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A sobre un dels diversos detalls florals que s’han dipositat aquests dies al cementiri. A la dreta dues visitants passejant pel recinte funerari de la vila. > Q. pascual

El cementiri, l’homenatge als
difunts a Caldes de Montbui
1 DE NOVEMBRE | serveis funeraris

L’equipament ha estat objecte de diferents reformes els darrers anys que han endreçat i embellit l’espai
Jordi Rius

A

quests dies, el cementiri
de Caldes ha rebut nombroses visites de familiars
que, aprofitant la celebració de Tots Sants, s’han
acostat a l’equipament per retre homenatge als seus difunts. El cementiri va
ampliar els horaris del 29 d’octubre al 2
de novembre i va obrir de 8 h a 18 h. El
bus urbà va fer, el dia de Tots Sants, viatges cada mitja hora de l’estació al cementiri entre les 9 i les 18 hores. Un dels
treballadors del cementiri, Eduard Burgueño, admetia després del dia de Tots
Sants que “com cada any, hi ha hagut
molta gent”. Normalment, les visites a

Reformes

El canvi de
paviment dels
carrers ha fet que
el cementiri estigui
més endreçat

Accés a peu

Queda per
resoldre el pas per
sota de la C-59
que uniría el carrer
Bigues amb el
Camí de les Vídues

l’equipament es produeixen al llarg de
tota la setmana, però el fet que va ploure el dia 31 d’octubre va provocar que les
visites aquell dia es frenessin. A més, a
l’estar davant de la possibilitat de quatre dies de festa va fer que “aquest any
s’hagi notat una mica menys de presència de gent al cementiri”.
El juny d’aquest any, l’Ajuntament
de Caldes de Montbui ampliava l’oferta
de nínxols del cementiri municipal amb
una obra que va començar al febrer. En
total, es van construir 34 nínxols de segona categoria, amb dues cavitats cada
un, que es gestionen a través de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament. Els nínxols s’adjudiquen a les
famílies partint de les seves necessitats
i no es poden adquirir amb anticipació.

“Els nínxols de segona han estat sempre els més demandats” explica el regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat,
Jaume Mauri. Aquests nínxols no estan
del tot ocupats i Mauri reconeix que encara es pot créixer amb més places “que
s’aniran fent a mesura que la demanda augmenti”. El cementiri actual pot
augmentar més en espai, ja que “encara
ens queda mitja illa més per créixer”.
L’equipament municipal, seguint
la tendència del serveis funeraris per
la incineració –l’Associació Nacional de
Serveis Funeraris revela que la incineració és la opció que més ha crescut els
darrers anys, i que és l’escollida en un
40% dels casos en l’actualitat– també
compta amb un columbari amb una capacitat per a 120 urnes. Actualment,

una tercera part del columbari del cementiri municipal ja està ocupat.
L’oferta se suma al columbari que
des del 14 d’octubre funciona a la parròquia de Santa Maria, amb 245 espais
i capacitat per a unes 500 urnes. L’empresa Coral Memorial, especialitzada
en la fabricació, comercialització i gestió integral de columbaris, ha impulsat
el nou projecte dins de l’església.
El cementiri de Caldes té la majoria dels vials arreglats i asfaltats d’un
color vermell bordeus, una actuació
que va finalitzar fa dos anys i que es
va completar amb una actuació de la
brigada municipal que va incloure el
soterrament de serveis d’aigua, aigua
de rec, enllumenat i presses de corrent elèctrica. Tot plegat “dona una

Del 06 al 19 de novembre de 2018

calderí / #35

ACTUALITAT | TOTS SANTS | 03

imatge de sobrietat a l’equipament
i fa que tingui molt més bon aspecte de neteja i de recinte endreçat, ja
que quan no estava asfaltat i plovia
una mica o feia una mica de vent la
sorra es movia, s’embrutaven les voreres i deixaven una imatge de molt
brut”, explica Mauri. Ara, després de
la inversió en pavimentar els carrers,
“hem guanyat moltíssim”, a més que
el servei de neteja viària “hi passa de
tres a quatre vegades per setmana”.
Les millores introduïdes al recinte fan
que “tinguem a Caldes un dels cementiris més dignes i embellits de
la comarca”.
MILLORAR-HI L’ACCÉS A PEU
Un dels aspectes que cal millorar és
l’accés per a vianants al cementiri, situat al costat de la C-59. En aquest sentit,
“estem treballant amb la Generalitat
un projecte executiu per fer un pas
soterrat per connectar Caldes amb
el cementiri, salvant la barrera de
la C-59” assegura el regidor d’Espais
Públics i Sostenibilitat. La carretera és
una autèntica frontera per als vianants
que volen anar a peu al cementiri o a
Caldes Animal. De moment, ja hi ha els
pas soterrat que connecta el municipi
amb el polígon industrial de La Borda.
Aquest pas també garanteix la connexió segura a peu o en bicicleta amb els
barris de Torre Negrell i Can Valls. La
connexió de la vila amb el cementiri es
faria enllaçant el carrer Bigues amb el
Camí de les Vídues.
El cementiri té racons especials
com l’espai on resten les despulles de
cristians evangèlics “incompresos i
separats per causa de la seva fe i obediència al Crist”, segons consta en una
làpida que van col·locar com a homenatge familiars i l’Església Evangèlica de Caldes el 31 d’octubre de fa vuit
anys. Entre les persones sepultades
en aquest espai hi ha Jorge Lawrence
Davis, mort el 1894, que va ser el fundador de l’escola dels pobres i de Església Evangèlica de Caldes de Montbui.

Recuperació d’una làpida carlina
El setembre del 2012 es va retirar del cementiri un làpida
carlina degradada que va quedar sota la custòdia de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Fruit de la proposta i el
seguiment dels veïns Marta Barceló, Joan Villanueva i Quim
Campistron, la làpida va ser restaurada per encàrrec del
Museu Thermalia fa tres anys.
La peça de marbre va ser construïda l’any 1915 a través
de subscripció popular i, per tant, representa la voluntat
del poble de retre homenatge a les víctimes de l’atac
carlí a Caldes de Montbui el 29 i el 30 de juliol de 1873.
Es troba situada en un nínxol de titularitat municipal i hi
figuren l’antic escut de la vila i el text “La villa de Caldas
de Montbuy // A los que sucumbieron heroicamente
defendiéndola del ataque Carlista en 29 y 30 de junio de
1878 // R.I.P // Julio 1915”.
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COMERÇ | CONVENI

Aliança amb
PIMEComerç
Vallès Oriental
El 26 d’octubre es va signar el
conveni per a la promoció d’accions
de millora en el desenvolupament
del comerç local de proximitat
L’alcalde, Jordi Solé, amb Carles Gironès, president de PIMEComerç Vallès Oriental, i la regidora Núria Carné. > I. HIJANO

L’alcalde de Caldes de Montbui,
Jordi Solé, i el president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, signaven el divendres
26 d’octubre un conveni de col·
laboració entre les dues entitats
amb l’objectiu de promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç de proximitat del
municipi a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en benefici
de les petites i mitjanes empreses
comercials i de la cohesió territorial en l’àmbit municipal.
Segons Jordi Solé, “hi ha voluntat
política de recolzar el teixit comercial de Caldes perquè hi ha el
convenciment que un poble que

és capaç de preservar el seu teixit comercial és un poble viu, un
poble actiu i fort”. L’alcalde afegia
que, gràcies a la formalització de
l’aliança amb PIMEComerç, “tindrem l’ocasió de dur a terme activitats conjuntament, amb el
propòsit d’ajudar l’associacionisme comercial del nostre municipi, donar-li eines perquè les
entitats puguin fer la seva feina
amb les millors condicions possibles”. De fet, Jordi Solé assegura que “necessitem cuidar el comerç de proximitat perquè és el
model de comerç que és més a
prop del model de societat que
nosaltres volem, el que volem

treballar i també preservar”.
La nova aliança amb PIMEComerç
Vallès Oriental es tradueix en l’establiment “d’un projecte global
de comerç, turisme i restauració”, deia Carles Gironès, president de l’entitat de la comarca, en
el qual es delimitarà un pla estratègic global que es veurà vertebrat
en accions conjuntes, dedicades a
la professionalització del sector, la
promoció i l’enfortiment de les entitats associatives de comerç, i l’organització de xerrades, jornades i
sessions formatives, entre d’altres
eines que ajudin a incrementar la
competitivitat del comerç de proximitat a Caldes.

“Estem davant d’uns canvis de
mercat molt importants, referits a noves formes de consumir
i comprar, i hem d’ajudar al comerç de proximitat per transformar-se i, sobretot, adaptar-se a
aquests nous canvis”, seguia Gironès, qui afegia que “cal dinamitzar
el municipi per tal que els calderins i calderines sentin la necessitat no només de comprar a la seva
vila, sinó també d’anar a dinar i,
en resum, de fer vida a Caldes”.
El nou conveni, que tindrà una vigència de dos anys, compta amb el
suport i la col·laboració de la Unió
de Comerciants i Industrials de Caldes (UCIC), una entitat que aposta

per aquesta actuació conjunta en
benefici del comerç de proximitat
calderí. La regidora de Desenvolupament Econòmic de Caldes de
Montbui, Núria Carné, perfilava les
primeres passes per posar en pràctica aquesta nova aliança: “Començarem fent el calendari del programa, establint unes sessions
de treball, fent un pla estratègic
global i, també, creant una Taula
de Comerç, com la que ja tenim
a Caldes, focalitzada en el turisme”. Així doncs, durant el trancurs
del conveni, es faran reunions periòdiques de seguiment i dels acords
adoptats entre les parts implicades
en el projecte.

EMPRESA | CALDES EMPRÈN

TRANSPORT | mobilitat

Els assistents atenent a les explicacions sobre el servei Reempresa que s’ofereix a Caldes de Montbui. > AJ. CALDES

Una de les noves parades, a l’entrada de l’Institut Pic del Vent. > AJ. CALDES

Jornada dedicada al Reempresa 2018

Nous horaris i parades del bus urbà
que milloren les connexions a la vila

El 26 d’octubre es va celebrar un acte de presentació del programa
El matí del divendres passat, 26
d’octubre, les instal·lacions de
Caldes Emprèn, situades al polígon Industrial La Borda de Caldes
de Montbui, acollien la presentació del programa Reempresa 2018.
L’Ajuntament de Caldes va organitzar aquesta sessió informativa i va convidar-hi les persones
o empreses interessades que volguessin aprofundir el seu coneixement respecte el servei que es
presta des d’aquest programa, coordinat per la Diputació de Bar-

celona. El servei Reempresa és
un sistema generalitzat de compravenda de negocis mitjançant
el qual es fa intermediació entre
empreses que es troben en procés
de cessió i persones emprenedores que puguin estar interessades
a donar continuïtat a una activitat
ja en funcionament. “És una eina
que permet salvar projectes empresarials que no només tenen
passat, sinó que també tenen un
futur”, explicava Jordi Solé, alcalde de la vila, en l’acte de renova-

ció del compromís de Caldes amb
el Centre de Reempresa de Catalunya el 9 de febrer passat.
Al llarg dels últims tres anys de
funcionament del programa a Caldes, el punt d’atenció del servei Reempresa ha donat d’alta 35 persones reemprenedores, una desena
d’empreses cedents i s’han obtingut, finalment, tres casos d’èxit
amb la cessió definitiva entre empreses i persones emprenedores,
segons les dades registrades fins al
passat mes de febrer d’aquest 2018.

Des d’ahir, dilluns 5 de novembre, s’han adequat noves millores del
bus urbà per donar resposta a les necessitats dels alumnes dels instituts de Caldes de Montbui i les connexions amb el bus interurbà.
D’una banda, s’han articulat cinc nous punts de parada propers als
centres educatius que permeten una millor connexió per als alumnes
dels instituts que viuen als barris on no disposen de cap altre transport públic regular, a banda del bus urbà. Així, s’ha aconseguit una
important millora en l’enllaç de l’eix nord-sud del municipi (des de
Can Valls/Torre Negrell fins a La Font dels Enamorats), amb l’objectiu prioritari de reduir la mobilitat privada tot mantenint i ajustant
mínimament els recorreguts actuals.
D’altra banda, s’ha establert també una nova redistribució horària
ajustada a les entrades i sortides dels instituts que, a banda de les
noves parades, permet una millor connexió amb Barcelona i les correspondències amb la línia exprés en hores punta (abans de les 9 h
del matí i amb les expedicions de les 17:30 h a 19 h des de Barcelona).
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PREMIS | RUTA ESPAÑOLA DEL BUEN PAN

PREMIS | ESTUDIANTS

L’Espiga d’Or, de Cal Falsina, ha estat reconeguda
com una de les 80 fleques TOP del territori espanyol
La fleca calderina va presentar dues elaboracions que els ha merescut el distintiu
La fleca L’Espiga d’Or, de Cal Falsina, va ser
guardonada, el dimarts 2 d’octubre passat,
amb una Estrella Dir en el certamen organitzat per Panàtics, que reconeix a la família de
forners calderins com una de les 80 fleques
TOP d’Espanya. Gràcies al guardó, la fleca
de Caldes de Montbui forma part de la “Ruta
Española del Buen Pan”, una plataforma des
d’on es reconeix als forners de més alt nivell
en l’àmbit de tot el territori peninsular.
En la semifinal del concurs, la família Ventura Falsina va presentar dues elaboracions
pròpies: un rodó de blat i massa mare amb 24
hores de repòs, i un segon elaborat amb blat
de sègol i amb tres hores de repòs. Les dues
elaboracions calderines van servir a l’Espiga
d’Or per rebre el reconeixement en l’esdeveniment nacional: “Haver guanyat aquesta
estrella ens fa estar molt contents, perquè
es valora la feina feta durant anys i ara té
la seva recompensa”, explicava Ester Ventura, de l’Espiga d’Or.
El comerç calderí, L’Espiga d’Or, va ser fundat a Caldes de Montbui l’any 1947 i reuneix
tres generacions de forners professionals de
la família Falsina. Pere Falsina va ser el responsable d’obrir les portes del primer forn,
encetant així la història d’aquest negoci familiar que, actualment, és dirigit per les seves
netes, Meritxell i Ester Ventura Falsina. Tot i

Un Premi Extraordinari
de Batxillerat per al
calderí Santiago Pérez

D’esquerra a dreta, Meritxell, Jordi i Ester Ventura, mostrant els dos rodons premiats. > CEDIDA

estar-ne les dues al capdavant, encara reben
el suport i ajuda del seu pare, Jordi Ventura,
marit de Ramona Falsina, filla del fundador.
Meritxell Ventura és fornera de professió des
dels 18 anys, formada a l’escola del Gremi Flequers de la província de Barcelona. La seva
germana, Ester Ventura, és fisioterapeuta i
osteòpata de formació, però actualment es

dedica 100% al negoci familiar: “Després de
70 anys d’activitat, ens sentim molt orgullosos d’aquest reconeixement a la nostra
feina”. Sempre a l’avantguarda en el sector,
actualment Cal Falsina compta amb dues fleques a la vila termal: una al carrer Major i
l’altra a l’avinguda Fontcuberta, on també es
disposa d’un espai de degustació.

L’alumne de l’Institut Manolo Hugué,
Santiago Pérez, que va obtenir la qualificació més alta de Caldes en la Selectivitat
d’enguany, és un dels 44 alumnes que van
rebre els Premis Extraordinaris de Batxillerat, atorgats pel Conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, el 18 d’octubre
passat. Aquests premis són un reconeixement oficial a l’excel·lència dels estudiants que van superar segon de batxillerat
el curs passat amb les millors qualificacions de Catalunya i, sense dubte, suposen
un estímul per als guardonats per seguir
la seva eficiència formativa. Els guanyadors quedaran exempts de les taxes universitàries durant el primer curs, obtindran una plaça gratuïta durant el curs
que ve a l’Escola Oficial d’Idiomes i una
estada en un centre de recerca de referència. A més, poden optar al Premi Nacional de Batxillerat que atorga el Ministeri d’Educació entre els guanyadors de
la resta de l’estat.

RECONEIXEMENT | FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

gestió de residus | reciclatge

Mossèn Xavier Blanco, segon a la dreta, amb els representats de les altres set fundacions guardonades. > CEDIDA

Els punts de recollida de residus del carrer de les Escoles Pies. > i. hijano

Guardó pels més de 500 anys de vida

Foment de la recollida selectiva

La fundació va rebre el premi de mans de la consellera de Justícia

Durant les tardes dels dies 29, 30 i 31 d’octubre i 5 de novembre, els ciutadans de Caldes s’han pogut trobar amb informadors ambientals a les
àrees pròximes de recollida de residus del municipi. Aquesta acció respon
a la Campanya “Aquí no llencem res... Aquí ho reciclem tot” que es du a
terme als diferents municipis de la comarca, emmarcada en la Campanya de Comunicació i Sensibilització per Fomentar la Recollida Selectiva
de Residus Municipals. La tasca dels informadors s’ha basat en informar
els ciutadans sobre com poden contribuir a augmentar l’índex de reciclatge i incidir, així, en un canvi d’hàbits tot explicant els efectes negatius
que té sobre el medi ambient llençar els residus en una mateixa bossa.
D’altra banda, no reciclar també implica una despesa important en
concepte econòmic. Any rere any, la brossa del contenidor del rebuig general suposa un cost més elevat d’abocador que repercuteix en la taxa
de recollida de deixalles. Actualment, Caldes recicla un 49% de les deixalles, amb l’objectiu d’aconseguir arribar a un percentatge de recollida
d’un 60% en els propers anys. Perseguint aquest objectiu, es promouen
campanyes de sensibilització com la dels dies anteriors, a més de bonificacions en la taxa de deixalles per a aquells que fan una recollida correcta.

El dilluns 22 d’octubre, el mossèn
Xavier Blanco, vicepresident de la
Fundació Santa Susanna, va rebre,
en mans d’Ester Capella, Consellera de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, un reconeixement públic pels més de 500 anys de vida
de la fundació en un acte celebrat
a l’auditori del CaixaFòrum organitzat per la Coordinadora Catalana de Fundacions. En l’acte, es
van lliurar guardons a una vuitena de fundacions catalanes i entre
elles a la Residència Santa Susan-

na, que va ser fundada l’any 1386 a
Caldes de Montbui. En l’efemèride
es van valorar els incentius positius
d’aquestes fundacions envers la societat, com és el cas de la fundació
calderina, “que fa més de 632 anys
que manté l’esperit que la va fundar, acollint a les persones que
ho necessiten”, comentaven des
del Santa Susanna. D’altra banda,
la Fundació d’Acollida Santa Susanna va celebrar una jornada de portes obertes el 18 d’octubre passat
“per mostrar-ne l’activitat als ha-

bitants de la vila termal”. Aquell
dia, que va coincidir amb la Festa
Major del municipi, els calderins i
calderines van poder visitar la nova
entrada a l’edifici, situada al carrer
Sentmenat, i veure les instal·lacions
que acullen els serveis de residència assistida, el centre de dia i els
serveis diürns. Aquests serveis, juntament amb els d’atenció domiciliària, configuren el ventall de recursos que la institució adreça a la gent
gran per oferir resposta a les necessitats d’envelliment de la població.
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ERC Caldes de Montbui

Comencem a recollir els primers
fruits del PEC, a El Toc

A

quest mes de novembre posem en pràctica l’ampliació del servei d’El Toc, l’espai de dinamització juvenil de Caldes, una proposta que va sorgir en el I Fòrum d’Educació, que es va celebrar
ara fa un any. Aquesta serà una prova pilot i així
també donarem resposta a una de les demandes
que van fer els joves calderins i que forma part del Pla Local de
Joventut que hem treballat des de l’Ajuntament.
El nou servei implica més dinamització, un reforç pels divendres a la
tarda i l’obertura de l’espai els dissabtes a la tarda, de dos quarts de
cinc a les nou del vespre. Tot plegat, complimenta la tasca professional
de la dinamitzadora oferint monitoratge i programació d’activitats de
lleure amb una vessant educativa. Aquests serveis que es coordinen
amb la dinàmica habitual de El Toc i amb l’acció dels educadors de
carrer. Tot això està complementat amb l’elaboració d’un estudi d’usos
de El Toc i el recull del feedback constant dels joves i del projecte.
Precisament, el 17 de novembre que ve se celebrarà el II Fòrum
de l’Educació, espai on ara fa un any es va debatre aquesta necessitat dels joves. El d’aquest any portarà el lema: “Seguim? Ens
necessitem!” i bàsicament servirà per posar al dia la tasca feta
fins ara en els quatre àmbits del PEC (Projecte Educatiu de Caldes) que són: Escola, Fora Escola, Transició Escola-Feina i Formació Permanent i Poble Educador. Tota la feina que s’ha fet al
llarg d’aquest any en múltiples sessions de treball serà exposada pels membres del Grup Impulsor i, més important encara, es
presentaran les accions concretes que es faran d’acord amb els
compromisos municipals adquirits en cada àmbit.
Destaquem la implementació d’una treballadora social que fa de
referent per a les famílies amb fills amb necessitats educatives
específiques; accions que s’han dut a terme al Centre Cívic per
tal de millorar els espais per a entitats i l’elaboració d’un projecte d’assessorament, orientació i acompanyament socioeducatiu
per a alumnes que es desvinculen del sistema educatiu abans de
qualificar-se (16-18 anys), entre d’altres.
Aquestes accions tangibles han sorgit de les reflexions del primer Fòrum i per això és tan important comptar amb el màxim
nombre de participants possible al II Fòrum de l’Educació, perquè l’educació, a Caldes, és cosa de tots!

PSC Caldes de Montbui

També són calderines
i calderins

L

a vila de Caldes de Montbui està formada
per un nucli urbà i diferents barris (també
anomenats urbanitzacions) separats del
nucli. Tot i estar separats per menor o major
distància, aquests altres barris també formen part de la nostra vila. Qui hi viu també són calderines
i calderines. Per una altra banda, les diferents administracions públiques incentiven la pràctica habitual d’exercici
físic (fer bicicleta, nedar, caminar, córrer, ...), i la millor manera de realitzar aquesta pràctica és incorporar-ho en la
rutina diària de cadascú. Per exemple, anar a la feina o a
l’escola caminant. Si ajuntem tot això en una mateixa equació ens trobem que el seu resultat és negatiu. Doncs les veïnes i veïns dels barris separats del nucli no poden arribar
al nucli urbà en bicicleta o fent una caminada de manera
segura. No hi ha cap camí, carril bici o posem-li el nom que
vulguem (el nom no fa la cosa) habilitat per fer un recorregut segur. Amb l’actual moda els patinets elèctrics, els
seus usuaris tampoc els poden fer servir per moure’s més
enllà del seu barri de residència sense córrer cap perill.
És per això que el Grup Municipal Socialista ha proposat
a l’actual equip de govern afegir als pressupostos de 2019
l’adequació d’un pas de vianants i carril bici que comenci
al Barri dels Saulons i finalitzi al Passeig del Remei. Amb
aquest nou pas, quedarien connectats tant el Barri dels
Saulons com La Font dels Enamorats, donat que ambdós
barris estan connectats per un pas de zebra regulat per
semàfor a la tan congestionada C-59. Creuem els dits per
a que l’equip de govern tingui en consideració aquesta petició. En cas contrari, els Socialistes ens comprometem
amb els veïns i veïnes dels dos barris a continuar lluitant
per aquesta millora que considerem tant necessària en els
moments que vivim, ara toca deixar de fer servir el cotxe
o moto i passar a moure’s en bicicleta, a peu...

CUP - Som Caldes

Dret a Morir Dignament

L’

Associació Dret a Morir Dignament, DMD-CAT
és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any
1984 que defensa la llibertat de tota persona a
disposar del seu cos i de la seva vida i decidir el
moment i la manera de finalitzar-la. Defensa, de
manera especial, el dret dels malalts amb malalties terminals o irreversibles a, arribat el moment, morir pacíficament i sense patiment innecessari, si aquest és el seu desig.
La moció aprovada pel Parlament de Catalunya el 2017 va instar
el Govern a promoure diverses actuacions, com la creació d’un
observatori de la mort, garantir l’accés universal a les cures pal·
liatives, garantir la formació de tot el personal sanitari en drets
del pacient i formes d’atenció a les persones malaltes al final de
la vida... D’aquestes actuacions, n’hi ha que es poden promoure
des dels ajuntaments, com ara totes les lligades a promoure el
document de voluntats anticipades (DVA) amb accions com promocionar el document amb campanyes als mitjans de comunicació, promocionar xerrades de formació, facilitar la simplificació del tràmit de registre del DVA, fomentar que en els serveis
residencials es posi el DVA a disposició de residents i familiars, i
també treballar-hi a través de la Taula de Salut. Les últimes lleis
respecte la mort digna, juntament amb el desenvolupament dels
programes de cures pal·liatives, han suposat una millora al llarg
dels darrers anys que no podem ignorar. Malauradament, massa
persones continuen patint un sofriment innecessari al final de
la seva vida. Morir quan i com un decideixi fer-ho és un acte de
dignitat, i treballar per tal que un dia pugui ser una realitat és
un acte de respecte, empatia i solidaritat cap aquelles persones
que així ho han decidit o que així ho decidiran en un futur. Ens
sumem a treballar-hi per tal que puguem fer-ho dins un marc
legal necessari, un repte per a totes aquelles que defensem les
llibertats, totes, sense por. I diem un repte perquè tenim al davant els anomenats defensors de la vida, que, a través d’aquesta
afirmació, el que defensen és el patiment, la manca de drets, la
por a les persones lliures, la por a la vida lliure i la por a la mort
lliure, que en definitiva, és la por la llibertat.

PDeCAT Caldes de Montbui

Comunicat del PDeCAT ateses
les acusacions als dirigents
independentistes

D

avant de les gravíssimes acusacions als dirigents independentistes i líders socials
que han formulat tant la Fiscalia com l’Advocacia de l’Estat en relació a la causa de
l’1 d’octubre, al Partit Demòcrata manifestem el següent:
1.- Expressem la més rotunda disconfirmitat i rebuig a
unes qualificacions que res tenen a veure amb el fets que
van tenir lloc a Catalunya la tardor del 2017.
2.- Denunciem l’actitud hostil, agressiva, injusta i venjativa per part de la judicatura epanyola i molt particularment
de les forces de seguretat espanyoles, la jutgessa Lamela i
el jutge Llarena, que han inventat un relat fals qüestionat
i invalidat cada vegada més dins i fora de l’Estat espanyol.
3.- Lamentem la incapacitat del govern de Pedro Sánchez
de reconduir al terreny polític un conflicte polític. El plet
català demana solucions dialogades i basades en el respecte a la voluntat de la societat catalana, expressada democràticament a les urnes, no a les togues ni als tribunals.
4.- Reiterem que sense l’abordatge en clau política de la situació catalana i amb el manteniment de l’assetjament judicial al moviment independentista serà impossible mantenir
cap mena de col·laboració amb el govern espanyol.
5.- Traslladem tot el suport, solidaritat i escalf als presos
polítics, als exiliats i a les seves famílies. Avui, més que
mai, tenen al Partit Demòcrata al seu costat.
6.- Donem suport a totes les actuacions que es facin conjuntament amb la resta de partits, les entitats de la societat civil i les institucions catalanes en suport als presos
polítics i exiliats. Fem una crida a la unitat de partits, entitats i societat.

>Podeu llegir l’article sencer a www.calderi.cat

Units per Caldes

Més informació: l’expropiació
del terreny de la zona balneària
per urgència

E

n el passat Ple de setembre 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 euros, el romanent de tresoreria
per a despeses generals disponible de l’exercici 2017, per a 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 expresar que era per expropiar un terreny per poder desemvolupar el projecte del parc de Can Rius, part del Pla Horitzó i aprovat pel procés participatiu portat a terme pel Govern.
Ara bé, cal aclarir a la ciutadania que, havent pogut accedir a la
documentació, en cap cas es parla de cap projecte o avantprojecte per al parc de Can Rius. En l’expedient hi ha un informe, signat
pel cap d’àrea de territori del Ajuntament, que tan sols exposa: “
L’Ajuntament té previst crear una zona balneària al municipi.
Per tal de poder crear aquesta zona, és necessària l’expropiació
del terreny amb referència cadastral […]” i un altre paràgraf
que diu textualment: “[…] per poder expropar aquest terreny
són necessaris 225.000 euros. Atès que aquesta actuació no es
contempla al pressupost municipal vigent, es sol·licita la modificació de crédits que es mostra a continuació”
Per tant, enlloc es fa esment d’una expropiació que sigui destinada a l’encara pendent projecte o avantprojecte del parc
de Can Rius.
Com ja vam fer esment en la passada edició, des d’Units per Caldes
seguirem amb molta cura aquestes operacions de diners públics i
seguirem controlant, 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 tant
elevats per a una expropació i si s’està seguint el que indica la llei.

PPC Caldes de Montbui

Al·legacions a les ordenances
fiscals 2019

S

eguint la línia dels anys anteriors, el Govern
local d’ERC presenta per a l’exercici 2019
una congelació a les ordenances fiscals i
preus públics. Des del nostre grup, entenem
que ja va sent hora que el Govern local faci
un canvi de tendència quant a la política fiscal municipal.
En comptes de seguir collant la ciutadania de Caldes, ja
va sent hora de compensar-los per l’esforç fet en els moments més durs. El Partit Popular de Caldes aposta per
donar més capacitat econòmica als ciutadans reduint la
pressió fiscal que suporten els veïns de Caldes. És per
això que les propostes fetes per la nostra formació en el
període d’al·legacions a les ordenances han estat diverses
bonificacions que podrien gaudir els ciutadans amb situacions complexes.
Quant a l’IBI, sol·licitem la creació d’una subvenció de
l’impost per a famílies monoparentals, vídus i vídues i famílies nombroses amb ingressos que no superin els implantats per l’IPREM. Pel que fa a l’IAE, sol·licitem la
bonificació de l’impost als aturats que vulguin impulsar
una activitat econòmica, així mateix, proposem la creació d’una tarifa de l’aigua social reduïda amb bonificacions del 90%. De la taxa d’escombraries, en demanem la
reducció pels aturats que vulguin impulsar una activitat
econòmica. En la taxa de construcció i obres, demanem
una bonificació per a aquelles obres que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
o plaques fotovoltaiques, sempre que la implementació no
sigui d’obligat compliment.
Des del nostre grup hem presentat unes al·legacions que
pretenen donar més capacitat econòmica als ciutadans,
que impulsen l’activació de l’economia local i que fomenten la creació de treball, ajuden les famílies i les persones
més vulnerables.
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Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
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.

Carta oberta a la suposada associació
“Reconstruïm Caldes” o podríem posar
directament el nom i cognom de la persona
que sabem que hi ha al darrere, però no ho
farem, perquè no ens posarem al seu nivell
> ERC Caldes de Montbui
N’hi ha que durant quatre anys
estan en una espècie d’hivernació
política i de sobte es desperten i
s’adonen que s’acosten eleccions.
Aleshores es dediquen a desacreditar els qui, des de les darreres
eleccions, i des del Govern Municipal, no hem deixat ni un moment
de treballar pel poble. És el cas, per
exemple, del Sr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ , qui fa 4 anys ja va intentar convertir les darreres eleccions municipals en un circ, desacreditant-nos barroerament i
faltant-nos al respecte, tot plegat
per obtenir una cinquantena de
vots i desaparèixer.
Sembla que ara pretén fer el mateix, tenint en compte la seva erràtica intervenció des del públic al
ple d’octubre, i sobretot tenint en
compte l’article “Recuperem Caldes”, publicat a les pàgines d’opinió
del Calderí (16 d’octubre del 2018),
que no s’atreveix a signar amb el
seu nom i en el qual, fidel al seu
estil, torna a faltar al respecte a determinats membres de l’equip de
govern, a banda de demostrar un
gran desconeixement del que hem
fet durant aquest mandat (o potser
no és desconeixement, sinó directament voluntat d’enganyar).
Els que tenim responsabilitats
públiques –perquè així ens les ha
donat una clara majoria ciutadana–
sabem que som blanc de crítiques
de tot tipus i que també podem ser
al punt de mira de gent que creu

que, en política, tot s’hi val. No ens
tanquem a les crítiques, el que no
acceptem són desacreditacions,
improperis, correus intimidatoris
adreçats a l’alcalde després del ple
i campanyes de desprestigi que no
tenen res a veure amb l’esperit més
noble de la política, que almenys és
el que ens mou a nosaltres.
Si aquest senyor vol superar la seva
marca de 50 vots, que critiqui amb
coneixement de causa, que expliqui què vol fer pel poble i com ho
vol fer. Però que deixi de desacreditar-nos amb una pretesa ironia que
a ell li deu semblar molt sublim,
però que en realitat el desacredita
més a ell que a nosaltres. Aquesta
vegada no callarem davant dels que
juguen brut. Ja en vam tenir prou
la darrera vegada.

Neix una nova
locució
> Quim Campistron
De tot se’n pot treure un guany. Ja
ho diu un antic adagi, que “el català, de les pedres en treu pa”. Un
dels beneficis de la moguda actual
al nostre país té a veure amb l’augment del nostre patrimoni lingüístic, concretament amb l’aparició

d’una nova locució:“Fer un Tortosa”. L’origen rau en el fet d’ignorar la presència a aquesta població
de les terres de l’Ebre d’una mena
de barbi, que amb la seva mirada
sobrera fa que observi la gent per
damunt de les espatlles, tot acompanyant-la amb l’expressió de candidesa de qui fa veure que no ha
trencat mai un plat. Ben aviat vam
poder veure, però, que en ella predomina més el qualificatiu primer
que el segon. El fet és que fa poc
mesos va anar a Tortosa amb la intenció de fer veure que és propera a la gent. El seu esforç per trobar-hi complicitat no va obtenir
ni el més mínim resultat positiu.
Llavors va optar pel recurs fàcil
que utilitzen molts polítics: apropar-se als menuts fent-los servir
d’esquer per tal de que els grans
s’hi vegin arrossegats. Ho va intentar amb el que duien uns pares en
un cotxet, però res de res. Es va
quedar amb un pam de nas. Que
van passar d’ella, vaja. Un fet més
que aprofitaran els detractors de
la llibertat per continuar dient que
Catalunya està dividida per culpa
dels independentistes. Però el que
passa, senzillament, és que el seu ús
té aquestes reaccions. Les d’agredir i treure llaços grocs, que no són
fetes en nom de la llibertat, sino de
la imposició inquisidora.
Ves per on, resulta que el naixement d’aquesta nova locució ha
estat produit per dues posicions
antagòniques. Veieu com de tot
se’n pot treure benefici! N’hi ha
que diran que els aquests pares,
amb la seva actitud, estaven adoctrinant al seu infant en la mala
educació pel fet de no respondre
educadament amb una salutació;
però també n’hi ha que opinen que
s’ha d’educar als fills a no alimentar la hipocresia. Ja hi som, l’un
diu blanc, i l’altre negre. I què?

Recordem que les unanimitats són
patrimoni de les dictadures polítiques i les religioses. Els règims de
llibertats no són perfectes i també
tenen els seus quès, però, almenys,
deixen respirar amb tranquilitat.
Arrel d’aquest fet, em vaig recordar que fa dos mil anys ja n’hi
va haver un que feia “Tortoses”.
Sabeu amb qui? Doncs amb els
mateixos que ara, però amb cognom diferent. Capitostos saberuts,
ufanosos apoltronats per la seva
condició aconseguida ves a saber
com, integrants de sanedrins sectaris que amb cara de pena deien
que es desvivien per salvar el país,
autoproclamadors de ser una espècie de “minoría inasequible al desaliento”. Sí que lluitaven contra el
“desaliento”, però era per mantenir la seva parcela de poder el més
intacta possible. Són aquests els
que ara veuen trontollar el seu argumentari i la història que ens han
fet empassar durant segles. Amb
oli de ricí ens feien creure que el
benefici s’obté a través de passar
per l’aro; el seu, és clar.
Al personatge citat, l’escoltaven,
no per analitzar el que deia posant-ho damunt la taula per tal de
tractar-ho, sino per portar-li la contrària fos com fos i tocar-li el voraviu. Per això deia: ”Qui tingui orelles per escoltar, que m’escolti”. En
una altra ocasió, en la qual, enmig
d’una celebració religiosa, tranquilament i contundent va dir veritats
com punys, molts dels oients van
respondre amb violència, fins al
punt de voler-lo apedregar. Sense
dir ni piu, va passar per entremig
d’ells com si la cosa no anés amb ell.
I encara d’una tercera me’n recordo. Preguntant-li qui era, i responent amb claredat, un li va etzibar
una sonora nata a la galta. Ell, impassible, es va limitar a dir: “Si he
respot malament, digues en què,

i si no, per què em pegues?” Val a
dir que al respondre qui era, estava dient d’on venia i quina era la
seva tasca. Era això el que dolia als
inquisidors de l’època. Així doncs,
als actuals, res de respondre’ls-hi
amb la mateixa moneda, encara
que se’ns remoguin les entranyes.
“Fer un Tortosa” tantes vegades
com calgui és el que acaba funcionant i donant bons fruits.

Gràcies per ajudar a
comprar la llitera pel
centre de dia
> Fundació Santa Susanna
Un any més volem agrair la col·
laboració de totes les botigues, de
tots els particulars i del grup de
voluntaris que, amb la seva col·
laboració, han fet possible la 20a edició de la Tómbola de Festa Major de
la Fundació Santa Susanna.
S’han recollit 1.598 € que han estat
destinats a comprar una llitera pel
descans de les persones usuàries
del centre de dia, un dels recursos de la Fundació, que ofereix
un servei d’acolliment, prevenció, socialització de les persones
grans que, per algun motiu biopsicosocial, necessiten els serveis
que ofereix el centre, i que poden
conservar el seu domicili habitual
i tornar-hi; esdevenint un suport
per a la família.
Un any més s’ha complert l’objectiu de fer una activitat oberta i participativa en la qual molta gent del
poble es pot implicar i col·laborar
amb la Fundació. Gràcies a tothom
i fins l’any que ve!

10 | CULTURA

calderí / #35

Del 06 al 19 de novembre de 2018

entrevista | Ramon solé

“Aconseguir l’èxit no és
el mateix que ser músic”
Si no hagués sigut músic i periodista, no hauria escrit un llibre. El calderí ens presenta Merda a la punta dels dits

S

Magda Farré

i pogués escollir entre
ser escriptor, músic o
periodista, “segurament escolliria ser
músic”. El periodista Ramon Solé no descarta poder
dedicar-se professionalment algun
dia a la música o a l’escriptura,
però reconeix que el seu primer llibre Merda a la punta dels dits (La
Produktiva Books) no hagués estat
possible sense la seva trajectòria
en premsa i música: “el periodisme et dona hàbit i facilitat per escriure, i la música la inspiració i
els continguts pel llibre”.
La lletra sempre està present
en la carrera d’aquest autor, que
ara s’ha atrevit amb la seva primera novel·la, el relat sobre un músic
que viu obsessionat des de fa 20 anys
en aconseguir l’èxit. La història del
llibre arrenca amb una crisi que va
tenir Solé sospitosament semblant
a la del protagonista, i de la qual va
abocar reflexions en “un llibre de
consum intern, una espècie de
diari per posar les idees en ordre
perquè havia perdut completament la il·lusió per fer i viure de
la música”. Aquest llibre intern de
Solé li va permetre reconciliar-se
amb la música i compondre el disc
Em perdono. Finalment, de totes les
inquietuds abocades en aquest i altres discos posteriors, Solé es va animar amb la seva primera novel·la.
DESCOBERTA PERSONAL
“Convertir totes les reflexions
en una història novel·lada amb
coherència no ha estat fàcil. Ha
estat un any i mig de molta feina;
del primer llibre no en queda
pràcticament res. Per això vaig
haver de reconduir el contingut”. En aquest any i mig, Solé va
descobrir com s’escriu una novel·
la i també ha viscut un procés de
descoberta personal important.
Per sobre de tot, l’autor reconeix
que es va plantejar “fer la millor
novel·la que fos capaç de fer, en
la qual fos incapaç de millorar el
text resultant”. Aquest ha sigut
el repte, i, a més, ha pogut resoldre aspectes importants de la seva
vida mentre escrivia el llibre.
A LA PUNTA DELS DITS
El títol de la novel·la és potser el
primer que sorprèn els lectors.
Què és pitjor, dur merda a la sola
de la sabata o a la punta dels dits?
Solé riu i reconeix que al principi va escriure tot el llibre amb escriptura automàtica, i el que ini-

L’autor, que firma com a Solé, durant l’entrevista que el Calderí li va fer a El Centre - Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes . > J. Serra

cialment va sortir sense pensar,
va suposar tenir molts significats.
Com l’expressió merda a la punta
dels dits. Segons l’autor, “té molts
significats, és molt potent, però,
en realitat, no diu massa res”.
De fet, fins poc abans d’acabar
la novel·la, aquesta tenia un altre
títol. El llibre és la història d’un noi
de 40 anys que és músic, i fa tota
la seva vida que està obsessionat
amb l’èxit, no tant amb la música. El seu problema és que confon
les coses, perquè “si vols l’èxit, la
manera d’aconseguir-lo és diferent de la que has de fer servir si
vols ser músic”. I és que, quan el
somni del rock&roll no arriba i no
tens res del que has somiat, s’entra
en un punt de col·lapse que porta a
una experiència estranya...
Així i tot, el llibre no és una

crítica sobre la indústria musical i el que costa triomfar. Segons
Solé, aquest plantejament surt en
boca del protagonista, però com a
excusa. “Quan no triomfes en la
música, penses que la culpa és
de la indústria. A mi m’ha passat moltes vegades. Però si realment vols seguir en aquest món,
hi ha coses a fer”.
UNA NOVEL·LA SOBRE L’ÈXIT
Solé creu que l’“èxit però no va
per generacions, sinó per persones. Ara tot és més accessible,
et pots fer un disc per internet i
arribar a promocionar-lo des de
casa, però hi ha molta producció
visible i és inassumible la quantitat de música que surt. Així i tot,
vull pensar que hi ha principis
que es mantenen, no només en

la música: si realment vols una
cosa, i estàs disposat a sacrificar
i lidiar amb dificultats, tens més
oportunitats d’aconseguir-la”.
Merda a la punta dels dits,
per tant, no és una novel·la per
a lectors només interessats en el
món de la música. “El tema de
fons, realment, no té res a veure
amb la música. I la història se
centra més en l’èxit personal que
en la música”. Així i tot, Ramon
Solé ha escrit sobre un context del
qual també ha llegit molt. “Soc un
malalt fanàtic dels llibres autobiogràfics de músics”. Li costa
quedar-se només amb un, però no
dubta en recomanar-ne Riders on
the storm, El sonido de los Beatles, Viajando con los Rolling Stones i Por favor mátame: la historia oral del punk.

Primera novel·la de
Ramon Solé
‘Merda a la punta dels dits’
La Produktiva Books
138 pàgines
Català
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commemoració | 150 anys

PEC | SEGUIM? ENS NECESSITEM!

tradició | capvuitada

L’any Fabra també a Caldes
Aquest any 2018 es commemoren
els 150 anys del naixement de Pompeu Fabra i, per això, des de la Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració del Consorci
per la Normalització Lingüística, juntament amb els ajuntaments i entitats d’arreu del territori català, s’han
organitzat diferents actes per commemorar la figura del lingüista i
gramàtic català. La vila calderina
també homenatjarà Fabra organitzant la Quinzena de Fabra a Caldes
de Montbui amb activitats destinades a la memòria i reconeixement de
Pompeu Fabra, que va codificar i modernitzar la llengua catalana adaptant-la a diferents estils i funcions.
Els actes programats començaran
aquest dijous, dia 8 de novembre, a
les 19 h a la Sala de les Cuines de l’Espai de Can Rius amb una conferència a càrrec de la creadora de la Ruta
Pompeu Fabra, Mònica Montserrat,
i que du per títol “Dades i curiositats
entorn del ‘seny ordenador de la llengua’”. Per al següent dijous, dia 15, i
al mateix espai hi haurà una representació teatral Pompeu Fabra: jugada mestra! a càrrec d’Òscar Intente,
en la qual interpretarà el personatge d’un tenista que l’utilitzarà com a
metàfora per explicar la importància
de respectar unes normes que cal acceptar per jugar bé. Aquesta metà-

Representants municipals amb membres del grup impulsor. > M. CLAPERS

La regidora, Roser Guiteras, durant la
presentació a Can Rius. > M. CLAPERS

fora servirà per introduir la figura de
Fabra en la seva dimensió científica, humana i ciutadana.
D’altra banda, del 5 al 18 de novembre, de dimarts a diumenge, a El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
s’hi podrà veure l’exposició “Pompeu
Fabra. Una llengua completa”, una
mostra itinerant creada per la Direcció
General de Política Lingüística i gestionada pels serveis territorials de Cultura, que presenta l’aportació de Fabra a
la llengua catalana, el gran arrelament
social de la seva figura i obra arreu de
Catalunya i com el seu treball va suposar un impuls a la nostra llengua.

El II Fòrum de l’Educació
a punt de presentar-se
Amb el lema “Seguim? Ens necessitem!” es celebrarà el II Fòrum de
l’Educació el dia 17 de novembre,
que amb l’objectiu de materialitzar
els ideals com a municipi educat i
educador que es reflecteixen al Projecte Educatiu de Caldes (PEC). En
aquest segon fòrum s’explicaran les
diferents tasques que s’han fet fins
ara ens els quatre àmbits del PEC:
l’Escola, Fora Escola, Transició Escola – Feina i Formació Permanent
i Poble Educador, juntament amb
la renovació del grup impulsor, que
s’ha encarregat de liderar el projecte des dels seus inicis. També es definirà i s’establirà una estratègia per
seguir treballant en les accions que
es van acordar en el Primer Fòrum

d’Educació, que es va celebrar fa
poc més d’un any.
Una de les peticions sorgides en el
I Fòrum va ser l’ampliació del servei de El Toc, proposada per l’àmbit
Fora Escola. La demanda consistia
amb l’ampliació de recursos humans i d’horari d’obertura del servei d’informació juvenil, que a partir del 16 de novembre esdevindrà
una realitat amb una prova pilot.
Cada divendres a la tarda hi haurà
monitoratge de suport que en complementarà la tasca de la dinamitzadora, i també s’amplia l’horari de
dissabte a la tarda, ja que l’equipament obrirà de 16.30 h a 21 h i es
programaran activitats de lleure
amb una vessant educativa.

Èxit de participació
en els actes de la
Capvuitada
El bon temps va afavorir a la
participació dels actes programats durant la Capvuitada
d’enguany, que es va concloure amb el Correfoc infantil.
Caldes va acollir una vintena
d’activitats culturals i esportives, espectacles i exposicions
que van concloure diumenge 21 d’octubre amb el tradicional Aplec del Remei, en el
qual aquest any hi han participat milers de persones. El
Passeig es va convertir en una
Mostra de les entitats i associacions calderines. Per tancar la Capvuitada va haver-hi
la lectura dels Versots Infantils
a la plaça de l’U d’Octubre i,
seguidament, el Correfoc.
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Torrejón, campió d’un Iron Man

Campabadal, la millor marca catalana

La participació del triatleta del CN Caldes, Jordi Torrejón,
a l’Iron Man Full Ican Gandia del 20 d’octubre va finalitzar
amb un excel·lent resultat del calderí: 1a posició en la categoria +45, i 11a posició en l’absoluta. A la prova, Torrejón va
superar l’obstacle d’haver patit recentment un accident de
bicicleta mentre entrenava, a més de la intensa pluja que es
va viure durant 70 dels 180 quilòmetres totals de bicicleta.

La jove nedadora del Club Natació de Caldes, Ainhoa Campabadal, que
suma nombrosos podis, medalles i reconeixements en la seva carrera esportiva en la disciplina de natació, ha aconseguit la millor marca catalana de 15 anys en la prova dels 100 metres lliures durant el Circuit Català
de Natació, celebrat al CN Sant Andreu. En la jornada, Campabadal va
aconseguir la 3a posició, però la fita més notòria va ser aconseguir reduir
el temps fins ara rècord de 56.80 al nou temps de Campabadal, de 56.62.

Albert San Andrés

L

a setmana de presentació
dels equips del CF Caldes,
parlem amb el tècnic José
Luís Duque, que aquesta
temporada s’ha fet càrrec
del primer equip en substitució de Marc
Fortuny, l’entrenador de l’ascens. Duque,
un tècnic de prestigi en categories regionals, va començar a entrenar el futbol
base de Santa Coloma, per passar durant
quatre anys pel juvenil de nacional del CF
Damm i dos més pel Mercantil. Després de
cinc temporades al CF Sant Cugat, va emprendre l’aventura andorrana al FC Ordino per tornar posteriorment a la Peña San
Pedro abans de convertir-se en Terrassa
CF al seu pas per Tercera Divisió. També
va ser ‘scouter’ del CF Badalona i del Rubí
abans de fitxar pel Caldes.

Futbol | entrevista

“M’agradaria que el
futbol base s’il·lusionés
amb el primer equip”
José Luís Duque és l’encarregat d’aconseguir l’objectiu de la permanència a 2a Catalana

Com arribes al Caldes?
Arribo per una urgència. El Caldes tenia
un projecte molt clar fet, amb un equip que
acabava de pujar de Tercera i una plantilla feta per l’entrenador que hi havia. De la
nit al dia va haver-hi canvis i l’entrenador
va marxar, i amb ell molts jugadors. Va ser
molt per amistat i perquè al dia a dia estic
aquí, ja que el meu fill juga al Caldes. En
primera instància vaig dir que no, ja que
futbolísticament no volia baixar a Segona
Catalana. Els vaig veure amb molta urgència i vaig posar unes condicions que pensava em dirien que no, però ho van acceptar. Van creure tant en la meva feina i les
condicions exigents que no vaig poder dir
que no. Entenc que l’entrenador del Caldes
hauria de ser d’un altre perfil més adient
per a Segona Catalana.
Quines van ser aquestes condicions?
A banda de les econòmiques, una va ser
la importància i el pes de l’equip juvenil. Entenc que, en un club així, el futur
ha d’estar en jugadors de la casa. Ara fa
tres setmanes que també entreno el juvenil A, ja que era la millor manera d’encaixar-ho tot al projecte.
Ets un entrenador de pedrera, doncs.
M’adapto a les circumstàncies del club
on soc. He estat en equips en els quals
l’objectiu és guanyar cada diumenge i és
molt difícil fixar-te en la pedrera. Però
aquí s’ha de pensar en la pedrera i li ho
vaig fer veure a la directiva. Aquest any,
per circumstàncies, s’ha hagut de signar molts jugadors de fora, ja que va arribar un moment en el qual l’equip tenia
només vuit jugadors i no hi havia entrenador. Llavors vaig portar jugadors de la
meva cartera, però aquests no són els jugadors adients per preu.
Quin és l’objectiu per aquest any?
L’objectiu és mantenir-nos i que per la pròxima els juvenils tinguin més pes, amb
només alguns retocs. Hauríem de sumar
entre els 40 i els 50 punts, no crec que
en sumem gaire més. Sumar a la prime-

El primer equip del CF Caldes en la foto oficial d’aquesta temporada. José Luís Duque és el cinquè per la dreta de la fila de dalt. > cedida

ra volta és molt important, ja que et marquen el camí, i a la segona ja no tens tantes urgències. La Segona Catalana és molt
emocional. Es juga molt amb això. Hem
estat capaços de plantar cara al Masnou i
guanyar Les Franqueses, competint com
un gran, però després hem tingut resultats més dolents amb equips que estan per
sota. Al final serem on correspongui.
“Si les coses es fan
bé, en dos o tres anys
s’hauria de tenir un
equip amb el 75%
de jugadors de la
pedrera”
José Luís Duque,
entrenador CF Caldes

La 2a Catalana és una categoria difícil.
És una categoria molt informal i la meva
manera de fer i pensar no va amb aquesta
divisió. Un any sense tanta pressió també
va bé en l’àmbit personal. A Primera Catalana guanyes una setmana i has d’estar
pensant en la següent, sense gaudir del
moment. A Segona no hi ha tanta pressió, però també és menys seriosa en molts
aspectes. No pots exigir el mateix als jugadors i d’una setmana a l’altra has de canviar l’alineació per complet.

Deies que és una categoria emocional.
És una categoria de jugar diumenge. Molt informal, com he dit. Treballo
molt el rival mitjançant el vídeo i aquesta és a la que menys rendiment li treu a
aquest mètode. Pots veure un equip un
diumenge i el següent que jugui serà totalment diferent. Hi ha jugadors que no
poden entrenar per feina, estudis o altres motius. D’una setmana a l’altra hi
ha molts canvis en l’alineació. A Primera, per exemple, és molt diferent, perquè
les alineacions són més estables i si canvien jugadors saps qui entrarà en el seu
lloc. En l’àmbit tàctic també és horrible,
ja que el desordre que existeix és descomunal. Un partit pot estar molt tranquil amb 0-0 i, si aconsegueixes un gol al
minut 60, el rival acaba amb sis davanters, tres defenses i un que no saps on és.
Com qualificaries el joc dels teus equips?
Intento educar-los sobre l’ordre, no m’agra-

da el desordre. Diuen que soc molt defensiu.
Està molt de moda el futbol de possessió
com fa el Barça o el Manchester City. A Segona Catalana el 80% o 90% de les victòries arriben per l’estratègia, no per la possessió. Qui guanya les lligues normalment no
és el millor equip, sinó qui menys gols rep.
Més enllà del joc i els objectius, amb
què podrà gaudir l’afició del Caldes?
Patirem molt cada victòria. Hem de guanyar partits per aconseguir la permanència. Veuran un equip compromès, seriós i
formal, amb la il·lusió de poder donar minuts a jugadors de la pedrera a les últimes jornades. La meva principal il·lusió, a
banda de la permanència, és que a la jornada 34 hagin debutat quatre o cinc juvenils i que el futbol base s’il·lusioni amb
el primer equip. Si les coses es fan bé, en
dos o tres anys s’hauria de tenir un equip
amb el 75% de jugadors de la pedrera.

ESPORTS | 13

calderí / #35

Del 06 al 19 de novembre de 2018

PATINATGE | COPA EUROPA

RESULTATS ESPORTIUS 20-28/10

Immillorable fi
de temporada

HOQUEI | OK LLIGA

Elna Frances, la jove patinadora calderina
de la categoria infantil del Club de Patinatge Artístic de Ripollet, no ha pogut acabar de millor manera aquesta temporada.
El cap de setmana del 17 al 21 d’octubre
passat, Frances va disputar el Campionat d’Espanya de la disciplina de Patinatge Artístic Infantil celebrat a la ciutat de
Santander. En aquest, la jove calderina va
quedar en primera posició, Campiona d’Espanya. El primer dia de campionat, Elna va
exhibir el seu disc curt, en el qual va patir
alguna errada que va ocasionar-li la tercera posició, però un dia després, en la segona jornada, la patinadora va presentar
un disc llarg molt ben realitzat que la va
fer pujar al podi fins a la primera posició.
Amb aquest gran resultat, Elna Frances
va disputar, posteriorment, la Copa d’Europa durant els dies 29 i 31 d’octubre. La
patinadora del CPA Ripollet no va flaquejar en grans resultats, i va quedar, finalment, campiona en la categoria infantil de

Dues victòries consecutives
La celebració dels calderins > K.Càtedra

HOQUEI | OK LLIGA

Imparables!

Frances al Campionat Europeu. > CEDIDA

patinatge artístic dins la modalitat lliure.
Després de pujar al podi, i en primera posició, en tots dos grans campionats, Elna
Frances ha tancat una temporada de grans
èxits. A partir d’ara, la jove calderina comença a preparar-se per la següent temporada esportiva, en la qual puja de categoria
de competició, passant d’infantil a cadet.

El Recam Làser Caldes segueix en estat
de gràcia i aquest cap de setmana ha
sumat una nova victòria a l’OK Lliga,
la 6a de la temporada en només 7 partits. Els calderins van superar per 3-2 al
CH Lloret en un duel ajustat però amb
superioritat dels de Candami, especialment en els primers 10 minuts de joc. A
45 segons del final, Lluis Grau va fer el
definitiu 3-2 aprofitant un refús a l’interior de l’àrea. Els calderins ja sumen 18
punts dels 21 possibles, i el proper rival
serà el PHC Sant Cugat a la 8a jornada
de lliga. > Premsa CH Caldes

NATACIÓ MÀSTER | CN CALDES

WATERPOLO | 2a DIVISIÓ

Dotzena posició en la puntuació per equips

Derrota, victòria i
empat del CN Caldes

El dissabte 20 d’octubre l’equip Màster del
Club Natació de Caldes va participar en la primera etapa del Circuit Català de Trofeus de
Natació Màster celebrat al Club Natació Atlètic Barceloneta. Pel que fa a la secció femenina, Olga Fernández i Mercè Puigdueta van
participar en la prova dels 400 metres lliures i
les dues nedadores van quedar en segona posició de les categories +30 i +55, respectivament. D’altra banda, en la secció masculina,
Raül Romero i Albert Martín van participar

El dimarts 23 d’octubre, el Recam Làser Caldes
va aconseguir un valuós triomf contra l’Igualada Rigat CH (2 a 1). Quatre dies després, els de
Candami s’enfrontaven al Vendrell i van aconseguir una nova victòria d’1 a 3 que els mantenia en la 3a posició de lliga.

en aquesta mateixa prova dels 400 lliures. Romero va acabar la prova en primera posició,
dins la categoria +35, i Martín en cinquè lloc,
dins la categoria +40. Martín també va participar en els 50 metres lliures i va quedar en
4a posició. Víctor Lozano va participar en la
prova dels 50 braça i 50 papallona, i va arribar a meta en segon lloc, dins la categoria +20;
i Dídac Mayol, primer de la categoria +20 en
els 50 metres esquena. Per equips, el CN Caldes va obtenir una excel·lent 12ª posició final.

L’equip calderí acumula tres jornades
amb resultats diferents. En la primera,
els calderins van perdre (15-3) contra
l’Igualada. En la 2a jornada, van aconseguir la victòria contra el CW Sant Adrià
(4-3); i ja en la 3a jornada de lliga, es va
empatar (9-9) amb el Club Esportiu Picornell. Per ara, el CN Caldes es situa
en la 6a posició, amb 3 punts sumats.

FUTBOL | SEGONA catalana

Novens de lliga, amb 14 punts
El 21 d’octubre passat, el CF Caldes jugava contra Les Franqueses al Bugarai i va acabar l’encontre amb un 2 a 1 a favor dels calderins. El
28 d’octubre tornaven a guanyar contra el Sabadellenca (1 a 2) i van pujar a la 9a posició.

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

Primers i terceres de lliga
En els partits dels equips Sèniors del 20 d’octubre passat, els calderins i calderines seguien fent victòria: els masculins guanyaven el
Cardadeu (6-5), i les femenines el Sant Cugat
(10-2). En els següents partits del 27 i 29 d’octubre, l’equip masculí seguia guanyant, ara el
Jako Centelles (1-5); i les femenines també feien
victòria contra el Morell (6-0).

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

4a i 5a posició a Segona Catalana
El 20 i 21 d’octubre, el Sènior Masculí va perdre
contra el Pizzeria Classic – AECAM Malgrat
(52-53) i les femenines, en canvi, van guanyar
el CBS Canyelles de Nou Barris (51-63). El cap
de setmana següent, l’equip masculí va guanyar
La Garriga (59-62), i les femenines van perdre
contra el F.C. Martinenc (56-59).
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del 06 al 19 de novembre de 2018
EXPOSICIONS
“Amunt!”
de Carol Gálvez i Esther Tenedor.
A partir del 10 de novembre.
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: ArtsGrup
‘Pompeu Fabra.
Una llengua completa’.
Fins al 18 de novembre.
En el marc de la celebració de
l’Any Fabra que commemora els
150 anys de Fabra i els 100 anys
de la publicació de la ‘Gramàtica
catalana’. De dimarts a dijous
d’11.30 a 21 hores.
Lloc: El Centre
Org.: Ajuntament de Caldes i
l’Oficina de Català de Caldes
“Desigualtat: fiscalitat
i drets laborals”.
Fins el 26 de novembre.
Mostra itinerant de la Diputació
de Barcelona. Entrada lliure.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
‘Calderins d’arreu,
de la memòria als objectes’.
Fins al 6 de gener.
Lloc i org.: Museu Thermalia

Dimarts 06
08 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Cantonada entre el carrer
Montserrat i l’avinguda de
Pi i Margall
Org.: Ajuntament de Caldes
09.30 h · SEMINARI
“Generació d’Idees
Empresarials”, seminari en el
qual s’intentarà resoldre tres
qüestions bàsiques entorn
les idees empresarials i les
persones emprenedores. Amb
la participació d’un petit
emprenedor/a i/o empresari/
ària local d’èxit que explicarà
la seva experiència a les
persones assistents.
Lloc: La Piqueta
(c. del Doctor Delger, 5)
Org.: Ajuntament de Caldes
17 h · TALLER
“Taller de pràctiques
restauratives II: els cercles”.
Segona sessió, després de la
d’inici del 5 de novembre, de 17
a 21 h, a càrrec de Jean Schmitz,
expert internacional
en resolució de conflictes
en l’àmbit escolar.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Regidoria d’Educació
i Servei de Mediació de
l’Ajuntament de Caldes
19.45 h · INICI DE CURS
Curs d’Art Tèxtil. Duració de
quatre sessions els dies 7, 14, 21
i 28 de novembre d’introducció
a l’art tèxtil. A càrrec de Silvia
Marinas, graduada en Disseny
Tèxtil (Art, Interiors, Moda)
per la Universitat Heriot Watt
d’Edimburg, amb experiència en
tallers creatius d’art.
Preu: 40€ (només per a socis
de Cooperativa 70)
Lloc i organitza: Cooperativa 70

Dimecres 07
19 h · CONFERÈNCIA
“Catalunya i les relacions
financeres internacionals”,
a càrrec d’Isidre Sala.
Lloc: Sala de Cuines de
l’Espai de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària de Caldes

Dijous 08
19 h · CONFERÈNCIA
“Dades i curiositats entorn del
‘seny ordenador de la llengua
catalana’”, a càrrec de Mònica
Montserrat, consultora a la UOC
i creadora de la Ruta Pompeu
Fabra. Acte inclòs en la celebració
de l’Any Fabra per commemorar
els 150 anys del naixement de
Fabra i els 100 de la publicació de
la ‘Gramàtica catalana’.
Lloc: Sala de Cuines de
l’Espai Can Rius
Org.: Ajuntament de Caldes de
i l’Oficina de Català de Caldes
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics”.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 09
19.30 h · IOGA EN FAMÍLIA
Classe de ioga cada divendres,
per a famílies i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

Dissabte 10
12 h · UN CONTE AL SAC
Narració de contes per a petits
lectors, a càrrec d’Un Conte al
Sac. Edat: fins als 4 anys.
Places limitades.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
16 h · BÀSQUET MASCULÍ
CB Arenys vs. CN Caldes
Lloc: Pavelló d’Esports d’Arenys
Organitza: FCBQ
17.30 h· FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes vs. La Xarxa AE
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
18 h · TEATRE
“La princesa en texans” a càrrec
de la Cia. De Teatre Sgratta. Dins
el cicle de Sessió de Rialles.
Preu: 6€ (socis) i 8€ (no socis).
Lloc: Sala gran del Casino de Caldes
Organitza: Casino de Caldes
Col·labora: Rialles i
Acció Cívica Calderina
19 h· FUTSAL FEMENÍ
Estel Valleseca vs. CN Caldes
Lloc: Pista Coberta CEM
Creueta del Coll
Organitza: FCF
20.30 h · HOQUEI MASCULÍ
PHC Sant Cugat vs. Recam Làser
CH Caldes
Lloc: Sant Cugat
Organitza: RFEP

Diumenge 11
12 h · DIADA DELS
CASTELLERS
Actuació de Els Escaldats en
motiu de la Diada dels Castellers
de Caldes. Amb la participació de
les collesde Castellar del Vallès i
els Nyerros de la Plana.
Lloc: Plaça de la República
Organitza: Colla de Castellers de
Caldes de Montbui
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes vs. CB Granollers
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCBQ
16.30 h · FUTBOL
BergaCE vs. Caldes Montbui CF
Lloc: Camp de futbol
municipal de Berga
Organitza: FCF
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Associació de Gent Gran
18.30 h · TEATRE
“Selfi”, teatre musical,
interpretat per la Cia. Filagarsa.
Dins el XI Cicle de
Teatre de Tardor.
Preu: 8€ (socis), 10€ (no socis)
i 5€ (estudiants).
Es pot fer ús dels Vals 2x1
que faciliten els establiments
comercials adherits a l’UCIC.
Lloc i organitza: Casino
de Caldes de Montbui
Col·labora: UCIC

Dilluns 12
17.30 h · BIBLIOLABS
“Dibuixem amb 3D”, bibliolab
de la Fundació Pere Tarrés.
Taller dedicat a saber com
funciona la impressora 3D,
conèixer-ne el mecanisme i
simular a través d’un llapis 3D
creant dibuixos en volum.
Per a infants i joves de 9 a 13 anys.
Places limitades. Cal inscriure’s
a la sala infantil de la Biblioteca a
partir del dia 2 de novembre.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui
19.30 h · IOGA
Classe de ioga cada dilluns,
per adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

Dimecres 14
EXCURSIÓ
Excursió al Castell de Peralada
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran
09.30 h · CURS
“Com sé si la meva empresa
està preparada per exportar?”,
curs adreçat a autònoms i CEO,
gerents, directors comercials,
responsables d’exportació, export
àrea managers de PIMEs, i altres.
Lloc: Caldes Emprèn-Centre
d’Iniciatives Empresarials
Organitza: L’Ajuntament de
Caldes de Montbui

Dijous 15
10 h · BIBLIOUTLET
PER LA MARATÓ
El Biblioutlet es tornarà a
convertir en un espai solidari
per a col·laborar amb La Marató
de TV3 a través de la venda de
llibres de segona mà. Fins al 14
de desembre del 2018. Es podran
comprar llibres per 1 i 2 euros i el
dia 16 de desembre es participarà
al matí solidari al carrer
organitzat per ‘Caldes bull amb
La Marató’. Els diners recaptats
aniran destinats a La Marató de
TV3, que enguany està dedicada
al càncer.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui
19 h · TEATRE
‘Pompeu Fabra: jugada mestra!’,
representació teatral en el marc
de la celebració de l’any per
commemorar els 150 anys del
naixement de Fabra i els 100 de
la publicació de la ‘Gramàtica
catalana’. Idea, text i interpretació
a càrrec d’Òscar Intente.
Lloc: Sala de Cuines de l’Espai
Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui i l’Oficina de Català
de Caldes de Montbui
19 h · XERRADA
DIVULGATIVA DE LA
MARATÓ TV3
‘Càncer: La investigació dona
vida’. Conferència divulgativa
per saber i conèixer la realitat
mèdica i humana del càncer.
Anirà a càrrec d’un professional
de la salut.
Lloc: Sala d’Actes Biblioteca de
Caldes de Montbui
Organitza: Televisió de Catalunya
i la Fundació de la Marató de TV3
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics”.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 16
19.30 h · IOGA EN FAMÍLIA
Classe de ioga cada divendres, per
a famílies i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

Dissabte 17
12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats de Caldes
en motiu de les Vigílies de la
Diada dels Minyons de Terrassa.
Lloc: Terrassa
Organitza: Colla de Castellers
de Terrassa
12 h · STORY TIME
‘Farm yard’, a càrrec de Kids&Us
Caldes de Montbui. Sessió on
s’ofereix als més menuts unes
històries divertides i entenedores
gràcies a les quals es facilita la
interacció entre els actors i el
públic. Edat recomanada: de 3 a 8
anys. Aforament limitat.
Lloc i org.: Biblioteca de

15 h · COMPETICIÓ
D’AGILITY
Competició a nivell nacional
fins les 20h.
Entrada gratuïta.
Lloc i organitza: Vallès Club
Caní d’Agility
16 h · BÀSQUET FEMENÍ
Lima-Horta Bàsquet vs.
CN Caldes
Lloc: Pavelló Virolai
Organitza: FCBQ
16 h · WATERPOLO
CN Sabadell B vs. CN Caldes
Lloc: Sabadell
17.30 h· FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes vs. Futsalpax
Tarragona C.E., A
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes vs. CC Badalona
Lloc: Pavelló Municipal
Les Cremades
Organitza: FCBQ

Diumenge 18
10 h · DIA DE LA RIERA
Tallers per a totes les edats,
activitats, exposicions i passejada
a la riera, fins les 14h.
Lloc: Ronda verda, entre el CAP
i l’Espai Jove l’Escorxador de
Palau-solità i Plegamans
Organitza: Viu la Riera
Col·labora: Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans
12 h · FUTBOL
Caldes Montbui CF vs.
Can Parellada CD
Lloc: Pavelló Municipal
Les Cremades
Organitza: FCF
12.30 h · FUTSAL MASCULÍ
Vilamajor CFS vs. CN Caldes
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Associació de Gent Gran
18.30 h · TEATRE
“La Rosa”, dirigit i posat en
escena per Martí Guarch.
Repartiment: Lola Moral, Núria
Mercader i Aina Hernández de la
Cia. Prèmium Actors.
Dins el XI Cicle de
Teatre de Tardor.
Preu d’entrada: 8€ (socis), 10€
(no socis) i 5€ (estudiants).
Es pot fer ús dels Vals 2x1 que
faciliten els establiments
comercials adherits a l’UCIC.
Lloc i organitza: Casino de Caldes
Col·labora: UCIC

Dilluns 19
19.30 h · IOGA
Classe de ioga cada dilluns, per a
adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista
de Caldes de Montbui
Organitza: Yoga Amunt
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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
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

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

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

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

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

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

La frase de la quinzena

Mots encreuats

“La vida és un somni;
despertar és allò que ens mata”

1

> Virginia Woolf

2

DEFUNCIONS
03 de novembre · 56 anys
NIEVES IZQUIERDO CALVET
01 de novembre · 93 anys
MARIA ROSA DORSA ROQUET
01 de novembre · 86 anys
DOLORES GARRIDO PEDREGOSA
01 de novembre · 88 anys
JULIAN FERNANDEZ CANO
26 d’octubre · 93 anys
ROSA CANO CANO
20 d’octubre · 84 anys
MARIANO CAZCARRA ALAREZ
19 d’octubre · 53 anys
ANDREU HEREDIA COMINO
18 d’octubre · 91 anys
GERTRUDIS FERRER TURRO
16 d’octubre · 78 anys
PEDRO NAVARRO GARCIA

1

2
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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 | Greu ofuscació. 2 | Unitat de velocitat de
transmissió de senyals d’informació codificada, corresponent al
nombre d’impulsos transmesos per segon. Que no te cap malícia,
que no es malfia de res, que tot ho troba bé. 3 | Abecedari. Cosa
o mania estranya. 4 | Tela molt clara i subtil caracteritzada per la
relativa separació amb què están col·locats els fils d’ordit i els de
trama. Grup de llengües amerindies propagades desde la zona
central de l’actual brasil. 5 | En sentit contrari, pronom personal.
Gairebé indispensable en qualsevol àpat. Un romà. 6 | Home lúbric,
morbosament luxuriós. Fet realitzat per una persona. 7 | En sentit
contrari, gos. Trepitjar. 8 | Prepòsit o prebost eclesiàstic de certes
comunitats. En sentit contrari, carta de la baralla. 9 | En sentit
contrari, escut d’armes. Cop suau. 10 | Històries. Cert condiment.
Verticals: 1 | Ombrívol. Torbament de l’ànim en presència d’un
perill real o imaginari. 2 | Babau. Ruc. 3 | Animals invertebrats no
artròpodes, amb el cos cilíndric i tou. Tambor. 4 | En sentit contrari,
preposició. Relatiu a l’apicultura. 5 | Cent romans. Consonant.
Terminació verbal. Rglament electrotècnic de baixa tensió.
6 | Taula coberta de sorra fina, usada antigament per dibuixar
o calcular. Postdata. Consonant relacionada amb el plural.
7 | Rostre. En sentit contrari, petita població del maresme català. 8
| De la península ibèrica. Plantígrad. 9 | Lloc de vegetació al desert.
Feina, treball. 10 | Universitat Autónoma de Barcelona. Lloc on se
separa el gra de la palla. Cinquanta romans.

SOLUCIONS HORIZONTALS
1 | OBCECACIO. 2 | BAUD. BABAU. 3 | ABC. RARESA. 4 | GASA. CARIB. 5 | OI. PA. I.
6 | SATIR. ACTE. 7 | AC. PISAR. 8 | PABORDE. SA. 9 | OSALB. TOC. 10 | RELATS. SAL.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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Curiositats

Presidenta dels Castellers de Caldes

Maria
Font
Congost

Aquest diumenge Els Escaldats faran la seva diada
castellera amb la companyia dels Capgirats de Castellar
i els Nyerros de la Plana de Manlleu. La Maria va entrar
a la colla el novembre de 2011, cinc anys després
de crear-se, i el 2016 va ser nomenada presidenta.
Defensa que Els Escaldats són com una gran família.

Jordi Rius
· Com va anar això de convertir-se
en castellera?
Vaig entrar a la colla el novembre de
2011. Tenia una amiga amb la qual fèiem
juntes bastons i assajàvem en aquest mateix local. Amb una de les companyes
bastoneres, l’Irene Gibrat, que havia vingut de Barcelona, vam compartir casa.
Des de feia molts anys que era castellera i em va animar a participar.

J. serra

· I els bastoners es van quedar sense tu?
Va haver-hi un temps que vaig intentar compaginar les dues coses. A Caldes passa molt, això, que hi ha molta
gent plurientitat. Al final em vaig decantar pels castellers.

“Si hagués de
definir amb alguna
paraula la colla, potser
diria resistència”

Del 06 al 19 de novembre de 2018

· En quina posició vas començar?
Vaig començar fent de terça perquè vaig
començar a fer castells de sis, que és el
més bàsic. A sobre sempre portava els
dosos, l’acotxador i l’enxaneta. Amb el
temps, a mesura que vaig anar aprenent,
vaig pujar un pis més, també perquè la
colla va començar a dominar els castells
de set, però el que porto a sobre és el mateix pes. Actualment faig de quarta i soc
presidenta des de fa tres anys.
· Així com al concurs de castells de
Tarragona hi ha una gran competència entre les colles, també es produeix a les colles de set?
No a aquest nivell. Entre molts de la
junta també coincidim que hi ha una

competència sana. Per exemple,
Mollet és la colla que tenim més
a prop i d’un nivell més semblant.
I moltes vegades això ens ajuda a
millorar. Penses que ells estan fent
una cosa i tens el cuquet de fer-ho
igual o ells a la inversa.
· Es produeixen fitxatges en el
món casteller?
Ja no passa tant. Sí que hi ha respecte. Algun cop ha passat que una
persona d’una colla marxa, i llavors et truca un altre cap de colla
per dir-te si ho saps.
· Quina característica té la colla
dels Castellers de Caldes?
Ostres. Si l’hagués de definir d’alguna manera, amb alguna paraula, potser diria resistència. Les colles petites el que tenim és que hi ha
molts alts i baixos. Hi ha molts moments que plegaries, et trobes amb
20 persones aquí a assaig, que no
pots fer res... Nosaltres sempre ens
hem mantingut en el sentit que no
volem plegar. Hem tingut molts alts
i baixos però no hem plegat mai des
que es va crear la colla, fa 22 anys.
· Per què vau acceptar fer-vos
càrrec de la programació de les
activitats del parc de l’Estació
per Festa Major?
Nosaltres sempre vam intentar
tenir barraca a l’altre envelat. A l’altre envelat hi ha quatre barraques

petites i una sempre era la nostra.
Primer, és una font d’ingrés econòmic per a la colla i es necessita i
segon, perquè és una manera de ser
present a la Festa Major i de fer visible l’entitat. Quan es va posar a concurs el tema del parc de l’Estació
ens va cridar l’atenció des del principi. El Centre Democràtic ho va fer
dos anys, nosaltres també i la idea
és que ara es torni a obrir a concurs.
· A part que cal fer pinya per fer
bons castells, també hi ha una
pinya d’amistat?
Sí, per això es fan sopars, dinars després de les sortides, colònies... El que
dèiem, t’acabes barrejant amb gent
d’edats que potser no serien el teu
grup d’amics i en canvi aquí t’hi portes molt bé. La canalla igual, volta
per aquí com si tothom fos família.
· Com a presidenta, quins objectius et fixes per a l’entitat?
Quan vaig entrar ja va ser un repte
perquè va ser en el 20è aniversari
de l’entitat. En aquests anys, amb
l’equip de junta que he tingut, he
intentat mantenir la gent. Hem
apostat molt pels tallers a les escoles i pels actes que no fossin totalment castellers, donant importància a les colònies i al sopar de
gala del final de temporada.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

