Publicació quinzenal independent
Caldes de Montbui
Distribució gratuïta
Del 24 d’abril al 07 de maig de 2018
Número #24
www.calderi.cat

Accions de millora per
recuperar la riera de
Caldes i el seu entorn
>P02-03

El documental del
CDR commemora els
fets de l’1 d’octubre
>P04

La calderina Marisol
Galdón, publica la seva
segona novel·la
>P11

La rosa
enamora
Un any més, les roses i
els llibres han estat els
protagonistes de la Diada
>P10

Roses vermelles esperen a ser regalades en una de les moltes parades de flors i llibres que dilluns es van reunir al Parc de l’Estació de la vila. > J. Serra
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A dalt, un voluntari del Projecte Rius examina diferents paràmetres situat enmig del riu. A baix, comprovació de l’estat de l’aigua. > Q. PASCUAL

Recuperant la riera de Caldes
medi ambient | Sostenibilitat

Des de 2008, aquest curs d’aigua
nascut als peus del Cingle de Gallifa
està sent objecte de nombroses
intervencions per recuperar la llera

Jordi Rius

L

a riera de Caldes neix de
la unió de les rieres de
la Roca i de Gallifa, als
peus del Cingle de Gallifa, a una altitud de 951
metres. Posteriorment, segueix per
una estreta i llarga vall que transcorre entre les muntanyes del Farell i del
Castell de Montbui. A l’alçada de Caldes de Montbui, la riera deixa d’estar
entre muntanyes i s’eixampla en arribar a la plana vallesana.
Aquest tros llarg i estret de territori que va de Caldes de Montbui,
passant per Palau-solità i Plegamans,
Santa Perpètua de Mogoda i finalment
desemboca al Besòs entre Mollet i la
Llagosta, on es produeix l’aiguabarreig
amb el Besòs, forma la frontera entre
les dues comarques del Vallès. Segons
va publicar el geògraf i pedagog saba-

111 km2

de superfície
de la riera

22,6 km

de longitud

4

municipis (Caldes
de Montbui, Palausolità i Plegamans,
Santa Perpètua
de Mogoda i la
Llagosta) són els
que rega la riera

dellenc Pau Vila el 1930, la riera de Caldes era en aquella època “una franja
intermèdia entre el Vallès industrial de Sabadell i les planes agrícoles
de les valls de la riera de Caldes, el
Tenes, etc.”. Històricament, l’aigua de
la riera s’aprofitava mitjançant rescloses per fer anar molins i poder regar.
En canvi, avui en dia, aquesta franja de
territori a cavall de les dues comarques
presenta una elevada concentració industrial i l’agricultura ha passat a ser
una activitat cada cop més testimonial.
La conca de la riera de Caldes té
111 km2, i la riera, una longitud de 22,6
km amb un cabal mitjà anual de 0,25
m3/s, segons dades del Consorci per a
la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
La riera es va restaurar ambientalment
entre 2008 i 2012 i ha esdevingut un
espai natural “totalment recuperat”,
admet el regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat i Serveis Municipals, Jaume
Mauri, en aspectes tant biològics com
de qualitat de l’aigua o d’accessibilitat
de la ciutadania a la riera.
Tot plegat perquè Caldes ha començat a mirar cap a la riera i no viurehi d’esquena. “La riera de Caldes, com
la majoria de rius del país, als anys
60, 70 i 80 del segle XX va patir moltíssim amb l’expansió immobiliària i
industrial i era la via d’escapament
de tots els abocadors industrials i de
les aigües grises de les cases”, reco-

neix Mauri. La situació es va revertir
quan es va prendre la consciència que
les lleres dels rius “són eixos naturals
i de salut de tots els municipis que
reguen al seu pas i es va fer una gran
feina de recuperació de les aigües i
les lleres”. Ara, “la gent té la conscienciació que la riera i el riu són un
espai per gaudir i poder-se acostar a
la natura”, quan fa 25 o 30 anys “eren
clavegueres a cel obert”. La darrera
claveguera a cel obert que Caldes va recuperar va ser la del torrent del Marquès, “que ara és un torrent que travessa les hortes”, constata el regidor
d’Espais Públics i Sostenibilitat.
Les tasques més significatives de
la dignificació de la llera del riu entre

2010 i 2013 van ser la millora del paisatge i la retirada d’elements aliens al medi
fluvial com deixalles i tanques, i la recuperació de la vegetació de ribera autòctona mitjançant treballs de millora
forestal i plantacions. Entre les espècies seleccionades hi havia el saüc, el
freixe de fulla petita o el gatell. Es van
eliminar les espècies de flora exòtica invasora de la llera, especialment de les
canyes, que amb el seu creixement exuberant impedeixen el creixement d’altres plantes i, en cas d’aiguat, són arrossegades amb facilitat. També es van
tractar amb herbicida algunes espècies
llenyoses que havien envaït l’entorn fluvial a partir de la seva plantació a jardins, com els ailants o les acàcies.
Entre altres feines, es van eliminar
els horts irregulars ubicats en zona inundable i davant els murs que delimiten les
zones d’horta tradicional es va reconstruir la resclosa que capta l’aigua que
va al molí d’en Ral, i que permet portar
aigua als regants de les hortes de baix.
GRUP DE DEFENSA DE
LA RIERA DE CALDES
Aquesta feina de recuperació de la
riera de Caldes ha estat possible gràcies a l’esforç de les administracions
com el Consorci per a la Defensa de la
Conca del Riu Besòs i l’Agència Catalana de l’Aigua, però també a la tasca de
la ciutadania i a grups de defensa de la
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riera. En el cas de la vila termal, el
2009 va néixer el Grup de Defensa
de la Riera de Caldes, format per
sis persones “que estimem molt
la natura i que ens vam sumar
al Projecte Rius”, un projecte organitzat per l’Associació Hàbitats,
on a través de grups de voluntaris s’avalua l’estat de salut dels diferents rius i rieres de Catalunya.
Les inspeccions se solen fer a la
tardor i a la primavera, la darrera,
dissabte passat. En les diferents
inspeccions “vam poder observar
gran quantitat de residus sòlids
que hi ha a la riera i els seus marges”, explica una de les integrants
del grup, Cristina González. Era
tanta la quantitat de residus que
recollien que el 2014 el grup es va
adherir al projecte europeu Let’s
Clean Up Europe, un programa
creat per la Unió Europea i aquí
gestionat per l’Agència de Residus
de Catalunya i que compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Caldes. El 13 de maig d’aquest any
es farà una jornada de recollida popular de residus.
Quant als residus, “hem vist
que hi ha dues fonts. Una, els residus il·legals, que n’hi ha uns
quants. N’hem parlat amb l’Ajuntament i s’han reduït molt; i l’altra, els sobreeixidors, on amb les
aigües del clavegueram hi ha tovalloletes o compreses”, assegura González. Mauri, que creu que
els abocaments il·legals han anat a
menys per les facilitats per usar la
deixalleria, assegura que el principal problema són les torrentades,
que quan baixen fortes “tot el que
troben tirat pel voltant va a espetegar a la llera i ens ho porta
a les portes de casa”. En aquesta feina de conscienciació per minimitzar els abocaments de residus
en origen i així evitar haver de netejar-los posteriorment, el Grup de
Defensa de la Riera de Caldes va
muntar a la biblioteca una exposició amb fotografies i residus reals
per mostrar l’abast del problema.
Des del juliol de 2017 el grup forma
part del CECMO, Centre Excursionista de Caldes de Montbui, entitat
que ha permès desenvolupar el conveni de col·laboració amb l’Institut
Manolo Hugué sobre el Servei Comunitari, que pretén despertar en
els alumnes l’esperit de voluntariat.
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recuPeració | fauna i flora

El retorn del blauet
blau i les llúdrigues

Deixalles recollides durant la inspecció del Projecte Rius dissabte passat. > Q. PASCUAL

Voluntaris consulten una guia d’aus autòctones. > Q. PASCUAL

Viu la Riera, un projecte d’intervenció a tota la llera
Tant l’Ajuntament com el Grup de Defensa de la Riera de Caldes participen
en el projecte Viu la Riera, nascut el 2016 i que ha estat impulsat pel grup de
recerca RIL, Regeneració de Territoris Intermedis, format per investigadors
de l’ESARQ-School of Architecture de la UIC Barcelona, juntament amb investigadors de l’Institut de Medi Ambient (IMA) de la Universitat de Girona, amb
el suport de RecerCaixa. El projecte pretén facilitar la participació ciutadana
en la rehabilitació de la riera de Caldes al seu pas pels municipis de Caldes de
Montbui, Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda i la Llagosta.
Aquests dies, la Llagosta acull una exposició on es mostra en un plafó de
grans dimensions, i de manera gràfica, una síntesi de les fases de treball i els
principals resultats del procés de participació ciutadana per a la millora de la
riera de Caldes. Aquest procés obert ha conduït a la construcció d’una xarxa
ciutadana compromesa amb la protecció, valorització i rehabilitació de la
riera. L’exposició arribarà al juliol a Caldes.

Un bon termòmetre per avaluar la recuperació de la riera
de Caldes és la presència de fauna i flora d’espècies autòctones. Els trams de la riera “que no toca l’home estan
perfectes”, assegura Cristina González, membre del Grup
de Defensa de la Riera de Caldes. En aquest sentit, zones
com el Pasqualet o la Torre Marimon, on hi ha bosc adjacent a la riera, “la qualitat de l’aigua és molt bona”.
Així, s’ha observat la presència del blauet blau en les proximitats de la Torre Marimon i fins i tot de llúdrigues. En
alguns casos poden estar en perill per actuacions de desbrossament per eliminar espècies invasores com la canya
americana. “En alguns casos aquestes actuacions són
tan bèsties, que no deixen absolutament res, deixen
el terra nu, on és fàcil que es colonitzi. Els animals no
tenen lloc on viure o amagar-se, i no hi ha flors per pol·
linitzar”, assegura González. El regidor de d’Espais Públics i Sostenibilitat i Serveis Municipals, Jaume Mauri,
ha constatat que a la riera de Caldes “hi ha algunes espècies que s’hi troben bé com alguns amfibis, tortugues,
ratolins de riu... Tot són indicatius bons”.
LA QUALITAT DE L’AIGUA TERMAL
L’aigua de pluja que ha caigut recentment no afecta ni el
nivell ni la qualitat de l’aigua termal que surt dels brolladors. Tot i això, “cal dir que la pluja entra a formar part
del cicle de l’aigua termal”, asseguren des de Thermalia. És a dir, es filtra pel subsòl i arriba a uns 3,5 km de
profunditat i, gràcies al gradient geotèrmic, pujarà a través de la falla tectònica fins a la superfície com a aigua
mineromedicinal. Aquest procés té una durada de més
de 10.000 anys.
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POLÍTICA | 1-O

El CDR de Caldes rememora
l’1-O amb un documental

Del 24 d’abril al 07 de maig de 2018

TURISME | PRESSUPOST 2018

La Taula de Turisme
encara noves accions

Una setantena de persones assisteixen a la projecció i
posterior debat sobre els fets de la votació del referèndum

La projecció del documental va tenir lloc a la Sala Noble de Can Rius dijous passat, 19 d’abril. > A. SAN ANDRÉS

La Taula de Turisme discutint la campanya de 2018. > AJ. CALDES

Albert San Andrés

Màrqueting en línia, incorporar el nom de la vila a la rotonda est i editar
nous vídeos promocionals són les actuacions acordades pel sector turístic en el marc dels pressupostos participatius de Turisme 2018. Des de
fa quatre anys, l’Ajuntament convida els representants del sector turístic del municipi a participar en la presa de decisions sobre el pressupost
que el consistori destina a accions de promoció turística i reconeixement
del destí de Caldes de Montbui. Dues setmanes enrere, els integrants
de la Taula de Turisme de la vila termal es van reunir de nou amb el regidor de Turisme de Caldes, Isidre Pineda, per fer la votació dels projectes acordats en la reunió anterior i perfilar el pressupost total per
a cadascun d’ells. En total, la campanya de 2018 implica un import de
16.500 €, 3.000 € menys que en la campanya de 2017.
Segons informa el consistori, l’Ajuntament té establerta una aportació mínima anual de 15.000 € en concepte de pressupost participatiu de Turisme
i cada any es revisa a l’alça si el pressupost general de la regidoria ho permet. Les actuacions aprovades conjuntament permeten una aproximació
molt més ajustada a la realitat, tenint en compte les necessitats detectades pel sector turístic i creant una important sinergia entre l’Administració i Turisme, que sumen forces encaminades cap a la mateixa direcció.

L

a Sala Noble de Can
Rius va ser el lloc escollit pel Comitè de
Defensa de la República (CDR) per a la
projecció del documental El primer
dia d’octubre, produït per La Directa-Agència UO, una peça audiovisual que relata en ordre cronològic
els fets ocorreguts el primer d’octubre de 2017, durant les votacions
del referèndum declarat il·legal pel
Govern espanyol. Una setantena de
persones van participar en l’acte i al
posterior debat, on es van posar en
comú les diferents posicions i es van

poder conèixer les diferents experiències dels assistents.
Si bé en aquesta ocasió no hi van
haver morts ni ferits de bala, el documental relata les càrregues policials en diverses escoles de Barcelona com l’Escola Ramon Llull,
Concepció de l’Eixample o Antoni
Brusi de Sant Martí, amb testimonis dels assistents o d’observadors
internacionals i polítics com l’alemany Bernhard Von Grünberg, del
Partit Social-demòcrata, o el diputat per Dinamarca Pelle Dragsted.
L’acte, que va començar amb la lectura d’una carta de Jordi Sánchez,
tornava a fer florir el record, els
sentiments i les emocions dels assistents durant la projecció, que poc

després expressaven les seves opinions sobre la temàtica. Des de les
recomanacions en experiències viscudes, l’acte del CDR de Caldes ha
servit per seguir mantenint viu l’esperit de la no-violència i, com ha explicat al Calderí Oriol Ferràndez, un
dels portaveus del CDR, “el principal objectiu d’aquestes jornades,
de les quals, en volem fer més, és
eixamplar la base per conscienciar la gent de la situació que hi ha i
de quins són els camins possibles,
un dels quals, evidentment, és la
República independent. La gent
ha de saber que les coses poden
canviar i que s’ha de treballar per
aconseguir-ho, mantenint l’espurna d’aquest moviment”.

CIUTADANIA | EL DEFENSOR DE LES PERSONES

El Síndic atén 10 persones en la seva visita a Caldes
Un membre de la institució parlamentària va desplaçar-se a la vila termal dimecres passat, 18 d’abril
“Fa dues setmanes que estem
sense llum ni aigua”; “no em
donen accés a informació pública”... Aquestes i altres situacions
semblants són les ateses en forma
de consulta o queixa pel Síndic de
Greuges, la institució políticament
independent que atén les consultes
de totes les persones que es troben
desemparades davant l’actuació o
la manca d’actuació de les administracions. Complint amb la seva funció de vetllar pel bon funcionament
de l’Administració de la Generalitat
i dels ens locals de Catalunya, així
com supervisar les empreses privades que presten serveis d’interès públic, l’equip del Síndic de Greuges va
desplaçar-se a Caldes de Montbui dimecres passat, 18 d’abril, i va aten-

Un membre de l’equip del Síndic atenent a una de les deu visites a Caldes .> I. HIJANO

dre 10 visites a l’espai d’entitats de
Les Cases dels Mestres. Del conjunt
de visites realitzades, quatre van ser
queixes presentades formalment i les
sis restants, consultes que giraven
entorn de les temàtiques de consum
(especialment de telefonia), tributari, urbanisme i serveis socials, entre
d’altres. Dues de les quatre queixes presentades anaven adreçades
a l’Ajuntament de Caldes, i totes les
visites, excepte una, eren de persones veïnes de la població vallesana.
Arran de la firma del conveni entre
la vila i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el mes de maig de l’any passat, la institució parlamentària i el
poder local van establir un acord de
col·laboració amb vigència fins al
juny de 2019, que estableix dos des-

plaçaments anuals de l’oficina del
Síndic a la vila termal (una a la primavera i l’altra a la tardor). Totes les
persones que vulguin presentar una
queixa o fer qualsevol consulta seran
ateses per un membre de l’equip del
Síndic en el marc d’un procediment
“senzill i poc formalista”, comenta Jaume Saura, adjunt general del
Síndic de Greuges. “La persona s’ha
d’identificar i explicar els motius
de la queixa. Sovint, cal que aporti
alguna documentació per sustentar la reclamació i, a partir d’aquí,
el personal tècnic i assessor de la
institució s’adreça a l’Administració per contrastar aquesta informació. Quan té totes les dades,
proposa una resolució al Síndic”,
seguia explicant Saura.
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COOPERACIÓ | LLUITA INTERNACIONAL

Ciutat Defensora dels Drets Humans
Caldes se suma a la iniciativa catalana i rep la visita de cinc activistes que en formen part
Enguany, Caldes de Montbui s’ha
adherit al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, iniciativa
que des de 2013 organitzen diferents
municipis catalans amb activitats i
xerrades de sensibilització sobre el
paper dels/de les defensors/res de
drets humans, persones que posen
en risc la seva seguretat i la seva llibertat per denunciar vulneracions
de drets.
Del 9 al 14 d’abril, la vila termal va
rebre la visita de cinc activistes
que formen part del projecte, procedents de Colòmbia, Guatemala,
Hondures, Brasil i l’Estat espanyol;
tots ells, implicats en la lluita i defensa dels drets humans arreu del
món. La seva visita es va traduir en
xerrades adreçades a alumnes dels
instituts de Caldes i l’Escola Pia, així
com a la ciutadania en general, on
narraven les seves pròpies vivències. Un exercici de conscienciació a
través de la denúncia de vulneracions de drets que encara actualment
es pateixen en molts indrets.
Patricio Vindel, defensor dels drets
LGTBI i exdirector d’OPROUCE a
Hondures, va inaugurar les jornades a la vila termal amb la xerrada
dirigida als alumnes de 3r d’ESO de

Edilberto Daza, defensor del dret a la pau, en la xerrada del 12 d’abril passat a l’Institut Manolo Hugué. > I. HIJANO

l’Institut Manolo Hugué el dilluns 9
d’abril. Més tard, a Les Cases dels
Mestres i en el marc de la Taula
de Cooperació, Solidaritat, Pau i
Drets Humans, la defensora del
dret de pau, Sílvia Berrocal, va dirigir la xerrada en un acte obert
a tota la ciutadania. Berrocal és a
Catalunya en el marc del Programa català de protecció de defensors i defensores dels drets humans, arran de les amenaces que

ha rebut com a resposta al seu
compromís i participació activa en
les negociacions de pau entre les
FARC i l’executiu colombià a l’Havana. Chema Caballero, defensor
dels drets dels infants i del dret a la
pau, coordinador de l’ONG DYES
i col·laborador al bloc “África no
es un país” d’El País, va visitar els
centres educatius Manolo Hugué
i l’Escola Pia de Caldes. El dijous
12 d’abril va ser el torn d’Edilber-

to Daza, defensor del dret a la pau,
també al Manolo Hugué. Daza és el
líder camperol dels departaments
del Meta i Guaviare (Colòmbia) i
ha patit en carn pròpia el desplaçament forçat, amenaces, un atemptat i diverses detencions il·legals.
Finalment, Dimir Viana, defensor
de l’art i el compromís social, va
visitar l’Institut Pic del Vent, acte
que va tancar les jornades de xerrades a la vila.

SOLIDARITAT | UGANDA

Somriures a Taula
recapta 11.900 €
El dijous 12 d’abril va celebrar-se
la tercera edició del Somriures a
Taula, acte organitzat pels Clubs
Rotary de Granollers i Caldes de
Montbui-Cingles de Bertí, al restaurant Can Biel de Llinars, amb la
col·laboració del Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental.
L’acte, que es basa en la solidaritat
de tots els agents que hi intervenen,
va reunir prop de 150 assistents de
tota la comarca, així com els alcaldes de Canovelles, Sant Feliu de Codines, Riells i Viabrea; regidors de
les Franqueses i de Caldes, i representants del Consell Comarcal, a
més d’alguns membres dels Clubs
Rotary de Siete Lagos, a Argentina.
Gràcies al sopar solidari, l’organització va recaptar 11.900 €, que es
destinaran al projecte d’enguany:
la col·laboració amb l’ONG Petits
Detalls amb base a Uganda, amb
l’objectiu de construir un pou d’aigua per abastar els 800 alumnes de
l’escola Tabingwa i els 50 infants de
l’orfenat de Mupenzi. El cost de la
construcció del pou suma un total
de 40.000 €, dels quals la Fundació Rotaria Internacional aportarà
el 40%; els Clubs d’Uganda i Siete
Lagos, un 5%; el districte Rotary, un
10%, i els Clubs de Granollers, Caldes de Montbui-Cingles de Bertí i
Rotarac Vallès, el 45% restant.

SERVEIS PÚBLICS | LES CREMADES

Millores lumíniques pel nou Escaldàrium
Comença el compte enrere per celebrar una nova edició de l’Escaldàrium. Tenint en compte les obres
arran de la reurbanització actual
de la plaça de la Font del Lleó, la
festa del foc i de l’aigua d’enguany
se celebrarà, de forma excepcional,
al pàrquing de la zona de Les Cremades. Per a això, s’estan substitu-

int els cables aeris i els suports de
fusta per dispositius adaptats a les
necessitats de l’esdeveniment, cosa
que afavoreix, alhora, la modernització de la il·luminació de l’espai
amb llums LED. La il·luminació es
farà des de l’entorn de l’espai amb
punts aeris situats a les grades del
camp de futbol i del carrer Torre

Roja, una reforma i preparació provisional de l’Escaldàrium que implica un cost de 12.000 € en total.
Seguint el pla de millora de l’enllumenat públic de Caldes, al maig
serà el torn de la plaça Moreu i la
plaça de la República, on s’actuarà també en el manteniment i millora dels respectius punts de llum.

EDUCACIÓ | EL FARELL

Dibuixant la imaginació dels infants
Divendres passat, l’Escola El Farell va obrir les portes en la celebració de la XIII Jornada dels Il·
lustradors i Il·lustradores, un matí
d’intensa activitat amb l’assistència de prop d’un centenar d’estudiants de belles arts, famílies de
l’escola relacionades amb l’àmbit i professionals en actiu. Dies
abans, cada infant de l’escola havia
creat el seu propi conte, incidint en
competències com la narració, la
imaginació, l’ortografia i l’ús de
les noves tecnologies. Des de les
9.30 h, els infants van poder escollir l’il·lustrador/a entre tots els assistents, els quals van llegir les nar-

racions dels petits i van il·lustrar
les seves creacions aplicant diferents tècniques, com aquarel·les,
pastel, llapis i carbonet. El Farell
celebra aquestes jornades de manera bianual des de fa 26 anys, una
trobada col·lectiva i lúdica entre infants i professionals o famílies que
gira entorn al món del dibuix i la il·
lustració. Una vegada finalitzada la
gran festa, l’escola fotocopiarà cada
conte amb la seva corresponent il·
lustració i es farà el recull per conservar a la biblioteca del centre
educatiu. Cada infant, però, podrà
conservar el seu conte original com
a record de la jornada.

CONFERÈNCIA | FUMH

Pep Parés, el convidat al Tast de Lletres

Prop d’un centenar d’il·lustradors van
participar en la jornada.> I. HIJANO

Pep Parés, director de la competició de curses de gossos en trineu,
Pirena, va ser el nou convidat en l’últim Tast de Lletres celebrat el
13 d’abril al restaurant Robert de Nola. El sopar-conferència organitzat per la Fundació Universitària Martí l’Humà va gaudir d’un llarg
col·loqui sobre la importància d’estimar els animals i es va parlar del
múixing, la modalitat esportiva de carrera de trineus amb gossos.

Del 24 d’abril al 07 de maig de 2018
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Millorem les opcions
d’aparcament a Caldes

l proper dia 2 de maig entrarà en funcionament la nova regulació horària d’aparcament, anomenada popularment “zona
blava”. Des del Govern Municipal tenim
molt present el caràcter impopular d’aquesta iniciativa, però entenem que és la millor fórmula per
aconseguir pal·liar un dels principals problemes que hi ha
ara mateix al nucli urbà de la nostra vila: la manca d’aparcament. Tenint en compte que els calderins i calderines
seguiran gaudint de l’hora i mitja gratuïta que a dia d’avui
ja permet la zona blava de disc horari, això no hauria de
suposar cap canvi per als residents que paguen l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica a Caldes. Al contrari:
d’aquesta forma aconseguirem triplicar la rotació d’aparcaments, s’acabarà amb la picaresca de “canviar l’hora”
i s’aconseguirà generar moltes més opcions per estacionar el vehicle.
La forma de funcionar serà senzilla: només caldrà anotar la matrícula al parquímetre o utilitzar l’app ElParking
per senyalitzar l’hora d’arribada. Així, els calderins i calderines disposaran d’1 hora i 30 minuts gratuïts tal com
estem habituats de manera automàtica. Les zones blaves
a les quals s’aplicarà aquesta nova regulació seran les mateixes on fins ara s’ha utilitzat el disc horari, i els horaris
seran de dilluns a dissabte de 9 a 14 h i de 17 a 20 h. Els
diumenges i els dies festius l’aparcament continuarà sent
gratuït, així com també el mes d’agost. Cal tenir en compte que hi haurà dues zones d’estacionament en zona blava:
la Zona A serà l’àrea d’aparcament al centre i la Zona B,
el pàrquing de l’Estació.
Aquesta iniciativa, proposada com a acció pel Pla de Mobilitat Municipal, també pretén que els vehicles no hagin
de fer tantes voltes pel centre buscant aparcament. Estem
convençuts que l’augment de la rotació millorà l’oferta
d’aparcament a Caldes i garantirà els drets dels residents
de la vila, basats en la tradicional hora i mitja gratuïta.

Per les grans persones
alauradament ha deixat de ser notícia
el grapat de dissabtes que moltes ciutadanes i ciutadans han sortit al carrer
per manifestar-se reclamant una pensió digna per als actuals i futurs pensionistes. En aquestes manifestacions es llegeixen manifestos on es reclama, entre altres coses, un sistema públic
de pensions amb més capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. Les polítiques del PP representen
una seriosa amenaça pel sistema públic de pensions, la
seva laminació i un espoli permanent del Fons de Reserva de la Seguretat Social. Amb les seves polítiques, el Govern Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica
de les pensions, que han entrat en un període de dèficits
constants, i s’està preparant el camí per contractar fons
de pensions privats, en detriment del Sistema Públic de
Seguretat Social. A més a més de participar activament
en aquestes manifestacions, els Socialistes hem registrat
proposicions de lleis i hem presentat mocions al Congrés
dels Diputats i al Parlament de Catalunya en què proposem solucions per al greu problema que tenim davant.
Hem de seguir lluitant per la sostenibilitat del sistema de
pensions, el seu increment fins que arribin a ser dignes i
eliminar la bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones. Aprofitem
l’avinentesa per informar sobre una xerrada-col·loqui amb
Raúl Moreno (diputat del Parlament de Catalunya), el 25
d’abril a les 19.30 h a Les Cases dels Mestres.

Desconcertem!
Matricula’t a la pública!
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 mateix sistema públic. Jornades
de portes obertes amb regals inclosos per captar més l’atenció i vendre el projecte més innovador. 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%, eliminar 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
recursos educatius. Defensem la moció i practiquem-la! Recordem també que a Caldes hi ha dos centres educatius públics parcialment en barracons i que al conjunt de Catalunya
s’incompleix la LEC (Llei d’educació de Catalunya) perquè no
s’inverteix 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
inversió com a país és una aposta ferma i decidida per l’escola pública. Perquè és la de totes i tots: gratuïta, inclusiva i no segregadora, laica i en català. Fem República! Matricula’t a la pública.

Els polígons industrials
mereixen el mateix tracte

na vegada en marxa les obres d’accés al
polígon de La Borda, potser ara ens toca
parlar del polígon industrial El Pinatar, un
altre pulmó ecòmic de la nostra vila, que
necessita accessos, comunicacions, manteniment i adequacions dels seus vials.
Des d’Units per Caldes volem fer esment que el passat mes
de febrer es varen aprovar els pressupostos de l’Ajuntament de Caldes en què s’inclouen diverses propostes d’inversions, amb un import total de 4.722.700,89 €, però cap
d’específica per al polígon industrial El Pinatar.
Volem fer un reclam al Govern sobre quines accions tenen
previstes properament per poder donar un accés viari
digne a peu i en bicicleta al polígon. Que no suposi als treballadors que creuen cada dia la carretera de Sentmenat
o circulen per una vorera inexistent un elevat risc d’accidents, que no posin en perill les seves vides per anar a
treballar. És molt fácil de comprovar: només cal passar-hi
entre les 7 i les 8 de cada matí per adonar-se’n. I també
caldrà revisar l’estat del mateix polígon, que denota una
manca molt elevada de manteniment.
En aquest sentit, des d’Units per Caldes ens agradaria
saber si el Govern municipal ha fet alguna gestió o ha tramitat alguna petició a la Diputació de Barcelona sobre les
subvencions que aquesta atorga pel que fa als ajuts del
programa complementari de modernització de polígons,
la presentació de propostes del qual, per cert, finalitzava
el passat 9 de març del 2018.

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 6 de març,
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

PDeCAT Caldes de Montbui

La plaça que bull?
es Termes Romanes van ser construïdes entre els segles I a. C. i I d. C. La
part que es conserva és només una de
les ales d’un gran establiment termal
de l’època de l’Imperi, és a dir, formava part de l’edifici termal medicinal d’aquella època. [...]
Tot això fa pensar en l’existència d’una ciutat romana de
gran importància en el segle I d. C.” Aquest text, extret de
la pàgina 41 del Pla especial de protecció del centre històric (1992) i consultable en línia al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, mostra clarament el potencial arqueològic que té Caldes i que com a poble no hem
sabut o volgut explotar.
És evident que la reurbanització de la plaça de la Font del
Lleó canviarà la fesomia del Casc Antic, però caldria plantejar-se si no estem perdent l’oportunitat de potenciar el
que fa que la nostra plaça sigui única. La plaça amaga un
dels actius històrics i turístics més importants i que ens
ha definit com a municipi: restes romanes i aigua termal.
Cal tenir present que la història explica el que som i cal
estudiar-la, conservar-la i mostrar-la.
El pla estratègic Horitzó 2025 mostra com a debilitat que
“l’oferta turística actual vinculada al termalisme és poc
atractiva”, però que “les dimensions i la riquesa de l’entorn natural, cultural i històric del municipi ens permeten potenciar un tipus de turisme no estrictament vinculat amb el termal però sí absolutament complementari
(pàgines 53-54). La plaça és un clar exemple de com es
podria potenciar la cultura i la història de Caldes i, pel
que sembla, no serà així. Tindrem una plaça molt nova,
que serà inaugurada just abans de les eleccions del 2019,
que taparà completament tota aquesta història i cultura.
Una plaça més.

Diada de Sant Jordi

oda el món i torna al Born, fa la dita. I ja
tornem a ser a la primavera i, per tant, a
Sant Jordi, la nostra festa més estimada,
més internacional; el nostre dia dels enamorats, la nostra diada cultural per excel·
lència. La rosa i el llibre són els dos símbols que fan que
la nostra Diada de Sant Jordi sigui coneguda arreu del
món. Dos exemples ho demostren: la UNESCO va entendre l’esperit d’amor cultural i sentimental que resideix en
la nostra festa, en va prendre nota i es va voler implantar i promoure, a partir de l’any 1995, el 23 de abril com
el Dia Internacional del Llibre. També des del Ministeri
de Cultura d’Espanya, a través d’ASALE (Asociación de
Academias de la Lengua Española), es va acordar fer entrega del premi Cervantes el mateix dia, per homenatjar
la nostra Diada.
A mesura que han anat passant els anys, es percep que
la tradició es va perdent, condicionada al fet que es regalen més roses però menys llibres, com ja anuncien les editorials: la venda de llibres ha disminuït més d’un 10% en
els últims 4 anys. És cert que la implantació de les noves
tecnologies redueix la compra de llibres, però aquest no
és l’únic motiu. La nostra societat evidencia una manca
d’interès per la lectura, sobretot entre els adolescents,
que són qui més senten aquesta desafecció. Cal seguir potenciant l’amor per la lectura mitjançant clubs de lectura
com els que promouen les biblioteques públiques o amb
iniciatives com l’intercanvi de llibres i, per descomptat,
recolzant el negoci de les llibreries.
Així que posem fil a l’agulla, encara som a temps de posar
color i llibres una altra vegada a la nostra Diada.
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Foto de la setmana

L’Instagram deSant Jordi 2018

@pepgaspar

@sigues_tu_caldes

Sant Jordi
> Domènec Sánchez Riera
L’acte va aplegar una seixantena d’assitents. > cedida

De dinar al Molí d’en Ral
Diumenge passat, l’Ateneu Molí d’en Ral va organitzar
un dinar popular amb l’objectiu de poder finançar l’activitat setmanal i gratuïta d’activitat física que se celebra cada dimecres per promoure hàbits saludables.
L’acte va aplegar una seixantena de persones, moltes
de les quals no havien participat mai en cap activitat
de l’Ateneu. A banda de poder recaptar fons per a l’autogestió del col·lectiu de l’activitat física de l’Ateneu, el
dinar popular va servir de punt de trobada i per millorar la cohesió dels participants.

Quina festa més simpàtica! Es reivindica l’amor, la joventut, les coses
que no et deixen reivindicar; la gent
practica les relacions personals i socials, se saluda a qui molts cops per
mandra no saludem, i tot aquest
garbuix de coses estan representades per una flor bella, galana i, com
a tal, catalana, que fa olor (quan en
fa) i no fa cap nosa, ans al contrari,
com a rosa, l’amor s’hi posa. També,
i això ja és una opinió personal, és la
Festa del Llibre. Aquí hi afegiria que

@joc_de_paraules

per a segons qui: per als llibreters,
de ben segur; per als autors, sobretot novells, quin dubte hi ha; per als
comerciants, en general, molt serà
que entre tant brogit de gent alguna “cosa” no caigui; per a la cultura, en general, i perquè els nostres
infants la vagin assimilant, per descomptat. Ah! I no ens deixéssim el
polític local, el que ens és igual que
com a tal hi sigui o no; hi anirà, oh i
tant, que hi anirà. Ves a saber els vots
que poden aportar les persones com
cal. Ara, per als que som lectors recalcitrants i que tenim arrelat el vici
de tota la vida, si exceptuem alguna
rara avis, poc ens aporta aquest tipus
de fira, per no dir res. Si deixem de

@monsacaldes

banda els best-sellers, les novel·les
que han servit per fer-ne sèries televisives, l’esoterisme i d’altres subespècies semblants, arribem a la conclusió que on ens ho passem “pipa”
és a la fira del llibre d’ocasió. Allà hi
podeu trobar “troballes” per quatre
xavalles (ho dic per experiència) i que
ja t’havies fet a la idea que no arribaries mai a aconseguir. No cal pas dir
que aquest paràgraf només l’entendreu els que penseu com el firmant.
Seguint amb la meva tònica d’escriure sense atipar-vos, veureu que celebro la festa com el primer, però a la
vegada la condiciono per als que, com
deia abans, pensin com jo. Per sobre
de tot, però: VISCA SANT JORDI!
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Caldes de Montbui tindrà
una orquestra municipal
L’Escola Municipal de Música Joan Valls engega la creació d’una orquestra municipal amb el suport del consistori. L’orquestra, que vol acollir músics no només
del municipi sinó d’arreu de la comarca, està pensada
per donar sortida a estudiants, exalumnes i amants de

la música, i només té com a requisit tenir el 1r de nivell mitjà. En aquesta orquestra tots els instruments
hi seran benvinguts i el tret de sortida serà el proper
juliol, quan del 2 al 7 es farà un stage per poder oferir
un concert el 7 de juliol. L’encarregat de dirigir aquesta formació serà Miquel Massana, format en direcció
d’orquestra per l’ESMUC. Tots els interessats a formar part d’aquesta iniciativa poden adreçar-se a l’Escola Municipal de Música Joan Valls.

festes i tradicions | diada de sant jordi

La Diada es converteix
en la millor excusa per
fomentar la cultura
El Ball de Diables va protagonitzar els actes previs de Sant Jordi.
La cantata multitudinària de l’EMMJV la gran novetat d’enguany

Marta Puigdueta

L

a Diada va començar
a festejar-se a Caldes
el divendres, 20, amb
la IV Revetlla de Sant
Jordi de la Biblioteca
titulada “Imagina un llapis que escriu”. L’equipament va oferir una sessió d’escriptura creativa adreçada a
nens i nenes a partir de 3r de primària, a càrrec de Calidoscopi Cultura.
Dissabte al matí va ser l’hora
dels contes. En primer lloc, l’Escola Bressol El Gegant del Pi va acollir l’actuació d’una narradora musical i musicada: Mercè Martínez, que
va saber trobar la manera d’enganxar a la literatura infantil nens de 0
a 3 anys. Durant tot el matí també hi
va haver un espai d’experimentació
lliure al pati. Xènia Vilavinyes, coordinadora d’El Gegant del Pi, va definir l’acte com “una jornada familiar,
perquè les famílies vinguin i aprofitin les instal·lacions per estar amb
els infants, jugant al seu ritme”.
Roser Guiteras, regidora d’Ensenyament, va valorar positivament la iniciativa perquè “és una bona manera d’unir escola i família”.
Seguidament, va tenir lloc
l’Story Time Around The World
de Kids&Us a la Biblioteca, un conta-contes sobre què regalaries a la
reina d’Anglaterra si et convidés al
seu aniversari, basat en l’esperit de
l’acadèmia: aprendre l’anglès com
s’aprèn paral·lelament el català i
el castellà. La directora, Yolanda
Moro, reivindica parlar-los a tots
anglès cru i arribar al que no comprenen a través de la intuïció.
Diumenge, 22, es van tancar els
actes previs amb el concert Sons de
primavera a càrrec dels solistes de
l’àrea de música, clàssica i moderna,
de l’Stage Escola d’Arts Escèniques.

LA 2A TROBADA DE
BÈSTIES I ELS XXV ANYS
DELS BANYETES
Ara bé, els protagonistes indiscutibles dels actes previs de la Diada
han estat els diables de la vila termal. Dissabte, 21 d’abril, al matí, el
Ball de Diables va omplir el parc de
l’Estació amb la presentació-vermut del llibre XXV anys de Versots.
L’obra és una recopilació dels guions

satírics amb anotacions per contextualitzar-los en cada època, amb
pròleg de Pep Gaspar, Oriol Grau
(Palomino), Gustau Erill i Josep
Bargalló, especialistes en els balls
parlats. L’ensenyament, les proves
nuclears, l’amenaça al medi ambient, la inundació de l’església del
Remei, les retallades, la Llei contra
l’avortament, els refugiats o l’1 d’octubre van ser alguns dels temes destacats dels versots llegits per membres i exmembres de la colla durant
l’acte. Berta Mayol, membre del Ball
de Diables, va explicar que a la pàgina 155 s’hi trobarà una plana negra
amb una nota de censura. El llibre
es pot adquirir als actes de la colla i
té una tirada de 130 exemplars.
En la presentació, el regidor de Cultura, Isidre Pineda, va

sorprendre els banyetes amb uns
versos sorpresa. Josep Bargalló, la
màxima autoritat en balls parlats,
va assegurar que “és difícil trobar
fora de l’àmbit tradicional dels
diables (Camp de Tarragona i el
Penedès) una colla conscient de
la tradició medieval i de la història de tirar foc, no només de fer
petar coets, sinó també el poder
de la crítica irreverent. El Ball
de Diables s’ha demostrat conscient i per això fa uns versots dignament irreverents”.
Dissabte a la tarda, La Cuca de
Castellbisbal, La Cabra de Reus, El
Ferafoc de Sant Quintí de Mediona,
El Drac Joan de Montcada, El Drac
de la Geltrú i La Garrifera de la Garriga van celebrar la majoria d’edat
de La Godra amb una cercavila de
foc pel centre de la vila. El concert de
Ron & Papas i l’actuació de DJ Kràpula van posar punt final a la segona edició de la Trobada de Bèsties.
UN 23 D’ABRIL EN POSITIU
A LA VILA TERMAL
El parc de l’Estació va tornar a ser el
centre neuràlgic de Sant Jordi amb
una trentena de parades de llibres,
roses, artesania i tradició catalana en
general. La cantata multitudinària de
l’Escola de Música Municipal Joan
Valls, amb 250 infants de primària
de les escoles calderines, va ser la novetat principal de la Diada calderina. Els petits cantaires van triomfar
amb “El follet valent” acompanyats
d’una orquestra de professionals.
Aquesta edició de Sant Jordi
ha volgut ser la més positiva amb la
iniciativa “Mira en positiu”, el concurs de creacions breus del programa d’educadors de carrer Aire_EC.
“La visió positiva del jove” havia de
ser el tema de les narracions i cada
participant podia expressar-ho en
format d’àudios, relats breus i/o di-

fotogaleria a: www.calderi.cat

Una parella observa
llibres d’una de les
parades al Parc de
l’Estació dilluns al
matí. La Garrifera de
la Garriga durant la
trobada de bèsties.
Presentació dissabte
del llibre de Versots.
L’espectacular cantata de dilluns a la
tarda va reunir més
de 250 cantaires.
> j. serra

buixos, en una categoria única per
a infants, joves, adults i gent gran.
Els premis es van entregar el 23
d’abril i consistien en un sopar en
un restaurant calderí i una entrada als banys termals El Safareig.
Pel que fa a les tradicions, es
va tornar a celebrar el concurs i taller de punts de llibre de la Biblioteca, que aquest cop va proposar elaborar una cua de drac; es va oferir
una xerrada a Les Cases dels Mestres de caràcter científic, “Tenim
un volcà sota els peus”, i els alumnes de 4t de primària de l’Escola El
Calderí van representar la llegenda
de Sant Jordi. Les tradicionals entregues de premis de concursos literaris també es van fer al parc. La
música i la dansa a càrrec de Tot
Música Ensenyament i l’Stage van
posar la cirereta a la Diada 2018.
ENDEVINALLES
PER LA LLENGUA
Coincidint amb Sant Jordi s’ha posat
en marxa la segona edició del joc lingüístic “Endevina-la”. Fins al 20 de
maig l’Oficina de Català, amb la col·
laboració d’una vintena de comerços
calderins, ha organitzat una competició d’enginy. Es tracta d’encertar endevinalles i jeroglífics per tal de guanyar un sorteig de vals amb valors
de 50 €, 70 € i 100 €, per bescanviar
en les botigues participants. El 5 de
juny, a Ràdio Caldes, durant el programa fet per alumnes dels cursos de
català, es desvetllaran les solucions i
es farà el sorteig dels premis.

DIADA DE PREMIS
> Albert san andrés

Sant Jordi és una diada de
tradicions i a Caldes, des de fa 12
anys, l’escola El Calderí la celebra
amb una obra teatral alternativa de
la història de Sant Jordi i el drac.
Més de 500 persones van omplir el
Parc de l’Estació des de les 15:00 h
per assistir a la representació de
l’obra i l’entrega de premis del XXè
concurs creatiu on van participar
tots els alumnes de l’escola, des de
P3 a sisè de primària. Marta Mas,
directora d’El Calderí ha explicat a
aquest diari que “es tracta de participar i formar part de la tradició
del país, per a treballar els valors i
l’escriptura, a més de fomentar la
creativitat per motivar-los a seguir
treballant amb la seva imaginació
per crear històries”.
D’altra banda, la Biblioteca
Municipal també va fer entrega
dels premis del concurs de punts
de llibre –guardonats amb 40 €
per gastar en les tres llibreries que
patrocinen el premi- on més de 220
persones van participar. El regidor
Isidre Pineda va explicar que “la
biblioteca municipal és un espai
molt concorregut i en el dia de Sant
Jordi ens hem de sentir orgullosos
d’un equipament com aquest.
Volem fomentar la participació en
la diada i aquest premi cada any té
més participació”.

Del 24 d’abril al 07 de maig de 2018
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Marisol Galdón

Aquest Sant Jordi, l’autora calderina
ha presentat la seva segona novel·la,
‘Psicoputa’ (Ediciones Oblicuas)
Tot i que viu a La Alcarria
(Guadalajara), encara
recorda els primers
certàmens literaris que va
guanyar al Manolo Hugué
i la seva joventut pels
carrers de Caldes. Aquesta
periodista, de 55 anys,
ha treballat a la ràdio i la
televisió, ha fet cinema, ha
cantat i ara, des de fa deu
anys, escriu.

Instants de Sant Jordi 2018.
> J. serra

· La teva primera novel·la, ‘Mátame’, era com una mena de ‘thriller’. Com definiries ‘Psicoputa’?
Mátame era un thriller psicològic,
una novel·la molt masculina perquè
els personatges que portaven el pes
de la trama eren homes i les dones
eren personatges col·laterals. En
canvi, Psicoputa és tot el contrari.
És una novel·la eminentment femenina, les qui porten la veu cantant
són les dones i els homes són personatges col·laterals. És una novel·
la on m’he entretingut molt perquè
és molt directa. No he volgut escriure-la amb l’estil formal del típic narrador que ho explica tot en tercera
persona, sinó que he deixat que els
personatges parlin directament al
lector. Cada capítol és a càrrec dels
personatges, que són sis en total. I
quan parla la psicoputa, de la seva
boca en surten tota mena de paraulotes, és una dona molt sexual, juga
molt amb el sexe. De fet, li agraden
les dones, però com que és una dona
molt exuberant, sap el desig que
desperta en els homes. Juga amb
això per acostar-se a les seves víctimes i carregar-se-les.

“Faig una immersió
profunda mentre escric i
deixo que els personatges
em condueixin”

· Què et venia de gust explicar?
La psicoputa és una criatura realment malèvola i és una dona pertorbada. Però ha estat una nena, ha

verteix en absolut. La psicoputa és
tremenda i hi haurà lectors que s’escandalitzaran moltíssim.

tingut uns pares, un entorn i unes
persones que la cuidaven. No és que
se li hagi anat l’olla de cop i sigui dolenta, sinó que hi ha un background
d’aquest personatge perquè el lector
vagi contextualitzant el personatge.
· Ho has fet expressament, que
el segon llibre sigui una novel·la
eminentment femenina?
És absolutament involuntari. Quan
em poso a escriure, no sé què passarà. És a dir, faig una immersió profunda mentre escric i deixo que els
personatges em condueixin. Hi ha
personatges que es fan grans i jo no
els havia vist venir i d’altres que es
queden en una dimensió més discreta. És com un trànsit, el que jo genero quan escric. Em proporciona un
gran plaer perquè m’ho passo molt
bé. Hi ha escriptors que s’ho programen moltíssim. A mi això no em di-

· Has fet ràdio, televisió... Ara
vols aprofundir en el vessant
més literari?
A mi m’agrada molt escriure. De fet,
sempre he escrit però no d’una manera tan sistemàtica com ho vaig començar a fer fa uns 10 anys. Al Manolo Hugué, per exemple, recordo
que vaig guanyar un premi literari. A casa tinc calaixos plens de llibretes amb escrits meus. Per això,
també vaig començar a escriure el
meu blog “Cruces de bohemia”.
· Com està actualment el món
dels mitjans?
Estic molt decebuda del món mediàtic. L’evolució que ha patit el món
mediàtic no m’interessa tres pebrots, parlant clar. El meu camp, que
és la cultura, n’està totalment fora. En
aquests moments, l’únic que es fa són
fórmules Sálvame aplicades a l’esport
o a la política. Tothom s’escridassa,
estem vivint una època molt canalla,
molt partidista, molt grollera. Tothom està crispat. El món mediàtic és
un reflex d’això i és d’una vulgaritat
total. L’única feina mediàtica que he
trobat en els darrers anys és de contertuliana, que és una cosa que m’esgota, em cansa i no em motiva gens.
· On vius ara, La Alcarria, és una
mena de retir creatiu?
El que m’agrada és el camp. La
gent s’imagina que sempre estic
amb una marxa amunt i avall.
Però en realitat soc molt tranquil·
la i, com que per dins soc molt efervescent, necessito que el meu entorn sigui reposat i tranquil. Això
em vitamina l’esperit per escriure.
· Tens contacte encara amb Caldes?
Fa molt de temps que no hi vaig. Tinc
contacte amb algunes persones de
la meva família. Els meus pares van
venir a Guadalajara per ser a prop
meu. De moment, no tinc previst
anar-hi. Però com et pots imaginar,
Caldes és al meu cor. L’època calderina va ser una època totalment feliç.
Em sentia totalment recolzada amb
les coses que fèiem al teatre, a Ràdio
Caldes, amb la gent de Nacionalistes d’Esquerra. La paraula esperança estava escrita en el nostre futur
i hi havia moltes ganes de fer coses.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat
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Bon inici de temporada en triatló

1r Open de Tenis Taula del CN Caldes

Bona part de la secció de triatló del CN Caldes va participar en
el triatló Deltebre del 7 i 8 d’abril passats. Els calderins, però,
van sumar-se a les classificacions celebrades diumenge, corresponents a les proves Half i Short, amb grans distàncies en
natació, ciclisme i cursa. Sens dubte, la participació al Deltebre ha significat una important inauguració de la temporada
que pronostica bons resultats per als atletes del CN Caldes.

El proper dissabte, 28 d’abril, els aficionats al tenis taula podran inscriure’s al primer Open organitzat pel CN Caldes de la modalitat esportiva,
que tindrà lloc a la Font dels Enamorats de les 9.30 a les 20 h ininterrompudament. L’esdeveniment esportiu té una previsió de participació fins
a 60 jugadors i jugadores, els quals seran dividits en la categoria absoluta masculina, femenina i infantil. Totes les persones que vulguin participar-hi poden adreçar-se a l’entitat organitzadora fins al 25 d’abril.

ciclisme | fisioterapeuta

Jaume Hernández, l’escultor
de ciclistes professionals
Corredors com ‘Purito’ Rodríguez han passat per les mans del fisioterapeuta i exciclista professional de Caldes
Toni Canyameras

E

ls ciclistes aixequen un
monument a l’esforç,
el patiment i el sacrifici. Però algú els ha de
reconstruir perquè ho
puguin fer un dia rere l’altre, algú ha
d’esculpir la seva figura perquè tornin a ser, l’endemà, aquella escultura
que representa tots aquests valors i
a la qual els aficionats rendeixen un
just tribut: el fisioterapeuta. Com
Jaume Hernández. El de Caldes de
Montbui va ser durant sis anys el
fisio de Joaquim Purito Rodríguez.
Per les seves mans van passar les
cames que pujaven rampes impossibles i van pujar al podi de les tres
grans –Giro, Tour i Vuelta–, a més de
triomfar en clàssiques com el Giro de
Llombardia i la Flecha Valona. Però
el Jaume va ser més que això per al
de Parets del Vallès: “Amb el Purito som amics íntims. Al final, qui és
fisio en un equip ciclista professional és també un psicòleg, perquè el
corredor, quan arriba a l’hotel després de competir, té ganes de parlar i descarregar la tensió a l’hora
del massatge. Són molts dies fora
de casa i t’explica les seves inquietuds. A més a més, escoltes de vegades el que parla amb la seva família quan li truca i, si hi ha algun
problema, l’intentes aconsellar’’,
confessa Jaume Hernández, que
suma ja vuit anys exercint de fisio a
l’equip Katusha, de categoria World
Tour, equivalent a la Primera Divisió
mundial del ciclisme. El calderí de 46
anys sempre s’ha abraçat a la digna
però poc valorada feina de treballar
a l’ombra perquè brillin els altres. En
la seva etapa com a ciclista professional –entre 1996 i 2003–, va ser gregari, un dels que va ajudar Ángel Casero a fer-se amb la Vuelta a España
del 2001. Llavors, el Jaume “només”
s’havia de preocupar de cuidar-se i
entrenar. Ara falten línies per descriure tot el que fa pels altres. De fet,
és un noi per a tot.
“El fisioterapeuta d’un equip
de ciclisme professional no només

Jaume Hernández i ‘Purito’ Rodríguez, inseparables durant sis anys. Imatge
de Jaume Hernández en la seva etapa professional com a corredor amb
Festina. Les mans com a eina principal de la seva feina diària. > cedides

“Un fisio
d’un equip
ciclista
professional
és també un
psicòleg”

es limita a fer massatges, com es
pot pensar. Ens encarreguem de
l’avituallament de les etapes. Ara
ja no s’utilitzen tant les famoses
barretes ni els gels de glucosa,
sinó que cada cop més hi ha una
tendència més casolana: per exemple, s’elaboren pastissos d’arròs i
de sèmola que preparem els fisios.
També posem la roba de competició a la rentadora perquè estigui
llesta pel dia següent i gestionem
l’arribada a l’hotel, és a dir, portem les maletes a les habitacions,

posem fruita i aigua a cada habitació, traslladem tot el material de
fisioteràpia… En definitiva, som
també nutricionistes i transportistes’’, assegura Hernández, enamorat de la seva feina tot i que comporti allunyar-se d’aquells que més
estima: “Passes molts dies fora de
casa sense veure els teus fills i la
teva parella, però, si t’agrada, la
balança és positiva. L’ambient d’un
equip ciclista és molt sa i és agradable estar amb tants joves amb
ganes de superar-se. Sí que hi pot

haver discussions, però res que no
es pugui resoldre amb una cervesa’’, explica el fisio calderí, un dels
professionals més adequats per respondre a la pregunta que tants escèptics es fan: ¿és possible córrer
més de 150 quilòmetres diaris durant
tres setmanes seguides com passa al
Tour de França sense dopar-se? La
resposta de Jaume Hernández sona
convincent per breu i contundent:
“Ningú sap on estan els límits del
cos humà cuidant-se i portant una
vida sana”.
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FUTBOL | TERCERA CATALANA

NATACIÓ | EUROPA

RESULTATS ESPORTIUS 14 I 15 D’ABRIL

HOQUEI | OK LLIGA

Els tres punts tornen a Caldes
En la represa de l’OK Lliga al mes d’abril, els
calderins van celebrar la seva segona victòria
en partits disputats fora de casa aquesta temporada. El Recam Làser Caldes va obtenir un
resultat triomfant de 2 a 3 contra l’Hoquei Lloret de Mar el dissabte 14 d’abril.
Una nova victòria molt celebrada. > T. CANYAMERAS

Campabadal competirà en el Campionat d’Europa Júnior al juliol. > Q. PASCUAL

El CF Caldes goleja el
Bigues i acaricia l’ascens

Ainhoa Campabadal, seleccionada per
participar en el Campionat d’Europa Júnior

El CF Caldes es va desfer sense problemes del Bigues en la jornada 29 del grup 9 de Tercera Catalana (5-1). Una victòria inapel·lable amb què
els blaugranes acaricien ja l’ascens a Segona Catalana: només necessiten 4 punts més quan encara en resten 15 per jugar. Un triomf amb què
també els calderins van oblidar la derrota a Llinars de l’anterior cap de setmana, que va suposar la fi d’una ratxa estratosfèrica: 23 jornades,
7 mesos i 201 dies sense perdre. Maude va tenir
la primera paraula en el monòleg calderí amb un
míssil des de la frontal de l’àrea directe a l’escaire al minut 6. El segon gol va arribar 10 minuts
abans del descans, amb Marc Ortega culminant
una gran jugada individual.
El Bigues, cuer de la categoria, va retallar distàncies al principi de la segona meitat aprofitant
una indecisió defensiva de la defensa blaugrana.
Va ser un miratge, ja que Aarón va col·locar el 3-1
minuts després segellant una bonica combinació
col·lectiva. Governador absolut de la situació, el
Caldes no va tenir cap problema per gestionar
una renda que va ampliar amb gols d’Albert Camí
i Kevin Caballero. Els calderins reben el proper
diumenge el Canovelles (12 h). Si els de Marc Fortuny guanyen podrien celebrar l’ascens matemàtic el cap de setmana següent davant l’afició, en el
partit que jugaran contra el Lliçà de Vall. L’equip
de la vila termal jugarà aquests dos propers partits a casa. > TONI CANYAMERAS

Dilluns passat, 16 d’abril, es va fer públic que la nedadora del CN Caldes Ainhoa Campabadal ha estat seleccionada per la Reial Federació Espanyola de
Natació per participar en el Campionat d’Europa Júnior, el qual tindrà lloc a
Hèlsinki del 4 al 8 de juliol d’aquest any. Campabadal, a qui correspon la categoria de competició infantil, accedeix a un nivell superior, el júnior, formant
part de l’equip femení nacional amb deu nedadores més d’arreu d’Espanya,
segons la primera convocatòria publicada per l’organització. La gran notícia
per al món esportiu d’aigua de Caldes se suma a les últimes posicions i medalles aconseguides en els darrers campionats, com el celebrat a Pontevendra, on la nedadora va tornar a casa amb quatre medalles, tres de les quals
van ser l’or; i el celebrat a Màlaga, on Campabadal va aconseguir la 6a posició a la final absoluta dels 50 metres lliures amb la millor marca personal.

hOquei | OK LLIGA

La falta de gol s’emporta els punts
El Recam Làser Caldes va veure trencada la bona dinàmica dissabte passat
després de caure per 1-2 contra l’Igualada a la Torre Roja. Els calderins van
fer un bon partit, però la falta de gol va
tornar a ser protagonista amb un marcador final molt ajustat. Els calderins
van estar molt bé durant els primers
minuts, sense deixar gaires opcions a
l’Igualada, al qual li costava arribar a
la porteria de Campor. Al minut 14 va

arribar l’empat per mitjà de Sergi Pla
i 4 minuts després va arribar l’1-2. A la
segona meitat, cap dels dos equips no
va gaudir de grans oportunitats per fer
gol. Amb un marcador molt ajustat, la
darrera jugada va ser molt polèmica, ja
que la banqueta calderina va reclamar
un penal en què els àrbitres també van
dubtar. Tot i la derrota, el Caldes encara continua amb opcions de certificar
la permanència. > PREMSA CH CALDES

FUTBOL | tercera catalana

Fi d’una llarga ratxa sense perdre
Després de set mesos sense perdre, els calderins van trencar amb la tònica en el partit contra el CE Llinars, en què van perdre per 3 a 1, el
dissabte 14 d’abril. Els blaugranes es van posar
per davant, però els llinassencs van ser superiors a partir del gol calderí.

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

Mala ratxa pels dos equips calderins
El dissabte 14 d’abril, l’equip sènior femení de
futbol sala del CN Caldes va perdre el partit
amb la Penya Esplugues, que va obtenir la victòria amb un 3 a 1. Un dia després, el diumenge 15, l’equip masculí també va perdre el partit disputat a casa contra el Parets FS, amb un
resultat final de 2 a 4.

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

Derrotes pels de Caldes
En el marc dels partits disputats el cap de setmana del 14 i 15 d’abril, el bàsquet sènior de
Caldes va perdre els seus partits. D’una banda,
l’equip masculí va perdre contra el CB Cerdanyola (74 a 86). D’altra banda, les femenines no
van tenir més bona sort contra el CB Nou Esplugues, amb un resultat de 71 a 44.

CLASSIFICACIONS
HOQUEI

FUTBOL

FUTBOL SALA M

FUTBOL SALA F

BÀSQUET M

BÀSQUET F

WATERPOLO

OK Lliga · J 25

3a CATALANA · GRUP 9 · J 29

Divisió d’Honor · GRUP I · J 22

Divisió d’Honor · GRUP I · J 22

2a MASCULINA · GRUP III · J 26

2a FEMENINA · GRUP III · J 26

2a Divisió M. · Grup A 1a Fase · J18

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

Barnasants - Floresta
Parets - St Andreu
Centelles - Premià
Caldes - Rubí
Riudellots - Pineda
Arenys Fr. - Arenys M.
Montseny - Can Calet

Tortosa - Sabadell
1-6
Jesús Maria - Ripollet 2 - 2
Hospitalet - Esplugues	R
Vallseca - Catgas
4-0
Altafulla - Caldes
2-2
Mataró - Salou
10 - 1
St Vicenç - Les Corts 5 -2

St Pere - St Quirze
71 - 68
St Cugat - Morell
105 - 102
Reus - Caldes
69 - 65
Cerdanyola - Matadpra 68 - 51
Artés - Valls
69 - 74
Salou - Vilatorrada
St Nicolau - St Jordi 66 - 81
Berga - Vaillant
57 - 63

AESE - Esplugues
Caldes - Barça
Collblanc - Sabadell
St Quirze - Cornellà
Ripollet - St Nicolau
Llefià - Hospitalet
Badalona - St Jordi
Neus - Terrassa

Banyoles - Caldes
UAB - Mataró
Olot - Picornell
Figueres - Igualada

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

Caldes Montbui CF A
Lliçà de Vall CF A	
Montmeló UE CF A	
Vilanova Vallès CF A	
Canovelles UE A	
Sant Celoni UE A	
Sta Maria Montcada
La Torreta CF A	
CF Sta Perpètua A	
Sarrià CP B
Lourdes UD A	
Llinars CE A	
Vallès CAT A	
Sta Eulàlia Ronçana
Vilamajor CF A	
Palautordera CF A	
Ametlla AEC A	
Bigues CE A	

75
61
57
55
49
49
47
47
47
43
41
32
29
27
22
19
18
15

Barnasants FSC A	
52
CFS Arenys de Munt A	 50
Jamones Centelles AE A	 44
Barri Can Calet CFS A 37
CN Caldes FS A
36
Pineda de Mar FS A	
32
St Andreu Sagrera A	
28
Parets FS A	
28
Montseny CECD A	
27
Olímpic Floresta B
25
Futsal Frankfurt Arenys A	 24
CFS Premià de Dalt A	 23
Riudellots ACE A	
21
Rubí CEFS A	
14

CB Valls BNA	
CB Cerdanyola
CB Vilatorrada
CEB St Jordi A	
CB Artés B
Manyanet Reus A	
QBasket St Cugat
CB Salou B
Vaillant ASFE	
CB Matadepera
Bàsquet Berga
CN Caldes A
CB Morell A	
CB St Pere
CE St Nicolau B
St Quirze BC B

21
20
20
17
14
13
13
13
12
11
11
11
10
8
7
6

CB Nou Esplugues
AESE A	
Barça CBS B
CEJ L’Hospitalet B
CEB St Jordi
CN Caldes
CB Ripollet
CE St Nicolau B
Bàsquet Neus A	
CN Terrassa B
BF Cornellà
UB Llefià A	
B Pia Sabadell
Badalona A	
AEC Collblanc A	
St Quirze BC

21
20
19
19
18
18
15
13
12
11
10
9
10
6
4
2

UAB
CN Mataró B
CN Olot
CN Banyoles
CE Picornell
CW St Adrià B
CN Igualada
CW Figueres
CN Caldes

15
14
11
9
7
6
4
2
0

Barcelona - Lloret
Girona - Reus
Caldes - Igualada
Asturhockey - Noia
Palafrugell - Voltregà
Arenys - Vic
Vendrell - Lleida
Liceo - Alcoi
CLASSIFICACIÓ

8-2
3-5
1-2
1-5
2-5
2-2
4-5
8-0
PT

FC Barcelona Lassa
66
Liceo HC
62
Reus Deportiu La Fira
58
CE Noia Freixenet
46
ICG Software Lleida
43
Igualada Calaf Grup HC 41
CP Voltregà
37
Citylift Girona CH
35
CE Vendrell
34
Enrile PAS Alcoi
30
CH Caldes Recam Laser 29
Club Patí Vic
27
CH Lloret Vila Esportiva 26
CE Arenys de Munt
13
CH Palafrugell
12
Asturhockey CP
8

6-3
4-6
4-4
7-2
6-5
6-5
7-3

PT

PT

Ripollet FS A	
50
Estel Vallseca A	
49
CN Caldes FS A
43
Les Corts UBAE AE A	 36
Futsal Aliança Mataró 35
Altafulla FS A	
32
Penya Esplugues AE B 32
Jordi Torras St Vicenç 29
Jesús Maria CE A	
22
Salou CFS A	
21
Catgas Energia
18
FS Sabadell Femení B 14
Femení Tortosa-Ebre CF 0

5
6
5
9
12
13
13
12
14
15
15
15
16
18
19
20

63 - 71
66 -63
48 - 61
53 - 66
50 - 53
44 - 47
68 - 66
56 - 67

5
6
7
7
8
8
11
12
14
15
16
17
15
20
22
24

11 - 4
10 - 6
9-7
15 - 15

1
2
5
6
8
8
9
13
16
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EXPOSICIONS
“Història de
la Torre Marimon”
Fins al 3 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.

abril

dimarts 24

15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a
càrrec de Conxa Aranda.
Tots els dimarts i dijous.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.
20 h · ACTE D’ERC CALDES
Trobada del cicle #MesAProp
amb David Través, regidor de
Joventut i Govern Obert de
Caldes de Montbui.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: ERC de Caldes.
20.30 h · COORDINADORA
GROGA DE CALDES
Trobada de la plataforma per
impulsar iniciatives de suport
als presos polítics. Obert a tota
la ciutadania.
Lloc: Les Cases dels Mestres
(Espai d’Entitats).
Organitza: Coordinadora Groga
de Caldes de Montbui.

dimecres 25
09 h · CAMINADA
Caminada a la Vinya del Llobet.
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.
16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
i Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.

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 27
11 h · OFRENA DE ROMANÍ
A LA MORENETA
Lloc: església de Santa Maria.
Org.: Fundació Santa Susanna.
Col.: Caminades de L’Esplai.
18 h · CONFERÈNCIA
“Ítaca, quan un somni
individual esdevé una realitat
col·lectiva” a càrrec de Felipe
Campos, director general de
l’Associació Educativa Ítaca
Lloc: Fundació Santa Susanna.
Organitzen: parròquia Santa
Maria de Caldes de Montbui i
Fundació Santa Susanna.
18 h · HORA DEL CONTE
“Sant Jordi mata al drac... o no!”
a càrrec de Clara Gavaldà. Edat
recomanada: a partir de 3 anys.
Aforament limitat.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.
21.30 h · MÚSICA
Concert de D.O., grup calderí
de pop rock, dins el X Cicle de
Musicasino.
Lloc i org.: Casino de Caldes.

dissabte 28
10.30 h · TALLER
“Viu el matí, Àfrica!, apropa’t
als ritmes africans”, dues hores
de dansa i una de percussió a
càrrec de Tapha Griot i Susana
Tarazaga. Preu: 30 €.
Lloc i organitza: Aikido Sakaki.

18 h · BOOK EXPRESS CLUB
Peter Pan de J. M. Barrie,
dinamitzat per Cos de Lletra.
Inscripció prèvia a l’Àrea
Infantil de la Biblioteca.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui.

13 h · XERRADA/
COL·LOQUI
“Ser refugiat a l’Europa dels murs
avui: el cas d’Espanya, un sistema
d’acollida gens acollidor” a càrrec
de Maite Marin.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Organitza: Caldes Solidària.

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.

15 h · FUTSAL MASCULÍ
Sant Andreu Sagrera A vs. CM
Caldes FS A
Lloc: Pavelló Municipal
Francisco Calvo.
Organitza: FCF.

dijous 26
15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a
càrrec de Conxa Aranda. Tots
els dimarts i dijous.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.

15.30 h · NATACIÓ
7a Lliga de Natació Aleví i II
Torneig de Primavera.
Lloc i organitza: CN Caldes.
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes FS A vs.
Jesús-Maria CE A.
Lloc: Pavelló Bugarai.
Organitza: FCF.

Org.: Castellers de Badalona

19 h · WATERPOLO
CN Caldes vs. CN Sabadell B.
Lloc: CN Caldes.
20 h · HOQUEI
Club Pati Vic vs. Recam Làser
CH Caldes.
Lloc: Vic.
Organitza: RFEP.

diumenge 29
12 h · futbol
CF Caldes vs. Canovelles.
Lloc: Caldes de Montbui.
18.45 h · BÀSQUET
MASCULÍ
CN Caldes vs.
Q. Bàsquet Sant Cugat.
Lloc: Pavelló Municipal Les
Cremades.
Organitza: FCB.
19.45 h · BÀSQUET
FEMENÍ
Bàsquet Pia Sabadell vs.
CN Caldes.
Lloc: Sabadell.
Organitza: FCB.

dilluns 30
16 h · TALLER
Labors i taller de manualitats a
càrrec de Maria Miró.
Tots els dilluns.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.

maig

dimarts 01

12.30 h · HOQUEI
Recam Làser CH Caldes vs. ICG
Software Lleida.
Lloc: Pavelló Municipal Torre
Roja Caldes de Montbui.
Organitza: RFEP.

dimecres 02
17.30 h · INSCRIPCIONS
Cursos presencials de català
per a adults, nivell elemental i
intermedi, que es faran de maig
a juliol.
Inscripcions fins al 16 de maig.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: Oficina de Català 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.
19 h · CONFERÈNCIA
“La Terra des del cel”, a càrrec de
Montserrat de Castro Pascual.
Lloc: Sala de Cuines de Can
Rius de Caldes de Montbui.
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària Delfí Dalmau i
Argemir de Caldes.

Dissabte 28 d’abril
13 h · XERRADA / COL·LOQUI
“Ser refugiat a l’Europa dels murs avui:
el cas d’Espanya, un sistema d’acollida gens acollidor”
“Davant la situació extrema de moltes persones que han de fugir dels
seus llocs d’origen a causa de les guerres, la persecució política, els
desastres ambientals, la violència de gènere, la seva orientació sexual,
etc., els països europeus s’han blindat, externalitzant les fronteres i la
gestió de les persones a tercers països. Fins i tot, perseguint els defensors
i defensores dels drets de les persones que migren, i criminalitzant les
organitzacions que intenten pal·liar les seves situacions. Davant de la
construcció de nous murs al territori europeu, de l’auge del racisme i del
rebuig cap ‘als altres’, analitzarem els mecanismes del sistema espanyol
d’‘acollida’ de les persones refugiades. De forma contrària al que hauria
de fer, el sistema rebutja, maltracta i violenta els drets de les persones
asilades, contravenint drets humans fonamentals i els acords europeus.”
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic i Cultural de Caldes.
Organitza: Caldes Solidària.
Col·labora: Ajuntament de Caldes.

dissabte 05
15.30 h · NATACIÓ
5a Lliga Prebenjamí
i 7a Lliga Benjamí.
Lloc i organitza: CN Caldes.
15.30 h · WATERPOLO
CN Sant Adrià A vs. CN Caldes.
Lloc: Sant Adrià.
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes vs. CB Sant Pere
Lloc: Terrassa.
Organitza: FCB.
19 h · EXPOSICIÓ
Inauguració d’exposició.
Lloc i organitza: Espai d’Art.
Casino de Caldes.
19 h · WATERPOLO
CN Caldes vs. CN Figueres.
Lloc: CN Caldes.
20 h · HOQUEI
CP Voltregà vs.
Recam Làser CH Caldes.
Lloc: Pavelló Municipal Torre
Roja Caldes de Montbui.
Organitza: RFEP.

diumenge 06
12 h · CASTELLERS
Participació dels Escaldats a la
la 36a Fira d’Artesania
Lloc: pl. Roja de Badalona.

12 h · FUTBOL
CF Caldes vs. Lliçà de Vall.
Lloc: Caldes de Montbui.
15.30 h · CONFERÈNCIA
Biocultura a càrrec de
Swamini Danda.
Lloc: Fira Biocultura
Barcelona.
Organitza: Yoga Ashram.
18 h · ACTIVITAT
Visita a l’Auditori de Granollers
amb les òperes Cavalleria
Rusticana i Pagliacci.
Lloc: Teatre Auditori
de Granollers.
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària Delfí Dalmau i
Argemir de Caldes.
18.30 h · TEATRE
L’amor venia en taxi de Rafael
Anglada, dirigida per Jaume
Sellarès, a càrrec del Grup
Teatral Egarenc.
Preu d’entrades: 8-10 €, i
estudiants, 5 €.
Lloc i org.: Casino de Caldes.
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes vs.
Bàsquet Femení Cornellà.
Lloc: Pavelló Municipal
Les Cremades.
Organitza: Federació Catalana
de Bàsquet.
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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

Farmàcia Brunat

La frase de la quinzena

Farmàcia Neus

“No vaig fracassar en
la prova. Vaig trobar
100 maneres de fer-la
malament”

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

> Benjamin Franklin

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 R.T. M.

Mots encreuats
1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5

93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano

6

93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

7

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		

DEFUNCIONS

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).

19 d’abril · 73 anys
teresa tenedor olivares
19 d’abril · 95 anys
Salvador rosés duran
17 d’abril · 94 anys
josefa vall-llovera solé
17 d’abril · 88 anys
carme peña cedo
12 d’abril · 97 anys
inés cremades bonifacio

8
9
10
Cesc Carceller
Director del Centre d’Escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a EDAMI

8

9

10

HORITZONTALS: 1. Cap d’una confraria que té cura d’un
altar, d’una capella. 2. Conjunt de filades de fusta disposades
en sentit longitudinal a cada banda de la quilla en el procés
de construcció de la nau, que serveix per a la fusa. Oficial de
justícia que tenia a càrrec seu de fer les citacions, d’executar
els embargaments o les penes a què eren condemnats els
reus. 3. Desproveït de vida. Aliment bàsic a taula com a
complement. 4. En el llenguatge poètic, meva. Vocal. En sentit
contrari, planta perenne de la família de les liliàcies, d’olor forta
característica provinent de l’Àsia Oriental, que es pot conrear
a l’hort. 5. Absència total o parcial del crani. Déu egipci del Sol.
6. En sentit contrari, divisió en què terminen les extremitats
dels animals vertebrats, llevat dels peixos. De nou en sentit
contrari, assistent tècnic sanitari. Consonant. 7. Colorant del
grup del trifenilmetà, derivat de la fluoresceïna, emprat en
la tintura de la llana, del cotó i del paper. Caure com un sac,
sense fer contorsions. 8. Consonant. Que reporta utilitat,
satisfacció o benefici. Un romà. En sentit contrari, punt o
moment en què una cosa s’acaba. 9. So que es produeix a la
laringe en vibrar les cordes vocals. En sentit contrari, vaixell.
Vocal. 10. Cries del mabre.

SOLUCIONS HORITZONTALS
1. PABORDESSA. 2. IMADA. SAIG. 3. ABIOTIC. PA. 4. MIA. O. LLA. 5. ACRANIA. RA. 6.
TID. STA. G. 7. EOSINA. PLA. 8. R. BO. I. IF. 9. VEU. UAN. E. 10. MABRITXOLS.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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Curiositats

Cap del parc de bombers de Caldes

Jordi
Soler
Kopp

Acaba de ser reelegit cap del parc de bombers voluntaris
de Caldes, que ja va pel 37è any de funcionament. Defensa
la tasca social i d’implicació amb el territori que desenvolupen els bombers voluntaris, que han de combinar la
seva dedicació amb la feina. I és l’encarregat d’originar la
tempesta amb grans mànegues d’aigua a l’Escaldàrium.

Jordi Rius

j. serra

· Per què et vas fer bomber voluntari?
Vaig començar a ser bomber voluntari a
Castellar perquè vivia allà. Ser bomber
era una vocació que ja portava a dins des
de feia molt temps. Vaig començar a fer
campanyes forestals a l’estiu, d’aquestes en què la Generalitat et contracta
per fer reforços. Aquesta vocació d’ajudar la gent, el foc, les emergències..., és
un tema que m’agrada molt. També vaig
provar de fer les oposicions per entrar
de funcionari i no van anar bé, però el
tema del voluntari no el canvio.

“La vocació
d’ajudar la gent, el
foc i les emergències
m’agraden molt”

Del 24 d’abril al 07 de maig de 2018

· És difícil compaginar la feina i ser
bomber voluntari?
Més que res, és difícil fer-ho compatible perquè de vegades tu vols però no
pots. Per exemple, ara ens truquen des
de control perquè hi ha un contenidor cremant. Jo activo la gent però, si
no som un mínim de tres bombers, no
podem sortir. Llavors ha de pujar Mollet
o venir Granollers. Això genera ràbia
perquè voldríem sortir, però només pot
un, i un de sol no pot sortir. Comptes
amb la disponibilitat de la gent, sobretot de gent jove que està estudiant o que
està a l’atur. També depèn de la franja
horària: les 12 del migdia és més difícil
que les 8 del vespre.
· Amb els 19 bombers que hi ha actualment, es cobreix tot el territori?
Més que territori és la franja horària.
Si tenim disponibilitat, ens poden envi-

ar a qualsevol lloc de Catalunya. Per
exemple, als focs de l’Empordà de
2012 hi vam pujar.
· Teniu l’obligació de tenir el parc
obert totes les tardes?
No, durant l’estiu ens demanen cobrir el màxim dins de l’horari de
campanya forestal, que és de les
11.30 a les 20.30 h. Encara que no
hi siguem, si hi ha algun servei en
el nostre àmbit d’actuació directe –Caldes, Sant Feliu de Codines,
Santa Eulàlia de Ronçana, Sentmenat i Palau-solità i Plegamans–, ens
trucarien igualment.
· En els anys que fa que ets bomber, recordes algun estiu particularment difícil?
Recordo l’estiu de 2003 perquè estava a Castellar i aquell any va cremar
la serra de l’Obac de Sant Llorenç.
Vam ser el primer camió a arribar-hi i a més tenia guàrdia, aquell
dia. Vaig tenir la sensació d’impotència que genera quan persegueixes el foc i no hi ha manera de reduir-lo.
· Amb les pluges que estem tenint, hi ha molt creixement de
massa vegetal?
Bé, va bé tenir recursos hídrics
però, d’altra banda, s’ha de treballar molt la prevenció. Si tota
aquesta aigua fa créixer el sotabosc
però després hi ha un bon mante-

niment i una bona neteja, no hi ha
d’haver problema. El problema és
que no tots els propietaris forestals
tenen sempre els recursos econòmics per poder-ho fer. No parlo de
Caldes, parlo a nivell general.
· En el cas de Caldes, on hi ha moltes urbanitzacions, existeixen
franges perimetrals en totes elles?
No, ara justament estem fent unes
fitxes operatives de llocs i edificis
en situació de risc. S’estan fent a
les urbanitzacions de tot Catalunya
i nosaltres estem començant a revisar les de Caldes. Estem revisant
aspectes com els recursos de cada
urbanització en forma d’hidrants
o bassa d’aigua, accessos, si hi ha
cases de fusta, dipòsits de gas..., i
mirem també el tema de la franja
perimetral.
· Teniu un vessant social important. Feu campanyes de donació
de sang, l’Escaldàrium...
Ens vam constituir com a associació. Hi ha molt bona relació amb
l’Ajuntament. El consistori confia
molt en nosaltres i nosaltres fem
coses al poble. Participem en la cavalcada de Reis, fèiem fins fa dos
anys la cursa solidària, prenem
part a l’Escaldàrium, acompanyem
els donants a donar sang...
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

