froufe, 
coordinador del projecte formatiu, 
“el professorat es mostra estimu-
lat i l’alumnat, content de parti-
cipar en una experiència de la 
qual fa valoracions molt positi-
ves”. L’èxit de la iniciativa, però, 
no només es materialitza arran del 
nombrós grup d’alumnes matricu-
lats ja des d’un inici, sinó també pel 
reconeixement rebut en els Premis 
Ateneus 2017, cosa que “ens ha en-
coratjat i ens ha reafirmat en la 

voluntat de crear ‘comunitat 
universitària’ i de ‘fer ateneu’”, 
segons Froufe.
En la 28a edició del certamen, or-
ganitzat per la Federació d’Ateneus 
de Catalunya i celebrat el desem-
bre de l’any passat, el projecte for-
matiu de la UPCM va merèixer el 
primer premi en la categoria de 
Treball en Xarxa, per la seva tasca 
en l’àmbit comunitari i per entron-
car amb l’esperit fundacional dels 
ateneus d’instruir la ciutadania.

CICLEs | TAST DE LLETRES

Parlant de ciència amb 
Josep M. Mainat
El 26 de gener es va celebrar el 1r Tast de 
Lletres de la 4a temporada organitzada per 
New Horizons, seu a Caldes de la Fundació 
Universitària Martí l’Humà. En aquest so-
par-conferència, el convidat va ser Josep M. 
Mainat, que va obsequiar la trentena d’assis-
tents amb els seus coneixements de biologia 
i tecnologia, sota el lema “La ciència opti-
mista”. La celebració va emmarcar-se amb 
un fructífer debat entorn de la immortalitat 
dels humans, i és que, segons Mainat, ja ha 
nascut el nadó que ha de viure 150 anys grà-
cies als avenços de les cèl·lules mare. 
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PSC Caldes de Montbui

i heu passejat pel nucli històric de Caldes última-
ment, ja haureu vist que han començat les obres al 
rovell de l’ou, a la nostra estimada plaça del Lleó. 
Des de finals del mes passat, ja es podien notar 
les primeres afectacions: prohibició d’aparcar a 

la plaça, canvis en la circulació de vehicles i els coberts de l’obra 
que s’han instal·lat a la plaça de Can Rius. A més, la part inferi-
or de l’aparcament de l’Escorxador passarà a ser aparcament 
regulat per zona blava per tal d’afavorir la rotació de vehicles i 
que es pugui absorbir el que hi havia abans a la plaça.
Pel que fa a la circulació de vehicles, els canvis que notareu són: el 
carrer Bellit està obert per permetre la sortida del centre històric 
pel carrer de Vic; només els veïns podran accedir al carrer del Pont i 
des del carrer del Forn es podrà girar a l’esquerra cap al carrer Del-
ger i, d’allà, cap al carrer Barcelona, per poder accedir als Balnearis.
Tot plegat ja està preparat perquè avui dilluns comencin les obres 
de reurbanització de la nostra plaça més emblemàtica. Pel que fa 
al cost, recordem que compta amb una subvenció del 50% a càr-
rec de la Llei de barris i que va ser adjudicada a la UTE integrada 
per ROGASA i REHACSA per un valor de 902.086,07 €.
No hem d’oblidar que, un cop es comenci a treure terra, potser es 
descobreixen més restes arqueològiques (l’última va ser un cap de 
marbre romà, representació del déu Apol·lo, que es podria datar 
en la Roma del segle II d. C.), així que haurem d’estar molt atents.
I com serà la nova plaça?, us deveu preguntar. El projecte guanya-
dor va ser el de l’estudi Volta Arquitectura + AR47, un projecte am-
biciós que tenia en compte totes les exigències geològiques, urba-
nístiques, socials i turístiques de la nostra plaça, però també s’han 
tingut en compte els resultats obtinguts d’un procés de participa-
ció ciutadana en què els calderins i calderines (entitats i veïns) van 
poder dir-hi la seva.
Per a nosaltres, aquesta és una de les obres més singulars, perquè 
toca un dels punts històrics que més estimem o amb el qual més 
ens identifiquem molts calderins; per això hi posem un extra de 
sensibilitat. Esperem complir l’objectiu de poder realçar el nostre 
actiu del termalisme, explicar millor d’on venim i alhora aconse-
guir una plaça més amiga de les persones amb mobilitat reduïda.  

any 2017, Catalunya lidera la classificació 
amb 88.237 persones que, tot i tenir la pres-
tació reconeguda, no la cobren. Aquestes 
són les dades relatives a la situació de les 
persones amb dependència a Catalunya 

arran del tancament del 2017 que ens mostra l’Associació 
Professional Catalana de Directors/es de Centres i Serveis 
d’Atenció a la Dependència (ACAD), i que mostren un empit-
jorament de Catalunya en relació amb les llistes d’espera en 
dependència del 2016, en què Catalunya ocupava el segon lloc 
en el rànquing de comunitats autònomes amb la llista d’espe-
ra en dependència, només superat per Canàries.
El diputat del grup parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, Raúl Moreno, ha apuntat que “els catalans i catalanes ocu-
pem ja el 29% del total de la llista d’espera a tot Espanya da-
vant la inacció del Govern català des del 2013, que no ha portat 
a terme cap mesura per escurçar els tràmits burocràtics, com 
sí que han fet altres comunitats autònomes”, en referència a 
Castella i Lleó, on pràcticament han acabat amb la llista d’es-
pera tot i patir els mateixos problemes de finançament de la 
llei per part de l’Estat. “Les dades demostren que, a la manca 
de finançament intencionat per part del Govern del PP, hem de 
sumar-hi la incapacitat del Govern català de millorar la plani-
ficació i els tràmits, i de situar les més de 305.000 persones en 
situació de dependència a Catalunya com una prioritat de país. 
No només és una qüestió de diners, sinó de voluntat política”, 
ha afirmat el diputat.
El grup parlamentari socialista va presentar, l’anterior legisla-
tura, una bateria de propostes que van ser aprovades pel Ple 
del Parlament, com la necessitat d’un pla de xoc per reduir les 
llistes d’espera en dependència, reduir els tràmits burocràtics 
i guanyar en transparència envers els sol·licitants. Ara cal que 
la Generalitat aposti per la Llei de dependència, ja que és una 
inversió en benestar i en la creació de llocs de feina especial-
ment femenins, reconeixent les tasques de cura com a ocupa-
cions i professionalitzant la dependència.

a crisi economicofinancera que va co-
mençar el 2008 ha tingut diverses conse-
qüències en molts àmbits i ha provocat, 
10 anys després, que moltes persones i 
famílies en segueixin patint les conse-

quències. Una d’elles, deguda a l’atur i la forta preca-
rització laboral, ha estat l’aparició del fenomen anome-
nat “vulnerabilitat social”, que, entre altres aspectes, 
provoca que hi hagi persones i famílies senceres amb 
importants dificultats per fer front a les despeses d’ai-
gua, llum i calefacció, a més de poder seguir pagant el 
lloguer de l’habitatge o l’adquisició d’aliments.
Hi ha moltes mesures a prendre en el conjunt de l’àm-
bit de la vulnerabilitat. Algunes s’han posat en pràcti-
ca, d’altres no han estat possibles i d’altres estan en es-
tudi. Sempre seran poques perquè totes les persones, 
pel fet de viure en la nostra societat, tinguin garantits 
els mínims drets de ciutadania.
En aquest sentit, des d’Units per Caldes, volem recor-
dar a tots els ciutadans que el passat mes d’octubre es 
va aprovar un decret que defineix qui és un consumidor 
vulnerable en l’àmbit del subministrament elèctric. Ano-
menat Bo Social, és una fòrmula que estableix quins in-
gressos cal tenir per sota de la multiplicació per mínim 
1,5 vegades d’un índex que s’anomena IPREM (que el 
2017 era de 537 euros) en funció de la composició de la 
unitat familiar, pensionistes d’una unitat familiar o fa-
mílies nombroses. Segons el resultat, el ciutadà podrà 
tenir dret a la reducció de la factura de la llum, amb 
descomptes que en alguns casos poden ser importants.
Per poder-se acollir a aquests avantatges cal trami-
tar-los abans de l’11 d’abril. Els interessats poden diri-
gir-se a la seva subministradora elèctrica i als serveis 
socials per sol·licitar-los.

l pressupost municipal és l’eina econòmica 
amb la qual es poden realitzar totes les ac-
cions encaminades a generar oportunitats 
de negoci, generar ocupació, desenvolupa-
ment de polítiques turístiques, de promo-

ció cultural, esportives, d’infraestructures necessàries 
(enllumenat, clavegueram, parcs i jardins, zones educa-
tives, sanitàries...), així com totes les encaminades a tots 
els serveis socials.
El Partit Popular presentarem al regidor d’Hisenda un 
document que recull les nostres propostes per al pressu-
post de 2018, que està en tràmit d’elaboració en aquests 
moments. Un dels temes més importants i que també in-
quieta els nostres veïns i veïnes és l’ocupació. És per això 
que, entre altres propostes, demanarem la inclusió d’una 
partida específica destinada a plans d’ocupació locals per  
a joves de Caldes de 18 a 25 anys. Proposem la creació 
d’una partida econòmica per ajudar a les empreses lo-
cals, perquè puguin crear llocs de treball.
Així mateix, cal incloure una partida específica per elabo-
rar un pla extraordinari municipal d’ocupació i formació 
per a aturats. D’altra banda, també demanarem una par-
tida per tal d’adequar els polígons industrials pel que fa a 
l’arranjament de voreres, arbrat, senyalització..., perquè 
actualment estan en un estat lamentable i, si el que volem 
és la implantació de noves empreses, cal oferir uns polí-
gons amb condicions i atractiu.
D’altra banda, proposarem la disminució d’algunes partides 
que augmenten any rere any, i que entenem que amb una 
millor gestió d’aquestes podríem reduir aquestes despeses.
Seguim treballant per tots els calderins i calderines.

l passat divendres, dia 2 de febrer, es va 
fer pública la campanya “Ni una més”, 
campanya antirepressiva conjunta de la 
CUP i Alerta que pretén denunciar públi-
cament la persecució policial i política del 

moviment independentista que, des de la consulta del 9 
de novembre de 2014, ha augmentat sense precedents. 
Des de CUP-SOM CALDES volem donar continuïtat i 
recolzament a aquesta campanya. 
Atesa la petició massiva d’exercir el dret a l’au-
todeterminació per part del poble de Catalunya, 
l’única resposta de l’Estat ha estat la repressió... 
Vivint sota una contínua vulneració dels drets civils i po-
lítics, davant l’ús del poder com a únic mitjà per derro-
car les voluntats majoritàries, sota un paraigua sostin-
gut per qui no vol abandonar les directrius hereves del 
franquisme, ens cal més que mai llum a la foscor! Davant 
un estat autoritari, cal que ens aixequem i plantem cara! 
Recordeu, cal treballar per construir, des de baix i des 
del poble, una república on no hi càpiga l’odi ni la por. 
Contra la repressió del 78, construïm República!

es pròximes eleccions municipals estan mar-
cades per al juny del 2019. Queda un any llarg 
i, com marca la tradició, cal realitzar una 
quantitat ingent d’obres durant aquest pe-
ríode. Ja sigui per complir amb el programa 

electoral o per mostrar a la ciutadania que el govern muni-
cipal es mou, la veritat és que venen uns mesos mogudets. 
Ara mateix, Caldes té tres fronts importants oberts: el pas 
inferior a la C-59, el pàrquing de les Hortes i la plaça de la 
Font del Lleó. 
A títol informatiu, el pas inferior a la C-59 té un pressu-
post de 640.749,28 € (font: PR-14-005). Per seguretat, la ne-
cessitat de realitzar un pas en aquella zona és molt gran. 
A més, es facilita la connexió del municipi amb la Borda, 
cosa que pot revertir en un impuls al desenvolupament 
econòmic. Amb aquest mateix argument, caldrà estudiar 
també millorar l’accessibilitat al Pinatar.
El pàrquing és una construcció molt important que trans-
formarà el poble. La fase 1 té un pressupost de 2.988.063,27 
€ (font: Gencat). Objectivament, s’afegiran 150 places (de 
pagament) al municipi, però se’n perdran una cinquante-
na de la plaça de l’Església i del carrer Font i Boet (que ja 
no hi són). A més, el tancament dels pàrquings provisio-
nals del carrer Escoles Pies i el doble sentit de pas que tin-
drà el mateix carrer provocaran la pèrdua d’un centenar 
més de llocs. Després d’una de les inversions més grans 
que ha fet i farà el nostre poble, se solucionarà el proble-
ma d’estacionament a Caldes?
Per acabar, la plaça de la Font del Lleó. El pressupost és 
d’1.187.254,63 € (font: Gencat). Reurbanitzar la plaça més 
emblemàtica del poble era un dels projectes més ambicio-
sos que teníem entre mans. És imprescindible que la nova 
plaça remarqui els trets característics del poble (terma-
lisme i història), per donar personalitat i caràcter únic 
al municipi. I no tenim clar que sigui així. Cal ser consci-
ent que les inversions incrementen molt el deute calderí.

Campanya “Ni una més” L’últim any de mandat
PDeCAT Caldes de MontbuiSom CaldesERC Caldes de Montbui

S

L’ EL

E L
La nova plaça del Lleó

1/3 dependents en llista
d’espera a l’estat és català

Les ajudes al pagament
de la factura elèctrica

Pressupost municipal
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes
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Por qué hay que 
llevar un lazo 
amarillo   

Agraïment

Pacte per la mobilitat (dieu-me malfiat...)

> Pepe Beunza*

> Junta Tres Tombs

> Jordi Galí

Nota de condol 
i homenatge a la 
Carme Folch

> Coral Guisla

A la Coral Guisla hem viscut amb tris-
tesa la notícia de la defunció de la nos-
tra companya Carme Folch. La Carme 
fou una persona fonamental per al nai-
xement, el creixement i el desenvolu-
pament de la nostra coral. Durant 
molts anys hem gaudit de la seva va-
luosa aportació musical, la seva dedi-
cació personal i, sobretot, la seva gran 
humanitat. Ens unim a la família i els 
amics en aquests moments de dolor. 
Els qui l’heu coneguda segurament 
compartireu aquesta tristesa i la 
necessitat de retre-li homenatge.

De las muchas campañas que ANC 
y Òmnium han organizado para de-
fender la República Catalana y sus 
presos y exiliados, la de llevar un lazo 
amarillo me parece de las más acer-
tadas y simbólicas.
Hay hasta una canción que lo explica 
y se puede oír por Internet. Se titula 
“Tie a yellow ribbon round the old oak 
tree”, que significa ‘anuda una cinta 
amarilla alrededor del viejo roble’. 
Cuenta la historia de un preso que 
vuelve a casa angustiado por si no le 
recuerdan y pide que coloquen un lazo 
amarillo en el roble de la entrada para 
saber que le esperan y le quieren.
Para un preso, lo que más esperan-
za le da es el deseo de volver a casa, 
donde le esperan con impaciencia y 
amor familia y amigos. Por el contra-
rio, es terrible para un preso saber 
que fuera no le espera nadie.
Cuando visitaba a Xirinacs en la puer-
ta de la modelo pidiendo amnistía, un 
día vi salir en libertad a un preso con 
una bolsa de plástico donde llevaba 
todo su patrimonio. Al pisar la calle 
miró a un lado, después al otro y salió 
corriendo. Nadie le esperaba. No olvi-
do la impresión que me causó de so-
ledad y deseo de huir de un pasado 
terrible.
Viajando por Catalunya ves los pue-
blos llenos de lazos amarillos, miles y 

El passat 21 de gener vam celebrar 
a Caldes la festa de St. Antoni.
Tot i les ventades matineres, vam 
poder sortir al carrer i gaudir de 
la festa al complet en un dia final-
ment calorós.
És una diada que la gent estima i 
se la sent seva, prova d’això és la 
participació activa, el públic al car-
rer i el suport d’indústries, comer-
ços, socis i particulars.

Volem destacar la dedicació de la 
gent dels Tres Tombs, que en cada 
passada ens transmeten l’estimació i 
el respecte cap als seus animals i ens 
demostren, de primera mà,  la cura 
envers el seu bestiar durant tot l’any. 
És important, també, la tasca quasi 
professional de les colles dansaires i 
dels seus representants, que hi dedi-
quen un munt d’hores perquè el pú-
blic gaudeixi de l’espectacle.
Una menció solament als abande-
rats, que amb tota normalitat han 
desenvolupat la seva tasca.
Des d’aquí, un enorme agraïment 
a tots ells.

Estic buscant quin és el Pacte per 
la Mobilitat Sostenible de Caldes 
de Montbui, i no el trobo. Pertot 
arreu em surt una llista de bones 
intencions en forma d’uns princi-
pis i uns objectius assumibles per 
a qualsevol persona de bona volun-
tat. Jo m’hi adhereixo plenament i 
sense condicions.
Bé, sense condicions potser no, 
perquè voldria estar segur que, ad-
herint-me a aquest pacte, no estic 
recolzant:
• la destrucció d’horts per fer un 
pàrquing
• la destrucció d’horts per fer pis-
cinetes per als turistes
• el canvi de les zones blaves a pa-
gament
• la urbanització de l’altre costat 
de la riera
• la reurbanització del C. Pi i Mar-
gall seguint criteris oposats a la vo-
luntat de veïns i botiguers
• la tala sistemàtica d’arbres d’om-

breig i la seva substitució per ar-
brat decoratiu (considero l’arbre 
d’ombreig imprescindible per mou-
re’s a peu els mesos d’estiu).
Que són projectes perfectament de-
fensables des de les premisses d’un 
pacte tan ambigu, aplicant, quan 
calgui, una certa dosi de demagògia.
Proposo que l’Ajuntament concre-
ti el pacte (un escrit que faci “Vila-
tans, empresaris, polítics i tècnics 
municipals, reunits lliurement, pac-
tem...”), o que es comprometi a abs-
tenir-se d’utilitzar-lo com a prova de 
consens de totes les propostes urba-
nístiques que faci en nom d’una su-
posada mobilitat sostenible.
Friso per adherir-me a un pacte 
tan benintencionat i formar part 
del grup de seguiment, però em fa
por que els que s’hi han adherit fins 
ara ho hagin fet a cegues, cosa ben 
lícita, d’altra banda, si és consci-
ent, en total confiança amb l’Ajun-
tament. O no?

miles de lazos amarillos. Me da una 
gran alegría. Seguramente no será 
suficiente para traerlos a casa. La 
lucha será larga y dura, siempre pa-
cífica como nos piden los presos, pero 
es muy importante. Para ellos, porque 
así saben y se ve el inmenso cariño 
que tienen en todas partes, y para no-
sotros, porque nos da dignidad y nos 
compromete con su libertad y vuel-
ta a casa. Están presos por defender 
nuestras ideas y por eso su prisión es 
también la nuestra. El hecho de que 
estén en la cárcel o el exilio es una 
prueba de que no tenemos libertad.
El lazo amarillo en la solapa es la 
muestra de nuestro compromiso, de 
nuestra solidaridad, de nuestro deseo 
de que pronto les podamos dar un 
abrazo en libertad.
Por eso hay que llevar el lazo amarillo.

*Objetor de conciencia en 1971.
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Un dels momnets més emotius de l’obra “Figuretes de vidre” de T. Williams. > Q. PASCUAL

Figuretes de vidre, de la companyia Cloteatre de l’Orfeó Martinenc de Barcelona, ha estat l’encarregada aquest passat 
diumenge de donar el tret de sortida a la trentena edició del concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui

orna a ser temps de TA-
CA’M, de teatre amateur i 
de promoció de la cultura. 
Diumenge passat, Clotea-
tre de l’Orfeó Martinenc 

de Barcelona van donar el tret de sor-
tida a la trentena edició del concurs cal-
derí. Una vuitantena de persones van 
omplir l’Stage, malgrat el dia plujós que 
feia, atretes per Figuretes de vidre, de 
Tennessee Williams. Un retrat de la si-
lenciosa desesperació dels anys 30, una 
evocació a la nostàlgia dels temps pas-
sats, a la solitud i als amors perduts. Un 
reflex, per sobre de tot, de la necessitat 
de somiar. Un espectacle que comença i 
acaba en el mateix punt, però que deixa 
les relacions humanes sobre la taula. 
L’obra més autobiogràfica de Tennes-
see Williams va ser la primera de les 
vuit que programa el TACA’M. 
Els espectacles que es podran veure 
cada diumenge a les 18 h a l’Stage fins 
al 25 de març són fruit d’una selecció 
d’entre una cinquantena d’obres de te-
atre amateur. L’oferta teatral del cer-
tamen vol ser variada però amb el de-
nominador comú de la qualitat. Jaume 
Guarch, membre destacat de la comis-
sió organitzadora, es va mostrar satis-
fet de l’afluència de públic i va desvet-
llar el motiu pel qual van triar Figuretes 
de vidre d’entre les candidates: “Els 
vam seleccionar per com ho feien, per 
la interpretació de qualitat, l’equili-
bri del conjunt i la posada en escena”. 
Manel Guallar, director del grup Clote-
atre de l’Orfeó Martinenc de Barcelona, 
tenia clara la responsabilitat que signi-
ficava obrir el concurs de teatre ama-
teur: “És vital fer funcionar l’obra des 
del principi perquè el públic tingui 
una bona impressió del certamen”. 
Ho van aconseguir. El públic es va mos-
trar empàtic i satisfet, tot i enfrontar-se 
a una obra dura. Guallar va definir el 
TACA’M  com “un concurs seriós, hos-
pitalari i amb gent encantadora”.
Ivan Montserrat, l’actor que encarnava 
en Tom, l’alter ego de Williams a l’obra, 
va destacar el caliu del públic calderí: 
“Tot i els nervis de saber que t’estan 
analitzant, la gent m’ha tranquil-
litzat, es notava que seguien l’obra 
pas a pas, ens han fet sentir com 
mai, ha estat increïble”. Montserrat, 
va  argumentar la necessitat d’iniciati-
ves com el TACA’M, que “promouen la 
cultura teatral”.
Figuretes de vidre (The Glass Menage-
rie) està considerada com l’obra que mi-
llor descriu la vida del dramaturg. L’au-
tor es converteix en el protagonista i, a 
través dels seus records, l’espectador 
s’endinsa en alguns dels aspectes més 
colpidors i dolorosos de la seva vida. 
L’argument és l’abisme entre el món 
que es vol veure i la realitat a través 

Gran estrena del TACA’M 2018

T
Marta Puigdueta

tot Catalunya. D’entre la resta d’obres 
que proposa el concurs, Jaume Guarch 
va destacar l’element sorpresa de Can-
celada cancel·lada i una versió molt in-
novadora de La plaça del Diamant, de 
Mercè Rodoreda.
Com cada any, el concurs busca l’equili-
bri entre els diversos gèneres. Així, s’hi 
podran veure des de clàssics internaci-
onals, passant per grans autors cata-
lans, fins a obres de producció pròpia. 

Una vuitantena de persones van omplir l’Stage, malgrat la pluja, en l’estrena del TACA’M 2018. > Q. PASCUAL

TEATRE | EL CENTRE, ATENEU DEMOCRÀTIC

d’un retrat d’una família del sud dels 
Estats Units, capitanejada pels desit-
jos de la mare.
Maite Martínez va ser l’actiu encarre-
gada d’encarnar el personatge de la ma-
triarca, l’Amanda. “Amb  disset anys 
ja em va enganxar el verí del teatre 
i, per tant, ja havia participat en al-
tres concursos, com per exemple el 
de Vallirana o el de Calella. Però el 
TACA’M ha estat amb diferència on 
ens hem sentit més acompanyats. Em 
va enamorar des d’un bon principi, la 
manera com el van presentar, perme-
tent que els grups teatrals ens cone-
guem entre nosaltres i d’aquesta ma-
nera poder aprendre dels projectes 
dels altres”.
Diumenge, el grup teatral va ser capaç 
de remoure emocions amb un pare ab-
sent, una mare obstinada a casar la 
filla, una filla encegada amb les figure-
tes de vidre i un germà impacient per 
abandonar-les com el cap de família. 
Per ells va ser un honor participar en 
el TACA’M, ja que és un concurs de tra-
jectòria molt conegut en el món del te-
atre amateur. 
El certamen arriba a la trentena edi-
ció, i es consolida en el panorama te-
atral de la zona i, també, com un dels 
concursos de teatre més veterans de 

Enguany, el TACA’M s’afegeix a l’home-
natge a Manuel de Pedrolo que porta a 
terme la Institució de les Lletres Cata-
lanes amb Aquesta nit tanquem.
La pròxima representació tindrà 
lloc l’11 de febrer, a les 18 h, a l’Stage. 
D’acord amb la filosofia de varietat del 
concurs, es podrà veure un musical de 
producció pròpia, Segueix el teu cor, 
protagonitzat pel Grup Escènic Gespa 
de Barcelona.

La 30a edició
del TACA’M portarà 
representacions 
teatrals cada  
diumenge fins al 25 
de març a les 18 h 
a l’Statge, Escola 
d’Arts Escèniques

54
són les 
companyies que 
s’han presentat 
al concurs, de 
les quals s’han 
escollit vuit

26
guardons 
repartits en 
12 categories 
diferents 
s’entregaran en 
un sopar un cop 
acabat el concurs
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Ahir dilluns, dia 5, va tenir lloc a la Biblioteca cal-
derina el BiblioLab “Creació d’històries amb Lego”, 
dirigit a nens i nenes d’entre 5 i 8 anys (de 1r a 3r de 
primària), on es van utilitzar peces de Lego per fer 
volar la imaginació dels participants per crear his-
tòries i fomentar així el treball tant individual com  
en equip. Aquesta activitat està pensada per millo-
rar les habilitats tant d’escriptura com de lectura i 
els hàbits de comunicació.

BIBLIoLABs |  BIBLIOTECA DE CALDES

“La desmesurada vida de Ramon Llull”

Aquest és el títol de l’exposició iti-
nerant que arriba a la Biblioteca el 
proper 14 de febrer. Una exposició 
realitzada l’any 2016 i que va for-
mar part dels diferents actes pro-
gramats dins l’Any Llull per l’Ins-
titut de les Lletres Catalanes, per 
commemorar el 700 aniversari 
de la seva mort. Ramon Llull va 
ser una figura complexa, inacaba-
ble, i per això es va crear aquest 
format que permet conèixer Llull 
amb més calma. La mostra que es 

podrà veure al vestíbul de la Bi-
blioteca combina dos elements 
diferents: una publicació gratuïta 
que la gent es pot endur on s’ex-
pliquen els fets més destacats de 
l’obra i vida de Llull i una estruc-
tura expositiva que mostra la im-
portància de Llull en la posteritat i 
la seva connexió amb el món actu-
al. Joan Santanach, comissari de 
l’Any Llull, va ser l’encarregat dels 
continguts de la mostra i de la pu-
blicació que l’acompanya.

ExPosICIÓ | BIBLIOTECA DE CALDES

L’univers Lego com a eina de 
creació d’històries per a nens

“Segueix el teu cor” 
d’Enric Mas

Cançons d’amor i “sexys”
amb l’Orquestra Aband

Diumenge, dia 11 de febrer, a les 18 h es podrà veure a l’Sta-
ge la segona companyia que concursa en aquesta 30a edició 
del TACA’M, certamen calderí dedicat al teatre amateur.
Segueix el teu cor és una obra musical fresca, juvenil, nova 
i profunda que s’endinsa en l’interior dels sentiments ado-
lescents a través de mirades adultes, amb un toc d’humor 
punyent. Amb una visió innovadora, el seu autor, Enric 
Mas, tracta temes tan actuals com l’assetjament escolar 
(bullying), les relacions lèsbiques en l’adolescència, la in-
tolerància familiar i la incomprensió de les amistats, així 
com l’amor, la superació i les ganes de viure. La companyia 
amateur barcelonina pretén fomentar el desenvolupament 
d’un projecte teatral realitzant tot el procés de muntatge 
d’un espectacle. Entenen el teatre com a eina per expres-
sar les emocions, els sentiments, les idees i els pensaments 
amb l’objectiu de dur a terme representacions de les obres 
adaptades segons les persones que en aquell moment in-
tegren el col·lectiu. La formació es va constituir com a tal 
l’any 2001 per tal de donar continuïtat a una iniciativa que 
va sorgir d’un grup de pares de l’escola Sant Felip Neri un 
any abans, el 2000. 
El grup escènic Sant Pere Apòstol de Ciutat Vella ja va par-
ticipar en les edicions del TACA’M dels anys 2012 i 2013 i 
va aconseguir el segon i tercer premi de la votació popular.

La banda de músics amateurs de Sarrià va 
portar ahir al Casino de Caldes un espec-
tacle apte per a tots els públics, on va ofe-
rir un repertori de cançons d’amor i de can-
çons sexys adaptades per la banda de vent. 
Dins d’aquest repertori s’han pogut escoltar 
peces com “Love me tender”, “Gimme some 
lovin’”, “Nou setmanes i mitja” o “Sexual he-
aling”. Tots aquests músics pertanyen a la 
Banda d’adults del Centre d’Activitats Musi-
cals i Creatives l’Antàrtida de Sarrià.

TACA’M | SEGÜENT REPRESENTACIÓ ConCERT DE VEnT | CASINO
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A dalt, el camió de Palibex 
Team, el copilot del qual 
és Rafa Tibau Júnior.
A baix a l’esquerra, imatge 
promocional de Palibex 
Team amb els dos Tibau i 
el conductor Pep Sabaté 
al mig. > PALIBEX TEAM
A la dreta, Lucas Cruz i 
Carlos Sainz. > REDBULL 
CONTENT POOL

El futbol sala femení del Club Natació de Caldes està d’enhora-
bona. La jugadora del sènior femení A i entrenadora del benja-
mí D, Paula Jiménez, s’ha classificat per disputar la fase final del 
Campionat d’Espanya de seleccions territorials, com a integrant 
la selecció catalana Sub-21. 

Paula Jiménez fa camí cap a la final 
del Campionat d’Espanya

Rafa Tibau, pare i fill, Eudald Noé com a mecànic i Lucas Cruz com a copilot de 
Carlos Sainz van viure aquesta passada edició del ral·li raid més dur del món

a quarantena edició del 
ral·li raid amb 14 etapes 
en 15 dies per tres països 
del continent sud-ame-
ricà –Perú, Bolívia i Ar-

gentina- el fan la prova per etapes més 
dura del món, obligant als pilots a una 
preparació física i mental superior. En 
la 40a edició de la prova, quatre calde-
rins han participat en diferents moda-
litats: el copilot Lucas Cruz, guanya-
dor juntament amb el madrileny Carlos 
Sainz en cotxes, Rafa Tibau JR com a 
copilot del camió Mercedes del Palibex 
Team, el seu pare, l’experimentat Rafa 
Tibau –que tornava després de 10 anys- 
com a assistència i el cap de mecànics 
de Gas-Gas, Eudald Noé.
Lucas Cruz, tot un expert en la matè-
ria, s’alçava amb la victòria juntament 
amb Carlos Sainz i el Peugeot 3008, su-
mant el segon títol després de l’acon-
seguit el 2010. Cruz és un dels copilots 
de més nivell a la prova i va haver de 
patir de valent juntament amb el madri-
leny, en una edició on a banda d’avari-
es i ensurts, es van veure embolicats en 
una sanció de 10 minuts per la denún-
cia sense fonaments d’un participant de 
quads i que finalment va ser retirada.
El campió també va parlar amb el Calderí 
i va explicar que “ha sigut una victòria 
complicada i dura perquè si comparem 
els temps totals amb els de l’any passat, 
aquest s’han duplicat, això dóna una 
idea del que ha estat”.  El copilot, amb 
11 participacions, quatre podis i dues vic-
tòries al Dakar, explica que “els resultats 
són fruit de la feina de tot l’any. Des del 
2001 que vaig començat fins ara hi ha 
hagut moments de tot tipus”.
“Estar molt compenetrats i tenir bona 
connexió al cotxe és vital. Hi ha mo-
ments molt difícils en una convivèn-
cia molt propera en una oficina d’un 
metre quadrat i això és fa complicat. 
Si no tens una bona relació és difícil 
aconseguir bons resultats” defensa 
Cruz, que explica sobre la continuïtat 
del binomi Sainz-Cruz que “és un tema 
que se l’ha de preguntar a ell, ja que és 
una decisió que ha de prendre i valo-
rar, tot i que encara és d’hora”.
Qui també van completar la prova amb 
èxit van ser els Tibau, patint la duresa 
dels deserts i les planícies sud-ameri-
canes en la que “es parla ha estat la 
més dura a Amèrica i una de les cinc 
més difícils de la història. La dure-
sa de les dunes de Perú al tercer dia 
va marcar el ral·li amb gairebé un 
50% d’abandonaments en totes les 
modalitats” com afirmava a aquest 
mitjà Rafa Tibau SR, que va confessar 
no patir per la participació del seu fill, 
ja que està  “acostumat a veure’l com-
petir” i coneix a la perfecció “la seva 
capacitat de concentració, d’esforç i 
disciplina, a més de tenir un mestre 
d’excepció com el Lucas Cruz”. El bi-

L’aventura de quatre 
calderins al Dakar

L
Albert san Andrés

campió del món de bike-trial era el co-
pilot de Pep Sabaté, després que el seu 
pare patís un accident entrenant i un 
vessament de retina el deixés fora de la 
prova per prescripció mèdica.
Acostumat a la competició d’elit, Tibau 
JR creu que “tot i ser molt diferents, 
competir al Dakar o en bike-trial ho 
acabo associant als mateixos valors, 
pel que no canvia gaire la predisposi-
ció” i confessa que “ha sigut una edi-
ció molt especial, on no m’esperava 
que fos més dur. Faig molt esport i 
estic molt preparat, però al ral·li ar-
ribes a l’extrem i l’esgotament s’acu-
mula”. Tot i que físicament va aguan-
tar bé, la pressió i la concentració és el 

“Els quatre 
calderins han 
suportat 9.000 km 
i 14 etapes per 3 
països, en l’edició 
més dura del 
Dakar a l’Amèrica 
del Sud”

DAKAR | PRESÈNCIA CALDERINA

Alba García, 1a de Catalunya 
Els dies 26, 27 i 28 de gener, 14 nedadors i nedadores del 
CN Caldes van participar en el Campionat de Catalunya 
absolut i júnior celebrat a les piscines del Club Natació 
Terrassa. Al llarg de les intenses jornades de competició, 
el club calderí va aconseguir la millor classificació en un 
Campionat de Catalunya absolut amb una destacada 11a 
posició. En la classificació per equips, les noies van acon-

seguir la 7a posició i els nois van optar al 13è lloc del ràn-
quing. A títol individual, la nedadora més destacada va ser 
Alba García, que va quedar campiona de Catalunya de 16 
anys en les proves dels 100 i 50 metres esquena i medalla 
de plata en els 200 metres esquena. La va seguir la seva 
companya de club Júlia Paretas, que va optar a la medalla 
de bronze en la categoria de 17 anys en la prova dels 100 
metres lliures, i Alejandro Paredes, que també va assolir 
la tercera posició en els 200 metres lliures. 

de patir les llargues nits d’assistèn-
cia reparant les motos de la marca de 
Salt, amb Jonathan Barragán, Johnny 
Aubert i Cristian España com a pilots 
.“Aquest ha estat un Dakar molt posi-
tiu de cara als pilots però també per 
les assistències, on teníem més temps 
per muntar-ho tot” explica el cap. “El 
nostre equip va aconseguir el seu ob-
jectiu” defensa, mentre va explicar que 
“quan no hi ha tempestes de sorra o 
aigua la nostra feina és més fàcil”.
Tots quatre van portar el nom de Cal-
des de Montbui pel continent sud-ame-
ricà, havent desafiat la sorra i el fang 
dels gairebé 9.000 km de la prova i tor-
nant sans i estalvis a casa.

que més va sobtar al copilot que culpa a 
l’adrenalina per aconseguir superar-ho.
El calderí de 25 anys, a més, havia de 
donar assistència mecànica a l’equip 
oficial Mini, pel que es veien obligats 
a aturar-se per resoldre els problemes 
dels cotxes de la marca. Amb 9.000 
quilos de pes i 1300 cv, sobre el Merce-
des del Palibex Team va viure moments 
de tensió, ja que “quan veus que pots 
arribar a retirar-te és quan pitjor es 
passa” i tot i diverses avaries van acon-
seguir la 19a posició final, en una ca-
tegoria on només va acabar la tercera 
part dels participants.
Eudald Noé, cap de mecànica de l’equip 
de motos Gas-Gas, era dels que havia 
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RESULTATS ESPORTIUS 27-28 GEnER

hoQUEI | OK LLIGA

FUTBoL | TERCERA CATALANA

FUTsAL | DIvISIÓ D’HONOR

Superioritat insuficient

Empat que manté el lideratge de lliga 

Victòries per als de Caldes

El passat dissabte, 27 de gener, el Recam Làser 
Caldes va empatar amb un resultat de 2-2 con-
tra l’Arenys de Munt. Els pals i les bones atu-
rades van impedir una victòria calderina, però 
tots dos equips van fer mèrits pròpis per em-
portar-se els 3 punts corresponents. 

El passat dissabte, 27 de gener, el CF Caldes 
va empatar contra el Sarrià al camp de futbol 
municipal Vall d’Hebron. Amb aquest empat, 
els calderins trenquen la temporada de victò-
ries consecutives fora de casa, però es mante-
nen en primera posició de Tercera Catalana. 

Els darrers partits del cap de setmana del 20 i 
21 de gener, els dos sèniors del CN Caldes van 
aconseguir la victòria en els seus respectius 
partits: el masculí va guanyar contra el Pineda 
de Mar (2-7) i l’equip femení va aconseguir un 
resultat favorable contra el Mataró (4-2). Els 
dies 27 i 28 de gener no van disputar-se partits.

BÀsQUET  | SEGONA CATALANA

Perd el masculí i guanya el femení 
En els darrers partits del 20 i 21 de gener, 
l’equip masculí del CN Caldes va perdre el 
partit amb el Bàsquet Berga, amb un resultat 
de 69-74. Les fèmines de Caldes, en canvi, van 
tombar la inèrcia amb la victòria contra l’Hos-
pitalet B (54-62). Els dies 27 i 28 de gener no 
van disputar-se partits. 

El Recam Làser Caldes va perdre 
per 4-2 a la pista del Girona. Els 
calderins van fer un bon partit i 
fins i tot van tenir un avantatge de 
0-2. Tot i això, els de Candami van 
marxar sense puntuar.
El partit va començar immillorable-
ment per al Caldes, ja que al minut 
1 Xavi Rovira va fer el 0-1 aprofitant 
un refús després d’un xut de Gal-
bas. Al minut 11 Galbas va transfor-
mar una falta directa després d’una 
blava a Marc Palazon. Els vallesans 
aconseguien un marge important 
que es va veure reduït al minut 15 
amb un gol de Manel Garcia. Una 
diana molt protestada per la ban-
queta calderina. Els últims minuts 

del primer temps van estar domi-
nats pels de Benito, però Campor 
va estar esplèndid sota els pals i va 
aturar nombroses oportunitats gi-
ronines. A la represa el guió del par-
tit va ser molt semblant, amb un Gi-
rona dominant més la pilota. Els de 
Candami van tenir oportunitats per 
fer algun gol, però van ser els locals 
els que van anotar. Gelmà va capgi-
rar el marcador amb dues dianes als 
minuts 34 i 39. Pol Galbas va tenir la 
falta directa per la 10a falta del Giro-
na, però no va superar Llaverola, que 
també va completar un bon partit. 
Pelicano va fer el definitiu 4-2 amb 
un potent xut des de la frontal de 
l’àrea. > Premsa CH Caldes.

Esforç sense
recompensa

Partit molt disputat, el que es va veure a Girona. > KILIAN CC

hoQUEI | OK LLIGA

Bon partit dels calderins, que malgrat 
avançar-se en el marcador acaben perdent

El CF Caldes sacia la seva 
fam de victòria  

El CF Caldes va golejar de manera molt contundent l’AE 
Ametllla (7-0) a casa en la jornada 20 del grup 9 de Terce-
ra Catalana. El conjunt de la vila termal va acabar amb joc 
i gols en abundància, amb una ratxa de dos empats con-
secutius en la que era fins ara la pitjor inèrcia de resultats 
d’aquesta temporada. Dos elements van confluir perquè es 
donés un resultat tan engruixit: l’extramotivació que tenien 
els de Marc Fortuny per tornar a guanyar i l’atrevit plan-
tejament ofensiu d’un Ametlla que, en alguns moments, va 
jugar a pit descobert. El Caldes es va fregar les mans amb 
tants espais i va deixar el partit sentenciat abans del des-
cans amb un clar 5-0, gràcies als gols de Maude (2), Kevin, 
Camí i un altre en pròpia porta. Al segon temps, Guillem 
i Kevin de nou van ampliar la renda. Els calderins seguei-
xen líders amb set punts sobre el segon, el Lliçà de Vall. 
Els de Fortuny rebran la visita del Sant Cugat, dijous a les 
20.30 h, per jugar un partit amistós. Durant el cap de set-
mana hi haurà jornada de descans. > Toni Canyameras

FUTBoL | CF CALDES 

El temps no els atura
DUATLÓ | CN CALDES

Setze atletes del CN Caldes han participat, aquest cap de 
setmana, al duatló del Campionat de Catalunya, celebrat 
al Prat de Llobregat. Dividits en tres equips, els de Caldes 
van superar la climatologia adversa i van aconseguir fina-
litzar la prova sense dificultat. Paral·lelament, dos triatle-
tes més del club van participar al Campionat d’Espanya 
de triatló d’hivern, concentrat a Osca. Tot i les condicions 
adverses, Jofresa va aconseguir la 4a posició.

L’aventura de quatre 
calderins al Dakar

HOQUEI
OK Lliga  · J 19

CLASSIFICACIÓ PT

Girona - Caldes 4-2
Vendrell - Coinasa 4-1
Palafrugell - Reus 2-8
Voltregà - Igualada 3-2
Asturhockey - Alcoi 3-2
Lleida - Vic 1-2
Arenys - Barcelona 3-9
Noia - Lloret 3-3

FC Barcelona Lassa 50
Coinassa Liceo HC 48
Reus Deportiu La Fira 45
Citylift Girona CH 34
CE Noia Freixenet 31
CE Vendrell 30
ICG Software Lleida 28
Igualada Calaf Grup HC 26
CP Voltregà 26
Enrile PAS Alcoi 24
CH Caldes Recam Laser 23
Club Patí Vic 20
CH Lloret Vila Esportiva 19
CE Arenys de Munt 11
Asturhockey CP 8
CH Palafrugell 8

FUTBOL
3a CATALANA · GRUP 9 · J 20

CLASSIFICACIÓ PT

Sta Eulàlia - St Celoni 2-3
Torreta - Sarrià 1-0
Palautordera - Montcada 1-3
Bigues - Vilanova 2-4
Vilamajor - Lliçà de Vall 0-1
Llinars - Canovelles 1-0
Sta Perpètua - Montmeló 2-2
Caldes - Ametlla 7-0
Lourdes - Vallès 4-5

Caldes Montbui CF A 53
Lliçà de Vall CF A 46
Vilanova Vallès CF A 45
Sant Celoni UE A 38
Montmeló UE CF A 37
Sta Maria Montcada 34
CF Sta Perpètua A 32
Lourdes UD A 32
Canovelles UE A 29
La Torreta CF A 29
Sarrià CP B 28
Vallès CAT A 18
Llinars CE A 18
Sta Eulàlia Ronçana  17
Vilamajor CF A 17
Palautordera CF A 16
Ametlla AEC A 14
Bigues CE A 11

FUTBOL SALA M
Divisió d’Honor · GRUP I · J 14

CLASSIFICACIÓ PT

Floresta - Parets 9-4
Riudellots - Rubí 2-3
Montseny - Arenys Fr. 3-3
Rineda - St Andreu 5-7
Can Calet - Caldes 3-1
Barnasants - Centelles 7-3
Arenys M. - Premià 6-2

Barnasants FSC A 37
CFS Arenys de Munt A 34
Barri Can Calet CFS A 27
CN Caldes FS A 26
Jamones Centelles AE A 26
Pineda de Mar FS A 21
St Andreu Sagrera A 20
Parets FS A 20
Olímpic Floresta B 15
Montseny CECD A 14
Rubí CEFS A 13
Futsal Frankfurt Arenys A 11
CFS Premià de Dalt A 10
Riudellots ACE A 9

FUTBOL SALA F
Divisió d’Honor · GRUP I · J 14

CLASSIFICACIÓ PT

Ripollet - Hospitalet R
Sabadell - Les Corts 1-6
Caldes - St Vicenç 2-1
Jesús Maria - Vallseca 2-3
Tortosa - Esplugues 0-8
Altafulla - Mataró 2-2
Catgas - Salou 8-3

Estel Vallseca A 31
CN Caldes FS A 30
Ripollet FS A 30
Les Corts UBAE AE A 26
Futsal Aliança Mataró 23
Penya Esplugues AE B 21
Altafulla FS A 18
Jordi Torras St Vicenç 17
Jesús Maria CE A 15
Catgas Energia 12
Salou CFS A 12
FS Sabadell Femení B 7
Femení Tortosa-Ebre CF 3

WATERPOLO
2a Divisió M. · Grup A 1a Fase · J13

CLASSIFICACIÓ PG PP

Banyoles - Igualada 9-9
Picornell - UAutònoma 4-14
St Adrià - Mataró 7-17
Olot - Figueres 15-2

CN Mataró B 11 1
U. Autònoma 10 1
CN Olot 7 3
CN Banyoles 6 5
CW St Adrià B 6 6
CE Picornell 6 5
CN Igualada 3 7
CW Figueres 1 11
CN Caldes 0 11

BÀSQUET M
2a MASCULINA · GRUP III · J 16

CLASSIFICACIÓ PG PP

Morell - St Quirze 75 - 60
Artés - Reus 66 - 39
Salou - St Cugat 68 - 65
Vilatorrada - St Pere 94 - 63
Valls - St Nicolau 75 - 47
Matadepera - Berga 55 - 41
Caldes - St Jordi 80 - 74
Cerdanyola - Vaillant 76 - 48

CB Valls BNA 14 2
CB Vilatorrada 13 3
CEB St Jordi A 10 6
CB Cerdanyola 10 6
Bàsquet Berga 9 7
CB Matadepera 9 7
Vaillant ASFE 9 7
CB Salou B 8 8
Manyanet Reus A 7 9
CB Artés B 7 9
CN Caldes A 7 9
QBasket St Cugat 7 9
CB Morell A 6 10
St Quirze BC B 5 11
CE St Nicolau B 4 12
CB St Pere 3 13

BÀSQUET F
2a FEMENINA · GRUP III · J 16

CLASSIFICACIÓ PG PP

Barça - Esplugues 73 - 53
Ripollet - Collblanc 71 - 22
Llefià - Caldes 64 - 61
Hospitalet - AESE 49 - 60
St Nicolau - Badalona 71-47
Cornellà - Neus 93 - 69
PIA Sbdll - St Jordi 39 - 69
St Quirze - Terrassa 47 - 50

CEB St Jordi 13 3
CB Nou Esplugues 13 3
AESE A 12 4
CB Ripollet 12 4
Barça CBS B 12 4
CEJ L’Hospitalet B 11 5
CN Caldes 10 6
CN Terrassa B 8 8
CE St Nicolau B 8 8
B Pia Sabadell 7 9
Bàsquet Neus A 6 10
BF Cornellà 5 11
UB Llefià A 5 11
Badalona A 3 13
AEC Collblanc A 2 14
St Quirze BC 1 15

CLAssIFICACIons
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ExPosICIons 

Aquarel·les   
d’Alejandro Miras 
Guanyador del XIv Concurs 
d’Aquarel·la Sebastià Badia.
Lloc: Espai d’Art Casino.
Org.: Casino de Caldes.

“La desmesurada vida  
de Ramon Llull” 
Del 14 de febrer al 7 de març.
Exposició realitzada per 
la Institució de les Lletres 
Catalanes en commemoració, 
l’any 2016, del 700 aniversari de 
la mort de Ramon Llull.
La mostra combina  una 
publicació gratuïta en què 
s’expliquen els fets més 
destacats de l’obra i vida de Llull, 
i una estructura expositiva de 
suport a la publicació.
Lloc: vestíbul de la Biblioteca de 
Caldes de Montbui.
Organitza: Biblioteca de Caldes.

  DIMARTS 06
08 h · DEIxALLERIA MòBIL
Lloc: cantonada entre el  
c. Montserrat i l’av. de Pi i Margall. 
Org.: Ajuntament de Caldes. 

10 h · InsCRIPCIons
“vine i aprèn català: cursos 
presencials i en línia”, al febrer 
del 2018. Inscripcions fins al 9 
de febrer. 
 Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: Oficina de Català de Caldes

16.30 h · MÚsICA
Música i bon humor amb l’Espai 
de Gent Gran de Sentmenat.
Lloc i org.: Fundació Sta. Susanna. 

  DIMECRES 07
InsCRIPCIons CARnAVAL
Finalitza el període 
d’inscripcions al concurs de 
disfresses de Carnaval del 
dissabte 10 de febrer. 
Lloc: Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC)  
i l’Espai Jove El Toc.
Org.: Ajuntament de Caldes. 

soRTIDA
Sortida “La matança del porc”.
Lloc: Berga.
Organitza: L’Esplai.

09 h · CAMInADA
Caminada als Saulons.
Lloc de sortida: Les Cases  
dels Mestres.
Org.: Caminades de l’Esplai.

16 h · ACTIVITAT
Activitat de memòria.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic 
Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

19 h · ConFERÈnCIA
“Els misteris de la comunicació 
no verbal”, a càrrec de Teresa Baró.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius 
de Caldes de Montbui.
Org: Aules d’Extensió Universitària 
Delfí Dalmau i Argemir de Caldes.

  DIJOUS 08
16 h · CAMInADA
Caminada fins al Pasqualet i 
celebració de Dijous Gras.
Lloc de sortida: Les Cases  
dels Mestres.
Org.: Grups de Gimnàstica.
Col.: Ajuntament de Caldes  
i Fundació Santa Susanna.

16.30 h · MÚsICA
Coro rociero de la Casa de 
Granada de Barberà.
Lloc i org.: Fundació Sta. Susanna.

18 h · TALLER CARnAVAL
Taller familiar de màscares  per 
a nens i nenes de 7 a 12 anys,  a 
càrrec d’Entrelesmans. Places 
limitades. Els participants han 
d’anar acompanyats d’un adult. 
Lloc: Sala d’Actes de la  
Biblioteca de Caldes.
Org.: Ajuntament de Caldes, 
Diputació de Barcelona  
i Biblioteca de Caldes. 

  DIvENDRES 09
16 h · RUA I BALL  
DE DIsFREssEs
Lloc i organitza: Fundació 
Santa Susanna.
Col.: Grup de Balls i Danses. 

17 h · AssEMBLEA AnUAL
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.

17 h · sEssIÓ InFoRMATIVA
Presentació del programa 
Reempresa. 
Lloc: Caldes Emprèn - Centre 
d’Iniciatives Empresarials.
Org.: Ajuntament de Caldes. 

  DISSAbTE 10
08 h · TALLER
“Massatge terapèutic”,  
taller fins a les 14 h. Preu: 70 €. 
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

10 h · MERCAT ECoLòGIC
Lloc: c. Forn. 
Org.: AvCAC i Ajuntament de 
Caldes. 

12 h · Un ConTE AL sAC
“Per Carnestoltes..., música i 
contes!”, a càrrec d’Un Conte al 
Sac, per a infants fins a 4 anys. 
Places limitades. Cal recollir 
invitacions a l’Àrea Infantil de la 
Biblioteca a partir de l’1 de febrer.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.

12.45 h · WATERPoLo
Partit entre el CN Montjuïc i el 
CN Caldes en la categoria cadet.
Lloc: CN Montjuïc.

15.30 h · nATACIÓ
5a Lliga d’Aleví i II Torneig de 
Natació d’Hivern.
Lloc i organitza: CN Caldes. 

19 h · hoQUEI
Partit  entre el FC Barcelona Lassa  
i el Recam Làser CH Caldes. 
Lloc: Palau Blaugrana de Barcelona. 
Organitza: RFEP.

19.30 h · WATERPoLo
Partit disputat entre el CW 
Figueres i el CN Caldes en 
categoria absoluta.
Lloc: CW Figueres.

  DIUMENGE 11
11 h · WATERPoLo
Partit disputat entre el CN 
Caldes i el CN Hospitalet en la 
categoria infantil.
Lloc: CN Caldes. 

12.30 h · DUATLÓ
vII Duatló de Granollers amb 
la participació dels atletes del 
CN Caldes.
Lloc: Circuit de Montmeló.

12.30 h · BÀsQUET  
sÈnIoR FEMEnÍ
Partit entre el CN Caldes i el CB 
Ripollet-Sandacos.
Lloc: Pavelló Municipal Les 
Cremades, Caldes de Montbui.
Org.: Federació Catalana de 
Basquetbol. 

18 h · BALL DE DIsFREssEs
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.

18 h · TACA’M,  
TEATRE AMATEUR 
Segueix el teu cor  
d’Enric Mas. 
A càrrec del Grup Escènic 
Gespa (Barcelona). 
Preu: 4 € (socis CDIP i TR3SC), 
6 € (socis Coop-70)  
i 8 € (simpatitzants). 
Lloc: Stage, Escola d’Arts 
Escèniques.
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista  de 
Caldes.

  DILLUNS 12
sERVEI D’AssEssoRIA 
JURÍDICA PER A DonEs
Les dones que vulguin fer 
consultes han de demanar hora 
trucant al telèfon 93 865 54 20.
Lloc i organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

  DIMECRES 14
08 h · CAMInADA
Caminada a Manresa.
Lloc de sortida: estació 
d’autobusos.
Inscripcions i organitza: 
Caminades de l’Esplai.

16 h · CELEBRACIÓ DE 
CARnEsToLTEs
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic 
Cultural.
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona.

  DIvENDRES 16
20.45 h · WATERPoLo
Partit disputat entre La Sirena 
B i el CN Caldes en categoria 
absoluta.
Lloc: CN Mataró.

  DISSAbTE 17
09.30 h · nATACIÓ
Campionat d’Espanya CA amb 
la participació dels nedadors 
i nedadores del CN Caldes. El 
campionat se celebrarà fins al 
diumenge 18 de febrer, de 9.30 
a 17 h. 
Lloc: Oviedo.

16.45 h · WATERPoLo
Partit disputat entre el CW 
Anglès i el CN Caldes en la 
categoria infantil.
Lloc: CW Anglès. 

17.30 h · FUTBoL sALA 
MAsCULÍ
Partit disputat entre el CN 
Caldes CF “A” contra l’Olímpic 
Floresta “B”.
Lloc: Pavelló Municipal 
Bugarai, Caldes de Montbui.
Organitza: Federació Catalana 
de Futbol Sala. 

  DIUMENGE 18
10h · FIRA D’AnTIQUARIs 
Lloc: c. Mestre Gregori i 
Montserrat/pl. Catalunya
Org.: Ajuntament de Caldes

12 h · BÀsQUET FEMEnÍ
Partit entre el Sant Quirze 
Bàsquet Club i el CN Caldes.
Lloc: Gimnàs Municipal Sant 
Quirze.
Organitza: Federació Catalana 
de Basquetbol.

12 h · FUTBoL
Partit entre vilanova vallès, CF, 
A i el Caldes de Montbui, CF, A.
Lloc: Camp de Futbol Municipal 
de vilanova del vallès. 
Organitza: FCF.

18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Sales A i B de Les Cases 
dels Mestres.
Org.: Associació Gent Gran.

18 h · TACA’M,  
TEATRE AMATEUR
Contents i enganyats, d’Anton 
Txékhof, a càrrec del Grup de 
Teatre Cassanenc (Cassà de
la Seva).
Preu de l’entrada:  
4 € (socis CDIP i TR3SC), 
6 € (socis Coop-70) i 8 € 
(simpatitzants). 
Lloc: Stage, Escola d’Arts 
Escèniques.
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista de 
Caldes de Montbui.

18.30 h · ConCERT
A càrrec de Symphonic 
Beat Band de l’Associació 
Symphocat.  
Preu d’entrada: entre 8 i 10 €. 
Lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza: Casino de Caldes

18.45 h · BÀsQUET  
sÈnIoR MAsCULÍ
Partit del CN Caldes A amb CB 
Morell A.
Lloc: Pavelló Les Cremades.
Organitza: Federació Catalana 
de Basquetbol. 

  DILLUNS 19
10.30 h · TEATRE 
Representació de Hitchcock 
de la Companyia IPA 
Productions.  
Educació secundària. 
Lloc: Sala Gran del Casino. 
Organitzen: Fundació AC 
Granollers i Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

del 06 al 19 de febrer del 2018

DIssABTE 10 DE FEBRER

17.30 h · RUA DE CARnAVAL 
Recorregut: pg. del Remei, c. Major, pl. de l’Àngel, av. Pi i Margall, 
c. Mossèn Cinto verdaguer i zona esportiva del Bugarai.
Organitza: Ajuntament de Caldes. 

19 h · FEsTA DE CARnAVAL
Exhibició de les disfresses, esbroncada i crema del rei de 
Carnestoltes, i lliurament de premis del concurs de disfresses.
Lloc: zona esportiva del Bugarai.
Organitza: Ajuntament de Caldes.
Col·laboren: Taller d’Art Municipal Manolo Hugué i l’Electra 
Caldense, en la construcció i el muntatge del Ninot de 
Carnestoltes; Ball de Diables de Caldes de Montbui, en la crema 
del Ninot de Carnestoltes.  



Del 06 al 19 de febrer de 2018   calderí / #19 PEnÚLTIMA | 15

DEFUNCIONS

03 de febrer · 68 anys
JOSE LUQUE LUCENA

03 de febrer · 98 anys
CONCEPCIÓ PRAT VILA

01 de febrer · 92 anys
MARGARITA GALLEGO DOMENECH

31 de gener · 96 anys
RAIMUNDA PALAUDARIAS GERMÀ

31 de gener · 92 anys
JOSE TRUJILLO URBANO

30 de gener · 92 anys
MONTSERRAT MERCADAL  
MERCADAL

27 de gener · 76 anys
TOMASA GARCÍA RISCO

“De tard o de primer, 
Carnestoltes pel febrer”.

> Refrany català

La frase de la quinzena

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).

Sofregir la ceba amb un raig d’oli, mantega i sal.
Trossejar el confit d’ ànec amb les mans fins què el confit 
sigui una massa fibrosa.
Possar la farça al forn durant 15 minuts a 180º. Deixar 
atemperar.
Hidratar el paper d’ arrós i donar forma als canelons om-
plint-los amb la farça.
Emplatar amb un raig generós de beixamel com a base, 
montar el caneló i tapar amb la beixamel sobrant.
Fornejar durant 8 min a 200º.
Presentem amb el foie ratllat, les xips de yuca trossejades i 
uns tocs d’ oli de tòfona i sèsam negre per sobre del caneló.
Et voilà.

Restaurant Ca La Conxita
C/ Forn, 23
T. 610 33 63 51

Ingredients per a 4 persones:

- 400gr de confit d’ànec
- 50gr mantega 
- 1 ceba de Figueres petita
- 125gr de foie de qualitat mitjana alta
- Beixamel
- Paper d’ arrós
- Sesam Negre
- Xips de Yuca
- Oli de tòfona

Caneló de confit d’ànec
amb beixamel trufada i
sorra de yuca

La recepta calderina
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Curiositats

“El treball 
m’ha ajudat molt 

per al que estic 
estudiant ara”

Q
. P

A
S

C
U

A
L

· Andrea, eres alumna de l’Escola 
Pia i vas decidir fer el treball de re-
cerca sobre l’antic edifici de l’esco-
la, al carrer Bellit. Per què?
Vaig anar a una xerrada de l’IQS 
sobre sostenibilitat. Era un tema que 
no havia tocat fins aleshores, però em 
va interessar molt. Justament va co-
incidir amb l’època de triar el treball 
de recerca. La primera idea era fer un 
edifici sostenible i ho vaig parlar amb 
la professora de matemàtiques que 
tenia en aquell moment i que m’anava 
aconsellant. Ella em va donar la idea 
que, en lloc de crear un edifici nou, que 
seria més complicat, estaria bé rehabi-
litar-ne un que ja existís i em va propo-
sar l’escola del carrer Bellit, que tenia 
moltes mancances i que donaven per 
fer un treball.

· Aquest edifici actualment està tan-
cat. Quines propostes de millora vas 
proposar al teu treball?
Hi havia l’opció d’enderrocar-lo i re-
construir-lo, però pel fet d’estar al mig 
del nucli antic i per la seva història la 
millor sortida és remodelar-lo. Abans 
de col·legi havia estat una casa parti-
cular; entre 1925 i 1994 va ser el col-
legi de les Carmelites i, a partir d’ales-
hores, va ser propietat de l’Escola Pia.

· Hi vas estudiar a l’edifici del car-
rer Bellit?
Sí, vaig fer-hi l’ESO.

· Com recordes que era l’edifici?
El recordo molt vell, amb proble-
mes amb els tancaments. Precisa-
ment una de les meves propostes 
de remodelació era instal·lar una 
façana i una coberta ventilades per 
les fugues de fred i calor, per man-
tenir la calor dins i aconseguir a 
l’estiu una bona ventilació. Perquè 
a l’hivern hi feia molt fred i a l’es-
tiu, molta calor

· Quin ús tindrà l’antiga escola?
Havia sentit que s’hi farien els ci-
cles formatius. De moment, no s’hi 
fa res, potser més endavant.

· El treball de camp que vas fer 
va consistir a fer diferents visi-
tes a l’edifici? 
El primer pas que vaig fer va ser 
visitar l’edifici. Vaig prendre mides 
perquè em van donar uns plànols 
que eren bastant antics. Llavors, hi 
havia alguns canvis. Vaig mesurar 
tot l’edifici i vaig rectificar els plà-
nols. A part d’això, vaig aprofitar 
per fer un estudi fotogràfic. Les fo-
tografies les vaig fer servir per par-
lar d’elements antics com els passa-
dissos i posar al costat imatges de 
com podrien millorar.

·Al treball hi posaves un pressu-
post també?
Sí. Vaig posar un pressupost i 
una planificació de quant podrien 
durar les obres.

· Quina sorpresa saber que t’ha-
vien donat el premi Caldes de 
Montbui, oi?
Sí, no me l’esperava, de veritat. A 
més, com ho havia fet feia mig any, 
ja ni hi pensava

· L’estudi t’ha servit per després, 
per al que estàs estudiant ara? 
Sí, molt. Per fer totes les modifi-
cacions vaig fer servir un progra-
ma de disseny que es diu Autocad. 
Ara mateix, a classe estic treba-
llant amb aquest programa, que 
ja el sabia fer servir de l’any pas-
sat. Per això m’ha servit bastant.

· Quines sortides laborals tenen 
els estudis que estàs fent ara, els 
d’enginyeria industrial?
En tenen moltes. Des de dissenyar 
una fàbrica fins a màquines... Tot 
depèn del màster d’especialització 
que vulguis fer.

· Ja saps què faràs amb els 300 
euros del premi?
De moment els he estalviat, perquè 
aquest any amb la universitat hi ha 
més despeses.

· Ja que el teu treball de recer-
ca tracta d’un edifici concret, et 
fixes en les cases que hi ha a Cal-
des de Montbui?
El nucli antic té un encant i està 
ben conservat. Veig que hi ha bas-
tant moviment.

Andrea
Garcia

Pacheco

Premi Caldes de Montbui pel treball de recerca 2017

Ara ja està a la universitat fent primer d’enginyeria 
industrial a l’Institut Químic de Sarrià (IQS). El seu 
treball de recerca de batxillerat sobre la millora de 
l’accessibilitat i la sostenibilitat de l’antiga Escola 
Pia, del carrer Bellit, la va fer mereixedora del premi 
Caldes de Montbui, dotat amb 300 euros.

Jordi Rius


