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La sentència del Tribunal
Suprem irromp a l’últim
dia de la Festa Major
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Un dels integrans del grup Buhos exhibeix la pancarta ‘Llibertat presos polítics’ durant el concert benèfic de diumenge, abans de saber-se la sentència. Al seu costat el cantant Guillem Solé. >J. Serra
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Una Festa Major que acaba amb		
FM19 | balanç

El pronòstic incert de mal temps no ha
provocat cap anul·lació d’actes encara que
sí ho ha fet la sentència del Suprem, que va
fer susprendre els actes de dilluns

Jordi Rius

N

o ha fet bo però tampoc ha plogut. Núvols amenaçadors
amb presència a estones del sol, però
que no han impedit
que nombrosos calderins i calderines hagin sortit al carrer per gaudir de la Festa Major. A més, tal
com confessava algun regidor de
l’equip de govern dissabte al vespre, el fet que el Tribunal Suprem
encara no hagués fet pública la sentència durant els primers dies de
la Festa Major, no va fer alterar el
programa. Sí que ho va fer dilluns
al saber-se la sentència.
La festa s’iniciava amb la tronada inicial a què va seguir l’espectacle d’humor i clown Marabunta,
amb Guillem Albà, amb èxit de
públic disposat a passar-s’ho bé i
a gaudir de l’humor catàrtic d’Albà. La nit de divendres es tancava
amb el concert de versions de l’Hotel Cochambre i la música ska de
Juantxo Skalari & La Rude Band
que completaven a Caldes un dels
seus últims quatre concerts de la
gira dels seus 25 anys com a grup.
La plaça de l’U d’Octubre es
va estrenar com a nova seu d’espectacles de caire familiar i de petit
format amb força participació dels
espectadors, afavorits per les característiques de la plaça, que permetien la interacció amb els artistes. Una altra plaça, la reformada
plaça de la Font del Lleó, ha esdevingut punt d’arribada i sortida de
cercaviles o escenari de representacions. Va ser el cas, per exemple,
dels castellers, que dissabte hi van
fer la seva diada castellera amb
l’actuació també dels Xics de Granollers i els Minyons de Terrassa.
Els Escaldats van fer un pilar de 4,
un 3de7, un 4de7, 2de6 i dos pilars
de 4; mentre que els Xics de Granollers van fer dos pilars de 4, un
4de8, un 5de7, un 2de7 i un pilar
de 5, i els Minyons de Terrassa,
dos pilars de 4, un 5de8, un intent
desmuntat de 3de8 amb agulla, un
2de8 amb folre, un 3de8, un pilar
de 7 amb folre i quatre pilars de 4.
La plaça de la Font del Lleó va
ser també l’escenari de l’actuació
final de la cercavila bastonera, amb
els Bastoners de Caldes de Montbui i les colles convidades Bastonera del Montserratí d’Esparreguera, Ball de Bastons dels Blaus de

Granollers, els Bastoners del Casal
Pere de Balaguer i els Bastoners
d’Artés. Mentrestant l’Orquestra
Maravella omplia amb el concert
de tarda i el ball de nit l’Envelat.
ELS VERSOTS
AMB BANYS SUPREMES
Disposats com si es tractés d’un alt
tribunal i amb un personatge batejat com a Martxena començaven
els versots del Ball de Diables de
Caldes previ al correfoc. Els primers minuts dels versots van dedicar-se a aquest personatge que
“es passa la decència pel folre
dels pebrots. Més que llei, és flatulència. Per això és carn de versots”. El Ball de Diables van parlar
de la nova plaça de la Font del Lleó
en el sentit que “és guai a tots els
nivells, s’hi faran activitats... ara,
oju amb els castells perquè hauran d’anar falcats”, del resultat de
les eleccions i el fet que l’antic coordinador d’Escaldàrium, Pep Busquets, s’hagi convertit en regidor
d’Escaldàrium: “L’Escaldàrium és
cultura, no es ven, no és cap titella. Si els vots us la foten dura us
la fregueu amb l’aixella!”. Les crítiques també van anar pel “pacte
botifler” entre Colau i Valls, per
Ciutadans, el paper de la Unió Europea, els casos de pederastia a
l’església i també va haver lloances cap a la figura de Neus Català,
supervivent de Ravensbrück que

va morir aquest abril als 103 anys.
Dels versots no es van escapar
projectes com el pàrquing CentreEl Sindicat en què “tres milions
que s’han gastat i el patir d’uns
quants pagesos, per estar apuntalat només al cap de cinc mesos”
i el tema d’extracció d’àrids de Can
Cararac en què “li han tancat deu
mil vegades [al promotor] un negoci poc legal, llicències caducades i sense un Pla Especial”.
SUSPÈS EL FI DE FESTA
Amb motiu de la sentència del procés, dilluns van quedar suspeses les
activitats de Festa Major i es va fer

una convocatòria popular a les 20 h
a la plaça de la Font del Lleó.
L’Ajuntament de Caldes de
Montbui va tancar equipaments
municipals oberts, com ara el
Museu Thermalia i la Sala Delger.
Entitats calderines organitzadores es van solidaritzar amb els
presos i preses afectats per la sentència i també van anul·lar totes les
activitats festives de la tarda de dilluns. L’Ajuntament també ha recordat que una de les persones sentenciades, Raül Romeva, Medalla
d’Honor de Caldes de Montbui per
la seva trajectòria en la defensa de
la Pau i els Drets Humans.

I la festa continua amb la Capvuitada
Els actes de la Capvuitada s’inicien
dissabte 19 ben d’hora, a les 6.30
h, amb esport i solidaritat. El Club
Atlètic Calderí organitza la Cursa de
100 km solidària a la Torre Marimon
en benefici de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya (AFANOC) i La Casa
dels Xuklis. Després, cap a les 8 h, a
l’‘skatepark’ del Bugarai començarà
una matinal excursionista organitzada pel Centre Excursionista
de Caldes. A la tarda, la secció
d’atletisme del CN Caldes organitza
la 9a edició de la Milla Urbana
amb sortida i arribada al Toc. El
Centre Democràtic es vesteix de

festa amb el Festival Hot Water
Town amb la presència de Hary
& the Compasses i Los Torontos.
Dissabte 19 també hi haurà hoquei
(20 h al Pavelló Torre Roja) amb
el 8è Trofeu de Festa Major La
Llamborda, un sopar intercultural
a la pista poliesportiva del Bugarai
a càrrec de l’Associació Cultural
de la Dona (20.30 h) i el sopar ball
(21.30 h) a la Sala Gran del Casino.
Diumenge 20 és el dia de l’Aplec del
Remei, amb la tradicional Trobada
de cotxes antics vila termal de
Caldes que organitza l’Associació
de Veïns Catalunya, la trobada
de carros i pujada al Remei, la

trobada de puntaires i la missa de
l’aplec. De 10 a 15 h, al passeig del
Remei hi haurà entitats, artesania,
alimentació, productes locals,
antiguitats i brocanteria. Al punt
de migdia hi haurà la cercavila
d’entitats de cultura popular des de
la plaça Font del Lleó fins a l’ermita.
Justament al recinte del Remei,
l’Agrupació Sardanista Calderina
organitza una ballada amb la Cobla
Genisenca. Els actes de l’Aplec del
Remei es tancaran amb l’actuació
de l’Esbart Dansaire Rosa d’Abril de
Castellterçol amb l’espectacle ‘El
batec del poble’ a la Sala Gran del
Casino, a partir de les 19.30 h.

fotogaleria a: www.calderi.cat
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un final amarg
Recull d’imatges que ens ha deixat la Festa Major. A l’esquerra Benito Inglada cantant del grup de versions
Hotel Cochambre que obria la festa divendres a la nit. A la dreta el clown Guillem Albà, amb l’espectacle
d’humor ‘Marabunta’. A sota actuació dels Capgirats de Caldes a l’actuació de dissabte al matí que va omplir la
plaça de la Font del Lleó amb els Xics de Granollers i el minyons de Terrassa. . > j. Serra
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POLÍTICA | SENTÈNCIA DEL “PROCÉS”

Isidre Pineda: “El poble de
Caldes està amb els presos i
preses condemnats”

Del 15 d’oct al 05 de nov de 2019

ACTE | PRESOS POLÍTICS

Les torxes il·luminen
el camí de la llibertat

Els actes de Festa Major previstos per ahir a la tarda es van
cancel·lar amb motiu d’una resposta reivindicativa, impulsada per
l’Ajuntament, a la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem
Ivette Hijano

D

esprés de dies d’espera, en què no hi
havia cap fermesa en
el dia i l’hora, va ser
ahir dilluns 14 d’octubre, dia encara de Festa Major a Caldes, quan es va fer públic la resolució
definitiva del llarg judici al que han
estat sotmesos dotze dirigents independentistes catalans.
La sentència? Condemna per
sedició –sense rebel·lió, i alguns amb
malversació- als presos polítics: des
dels 13 anys de presó a Oriol Junqueras; als 12 anys a Jordi Turull, Dolors
Bassa i Raül Romeva; 11 i mig a Forcadell, i 9 anys a Cuixart i Sánchez.
La notícia va fer trontollar l’últim dia de Festa Major a Caldes,
anul·lant els actes previstos per la
tarda: “No tenim ganes de celebrar,
doncs aquesta condemna és injusta i estem indignats. Avui, el poble
de Caldes està amb tots els presos i
preses polítics condemnats”, declarava Isidre Pineda, alcalde de la vila
termal. L’exlíder del consistori calderí, Jordi Solé, va ser el més matiner
en expressar la seva decepció i indignació a través de Twitter: “Vergonya

de sentència. Vergonya de jutges.
Vergonya d’estat espanyol. Davant
d’aquesta barbaritat, coratge, dignitat i contundència democràtica.
No ens callareu mai, repressors”.
Els portaveus dels grups de
l’oposició també opinaven respecte a la resolució. Segons el PSC, “el
judici i la sentència són producte
de l’error comès pels dirigents independentistes de saltar-se la llei
i d’un fracàs de la política”. La portaveu del grup municipal, Carla Millán, afegia que “Caldes és un municipi amb una llarga tradició de
tolerància a la llibertat d’opinió i
de pensament, i com a tal, esperem
que es respecti la llibertat de manifestar-se, així com la de no fer-ho”.
D’altra banda, Marta Barnils,
portaveu de la CUP- Caldes, també
va fer servir la paraula “injusta”
per descriure la sentència del TS:
“Aquestes sentències no són injustes pel fet que les penes siguin
més o menys altes sinó perquè entenem que aquest judici farsa mai
s’hauria d’haver celebrat”. La cap
de llista de la CUP local anima a la
ciutadania a participar de totes les
mobilitzacions “pacífiques de forma
sostinguda”: “No ens podem aturar, cal una ruptura amb el règim

del 78, doncs no hi haurà amnistia
sense autodeterminació”.
Des de Junts x Cat – Caldes
també es rebutja la sentència del Tribunal Suprem espanyol: “Aquesta
sentència no es res més que un escarment de l’estat espanyol contra
uns dirigents que, seguint el mandat popular, van cridar a votar en
el referèndum de l’1 d’octubre del
2017” declara l’agrupació tot afegint
que “l’única sentència admissible
hauria estat l’absolució”. Ja amb la
mirada endavant, JxCat reitera que
no defallirà en el seu “compromís
ferm i absolut de reclamar la llibertat dels condemnats, la fi de la
repressió de l’estat i l’efectiu exercici dels drets d’autodeterminació
de Catalunya”. Amb motiu d’expressar el rebuig a la sentència, l’entitat
calderina ha demanat la celebració
d’un ple extraordinari que, previsiblement, tindrà lloc demà a les 19 hores.
Per últim, Montse Romano,
portaveu del PPC Caldes, destacava
“la fortalesa de la nostra democràcia” ja que “el judici s’ha fet amb
totes les garanties”. Romano afegia
que “ara es tanca una etapa on s’ha
fet justícia. Molts catalans avui ens
sentim reconfortats perquè l’estat
de dret ha funcionat”.

TURISME | PROMOCIÓ DE LA VILA

Caldes saluda amb nou eslògan

La marxa de torxes pels carrers del centre de Caldes. > A. SAN ANDRÉS

La llum sempre il·lumina el camí,
en aquest cas el camí cap a la llibertat que reclamen des de l’ANC
de Caldes de Montbui. El divendres 4 d’octubre més d’un centenar de persones van omplir els
carrers del centre per reclamar
la llibertat dels presos polítics i
la independència de Catalunya.
Aquest acte, previst per al 10 de
setembre i cancel·lat per pluja,
va completar una setmana molt
reivindicativa després de l’1
d’octubre, en què l’ANC també
va concentrar-se. La marxa va
completar un traçat que va recórrer Pi i Maragall, va baixar
per la plaça de l’Àngel per Asensi
Vega fins la plaça de l’Església, i
després va pujar pel passatge del
Forn i va girar pel Doctor Delger
i el carrer Barcelona, fins a arribar a la plaça de l’U d’Octubre.
“Estem davant d’una confrontació democràtica i ens hem de
preparar per a l’embat final. Si
renunciem, aquesta renúncia
no ens allibera, ens condemna.

La llibertat no ens vindrà regalada per ningú, s’ha de conquerir. No podem esperar res del
nou govern de l’Estat, l’essència bàsica és la mateixa, només
coneixen el ‘no’ com a resposta
de les nostres demandes i del
diàleg. Tots fem república, des
que ens llevem fins que anem a
dormir, els petits gestos són a
les nostres mans i per això hem
fet les campanyes i les eines
de país i treballem fermament
amb la no-violència” va explicar Lupe Prades, secretaria de
l’ANC Caldes.
“Tot i tenir unes circumstàncies poc favorables per l’ajornament i les tres convocatòries –l’U d’Octubre, la música pels
presos dels dijous i la marxa– era
esperable que baixés el nombre
de participants, però tot i així
aquest any ho hem organitzat
juntament amb l’Agrupació
Sardanista de Caldes i aquest
complement és un plus” va explicar Prades. > A. San andrés

COOPERACIÓ | PROYECTO POL

“La tenim calenta, molt calenta” és el nou claim promocional que
substitueix l’anterior “Em toques?” visible a l’entrada de la vila
Des de fa uns dies, els vianants que circulen especialment pel centre històric
de la vila poden haver-se fixat en la nova
senyalització que indica els principals
punts d’interès turístic de Caldes.
El Departament de Turisme de l’Ajuntament ha portat a terme un projecte integral de renovació d’aquests indicadors,
que a més dels predisposats per als vianants, també s’ha vist afectat l’eslògan
promocional que llueix Caldes a la seva
entrada: del fins ara “Em toques?” al nou
“La tenim calenta, molt calenta”. No hi
ha dubte que la nova frase promocional
fa referència als 74° de temperatura de
l’aigua termal que raja a Caldes, una de
les més calentes d’Europa i que, per descomptat, és un tret diferencial per potenciar l’interès turístic portes enfora.

Toni Molinos, pare del Pol, lliurant el dorsal a Isidre Pineda. > AJ. CALDES

La suma fa la força: tots amb el Pol

Un dels tòtems, entrant a Caldes, amb el nou claim. > AJ. CALDES

El dimecres 2 d’octubre, l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, rebia el
dorsal número 1 que van lluir el Pol i el seu pare, Toni Molinos, al Campionat Nacional de Catalunya de Triatló en una jornada compartida
amb la Copa del Món de Triatló i Paratriatló. Aquesta no ha estat la
única fita assolida per la família Molinos, que a través de Proyecto
Pol competeixen en curses atlètiques per visibilitzar la malaltia degenerativa, i considerada minoritària, que pateix el Pol. De fet, aquest
diumenge han tornar a “trencar barreres” a l’Spartan Race, una de
les proves d’obstacle més dures del món.
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RESIDUS | CAN CARARAC

Els veïns denuncien que
l’activitat continua a la zona

Del 15 d’oct al 05 de nov de 2019

EUROPA | PSC CALDES

Han entrat una instància al consistori calderí en què demanen la
revisió de l’expedient i de l’activitat al Pla d’Aguilar i Puigfel
Jordi Rius

Carla Millán, regidora del PSC de Caldes, des de Brussel·les. > cedida

El dilluns 30 de setembre, l’Ajuntament de Caldes confirmava, prèvia inspecció de la policia local, que
l’activitat a Can Cararac havia estat
aturada. D’aquesta manera, GDP
Recycling Process havia aturat l’explotació després que el dijous anterior un jutge desestimés les mesures cautelars que havia demanat
la companyia per poder continuar
treballant. També destacava que
seguirà fent controls de l’estat de
l’activitat fins a que es legalitzi.
Els veïns que viuen a prop de la
finca, però, han anat constatant
al llarg de la darrera setmana que
l’activitat a Can Cararac ha continuat amb “una operació d’ocultació de residus impropis”, explica
Toni Altaió, que ha afegit que “les
màquines han cobert amb terres
tot el que aquest cap de setmana
era visible”.
Els veïns també han pogut apreciar que els camions que abans abocaven a Can Cararac ara es dirigien al Pla d’Aguilar (situat darrere
de la benzinera de la carretera que
va cap a Granollers).
El dijous 3 d’octubre els veïns van
entrar una instància a l’Ajuntament
de Caldes de Montbui en què demanaven que el consistori revisi les

Carla Millán: “És una llàstima que la
Regidoria d’Europa es plantegi amb
una òptica merament turística”

Els veïns van poder fotografiar el pas de camions cap al Pla d’Aguilar. > T. ALTAIÓ

autoritzacions, a banda de Can Cararac, de les extraccions d’àrids del
Pla d’Aguilar i Puigfel. A la instància també sol·liciten que en el supòsit que aquestes activitats no tinguin les corresponents llicències,

“s’ordeni el cessament de l’activitat, es precintin les instal·lacions
i la maquinària, i es faci l’advertiment de la responsabilitat penal
en què podrien incórrer en cas de
desobediència”.

CICLES DE CONFERÈNCIES | aules caldes

Afrontant nous reptes del medi ambient
Les Aules d’Extensió Universitària
Delfí Dalmau i Argemir de Caldes
de Montbui ja han estrenat el nou
cicle de conferències que es viuran
els dimecres de cada quinze dies a
la Sala de Cuines de Can Rius.
Després de la inauguració del nou
trimestre amb una xerrada sobre
determinisme, predicció i selecció
genètica a càrrec de Gemma Marfany, demà serà el torn de la doctora en química i professora de la
Universitat de Barcelona Carme
Sans amb una conferència titulada “Aigua i sequeres: problemàtica i reptes de futur”.
En l’acte s’explicarà l’alternativa,
actualment en ús, de les aigües residuals regenerades per produir
aigua de qualitat. I és que, segons
la doctora Sans, “Catalunya pateix dèficit estructural d’aigua
a causa dels seu clima i pluja”, i
d’aquest factor “es deriven dificultats en el subministrament d’aigua durant els períodes de sequera”. A més, “l’escassetat global i

La regidora del PSC Caldes, Carla Millán, ha participat a Brussel·
les en la Setmana Europea de les Ciutats i les Regions, ja que formava part d’una selecció de cent joves electes regionals i locals d’arreu
d’Europa menors de trenta-cinc anys.
La calderina ha aprofitat l’estada per conèixer i debatre sobre la importància de les polítiques europees en el món municipal i “defensar les necessitats de més implicació per part de les institucions
municipals en la política internacional”.
Millán ha acudit a diferents sessions del Comitè Europeu de les Regions i també ha aprofitat l’ocasió per trobar-se amb eurodiputats socialistes com Javi López i Alícia Homs amb qui compartir inquietuds
del Grup Municipal Socialista sobre Caldes i els seus reptes. “És vital
aprofitar oportunitats com aquestes per conèixer de primera mà
les possibilitats que ofereix Europa a viles com la nostra i utilitzar la nostra veu com a regidors per defensar la importància del
municipalisme com a institució més propera a la ciutadania” ha
defensat Millán des de Brussel·les, i afegia que “és una llàstima que
la Regidoria d’Europa i Projecció Exterior es plantegi amb una
òptica merament turística i d’agermanaments, i no s’aprofiti per
crear sinergies a l’hora de compartir projectes o per beneficiar
la vila de fons i projectes europeus”.
El PSC local reitera la seva voluntat de treballar “per tal que Caldes
formi part de la xarxa de municipis que participen activament en
els projectes europeus”, i d’aquesta manera, “Caldes pugui mostrar el potencial local a l’exterior i gaudir de les bones pràctiques
d’arreu per implementar-les en el nostre municipi”.

EDUCACIÓ | TROBADA DE DOCENTS

Els mestres dels centres de Caldes
tornen a estrènyer llaços a inici de curs

Uns 40 mestres van assistir a la II Trobada de Docents. > AJ. CALDES

l’alliberament de contaminants
són l’amenaça principal per als
subministraments d’aigua dolça
del món”. Però, en contrapartida,
la recuperació dels afluents de les
estacions depuradores d’aigües residuals actualment es considera un
recurs hídric alternatiu.

Fins al 18 de desembre els assistents podran seguir gaudint de les
xerrades en mans de professionals
titulats i d’experiència reconeguda,
en què es tractaran temàtiques tan
diverses i actuals com la política i el
Brexit, la història de Caldes, salut i
biologia, pedagogia i coaching.

Cada inici de curs no només els infants i joves poden trobar-se amb
situacions noves, també els seus mestres. Amb el propòsit d’integrar
els professionals nouvinguts i enfortir la comunitat educativa, una
quarantena de docents de centres calderins van celebrar la II Trobada de Docents el 30 de setembre a la Sala Noble de Can Rius. Durant
la jornada es va alliberar la tercera metàfora de l’Arbre dels Desitjos
del Consell d’Infants: l’adob. L’any passat, la regadora va ser la figura
alliberada, que aporta la significació de mantenir ben alimentat l’arbre d’on pengen els desitjos de desenes de vilatans de totes les edats.
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comerç | fira outlet

artIcle d’opinió

Pim Pam Pum

maria núria revetllE
periodista

Parades dels comerços de Caldes ubicades al carrer Montserrat. > N. CARNÉ

Bo i bonic, però sobretot, més barat!
Com ja és habitual a cada edició de la Fira Outlet, al mes d’octubre, el pronòstic del temps
per al diumenge dia 6 no era gaire esperançador. Però el cel ennuvolat no va ser un obstacle per gaudir de la cita amb el comerç calderí: “Tot i que el temps no va acompanyar gaire, la fira va ser tot un èxit” expliquen des de l’entitat organitzadora, l’UCIC.
Desenes de comerços van muntar la seva parada al carrer Montserrat per oferir productes de temporades anteriors a preus més competitius. “Aquest tipus de fira sempre
funciona molt bé, ja que els comerços poden vendre l’estoc que els ha quedat de la
temporada passada”, segueixen explicant des de l’UCIC. A més, l’ocasió també va servir “als comerços de nova apertura per poder donar-se a conèixer”.
La Fira Outlet sempre dona la benvinguda a la tardor amb un ampli ventall de sectors
comercials i mai oblida els més petits de casa, que van comptar amb activitats pensades especialment per a ells.

El president del govern en funcions, Pedro
Sánchez, diu que el seu partit –el PSOE– és
l’únic que pot garantir la convivència, s’ofereix per construir ponts.
Tot això, és clar, ho ha dit en un míting dins de
la precampanya electoral permanent en què
s’han instal·lat els partits polítics.
Sincerament, no sé si l’asseveració respon a
una actitud cínica de Sánchez o simplement
menysté els electors.
Alçar-se com l’únic que pot governar i redreçar
el país després d’haver fracassat en la formació
de govern i abocar-nos a unes noves eleccions
generals el 10 de novembre com a mínim mereixeria més autocrítica i menys prepotència.
No deixa de ser una gran paradoxa que els socialistes s’ofereixin per construir ponts quan
a la més mínima amenacen Catalunya amb la
imposició del 155 o la llei de seguretat nacional, que si fa o no fa tindria els mateixos efec-

tes que el 155, però que el govern s’ho podria
ventilar amb un decret llei aprovat i s’estalviaria el tràmit parlamentari.
I mentrestant a Catalunya la classe política
continua instal·lada en l’immobilisme. Des de
fa dos anys que no s’aproven uns pressupostos i si no s’arriba a un acord, previsiblement
també s’acabarà convocant eleccions.
Al Parlament les coses no funcionen millor.
Ara Ses Senyories han emprat els seus esforços a defensar i debatre una moció de censura,
que ja se sabia d’entrada que no prosperaria,

“La percepció ciutadana és que els
polítics cada cop estan més lluny
d’exercir com a servidors públics i
l’únic que els interessa és no perdre
les seves poltrones”
però que Ciutadans ha volgut tirar endavant
per publicitar la seva nova líder a Catalunya,
Lorena Roldán, i posar en evidencia el PSC.
En qualsevol cas la percepció ciutadana és que
els polítics cada cop estan més lluny d’exercir
com a servidors públics i l’únic que els interessa és no perdre les seves poltrones.
Mentre ells es dediquen a fer-se retrets mutus
la gent del carrer ha de fer equilibris per poder
pagar lloguers d’infart amb sous mileuristes...
I després es queixaran quan en les pròximes
eleccions creixi el nombre d’abstencions.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Amnistia

Gràcies per fer
possible la Festa
Major!

7 noves preses
polítiques
catalanes

Una Festa Major
diferent

Tan sols és qüestió
de voluntat

D

es del grup municipal d’Esquerra Republicana de Caldes
de Montbui rebutgem i condemnem
la sentència del Tribunal Suprem
i demanem l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes.
Els enviem tot el nostre escalf i
també a les seves famílies. Gràcies per tant i no defallirem!
Ara ha arribat l’hora, avui hem conegut la sentència i això és un nou
punt d’inflexió. Calderins i calderines, ens trobarem als carrers com
sempre, de manera cívica i pacífica. Estem tristos i indignats davant
de la situació de repressió política
i de vulneració de drets fonamentals però amb el cap alçat, amb més
força que mai i convençuts que al
final, de la mà de la república, vencerà la democràcia!

L

a Festa Major és tradició, cultura popular, música, art, teatre, foc, esports,
solidaritat, retrobaments, rialles i comunitat. La Festa
Major són els nostres dies grans i
no seria possible sense la immensa feinada d’entitats, associacions i equip tècnic de l’Ajuntament
del nostre municipi. Activitats
que moltes vegades comporten
mesos de feina al darrere perquè
les puguem gaudir unes hores. Per
aquest motiu volem agrair a tothom qui ha participat en fer possible aquesta Festa Major d’enguany,
així com a tothom qui l’ha gaudit
amb respecte i de forma activa.
Però l’alegria de la Festa Major
no pot fer-nos deixar d’analitzar
un programa on l’Ajuntament ha
aportat un contingut descafeïnat.
On any rere any sembla que hi ha
menys motivació per apostar per
la cultura amb iniciativa pròpia.
Repetint les mateixes fórmules o
propostes des de fa anys i esperant
que les entitats siguin qui tirin del
carro de la programació a l’hora de preparar una Festa Major.
Esperem que ara que estem en
època de pressupostos, el govern
es decideixi a apostar per més cultura de programació municipal i
per una Festa Major amb més iniciativa per part de l’Ajuntament
l’any vinent.

E

l dilluns 23 de setembre nou persones van ser detingudes, set de les quals
segueixen en presó
preventiva, en una operació que
pretenia sembrar el terror a tota
la ciutadania dels nostres pobles i
ciutats. Una operació política amb
intencionalitat preelectoral que alhora pretén ser avís i amenaça per
aturar qualsevol mobilització en el
marc de la sentència del procés.
En aquesta operació hem observat
la maquinària repressiva de l’Estat cap a l’independentisme i qualsevol forma de participació política. Denunciem que s’han vulnerat
els drets de defensa de les persones detingudes amb manipulacions, pressions i un aïllament que
recorda la llei antiterrorista. S’ha
comès un atemptat directe, una vegada més, contra els drets socials
i civils, ja no només de les detingudes, sinó de tota la ciutadania.
Exigim explicacions pel tracte que
han rebut les detingudes i per tots
els drets vulnerats. Exigim la seva
posada en llibertat immediata i la
seva absolució de qualsevol càrrec.
Diem “prou muntatges policials”,
però també demanem responsabilitat per part de totes per no alimentar el relat de la violència i el
terrorisme. És per això que lamentem les declaracions de Joan Tardà
i el posicionament d’ERC en el seu
conjunt, que no reconeix les detingudes com a preses polítiques i les
invisibilitza. Nosaltres tenim clar
que no hi ha preses de primera i
de segona categoria i considerem
intolerable que des del propi independentisme hi hagi qui segueixi
així el joc a l’Estat.
En aquest context, no podem claudicar: hem de tirar endavant, mobilitzar-nos, organitzar-nos. Si defallim davant la por, l’Estat haurà
guanyat, les seves armes hauran
funcionat.
Volem aprofitar per donar les gràcies a Alerta Solidària, que des de
fa tants anys treballa de manera
invisible i ens acompanya en casos
com aquests, i per enviar una forta
abraçada a totes les famílies i companyes de les detingudes.
No esteu soles: lluitarem fins que
sigueu lliures.

J

a tenim de nou
aquí la Festa Major,
temps per gaudir
de diferents activitats que be sols, en
grup o en família, ens ajuden a fer
poble, a veure’ns i fruir de la festa
amb veïns i amics que habitualment saludem de pasada tot anant
a la feina, a la compra o qualsevol
altra de les tasques que conformen
el nostre dia a dia.
Un any més es compta amb el concurs inestimable de gairebé la totalitat del teixit associatiu de la nostra vila, una col·laboració que no
per essencial i demostrativa de la
riquesa i diversitat de la vida cultural i tradicional del nostre poble,
ha esdevingut en una característica que es repeteix els darrers anys
i que no deixa de ser la reiteració
d’un model que sosté en aquests
col·lectius el gruix de la responsabilitat d’una programació que hauria d’aprofitar per fer palesa una
política cultural municipal pròpia més compromesa en aprofitar
l’ocasió per reforçar la imatge de
la identitat termal i romana de la
nostra vila i fer passes endavant
per diferenciar-nos i ser un pol
d’atracció i un altaveu per la resta
de la programació cultural de l’any.
Aquest model entenem que acaba
essent una forma velada de retorn
de les subvencions mes o menys
discrecionals de la política del cafè
per a tothom en que es sustenta
bona part del pressupost de dinamització cultural que aprova any
rera any el govern municipal.
Des del nostre punt de vista no
es tracta en cap moment de prescindir de la participació ciutadana efectiva que suposen els actes
que recullen les diferents propostes de totes les associacions i entitats del poble, es tracta de a banda
de diversificar l’oferta en espais,
temàtiques i públic, treballar efectivament per trobar un model diferenciador i que alhora aporti un
segell de qualitat i una aposta de
millora pel futur de la festa.

D

ijous passat, en la
sessió plenària, el
govern local va presentar una proposta
per a la modificació
del ROM, el reglament orgànic municipal, per tal d’adaptar-lo a les diferents normatives aprovades des
de la seva entrada en vigor. Un reglament que compta amb deu anys
d’antiguitat sense cap reforma
substancial. El 2009 es va fer una
revisió del reglament en què el PPC
de Caldes de Montbui va presentar un reguitzell de propostes i esmenes, que sorprenentment no es
van nombrar ens els antecedents
de la proposta presentada pel govern local d’ERC.
Compartim plenament que s’ha
d’actualitzar el reglament, ja que
els últims anys hi ha hagut modificacions legislatives força considerables, per la implantació de l’administració electrònica.
El que no compartim ni tampoc
entenem és que per dur a terme
aquesta modificació integral de
l’actual ROM el govern local aposta per tirar pel dret en solitari i no
buscar el consens i la participació
dels diferents grups municipals que
composem el consistori, ja que en
el punt tres de la proposta queda
ben reflectit, “acordar que tots els
grups municipals, amb veu però
sense VOT, seran convidats a les
reunions”. L’argument del govern
és que les comissions han de ser
paritàries i podria ser un galliner.
Potser sí, Sr. alcalde, potser serien poc productives, però segur que
hi ha alguna fórmula per arribar al
màxim consens i col·laboració de
la resta de grups en la modificació
d’un reglament municipal.
Nosaltres li proposem una manera,
la convocatòria de juntes de portaveus, en què tots hi siguem per
poder treballar les propostes i debatre les aportacions que es considerin convenients per enriquir
aquesta actualització.

* Aquest és l’escrit corresponent al
Calderí de l’01 d’octubre, perquè no
hem disposat de l’actualitzat per a
aquesta edició
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No ho sabíeu? L’Ajuntament tampoc?
> Toni Altaió Morral, Xavier de
Pedro Torres, Josep Fontcuberta Griñó, Josep Mª Nogué
Juncà, Oriol Valls Rovira
Sabíeu que l’únic permís urbanístic, legalment atorgat, que ha tingut l’empresa explotadora de l’extracció d’àrids (o
hauríem de dir-ne abocador?) de Can
Cararac és una autorització de la Generalitat de l’1 de juny de 1999?
Sabíeu que aquesta autorització va ser
denegada en un primer moment perquè volien fer-hi una pedrera de granit?
Sabíeu que després l’empresa va presentar un projecte anomenat Projecte per a la millora de la finca agrícola de
Can Cararac? Quin eufemisme!
Sabíeu que aquest projecte va haver
de ser rectificat per ordre de la Generalitat, en el sentit que calia justificar
la vinculació de l’extracció d’àrids amb
la millora de la finca, establir la programació dels treballs en fases, i també
justificar que l’estat final dels
terrenys seria adequat a les característiques de l’entorn?
Sabíeu que la Generalitat, el 25 de maig
de 1999, deia que es transformaria la
topografia dels terrenys fent-hi tres
terrasses de gran dimensió i poc pendent per permetre la mecanització de
l’activitat agrícola per fer-la rendible?
Sabíeu que com que la millora de la
finca agrícola comportava grans moviments de terres i un elevat cost econòmic es permetia extreure sauló del
subsol per obtenir un rendiment econòmic compensatori?

Sabíeu que la durada prevista dels treballs era de vuit anys i mig, o sigui fins
a finals de 2007?
Sabíeu que un cop acabada la “millora de la finca agrícola” restarien
tres parcel·les de conreu de 69.063
m2, i uns talussos intermedis amb
pendent inferior al 35% per permetre la revegetació?
Sabíeu que la Generalitat va reduir la
proposta en 400 m2 a la part més alta
del rec central per preservar un castanyer adult? Sabíeu que aquest castanyer ha estat abatut recentment
per l’empresa explotadora?
Sabíeu que s’establia que en cada
moment l’extracció afectés només
una fase, procedint a la restauració
de l’espai intervingut abans d’obrir
nous fronts?
Sabíeu que es volia evitar la inutilització de la finca per a l’ús agrícola i la
transgressió de la voluntat del planejament urbanístic de protegir l’explotació agrícola i potenciar la
repoblació forestal en els indrets on
deixessin de ser conreats?
Sabíeu que la propietària de la finca era
l’esposa de l’alcalde entre 1995 i 1999?
Sabíeu que el propietari de l’empresa
explotadora era concunyat del regidor
d’Urbanisme entre 1995 i 1999?
Sabíeu que l’autorització era d’1 de juny
de 1999 i que el 13 de juny de 1999 hi va
haver eleccions municipals que van provocar un canvi en el govern municipal?
Sabíeu que l’Ajuntament va informar
favorablement el projecte?
Sabíeu que a la Generalitat i a
l’Ajuntament governava el mateix
partit polític?
Si no ho sabíeu, ara ja sabeu una part
de la pura veritat. També sabeu quin

és l’estat actual de la finca.
Què en penseu? Creieu que algú hauria
de fer alguna cosa per aturar aquesta
burla i atemptat a l’entorn i medi ambient de Caldes?

Què volen aquesta
gent...
> Montserrat Canyameres
Què volen aquesta gent que no truquen
de matinada sinó que esbotzen portes...
Qui són els terroristes i gent violenta?
Proves en vam tenir l’1 d’octubre del
2017 amb l’actuació de la Guàrdia Civil
i Policia Nacional. Proves n’acabem de
tenir fa poc amb la seva irrupció en
les cases dels nou CDR, agafant-los,
empresonant-los i acusant-los de terroristes. La delegada del govern, la
Cunillera, ha dit que és una acció “prevenible”. Amb el que se’ns ve a sobre,
la sentència del procés, prefereixen recordar-nos el que ens espera si no hi
estem d’acord i sortim al carrer en un
acte de protesta, en un tsunami multitudinari. No se sap mai... encara que en
les nostres manifestacions pacífiques
no hi hagi trencadissa de res ni es llenci cap paper a terra.
Amb els anys que fa que visc i els esdeveniments de què vaig sent testimoni
no amagaré pas quanta tristesa acumulo davant tanta violència traduïda
en paraules, en amenaces, en fets. Paraules com el 155, la llei, la constitució
o el que acaba de dir Pedro Sánchez,
que “el moviment independentista ha
fracassat”, converteixen la democràcia
en un guirigall que et fa bullir la sang.

República, sí. Però
de quina mena?
> Quim Campistron
Havia circulat temps enrere per les
xarxes, i després d’un temps de silenci ara ha tornat a aparèixer. Es tracta
d’una jota murciana. Diu així només
començar: “El dia de la Diada, hoy celebra Cataluña, el dia de la Diada, y a
to los independientes se los lleve una
riada...”. Enfurismats aplaudiments i
expressions verbals d’adhesió segueixen la soflama. Està clar que qui desitja la mort d’una gran part de la població catalana que respira llibertat per
decidir sobre drets fonamentals democràtics no té cap argument de pes
per presentar tal i com mostra la segona estrofa quan per marcar territori en defensa de la unitat territorial
espanyola es limita a dir que “España
es España entera”.
Ja m’està bé que sigui sencera, però
cal definir què és Espanya, i això s’ha
de fer amb la participació de tots els
pobles que oficialment la integren, i
no només comptant amb la opinió imposada d’una part d’aquesta. A més,
és evident que no s’hi pot incloure un
poble que no se’n considera part, i si a
sobre ho diu enfrontant-se a les garrotades i violència indiscriminada de les
forces que venen de fora, ja està tot dit.
Per acabar-ho d’adobar, la iaia, fent un
brindis al sol, legitima el seu manifest
i declarat odi emparant-se en la democràcia que, segons ella, li atorga el
dret a dir el que li dona la gana. Suposo que se la podria incriminar per delicte d’odi, però no sé com encara m’ho

pregunto. Si que arribo a ser il·lús!
Les expressions verbals als whatsapps d’aleshores van ser de tristor i emprenyamenta por l’odi que gasta la
iaia contra Catalunya. Després, una
gota freda va provocar riuades a la
seva terra. Les xarxes van treure de
l’oblit aquesta jota i... fillets, amb les
expressions d’ara! S’alegraven de la
desgràcia a terres murcianes i fins i
tot atribuïen a un càstig diví el succeït,
fent-los empassar allò amb què havien maleït bona part dels catalans. Vaig
recomanar no fer-nos mala sang i fer
tortosa, però ca, va continuar apareixen més fel, sang i fetge. Em consola
pensar que potser n’hi va haver algun
que em va fer cas; i és que em van fer
més mal les expressions dels meus,
pel fet de ser-ho, que les de la iaia i els
que l’aplaudiren. Tanmateix, considero que qui provoca és qui té gran part
de culpa.
Això em va fer pensar en el que a vegades ens diem alguns amics. Volem
i perseguim per a Catalunya una República nostra. Però una república no
és només absència de rei. Hi ha moltes repúbliques al món, els líders de
les quals actuen com a reis dèspotes
i procuren successors a la seva mida.
La paraula república ve de l’expressió
llatina res publica, publica és una derivació de populus (‘poble’). Així que el
seu significat es pot definir perfectament com ‘la cosa pública’, ‘allò que és
comú’. Com que és de tothom, ha de
promoure que cadascú escolti l’altri i
el respecti perquè té en si mateixa la
qualitat de ser comuna...
>Podeu llegir l’artícle sencer
a www.calderi.cat
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Tropa Creativa per a joves
La Biblioteca de Caldes engega un nou club adreçat a nois i noies de 14 a 16 anys. Un espai pràctic de creativitat al voltant de l’escriptura i la lectura. Un taller on s’aprendrà fent, coneixent
tots els secrets de l’escriptura creativa d’una manera pràctica, però sense oblidar les lectures
que ajuden a descobrir a autors i les seves tècniques. Al voltant del taller, es podrà accedir a
càpsules informatives sobre el més nou en el camp de la narració a la xarxa: apps, recursos en
línia, eines, mitjans o plataformes de publicació. Al final d’aquest curs s’editarà un llibre amb
tots els escrits dels alumnes participants.

Benjamín Recacha

E

l patrimoni periodístic de
Caldes de Montbui és sorprenentment ric. En una
vila que fins ben entrat
el segle XX no va superar els 4.000 habitants, una dotzena
de publicacions van deixar la seva empremta entre 1886 i 1936. El Caldense va
ser el pioner, i va ser-ho molt, perquè
la Revista Calderina va trigar dues dècades a agafar-li el relleu. Després vindrien El Lleó de Caldas i Verdad, que el
1913 van tenir una convivència poc fraternal malgrat compartir ideals republicans progressistes. Avelí Xalabarder,
investigador de la història local amb
molta presència a la premsa del primer terç de segle, va impulsar el 1920
La Veu de Caldes, innovadora en l’ús de
la fotografia.
La dictadura de Primo de Rivera no va evitar que el 1925 aparegués
el Montbuy, periòdic federalista que va
sobreviure sis mesos a la censura. La
premsa d’aquella època estava molt
ideologitzada. Difonia corrents polítics
concrets, cosa que s’aguditza durant
la Segona República, amb els enfrontaments agres entre Farell, portaveu
de les forces d’esquerres, i La Veu de la
Comarca Calderina, butlletí nacionalista conservador.
També hi va haver espai per a publicacions culturals i d’entreteniment:
el Butlletí del Centro Excursionista Caldense, la Revista de l’Associació de Cultura, Anti, Jorn i Esbarjo, revista sobre
la vida social del poble que va assolir
molta popularitat.
El Setmanari Montbui celebra enguany el 75è aniversari. Va néixer el
1944 com a butlletí propagandístic de
la Falange sota la direcció de Josep
Rifé, personatge clau en la història
de la premsa calderina. Durant la dictadura, el Montbuy (com es deia llavors) va testimoniar la vida del municipi fent “periodismo de afición”, com
li agradava dir a Rifé. I aquest periodisme aficionat va continuar vigent arribada la democràcia.
La reconversió del Montbuy en
Setmanari Montbui, que va passar de
capçalera falangista a democràtica,
és un cas únic a la premsa local i comarcal catalana. La seva redacció ha
estat escola de periodisme per a molts
professionals que, però, mai han pogut
desenvolupar la seva carrera a Caldes
perquè del voluntarisme no s’hi viu.
La fi del franquisme va donar peu
a altres publicacions interessants, com
La Tortuga (que es manté avui dia en
versió digital) i el Quinze dies.
Escola de periodisme i afició defineixen bona part de la història de
Ràdio Caldes. L’empenta d’un grup de
joves la va posar en marxa per la Festa
Major de 1980. Van estar-se anys convivint amb l’alegalitat, fins que l’ajun-

exposició | thermalia

Malgrat tot, el periodisme
local fa 130 anys que
explica la vida de Caldes
El Museu Thermalia acull fins al 12 de gener l’exposició “1886-2019. La premsa calderina.
Passió per informar (malgrat tot)”, que mostra la història dels mitjans de comunicació local

Raquel Puig i Benjamín Recacha, comissaris de l’exposició, durant la visita guiada inclosa en l’acte d’inauguració de divendres passat. > C. Martínez

“La reconversió
del Montbuy
en Setmanari
Montbui, passant
de capçalera
falangista a
democràtica,
és un cas únic
a la premsa
local i comarcal
catalana”.

tament va decidir municipalitzar-la
i, més endavant, professionalitzar-la.
La manca de recursos sovint ha hagut
d’estar compensada per un extra de dedicació de tècnics i periodistes.
L’entusiasme i les ganes d’innovar
van ser ingredients bàsics en el naixement de TV Caldes el 1984, una de les
primeres emissores locals a Catalunya,
que durant els anys 90 es va fer imprescindible en la cobertura de la vida
del poble, i que es va professionalitzar
amb el canvi de segle. L’arribada de la

TDT, però, va ser un escull massa gran.
Amb la TDT, precisament, va néixer
VOTV, l’emissora pública comarcal que
informa de l’actualitat calderina des de
fa deu anys.
1886-2019. La premsa calderina.
Passió per informar (malgrat tot) recull
en una exposició a Thermalia i en un
llibre totes aquestes experiències informatives que tenen l’element comú
del corcó pel periodisme de proximitat, malgrat la manca de reconeixement, malgrat la precarietat, malgrat

la censura, malgrat les moltes hores
invertides...
També hi ha espai per a les publicacions més actuals: Tot Caldes, amb
33 anys d’existència, i Calderí, nascuda
el 2017. Curiosament, ambdues gratuïtes i, probablement, les que gaudeixen
de més salut.
Com a coautor, juntament amb
Raquel Puig, d’un treball que homenatja el periodisme calderí, agraïm la
iniciativa de Thermalia i us convidem
a visitar la mostra fins al 12 de gener.
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humor | casino de caldes
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solidaritat | 14 de desembre

El meravellós i endogen univers
de Faemino i Cansado
Söko Club de Caldes va portar el genial duet fins
a Caldes i per primera vegada al Vallès Oriental
No tot es pot explicar. O potser es pot explicar, però hi ha intangibles que són difícils
d’entendre en la seva totalitat. Com explicar un sentiment, per exemple. Fer entendre el que un admirador de Pollock sent al
veure una obra seva és difícil de transmetre a algú que només hi veu esquitxades. El
que es va veure dissabte a la nit al Casino
de Caldes amb Faemino i Cansado apunta
al mateix lloc interior i per tant és igual de
complicat de comunicar.
És possible que si demanem a les més 450
persones que van omplir el teatre que ens
expliquin de què anava l’obra, cada una ens
relatarà una cosa diferent. Perquè en les
històries d’aquest genial duet és més important el que s’hi diu que el que hi passa.
Fins hi tot és més important com es diu el
que s’hi diu que el que hi acaba passant.
Perquè els madrilenys han aconseguit un
llenguatge propi per contar aquelles vivències que parteixen d’una lògica recognoscible, però que acaben en un terreny absolutament desconegut on el final no importa.
Tot el públic, però, coincidirà que van
riure com mai de situacions gairebé oní-

riques que segurament no sabran transmetre quan intentin reproduir-les de nou
davant dels amics. Perquè el talent intrínsec és impossible de copiar. Hi ha
humor que passa de moda i n’hi ha que
no, i el seu és tan vigent ara com ho era
quan van començar al parc del Retiro fa
gairebé 40 anys. Atemporal i absurd, surrealista i immortal. El faeminocansadisme
s’hauria d’acceptar com un nou adjectiu
per descriure un determinat humor. I és
que compartir tants anys damunt dels
escenaris fent riure donen per molt. Es
teixeix una complicitat tan bèstia que les
frases salten d’un a l’altre a tal velocitat
que al final no saps quin dels dos parla.
En el seu llenguatge hi caben conceptes
com discerniere, pristilo, pantera letala,
perrofilo, dórico y jónico, exógeno, tuerce
en el espacio o una classe magistral del
llenguatge oral dels antics egipcis. I les
seves històries poden ser tan llunyanes
com el cartílag de Brad Pitt o tan properes com la d’algú que va a comprar una
serra a una ferreteria.
Faemino i Cansado s’hauria d’escriure

Alguns dels integrants del projecte musical. > cedida

“Junts som imparables”, el
musical solidari i participatiu
El duet posant amb un exemplar del ‘Calderí’ un
cop acabada la funció de dissabte. > P. Hoyos

sempre amb majúscules. Veure’ls és entendre la vida d’una manera en què l’humor sempre és present, fins i tot en les
coses més nímies. Són història viva de la
comèdia del nostre país, el nexe d’unió
entre els grans humoristes del passat i els
nous talents emergents. Tot i la seva transcendència, en persona es mostren propers,
amables i fins i tot amb certa timidesa,
cosa que els fa encara més immensos.
Brindem amb conyac per desitjar llarga
vida a FAEMINO i CANSADO. > C. Martinez

Ja han començat els preparatius per a l’edició d’enguany d’aquest projecte musical solidari en què 23
entitats calderines, més de 300 voluntaris i les escoles de la vila, amb ampli suport dels comerços, uniran esforços per recaptar fons per al Proyecto Pol,
el jove veí de Caldes que pateix una malaltia poc freqüent anomenada hiperglicinèmia no cetòsica. El musical, escrit i dirigit per Jordi Graví i amb Xesco Camps
responsable de la música, s’hi podran veure escenes
teatralitzades i escenes cantades amb coreografia en
què adults, nens i músics compartiran escenari cantant i ballant una divertida i emotiva història. Tots
els alumnes de quart de les escoles de la vila acompanyaran Pol Molinos a l’escenari per cantar la cançó
que dona nom al musical i transmetre un missatge
de suport al Pol i la seva família. L’estrena serà el 14
de desembre a la Sala Gran del Casino.
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L’Escola Pia organitza la tercera edició de la cursa solidària PIA & GO
El diumenge 27 d’octubre, l’Escola Pia Catalunya organitza
una cursa solidària al parc Can Rius de la vila. Enguany
se celebra la tercera edició d’aquest esdeveniment, que
espera reunir més de 1500 persones entre participants,
visitants i organitzadors. La cursa és oberta a qualsevol
persona que vulgui col·laborar en la causa. La recaptació
es destinarà als diferents projectes d’acció social vinculats

a l’Escola Pia de Catalunya. En concret aquest any, a través
del lema “Si tu corres, correm totes”, es pretén donar suport a infants i joves en risc d’exclusió social. Les activitats
a l’espai de La Vila permetrà fer de punt de trobada dels
participants i mostrar projectes d’acció social que es duen
a terme des de l’Escola Pia. També es pot participar fent
una donació a través del web piaandgo.escolapia.cat.

cn caldes | futsal femení

Les del futbol sala calderí

El CN Caldes femení de futsal vol mantenir la categoria a Segona Divisió per poder somiar en el futur
Albert San Andrés

L

a sèrie de TV3, Les de l’hoquei, ha trencat esquemes
en el panorama televisiu
posant en relleu l’esport
femení i l’hoquei patins,
un esport molt practicat a Caldes. Però
en aquesta ocasió no parlarem d’hoquei,
sinó de futbol sala, ja que l’equip local ha
tornat a la Segona Divisió nacional i, tot
i que haurà de lluitar per la permanència, l’ascens a la màxima categoria no és
una utopia, ja que la feina feta en els últims anys pel club blau donen una base
sòlida per aconseguir-ho.
El sènior del CN Caldes femení
és un grup de noies dirigides per Xavi
Reyes i Frida Mateu amb una àmplia
base de jugadores formades al club
durant els últims anys i que aquesta
temporada han assolit l’ascens de categoria després de perdre-la fa dues
temporades. La Segona no és una categoria fàcil i el grup II –n’hi ha quatre–
està format per equips aragonesos, catalans i valencians, amb noms com el
CFS Eixample, el filial de la Penya Esplugues, l’Intersala Promises o el Joventut Elx, equips que cada temporada lluiten per l’ascens.
L’ascens va arribar gairebé per
sorpresa al juny, després que la Federació oferís aquesta possibilitat per
haver quedat segones en Divisió d’Honor (només puja el primer classificat).
L’equip, molt jove i amb base calderina,
havia de modificar ràpidament el nou
projecte per adaptar-lo a una categoria superior.
En aquesta reacció arribaven la
portera Clàudia Hernández des de Les
Corts, que torna al club un any després; Adriana Pérez des del Pax Tarragona; Iris Amaro des del Penya Esplugues de Primera i Andrea Garcia, que
també torna al club després de passar
per l’Alella.
“L’objectiu és molt clar: salvar
la categoria. Anar partit a partit. És
molt difícil mantenir aquesta divisió
i muntar l’equip en tan poc temps,
complica encara més la feina. Tot i
això, ens ha quedat un equip molt
compensat” explica el tècnic Reyes,
que des de fa set temporades és al capdavant de l’equip i que comparteix des
de fa tres la banqueta amb Mateu.
Aquest cap de setmana, l’equip ha
sumat un nou punt a la pista del Futsal

Plantilla del CN Caldes femení 2019-20 abans d’un partit de Lliga. > cedida

“Les ganes,
la mentalitat
guanyadora i el
sacrifici són les
principals virtuts
d’un equip al
qual li agrada
córrer, pressionar
i que sap sofrir a
la pista. Tot i la
joventut mostra
una veterania
poc habitual en
moments clau”
Xavi Reyes
entrenador CN
Caldes femení

Aliança Mataró (1-1) i es manté invicte
amb una victòria i tres empats en Lliga.
“Encara és molt difícil fer una valoració, però l’equip s’ho està creient i
va a mort en tots els partits, tot i que
ara tenim algunes lesions i estem limitades, van sortint els resultats i
anem sumant punts. No ens podem
queixar” afirma Reyes després de la
quarta jornada de lliga.
Són setenes a la taula després
de quatre jornades, situades a la part
alta dels setze equips que conformen la
competició. Una posició còmoda que es
tradueix en una dinàmica molt positiva per a un equip nou en la categoria.
I ja sabem que els esports es formen
de dinàmiques.
Frida Mateu té molt clar quina és
la clau d’aquest equip i creu en el realisme com a manera de treballar: “l’èxit
és el dia a dia del grup, jugar cada

partit i marcar uns objectius a què
creiem que podem aspirar i a partir d’aquí, segons els resultats, una
vegada aconseguits els objectius seguir creixent, però sobretot el grup
i les ganes que té aquest equip”. Una
declaració d’intencions que juntament
amb el treball del cos tècnic format per
Mateu, Reyes i Jaime Hernández –físio,
nutricionista i preparador físic– té la
responsabilitat que “les noies estiguin
en forma, que entenguin que la temporada és molt llarga, intentar que
vegin que hem d’anar pas a pas i ser
humils per conèixer les nostres limitacions i intentar superar-les”.
Un bloc sòlid que es caracteritza per
“les ganes, la mentalitat guanyadora i
el sacrifici” com destaca Reyes, a més
de ser un equip al qual “li agrada córrer,
pressionar i que sap sofrir a la pista.
Tot i la joventut mostra una veterania

poc habitual en moments clau”.
“Signem a salvar la categoria
en l’última jornada tot i que intentarem ser competitius en tots els partits per poder estar tranquils i tenir
una segona volta per gaudir. Avui dia,
sabem que això serà molt complicat”
remarca, i fa una crida als calderins
perquè s’animin a passar pel pavelló
del Bugarai en dia de partit: “si venen,
veuran un equip que lluita, que corre
i que il·lusiona. Quan el pavelló és ple
és encara més divertit, l’ambient ens
ajuda molt per donar-ho tot”.
Elles són les del futbol sala calderí, un grup de noies que volen fer història i portar el blau del Club Natació al
més alt del futsal nacional. Perquè tot
i que l’ascens a Primera ara per ara és
molt difícil, somiar encara és gratuït i
fent la feina ben feta, res és impossible.
Ajudem-les! Animem-les!
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HOQUEI | OK LLIGA

FUTBOL | CF CALDES

RESULTATS ESPORTIUS 05 I 06/10

HOQUEI | OK LLIGA

A les portes de la remuntada
El Recam Làser Caldes va caure per 4 a 5 contra el Reus Deportiu al partit de la 3a jornada
de l’OK Lliga. Els calderins, penalitzats per una
1a part amb poc encert, van lluitar fins al final
i es van quedar a les portes de la remuntada.
De moment, ocupen el 9è lloc a la classificació.

futbol | cf caldes

Empat amb el Calaf

L’efectivitat blaugrana
noqueja el Caldes

Primera derrota al camp
del CF Torelló per 4-3

El Recam Làser Caldes va caure 8-1 contra el FC Barcelona
al Palau Blaugrana. Els calderins es van veure superats per
un Barça molt efectiu, que va aprofitar errors defensius dels
de Candami. El Barça estava dominant el duel i Alabart, en
una excepcional jugada, va anotar el 2-0 amb què s’arribava
al descans. A la represa un Caldes sense gaires idees li costava molt arribar a la porteria de Fernàndez. El 55 del Caldes va anotar el 6-1 després d’una gran definició davant del
porter blaugrana. Camps va aturar la falta directa a Álvarez, però, finalment, Joao Rodrigues va fer el definitiu 8-1.

El CF Torelló, rival molt lluitador, va trencar una ratxa immaculada
del CF Caldes en partits oficials de Lliga de 15 partits sense perdre,
(10 Temp: 18/19) i (5 Temp: 19/20).
Jordi Camí va fer el 0-1 al minut 1 de partit i el conjunt local va empatar ràpidament. Caña tornaria a fer que el CF Caldes es tornés a
avançar i una altra vegada tornaria la resposta del CF Torelló, que va
empatar el partit a dos gols. A la represa i ja a les acaballes del partit, al minut 81, Carles Valls va fer el 2-3 que semblava definitiu, però
aquesta vegada el CF Torelló no tan sols va empatar el partit al minut
86, sinó que al minut 89 i de penal fa firmar el definitiu 4-3 amb què
va acabar el partit. > TONI GUTIÉRREZ

> PREMSA CH CALDES

El diumenge 6 d’octubre el CF Caldes va disputar el partit corresponent a la 5a jornada contra el Calaf i va aconseguir un empat final de 2
a 2. Els calderins sumen el seu tercer empat de
la temporada i segueixen sense perdre cap partit. Són a la 6a posició.

futsal | 2a i 3a divisió

3a jornada d’empats al marcador
Els equips sènior de Caldes, dins les seves respectives categories, van empatar contra els seus
contrincants en la tercera jornada, disputada
el 5 d’octubre. Les noies van empatar a 0 amb
l’FSF Cesar Augusta, a Segona Divisió; i els calderins ho van fer a 1 amb el Cover Premià de
Mar, a Tercera Divisió.

copa catalana | mx 1.2

Triomf del pilot calderí Aran Ruiz
El 5 d’octubre es va celebrar la quarta cursa de la Copa Catalana de Motocròs Elèctriques de la temporada al circuit del Berguedà (Olvan). Els pilots de les categories
de motocròs elèctric MXE 1.2 i MXE 1,6 van gaudir d’un bon matí i d’un circuit inèdit creat pel Moto Club Baix Berguedà especialment per a aquesta cursa. A la categoria MXE 1.2, el calderí Aran Ruiz Castellanos va sumar el primer triomf de la temporada gràcies a una boníssima actuació al circuit del Berguedà. El jove pilot va ser
el més ràpid de la primera mànega, i malgrat no passar de la tercera posició, durant
la segona mànega va sumar els punts necessaris per pujar a l’esglaó més alt del podi.

BÀSQUET | 2A CATALANA

2a jornada de victòria i derrota
En el marc de la 2a jornada, els de Caldes van
obtenir la seva 2a victòria consecutiva, aquesta
vegada contra el Mataró (62 a 68). Els nois de
Caldes ocupen la 5a posició en la classificació.
D’altra banda, les calderines no van tenir la mateixa sort, i van perdre contra el Sant Gervasi
(47 a 65). Les noies es classifiquen en 7a posició.

HOQUEI masc.

futbol

FUTsal masc.

futsal fem.

BÀSQUET Masc.

BÀSQUET Fem.

OK Lliga · J 04

2a CATALANA · GRUP 4 · J 06

3a Div.Nacional · GRUP I · J 04

2a Div. Nacional · GRUP II · J 04

2a Categoria · FR02 · J03

2a Categoria · FR01 · J03

Torelló – Caldes
4-3
Gironella – St. Quirze 1 - 2
Franqueses – St. Julià 1 - 0
Calaf – Sabadell
1-0
Joanenc – Sallent
1-0
Sabadellenca – Cardedeu 1 - 2
Torreta – Ripollet
2-2
Tibidabo – Vic
0-3
Berga – Can Trias
0-2

Arenys – Vilassar
4-4
Floresta – Arrahona
3-9
Canet – Montsant
4-2
Premià – Mataró
1-4
Horta – Escorial
1-5
Arrels – J.Maria
5-5
Unión – Caldes
2-1
Vallseca – Vacarisses 1 - 3

Cesar – Intersala
2-3
Castellón – Eixample 0 - 0
Joventut – Hospitalet 2 - 1
Concordia – Esplugues 1 - 3
Mataró - Caldes
1-1
Torrent – Ripollet
1-2
Castelldefels – Almassera 3 - 3
Eurogan Cervera
2-4

Viladecans – Parets
Argentona – Minguella
La Mina – Mataró
Masnou – Llefià
Franqueses – Sta. Coloma
Caldes – Viladecans
Teia – Círcol

Barcelona – Caldes
Noia – Taradell
Palafrugell – Girona
Igualada – Vic
Reus – Voltregà
Calafell – Liceo
Lleida – Lloret

8-1
6-1
3-3
3-2
1-1
1-2
4-1

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

1. Deportivo Liceo
2. Igualada Rigat
3. FC Barcelona
4. Lleida Llista Blava
5. Reus Deportiu
6. Garatge Plana Girona
7. CH Palafrugell
8. CE Noia Freixenet
9. CP Calafell Tot l’Any
10. Caldes Recam Làser
11. CP Taradell
12. CP Voltregà
13. CH Lloret
14. Club Patí Vic

12
12
09
07
07
07
07
06
04
03
03
02
01
00

1. Can Trias
2. Calaf
3. Ripollet
4. Joanenc
5. Cardedeu
6. Les Franqueses
7. St. Quirze
8. Caldes de Montbui
9. Vic Riuprimer
10. Berga
11. Sallent
12. Torelló
13. Sabadell
14. St. Julià Vilatorta
15. Gironella
16. Tibidabo
17. Sabadellenca
18. La Torreta

16
14
13
13
12
11
10
09
07
07
06
06
06
05
05
04
03
02

1. Arrahona
2. Jesús-Maria
3. Ciutat de Mataró
4. Vacarisses
5. Arenys de Munt
6. Unión Peña Johan
7. Xarxa Horta
8. Pou Escorial
9. CN Caldes
10. Canet
11. Arrels
12. St Joan de Vilassar
13. Montsant
14. Olímpic Floresta
15. Estel Vallseca
16. Premià de Mar

10
10
09
09
07
07
07
06
06
06
05
04
03
03
00
00

1. Penya Esplugues
2. Joventut Elx
3. Intersala Promises
4. Cervera - Segarra
5. Ripollet
6. CN Caldes
7. CFS Eixample
8. FS Castelldefels
9. Hospitalet
10. Almassera Ruz
11. Cesar Augusta
12. Feme Castellón
13. La Concordia
14. Eurogan Red Star’s
15. Aliança Mataró
16. Hispànic de Torrent

12
12
10
07
07
06
05
05
04
04
04
03
02
01
01
00

1. Les Franqueses
2. CN Caldes
3. Sta. Coloma
4. Mataró
5. La Mina
6. Llefià
7. Círcol
8. Viladecans
9. Parets
10. Argentona
11. Teia
12. El Masnou
13. Minguella
14. Viladecans

PG

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

61 - 73
63 - 61
76 - 77
80 - 86
71 - 67
75 - 65
X

PP

0
0
1
1
1
1
0
2
2
2
1
3
3
3

Ripollet – Caldes
St. Jordi – Mollet
Neus – Argentona
Minguella St. Nicolau
Llefià – Can Perallada
Vilassar – Sermatec
St. Gervasi – Círcol

CLASSIFICACIÓ

1. Sant Gervasi
2. Argentona
3. Jet Sermatec
4. Llefià
5. Círcol
6. Minguella
7. Ripollet
8. Sant Jordi
9. CN Caldes
10. Mollet
11. Neus
12. Roger’s Vilassar
13. Sant Nicolau
14. Can Parellada

62 - 47
66 - 51
44 - 54
70 - 37
80 - 49
44 - 46
75 - 59

PG

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

PP

0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3

14 | AGENDA

calderí / #56

Del 15 d’oct al 05 de nov de 2019

del 15 d’octubre
al 04 de novembre del 2019
EXPOSICIONS
1886-2019. La Premsa Calderina.
Passió per informar (malgrat tot)
Diumenge 20 d’octubre: d’11 a 14h.
A partir del 15 d’octubre: de dimarts
a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h,
diumenge i festius de 10 a 14h.
Lloc i organitza: Museu Thermalia
“Un ull veu, l’altre sent”
Obres dels alumnes del Taller
d’Art Municipal Manolo Hugué.
18 d’octubre: 17 a 20h
19 d’octubre: 11 a 14h i de 17 a 20h
20 d’octubre: 11 a 14h
Lloc: Sala Delger
Org.: Taller Art Mpal. Manolo Hugué
“HUMANITATS”
Arxiu fotogràfic cedit per Carles
Olivella i Viguer.
Del 22 d’octubre al 17 de
novembre, en horari d’obertura de
la biblioteca.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

DImarts 15
17.30 h · TALLER
D’AUTODEFENSA
PER A DONES
Del 15 d’octubre al 3 de desembre
Lloc i organitza: Cooperativa 70

DImecres 16
16 h · TALLER CUINA FREDA
Lloc: sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
19 h · CONFERÈNCIA
“Aigua i sequeres: problemàtica i
reptes de futur”, a càrrec de Carme
Sans, doctora en química, professora
titulada, departament d’Enginyeria
Química i Química Analítica.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària de Caldes

DIjous 17
17.30 h · STORY TIME
“The Frog Prince”. Edat
recomanada: de 3 a 8 anys. A
càrrec de Cambridge School.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
19 h · XERRADA
DIVULGATIVA DE LA
MARATÓ DE TV3
Malalties minoritàries, minories
que fan una majoria.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Televisió de Catalunya
i la Fundació de la Marató de TV3.
20 h · ACTE
PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics”
Cada dijous.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIssabte 19
06.30 h · CURSA DE 100 KM
SOLIDÀRIA→capvuitada
En benefici de La Casa dels Xuklis
(AFANOC) dedicada a la lluita
contra el càncer infantil.
Lloc: Torre Marimon
Organitza: Club Atlètic Calderí
11.30 h · MISSA I OFRENA
FLORAL→capvuitada
Lloc: Ermita del Remei
Organitza: Fundació
Santa Susanna
12 h · UN CONTE AL SAC
Narració de contes per a petits
lectors. “Que ve el llop!”.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
17 h · MILLA URBANA→capvuitada
Sortida i arribada: El Toc
Organitza: CN Caldes –
Secció d’Atletisme
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes vs. Castelldefels
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organització: Associació Jardí
Santa Susanna
19.30 h · ROLLER
DISCO →capvuitada
Ball sobre rodes
Lloc: pavelló Torre Roja
Org.: Club Patinatge Artístic Caldes
19.30 h · FESTIVAL HOT
WATER TOWN IV →capvuitada
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: El Centre
20 h · 8è TROFEU FESTA MAJOR
LA LLAMBORDA →capvuitada
Partit d’hoquei patins de la
WSEUROPE CUP (competició
europea) entre el Recam Làser
Caldes i el Nantes ARH (França).
Lloc: Pavelló Municipal Torre Roja
Organitza: Club Hoquei Caldes
20.30 h · SOPAR
INTERCULTURAL →capvuitada
Lloc: Pista esportiva del Bugarai
Org.: l’Assoc. Cultural de la Dona
21 h · SOPAR BALL →capvuitada
Restauració a càrrec del Termes
victòria. Música del duet Esquitx.
Lloci org.: Casino de Caldes

DIumenge 20
09 h · TROBADA
COTXES ANTICS
Lloc: plaça de Catalunya
Organitza: AV Catalunya
09.30 h · TROBADA DE CARROS
I PUJARA AL REMEI→aplec remei
Sortida: Aparcament El Tint

10 h · TROBADA DE
PUNTAIRES →aplec remei
Lloc: Passeig del Remei
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
10 h · ESCACS →aplec remei
Lloc: Passeig del Remei
Organitza: Club d’escacs Caldes
10 h · fires i
MOSTRES →aplec remei
Lloc: Passeig del Remei
10.30 h · MISSA APLEC →aplecremei
Lloc: Ermita del Remei
11 h · CASTELLERS →aplec remei
Des de la Font del Lleó fins el Remei
12 h · CERCAVILA→aplec remei
Amb els bastoners, geganters,
sardanistes, diables i castellers.
Inici: Font del Lleó
Final: Ermita del Remei
12 h · FUTBOL
CF Caldes vs. Tibidabo Torre Romeu
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF
12 h · SARDANES →aplec remei
Amb la Cobla “Genisenca”
Lloc: Recinte del Remei
Org.: Agrup. Sardanista Calderina
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes vs. C.E.B. Sant Jordi
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades
Organitza: FCB
19 h · EL BATEC
D’UN POBLE →aplec remei
A càrrec de l’esbart Dansaire Rosa
d’Abril de Castellterçol
Lloc i org.: Casino de Caldes

DImarts 22
17 h · DOCUMENTAL
“L’aigua que cura. Història de
l’hospital de pobres de Sta. Susanna”
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Museu Thermalia i
Fundació Santa Susanna
19.30 h · PRESENTACIÓ
SARSUELA
Doña Francisquita, amb Pol Avinyó,
historiador i divulgador musical.
Lloc: sala petita Casino de Caldes
Org.: Acció Cívica Calderina i
Casino de Caldes
Col.:GranteatredelLiceudeBarcelona
21 h · HOQUEI
CH Caldes vs. CE Noia Freixenet
Lloc: Pav. Torre Roja
Organitza: RFEP

DImecres 23
16 h · XERRADA
A càrrec de Ramon Huertas
Lloc: sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

DIvendres 25
18 h · HORA DEL CONTE
“De verdes i de madures”
A càrrec de Mercè Rubí.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai

DIssabte 26
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes vs. CFS Ciutat Mataró
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
18 h · CASC ANTIC. CONTES
I CANÇONS DE TARDOR
Per grans i petits i amb la visita de
la Castanyera. Recorregut pels
carrers del casc antic.
Sortida i final: plaça de l’Església
Org.: Assoc. de Veïns i Comerciants
del Casc Antic de Caldes de Montbui
19 h · CASINO OBERT
Cicle “Parlem de Cultura Popular”
amb “Orígens i evolució de la
sardana”. Activitat gratuïta.
Lloc i organitza: Casino de Caldes
Col.: Agrupa. Sardanista Calderina
i Colla Sardanista Mirant el Cel

DIumenge 27
12 h · VI CONCURS
NACIONAL D’ESCULTURA
EnmemòriadeSebastiàBadia,10anys.
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: Casino de Caldes,
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Col·laboren: ARTSgrup i Acció
Cívica Calderina
18.30 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes A vs. U.B. Lleifà A
Lloc: Pav. Municipal les Cremades
Organitza: FBC

DIlluns 28
16 h · TROBADA DEL GRUP
DE COLÒNIES GENT GRAN
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Grup de colònies per a gent gran
Col.: Ajuntament i f. Santa Susanna
19 h · CLUB DE LECTURA
“La història dels set penjats”, de
Leonid Andrèiev, dinamitzat per
Ruth Vilar de Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

DImarts 29
18 h · BIBLIOLAB
“Fes el teu moc (slime)”. Dirigit
a infants de 6 a 12 anys. A càrrec
d’Explorium.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

18 h · COMMEMORACIÓ
Dia Mundial de l’Ictus (Programa
Pacient Expert)
Lloc: F. Sociosanitària S. Susanna

DImecres 30
08 h · TRÀMITS
Primer dia per demanar hora pel
servei d’expedició i renovació del
DNI, que tindrà lloc els dies 7 i 11
de novembre. Places limitades.
Lloc: OAC
Organitza: Ajuntament de Caldes
16 h · CASTANYADA
Lloc: sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
18 h · TROPA CREATIVA
PER A JOVES
Espai de creativitat (escriptura i
lectura). Nou club per a nois i noies
de 14 a 16 anys. Dinamitzat per
Salva i Ruth de Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

DIjous 31
21 h · CASTANYADA
DE L’ESPLAI
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai

DIssabte 02
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes- Futsal Hispanic de
Torrent
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
20 h · HOQUEI
CH Caldes Recam Làser – Club
Pati Calafell Tot l’Any
Lloc: Pav. Torre Roja
Organitza: RFEP

DIumenge 03
12 h · FUTBOL
CF Caldes vs. FC Cardedeu
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF
12.30 h· BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes vs. Basquet Neus A
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades
Organitza: FCB
13 h · LLIURAMENT
DE PREMIS
XVII Concurs nacional de
pintura i aquarel·la ràpida en
memòria de Sebastià Badia i VI
Concurs nacional d’escultura
“Sebastià Badia, 10 anys”. Amb
la intervenció de M. Àngels
Torras, directora de Serveis
Territorials del Dep. De Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
Activitat gratuïta.
Lloc: Espai d’Art Casino
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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 us informaran de la farmàcia de torn, que obrirà per prestar-vos el
servei fins a les 00:30 h. A partir de les 00:30 h, el servei de guàrdia es
deriva a la Farmàcia Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

La frase de la quinzena

“Més enllà de temors i recances s’obren
sempre blaus horitzons”
> Miquel Martí i Pol
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Curiositats

Actor

Jaume
Casals
Vives

Va néixer a Caldes el 27 de maig de 1993, però casa
seva és a Pineda de Mar. Molts el recordareu pel
seu paper de Bruno a ‘La Riera’ i ara, des del 16 de
setembre, és un dels protagonistes de la nova versió
de ‘Kràmpak’ a l’Aquitània Teatre de Barcelona.
Li agrada la música i va amb ella a tot arreu.

Jordi Rius

Q. pascual

· Vas néixer a Caldes, però de seguida vas marxar a Pineda.
Sí, als sis mesos. El meu pare és nascut a Caldes de Montbui i va ser un
dels creadors de l’associació de veïns
Catalunya. Els meus avis van ser els
primers a fundar una xarcuteria a Caldes, cap el 1960, la xarcuteria Montserrat. Era on ara hi ha una floristeria, a l’avinguda Pi i Margall, 92. Com
que la meva mare és filla de Pineda, els
meus pares van decidir anar cap allà.

“Els meus avis
van ser els primers a
fundar una xarcuteria
a Caldes, cap el 1960”

Del 15 d’oct al 05 de nov de 2019

· Com a bon pinedenc, et deuria fer
molta il·lusió ser el pregoner de la
Festa Major d’enguany.
Sí, realment quan m’ho van proposar
no m’ho esperava. De cop i volta, vaig
pensar que si ets el pregoner i t’han
donat aquesta oportunitat, fes alguna cosa diferent del que es fa normalment. Vaig aconseguir un pregó en què
hi havia música, que era divertit i dinàmic i en què no es parlés gens de política ni es recriminés res a l’alcalde. El
pregó és per donar la benvinguda a la
Festa Major i per passar-s’ho bé. Volia
la plaça plena i ho vaig aconseguir.
· El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda ha estat el teu lloc de formació?
Totalment. Des dels set anys que
em vaig apuntar a l’Escola de Teatre Artur Iscla, del Centre, es pot dir
que és la meva segona casa. M’han
donat les oportunitats per fer teatre

i de mica en mica van anant confiant en mi, vaig anant fent papers
i papers fins que vaig acabar decidint-me per ser actor.
· Ara estàs fent ‘Kràmpak’ a
l’AquitàniaTeatre, gairebé 25
anys després que ho fessin Joel
Joan i Jordi Sánchez. Se t’ha
comparat amb el nou Joel Joan...
Àlex Ferré és una mica el promotor d’agafar el Kràmpak. Ens entenem molt bé treballant. Tant a
l’Àlex com a mi ens encanta Plats
bruts i sempre que ens veiem ens
posem algun capítol. Com que
tenim tan mamada la sèrie, a l’hora
d’interpretar el David, que és Joel
Joan, insconscientment et surt alguna cosa d’aquest actor.
· T’agrada la música en directe.
Vas amb la música a tot arreu?
Ho intento. Dono suport a la música catalana, els músics que estan
sortint ara és quan més suport necessiten. Sobretot la música que es
fa al Maresme, quan són barraques,
que saltes de concert en concert a
tots els pobles. Trobo que és molt
important donar suport a aquests
joves músics que estan pujant com
nosaltres, els joves actors.
· Què va suposar fer el paper de
Bruno a la sèrie ‘La riera’?
Va ser un regal que em van fer i la
veritat és que en guardo un gran

record. Quan Pep Armengol em va
trucar per dir-me que m’havien seleccionat, tot va anar cap a millor.
La veritat és que fer un personatge
com el Bruno ha estat meravellós
i conèixer tota la gent que he conegut ha estat un regal de la vida.
· Dius al teu perfil de Twitter
que l’èxit es deu a la combinació
de tres factors: tècnica, talent i
intel·ligència...
Fa molts anys vaig fer un programa a TV3 que es deia Objectiu Pastorets i allà vaig conèixer Daniel
Anglès, que va ser el director de
l’escola Aules, on vaig començar a
estudiar de manera professional.
Al Dani l’aprecio molt fort perquè
hem viscut moltes coses, sempre
m’ha donat suport en tot. Es pot
dir que ha estat com un tiet. Durant la presentació d’un dels cursos, ell va esmentar aquesta frase.
La vaig utilitzar perquè em va
agradar molt perquè té tanta raó
i tant a dir aquesta frase. La tècnica s’ha d’adquirir per fer una
bona representació, amb el talent
hi neixes o el vas desenvolupant i
la intel·ligència suposa que has de
ser llest i t’has de moure en el moment just. Aquestes tres coses fa
que puguis ser una molt bona persona, ja no dic actor.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

