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L’actor Toni Albà, caracteritzat com el rei emèrit Joan Carles, va obrir la Festa Major de Caldes amb l’espectacle ‘Audiència I-real’. > J. Serra
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Caldes viu intensament la Festa
FM18 | BALANÇ

El mal temps del cap de setmana va fer
canviar d’ubicació algunes activitats i
anul·lar-ne o posposar-ne d’altres

Jordi Rius

E

l fet de celebrar una
Festa Major ben entrada la tardor pot
comportar el perill
de les precipitacions.
Per això, a Caldes ja
hi havia un pla alternatiu per celebrar el màxim d’activitats sota cobert quan la pluja va fer la seva aparició al llarg del cap de setmana. Tot i
la pluja, “això no ha tret lluïment a la
nostra festa més antiga i l’hem pogut
gaudir, malgrat que alguna activitat
ha hagut de traslladar-se a cobert
o ha hagut de canviar una mica els
plans”, explica el regidor de Cultura, Isidre Pineda. Dissabte al matí, el
pla alternatiu es va activar per donar
aixopluc al vermut musical de Ràdio
Caldes, a càrrec d’Albert Bello i Oriol
Saña Quartet, Jazz Manouche que
s’havia de fer a la plaça de l’Àngel i es
va traslladar a Can Rius per amenaça de pluja. Sí que es van anul·lar les
VII Olimpíades Infantils que havia
d’organitzar el Club Atlètic Calderí a la plaça de Catalunya. Diumenge, una ballada de gegants i capgrossos a la carpa del parc de l’Estació
va substituir la cercavila prevista,
que se suspenia a causa de la pluja,
amb la presència de les colles de Molins de rei, Montmeló, El Prat, Ripoll,
Sant Just Desvern, Vila de Gràcia i
Caldes. A més, el lliurament de premis del Concurs de Dibuix Manolo
Hugué que s’havia de fer a la plaça
Catalunya es va traslladar a dilluns
a l’Envelat. A la tarda, la pluja també
va obligar a fer canvi de plans. Així,
el taller de castells dels Escaldats es
va haver de fer a la carpa del parc
de l’Estació. L’espectacle Tandarica
Circus de la Companyia Passabarret, que s’havia de fer a la plaça de
la Salut, es va haver d’anul·lar per la
pluja, mentre que les sardanes amb
la Cobla Bisbal Jove es van traslladar al Pavelló del Bugarai. El Correfoc Infantil previst pel diumenge es
va anul·lar i es celebrarà dissabte 20
a les 20:30 h a la plaça de l’U d’Octubre dins dels actes de la Capvuitada.
El plat fort de diumenge, el concert
benèfic contra el càncer amb Animal i Els Catarres es va fer amb
tota normalitat a l’Envelat. La pluja
de diumenge va obligar a anular la
programació de la nit de la Carpa
del Parc de l’Estació.
En línies generals, “la festa
major ha estat multitudinària,
sentida, i fins i tot emotiva, com

el moment de la inauguració de
l’exposició ‘Calderins d’arreu. De
la memòria als objectes’ al Museu
Thermalia”. El fet que la Festa
Major d’enguany tingués un dia més
de durada “ha contribuït al fet que
sigui més extensa i més lluïda i que
ens concentrem en la Capvuitada
el pròxim cap de setmana, un dels
moments amb més ‘calderinitat’
del nostre municipi”.
La programació d’enguany
ha intentat respondre “a tots els
grups d’edat i a sensibilitats diferents i que van tenir un esperit reivindicatiu”. Aquest sentiment ja va quedar palès dijous 11
amb l’espectacle inaugural ‘Audiència i-real’, amb Toni Albà, “que no
només ens va fer riure, sinó que
també ens va fer reflexionar”,
subscriu Pineda. Els concerts a la
carpa del parc de l’Estació han suposat un any més “un gran èxit
amb concerts com el de Dr. Calypso o també la resta de programació, així com el Va Parir Tour de
Ràdio Flaixbac a l’Envelat”.
PER FESTA MAJOR,
FEM SEDICIÓ
Un dels plats forts de la tarda de
dissabte va ser, a banda de la cercavila bastonera amb les colles de Caldes, Sentmenat i Granollers, la lectura dels versots a càrrec del Ball de
Diables de Caldes abans del correfoc, el 25è de la seva història que va
fer amb les colles de padrins i fillols.
Des d’una emblemàtica plaça de l’U
d’Octubre, els components del Ball
de Diables van aparèixer a l’escenari disposats al voltant d’una reproducció d’un cotxe de Guàrdia Civil
rebatejat per a l’ocasió com ‘Cruella
de Vil’. Des del primer moment, els
diables van voler deixar clar que la
lectura dels versots volia ser “un reconeixement al Sánchez i al Cuixart. Per un octubre calent, per
una tardor d’infart”. A la lectura es va fer referència a l’actuació
dels jutges amb els polítics i activitats processats per l’1-O, a La Manada –“Tant de bo una piranya us
ben foti una mamada!”–, a la vaga
feminista del 8 de març, a l’auge de
Ciutadans i al drama de la migració al Mediterrani i la passivitat de
certs governs.
També li va tocar el rebre a
l’Ajuntament i a la recent decisió de
Jordi Solé de no continuar com a

Sobre aquestes línies, un dels
moments del correfoc de Ball
de Diables dissabte a la nit. Al
costat, Els Catarres en plena
explosió de confeti durant el
concert benèfic contra el càncer a l’Envelat. A sota, lectura
dels Versots que es va fer a la
recentment inaugurada plaça
de l’U d’octubre. A dalt, a la
dreta, actuació del grup
Dr. Calypso a la Carpa del Parc
de l’Estació, un espai gestionat
pels Castellers de Caldes per
segon any consecutiu. A sota,
el pallasso Marcel Gros amb
l’espectacle Marcel Sol a la
plaça de l’11 de setembre.
>j. serra

L’exposició es podrà veure al Museu Termalia fins al 6 de gener. >j. serra

alcalde: “El Solé va i deixa el càrrec d’aquesta vila. Dotze anys fotent l’espàrrec! (Si més no en, en
fa la fila!)”. També hi va haver una
advertència al que serà l’alcaldable d’ERC, l’actual regidor de Cultura, Isidre Pineda: “Centra’t en
la tasca dura de guanyar les eleccions, deixaràs feina a Cultura
per rascar-te bé els collons!”. Els
versots també van fer al·lusió a la
nova tarificació de la zona blava:
“Si ets de fora, pagues blava. Si
ets d’aquí, temps limitat, o aparques a la brava amb el risc de ser
multat”. Després de la lectura dels
versots, es va celebrar el correfoc
amb la presència dels diables padrins, els de Sabadell i L’Arboç, i els
fillols de Sentmenat, Palau-solità i
Plegamans, Eivissa i Castellterçol.

Memòries dels calderins
El Museu Thermalia va estrenar per Festa Major l’exposició “Calderins
d’arreu. De la memòria als objectes”, una mostra en què es vol estirar
del fil de la memòria de calderins i calderines d’arreu del món que per
raons diverses –polítiques, econòmiques, aventura o amor– van arribar
a Caldes, i aquí van bastir casa seva. L’exposició utilitza com a recurs la
memòria narrativa i les biografies dels objectes que van viatjar amb ells.
Moltes de les persones que ha entrevistat Thermalia portaven a les
seves maletes objectes que encara ara guarden com un tresor. Les
cartes que arribaven de la República Dominicana o de Siles, la samarreta
de futbol del Peñarol, la verge de Quito, una petita i vella cullera, el cabàs
amb el que els homes de Baeza anaven a treballar al camp. Són objectes
que es troben a l’exposició, que es podrà veure fins al 6 de gener del
2019. La inauguració de l’exposició, que es va fer el 12 d’octubre passat,
va aplegar nombrosos protagonistes, que van viure emocionats com
els seus relats i objectes de la seva arribada a Caldes de Montbui van
constituir el gruix de la mostra.
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Major amb permís de la pluja
fotogaleria a: www.calderi.cat
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SECTOR FUNERARI | ESGLÉSIA

Nou columbari a la parròquia de Santa Maria
Diumenge passat es
va inaugurar a Caldes
l’únic espai columbari
dins d’una parròquia
del Vallès Oriental
Diumenge passat, 14 d’octubre, just
després de la missa de les 12 hores
a la parròquia de Santa Maria de
Caldes de Montbui, va celebrar-se
l’acte inaugural del nou espai columbari ubicat dins del temple
eclesiàstic. El nou espai de vetlla
als difunts significa quelcom inèdit, ja que és l’únic columbari situat dins d’una parròquia de la comarca del Vallès Oriental.
La seva instal·lació a la vila de
Caldes pretén recuperar la tradició eclesiàstica d’acollir les cendres
dels difunts dins dels temples parroquials, un espai especialment dedicat a custodiar les urnes i ajudar
a conservar el record i l’oració dels
familiars i de la comunitat cristiana. Amb el nou columbari, els familiars dels difunts de Caldes podran
dipositar les cendres dels seus és-

sers estimats dins la parròquia, un
recinte sagrat i proper amb forts
vincles emocionals i espirituals. El
columbari, de 245 espais i una capacitat d’unes 500 urnes, presenta tres modalitats diferents: la individual amb espai per a una única
urna; la petita per a dues urnes, i
una tercera dedicada a una mida
mitjana amb capacitat per a quatre urnes –totes amb la possibilitat
de personalitzar-les amb imatges
rellevants de Caldes de Montbui–.
Coral Memorial ha estat l’empresa especialitzada en la fabricació,
comercialització i gestió integral
de columbaris que ha impulsat el
nou projecte a la vila. “El columbari no ha suposat cap cost per a
la parròquia. L’empresa Coral se
n’ha fet càrrec previ permís del
Bisbat, de manera que la parròquia rebrà una aportació econòmica en concepte de lloguer de
l’espai, el qual serà gestionat directament per aquesta empresa”,
explicava el mossèn Xavier Blanco,
de la parròquia de Santa Maria de
Caldes de Montbui.
Segons Coral Memorial, el
projecte respon a una tendència cada vegada més creixent en
la pràctica d’incineracions dins

El nou columbari dins la parròquia de Caldes té capacitat per 500 urnes on dipositar-hi les cendres dels difunts. > CEDIDA

del sector funerari. Així ho constata l’Associació Nacional de Serveis Funeraris, que revela que la
incineració és la opció que més ha
crescut en els darrers anys, i que
és l’escollida en un 40% dels casos
en l’actualitat. També la vetlla dels
difunts cristians “ha anat evolu-

TERMALISME | EUROPA

Caldes s’adhereix a l’EHTTA

cionat d’acord amb el pas del
temps”, segons el mossèn Blanco.
“La mort de les persones ja no és
majoritàriament a les llars, sinó
als hospitals o a les residències,
i això comporta una vetlla mínima dels difunts” seguia Blanco. En
altres païssos europeus, en canvi,

“les exèquies són passats uns dies
i hi ha tot un temps de vetlla molt
sa, familiarment parlant”. Amb el
columbari dins la parròquia calderina, els familiars podran vetllar als
seus éssers estimats dins del temple parroquial, “en un clima de fe
i esperança”, concloïa el mossèn.

COMERÇ | FIRA OUTLET

Des del dijous passat 4 d’octubre, la vila de Caldes és membre
oficial de l’Associació Europea de Ciutats Termals Històriques
Des del dijous 4 d’octubre, Caldes de
Montbui ja forma part de l’European
Historic Thermal Towns Association
(EHTTA), associació sense ànim de
lucre que aplega unes 40 ciutats termals de 14 països europeus diferents.
Aquell mateix dijous se celebrava
l’assemblea general de l’associació a
Ourense (Galicia), i en seu decurs es
ratificava l’informe favorable emès
pel Comitè Executiu a partir de la
sol·licitud presentada per Caldes. La
candidatura del municipi va ser defensada in situ per la regidora de la
vila Núria Carné –que hi assistia en
nom de l’alcalde, Jordi Solé–, i en acabat, rebia la placa d’adhesió a l’EHTTA en mans del president de l’associació, Giuseppe Bellandi.
Caldes de Montbui va presentar-ne formalment la sol·licitud d’adhesió el 30 de juliol passat, tenint en
compte que es complien els requisits
que es requereixen per ser membre
del col·lectiu europeu: Ser una vila
termal amb tradició històrica; explotar les aigües minero medicinals
i desenvolupar activitats relacionades amb tractaments termals; potenciar la conservació del patrimoni arquitectònic; disposar d’un patrimoni
històric termal datat com a mínim

La parada de Cambridge School durant la Fira Outlet del 7 d’octubre. > CEDIDA

Matí de grans “fora estocs”
Carné, al centre, en l’acte d’entrega de la placa d’adhesió a Ourense > AJ. CALDES

del segle XIX, i pagar una quota
anual de 3.000€, entre altres relacionats amb l’oferta turística i cultural.
En el moment de les presentacions
de les candidatures, Carné va exposar “el que tenim al municipi i pel
que volíem formar part de l’associació: les termes romanes de Caldes
són de les millors conservades de
la península Ibèrica i unes de les
millors d’Europa, amb una aigua

minero medicinal d’excel·lent qualitat, amb patrimoni històric i, tot
plegat, combinat amb una gran
oferta gastronòmica i cultural”,
explicava Carné. Formar part de l’associació significa una important empenta “per fer més visible el municipi com a vila termal a Europa”,
ja que des del col·lectiu es promouen
grans projectes, activitats i fires internacionals entorn al termalisme.

El 7 d’octubre passat, el carrer Montserrat de Caldes s’inundava, un any
més, de parades i comerços de la vila termal. La Unió de Comerciants
i Industrials de Caldes organitzava una nova edició de la ja tradicional
Fira Outlet que sempre se celebra pels volts d’aquest mes. Fins a les 15
hores, els comerços i establiments adherits a l’associació calderina van
sortir al carrer per apropar el seu estoc i serveis a la ciutadania, apostant per una nova iniciativa que incentiva l’activitat comercial al municipi. Tot i que les previsions meteorològiques feien minvar el bon pronòstic de la jornada, “el dia ens va acompanyar i vam tenir una gran
afluència de públic”, comentaven des de l’UCIC. Una gran infinitat de
sectors comercials van tenir cabuda a la fira, des de comerços de roba
i complements, a agències de viatges, comerços d’estètica i acadèmies
d’idiomes... Tots van sumar-se a una nova edició en què els grans protagonistes eren els preus ajustats. En general, “els comerços han quedat
molt contents i, per tant, la valoració és molt bona”, pel que podem
preveure una pròxima nova edició de la Fira Outlet de cara l’any vinent.
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ENSENYAMENT | DOCENTS

Trobada per crear sinergies

Del 15 d’oct al 05 de nov de 2018

ENSENYAMENT | UPCM

Una cinquantena
de mestres van
participar en la I
Trobada de Docents
de Caldes de Montbui

Inici de curs amb 160 alumnes inscrits
Dilluns passat, 8 d’octubre, a la
tarda, Caldes de Montbui va celebrar la I Trobada de Docents a l’Espai de Can Rius. Més de cinquanta docents que treballen en centres
educatius de la vila termal van participar a l’acte, el qual va comptar
amb la presència de Roser Guiteras,
regidora d’Educació, i Joan Bartra,
inspector d’Ensenyament, encarregats de dur a terme la rebuda institucional als participants.
La trobada estava oberta a
tota la comunitat docent del municipi (educadors/es, mestres i professors/es), tant nous com els que
ja fa temps que treballen als centres educatius calderins (des d’escoles de bressol a escoles, instituts
i l’escola d’adults). Aquesta primera trobada va permetre crear un
espai d’interrelació entre els pro-

Els participants en la I Trobada de Docents de Caldes a l’Espai de Can Rius. > CEDIDA

fessionals de les escoles i instituts
de Caldes, a més de facilitar l’acollida i el coneixement del municipi
als nous membres de la comunitat
educativa del municipi.
L’acte va comptar amb una activitat lúdica, en format de gimcana i escape room, que va finalitzar
amb un complement dels docents
a l’arbre dels desitjos dut a terme
la Festa Major de l’any passat pels
nens i nenes de Caldes. Va trac-

tar-se d’una regadora dels desitjos
que complementa la idea de l’arbre
sota el lema “La comunitat docent
de Caldes nodreix els somnis dels
infants i joves”.
Gràcies a la valoració positiva
d’aquesta primera trobada, es preveu la celebració de noves edicions
per seguir establint sinergies entre
els professionals de l’educació i la visita d’equipaments i espais emblemàtics de la vila de Caldes.

Durant la primera setmana d’octubre van començar la majoria de classes del nou quadrimestre de la Universitat Popular de Caldes de Montbui (UPCM), fent així el tret de sortida a un nou curs amb un excel·lent
quòrum d’alumnat: 160 inscripcions. Aquesta xifra supera la del curs
anterior, en què van inscriure’s prop d’un centenar de persones, a més
de la quantitat d’alumnes procedents d’altres poblacions veïnes i d’altres més llunyanes com Barcelona o Lleida. Pel que fa als cursos breus,
segueixen oberts els períodes d’inscripció al web del projecte educatiu.

Aules Caldes inaugura el primer trimestre
Aules d’Extensió Universitària “Delfí Dalmau i Argemir” de Caldes engega el nou trimestre del curs el 24 d’octubre que ve des de la Sala de Cuines
de Can Rius. La conferència “Criptomonedes i blockchain”, que anirà a
càrrec de Jordi Herrera, servirà per encetar el nou cicle de conferències
d’enguany, i per convidar a l’acte a totes aquelles persones interessades en
fer-se sòcies. Per aquest trimestre, Aules Caldes té previstes quatre conferències de diferents temàtiques i una sortida al monestir de Pedralbes.
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VOLUNTARIAT | AJUDES

Millores per afrontar els propòsits
El passat 3 d’octubre, el Rebost Solidari va celebrar una
jornada de reflexió per establir millores en l’assistència

OBRES I SERVEIS | MILLORES

Nou enllumenat que
persegueix el 50%
d’estalvi energètic
Continuen les actuacions de millora en
l’enllumenat públic de Caldes, d’acord
amb el reglament de contaminació lumínica de la Generalitat de Catalunya. Des de
la primavera són diverses les actuacions
d’adequació en l’enllumenat que s’han dut
a terme al municipi, amb l’aplicació de la
tecnologia led, que aconsegueix un estalvi
energètic del 50%. Actualment s’han finalitzat les adequacions a la plaça Moreu; als
carrers de la plaça Romà Martí, al carrer
Joan de la Cierva i el Granollers; al parc
de l’Estació i a l’aparcament de l’Estació.
Per a finals d’any, es preveuen les actuacions a la plaça de la Salut, al parc del Bugarai i al passeig de la Riera.

Membres del Rebost Solidari durant la sessió de reflexió a Les Cases dels Mestres. > AJ.CALDES

Dimecres passat, 3 d’octubre, els agents que
configuren el Rebost Solidari van reunir-se a
Les Cases dels Mestres en una nova sessió de
reflexió per posar en comú els seus esforços i
valorar noves formes d’assistència a les famílies. En la trobada, en la qual hi van participar el departament d’Acció Social de l’Ajuntament, voluntaris i representants de Càritas
i Creu Roja Caldes, Palau-solità i Plegamans i
Sant Feliu de Codines, es va reflexionar sobre
els actius dels quals es disposa per atendre,
de manera unificada, l’atenció a les famílies
en situació de necessitat del municipi.

El col·lectiu va considerar que, a banda
de les accions de resposta a la urgència social, cal incidir en les causes que generen les
desigualtats i donar-ne una perspectiva més
integral. Perseguint aquesta finalitat, el grup
considera clau el treball conjunt entre les entitats i l’Ajuntament per poder unificar criteris, recursos i poder donar una millor resposta a les famílies que no tinguin garantit el
dret a l’alimentació. Des del 2013, el Rebost
Solidari disposa d’un espai situat al carrer
General Padrós on s’emmagatzemen i es distribueixen els aliments rebuts.

Augmenten les sol·licituds pel pagament de lloguer
De les tres convocatòries per sol·licitar subvencions d’habitatge, la subvenció pel pagament del lloguer per a l’any 2018 ha estat la
més demandada. En comparació amb les xifres de l’any anterior, s’ha patit un increment
significatiu i s’ha passat de les 270 sol·licituds el
2017 a les 316 aquest any. L’Agència d’Habitatge
compta que tindran resposta a partir de finals
d’aquest mes. Pel que fa a la resta de subvenci-

ons d’habitatge, la destinada a la rehabilitació
d’habitatges desocupats a canvi de llogar-los
amb la mediació de la borsa de lloguer social,
que gestiona l’Oficina d’Habitatges, no ha rebut
cap sol·licitud, tot i comptar amb un pressupost
municipal de 50 mil euros per aquesta finalitat.
La tercera subvenció, la de rehabilitació d’edificis d’ús residencial, enguany ha rebut 4 sol·
licituds, i només una l’any anterior.
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ERC Caldes de Montbui

CUP - Som Caldes
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PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

Exportem a Europa el patrimoni
històric i termal de Caldes

l 4 d’octubre passat vam anar a Ourense, Galícia,
a presentar la candidatura de Caldes de Montbui
per formar part de l’EHTTA, que és la European
Historical Thermal Towns Association, és a dir,
l’Associació Europea de Viles Termals Històriques.
Aquest era l’últim pas per incorporar-nos-hi com a membres, després de més de dos anys de feina des de l’Ajuntament, i concretament la Regidoria de Turisme i Termalisme. A l’Assemblea General
vam fer una presentació del patrimoni calderí i també es va ratificar
l’informe favorable que va emetre el Comitè Científic de l’Associació.
És, doncs, un pas endavant, i som el primer poble termal de Catalunya que forma part d’aquesta xarxa europea, ja que complim tots
els requisits com a vila termal amb tradició històrica. Aquesta entitat sense ànim de lucre està formada per 40 ciutats termals europees de 14 països diferents: Bèlgica, Croàcia, República Txeca, Hongria, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Portugal, Romania, Espanya,
Turquia i el Regne Unit. Així doncs, des d’aquest octubre, també
formem part de la Ruta Cultural Europea, validada pel Consell
d’Europa, assolint així uns estàndards de qualitat com a vila termal.
I què implica, això? Doncs, a grans trets, que entrem en estratègies de comunicació europees, que ens permetran intercanviar
experiències per conèixer altres formes de gestió dels recursos
termals i turístics i aplicar-les a casa nostra adaptant-les a les
nostres singularitats, i que també entrem a formar part de projectes europeus de formació i de promoció turística subvencionats per la Comissió Europea.
Per tant, guanyem visibilitat i posicionament dins del mercat termal
europeu. Caldes de Montbui, doncs, serà exportat fora de les nostres
fronteres i serà present a fires termals, entrarem a una web internacional de l’EHTTA, apareixerem en totes les seves publicacions
(guies turístiques, xarxes socials, conferències, jornades tècniques...),
formarem part del projecte “The Thermal Atlas of Europe” (que es
troba en la seva tercera fase), col·laborarem estratègicament amb
l’Associació Europea de balnearis (ESPA), i assistirem a trobades i
fires com Termatalia, per exemple. En definitiva, projectarem Caldes de Montbui com a vila termal de referència a escala europea.

Dos exemples

P

rimer exemple: el juny del 2016 vam presentar la moció Ajuntaments Orgullosos (promoguda per la JSC Vallès Oriental), en la
qual es demanava lluitar en contra de la desigualtat LGTBI+, sensibilitzar la població i
donar-li major visibilitat amb mesures com pintar els bancs
de la plaça Moreu amb els colors de l’arc de Sant Martí.
Aquesta moció va ser aprovada. El primer any es va penjar
la bandera representativa; el segon, també. Però encara no
s’han pintat els bancs. Aquest 2018 tampoc s’ha penjat la
bandera representativa al balcó de l’Ajuntament. Crèiem
que la e del nom del partit que governa la nostra vila era la
inicial d’esquerra, però sembla que estem equivocats. No
veiem un equip de govern amb ideologies reals d’esquerres.
Segon exemple: el maig del 2017 vam presentar una moció
sobre l’incentiu d’ús de vehicles elèctrics, la renovació de
la flota de vehicles del propi Ajuntament, així com la instal·
lació de punts de recàrrega elèctrics als carrers de Caldes.
Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat. És cert que
l’Ajuntament ha comprat algun vehicle, és cert que el bus
urbà és més ecològic que l’anterior (també cal dir que no
és zero emissions), és cert és que els VE privats tenen una
hora i mitja d’aparcament de franc a la zona blava, però, on
són els punts de recàrrega elèctrica? On és l’incentiu real
perquè es promogui l’ús del cotxe elèctric? Amb una hora
i mitja creuen que la gent anirà corrents a comprar-ne un?
Tornem a dir que pensàvem que la e era la inicial d’esquerra, però tenim un altre exemple de que no és així.
Resumint, aquest equip de govern no és d’esquerres. Tampoc s’hi escarrassa gaire, en complir les mocions presentades per l’oposició que han sortit aprovades del ple de l’Ajuntament. Davant d’aquesta actitud, no ens queda altra cosa
que continuar lluitant i exigint a l’equip de govern l’acompliment de tots els acords aprovats en sessions plenàries.

Horitzó República
mb la voluntat d’ajudar a traçar un nou horitzó col·lectiu de construcció republicana,
des de la CUP es va iniciar temps enrere
una agenda de transformació social basada en el desenvolupament de processos col·
lectius en clau constituent: una agenda de sobiranies que
ha de permetre al poble català afrontar amb millors condicions el proper embat contra el règim del 78. Més concretament, presenta un conjunt de propostes encaminades a construir espais materials de sobirania popular ‘des
de ja’, evidenciant la possibilitat i necessitat de desplegar
pràctiques col·lectives en clau republicana i constituent.
Aquestes propostes, d’especial rellevància per a aquells
actors que hem apostat pel procés sobiranista com una
possibilitat d’emancipació i transformació radical, estan
dirigides a ser desenvolupades tant des de dins com des
de fora de les institucions (autonòmiques i municipals).  La
CUP porta a terme la campanya Horitzó República, en la
qual es treballen quinzenalment propostes per construir
sobiranies i espais de contra-poder en diferents eixos: sobirania energètica, financera, productiva, popular, laboral, tecnològica, residencial, feminista, sanitària, educativa i alimentària.
A CUP-SomCaldes, el dissabte 27 d’octubre, a les 17 h
farem un acte en el qual reflexionarem i parlarem sobre
la sobirania tecnològica, te’l perdràs?

Una expropiació de la zona
balneària per urgència…

e

l ple passat de l’Ajuntament el Govern va
incorporar, per urgència, la modificació
de crèdits número 20/2018 del pressupost
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de
l’exercici 2018, mitjançant crèdits extraordinaris, per un import total de 225.000,00 per l’expropiació del terreny de la zona balneària.
Des d’Units per Caldes es va demanar l’aclariment
d’aquesta urgència, així com a quin projecte corresponia. Per part de l’alcalde, el Sr. Jordi Solé, i del regidor
d’urbanisme, el Sr. Vicenç Personat, se’ns va expressar
que era per expropiar un terreny per poder desenvolupar el projecte del parc de Can Rius, que era al Pla Horitzó presentat a tots els Calderins i aprovat per un procés
participatiu que ha portat a terme el Govern.
Ara bé, cal aclarir a la ciutadania que, segons la llei expropiació, l’administració pública cal que tingui un avantprojecte o un projecte executiu per poder iniciar qualsevol tràmit d’expropiació, fet que, segons va quedar palès
al ple passat, no existeix pel parc de Can Rius. El regidor,
el Sr. Personat, va al·ludir que l’expropiació era executada acollint-se a la modificació del POUM del TM de Caldes de Montbui de la zona balneària.
Des d’Units per Caldes seguirem amb molta cura i estudiarem amb els nostres assessors jurídics si aquesta
expropiació està seguint el que regula la normativa i la
llei d’expropiacions. S’ha de ser molt curós quan es parla
d’aquests imports tan elevats provinents de recursos públics per a una sola expropiació, i si s’està seguint el que
indica la llei.

PDeCAT Caldes de Montbui

La gent fa possible
la Festa Major
a Festa Major del nostre poble és una de
les setmanes marcades en vermell al calendari per tots els calderins i calderines. És
una setmana llarga en la qual podem gaudir sense descans d’un munt d’activitats, de
concerts i de tradicions.
Un cop tancat el cap de setmana de la Festa Major i encarant la Capvuitada, val la pena parar-se un moment a
reflexionar i adonar-se de qui fa possible la nostra Festa
Major. Si analitzem una mica el programa d’aquest any,
veurem que hi ha programats 110 actes els 11 dies en els
quals s’estén la FM. D’aquests, 94 actes (si no ens hem
descomptat) estan organitzats o co-organitzats per centres culturals, escoles, fundacions, entitats privades i, sobretot, per associacions.
Associacions de tot tipus fan un esforç immens i altruista per tal que la Festa Major sigui un èxit. Tenim un poble
viu i culturalment molt actiu, on moltíssimes persones
s’involucren plenament per aconseguir fer-lo millor, molt
millor. El teixit associatiu és la màxima expressió de cultura, de cultura popular. Hi ha una cita de Malraux que
defineix perfectament la importància de la cultura: “La
cultura és la suma de totes les formes d’art, amor i pensament, que, en el curs del temps, han permès fer l’espècie
humana menys esclava”. Per tant, la cultura és la base de
tota societat lliure i les associacions són clau per preservar-la i transmetre-la.
Des d’aquest petit espai, volem donar les gràcies a tota la
gent que ha aportat el seu granet de sorra col·laborant activament en els diferents actes i felicitar-los per aconseguir
que la Festa Major, la nostra, sigui fantàstica.

Creació d’un pla de prevenció
de reaccions al·lèrgiques

L

a comissió europea considera que 7 de cada
10 reaccions al·lèrgiques greus succeeixen
en menjar fora de casa i, en el cas dels nens,
el 20% succeeixen als menjadors de centres
educatius. Al llarg d’una jornada escolar,
existeixen diversos moments en els quals l’alumnat al·
lèrgic pot trobar-se en situació de risc. Els àmbits amb
major risc d’exposició als al·lergògens són el menjador
escolar i les activitats educatives extraescolars. Per això,
considerem que seria important definir un pla de prevenció de reaccions al·lèrgiques als centres educatius del
nostre municipi i en esdeveniments multitudinaris com la
Festa Major o la Fira de l’Olla. També veiem primordial
que les farmacioles dels col·legis i instal·lacions públiques
comptin amb autoinjectables d’adrenalina, l’administració
de la qual no requereix coneixements mèdics previs. La
salut, el benestar i la seguretat de l’alumnat als centres
educatius del nostre municipi ha de ser una prioritat per
la administració local.
Malgrat que la millor mesura per prevenir aquesta situació és evitar l’exposició a l’al·lergogen, no sempre es pot
garantir un risc d’exposició nul, per la qual cosa cal contemplar i crear una document municipal de consens sobre
recomanacions per a una escolarització segura de l’alumnat al·lèrgic a aliments i/o làtex. Encara que la prevenció
és una mesura molt més útil que l’actuació davant una
emergència, el document citat anteriorment hauria de
donar especial importància a: la formació/informació del
personal del centre escolar en el tema, l’elaboració d’un
pla d’actuació per a l’alumnat al·lèrgic, i la proposta d’un
protocol d’intervenció davant una reacció anafilàctica.
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màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

Nota d’agraïment
del grup de suport al
Raül Romeva
El Grup de Suport a Raül Romeva
va organitzar, el dissabte 29 de setembre, a Can Rius, el Sopar Groc
Solidari per homenatjar i donar suport a la família de l’exconseller calderí empresonat a Lledoners. Alhora, l’àpat tenia l’objectiu de recollir
diners que es destinaran a l’Associació Catalana pels Drets Civils.
Es van aplegar 2.000 euros, que en
els dies posteriors es van ingressar al compte de l’entitat. Des del
grup organitzador volem agraïr la
col·laboració de totes les persones
que van fer possible aquest sopar, ja
fos de forma individual o col·lectiva.
Gràcies també al Cafè del Centre,
per l’excel·lent proposta culinària.
Tal i com va quedar expressat durant l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor de la Vila a Raül Romeva i en el Sopar Groc Solidari, el
Grup de Suport continuarà impulsant actes i accions per exigir-ne
l’alliberament, així com de la resta
de presos polítics. El grup és obert,
i les persones interessades a afegir-s’hi ho poden fer presentant-se
a les reunions periòdiques. La propera serà el dimarts 23 d’octubre
a les 21.30 h a l’ateneu El Centre.

Una cruïlla traidora
> Domènech Sànchez
Ja fa molt de temps que quan tot passejant travessem la cruïlla del carrer
Asensi Vega i la seva confluència amb
la plaça de l’Església per seguir a l’esquerra cap a Font i Boet, no podem per
menys (com ja sap algun regidor) que

pensar que el dia menys pensat haurem de lamentar algun seriós accident.
Per tal de poder “dormir tranquil”
vull fer des de aquí un suggeriment
a qui correspongui a fi de que al terra
d’aquesta mena de triangle/rotonda
s’hi pinti un senyor STOP; el qualificatiu de senyor és pensant en les
seves possibles dimensions.
De ben segur que el cost d’aquesta
proposta no suposarà per al municipi cap despesa important, sobretot
si la comparem amb l’ensurt, o fins i
tot quelcom mes seriós que pogués
esdevenir. En qualsevol cas, prendre
qualsevol mesura serà mes bo que
restar passius.
Potser aquest escrit, d’altra banda
genèric, no és l’indicat per fer
moure la “maquinària administrativa”. Si amb el temps la proposta
no prospera, haurem de recórrer a
les sabudes instàncies.
Si llegiu això abans de la Festa
Major, “que os vaya bonito”; si és
després, “que os haya ido bonito”.

Reconstruïm Caldes
> Ass. Reconstruïm Caldes
Caldes, el poble que vull. I que bull.
Ingeniós joc de paraules degut a
l’aigua termal que corre sota la vil·
la i al fet que Caldes s’ha convertit
en el poble que el futur ex-alcalde
Jordi Solé sempre havia volgut. Aturem-nos a pensar què és aquest poble
que ell vol/volia/té. Ha tingut dotze
anys per acomplir tots els seus somnis, sense falta de pactes ni de plens
de fet (ell mateix va insinuar durant
el darrer ple que aquests eren inútils,
ja que ell i els seus ho tenen tot lligat i
ben lligat, com deia no-sé-qui).
Aquests somnis inclouen múltiples
pàrquings (de pagament, és clar),
parcs termals a l’altra banda de la
riera (com passen els temps) i obres

per “millorar” el poble. El terme millorar, per al senyor eurodiputat
Solé, és ben interessant. Sembla idea
del Mauri i tot (el regidor aquell el
treball del qual consisteix en passejar-se pel poble, enriure’s de la gent
que pensa diferent o injectar-se pèls
del cul al cap amb un modest sou de
52.000€ l’any; un tipus llest).
Millorar vol dir destruir. Destruir les
hortes, destruir la riera i sobretot
destruir la plaça més mítica de Caldes, la de la Font del Lleó. Deixant de
banda l’estètica i els retards, és evident que el tempo escollit per començar les obres ha estat collonut: en ple
estiu, quan milers de turistes venen
d’arreu per veure un tros màgic de
Catalunya que, desgraciadament, no
han pogut trobar. Així s’han destruit
somnis i esperances de molta gent,
però sobretot dels comerciants.
Exagero quan dic que en Jordi Solé
volia un poble destruït? Potser sí
o potser no. Però el merder li toca
menjar-se’l al seu súbdit i proper
candidat a l’alcaldia, Isidre Pineda,
un noi simpàtic i gens egocèntric que
segur que ens deixarà a tots, sobretot al seu partit, amb un gran, enorme, pam de nas l’any que ve.
No puc acabar sense dir, pels menys
perspicaços, que el poble que jo vull
no és aquest. No crec que els calderins vulguem actituds dictatorials
amb governs hipòcrites i totalitaris,
obres absurdes i encara menys mentiders i mafiosos que fan i desfan.
Reconstruïm Caldes, entre tots,
l’any que ve. Adéu, Jordi, no et trobarem a faltar.

Un any després
> Montserrat Canyameres
Diumenge 1-O
Ahir dissabte vaig anar a la con-

vocatòria a La Casa dels Mestres.
La sala es va anar omplint de gent,
més i més. Ens vam agrupar per
districtes o col·legis electorals. Al
meu només vam sumar unes deu
persones, però tant hi feia. El responsable del nostre grup ens va remetre instruccions per a l’endemà,
tant de viva veu com lliurant-nos
dos fulls impresos a cadascun. Ens
va convocar a acudir a les sis de
la matinada del diumenge dia 1.
D’acord i fins demà!
Hi soc. He arribat a les sis en punt.
Negra nit, encara. Hi ha més gent
de la que em pensava trobar. Fa
molt de temps que segueixo el procés i, sobretot des del dia 20, quan
van envair la Conselleria d’Economia, que em clavo davant TV3 i
escolto Catalunya Ràdio tot el dia,
en un estat latent d’interès i de neguit permanent. A més, durant tots
aquests dies hi ha hagut una febre
ambiental al voltant de l’amagatall
de les urnes, que al final van ser
encarregades a la Xina i van entrar pel port de Marsella, transportades fins al poble d’Elna, primer, (Maternitat d’Elna, 1939/40)
i amb altres mitjans, després, fins
a casa nostra... L’afer de les paperetes també ha estat un campi qui
pugui. Se n’han imprès milers amb
impressores que podríem dir casolanes, tallades, guardades i distribuïdes per activistes “clandestins”.
Tampoc hi ha faltat la gran bustiada i enganxada de cartells de tota
mida, tipus i colors, molts arrancats, però que reapareixien l’endemà, amb proclames concretes i ben
definides, com “Votar ens farà lliures”, “Votem per ser lliures”, “Democràcia”, entre moltes d’altres.
Bé, ara soc aquí, al meu col·legi electoral, en pla actiu, que no és ben bé
el mateix de com estava a casa. Ja
hem arribat a l’1-O pronunciat, esperat, criticat, defensat amb tanta
insistència. Almenys des d’aquí, i

no pas des de casa, vaig seguint el
procés dels esdeveniments a peu
de carrer i tinc la sensació que això
avança. Som molta gent, cosa que
no m’esperava. Hi ha una colla de
nois i noies que formen part d’un
correfoc i que han vingut amb un
sofà, trobat al carrer, on s’hi han
apalancat i l’han col·locat davant
la porta d’entrada. A dincs ja hi ha
gent. Em sembla que l’urna, les paperetes i l’ordinador amb el cens,
ja són a dins, també. Hi ha un gran
moviment d’entrades i sortides repetitiu que comporta retirar i recol·
locar el sofà, obrir i tancar amb clau
la porta per fora i per dins. No m’ho
perdo perquè estic asseguda en un
seient plegable, ben bé al costat, l’esquena recolzada contra la paret,
sota un fanal. Són les set. Sembla
ser que per tot Caldes hi ha concentració de gent davant de cada col·
legi electoral vetllant i protegint
l’urna per si fos necessari.
Quan aquí han aparegut dos mossos i han estat parlant amb el responsable del grup, ens han dit que
ens agrupéssim davant la porta,
però ells no s’hi han acostat, s’han
allunyat i s’han quedat al mig de la
plaça. S’esperaran fins a les nou?
La gent xerra, dempeus, relaxada,
agrupada o mirant el mòbil. El jovent instal·lat al sofà xerra o dorm,
sona la música. Ja es va fent de dia.
A quarts de nou ha sortit una representant de l’Ajuntament per dir que
no s’havia pogut constituir la mesa
perquè ni president/a, ni vocals s’havien presentat. Ha preguntat qui es
volia presentar. Aviat, en poca estona, tres dones s’han decidit i s’han
ficat a dins. Darrere d’elles, porta
tancada a pany i clau, ben a dins i
ben protegides per la gent de fora.
Els mossos continuen asseguts a la
plaça. No me’n fio...
>Podeu llegir l’article complet a
www.calderi.cat
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Torna el concurs de microrelats de terror a la Biblioteca
Ahir dilluns es va tornar a obrir el Twerrorífic , el concurs de micro relats de terror organitzat per la biblioteca de Caldes. Fins l’1 de novembre es poden presentar els escrits que no poden superar els 280 caràcters i
que han d’estar inspirats en els diferents elements que
marca l’edició d’enguany. El Twerrorífic 2018 porta per

títol Rere les finestres cegues i el punt de partida serà a
Devonshire, Anglaterra, amb la mansió dels Clarendon
com a protagonista. Totes les pistes per participar-hi es
troben al web www.twerrorific.cat i s’escolliran 3 guanyadors de 3 categories diferents, el microrelat més
ben escrit, el més popular i el més intuïtiu.

musical solidari | el Viatge d’en prim

Un cant a l’amistat, a la
participació i a la solidaritat
Més de 300 voluntaris
van fer possible la
interpretació de
l’espectacle divendres
de Festa Major a l’Envelat

Marta Puigdueta

U

n titella sense orelles
que viatja per tot el món
per poder tornar a sentir. Aquest va ser l’argument d’El Viatge d’en
Prim, el musical solidari que es va representar divendres 12
d’octubre a l’Envelat, en el marc de la
Festa Major de Caldes 2018.
La Coral El Calderí va engrescar
25 entitats en aquest projecte participatiu amb esperit solidari. Després de
nou mesos d’assajos, més que necessaris per coordinar tantes persones dalt
d’un escenari, divendres de Festa Major
l’espectacle va sortir a la llum.
L’obra va començar una mica tard a
causa dels problemes tècnics de so, que
es van anar repetint durant l’actuació.
Tot i això, els voluntaris van poder demostrar la feina feta: tres actes que van
dur al titella Prim arreu del món coneixent totes les seves músiques a la recerca de l’emoció que li fes recuperar l’oïda.
Cinc actors es van encarregar de
teatralitzar el musical acompanyats
per cinc cors d’adults, tres cors infantils, l’orquestra de l’Escola Municipal de Música Joan Valls i Els Bandolers del Calderí, un grup de combo de
l’Escola Tot Música i el grup de Flautes Flaustaff. a més de tres grups de
dansa de l’Stage. Laia Cuscó, directora de l’Stage, destacava la dificultat
afegida d’aquest projecte: “Ha estat
un repte treballar amb música en directe, que pot variar segons l’assaig.
Ara bé, els alumnes han sabut dur a
terme igualment les quatre coreografies, una creació de l’Adrià Baulenas,
el coreògraf calderí que ha viatjat per
tot el món ballant”.

Xesco Camps dirigint als participants del musical solidari ‘El viatge d’en Prim’ a l’Envelat. > J. SERRA

25 entitats

calderines van
sumar esforços
per presentar un
musical solidari

A cada acte una seqüència d’escenes interpretades pels actors donaven
pas als diferents temes interpretats per
totes les corals de la vila termal. El Ball
de Bastons de Caldes i la colla Sardanista Aquae Calidae també van voler
intervenir, escenificant la fusió entre
la tradició catalana i altres gèneres del
món. A més a més, els decorats de cada
escena van ser un disseny del grup de
nens nenes del Taller d’Art.
Després de passar pel gòspel, la
música de taverna marinera, les cançons africanes i les lletres en hebreu,
entre d’altres, el Prim va poder tornar
a sentir. Sí, sentir i no escoltar, perquè,
malgrat que no tenir orelles, els vincles
que durant l’obra havia teixit amb els
seus companys de viatge (el nen, l’ocell

i l’avi) finalment li van permetre tornar
a emocionar-se amb la música.
També Caldes Groga, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista,l’AMPA
de l’escola El Calderí, l’AE El Pasqualet
i l’Ajuntament van voler col·laborar en
el projecte en el material i la logística.
A través de la taquilla inversa els assistents al musical van poder
col·laborar en el projecte educatiu de
Caldes Solidària al Senegal: El Centre
Catalunya-Mampatim. Albert Sáez,
membre de Caldes Solidària, va explicar l’objectiu del projecte: “Es vol promocionar els joves en una zona molt
empobrida del Senegal, on molts infants no acaben els estudis primaris.
Se’ls vol oferir un lloc on trobar-se,
on formar-se i prendre iniciatives pel

seu desenvolupament i el de la seva
comunitat”.
Xesco Camps, director de la Coral
El Calderí i director del musical, ha volgut destacar l’esforç de cada entitat col·
laboradora per posar-hi el seu granet
de sorra: “Nosaltres només hem posat
la base dels ingredients, hem facilitat el procés però gràcies al treball
de cada entitat s’ha aconseguit crear
una obra conjunta”. El valor principal
de l’obra, segons Camps, no és tant la
qualitat artística sinó el fet inclusiu i
participatiu.
Els organitzadors han manifestat
la seva voluntat de replicar el model
participatiu que han fet servir per tirar
endavant el musical durant els pròxims
anys agregant -hi cada cop més entitats.
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exposicions

exposició | testimonis

El Museu Thermalia
exposa ‘Calderins
d’arreu, de la
memòria als objectes’

Un dels carruatges participants a la trobada de carros per pujar al Remei en edicions anteriors. > J. SERRA

Recta final de les festes
amb la Capvuitada 2018
Demà dimecres, dia 17 d’octubre, començaran els
primers actes per la Capvuitada d’enguany, que
s’allargaran fins diumenge que ve, dia 21 d’octubre. Un final de festa amb moltes i diverses activitats programades, encapçalades per la xerrada
sobre la dimensió artística de la Santa Majestat
de Caldes que s’oferirà a la Sala Noble de Can
Rius, demà dimecres a les 19.30 h. Els plats forts
arribaran amb el cap de setmana. Dissabte dia 20
des de ben d’hora al matí es podrà sortir d’excursió amb la matinal excursionista a benefici de la
investigació de la Dermatomiostis Juvenil organitzada pel CECMO. A la tarda es farà la 6a Cursa
de la Font del Dimoni, una cursa de fons per l’entorn natural de Caldes. Els més joves podran par-

ticipar d’un Escape Room obert pel centre de Caldes organitzat per l’Espai Grifoll. Al les 21.30 h tot
estarà a punt al Casino amb el sopar ball de Festa
Major, amb la música en viu del Duet Esquitx. Al
matí de diumenge aplegarà la ja tradicional trobada de cotxes antics i la trobada de carros per
pujar al Remei. A les 12 h engegarà cercavila de
Capvuitada amb els bastoners, geganters, sardanistes, castellers i diables que donaran pas a la
ballada de sardanes de l’aplec del Remei amb la
Cobla Genisenca. Per finalitzar les festes ,al Casino hi haurà el gran espectacle de dansa catalana, a càrrec de l’Esbart Dansaire de Rubí, que
ballarà amb les cançons de Manel Blancafort i
una selecció de Gitanes.

Coincidint amb l’inici de la Festa Major el
Museu Thermalia va inaugurar l’exposició ‘Calderins d’arreu, de la memòria als
objectes’. Una mostra feta a partir de la
memòria de calderins i calderines d’arreu del món que un dia van arribar a la
vila termal i l’han convertit en casa seva.
Els protagonistes d’aquesta exposició són
41 persones procedents de 21 llocs diferents repartits en 11 països que han aportat imatges, entrevistes i objectes que han
conformat aquesta exposició. Aquesta
proposta ens descobreix els diferents motius per els quals aquestes persones han
fet de Caldes casa seva i també podrem
veure el testimoni de persones nascudes
al municipi que explica la seva percepció sobre aquestes persones nouvingudes que mica en mica deixen de ser-ho.
Thermalia acull aquesta exposició comisariada per Produccions Nòmades,
un col·lectiu que integren l’antropòloga

Maite Marin i el fotògraf Jordi R. Ramon,
que mostrarà 24 històries en les quals els
protagonistes parlen dels objectes que han
portat dels seus llocs d’origen, un clarinet,
una verge, un clauer, un diari personal,
mobiliari... que ajudaran a explicar les biografies d’aquestes persones que un dia van
arribar a Caldes i ja la senten com a casa
seva. Aquests objectes han arribat des
d’Equador, Les Useres, Sevilla, Uruguai,
el Pakistan, Veneçuela, la Xina, Marroc i
Mali, entre d’altres. Aquesta mostra vol
ser un homenatge a la memòria material i
quotidiana de les persones i permeten vincular el lloc de procedència amb el d’arribada, ajudant-nos a entendre les emocions
i sentiments dels calderins i calderines que
un dia van ser emigrants. Aquesta exposició es podrà veure al Museu Thermalia
fins el proper dia 6 de gener.

exposició | manolo hugué

‘Mirar, pensar i crear’, al Taller d’Art
Els alumnes adults del Taller d’Art Municipal Manolo Hugué van inaugurar dijous
passat, dia 11 d’octubre, a la Sala Delger una mostra dels seus treballs. Fotografies,
gravats, aquarel·les, joies, escultures, peces de ceràmica, dibuixos i pintures són els
diferents elements confeccionats pels alumnes que integren aquesta exposició que
es va inaugurar el primer dia de la Festa Major d’enguany. Aquesta exposició estarà oberta al públic fins el 21 d’octubre.

12 | ESPORTS

calderí / #34

Del 15 d’oct al 05 de nov de 2018

5ens a la cursa més llarga del món

6a Cursa de La Font del Dimoni

Carles Puig, Montse Arimon, Toni Sendra i Maria Vila són
els quatre calderins que van formar l’equip Cicles 02, participants en la BTT Powerade Non Stop MRW. La considerada cursa més llarga i dura del món, amb 770 quilòmetres de
bicicleta de muntanya des de Madrid fins a Lisboa, va finalitzar amb un resultat calderí extraordinari: cinquena posició
d’equips mixtes i 76ena absoluta dels 230 equips Finishers.

El 20 d’octubre que ve se celebrarà la 6a Cursa de La Font del Dimoni, organitzada pel Club Atlètic Calderí. La prova consisteix en
una cursa de muntanya per l’entorn de Caldes amb un recorregut mixt d’un 20% d’asfalt i un 80% de camins i senders. El club
responsable de l’organització recorda que, tot i ser una cursa de
muntanya, és tècnicament assequible, dissenyada per gaudir
a nivell popular i que també dona molt joc a nivell competitiu.

Albert San Andrés

L

a preparació per a uns Jocs
Olímpics és potser un dels
entrenaments més durs
que un esportista pugui
fer. No hi ha marge d’error, ja que en només uns minuts es pot
llençar a les escombraries la feina de
quatre anys o tocar la glòria. Lourdes
Becerra (Sabadell, 1973) ho va poder
comprovar en les tres olimpíades en
les quals va participar (Barcelona’92,
Atlanta’96 i Sydney 2000), on va ser la
segona dona espanyola que va aconseguir arribar a una final olímpica.
Les quatre medalles de Mireia
Belmonte en natació tenen un llarg recorregut en la història de l’olimpisme,
en què abans que ella només Nina Jivanevskaia va ser capaç de conquerir
un bronze pel combinat espanyol, en
cent anys d’olimpisme aquàtic femení, ja que, tot i que la primera olimpíada moderna va ser el 1896 a Grècia, la
natació femenina no va competir fins a
Estocolm 1912. Aquest llarg camí està
forjat per noms com el de Maria Pau
Corominas, primera finalista en uns
jocs olímpics a Mèxic 1968, i Lourdes
Becerra, segona en aconseguir-ho a Atlanta 96.
Becerra, atleta del CN Sabadell
com Corominas, va iniciar una premiada carrera esportiva amb només deu
anys. “Als sis anys tenia molta por
de l’aigua i van apuntar-me a cursets de natació. Als deu, van proposar-me començar a entrenar setmanalment” explica l’ara entrenadora del
CN Caldes. La nedadora aviat va destacar amb resultats positius i els tècnics sabadellencs aviat van fixar-se en
ella: “vaig començar tard a la natació i als 12 anys van proposar-me doblar entrenaments matí i tarda. Als
13 entrava al Col·legi Santa Clara”.
El Santa Clara, una escola sabadellenca depenent del CN Sabadell, l’objectiu
principal de la qual, segons expliquen a
les bases, és preparar “joves esportistes per a l’alta competició, oferint-los
la preparació i els mitjans necessaris
per a millorar el seu nivell esportiu i
fer-lo compatible amb una formació
educativa de qualitat”.
“Als 11 vaig començar a competir. Al 85 anava al primer campionat
d’Espanya per edats i al 86, amb 13
anys, vaig fer el primer absolut espanyol” en el qual, tot i la seva joventut,
aconseguia la mínima per puntuar per
al seu equip, l’objectiu marcat pel club.
El 1988 al CNS es va fer un grup especial per a participar en la 25a edició dels JJOO moderns: Barcelona’92.
“En aquell moment l’objectiu va semblar-me massa gran. Només tenia 15
anys i ni havia pensat arribar a aquell
nivell. Vaig posar-hi moltes ganes i
tot i que va costar molt classificar-se”
explica, mentre confessa que el millor

natació | experiència olímpica

El somni d’una
tarda d’estiu
Lourdes Becerra és entrenadora al CN Caldes després de ser la
segona dona espanyola en classificar-se per a una final olímpica

A l’esquerra, Lourdes Becerra
celebra la classificació per a la
final a Atlanta’96.
A dalt, la nedadora (segona
per l’esquerra) amb les seves
companyes a Barcelona’92.
A baix Becerra com a entrenadora del CN Caldes amb els
nedadors Ainhoa Campabadal i
Marc González. > cedides

“Estava molt
nerviosa, però
molt segura de
mi mateixa. No
passava el temps
per arribar a la
piscina. Vaig ser la
primera a arribar
per escalfar”
Lourdes Becerra
Nedadora olímpica

record que guarda és la cerimònia d’inauguració. Desfilar amb només 19 anys
pel tartà de l’Estadi Olímpic “va ser
una emoció incontrolable, no sabies
ben bé on estaves. És una sensació
única. Comences a escoltar els crits i
les llàgrimes salten dels ulls” incideix
Becerra, que no quallava una gran actuació amb una 28a plaça als 200 braça
y 31a en 200 estils.
Després de Barcelona, ja no va
haver-hi un grup especial per preparar els jocs d’Atlanta. Becerra es prenia un any més tranquil, preparant-se
“temporada a temporada”. Els entrenaments en alçada a Sierra Nevada van
ser molt durs i ella decidia “anar a la
seva” després d’experiències en preparacions anteriors, viatjant quatre dies
després que la resta, per sortir quatre
dies després. Va ser l’única del grup
–va viatjar juntament amb nedadors
del CAR Sant Cugat– que aconseguia

posteriorment classificar-se per als
jocs. L’holandès Paulus Wildeboer va
ser l’ombra de la sabadellenca durant
la preparació, tècnic que va conservar
durant tota la seva carrera.
A Atlanta es va perdre la cerimònia inaugural per estar competint. El
20 de juliol del 96 és una data que mai
oblidarà, quan va aconseguir el somni
d’una tarda d’estiu. Al matí, l’objectiu
era arribar a la final B dels 400 estils,
però Becerra va aconseguir la final A,
superant el rècord d’Espanya a la classificatòria (4:45,54). Fins i tot va liderar la prova en braça, la seva especialitat. “Estava molt nerviosa, però molt
segura de mi mateixa. No passava el
temps per arribar a la piscina. Vaig
ser la primera a arribar per escalfar”. A la final, a la tarda, l’objectiu era
“gaudir i no acabar última”. I ho va
aconseguir. Va acabar setena, millorant
novament el rècord estatal que ella ma-

teixa va fer a semifinals (4:45,17).
Després d’Atlanta, el nivell assolit i
la motivació eren màxims. A l’europeu de
Sheffield 98 aconseguia una plata en 200
braça i el bronze en 400 estils i un any
després es penjava el bronze al mundial
de Hong Kong als 400 estils.
Amb 27 anys, tot i les bones sensacions, a Sydney 2000 els resultats no van
millorar els d’Atlanta i acabava en 14a posició als 400 estils, quedant eliminada als
200 braça.
A banda dels JJOO, Becerra va
sumar un èxit darrere l’altre als campionats nacionals, en els quals aconseguia 33
vegades campionats d’Espanya (100 i 200
braça, 200 i 400 estils), amb 20 plusmarques estatals, bronze i plata a l’europeu de
Sheffield 98 i bronze al mundial de Hong
Kong 99 i diploma olímpic a Atlanta 96.
Aquest és el bagatge d’una atleta d’alt nivell que ara transfereix els seus coneixements des de les piscines del CN Caldes.
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RESULTATS ESPORTIUS 6 I 7 D’OCTUBRE

HOQUEI | OK LLIGA

Setena posició a l’OK Lliga

Acció dels calderins en el duel contra el Voltregà. > M. CÀTEDRA

El Caldes regna en el caos i suma
la tercera victòria (4-6)

El 6 d’octubre passat, el Recam Làser Caldes
celebrava la 2a victòria en la nova temporada a
l’OK Lliga amb el triomf contra el Pas Alcoy (4
a 3) des del Torre Roja. Tres dies després, en
el partit al Palau Blaugrana, els calderins queien per un 5 a 0 contra el FC Barcelona Lassa.

FUTBOL | segona catalana

Empat contra el Masnou
El torneig va aconseguir uns 1.300€ per a la família d’en Pol Molinos. > CEDIDA

Èxit de participació en
benefici a Proyecto Pol
El cap de setmana del 6 i 7 d’octubre va celebrar-se la segona edició
del Torneig Benèfic de Pàdel dedicat a Proyecto Pol, que enguany
va tenir lloc a les instal·lacions del Club Tennis i Pàdel Can Juli, a
Santa Eulàlia de Ronçana.
Unes 80 parelles, és a dir, 40 jugadors i jugadores, van participar en
el torneig, dividit en quatre categories diferents. Els guanyadors de
cadascuna de les categories van ser: Ibáñez i Hernández en la categoria Femení C; Alonso i Gómez en la categoria Femení B; Pascual i
Molina en la Masculí B, i Mainar i Sarrion en la categoria Masculí A.
Segons l’organització, “encara no coneixem la recaptació exacta, però podem afirmar que uns 1.300€ van anar destinats a la
família d’en Pol Molinos”, infant calderí que pateix una malaltia
degenerativa minoritària. El principal objectiu del torneig, a banda
de gaudir d’una saludable jornada esportiva, era ajudar la família
d’en Pol. “Estic molt agraït a tots aquells que van fer aportacions
sense jugar i els que van venir a veure els partits i van comprar
material de Proyecto Pol. Tot suma”, explicava Xavier Comellas,
organitzador del torneig. Gràcies a la bona valoració de la jornada i
l’afluència de participants, “mirarem de seguir treballant per realitzar una tercera edició”, seguia Comellas.

El Recam Làser Caldes suma un nou triomf a Sant Hipòlit de
Voltregà en el duel vibrant del dissabte passat. El partit començava igualat amb un joc ràpid i vertical per part dels dos
equips. “Petxi” Armengol obria la llauna pels locals al minut
4. El golejador Rosa empatava el duel en una gran acció col·
lectiva. Acsensi avançava els calderins al minut 12 i Rovira
feia el tercer finalitzant a la perfecció. Ferran Rosa feia l’1 a 4
de penal abans del descans. A la represa els de Candami ampliaven l’avantatge amb un gran gol d’Acsensi per darrere de
la porteria. Ballart i “Petxi” Armengol retallaven distàncies
pels locals que somiaven amb la remuntada, però Galbas feia
el 3 a 6 abans que Crespo fes el definitiu 4 a 6. Pel camí va brillar la figura de Campor, que va aturar tres penals i dues directes, desesperant l’afició local en una segona part intensa i
que va obligar els arlequinats a suar fins al final per sumar la
victòria. Tres punts d’or que permeten situar-se en una gran
5a posició amb 9 punts de 12 possibles. > Premsa CH Caldes

futbol | 2a catalana

El CF Caldes celebrava un nou partit de lliga
el 7 d’octubre passat, que va acabar en empat
(0-0) contra el Masnou. Amb aquest resultat
en la 6a jornada de Segona Catalana, els calderins sumen un total de 8 punts i se situen en la
10a posició de lliga.

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

Espectacular inici de temporada
El 6 d’octubre començava la nova temporada
del CN Caldes. Arran el partit contra el CFS La
Unión- Peña Johan (6-3), el sènior masculí aconseguia els primers 3 punts i 1a posició de lliga.
Les dones no es quedaven enrere, i guanyaven
el primer partit de lliga contra el Salou (0 a 6).
Les calderines se situaven en 2a posició de lliga.

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

Nova caiguda del CF Caldes

Dues victòries consecutives

Diumenge passat, 14 d’octubre, el CF Caldes va viure una
nova derrota, aquesta vegada en el marc de la setena jornada de lliga a Segona Catalana. El partit disputat contra el
Parets acabava amb un sentenciós 2 a 1 a favor dels locals.
Fins ara, els calderins han sumat dues victòries, dos empats i tres derrotes, i es manté en la 10a posició. El pròxim
duel tindrà lloc diumenge que ve contra Les Franqueses.

El sènior masculí ha estrenat la temporada
de manera immillorable: ja suma dues victòries consecutives. El 6 d’octubre disputava el
segon partit de la temporada, contra el CB Parets Negre (57 a 46 a favor dels calderins). El
sènior femení també suma la 3a victòria consecutiva arran l’últim partit contra el CB Calella
amb un 51 a 70.

CLASSIFICACIONS
hoquei MASC.

hoquei FEM.

FUTBOL

FUTSAL MASC.

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

OK Lliga · J.04

1a Catalana fem · J.05

2a Catalana · G.4 · J.05

Divisió Honor Cat · G.1 · J.02

Divisió Honor · G.1 · J.02

2a masc. · FP.02 · J.03

2a fem · FP.04 · J.05

Sferic - Palau Plegamans 6 - 5
Horta - Voltregà
1-2
Bigues i Riels - Caldes3 - 6
Roda - Manresa
3-1
Malgrat - Reus
2-3

Vic - Joanenc
1-2
Franqueses - Castellar 5 - 0
Parellada - Matadepera 4 - 3
Sabadellenca - Sallent 1 - 1
Gramanet - Juan XXIII 4 - 1
Ripollet - Sabadell
1-1
Parets - Caldes
2-1
Masnou - Cardedeu
1-0
Berga - Roda de Ter
5-1

Xarxa - St Andreu
9-4
Prosperitat - Montseny 3 - 3
Cardedeu - Lloret
2-3
Centelles - Can Calet 3 - 3
Vilamajor - Parets
3-9
Unión - Pineda
4-1
Vall de Tenes - Caldes —

Les Corts - Sta Coloma 3 - 1
Rubí - Salou
4-2
St Vicenç - Vallseca
2-2
Esparraguera - J.Maria 2 - 5
Sants - Morell
0-1
Mataró - Tarragona
4-2
Cornellà - Caldes
1-5

Badalonès - Granollers
Arenys - Badalona
Parets - Argentona
Mataró - Caldes
Malgrat - Franqueses
Garriga - St Andreu
Col·legi BDN · Calella

Alcoi - Igualada
Girona - Lloret
Noia - Lleida
Vandrell - Barcelona
Vic - Reus
Voltregà - Caldes
St Cugat - Liceo
Calafell - Alcobendas

1-4
3-3
3-3
1-5
2-3
4-6
3-3
6-4

70 - 85
46 - 51
75 - 72
78 - 56
—
74 - 79
72 - 65

Argentona - Lima Horta 60 - 53
Bosco Horta - CBSAPS 49 - 42
Calella - Canyelles
51 - 48
Martinenc - Sta Perpètua 56 - 25
Granollers - Vilassar D. 56 - 44
Ripollet - Neus
74 - 46
Mollet - Claret
58 - 51
Caldes - Premià D.
50 - 56

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

1. FC Barcelona
2. Lleida
3. Reus
4. Igualada
5. Recam Làser Caldes
6. Liceo HC
7. Calafell
8. Noia Freixenet
9. Lloret
10. Alcobendas
11. Girona
12. St Cugat
13. Voltregà
14. Vic
15. Vendrell
16. Alcoi

12
10
10
9
9
7
7
7
5
5
4
1
1
1
1
0

1. Reu Deportiu
2. CH Mataró
3. CH Sferic
4. CP Voltregà
5. Caldes Recam Làser
6. HC Aplicat
7. Cerdanyola HC
8. HC Palau Plegamans
9. CH Lloret
10. CP Roda
11. CHP Bigues i Riells
12. UE Horta
13. CP Manresa
14. CP Malgrat

13
12
12
12
7
7
6
4
4
3
2
1
1
0

1. Berga
2. Parets
3. Joanenc
4. Gramanet
5. Franqueses
6. Cardedeu
7. Sabadell
8. Masnou
9. Ripollet
10. CF Caldes Montbui
11. Sallent
12. Sabadellenca
13. Vic Riuprimer
14. Can Parellada
15. Castellar
16. Roda de Ter
17. Matadepera
18. Juan XXIII

19
17
16
16
15
12
11
11
11
8
8
8
7
7
7
3
2
0

1. Lloret
2. Jako Centelles
3. Parets
4. Xarxa
5. CN Caldes
6. La Unión - Peña Johan
7. Pineda de Mar
8. Vilamajor
9. Can Calet
10. Cardedeu
11. CEFS Prosperitat
12. Montseny
13. Vall de Tenes
14. St Andreu Sagrera

6
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
0
0

1. CN Caldes
2. Les Corts
3. Aliança Mataró
4. Jesús - Maria
5. Rubí
6. Jordi Torras St Vicenç
7. Pax Tarragona
8. Magic Sants
9. El Morell
10. Estel Vallseca
11. Sta Coloma
12. Cornellà
13. Salou
14. Esparraguera

6
6
6
4
4
4
3
3
3
1
0
0
0
0

1. Badalona
2. Col·legi BDN
3. Mataró
4. Granollers
5. CN Caldes
6. Malgrat
7. Franqueses
8. Calella
9. Badalonès
10. St Andreu
11. Parets
12. Argentona
13. Arenys
14. La Garriga

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

1. Martinenc
2. Premià de Dalt
3. Argentona
4. CN Caldes
5. CBSAPS
6. Ripollet
7. Canyelles
8. Granollers
9. Sta Perpètua
10. Mollet
11. Lima - Horta
12. Calella
14. Bosco - Horta
15. Vilassar de Dalt
16. Neus

5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

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

0
0
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
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del 16 d’octubre al 05 de novembre de 2018
EXPOSICIONS
Exposició d’objectes
relacionats amb la Santa
Majestat de Caldes de Montbui.
Del 13 d’octubre al 21 d’octubre .
En horari d’obertura de l’Església.
Lloc: Església parroquial de Caldes
Exposició de manualitats i
Puntes de Coixí.
Del 12 al 21 d’octubre.
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
“MIRAR, PENSAR, CREAR”
Obres dels alumnes adults
del Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué
Del 12 al 21 d’octubre.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué
Exposició de les obres
concursades al XVII Concurs
Nacional de Pintura i
Aquarel·la ràpida Sebastià
Badia i V Concurs Nacional
d’Escultura Sebastià Badia.
A partir del 4 de novembre.
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: Casino de Caldes
de Montbui, Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Col·labora: Artsgrup i Acció
Cívica Calderina.

octubre

Dimarts 16

18 h · ACTIVITAT INFANTIL
“Juguem a endevinalles!”
a càrrec d’Un Conte al Sac.
Apartir de 3 anys.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

Dimecres 17
08 h · CAMINADA
Caminada a La Font dels
Enamorats
Sortida: Estació d’autobusos
Org.: Caminades de l’Esplai
16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
17.30 h · STORY TIME
“The Witch’s broomstick”,
a càrrec d’Andrea Pavlich.
A partir de 4 anys.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge School i la
Biblioteca de Caldes de Montbui.
19.30 h · CONFERÈNCIA
“Imatges Universals. La
Majestat de Caldes”, a càrrec
de Rosa Ribas, professora de la
Facultat Antoni Gaudí.
Lloc: Sala Noble de Can Rius

Dijous 18
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics. Cada dijous.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 19
10.30 h · PORTES OBERTES
10.30 a 12.30h i 16.30 a 18.30h.
Lloc i org.: Fund.Santa Susanna
11.30 h · MISSA I OFRENA
FLORAL AL REMEI
Org.: Fund. Santa Susanna
17.30 h · BIBLIOLABS
“Dibuixem amb llum”,
activitat familiar dels 4 a 10 anys.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
19 h · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació de la novel·la «Toda
la muerte para dormir»
(ed. Carena) amb l’autor.
Lloc: Cases dels Mestres
Organitza: Caldes Solidària
19.30 h · IOGA EN FAMÍLIA
Classe de ioga tots els divendres,
per a famílies i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

Dissabte 20
12 h · UN CONTE AL SAC
Narració de contes per a petits
lectors.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
15.30 h · NATACIÓ
1a lliga infantil
i lliga absoluta de natació
Lloc i organitza: CN Caldes
17 h · CURSA
6a Cursa de La Font del Dimoni.
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Club Atlètic Calderí
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes A vs. AECAM Malgrat
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCBQ
17.45 h · WATERPOLO
CN Caldes vs. CW Sant Adrià
Lloc: Caldes de Montbui
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. Jardí Santa Susanna
20.30 h · VERSOTS I
CORREFOC INFANTIL DE
FESTA MAJOR
Acte anul·lat durant Festa Major
Lloc: Plaça de l’U d’Octubre
Org.: Assoc. Cultural Ball de Diables
20.30 h · SOPAR
INTERCULTURAL
Lloc: Pista del Bugarai
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
21.30 h · SOPAR BALL
Música en viu del duet Exquitx,
sopar a càrrec de Termes Victòria.
Lloc i org.: Casino de Caldes
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes FS vs. Cardadeu. F.S.
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF

Diumenge 21
10 h · TROBADA PUNTAIRES
Lloc: Passeig del Remei
Org.: Assoc. cultural de la Dona

12 h · CASTELLERS
Lloc: Ermita del Remei
Org.: Colla de Castellers de Caldes
12 h · FUTBOL
CF Caldes vs. Les Franqueses
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF
12.15 h · SARDANES
Ballada de sardanes amb
la Cobla Genisenca.
Lloc: Recinte del Remei
Organitza: Agrupació
Sardanista Calderina
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran
18 h · BÀSQUET FEMENÍ
CBS Canyelles vs. CN Caldes
Lloc: I.E.S. Oriol Martorell
(Barcelona)
Organitza: FCBQ
18 h· FUTSAL FEMENÍ
Santa Coloma vs. CN Caldes
Lloc: Pav. Municipal La Colina
Organitza: FCF
19.30 h · DANSA CATALANA
A càrrec de l’Esbart Dansaire de
Rubí. Preu entre 10 i 13€.
Lloc i org.: Casino de Caldes

Dilluns 22
19.30 h · IOGA
Classe de ioga tots els dilluns,
per adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

Dimarts 23
21 h · HOQUEI MASCULÍ
Recam Làser Caldes vs. Igualada
Lloc: Pav. Municipal Torre Roja
Organitza: RFEP
21.30 h · GRUP DE
SUPORT A RAÜL ROMEVA
Reunió per impulsar nous actes i
accions per exigir l’alliberament
de Raül Romeva.
Lloc: El Centre
Organitza: Grup de Suport
a Raül Romeva

Dimecres 24
08 h · CAMINADA
Caminada a Can Duran
Org.: Caminades de L’Esplai
09 h · TALLER
“Jo ho puc aconseguir. Explota
les teves potencialitats:
Prioritza, organitza’t i decideix”.
Lloc: Servei d’Ocupació
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
16 h · XERRADA
A càrrec de Ramón Huertas
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
18 h · TALLER
“Fem un ram de flors seques”
a càrrec de Sandra Bercero.
Lloc i organitza: Cooperativa 70

19 h · CONFERÈNCIA
“Criptomonedes i blockchain”
a càrrec de Jordi Herrera.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària “Delfí Dalmau i
Argemir” de Caldes de Montbui

Dijous 25
17.30 h · XERRADA
“Nous iniciatives comunitàries:
trencant el tabú de la mort”.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Creu Roja,
Obra Social “La Caixa” i
Fundació Santa Susanna
Col·labora: Biblioteca de Caldes

Divendres 26
17 h · CAMINADA
SOLIDÀRIA EN FAMÍLIA
Dedicada a la ONG “Petits Detalls”.
Lloc i organitza: Escola El Farell
18 h · HORA DEL CONTE
“Contes ben torrats!”,
a càrrec d’Un Conte al Sac.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

Dissabte 27
08 h · EXCURSIÓ
Excursió a Tordera
Organitza: Caminades
de L’Esplai
16 h · WATERPOLO
CE Picornell vs. CN Caldes
Lloc: Picornell
17.30 h· FUTSAL FEMENÍ
C.N. Caldes vs. El Morell
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
19h · FUTSAL MASCULÍ
Jako Centelles vs. CN Caldes
Lloc: Pav. Municipal de Centelles
Organitza: FCF
19.15 h · BÀSQUET MASCULÍ
C.B. La Garriga vs. CN Caldes
Lloc: Poliesportiu Can Noguera
Organitza: FCBQ
20 h · HOQUEI MASCULÍ
CE Vendrell vs. Recam Làser Caldes
Lloc: El Vendrell
Organitza: RFEP

Diumenge 28
11.30 h · FUTBOL
Sabadellenca vs. CF Caldes
Lloc: Sabadell
Organitza: FCF
12 h · CASTELLERS
Lloc: Mollet del Vallès
Org.: Colla de Castellers de Caldes
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes vs. F.C. Martinenc
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCBQ
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran

Dimarts 30
19 h · XERRADA
Xerrada sobre l’obra “Senectud”
d’Italo Svevo, dinamitzat per
Ruth vilar de Cos de Lletra.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

Dimecres 31
09 h · CAMINADA
Caminada a la Torre Marimon
Org.: Caminades de L’Esplai
16 h · CASTANYADA
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
18 h · XERRADA
Sobre l’obra “Xerres massa” de
Joyce Carol Oates, dinamitzat
per Cos de Lletra.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui
21 h · CASTANYADA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i Organitza:
L’Esplai

novembre
Dissabte 03

17 h · V CONCURS
NACIONAL D’ESCULTURA
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: Casino de Caldes,
Deptartament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
Col·labora: Artsgrup i Acció
Cívica Calderina
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes A vs. Badalonès
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCBQ
19.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CBSAPS vs. CN Caldes
Lloc: Pista Pol. 3 Xemeneies
(Barcelona)
Organitza: FCBQ
20 h · HOQUEI MASCULÍ
Recam Làser Caldes vs. CH Lloret
Lloc: Torre Roja
Organitza: RFEP

Diumenge 04
12 h · CASTELLERS
Lloc: Cornellà de Llobregat
Organitza: Colla de Castellers de
Caldes de Montbui
12 h · FUTBOL
CF Caldes vs. Ripollet C.F
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran
18.30 h · TEATRE
“Una nit a casa seva” de Jean
Letraz, dins del XI Cicle de
Teatre de Tardor.
Lloc i organitza: Casino de
Caldes de Montbui
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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

La frase de la quinzena

Mots encreuats

Farmàcia Codina

“Canvia els teus pensaments
i canviaràs el teu món”

1

93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

> Norman Vincent Peale

2

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS
10 d’octubre
MARIA ROSA BLANCAFORT
CLIVILLERS
10 d’octubre
ANA MARIA OROMI
SAENZ DE NAVARRETE
10 d’octubre
VICENTE RUIZ MARTIN
10 d’octubre
JOSE CASTILLO VILLANUEVA
09 d’octubre
REMEI ROSELL ROSIÑOL
06 d’octubre
JOSE PUIGDOMENECH GIRBAU
06 d’octubre
DOLORES FIGUEROLA CIVIT
03 d’octubre
MANUEL CASTRO LEDESMA

1

2

3

4

5

6

7

3
4
5
6
7
8
9
10
Cesc Carceller
Director del Centre d’Escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a EDAMI

8

9

10

HORITZONTALS: 1 | Instrument músic de teclat. Consonant.
2 | Conducte digestiu. Període de temps indeterminat. 3| Afirmació.
Hidrocarbur aromàtic que conté un cicle benzènic o uns quants
cicles benzènics no condensat entre ells. En sentit contrari, vall
fluvial profunda envaïda pel mar. 4 | Cànem de segona qualitat. Xai.
5 | La primera. Cinquanta romans. Consonant. Garantía económica
d’una persona. 6 | Pertanyent als llavis. Un romà. I ara, cinquanta.
7 | Encès d’ira. Organització destinada a l’ajut a les persones en risc.
La primera. 8 | Dona afectada de nanisme. En sentit contrari, so que
fa, en rebre un xoc, un objecte de metall o de vidre. 9 | Alfabet. Peça
rodona de metall o terrissa que serveix per cuinar. 10 | Seguretat
Social. Fill del germà.
VERTICALS: 1 | Alcaloide aïllat del peiot, d’efectes al.lucinògens.
2 | Lloc de refugi per als perseguits. Naturals d’Aràbia. 3 | Negació.
Natural d’Albània. 4 | En sentit contrari, ganxo de ferro amb
mànec de fusta que usen els pescadors de la costa de València.
En sentit contrari, poble de Castelló, a l’Alt Maestrat. 5 | Falsa
aparença. Preposició. 6 | En sentit contraria, famós joc infantil
de construccions. De nou en sentit contrari, l’objectiu del futbol.
Vocal. 7 | Consonant. Article. En sentit contrari, ciutat d’Alemanya.
8 | Deessa. Estic atent al que pot pasar. 9 | Vora del mar o d’un riu.
Rel.lacio de Llocs de Treball. 10 | Vinya d’una varietat que dona
grans grossos, rodons i apinyats.

SOLUCIONS HORIZONTALS
SOLUCIONS HORITZONTALS: 1. MANICRD.P. 2. ESOFAG. ERA. 3. SI. ARE. AIR. 4. CLARELL. BE.
5. A. L. T. AVAL. 6. LABIAL. I. L. 7. IRAT. ONG. A. 8. NANA. GNIRD. 9. ABECE. OLLA. 10. SS. NEBOT.

Farmàcia Brunat
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Jugadora de rugbi i Guardó Especial de la Nit de l’Esport

Curiositats

Anna
Puig
Delgado

Cada dilluns, dimecres i divendres es desplaça a Sant Boi, a
uns 50 quilòmetres de Caldes, per assistir als entrenaments
de la UE Santboiana. Al febrer, amb la selecció espanyola, va
aconseguir la medalla d’or a l’europeu que es va celebrar a
Brussel·les. Ambició, tenacitat i superació són tres trets que
caracteritzen la jove calderina, que acaba de complir 19 anys.

Jordi Rius
· Quan vas començar en el rugbi?
Vaig començar quan tenia 5 anys. Tot
va ser pel meu germà gran, que té 24
anys, i que ha estat convocat per la
selecció catalana i espanyola. Quan
érem petits, jo anava a veure els seus
partits, on també hi havia altres germanes. Ens van posar amb els nois
a jugar. Des de petita he fet tots els
equips de tota l’escola. Va arribar un
moment en què no podia jugar més
amb els nois i vaig passar al femení.

Q. PASCUAL

· Per què vas triar Sant Boi?
El meu pare és infermer i treballava a
l’Hospital de Sant Boi i per això ens va
apuntar a la Santboiana.

“M’agrada molt
el rugbi, però sé que
no en viuré”

Del 15 d’oct al 05 de nov de 2018

· Fas rugbi o rugbi XV?
Durant la temporada fins al febrer, faig
rugbi XV. Després ja ve el seven, amb
set jugadores. És més físic i es tracta de
córrer, som menys gent al mateix camp.
· A la gent li espanta el rugbi perquè és un esport de contacte i potser poden haver-hi moltes lesions?
Jo encara no m’he trencat res. Toquem
fusta, però. Potser m’he torçat el turmell. Tothom pensa en el futbol americà amb totes les proteccions. Però aquí
és totalment diferent. Vaig així tal qual,
em poso una protecció bucal i ja està.
· En quina lliga competeix l’equip femení de la Santboiana?

El nostre equip juga a la catalana, no és a la divisió d’honor. Dins
de les lligues regionals, nosaltres
estem a primera catalana, on som
vuit equips. Després hi ha la segona catalana, on hi ha dos grups en
els quals militen els equips en desenvolupament o que no tenen prou
fitxes per tenir quinze persones.
· Et requereix molt sacrifici personal la pràctica d’aquest esport?
Sí. Vaig a l’Hospital Clínic a fer
pràctiques i d’allà me’n vaig a Sant
Boi. Una hora en transport públic.
Quan acaba l’entrenament, em
venen a buscar els pares. També
m’aixeco d’hora al matí, vaig al gimnàs i faig el físic que em passen...
perquè, per exemple, hi ha entrenaments de la selecció que són un dimarts a les 17.30 h i no puc anar-hi.
M’agrada molt el rugbi i sé que no
en viuré. Si estigués becada, però
el XV no és olímpic i només rebem
dietes quan estem convocades.
· El rugbi és un esport molt masculí o les coses estan canviant?
Crec que les coses estan canviant
força. També és veritat que quan
vam guanyar a Brussel·les vam
sortir al diari Marca, però me’n recordo que els nois estaven a punt
de classificar-se pel Mundial i els
van dedicar mitja plana com nosaltres. Sí que estan canviant les
coses i les noies hem guanyat més

títols que els nois i hem anat a més
mundials, però vaja...
· Es poden veure a la televisió
partits vostres?
No. Ara amb La Xarxa, que està
força pel rugbi, l’any passat van
gravar les finals de nois i noies.
A Teledeporte sí que es pot veure
la jornada de divisió d’honor dels
nois, però de les noies, no.
· Què t’aporta el rugbi?
M’emporto força bones amistats.
És una manera de desfogar-se perquè vaig tot el dia amb estrés. Arribo a l’entrenament i m’ho passo
molt bé. M’agrada el que faig.
Per què recomanaries la pràctica del rugbi?
És un esport diferent, perquè tens
de tot: contacte, companyonia... No
es tracta d’estavellar-se, és molt de
pensar sobre la marxa i d’entendre
molt bé el joc i veure els forats per
on colar-te.
· Fins quan et vols dedicar al rugbi?
Uns 10 anys més. La setmana passada desitjava que acabés perquè
estava molt cansada. Tampoc vull
arribar a la situació de gent a la selecció que ha esperat als 35 anys
per arribar al mundial.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

