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Jornada històrica del CF Caldes on 
més de 800 espectadors van omplir 
de blaugrana el camp municipal Les 
Cremades com mai ho havien fet
>P12

Jugadors emocionats enlairen l’entrenador Marc Fortuny en la celebarció de l’ascens del CF Caldes a Segona Catalana. El camp de futbol va ser una gran festa. > A. sAn Andrés

Publicació quinzenal independent
Caldes de Montbui
Distribució gratuïta
Del 08 al 21 de maig de 2018   
Número #25
www.calderi.cat

El CDR de Caldes 
lidera la restauració 
del mural antifeixista
>P04

Finalitza el període de 
preinscripcions amb 
382 nous alumnes 
>P4

21è Festival de 
Titelles Romà Martí, 
el 19 i 20 de maig
>P10

En marxa el nou 
sistema de regulació 
de la zona blava
>P02-03



Del 08 al 21 de maig de 2018   calderí / #2502 | ACTUALITAT | ZONA BLAVA

des de fa set dies, ha entrat en funcionament la nova regulació de la zona blava a Caldes. Els vehicles calderins 
seguiran gaudint d’una hora i mitja inicial gratuïta. Hi haurà dues zones de pàrquing amb diferents tarifes 

quests dies, és habitu-
al veure a Caldes cues 
de gent davant dels nous 
parquímetres, símptoma 
evident que ha canviat el 

sistema de regulació de la zona blava 
al municipi. Fins ara, qualsevol conduc-
tor que volia estacionar en una zona 
blava de Caldes havia d’anar provist 
d’un rellotge que posava al vidre del 
davant i que indicava l’hora de l’apar-
cament, coneixedor que tenia una hora 
i mitja gratuïta. Però, és clar, “fins ara 
hi havia molta picaresca i no es res-
pectava l’hora i mitja límit”, amb la 
qual cosa “hi havia cotxes fossilit-
zats durant tot el dia, que es queda-
ven allà matí i tarda, canviant el pa-
peret”, destaca el regidor de Serveis 
Municipals, Jaume Mauri. La posada 
en marxa de parquímetres de control 

La zona blava ja és de pagament

A
Jordi Rius de la rotació de vehicles, que estaran 

gestionats per l’empresa pública Ser-
veis Municipals, “no té com a objectiu 
fer guardiola, ni cap mena d’afany re-
captatori, ni fer cap mena de pressió 
monetària sobre els ciutadans i ciu-
tadanes, sinó que l’únic objectiu és 
la rotació de vehicles”, assegura l’al-
calde de Caldes, Jordi Solé. 

Aquelles persones que paguin 
l’impost sobre vehicles de tracció me-
cànica a Caldes de Montbui seguiran 
gaudint de l’aparcament gratuït en zona 
blava durant la primera hora i mitja. 
Passada la primera hora i mitja, els ve-
hicles residents podran deixar lliure la 
plaça o abonar la tarifa reduïda cor-
responent. “No notaran la diferència 
perquè, quan vagin al parquímetre, 
aquest detectarà automàticament 
que és un cotxe resident i la prime-
ra hora i mitja serà gratis. A partir 
de la primera hora i mitja hi ha una 
sèrie de tarifes”, assenyala Solé. Els 
vehicles amb etiqueta zero emissions o 

2
agents de mobilitat 
vetllaran pel 
correcte ús dels 
parquímetres

90
minuts gratuïts per 
als vehicles que 
paguen l’impost de 
circulació a Caldes

15 
dies de prova, en 
els quals no se 
sancionarà haver 
excedit el límit de 
temps fixat

APARCAMENT | CENTRE VILA

Amb la posada en funcionament dels parquímetres, la setmana passada es van formar diverses cues davant dels dispositius, ateses per agents de mobilitat. > J. sErrA

Una app per aparcar sense treure tiquet 

El nou sistema de control de la zona blava permet pagar l’estacionament a 
través de l’app elparking (elparking.com) sense treure tiquet, i ampliar el temps 
d’aparcament a distància. A més, amb la mateixa app es pot aparcar en municipis 
com Granollers, Mollet o Sabadell. A la zona blava, les places reservades per a 
persones amb targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat 
reduïda són sempre gratuïtes, però cal indicar l’hora d’arribada i estan subjectes 
a les mateixes condicions horàries i limitacions de temps que la resta de places 
en zona blava. Hi ha un telèfon d’atenció sobre l’aparcament: 93 117 17 16.
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ECO tenen la primera hora i mitja d’es-
tacionament gratuït en tots els casos.

BENEFICI PER AL COMERÇ
L’adopció del nou sistema de regulació 
de la zona blava dona resposta a la ne-
cessitat de fomentar la rotació de ve-
hicles i augmentar les opcions d’apar-
cament al centre urbà que ja contenia 
el Pla de Mobilitat Sostenible de Cal-
des de Montbui. En paraules del regidor 
de Serveis Municipals, “volem aconse-
guir més rotació a favor del comerç de 
Caldes, que es troba als eixos més co-
mercials com l’avinguda Pi i Margall, 
la plaça de l’Àngel i el Parc de l’Esta-
ció”. Si un calderí vol comprar a Cal-
des i no troba places lliures, “anirà a 
una superfície comercial amb places 
a lliure disposició”, constata Mauri.

I un càlcul dels avantatges que pot 
tenir el nou sistema, segons els responsa-
bles municipals: “Si els cotxes estan una 
hora i mitja aparcats, multipliquem 
per cinc les places de pàrquing, i si s’hi 

estan dues hores i mitja, multipliquem 
per tres les opcions d’aparcament. A la 
gent els serà més fàcil aparcar, tindrà 
més a l’abast el comerç local i tots tin-
drem una millor convivència entre cot-
xes i vianants”, assegura Mauri, que afe-
geix que “reduïm el nombre de cotxes i 
l’emissió de C0

2
 i de partícules en sus-

pensió, i millorem l’aparcament i l’ac-
cés dels clients als comerços”.

DUES ZONES
La zona blava funciona de dilluns a dis-
sabte de 9 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumen-
ges i festius i a l’agost, l’aparcament és 
gratuït. Hi ha dues zones d’estaciona-
ment en zona blava. A la Zona A, l’estaci-
onament màxim és de dues hores i mitja. 
A la Zona B, l’estacionament màxim és 
de quatre hores i mitja. Si s’esgota el 
temps d’aparcament a la Zona A, no es 
pot canviar el vehicle a una altra plaça 
de la mateixa zona, però sí que es pot 
aparcar a la Zona B. La Zona A com-
prèn l’avinguda Pi i Margall, entre els 

carrers Escoles Pies i Homs, l’aparca-
ment del carrer Escoles Pies, el de la 
plaça Moreu, el de la plaça Església i el 
carrer Montserrat, entre l’avinguda Pi i 
Margall i el carrer Torras i Sayol. El resi-
dent  ha de pagar 1,5 € com a màxim per 
dues hores i mitja. En canvi, el no resi-
dent té tarifes de 0,75 € per 30 minuts, 
2,25 € per a 90 minuts i 4 € pel temps 
màxim de dues hores i mitja al día en 
aquesta zona.

La Zona B està formada per l’apar-
cament de l’Estació, amb tarifes més as-
sequibles. Tant a la Zona A com a la B 
l’anul·lació de denúncia costa 6 €.

Els parquímetres, alimentats amb 
llum solar, utilitzen les darreres tecno-
logies aplicades a aquest sistema de ro-
tació. Només cal introduir la matrícula 
del vehicle al parquímetre. Si el vehicle 
és resident, s’obtindrà la primera hora i 
mitja gratuïta automàticament. A més, 
es pot recuperar i acumular l’import del 
temps d’aparcament que no s’hagi ex-
haurit i fer-lo servir en una altra ocasió.

GMSSA, l’empresa que tradicionalment ha ges-
tionat el servei d’aigua potable, ha estrenat nom 
–Serveis Municipals– i imatge, i amplia funcions 
a l’assumir els serveis que l’Ajuntament està mu-
nicipalitzant. El 2015, també va assumir la gestió 
dels Banys Termals El Safareig, i així va ampliar 
la seva àrea d’influència també a l’aigua termal.
Entre 2017 i 2018 l’Ajuntament ha tirat endavant 
un replantejament d’alguns serveis essencials 
i ha proposat canvis substancials que suposa-
ran una prestació més eficient, més sostenible 
i d’acord amb el model de poble definit a través 
de diferents processos de participació ciutadana 
(com ara el Pla Estratègic 2020 o el Pla de Mo-
bilitat Sostenible). El canvi expressa la voluntat 
de millora de l’Ajuntament pel que fa a l’eficièn-
cia en l’atenció ciutadana en la prestació de ser-
veis fonamentals, i la voluntat de modernització i 
adequació de la imatge corporativa al nou esperit 
d’una empresa adaptada al seu temps.
Per això, Serveis Municipals ha passat a assu-
mir també el servei de recollida de deixalles, que 
està en procés de municipalització, les zones bla-
ves i la gestió de l’aparcament de Raval Canye-
lles un cop acabat el projecte i el servei de nete-
ja viària, que està en procés de municipalització 
que es preveu que entri en funcionament a par-
tir del juny.
Aquest procés de creixement i millora de Serveis 
Municipals ha anat acompanyat de la construc-
ció d’una nova imatge corporativa per a l’empre-
sa que ja s’està implementant en papereria, ve-
hicles, vestuari, etc. La incorporació de la nova 
imatge gràfica i de nous serveis es pot veure re-
flectida al web www.serveisdecaldes.cat.

Nova imatge i més 
funcions per a 
l’empresa Serveis 
Municipals

AJUNTAMENT | VIA PúBLICA

Zona B

Zona A

c. d’Homs

c. de les Escoles Pies

c. del rector A
lemany

c. de san salvador

av. de Pi i M
aragall

c. dr. X
alabarder

c. del G
eneral Padrós

c. r
aval de C

anyelles
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e Josep

 Fontcub
erta

c. d’Avel·lí Xalabarder

c. de Buenos Aires

c. de Balm
es

c. de Torras sayol

Ubicació parquímetres

c. de Montserrat

c. de ramon y Cajal

Tarifes

Zona A
(Centre històric)

30 min
90 min
150 min

Zona B
(Estació)

30 min
90 min
150 min
210 min
270 min

Anul·lació de denúncia: 6€

Horari
de dilluns a dissabte
de 09 a 14 h i
de 17 a 20 h

diumenges, festius i 
agost gratuït

resident

-
-
1,50€

-
-
1,50€
3,50€
4,50€

no resident

0,75€
2,25€
4,00€

0,50€
2,00€
3,50€
5,50€
7,50€
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Dijous passat, 3 de maig, es va fer 
públic el resultat del procés de 
preinscripció per a l’ensenyament 
obligatori a Caldes de Montbui. En 
total, els centres escolars de la vila 
acullen 382 noves sol·licituds res-
pecte al total de places disponi-
bles: 449. Amb aquests resultats, 
cap infant es queda sense plaça i 
la vila termal assegura el nivell de 
demanda actual de cara al curs vi-
nent, 2018-2019. 
D’una banda, i en matèria dels cur-
sos d’ensenyament de primària, 
l’escola El Calderí acollirà 23 alum-
nes, tot i que oferia fins a 25 places; 
l’escola El Farell acollirà 36 alum-
nes respecte a l’oferta de 50 places; 
l’escola Montbui acollirà 44 infants 
i oferia 50 places, i l’Escola Pia de 
Caldes acollirà 68 alumnes respec-
te de les 75 places disponibles. Pel 
que fa als cursos d’ensenyament se-
cundari obligatori, a primer d’ESO 
s’oferien 159 places i s’han rebut 152 
sol·licituds (25 a la Pia de Caldes, 
53 a l’Institut Manolo Hugué i 74 
a l’Institut Pic del Vent). En el cas 

Infoparticipa, producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
avalua les administracions públiques dels municipis en el marc del 
Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Ca-
talunya. Arran de l’avaluació del 2017, Caldes ha rebut una de les tres 
úniques mencions atorgades a ajuntaments catalans en l’acte de lliu-
rament dels guardons d’enguany, que va tenir lloc el passat 25 d’abril 
a la UAB. Segons el resultat de l’auditoria d’aquest darrer any, la vila 
termal s’ha trobat a tan sols 3,5 punts percentuals d’arribar a l’obten-
ció del segell Infoparticipa, és a dir, té validats 45 dels 52 punts que 
el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plu-
ral avalua a través d’un qüestionari a les administracions públiques. 
El resultat, finalment, ha estat d’un 86,5% de respostes satisfactòri-
es en bones pràctiques, i s’ha quedat a les portes d’un segell acredi-
tatiu segons estipula el Mapa d’Infoparticipa, en actiu des del 2012. 
Paral·lelament, el consistori local ha reconegut que l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui s’acull des del 2016 a l’eina que ofereix l’Adminis-
tració Oberta de Catalunya per mantenir obert i actualitzat el Portal 
de Transparència i, així, oferir a la ciutadania les garanties de trans-
parència i bon govern que cal complir obligatòriament. 

EDUCACIó | PREINSCRIPCIONS

GOVERN OBERT | INFOPARTICIPA

L’oferta calderina cobreix la demanda actual

Notable alt en bones pràctiques

El mural que dona la benvinguda a 
Caldes de Montbui des de l’entrada 
de la carretera de Granollers ja llu-
eix de nou, gràcies a l’actuació del 
Comitè de Defensa de la Repúbli-
ca (CDR), que aquest dissabte el va 
restaurar de nou eliminant les pet-
jades dels atacs que ha sofert en els 
últims quatre anys. La pluja no va 
frenar l’actuació d’una quinzena de 
persones que hi han donat un nou 
toc de color. L’any 2002, l’Assem-
blea Jove de Caldes va pintar un 
mural antifeixista a la paret que se-
para les cases de la banda dreta de 
la calçada de la C-1413a. En aquest 
mural s’hi podia llegir “mai més, 
enlloc, contra ningú, Caldes anti-
feixista”, al costat d’un altre tros 
que demanava la independència i 
la solidaritat amb el poble pales-
tí, en una fusió entre les banderes 
dels dos països. En el transcurs 
dels anys, la paret ha sofert diver-
sos atacs que tapaven amb pintura 
blanca la paraula anti o amb parau-
les i frases de suport a altres ide-
ologies, a banda de l’enganxada de 
cartells que deslluïen el missatge 
inicial. El 2014, el grup Arran va 
iniciar la primera de les restaura-
cions, i hi va tornar de nou els co-

Restaurant la llibertat d’expressió

Membres del CDR de Caldes restaurant el mural del carrer Montserrat dissabte al matí. > A. sAn Andrés 

CDR CALDES  | MURAL ANTIFEIXISTA

El Cdr de Caldes de Montbui refà el mural del carrer Montserrat, quatre anys després de l’última actuació

lors i el missatge inicial creat per 
l’Assemblea Jove, però en els últims 
quatre anys el vandalisme ha tor-
nat a fer de les seves per desvir-
tuar el context. El CDR de Caldes 
va decidir actuar per no perdre el 
missatge inicial, i va convocar una 
jornada de restauració que es va 
dur a terme dissabte passat des 

del curs de primer d’ESO, tota la 
demanda ha quedat coberta, tot i 
que en el cas de 27 famílies es farà 
des de centres de segona opció. 
D’altra banda, els resultats asse-
nyalen la inscripció de 171 infants, 
sense sobrepassar el total de 200 
places ofertes en el curs P3, xifra 
per la qual es “preveu una baixa-
da de ràtios en alguns casos”, se-
gons afirma el consistori local des-
prés de la publicació de les llistes 
baremades del procés de preins-
cripció a centres sufragats amb 
fons públics, per al curs vinent. En 
total, les quatre escoles calderines 
i els dos centres que acullen l’ESO 
sumen un volum de 382 nous alum-
nes respecte a l’oferta de 449 pla-
ces. 
Fins demà dimecres, 9 de maig, el 
període de preinscripcions a les es-
coles de bressol està obert, i un dia 
després, dijous 10 de maig, es pu-
blicaran les llistes amb el barem un 
cop resoltes les reclamacions pre-
sentades durant aquesta darrera 
setmana. El proper 11 de juny es pu-

blicarà l’oferta definitiva, així com 
la publicació de les llistes d’alum-
nes que han estat admesos, i, final-
ment, del 21 al 29 de juny s’establi-
rà el període de matriculacions per 
als cursos d’infantil, primària i pri-
mer d’ESO (del 21 al 27 de juny) i la 
resta de cursos de secundària (del 
25 al 29 de juny). 

de les 10 del matí. Oriol Ferràn-
dez, portaveu del CDR, va explicar 
que “el motiu principal de l’actu-
ació era evident. Hi havia hagut 
atacs de caràcter ideològic i en-
ganxada de cartells, cosa que va 
fer perdre el dibuix original. Per 
aquest motiu vam fer la convoca-
tòria, per aconseguir que tornés 

a lluir igual o millor que quan es 
va fer”. Al ritme de música reivin-
dicativa, una quinzena d’integrants i 
simpatitzants del CDR va començar 
a repassar els traços malmesos del 
mural, sota l’amenaça constant de la 
pluja, que finalment es va materia-
litzar una hora i mitja després. Sor-
tosament pels participants, les actu-

acions durant la setmana –en què 
es van eliminar les pintades poste-
riors gràcies a la més que probable 
capa protectora de pintura antigra-
fit– van avançar les tasques de res-
tauració. Després de l’Assemblea 
i d’Arran, el CDR va aconseguir el 
seu repte i Ferràndez explicava que 
“segurament som el relleu natu-
ral d’aquestes dues organitzaci-
ons, tot i que vam néixer per mo-
tius diferents. Ara som nosaltres 
la gent activa en aquest moment”. 
El portaveu es va mostrar satisfet 
de la participació en l’acte, en què 
una quinzena de voluntaris i mem-
bres del CDR van ajudar a elimi-
nar les petjades dels últims anys. 
“Aquest cop el protegirem d’atacs 
amb pintura antigrafit per evitar 
danys. La nostra intenció és que el 
mural antifeixista es vegi, en un 
lloc de pas molt maco i amb un 
missatge que parla per la majoria 
de gent de Caldes”, afegia Ferràn-
dez, matisant que “històricament 
hi ha pobles dels voltants amb 
ideologies o grups actius d’ideo-
logia feixista i Caldes sempre ha 
sigut el contrari, i així ho volem 
deixar clar”. Els colors, el missat-
ge i la llibertat d’expressió tornen a 
lluir al carrer Montserrat i seguiran 
donant la benvinguda a Caldes du-
rant una nova temporada.

El període de preinscripcions d’ensenyament obligatori tanca amb 382 
noves sol·licituds per 449 places disponibles de cara al curs vinent

Les xifres 

382 sol·licituds
449 places 

Primària
El Calderí: 23 alumnes
El Farell: 36 alumnes
Montbui: 44 alumnes
Escola Pia: 68 alumnes

Secundària 
INS Manolo Hugué: 53 alumnes
INS Pic del Vent: 74 alumnes
Escola Pia: 25 alumnes 

Albert San Andrés
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Els alumnes de 1r de batxillerat dirigeixen les Jornades de Convivència, que tindran lloc del 7 al 18 de maig. > CEdIdA

Amb els jocs, valors i convivència

Diuen que la millor manera d’apren-
dre és posar en pràctica els conei-
xements adquirits. Els alumnes de 
1r de batxillerat de l’Institut Mano-
lo Hugué estan a punt de corrobo-
rar aquesta hipòtesi amb la 9a edi-
ció de les Jornades de Convivència, 
que tindran lloc del 7 al 18 de maig. 
L’activitat, que va néixer a Mollet 
del Vallès el 2009, continua amb èxit 
al Manolo Hugué des de l’any 2013, i 
des de la 2a edició està reconeguda 
com a bona pràctica educativa pel 
Departament d’Educació. “L’objec-

EDUCACIó | INS MANOLO HUGUÉ

Agraïments i propostes de millora

El dijous 26 d’abril, un grup nombrós de voluntaris, infants, famílies, or-
ganitzadors, directius i representants d’AMPES de centres educatius 
de Caldes de Montbui va omplir la Sala Noble de Can Rius amb motiu 
d’una festa. L’acte acollia la cloenda de la 4a edició del LECXIT (Lec-
tura i Èxit), programa dedicat al foment de la lectura com a factor clau 
de l’èxit escolar. Un any més, voluntaris i infants s’han reunit setmanal-
ment amb el propòsit d’incentivar la passió per la lectura als més petits 
i incidir en competències escolars fonamentals en els cursos d’educa-
ció primària. La cloenda va servir per posar en comú les experiències 
viscudes per tots els membres participants, així com per exhibir com 
s’han aprofitat les hores de lectura tot llegint poemes de Joana Raspall 
als assistents. També hi va haver temps per posar en comú propostes 
de millora de cara a futures edicions, i és que verbs com agrair i impli-
car van sonar amb força, però també el de millorar com a mostra de 
satisfacció i implicació de manera unànime en el projecte. En aquest 
sentit, l’apunt que caldrà tenir en compte en el futur és la necessitat 
d’augmentar el nombre de voluntaris, tasca en la qual es treballarà a 
fons de cara a la cinquena edició.

VOLUNTARIAT | LECXIT

Enguany, cada dia durant les jor-
nades, es concentraran prop de 120 
alumnes, entre participants i orga-
nitzadors, per buscar “la creació de 
lligams afectius entre diferents 
generacions de joves del munici-
pi i millorar la transició primà-
ria-secundària”, comentava Arjo-
na. Les activitats es duran a terme 
en diferents espais de Caldes amb 
la participació dels alumnes de les 
escoles Montbui, El Calderí i El Fa-
rell, a més dels estudiants de 1r i 2n 
d’ESO del Manolo Hugué.

Els assistents a la festa de cloenda de la 4a edició del LECXIT. > AJ. CALdEs

tiu de les jornades és que l’alum-
nat de 1r de batxillerat, a partir 
de l’assignatura d’Educació Físi-
ca, faci una simulació d’empresa 
esportiva i planifiqui i organitzi 
un seguit d’activitats de caire es-
portiu, amb un tarannà coopera-
tiu, no competitiu, i en un entorn 
natural. Amb això es pretén po-
tenciar l’arrelament dels valors 
ètics i de convivència treballats 
prèviament al pla d’acció tutori-
al”, explica Quico Arjona, cap d’es-
tudis de l’Institut Manolo Hugué. 

Comencen les novenes Jornades de Convivència del Manolo Hugué
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PSC Caldes de Montbui

a pocs dies, l’Ajuntament va rebre una men-
ció especial en els guardons Infoparticipa 
2017, els premis que valoren les bones pràc-
tiques de la comunicació pública local a Ca-
talunya.

Volem ser referents en matèria de transparència i és per 
aquest motiu que tenim obert i permanentment actua-
litzat el portal de transparència, on podreu trobar, entre 
molta altra informació, l’agenda pública de tots els regi-
dors de l’equip de Govern.
 Actualment, estem treballant per implantar un codi ètic 
i de bones pràctiques a l’Administració, cosa que ens per-
metrà recollir i posar sobre paper tot allò que ja estem 
fent i implantant.
El bon govern inclou també la millora de processos in-
terns, amb projectes com el de l’e-administració, mitjan-
çant el qual ja podem dir que podem fer tot un expedient 
sense ni un paper. De portes endins, ja podem realitzar 
expedients totalment electrònics i firmats digitalment.
Però l’e-administració no només la implantem dins l’Ajun-
tament, sinó que actualment els ciutadans de Caldes ja 
poden entrar instàncies per registre sense la necessitat 
de desplaçar-se físicament a l’Ajuntament. Estem oberts 
les 24 hores, 7 dies a la setmana, els 365 dies de l’any. 
I també estem treballant perquè, ben aviat, la ciutada-
nia pugui realitzar molts més tràmits digitalment. Amb 
aquestes millores intentem fer més fàcil i àgil la relació 
del ciutadà amb l’Administració. Perquè ja fa dies que som 
al segle XXI.

n els últims temps, els debats sobre la mu-
nicipalització o remunicipalització de dife-
rents serveis en pobles i ciutats han tornat 
als plens i als carrers. Un debat de fons però 
també, si ho analitzem bé, de formes.  

Durant aquest mandat, el PSC vam donar suport a una 
remunicipalització del servei de recollida d’escombraries, 
després d’un informe comparatiu en el qual vam analitzar 
a fons les diferents opcions i efectes, segons les variables 
presentades pel Govern. Però no per això defensem que tot 
sigui municipal; de fet, el model socialista de municipalis-
me està ple de sinergies entre viles, i creu fermament en 
espais supramunicipals com el Consell Comarcal i la Dipu-
tació, on moltíssimes vegades podem compartir serveis pú-
blics comuns, per fer-ne un millor ús i estalviar l’existència 
de duplicitats d’estructures a cada municipi. Especialment 
tenint en compte el volum del nostre municipi i dels que 
ens rodegen. Cal que pensem d’una forma més estratègica 
i col·lectiva per poder gaudir de més i millors serveis. De 
la mateixa manera, sempre defensarem que un servei mu-
nicipal no té una finalitat lucrativa, però sí que ha de ser 
econòmicament estable i sanejat perquè no afecti els nos-
tres ajuntaments. A més, entenem el model de remunici-
palització també com a eina per dotar d’un millor servei i 
unes millors condicions laborals aquells qui treballen per 
tenir cura de les nostres viles. Defensem treballs de qua-
litat i condicions laborals dignes, per la qual cosa hem de 
predicar amb l’exemple des de les institucions públiques.
Pensem de forma local per millorar la nostra societat!

a ràpida evolució tecnològica i la globalització 
estan plantejant cada dia reptes nous. Un d’ells, 
la magnitud de la recollida i l’intercanvi de dades 
personals. Avui dia, tant les empreses privades 
com les autoritats públiques utilitzen dades per-

sonals en una escala sense precedents, a l’hora de realitzar les 
seves activitats. L’aplicació de normes de protecció de dades com-
portarà múltiples novetats tant en l’àmbit privat com en el públic, 
i en aquest darrer, amb especial incidència en l’àmbit local. És 
per això que és necessari que els ajuntaments comencin a adop-
tar les mesures necessàries per complir amb les previsions del 
Reglament General Europeu de Protecció de Dades, que hauran 
d’estar llestes per aplicar-se, a tot tardar, el 25 de maig de 2018.
Des d’Units per Caldes exposem els 7 elements imprescindi-
bles que han de tenir en compte els ajuntaments per donar 
compliment a les previsions recollides en aquest reglament 
europeu, aplicable en els propers dies:
1) Incorporació de nous drets: a la portabilitat, a la supressió, 
a la limitació de tractaments
2) Adaptació de formularis i tràmits en el procediment de re-
collida de dades.
3) Com obtenir el consentiment: de forma expressa i inequívoca.
4) Canvis en el model organitzatiu: adaptacions entre responsa-
bles i encarregats de la recollida de dades.
5) Designar un delegat de protecció de dades (DPD).
6) Desaparició dels fitxers protegits per Registre de Tracta-
ment de Dades.
7) Análisi de riscos: obligació d’avaluació de l’impacte.
Les àrees més sensibles de protecció de dades en l’àmbit local 
són els serveis socials, el padró municipal, la gestió tributària, les 
publicacions d’actes, la policia local, el portal de transparència 
i accés a la informació pública, la gestió del personal municipal 
i l’accés d’informació per part dels membres de la corporació.
Davant d’aquesta nova realitat, des d’Units per Caldes dema-
nem quan i com es farà l’aplicació d’aquesta normativa euro-
pea, abans del proper 25 de maig.

a sotssecretària del Partit Popular i dipu-
tada al Parlament, Andrea Levy, ha dema-
nat al PSC que “esmeni el seu error i admeti 
que TV3 s’hauria d’haver controlat”. Així ha
interpel·lat als socialistes durant la defen-

sa d’una proposta de resolució presentada pel PPC que 
demanava que la televisió pública catalana deixi d’actuar 
com un “CDR mediàtic”.
La proposta, que va ser rebutjada durant el ple del 3 de 
maig, s’havia presentat “per la necessitat de salvaguar-
dar la qualitat democràtica de les institucions públiques a
Catalunya”. Cal denunciar que TV3 no pot seguir avergo-
nyint part de la societat catalana, desconnectada de les 
llars catalanes que no se senten identificades amb el que 
s’emet. En aquest sentit, TV3 s’ha convertit en un clar ar-
tefacte de propaganda, una eina política en la seva estra-
tègia independentista d’intimidar el discrepant. També 
cal recordar les amenaces del director de la televisió de 
querellar-se contra el PPC per criticar la deriva indepen-
dentista de TV3.
La diputada ha retret també l’actitud del PSC: aquesta 
proposta també té com a objectiu demanar que s’esmenin 
a si mateixos. I ha recordat el pacte a què es va arribar al 
Senat per aprovar l’aplicació de l’article 155, en el qual el 
PSOE, tot i que el PP ho va demanar, va impedir controlar 
la televisió pública catalana. “Vam voler portar el control 
als mitjans públics perquè consideràvem que afectaven 
greument la convivència pacífica”, ha explicat assenya-
lant que “era necessària una crida a la calma perquè es
comportaven de manera sectària i van adulterar clara-
ment el debat polític a Catalunya de manera inadmissi-
ble”. Per acabar volem demanar que els mitjans públics 
a Catalunya “deixin de manipular, que tornin al seu propi 
llibre d’estil que els exigeix imparcialitat, neutralitat i res-
pecte pel pluralisme”.

 isca la República Catalana!

Llibertat presos polítics!
PDeCAT Caldes de MontbuiERC Caldes de Montbui

F

E L L

V
Ajuntament transparent i obert 
24 hores

Municipalitzar o
no municipalitzar?

Els impactes del nou reglament de 
protecció de dades en ajuntaments

TV3, artefacte de propaganda!
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

CUP - Som Caldes

es del passat dia 13 i fins al 24 d’abril les famílies 
inicien el seu període de preinscripció escolar 
per a primer cicle d’educació infantil i primària. 
Finalment, sense casella en castellà. Finalment, 
amb la renovació de concerts educatius amb 

centres que segreguen per sexe. A cada casa s’optarà per un 
model d’escola. Malauradament, en els darrers anys, en aquesta 
important tria (nou anys de la vida d’una persona) les famílies 
han de sortejar la progressiva mercantilització que s’ha anat 
instal·lant, no només entre pública i privada, sinó dins del ma-
teix sistema públic. Jornades de portes obertes amb regals in-
closos per captar més l’atenció i vendre el projecte més inno-
vador. Aquest màrqueting educatiu s’explica pel blindatge cap 
al model d’escola concertada que han anat fent els successius 
governs de la Generalitat i que, si bé s’havia aconseguit limitar, 
ara, l’aposta privatitzadora s’ha vist reforçada en un grau de 
155. En un país amb un índex de pobresa infantil del 30%, eli-
minar recursos del sistema públic és una praxi pornogràfica 
que atura els avenços republicans. Encara que baixi la natalitat.
A Caldes, la Plataforma Som Escola Pública va emprendre la 
iniciativa d’abaixar ràtios aprofitant el descens de naixements 
d’aquests darrers anys, mitjançant una moció al ple que es va 
aprovar per unanimitat. El proper curs que encarem serà el 
tercer en què les famílies treballen per mantenir els actuals re-
cursos educatius. Defensem la moció i practiquem-la! Recor-
dem també que a Caldes hi ha dos centres educatius públics 
parcialment en barracons i que al conjunt de Catalunya s’in-
compleix la LEC (Llei d’educació de Catalunya) perquè no s’in-
verteix el 6% del PIB, i això al nostre poble es podria traduir en 
la millora i construcció d’aquestes infraestructures.
Desconcertem. Integrem dins la xarxa pública. La major inver-
sió com a país és una aposta ferma i decidida per l’escola públi-
ca. Perquè és la de totes i tots: gratuïta, inclusiva i no segrega-
dora, laica i en català. Fem República! Matricula’t a la pública.

Desconcertem!
Matricula’t a la pública!

D

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 24 d’abril, 
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició
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Sortida de 
primavera a la 
Garrotxa 
> Domènec Sánchez Riera    

Aquest cop, l’entitat del poble per 
tots coneguda que de tant en tant 
fa sortides com la que a continu-
ació s’explica, ens ha portat a un 
dels llocs més bonics de la geogra-
fia catalana.
El temps no ha estat gaire de pri-
mavera, contradient l’enunciat, 
però això sí, hem sortit amb sol i 
hem tornat acompanyats d’ell. En 
l’entremig hi ha hagut de tot, petits 
ruixats, pluja de veritat, sortides 
esporàdiques del sol, etc.
No sé si a vosaltres us deu passar 
com a nosaltres, però sempre que 
anem per aquells topants anem a 
parar a la fageda d’en Jordà, Olot, 
la Font Moixina, la zona volcànica, 
Santa Pau, Besalú, etc.
Avui ha estat una grata sorpresa 
conèixer una zona potser menys tu-
rística, però molt més rústica i pa-
gesívola, Sant Joan de les Fonts i el 

seu monestir benedictí, el volcà de 
la Canya, les Tres Colades de Lava 
i unes pedreres de les quals, com 
les del nostre poble, també s’ha ex-
tret pedra per fer llambordes per 
empedrar molts dels seus carrers.
Només aquest paratge i el salt d’ai-
gua del Molí Fondo justifiquen so-
bradament la sortida.
Després d’un bon dinar, visitem la 
vall de Bianya recorrent Sant Pere 
Despuig i les cases pairals dels se-
gles XV i XVIII. El color verd ha 
estat la constant del dia. L’encert 
d’aquesta sortida ha estat, sobretot, 
fer-la amb dos mitjans de transport: 
fins a Sant Joan de les Fonts, amb 
un bus convencional, però tota la 
resta de visites, tant culturals com 
panoràmiques, amb un trenet tu-
rístic que permetia, al seu pas, gau-
dir d’uns paisatges de somni. Pot-
ser aquest “pas” fóra el que hauríem 
d’adoptar en el nostre dia a dia.
Per l’ambient que es respirava 
entre els assistents, crec que puc 
dir que ha estat un dia complet en 
tots els aspectes, si no climatològi-
cament, sí i per descomptat haver 
pogut gaudir del dolce fare niente, 
o sigui, del nostre oci.

L’Instagram dels calderins: #primavera

@quimdasquens

@vallsay

@mogudescalderines

@ciroodubter

@benesluis

@agus.photo

@jwatkin

@puigcollderram

@dracalex
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Des de l’Escola d’Adults es treballa per fomentar la cultura i 
l’interès pel patrimoni de l’entorn més proper, i per això el 2 de 
maig passat els alumnes del taller de català de l’escola van fer 
una visita guiada a l’Arxiu Històric Municipal. El grup d’alum-
nes va poder conèixer què és un arxiu, quins documents s’hi 
poden trobar i com és el funcionament de catalogació del ma-
terial que hi arriba, gràcies a les explicacions d’Esther Sánchez. 

El Roure Gros visita l’Arxiu La biblioteca prepara la “Supernit”
El dia 25 de maig a les 8 del vespre, la biblioteca calderina participa en la 
“Supernit de les biblioteques”, una activitat organitzada pel canal infantil 
del Club Super3, de TV3, juntament amb el Departament de Cultura de 
la Generalitat i les diputacions de Barcelona i Girona, que vol dinamitzar 
i fomentar l’hàbit de la lectura entre els més petits. En aquesta iniciati-
va hi participaran 150 municipis amb un total de 270 biblioteques. L’ac-
tivitat és gratuïta i des del dia 7 de maig ja es poden fer les inscripcions.

El 19 i el 20 de maig tornarà a convertir Caldes en un cap de setmana de fantasia titellaire per al públic familiar

om ja és tradició, el tercer 
cap de setmana del mes 
de maig Caldes de Mont-
bui esdevé l’epicentre tite-
llaire de Catalunya amb el 

Festival de Titelles Romà Martí. Aquest 
any, el festival tindrà lloc els dies 19 i 20 
de maig i l’escenari principal s’ubicarà a 
la plaça Onze de Setembre, tot i que hi 
haurà altres emplaçaments com ara la 
plaça de Can Rius, la biblioteca o la Re-
sidència Santa Susanna. El festival, que 
va néixer com a homenatge a l’artista 

Tot a punt per a la 21a edició del 
Festival de Titelles Romà Martí

C
Redacció dissabte 19 de maig a la plaça Onze de 

Setembre. Hi participaran dotze compa-
nyies catalanes amb espectacles d’alta 
qualitat i que representen diferents vari-
etats de tècniques i formats de manipu-
lació de titelles, des de les tradicionals de 
guant fins a propostes més innovadores i 
avantguardistes. Durant dos dies podrem 
veure històries fantàstiques i musicals: el 
Nil i la seva casa de xocolata (La Pantomi-
ma), la sireneta Ona amb la veu més me-
ravellosa de tot l’oceà (Festuc Teatre), en 
Matito i les seves aventures quan inten-
ta no fer res (Cia. Matito), les marionetes 
que representen els seus números somi-
ats (Pàmpol Teatre), les aventures de tres 

Imatge de la represen-
tació de l’any passat ‘7 
cabritillos y los 3 cerditos’ 
de la companyia Elfo Tea-
tro, amb la plaça Onze de 
Setembre plena de gom a 
gom. > Q. PAsCuAL

TITELLES | PER A TOTA LA FAMíLIA

Romà Martí i amb la voluntat d’esdeve-
nir un punt de trobada i d’intercanvi dels 
titellaires de Catalunya, ha anat evolucio-
nant durant aquestes vint-i-una edicions, 
i s’ha transformat en un festival de refe-
rència per al món de l’espectacle famili-
ar gràcies a una programació excel·lent, 
escollint companyies de reconegut pres-
tigi per tal de mantenir l’esperit i l’ànima 
originals del festival.

En l’edició d’enguany hi ha progra-
mada una àmplia mostra d’espectacles, 
la majoria dels quals gratuïts, adreçats 
al públic infantil. D’aquesta manera, el 
festival començarà amb un taller de ti-
telles que tindrà lloc al llarg del matí del 

figures de la mitologia catalana (Cia. Eu-
dald Ferré), una república de contes aco-
lorida de personatges (Jordi Font), la his-
tòria d’una petita lletera a ritme de blues 
(Cia. Retox), l’amistat entre una nena i un 
núvol (Cia. Ortiga), els valors de l’amis-
tat amb el gat Adrià i els seus amics (Bi-
nixiflat), el viatge d’una formiga i una ci-
gala per les estacions de l’any (Xip Xap), 
un Pinotxo que supera els entrebancs i 
la mentida (Can Ninot. Companyia Tian 
Cusidó), i un espectacle innovador de tite-
lles hologràfics, amb la història d’Hakan 
i el seu viatge per recuperar la llum (Ho-
loqué). Aquestes companyies ens faran 
gaudir de l’art titellaire. 

12 
companyies 
catalanes 
presentaran 
diferents 
versions 
de l’art 
titellaire
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El Museu Thermalia ha editat un catàleg sobre l’expo-
sició “Història de la Torre Marimon”. Els 500 exem-
plars editats es poden trobar a la venda a la botiga del 
Museu per 10 €. El catàleg engloba les diferents foto-
grafies i textos que marquen l’essència de la mateixa 
exposició, la condició agrícola com a referent histò-
ric per a Caldes i com la finca va esdevenir un projec-
te innovador i pioner que va donar prestigi a la vila. 
L’edició d’aquest catàleg vol transmetre el gran valor 
que té aquest treball de recerca i divulgació de Marc 
Soler Gutiérrez, comissari de l’exposició.

hISTòRIA | TORRE MARIMON

“Any zero. 12 mesos. 12 cançons”, d’Àfrica i Isma Pérez

Els músics calderins Isma Pérez i Àfrica Pérez pre-
sentaran el seu treball discogràfic el pròxim dia 19 
de maig, a les 8 del vespre, al Centre Democràtic 
i Progressista. Un disc on trobem ritmes entre el 
jazz-rock i el pop amb 12 cançons compostes pel gui-
tarrista i compositor Isma Pérez i acompanyades 
per la sensual veu d’Àfrica Pérez, tots dos amb una 
extensa trajectòria sobre els escenaris. Les cançons 
d’aquest disc ens evoquen la necessitat de partir de 
zero, de tornar a començar i deixar anar tot allò 
que ja no ens aporta res. El mateix compositor des-
criu l’essència del disc: “Tots hem viscut un any 

zero, un moment en la vida en què hem fet una 
mirada enrere i hem cremat tot el que fa olor de 
vell per poder seguir endavant. Les cançons del 
disc que presento són fruit d’un d’aquests nous 
començaments”. Per a la presentació comptaran 
amb la banda formada per Jordi Pegenaute (gui-
tarra i producció musical), Joan Andreu Reyes (te-
clats), Jaume Pascual (baix), Josep Andreu Macau 
(percussions) i Albert Mallorca (bateria). A l’acte 
de presentació del disc també s’hi podrà veure la 
projecció de dibuixos dels artistes Ferran Vidal i 
Toni Carné, que acompanyaran la vetllada musical.

PRESENTACIó | NOU DISC

Catàleg a la venda

ExPOSICIONS

PARAULA I IMATGE | SALA EXPOSICIONS DEL CENTRE

‘Z·Y’ de Joan Zoyo
Fins al 20 de maig, a la Sala Delger s’hi pot veure  l’exposició “Z·Y” de 
Joan Zoyo. L’artista, que resideix a Castellar del Vallès, exposa la seva 
obra autodidacta amb una marcada tendència al realisme en els seus 
retrats i una tendència impressionista en els seus paisatges. La vocació 
de Zoyo per la pintura a l’oli li ve de la seva joventut, quan amb divuit 
anys va entrar a treballar en una fàbrica de tints, on es va despertar 
la seva fascinació pel món del cromatisme. Prefereix utilitzar la pintu-
ra a l’oli perquè, si s’equivoca, pot rectificar fàcilment.

‘Diafragma’, les connexions artístiques 
entre Gemma Gorga i Joan Ramell
Fins al 20 de juny es pot veure a la sala d’exposicions del Centre la 
col·laboració entre la poeta Gemma Gorga i el fotògraf Joan Ramell. 
“Diafragma” és el resultat d’un treball a quatre anys on s’ha investi-
gat com afecten les relacions i les connexions entre les paraules i les 
imatges. La mirada del fotògraf pot provocar un poema? Un poema 
pot desvetllar una fotografia? En aquest projecte, les imatges i les pa-
raules no només dialoguen, sinó que es necessiten i en resulten de-
pendents. El sentit final es construeix gràcies a la suma de les dues 
mirades, la del fotògraf i la de la poeta.

PINTURA | SALA DELGER
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El dissabte 28 d’abril, fins a 42 participants d’arreu de Cata-
lunya i Andorra van concentrar-se a la vila termal per dispu-
tar el primer Open de Tennis Taula organitzat pel CN Caldes. 
A les instal·lacions de La Font dels Enamorats, els partici-
pants van protagonitzar un autèntic espectacle de gran joc i 
alt nivell, en el qual Emili Asensio, del CTT Ordino d’Andor-
ra, va proclamar-se campió absolut de la màxima categoria. 

La parella artística del CPA de Caldes, Mireia Porras i Albert 
Mateu, va participar en el II Campionat de Catalunya del dis-
sabte 21 d’abril, celebrat a Sant Fost de Campsentelles, on va 
aconseguir la segona posició en la categoria de cadets pro-
mocionals. El podi se suma a la també segona posició acon-
seguida al Campionat de Barcelona, amb la qual cosa tanca 
una temporada excepcional en patinatge artístic per parelles.

Èxit del 1r Open de Tennis Taula 2a posició en cadet promocional

El conjunt blaugrana recupera la categoria impulsat per més de 800 aficionats 

CF Caldes, un emotiu 
retorn a 2a Catalana

U

Jugadors, equip tècnic, directiva i aficionats van celebrar amb emoció la victoria davant del Lliçà que materialitzava l’escens. > T. CAnYAMErAs / A. sAn Andrés

FUTBOL | CAMPIONS DE LLIGAToni Canyameras

na mare pintant de 
blaugrana el seu fill 
amb una línia blava 
i una altra de grana 
perfectament alinea-

des, per animar. El perfeccionis-
me de les progenitores per polir 
cada detall per tal de manifestar 
la passió pel CF Caldes. Amb acci-
ons com aquesta va transcórrer el 
Dia de la Mare en un municipal Les 
Cremades mudat de dalt a baix i de 
costat a costat de blaugrana, com 
mai s’havia vist: més de 800 es-
pectadors. Com si una mare anés 
a ajudar el seu fill a aixecar-se, Cal-
des de Montbui va acudir en massa 
a estendre el braç al seu equip de 
futbol perquè acabés d’aixecar-se 
de la bufetada que va suposar el 
descens de l’any passat. Perquè 
tornés a posar-se dempeus. Per 
dir, tot ensenyant el pit, que havia 
tornat a Segona Catalana. Aquesta 
va ser la conseqüència de guanyar 
2-0 al segon classificat, el Lliçà de 
Vall, amb gols de Maude i Aarón, i 
ser campions de lliga amb tres jor-
nades d’antelació.

“La Segona Catalana és la 
categoria que es mereix el poble; 
el futbol és més competitiu i el 
fet que hi hagi liniers hi dona un 
altre nivell. Ara hem d’aconse-
guir mantenir la categoria i, des 
de la Junta, aprendre dels errors 
del passat’’, assenyala el vicepre-
sident esportiu del CF Caldes, 
Agustí Abad. L’equip de la vila ter-
mal va pujar el 2014, però només 
va poder mantenir tres tempora-
des la categoria, cosa que signifi-
ca l’escaló més alt en què ha estat 
el futbol calderí. Queden encara 
quatre components de la plantilla 
de jugadors d’aquell ascens, dirigi-
da llavors per Óscar Castel: Aleix 
García, Roger Castellvell, Raül 
Olivé, Aitor Ortega… i Marc For-
tuny. L’entrenador de Caldes de 
Montbui, de només 31 anys, reedita 
aquell ascens com a tècnic quatre 
anys després: “Pujar de catego-
ria com a jugador és una sensa-
ció única, però dominar 21 fut-
bolistes, 21 caràcters diferents, 
i que estiguin a mort amb tu ge-
nera un sentiment indescripti-
ble’’, destaca Fortuny. “El míster 
ha aconseguit crear una pinya al 
vestidor i aquesta és una de les 
claus’’, indica un dels capitans, 
Roger Castellvell. 

D’aquests 21 futbolistes, 16 
són del bloc que va descendir l’any 
passat. Un bon exemple de l’amor 
d’aquest grup per l’escut del CF 
Caldes. I d’aquests 21, 10 s’han for-
mat al club de la vila termal o han 
passat pel futbol base de l’entitat. 

Una mostra que els diamants de 
l’equip neixen del planter del Cal-
des. “No concebem els nostres 
èxits sense tenir gent del poble o 
criada al club’’, adverteix el presi-
dent de l’entitat calderina, Xavi Or-
tega. Aquesta és també la història 
d’un grup d’amics que, després de 
plorar de tristesa el curs passat, es 
va proposar plorar d’alegria l’any 
següent. No van trigar gaire a anar 
per feina. “El 16 d’agost, quan tot-
hom estava a la platja, ells ja es-
taven entrenant per preparar la 
temporada. No hi ha cap més se-
cret’’, explica Pedro Romero, el 
fidel encarregat de material, tes-
timoni directe dels valors del pri-
mer equip de la comarca a pujar a 
Segona Catalana. 

La suma de feina i talent ha 
donat com a resultat uns núme-
ros que deixen bocabadat a qual-
sevol quan falten tres jornades pel 
final: 81 punts de 93 possibles, amb 
94 gols a favor i una brutal mitjana 
de més de tres dianes per matx. Un 
equip que també ha arribat a enca-

L’amor per 
l’escut: 
16 dels 
jugadors 
de l’any 
passat es van 
quedar tot i 
el descens

denar set mesos consecutius sense 
perdre. I és que quan tens un 4-3-3 
amb una garantia de gol com Kevin 
–26 dianes–, dos extrems que tornen 
boig l’equip rival per dins i per fora 
com Maude i Camí, un pivot que ho 
roba i ho juga tot com Edgar, un cen-
tral infranquejable com Roger o un 
porter que martiritza els davanters 
contraris amb una parada rere l’al-
tra com Carlos Rodríguez, no pots 
esperar res més. 

Un equipàs que també va ser 
homenatjat pels aficionats del Lliçà 
de Vall. Malgrat la rivalitat que exis-
teix entre tots dos clubs, la sorollo-
sa afició blanc-i-blava va dirigir 
càntics a la graderia  del CF Caldes 
cridant frases com “campions, cam-
pions’’ o “moltes felicitats’’. Un gest 
que encara va fer més inoblidable 
aquest 6 de maig, en què un càntic, 
una abraçada o un gol van signifi-
car tant per a un Caldes de Mont-
bui bolcat amb el seu equip de fut-
bol. Per molt que plogui com el matí 
d’aquest diumenge, l’esport sempre 
fa bullir la vila termal.
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L’atleta calderina Mercè Tusell va 
participar en el VIII Doble Olímpic Terres 
de l’Ebre el diumenge 22 d’abril passat, 
una intensa prova que constava de 3.000 
metres de natació, 90 quilòmetres de 
bicicleta i 20 quilòmetres més de cursa 
a peu. L’esdeveniment, que es va celebrar 
a la localitat catalana de Sant Carles 
de la Ràpita, va veure com Tusell es 
proclamava subcampiona en la categoria 
femenina, amb un temps final de 4 hores i 
53 minuts, només per sota de la campiona, 
Ivet Farriols. Els triatletes del CN Caldes 

Joan Sol i Jonathan Castillo també van 
participar a la prova. Castillo, per la 
seva banda, i amb un temps molt ajustat 
al de Tusell, va finalitzar la competició 
aconseguint baixar de les 5 hores, amb 
un temps final de 4 hores i 59 minuts. 

TRIATLÓ PER EQUIPS AL PRAT
L’equip masculí format per sis atletes del 
CN Caldes, participants en el Campionat 
de Catalunya per equips de Triatló al Prat, 
va aconseguir la 22a posició respecte als 33 
equips participants en la prova. 

TRIATLó | TERRES DE L’EBRE

Pas de gegant cap a la CERS

en el rebot Campor va aturar la jugada. El 
porter de Sentmenat va completar un par-
tit espectacular amb moltes aturades ma-
gistrals, amb la qual cosa es va convertir en 
un dels pilars del seu equip. A la represa el 

El Recam Làser Caldes va fer un gran 
pas per disputar la Copa CERS la prope-
ra temporada. Els calderins van guanyar 
al CP Voltregà per 2-4 i depenen de si ma-
teixos per poder ser a Europa. A més, els 
d’Eduard Candami encadenen una dinà-
mica molt positiva amb 4 victòries en els 
últims 5 partits i 3 victòries seguides a 
domicili.
Ferran Rosa va obrir la llauna al minut 13 
al transformar un penal. Tot i això, Xavi 
Crespo va igualar el matx en menys d’un 
minut. El duel va estar molt igualat i els 
de Linares buscaven atacar el Caldes mit-
jançant les contres amb jugadors molt rà-
pids com Vargas o “Petxi”. 
Al minut 19, Ferran Rosa va fer l’1-2 després 
d’una assistència magistral de Xavi Rovira 
al segon pal. El 4 del Caldes va completar 
un gran partit i va gaudir de molts minuts. 
Un minut després, el Voltregà va disposar 
d’un penal que Armengol va tirar al pal i 

hOqUEI | Ok LLIGA

2a posició de l’atleta calderina Mercè Tusell

Actuació de Ferran Rosa. > K. CÀTEdrA

Tusell, durant un dels trams de la prova.> CEdIdA

RESULTATS ESPORTIUS 28 I 29 D’ABRIL

hOqUEI | Ok LLIGA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

Momentània 10a posició a l’OK Lliga 

Ben a punt d’assaborir la glòria

Victòria del CN Caldes femení

El Recam Làser de Caldes va aconseguir la vic-
tòria en el partit contra el Club Pati Vic el passat 
28 d’abril (1-2). Tres dies més tard, els calderins 
van disputar un partit amb l’ICG Software Llei-
da, on novament van aconseguir la victòria amb 
la diferència de tan sols 1 punt (5-4).    

El CF Caldes va fer un recital d’efectivitat i joc 
contra el Canovelles en la jornada 30 del grup 
9 de Tercera Catalana l’1 de maig passat, amb 
un resultat de 4-0. En aquell moment, el club 
calderí acariciava ja un ascens que només es 
trobava a 1 punt.

El dissabte 28 d’abril, l’equip sènior femení del 
CN Caldes de futbol sala va guanyar el partit 
disputat a casa contra el Jesús-Maria CE A’amb 
un resultat final de 2-1. El partit del sènior mas-
culí, en canvi, previst contra el Sant Andreu 
Sagrera, es va ajornar per al proper dijous, 10 
de maig.

BÀSqUET | SEGONA CATALANA

Victòries pels de Caldes de Montbui
En el marc dels partits disputats el cap de set-
mana del 28 i 29 d’abril, el bàsquet sènior de 
Caldes va guanyar els seus dos partits. D’una 
banda, l’equip masculí va sortir victoriós del 
partit contra el QBasket Sant Cugat (76-68), i 
les femenines van fer el mateix en el partit con-
tra el Bàsquet Pia de Sabadell (55-63). 

duel va seguir la mateixa dinàmica, amb un 
partit molt igualat. El Recam Làser Caldes, 
però, es veia còmode al partit, animat per un 
grup nombrós d’aficionats arlequinats que 
es van desplaçar fins a l’Oliveres de la Riba. 
Al minut 44, “Petxi” va fer el 2-2 al transfor-
mar una falta indirecta a la frontal de l’àrea. 
Tot i això, un minut després Pol Galbas va 
fer el 2-3 amb un potent xut lateral, contra 
el qual Blai Roca no va poder fer res. 
El Caldes acumulava nou faltes i els de Sant 
Hipòlit estaven atacant amb més intensi-
tat. Quan faltaven dos minuts, i controlant 
el temps perfectament, Rosa va completar 
el seu hat-trick particular amb el 2-4. 
Una victòria molt important per als calde-
rins, que es fiquen a Europa i ja depenen de 
si mateixos per classificar-se per a la Copa 
CERS. La propera cita serà contra el Noia 
d’aquí a dues setmanes, un partit que pot ser 
clau per a la classificació europea. > PREM-
SA CH CALDES

HOQUEI
OK Lliga  · J 28

CLASSIFICACIÓ PT

noia - Arenys 9 - 3
Vic - Liceo 3 - 1
Voltregà -  Caldes 2 - 4
Palafrugell - Girona 1 - 3
Lloret - Alcoi 3 - 3
Igualada - reus 4 - 3
Asturhockey - Vendrell 2 - 4
Lleida - Barcelona 2 - 4

FC Barcelona Lassa 75
Coinassa Liceo HC 68
reus deportiu La Fira 64
CE noia Freixenet 53
Citylift Girona CH 44
Igualada Calaf Grup HC 44
ICG software Lleida 43
CE Vendrell 38
CH Caldes Recam Laser 38
CP Voltregà 37
Enrile PAs Alcoi 31
Club Patí Vic 30
CH Lloret Vila Esportiva 27
CE Arenys de Munt 16
CH Palafrugell 15
Asturhockey CP 8

FUTBOL
3a CATALAnA · GruP 9 · J 31

CLASSIFICACIÓ PT

sta Eulàlia - Vilamajor 1 - 1
Ametlla - Montmeló 0 - 4
Palautordera - Llinars 1 - 2
La Torreta - Canovelles 3 - 3
sarrià - st Celoni 2 - 3
Vilanova - sta Perpètua 2 - 0
Lourdes - Bigues 5 - 2
Caldes - Lliçà 2 - 0
Vallès - Montcada 0 - 2

Caldes Montbui CF A 81
Lliçà de Vall CF A 67
Montmeló uE CF A 61
Vilanova Vallès CF A 59
sant Celoni uE A 55
sta Maria Montcada 51
La Torreta CF A 51
Canovelles uE A 50
CF sta Perpètua A 50
Lourdes ud A 45
sarrià CP B 44
Llinars CE A 36
Vallès CAT A 29
sta Eulàlia ronçana  28
Vilamajor CF A 24
Palautordera CF A 20
Ametlla AEC A 18
Bigues CE A 15

FUTBOL SALA M
divisió d’Honor · GruP I · J 23

CLASSIFICACIÓ PT

Premià - Parets 1 - 2
Floresta - Montseny 5 - 3
rubí - Barnasants 2 - 6
Pineda - Arenys Fr. 8 - 3
Arenys M. - Centelles 10 - 6
Can Calet - riudellots 3 - 2
St Andreu - Caldes -

Barnasants FsC A 55
CFs Arenys de Munt A 53
Jamones Centelles AE A 44
Barri Can Calet CFs A 40
CN Caldes FS A 36
Pineda de Mar Fs A 35
Parets Fs A 31
st Andreu sagrera A 28
Olímpic Floresta B 28
Montseny CECd A 27
Futsal Frankfurt Arenys A 24
CFs Premià de dalt A 23
riudellots ACE A 21
rubí CEFs A 14

FUTBOL SALA F
divisió d’Honor · GruP I · J 23

CLASSIFICACIÓ PT

Les Corts - Hospitalet r
sabadell - Vallseca 1 - 1
Caldes - Jesús Maria 2 - 1
ripollet - Tortosa 17 - 1
salou - st Vicenç 1 - 3
Esplugues - Altafulla 2 - 1
Catgas - Mataró 0 - 2

ripollet Fs A 53
Estel Vallseca A 50
CN Caldes FS A 46
Futsal Aliança Mataró 38
Les Corts uBAE AE A 36
Penya Esplugues AE B 35
Altafulla Fs A 32
Jordi Torras st Vicenç 32
Jesús Maria CE A 22
salou CFs A 21
Catgas Energia 18
Fs sabadell Femení B 15
Femení Tortosa-Ebre CF 3

WATERPOLO
2a divisió M. · Grup A 1a Fase · J18

CLASSIFICACIÓ PG PP

Banyoles - Caldes 11 - 4
uAB - Mataró 10 - 6
Olot - Picornell 9-7
Figueres - Igualada 15 - 15

uAB 15 1
Cn Mataró B 14 2
Cn Olot 11 5
Cn Banyoles 9 6
CE Picornell 7 8
CW st Adrià B 6 8
Cn Igualada 4 9
CW Figueres 2 13
CN Caldes 0 16

BÀSQUET M
2a MAsCuLInA · GruP III · J 28

CLASSIFICACIÓ PG PP

Berga - st Quirze 83 - 65
st nicolau - Morell 60 - 73
St Pere - Caldes 68 - 64
st Cugat - Matadepera 68 - 54
reus - Valls 65 - 58
Cerdanyola - Vilatorrada 78 - 76
Artés - salou 77 - 50
st Jordi - Vaillant 73 - 62

CB Valls BnA 22 6
CB Cerdanyola 21 7
CB Vilatorrada 21 6
CEB st Jordi A 19 9
CB Artés B 15 13
Manyanet reus A 15 13
QBasket st Cugat 14 14
Vaillant AsFE 13 15
CN Caldes A 12 16
Bàsquet Berga 12 16
CB Morell A 12 16
CB salou B 13 14
CB Matadepera 11 17
CB st Pere 9 19
st Quirze BC B 7 21
CE st nicolau B 7 21

BÀSQUET F
2a FEMEnInA · GruP III · J 28

CLASSIFICACIÓ PG PP

neus - Esplugues 51 - 66
Badalona - Barça 58 - 68
AEsE - sabadell 83 - 39
Caldes - Cornellà 61 - 56
Collblanc - st nicolau 30 - 75
st Quirze - Hospitalet 32 - 74
ripollet - Llefià 63 - 46
st Jordi - Terrassa 58 - 57

CB nou Esplugues 23 5
AEsE A 21 7
CEJ L’Hospitalet B 21 7
Barça CBs B 21 7
CEB st Jordi 20 8
CN Caldes 20 8
CB ripollet 16 12
CE st nicolau B 16 12
Cn Terrassa B 12 16
Bàsquet neus A 12 16
BF Cornellà 11 17
B Pia sabadell 10 18
uB Llefià A 9 19
Badalona A 6 22
AEC Collblanc A 4 24
st Quirze BC 2 26

CLASSIFICACIONS
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ExPOSICIONS 

“història de la 
Torre Marimon”
Fins al 03 de juny. Exposició 
basada en el treball de recerca de 
Marc Soler, guanyador de la beca 
de recerca de la història local.
Lloc: Thermalia.
Organitzen: Ajuntament de 
Caldes i Thermalia. 

 “Z·Y” DE JOAN ZOYO
Fins al 20 de maig.
Lloc: Sala Delger.
Organitzen: Thermalia Museu i 
Oficina de Turisme 
de Caldes de Montbui.

Exposició “Diafragma” 
Fins al 20 de juny.
Llegir una fotografia, escriure 
una imatge, fer-ho a quatre 
mans: això és “Diafragma”.
Col·laboració entre la poeta 
Gemma Gorga i el fotògraf 
Joan Ramell.
Lloc: Espai d’Expressions 
del Centre.
Organitza: El Centre.

  DIMARTS 08
15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a 
càrrec de Conxa Aranda. 
Tots els dimarts i dijous. 
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

18 h · CODECLUB
Curs de 10 sessions d’iniciació 
a la programació d’ordinadors 
adreçat a nens i nenes de 10 a 12 
anys. Del 8 de maig al 7 de juny, 
dimarts i dijous. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

  DIMECRES 09
08 h · CAMINADA
Caminada a la Font dels 
Enamorats.
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org.: Caminades de l’Esplai.

08 h · INSCRIPCIONS
Finalitza el període d’inscripcions 
al Casal Municipal d’Estiu 2018. 
Es pot tramitar des de la pàgina 
web municipal o presencialment 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana.
Org.: Ajuntament de Caldes.

18.30 h · TALLER
Taller de teatre dirigit per 
Núria Adam. Tots els dimecres. 
Lloc: Sala del Teatre de la 
Fundació Santa Susanna.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

  DIJOUS 10 
20 h · ACTE PRESOS 
POLÍTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics”: reivindicació, 
música, parlaments i lectura de 
documents relacionats amb la 
temàtica de la concentració. 
Lloc: Bar Canaletes.
Organitza: ANC de Caldes. 

21 h · FUTBOL
Montmeló vs. CF Caldes.
Lloc: Montmeló.
Organitza: FCF.

  DIVENDRES 11
09.30 h · PASSEJADA 
DE PRIMAVERA
Caminada pels entorns de 
Caldes i gimcana al parc de 
l’Ametller. 
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org.: Coordinadora de Gent Gran
Col·laboren: Ajuntament de 
Caldes i Fundació Sta. Susanna.

19 h · ACTIVITAT
Presentació nova versió 
UBUNTU, a càrrec de Josep 
Gallart, professor de la UPCM.
Lloc: Institut Manolo Hugué.  
Organitza: Universitat Popular 
de Caldes de Montbui (UPCM).

  DISSAbTE 12
12 h · UN CONTE AL SAC
Us diré un secret molt fi, 
narració de contes per
a petits lectors, a càrrec 
d’Un Conte al Sac.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

12 h · PRESENTACIó LLIBRE
La butlleta de loteria. Un cas 
per a en Michael M. Fox de 
Mercè Jorba. La presentació 
anirà a càrrec d’Aurora Vela, 
professora de l’escola d’adults 
El Roure Gros, i Mercè Jorba, 
l’escriptora. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

16 h · FESTA DE 
LA PRIMAVERA
Festa oberta a tota la ciutadania 
i entitats que tenen per objectiu 
ajudar els altres. 
Gimcana, jocs i balls
tradicionals per fomentar la 
coneixença de tots els membres 
de la comunitat de Càritas. 
Lloc: Casa Jardí - Residència 
Sta. Susanna.
Organitza: Càritas Caldes. 

16 h · WATERPOLO
CN Sabadell B vs. CN Caldes.
Lloc: Sabadell.

09 h · ACTIVITAT
Visita guiada a l’espai natural 
del delta del Llobregat i cloenda 
del curs de dansa lliure.
Lloc: delta del Llobregat.
Organitza: UPCM.

17 h · FUTSAL FEMENÍ
Femení Tortosa-Ebre, CF 
vs. CN Caldes, FS A.
Lloc: Pavelló Mpal. Fira  
de Remolins.
Organitza: FCF.

17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes A 
vs. CFS Premià de Dalt A.
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai.
Organitza: FCF.

18 h · FESTA PRIMAVERA’18
Lloc: nucli antic.
Organitza: AVCAC.

  DIUMENGE 13
09 h · EUROPEAN 
CLEAN UP DAY
Recollida popular de residus 
a la riera de Caldes.
Lloc de trobada: El TOC.
Org.: Defensa la Riera de Caldes 

12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats, colla 
castellera de Caldes.
Lloc: Ametlla del Vallès.
Org.: Castellers de l’Ametlla.

16 h · BÀSqUET FEMENÍ
CE Sant Nicolau B 
vs. CN Caldes. 
Lloc: CE Sant Nicolau.
Organitza: FCB.

18.30 h · TEATRE
Entre dones a càrrec de Grup 
Escènic Casino. Obra de 
Santiago Moncada, dirigida per 
Francesc J. Serra. 
Lloc i org.: Casino de Caldes.

18.45 h · BÀSqUET MASCULÍ
CN Caldes 
vs. CE Sant Nicolau B.
Lloc: Pavelló Mpal. Les Cremades. 
Organitza: FCB.

  DILLUNS 14
17.30 h · xERRADA
“L’anhel de rencontre: 
un repte en el procés de dol”, 
dins el cicle “Desaprendre per 
aprendre”, a càrrec de Clara Gomis, 
psicòloga especialista en dol i 
pèrdues de la Fund. Sta. Susanna, 
teòloga i doctora en filosofia. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

16 h · TALLER
Labors i taller de manualitats 
a càrrec de Maria Miró. 
Tots els dilluns. 
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

10 h · SERVEI D’ASSESSORIA 
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

  DIMECRES 16
CLOENDA 
Acte de cloenda del Cicle de 
Passejades de Gent Gran a càrrec 
de la Diputació de Barcelona.
Lloc: Palau-solità i Plegamans.
Inscripcions: Caminades 
de l’Esplai.

17.30 h · STORY TIME
The three Billy goats 
gruff, lectura en anglès per 
familiaritzar els petits amb la 
llengua anglesa.
Lloc: Biblioteca de Caldes.
Organitzen: Cambridge School 
i Biblioteca de Caldes. 

19 h · CONFERÈNCIA
“Fractals a la Natura” 
a càrrec de Joan Torregrosa. 
Lloc: Sala de Cuines Can Rius.
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària Delfí Dalmau i 
Argemir de Caldes de Montbui.

19 h · xERRADA
“Com millorar la meva salut des 
dels meus pensaments”, dins el 
cicle “Com podem millorar la 
nostra salut”.
Lloc: Fundació Santa Susanna.
Org.: Assoc. Jardí Sta. Susanna 
i Fundació Santa Susanna.

  DIJOUS 17
20 h · ACTE PRESOS 
POLÍTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics”: reivindicació, 
música, parlaments i lectura de 
documents relacionats amb la 
temàtica de la concentració. 
Lloc: Bar Canaletes.
Organitza: ANC de Caldes.

  DIVENDRES 18
21 h · SOPAR/BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.

  DISSAbTE 19
FESTIVAL DE TITELLES 
ROMÀ MARTÍ
Org: Ajuntament de Caldes

10 h · Taller de titelles
Lloc: pl. Onze de Setembre.
11 h · L’oníric món de dins
Lloc: pl. de Can Rius.
11 h · Nil i la casa de xocolata
Lloc: Residència Santa 
Susanna. 
11 h · Pinotxo
Lloc: Biblioteca de Caldes.
12 h · La Sirena
Lloc: pl. Onze de Setembre.
17 h · Matito
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
18 h · Animalía 
Lloc: pl. Onze de Setembre.
19 h · El Faune, el drac
 i el dimoni
Lloc: pl. Onze de Setembre. 

16 h · CURS
Curs de kriya Yoga; 2n nivell. 
Tres trobades: 19 de maig, 16 de 
juny i 15 de juliol. Preu: 200 €.
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

16.30 h · WATERPOLO
CN Caldes vs. CN Sant Feliu B.
Lloc: Caldes de Montbui.

17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes, FS A 
vs. Estel Vallseca A.
Lloc: Pavelló Bugarai.
Organitza: FCF.

18 h · FUTSAL MASCULÍ
CFS Arenys de Munt A 
vs. CN Caldes FS A.
Lloc: Pavelló  Nou Arenys 
de Munt.
Organitza: FCF.

19 h · BÀSqUET MASCULÍ
BEEP Bàsquet Berga 
vs. CN Caldes. 
Lloc: Berga. 
Organitza: FCB.

20.30 h · hOqUEI
Recam Làser CH Caldes 
vs. CE Noia Freixenet.
Lloc: Pavelló Torre Roja Caldes. 
Organitza: RFEP. 

  DIUMENGE 20
FESTIVAL DE TITELLES 
ROMÀ MARTÍ
Org.: Ajuntament de Caldes

11 h · La república 
dels contes
Lloc: pl. Onze de Setembre.
12 h · El conte de 
la lletera trapassera 
Lloc: pl. Onze de Setembre.
17 h · Kumulunimbu
Lloc: pl. de Can Rius.
18 h · El gat Adrià
Lloc: pl. Onze de Setembre. 
19 h · La cigala i la formiga
Lloc: pl. Onze de Setembre. 

12 h · FUTBOL
CF Caldes vs. Sant Celoni.
Lloc: Caldes de Montbui.
Organitza: FCF.

12.30 h · BÀSqUET FEMENÍ
CN Caldes 
vs. CEJ l’Hospitalet B.
Lloc: Les Cremades. 
Organitza: FCB.

  DILLUNS 21
16 h · TALLER
Labors i taller de manualitats.
Tots els dilluns. 
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

del 08 al 21 de maig de 2018

DIJOUS 17 · 19 h · xERRADA
“Per què l’agroecologia ha de formar part de les nostres vides?”, 
xerrada agroecològica a càrrec de Sebastià Arrabal, pagès 
agroecològic de Caldes de Montbui. 
Lloc: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista. 
Organitza: Universitat Popular de Caldes de Montbui (UPCM)
(més info a l’email)
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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

03 de maig · 93 anys
AGUSTINA ROCA VILAGELIU
28 d’abril · 94 anys
MARIA MUMBRU PICAñOL
27 d’abril · 82 anys
MARIA DíAZ RUBIO
26 d’abril · 75 anys
JUAN ALAMO CASANOVAS
24 d’abril · 95 anys
MARIA ROSA SILVESTRE

“La pitjor lluita 
 és la que no es fa” 
> Karl Marx

La frase de la quinzena

Prèviament, rentem les cloïsses amb força aigua freda 
i les deixem escórrer.

Piquem per separat l’all, el bitxo i el julivert.
Posem oli d’oliva a la cassola i hi afegim l’all i el bitxo. Quan “comença 
a ballar l’all”, hi afegim les cloïsses ben escorregudes.

Ho remenem 2 minuts. Hi afegim una part del julivert, la llimona 
i el vi blanc. Ho tapem 5 minuts fins que totes les cloïsses quedin 
ben obertes gràcies al vapor.

Mentrestant i a part, fem bullir la pasta amb força aigua i la seva sal 
i, un cop cuita “al dente”, la posem dins la cassola amb les cloïsses.
Ja fora del foc, hi afegim oli d’oliva verge i la resta del julivert. 
Rectifiquem de sal, si cal.

Servim el plat i BON PROFIT!

És una recepta de Na Madrona
C/ de la Canal, 8
T. 93 862 68 31
namadrona.com

Ingredients per a 4 persones:

· ½ kg de cloïsses
· 400 g d’espaguetis
· 2 dents d’all
· Bitxo al gust
· Julivert
· Suc de ½ llimona
· Oli d’oliva
· 20 cl de vi blanc
· Sal

Spaghetti alle vongole

La recepta calderina
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Curiositats

“A la gent li agrada 
que li expliquis 

històries, més que 
implicar-se”
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·  Va néixer a Calaf però s’hi va estar 
poc temps...
Sí, perquè el meu pare era zelador de les 
línies d’alta tensió i el traslladaven con-
tínuament. He viscut a molts llocs, però 
a Calaf vaig viure-hi els tres anys de la 
Guerra Civil i quatre anys després, quan 
al meu pare el van posar a la presó per 
qüestions polítiques perquè era jutge de 
pau. I el van fer sortir sense jutjar.

· Quan va començar a fer de mestra?
Al meu pare, quan va sortir de la presó, 
el van destinar a Almacelles. A set quilò-
metres d’Almacelles, d’Alpicat i d’Alguaire 
hi ha un transformador elèctric que esta-
va ocupat per un zelador, però en realitat 
n’hi havia d’haver dos i allà van destinar 
el meu pare. Hi havia una petita escola on 
venia a fer classe una mestra d’Alguaire, 
que venia a peu perquè no hi havia cap 
mitjà de transport. I no venia gairebé mai. 
L’escola era per als nens d’alguns masos 
que hi havia a la zona. Llavors m’ho van 
proposar a mi i venien a casa dos o tres 
nens. En un poble veí, que es diu Malpar-
tit, em van demanar de fer-hi classe. Hi 
vaig ser uns quants anys.

· Una vegada casada amb el seu marit, 
en Joaquim Duran, va venir a Caldes?
Sí. El seu pare i el seu tiet tenien una bò-
bila. Després de la guerra, on va arribar 
a ser comandant d’aviació republicà, es 
va dedicar a muntar maquinària. Quan 
ens vam casar, va muntar una bòbila 

prop d’Alpicat. A mi no m’agradava 
ser a Lleida perquè fa molt fred i soc 
molt fredolica. Un senyor de Caldes 
que tenia una bòbila camí de Grano-
llers, que ara ja no existeix, hi volia 
posar maquinària nova. Havia posat 
un anunci a La Vanguardia en què 
demanava un tècnic que muntés 
maquinària. El meu marit va veu-
re’l i em va dir: “això ja no és Llei-
da”. El meu marit va venir a Caldes 
a muntar la maquinària i li va agra-
dar molt el clima. Ens ho vam ru-
miar una mica i vam venir cap aquí. 

· Quan es va fundar l’Associació 
Cultural de la Dona?
Quan va morir la meva sogra, el 
1981, el meu marit gairebé es va ju-
bilar. I va voler que no cosís més i 
que tots dos ens jubiléssim. I un 
dia vaig veure al setmanari Mont-
bui una nota de l’assistenta social 
de l’Ajuntament que convidava les 
dones de Caldes a anar a unes con-
ferències que muntava ella perquè 
es desaprofitaven. Les feia per a 
dones que necessitaven ajuda psi-
cològica o tenien algun problema. 
Feien venir conferenciants i només 
era per a 4 o 5 dones. Amb aques-
ta noia amb qui anava a caminar, 
vam decidir anar a les xerrades. 
Aleshores no hi havia res per a les 
dones i ens va agradar anar-hi per-
què feien cuina, cura de plantes i 
venia algun metge. Va anar venint 
gent fins que no hi cabíem.

· I d’aquí va néixer l’entitat?
Passats uns tres anys, un dia, al co-
mençar el curs, l’assistenta ens va 
dir que l’Ajuntament no volia que 
vinguéssim més. Les dones a les 
quals anaven adreçades les xerra-
des inicialment van deixar de venir. 
Llavors vam pensar què podíem fer 
els dimarts i dijous. L’assistenta so-
cial va tornar a venir i va suggerir 
crear una associació. Primer s’ha-
via de fer una junta: vam donar 
un paper a cadascuna i vam votar. 
Em van posar a mi al capdavant. Va 
tornar a venir l’assistenta i li vam 
dir que teníem junta però no tení-
em local. L’assistenta ens va dir que 
el mateix local on estàvem –llavors 
era L’Illa, davant de la Residència– 
ens el cedia l’Ajuntament.

· Què vau començar a fer a l’entitat?
Aleshores es cosia molt. Vam fer 
armilles, faldilles, macramé, mitja, 
ganxet... Això, cada setmana, i 
cada tres mesos, una sortida cultu-
ral. Vam visitar tots els museus de 
Barcelona. Moltes de les conferèn-
cies les feia jo. Vaig explicar la his-
tòria de Catalunya, la del català..., 
sempre històries. La part cultural 
no sé si es va aconseguir, perquè 
a la gent li agrada que li expliquis 
històries, però implicar-se o rete-
nir-les, no.

Antònia
Comajuncosa 

Vitores

Mestra i fundadora de l’Associació Cultural de la Dona

Paciència, vitalitat, ganes d’ensenyar. Aquests són 
alguns dels trets que podrien atribuir-se a aquesta 
dona de 93 anys, que va néixer a Calaf però que va 
arribar a Caldes ara fa tot just 60 anys. Va ser una de les 
teixidores de les bufandes grogues i ara, arribat el bon 
temps, ha començat a fer polseres de ganxet grogues. 

Jordi Rius

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


