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l’espai s’inaugurarà el dia 25 amb la presència de Roger Torrent i un concert de l’Orquestra de cambra Terrassa 48

vIA PúbLICA  | iNAugurACiÓ

Aspecte de la nova plaça ahir al matí amb les obres pràcticament acabades. La vida torna a la zona on alguns vianants ja han passejat pel nou espai remodelat, transformat en una plataforma única. > q. pascual

a plaça més emblemàti-
ca de Caldes de Montbui 
és a punt d’inaugurar-se. 
De fet, l’acte d’inaugu-
ració, que estava pre-

vist per a diumenge passat, s’ha hagut 
d’ajornar per a aquest diumenge a causa 
de la pluja i comptarà amb la presència 
del president del Parlament, Roger Tor-
rent, i l’actuació de l’Orquestra de Cam-
bra Terrassa 48. “Volíem inaugurar-la 
amb una activitat cultural que espe-
rem que concentri molta gent, amb 
una de les màximes representacions 
institucionals del país, com és el pre-
sident del Parlament, per tant, crec 
que serà una inauguració molt lluïda”, 

L
Jordi Rius constata l’alcalde de Caldes, Jordi Solé.  

La plaça “que hem generat és un 
espai ciutadà, un espai per fer-hi mol-
tes activitats, un espai envoltat de 
patrimoni, segurament és l’espai del 
centre neuràlgic del casc antic, que 
simbòlicament i històrica és el més im-
portant del municipi”, afegeix l’alcalde.

Les obres van començar la sego-
na setmana de febrer amb la retirada 
de llambordes i l’afectació total de la 
plaça, encara que els treballs prepara-
tius van començar abans. Els treballs es 
van adjudicar a la unió temporal d’em-
preses (UTE) integrada per ROGASA i 
REHACSA per valor de 902.086,07€ (es 
va licitar per 1.187.254,63€) i compten 
amb una subvenció de la Llei de Barris, 
que cobreix el 50% del cost.

902.086 €
és el pressupost 
de les obres de 
la plaça que ha 
executat la UTE
Rogasa-Rehacsa

9 mesos
és el temps que 
han durat les 
obres més les 
excavacions 
arqueològiques

El resultat final de la plaça “és un 
espai que ha quedat molt més diàfan, 
en un sol nivell, senzill a nivell arqui-
tectònic, no hem buscat cap floritu-
ra, però el conjunt, el resultat de tot 
plegat, és relligar i realçar tot el pa-
trimoni que tenim en aquesta plaça”, 
adverteix Solé. 

La urbanització de la plaça s’ha fet 
segons el projecte presentat per l’estu-
di Volta Arquitectura + AR47, que va 
incorporar a la proposta les exigènci-
es urbanístiques, geològiques, socials 
i turístiques d’aquest indret, i també 
els resultats d’un procés de participa-
ció ciutadana que recull les prioritats 
d’entitats i veïns de Caldes de Mont-
bui. El regidor de Via Pública, Jaume 
Mauri, ha explicat que “l’accessibi-

litat a la plaça s’ha aconseguit amb 
les llambordes històriques del poble, 
un dels objectius i una dificultat a su-
perar”. La típica llamborda de Caldes 
s’ha tallat  per la meitat i s’ha aconse-
guit una superfície plana. “Amb aques-
tes llambordes hem volgut dibuixar 
en superfície el que hi ha amagat sota 
terra, que és el patrimoni arqueolò-
gic romà”, apunta Mauri. La llamborda 
polida i tallada linealment s’ha col·locat 
al centre, on conviu amb llamborda de 
granit als perímetres, i fent servir les 
alineacions de la pedra per integrar i 
donar protagonisme als elements pa-
trimonials que acull la plaça, com les 
Termes o la Font.

El joc de paviments distingeix els 
diferents espais i nivells de la plaça, 

Caldes recupera la plaça de la
Font del Lleó amb tot l’esplendor
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perquè tot l’espai està construït en un 
únic pla que facilita la celebració de tot 
tipus d’esdeveniments i l’accessibilitat.

VAPOR TERMAL
La nova plaça vol potenciar la presèn-
cia d’aigua termal en totes les seves 
versions. Per això incorpora una nova 
font, que fa de muret davant les Ter-
mes Romanes, i soluciona el difícil 
accés a la Font del Lleó per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. Com un 
recordatori permanent de les natati-
os que existeixen al subsòl, els perfils 
d’aquestes antigues piscines romanes 
incorporen a la superfície de la nova 
plaça un circuït tancat d’aigua termal 
que s’obrirà els mesos d’hivern per-
què, en contrast amb el fred, aporti 
vapor a l’emblemàtica plaça fent un 
homenatge constant al fet termal que 
caracteritza Caldes de Montbui. “En-
tenem que la plaça de la Font del 
Lleó tenia aquest dèficit, que era 
una plaça on naixia tot el termalis-
me del poble, però en superfície no 
es veia prou. I amb aquesta actua-
ció arquitectònica el que hem fet és 
realçar el nostre termalisme, tenir 
molta més presència termal”, asse-
gura el regidor de Via Pública.

Finalment, es conserven els fanals 
i es potencien les zones verdes amb una 
espècie d’alzina autòctona del mediter-
rani “que coincideix amb el que ens va 
certificar en els seguiments arqueolò-
gics, que tota la vegetació que hi havia 
al voltant de les termes romanes eren 
alzines”, assegura Mauri.

ACCES RESTRINGIT
A VEÏNS I SERVEIS
La circulació d’aquesta plaça serà 
restringida només a veïns i serveis. 
“Ningú més podrà accedir a la plaça 
perquè volem que sigui la plaça de 
les persones, de les famílies, dels 
nens... i volem donar una protecció 
a tota aquesta activitat humana que 
hi hagi a la superfície sense el perill 
que passin cotxes”, admet Mauri.

Des de diumenge passat, la plaça 
de la Font del Lleó compta amb un ser-
vei d’accés a WiFi públic que permetrà 
conèixer la percepció de la ciutadania 
i de visitants gràcies a unes enquestes 
anònimes que s’hauran de respondre 
per poder-se connectar. La prova pilot, 
possible gràcies a un conveni amb la 
plataforma Eduzone, va començar diu-
menge 18 de novembre i s’allargarà fins 
al 18 de març.  

Diferents imatges de principis del s.XX de la plaça amb la Font del Lleó presidint l’espai. >aRxiu

un espai que sempre ha estat
el centre de la vila termal

HISTÒRIA  | MOTOr DE LA viLA

La plaça de la Font del Lleó pertany a l’antiga 
vila murallada de Caldes i se situa al centre 
neuràlgic de l’actual vila. Al llarg de la histò-
ria ha rebut diferents noms. El 1880 rebia el 
nom de plaça Major perquè era la més im-
portant del poble. Altres noms van ser plaça 
de la Constitució, de la República i d’Espa-
nya. Des del 1979 rep el nom de Font del Lleó. 
Els seus orígens es remunten a l’època ro-
mana, ja que a l’entorn s’hi va situar el gran 
complex termal de l’època, cosa que va fer 
créixer la vila al seu voltant. Les termes, 
d’època imperial, eren de grans dimensions 
i s’estenien per l’actual museu Thermalia, 
pels balnearis Rius i Broquetas, per la plaça 
de la Font del Lleó i segurament més enllà 
d’on hi ha l’actual Ajuntament. Les termes 
van continuar durant l’Edat Mitjana i van 
ser la causa del progrés del poble. “Un fet 
important que hem pogut constatar amb 
les excavacions de la plaça és que al segle 
XVI hi ha una reforma important de l’es-
pai, ja que s’amplia sobretot a la zona sud. 
Per tant, entenc que hi havia necessitat 
que el lloc fos una mica més ample”, as-
segura Pere Lluís Artigues, director de les 
excavacions de la plaça.

En tractar-se d’una zona d’interès ar-
queològic, les obres d’urbanització de la 
plaça han estat condicionades per tot un 
seguiment arqueològic previ que es va fer 
l’any passat, i per les troballes de restes ro-
manes i medievals. En aquest sentit, les ex-
cavacions prèvies, que es van fer l’any 2017,  
van propiciar dues grans descobertes. Una 
va ser un cap de marbre blanc de mida na-
tural que havia format part d’una escultura 
romana. Una representació del déu Apol·lo 
esculpida en marbre de Paros (Grècia) a la 
Roma del segle II dC i que va aparèixer en 
el rebliment de la piscina termal que hi ha 
al davant del conjunt visitable.  Es troba en 
bon estat de conservació i suposa el primer 
cap d’escultura romana que surt a Caldes de 
Montbui associat a una estratigrafia. L’altra 
va ser la nova piscina romana descoberta al 
subsòl de la plaça i davant el Museu Ther-
malia, de dimensions més reduïdes. Amb 
aquesta, ja són quatre les piscines localit-
zades en aquest àmbit, la més important la 

natatio de davant les Termes Romanes, una 
bassa rectangular de 15 metres d’allargada 
considerada una de les més grans de Cata-
lunya i de tota la península Ibèrica. També 
es van localitzar altres restes, com una pe-
tita piscina, part d’una tercera i una zona 
de conduccions d’aigua i probable enjardi-
nament que confirmen l’extensió i comple-
xitat del conjunt termal. Durant l’excavació 
també es van poder datar restes de l’urbanis-
me baixmedieval de la vila termal, com uns 

forns de tractament metal·lúrgic que daten 
entre els segles XIV i XV.

Hi ha una part de la plaça en la qual les 
actuacions no han tingut afectació al subsòl, la 
zona de davant del Cafè Totote, per tant “no 
m’estranyaria que hi pogués sortir algun ele-
ment romà”, afirma el director de les excava-
cions arqueològiques. A la plaça s’ha excavat 
una porció en extensió que “si l’obríssim i re-
baixéssim encara en sortirien més restes, 
però això volia dir allargar molt les obres”.

Els orígens de la plaça es remunten a l’època romana amb el gran complex termal
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aquestes van ser les directrius principals 
que van orientar el ii Fòrum d’Educació 
de caldes, celebrat dissabte passat

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va inaugurar el II Fòrum d’Educació de Caldes. > q. pascual

Dissabte passat, 17 de novembre, 
Les Cases dels Mestres va acollir 
la segona edició del Fòrum d’Edu-
cació de Caldes, un acte en el qual 
es va prendre consciència de totes 
les accions desenvolupades des de 
l’anterior Fòrum, celebrat l’any 
passat, i debatre cap on és més ne-
cessari seguir incidint, tot materi-
alitzant els ideals de municipi edu-
cat i educador reflectits al Projecte 
Educatiu de Caldes (PEC). 
La intensa jornada, en la qual van 
participar més d’una cinquante-
na de persones, va comptar amb 
la presència del conseller d’Ense-
nyament, Josep Bargalló, qui va in-
augurar el Fòrum juntament amb 
la regidora d’Educació de Caldes, 
Roser Guiteras, qui també va pre-
sentar al públic el projecte Educa-
entorn, ja a l’abast de la ciutadania. 
Després de les presentacions i l’es-
morzar, els membres del Grup Im-
pulsor van explicar als assistents 
totes les accions desenvolupades 

en cada àmbit d’actuació del PEC: 
L’Escola, Fora de l’Escola, Transi-
ció Escola-Treball i Formació Per-
manent i Poble Educador. Aquesta 
fase va servir per introduir els ta-
llers participatius, en els quals es 
va debatre sobre la feina que calia 
fer d’ara en endavant en cada un 
dels àmbits d’actuació. 
La jornada va prosseguir amb la 
conferència “La participació en 
projectes que generen impactes 
positius en la comunitat” a càr-
rec de Màrius Martínez, profes-
sor titulat del Departament de 
Pedagogia Aplicada de la UAB. 
Segons Guiteras, “la xerrada ens 
ha anat molt bé, ja que al cap i 
a la fi el projecte educatiu no és 
res més que la participació de 
tots els ciutadans per tirar en-
davant l’educació de Caldes, per 
poder-la millorar i fer tot el que 
creiem necessari per anar més 
bé a Caldes de Montbui”. 
Finalment, es va concloure el 

EDUCACIÓ | PrOJECTE EDuCATiu

Què s’ha fet fins ara i què cal seguir treballant?

fòrum amb la intervenció de Ra-
fael Homet, diputat d’Educació de 
la Diputació de Barcelona, i Jordi 
Solé, alcalde de la vila termal. Amb-
dós van posar en valor l’activa par-
ticipació de la comunitat calderina, 
tan implicada en un concepte molt 
general, i alhora essencial, com és 
el de l’educació. 

Segons Homet, “el fet que hi hagi 
un projecte compartit, consen-
suat i d’ambició estratègica com 
és el que té Caldes és molt impor-
tant per garantir les oportuni-
tats educatives dels ciutadans 
i ciutadanes”. Jordi Solé, d’altra 
banda, concloïa dient que “la clau 
de l’èxit d’aquest projecte és la 

participació, i la participació 
avui en dia és ben viva, i estem 
molt contents que sigui així”.  
Després del II Fòrum d’Educació, 
la feina del PEC no s’atura. Ja està 
prevista la següent trobada, el dia 
29 de novembre, en què es decidi-
ran les actuacions prioritàries de 
cara l’any vinent. 

Del 9 al 18 de novembre diversos  
centres educatius de Caldes van 
modificar la seva planificació ha-
bitual per viure noves activitats i 
tallers emmarcats dins la Setmana 
de la Ciència, jornada educativa es-
tablerta a nivell europeu. 
L’escola El Farell, d’una banda, va 
celebrar la 7a edició de la jornada 
els dies 14 i 15 de novembre. Durant 
aquests dos dies, “l’escola s’omple 
de bates de laboratori, científics 
que ens proposen desafiar les 
lleis de la química i famílies que 
ens aporten propostes de lògica, 
reptes i desafiaments”, explicava 
Carme Arjona, secretària del cen-
tre calderí. 
Els mestres de l’escola El Farell 
van apropar el món de la ciència 
als alumnes a través de diversos 
experiments de laboratori, però 
també s’hi van viure xerrades di-
rigides per mares i pares cientí-
fics, “tots ells engrescats a des-
pertar i potenciar l’interès per la 
ciència i la investigació”, comen-
tava Arjona, tot afegint que gràci-
es a ells i elles “l’escola va tenir 
la oportunitat de viure experièn-
cies que d’altra manera hagués 
estat impossible de dur a terme”. 

recerca i innovació en mans dels infants

Dues alumnes de l’escola El Farell realitzant un experiment. > i. HiJaNO

ESCOLA  | SETMANA DE LA CiÈNCiA 

al llarg de la setmana passada, escoles de caldes van celebrar la Jornada de la ciència 

Hi van participar des d’enginyers 
informàtics a veterinaris i biòlegs 
marins, i la visita d’aquests últims 
va servir, per exemple, “per sen-
sibilitzar els infants davant el 
tractament de residus i millo-
rar l’estat dels nostres mars”, 
seguia explicant la secretària de 
l’escola El Farell. 
Paral·lelament a això, els alumnes 
de 6è de primària de les escoles 
Montbui, El Farell i El Calderí van 
desplaçar-se a les aules de l’insti-
tut Manolo Hugué per participar 
en tallers dinamitzats pels alum-
nes de 4rt d’ESO. “Aquestes acti-
vitats han de facilitar l’alumnat 
de primària a fer la transició cap 
a secundària”, explicava Jaume 
Balart, director de l’INS calderí 
Manolo Hugué. 
Des del punt de vista acadèmic, 
“considerem molt important 
aquesta jornada, ja que d’aquí 
sortiran els propers científics”, 
deia Arjona, i afegia que “el pro-
pòsit és despertar la curiositat 
dels infants i posar la ciència i la 
tecnologia a l’abast de tots ells”. 
Al final, sabem que el futur, també 
el de la ciència i la recerca, és a les 
mans, i l’interès, dels nostres infants.

vOLUNTARIAT | iNFANTS

Comença la 5a
edició del LECXIT
Aquest mes de novembre ha co-
mençat la nova edició del progra-
ma calderí que relaciona la com-
prensió lectora dels infants amb 
l’èxit educatiu: LECXIT. 
Amb l’afany d’acompanyar els nens 
i nenes que cursen primària a Cal-
des en la millora de la seva com-
prensió lectora, fins a 25 voluntaris 
del programa d’enguany van par-
ticipar, el 24 d’octubre passat, en 
una sessió formativa, dirigida per 
Anna Juan Cantavella, antropòloga 
de formació i especialista en litera-
tura infantil de la Fundació Bofill. 
En aquesta primera sessió es va 
tractar el paper del voluntari en 
l’acompanyament als infants en el 
procés del gust per la lectura. A 
banda dels adults, també s’hi van 
sumar 10 alumnes de 4rt d’ESO i 
Batxillerat dels centres educatius 
de Caldes interessats en participar 
en el projecte Mentoria. 
Tot i que ja ha començat l’edició 
d’enguany, el programa LECXIT 
encara admet noves adhesions, 
per tant, aquelles persones que 
estiguin interessades en sumar-se 
al voluntariat poden tramitar-lo a 
través del Punt del Voluntariat de 
l’Ajuntament local o a través de les 
mateixes escoles on es vulgui fer 
l’activitat (a El Calderí, El Farell, 
Escola Montbui i Escola Pia). 
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La parada de RAF Estilistes en la 1a edició del Mustache Day a Caldes. > cEDiDa 

Una imatge de la fira de l’any passat amb el tradicional repartiment de brou a la plaça de la Font del Lleó. > J. sERRa

La vila de Caldes es deixa créixer el bigoti

Arriba la 33a edició de la Fira de Nadal amb el 
tradicional brou cuinat amb llenya i aigua termal

El 25 de novembre que ve, la nova 
plaça de la Font del Lleó acollirà 
la segona edició del Mustache Day, 
jornada organitzada per RAF Esti-
listes, perruqueria masculina ubi-
cada a l’avinguda Pi i Margall, amb 
la col·laboració de l’UCIC i l’Ajun-
tament de Caldes de Montbui. 
L’acte significa la particular contri-
bució calderina al moviment inter-
nacional Movember, celebrat arreu 
del món amb el propòsit de consci-
enciar a la ciutadania sobre la im-
portància de la salut masculina i 
recaptar recursos per fomentar-ne 
la investigació. 
“Caldes s’uneix al Movember, 
que significa la unió de Mous-
tache i Novembre en anglès, per 
conscienciar sobre les malalti-
es masculines com el càncer de 

La vila termal de Caldes de Mont-
bui celebrarà la 33a edició de la tra-
dicional Fira de Nadal els dies 1 i 2 
de desembre, i donarà així el tret de 
sortida a la temporada més màgi-
ca de l’any amb una de les primeres 
fires que es celebren a Catalunya. 
Durant aquests dos dies, calderins i 
calderines i milers de visitants gau-
diran d’un recorregut de més de 150 
parades d’objectes de Nadal, artesa-
nia diversa, antiguitats, brocanters, 
alimentació, cuina sobre rodes i di-
verses activitats i espectacles per als 
més petits de casa entre els carre-
rons amb més encant turístic de la 
vila, és a dir, el nucli antic. 
Al centre, la nova plaça de la Font 
del Lleó, ja inaugurada, serà l’es-
cenari principal des d’on es podrà 
gaudir del tradicional brou de 
Nadal cuinat amb aigua termal, 
que se servirà durant els dos dies 
de fira, i es començarà a coure el 
divendres 30 de novembre, després 
de l’encesa de l’arbre de Nadal, a les 
18 h de la tarda. 
A partir de l’èxit d’altres anys i te-
nint en compte que el brou calderí és, 
sense dubte, la major atracció turísti-
ca de la fira, l’organització ha previst 
enguany dues olles gegants (de 1,5 
metres de diàmetre i amb capacitat 
per encabir 1.600 litres cadascuna) 
per repartir 3.000 litres de brou du-

SOLIDARITAT  | MOvEMBEr

TRADICIÓ  | FirA DE NADAL

Berenar Solidari per a Mans Unides

Els dies 14, 15 i 16 de novembre, a partir de les 17 hores, les nou escoles 
del Vallès Oriental de l’acadèmia d’idiomes Cambridge School van ce-
lebrar la 3a edició dels Berenars Solidaris en benefici de Mans Unides. 
Durant aquests tres dies, alumnes, famílies, professors i personal de 
l’empresa van participar en una iniciativa global que va sumar més de 
3.700 alumnes i famílies del Vallès Oriental. “Entre la recaptació dels 
Berenars Solidaris i la que fem a la nostra tradicional Pantomime 
de Nadal, Cambridge School ja ha aconseguit recaptar un total de 
10.363€ en benefici de Mans Unides durant aquests darrers tres 
anys, una xifra que esperem continuar augmentant aquest curs”, 
explicava Sarah Edge, directora general de Cambridge School. Totes 
les persones que han participat en la iniciativa enguany han comptat 
amb dues modalitats per aportar el seu gra de sorra: portar menjar 
per vendre, o comprar el berenar casolà. 

DONACIÓ | CAMBriDgE SCHOOL

De les 10 fins les 15 hores, tothom 
que s’hi acosti podrà gaudir d’una 
jornada festiva amb un ampli ven-
tall d’activitats pensades per a tots 
els membres de la família: des de 
concentracions de motos i cotxes 
clàssics, a tallers i jocs infantils, 
classes obertes de ioga a càrrec 
de Yoga Ashram, exposicions co-
mercials, tallers solidaris, sorteigs, 
i moltes sorpreses més. 

rant tot el cap de setmana. A més, es 
podrà degustar acompanyat de ver-
dura i carn d’olla, gentilesa de nom-
brosos restaurants i establiments de 
proximitat que col·laboren amb l’ac-
tivitat, la major singularitat d’aques-
ta celebració calderina. 
D’altra banda, centenars d’infants 
podran gaudir d’activitats, tallers i 
espectacles familiars, tots  dedicats 

La parada del Berenar Solidari a l’escola de Caldes de Montbui. > cEDiDa

pròstata, testicles, salut men-
tal i depressió masculina, i en la 
qual els homes es deixen bigoti 
tot el novembre”, explicava Cris-
tina Nova, de l’establiment organit-
zador calderí, RAF Estilistes. 
“Un any més, els calderins i cal-
derines podran col·laborar amb 
la causa tot gaudint de les dife-
rents activitats que s’organitza-
ran”, seguia Nova.

El 25 de novembre 
se celebrarà la 2a 
edició del Mustache 
Day a la vila termal

l’1 i 2 de desembre, caldes torna a inaugurar la temporada més màgica de l’any

a les festes de Nadal. Se celebrarà la 
tradicional Festa del Tió  a càrrec de 
l’Esplai Grifoll; la ballada de sarda-
nes de mans de l’Agrupació Sarda-
nista Calderina; el concert solidari a 
càrrec de Flaustaff (en col·laboració 
amb La Mataró de TV3), i el lliura-
ment de premis del concurs de pes-
sebres de petit format, que tindrà 
lloc al pont Romànic. 

ESCOLA D’ADULTS  | ACTiviTAT

Trobada per crear 
esperit de comunitat
Al matí del diumenge 11 de novembre, 
més d’un centenar d’alumnes i profes-
sors de l’Escola d’Adults El Roure Gros 
van celebrar la primera trobada con-
junta del curs d’enguany.  
El claustre del Roure Gros promou 
aquest tipus de trobades conjuntes 
“perquè els alumnes de diferents 
disciplines i nivells es coneguin 
entre ells i incentivar el sentiment 
de pertinença a la comunitat edu-
cativa de l’Escola d’Adults Mu-
nicipal”. A més, segons informa el 
consistori local, aquestes activitats 
incideixen de manera col·lectiva en 
la necessitat de fomentar la formació 
permanent. Alumnes i professors van 
gaudir d’una gimcana al parc de Can 
Rius i, posteriorment, d’un refrigeri 
al Molí de l’Esclop. 

1 i 2 de desembre
Es disposaran dues 
olles gegants per cuinar 
el Brou de Nadal amb 
aigua termal

HALLOWEEN | BALANÇ

Èxit de visites al Toc
Prop de 300 joves han gaudit de la 7a 
edició del Toc Terrorífic, activitat or-
ganitzada per una cinquantena d’alum-
nes de 4rt d’ESO de l’Institut Manolo 
Hugué en motiu de la festa de Hallowe-
en. A causa de l’èxit de les edicions an-
teriors, enguany s’ha decidit ampliar 
l’activitat a dos dies, el 26 i 27 d’octubre, 
aconseguint sumar més visites a una 
activitat que permet als alumnes orga-
nitzadors finançar part del seu viatge 
de final de curs, que serà al País Basc.
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L’entrada del Safareig de la Portalera, ja intervingut i reparat. > i. HiJaNO

Noves reformes al Safareig de la Portalera

L’ús continuat del Safareig de la 
Portalera, situat al carrer de la 
Muralla, sumat a l’inevitable pas 
del temps, ha causat, de mane-
ra progressiva, petits deteriora-
ments que han fet necessària una 
intervenció per adequar aquest 
espai tant emblemàtic. Els tre-
balls d’adequació han consistit en 
reparar i pintar les parts malme-
ses de les parets, les reixes, les ba-
ranes i els rentadors, i han signi-
ficat una inversió final de 4.535€, 
sota la responsabilitat de l’empre-
sa Gardecor. 
Aquestes obres d’adequació se 
sumen a la rehabilitació del 2009 
i a les posteriors millores del 2013. 
En la primera gran rehabilitació 
es va substituir l’aigua cober-
ta de pedra per un sostre de pla-
ques, un acabat exterior ceràmic 
i un acabat interior de fusta, i la 
provisió d’una instal·lació elèctri-
ca i enllumenat. Aquesta darrera 
obra també va significar la reta-

ObRES I SERvEIS | PATriMONi HiSTÒriC

Continuen les millores paisatgístiques 
als espais verds de Caldes de Montbui

En el marc de les actuacions de millora dels espais verds de Caldes 
de Montbui, el dilluns 5 de novembre es van iniciar les obres de mi-
llora paisatgística al parc de Can Rossell, de manera que resta aïllat, 
amb l’accés restringit a la ciutadania per al seu ús.
La intervenció a la zona té estipulada una divisió en dues fases d’ac-
tuació. La primera fase, ja iniciada, es durà a terme els mesos de no-
vembre i desembre i comprèn la zona adjacent al carrer Joan Oliver 
(Pere Quart). La segona fase, que serà posterior a la iniciada, s’esten-
drà durant els mesos de gener i febrer del 2019, i té previst l’acaba-
ment de l’adequació de la resta del parc fins al pas soterrat que en-
llaça amb el polígon industrial La Borda. 
El parc de l’Estació, el parc de l’Ametller i el parc de Can Rius són al-
tres espais públics del municipi que han estat objecte de la millora 
contínua d’espais verds de la vila termal, duta a terme per l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui. 

ObRES I SERvEIS | CAN rOSSELL

restauració dels rajols malmesos, 
i la impermeabilització de la co-
berta. El safareig forma part del 
patrimoni arquitectònic del cen-
tre històric de Caldes i és un dels 
punts d’atracció turística més im-
portants de la vila termal.

El parc de Can Rossell des del carrer Joan Oliver (Pere Quart). > i. HiJaNO

llada dels murs que envoltaven el 
recinte, de manera que el Safareig 
es va obrir al seu entorn.
Posteriorment, el 2013 s’hi va fer 
una altra millora: la restauració 
dels dipòsits de vímet i llegums ad-
jacents al vas principal, la neteja i 

s’han pintat i reparat 
les parts malmeses 
de l’equipament per 
l’ús i el pas del temps
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PSC Caldes de Montbui

es de l’Ajuntament som conscients que hi ha 
realitat que viu al marge de la societat de 
benestar i que pateix molt i pel més bàsic, 
com tenir un sostre on viure, menjar, pagar 
el lloguer, l’aigua, la llum, el gas..., etc. Des 

dels Serveis Socials municipals intentem atendre totes 
aquestes demandes bàsiques amb les eines que tenim a 
l’abast com el rebost solidari, per posar un exemple. Una 
de les necessitats més difícils de cobrir des dels ens locals 
és ajudar a garantir el dret a l’habitatge. Per això, des de 
l’Ajuntament, aquests últims s’està ajudant a rehabilitar i 
a fer reformes bàsiques a pisos amb la finalitat d’inclou-
re’ls a la borsa de lloguer social, s’està projectant la cons-
trucció d’habitatge de lloguer social i s’han començat a 
comprar pisos per adjudicar-los a aquelles famílies que ho 
necessitin com a mesura d’emergència temporal amb un 
lloguer social. Aquest any, hem invertit 427.817,09€ per a 
la compra de cinc habitatges en l’exercici del dret de tan-
teig i retracte. D’aquests, un ja s’ha adjudicat, un altre està 
escripturat i en procés d’adjudicar i els altres tres estan 
pendents d’escripturar i d’adjudicar. Així doncs, se sumen 
a un altre pis que l’Ajuntament ja va posar a disposició de 
lloguer social ara fa dos anys. No és una solució definiti-
va, però és una empenta per aquelles famílies que es tro-
ben en situacions límit.

n grup de mares i pares ens han fet arri-
bar una proposta de millora d’una cruïlla 
de la nostra vila. És una cruïlla on es cre-
uen el trànsit que surt de l’Escola Mont-
bui i part del trànsit amb destinació a l’es-

cola El Farell i a la zona esportiva de les Cremades. Parlem 
de la cruïlla dels carrers de Balmes amb Torras Sayol, 
de Santa Eulàlia i de Ramón y Cajal. Actualment aquest 
encreuament és força perillós per als vianants, ja que la 
mala visibilitat que tenen les conductores i conductors fa 
que s’hagin d’avançar més del compte, i restar part del 
pas destinat per les persones. A més, fa falta un pas de 
zebra per creuar el carrer de Ramón y Cajal. No som pas 
experts en la matèria de mobilitat ciutadana, però sí que 
veiem del tot clara la perillositat de la cruïlla. Nosaltres 
no vam dubtar ni un moment a afegir aquesta petició de 
millora a la nostra llista d’esmenes als pressupostos del 
2019. Aquesta llista la vam traslladar al regidor d’Hisenda 
perquè la prengui en consideració a l’hora de redactar els 
pressuposts que haurem de votar per al 2019. La respos-
ta del regidor sobre aquesta proposta va ser plenament 
positiva, i ens va indicar que serà incorporada als pressu-
postos i executada. Des d’aquí volem donar les gràcies al 
regidor per la seva comprensió. De tota manera, el grup 
municipal socialista té present la petició de les mares i 
pares i vetllarà perquè aquesta s’executi en la major bre-
vetat possible, per deixar enrere la perillositat de la cruï-
lla i fer un camí més segur per a totes les nenes i nens que 
van o tornen de l’escola o fan esport al nostre municipi.

l 5 de novembre passat el departament res-
ponsable de mobilitat de l’Ajuntament de 
Caldes va emetre un comunicat a la seva pà-
gina web i a alguns mitjans de comunicació 
sobre les modificacions que s’havien por-

tat a terme amb el servei del bus urbà. Exactament fem 
èmfasi al comunicat en el punt que diu: “Amb la finalitat 
d’aconseguir una major enllaç de l’eix nord-sud del muni-
cipi, des de l’Ajuntament s’ha treballat perquè el poble de 
Caldes gaudeixi de millores en les connexions del bus urbà, 
des de Can Valls/Torre Negrell (al sud) fins a La Font dels 
Enamorats/Saulons (al nord), amb l’objectiu prioritari de 
reduir la mobilitat privada, tot mantenint i ajustant mí-
nimament els recorreguts actuals. D’altra banda, el ser-
vei de bus urbà a la urbanització Els Lledoners-Can Mas-
pons, en horari de 7:55 h i 10:25 h, deixa de ser operatiu a 
causa de la baixa demanda del servei i perquè ja disposa 
d’un transport regular, com és el bus interurbà entre Cal-
des i Granollers”.
A causa de diverses queixes, des de el nostre grup muni-
cipal, Units per Caldes, lamenten profundament que des 
del departament de mobilitat de l’Ajuntament no s’hagi 
enviat un fulletó a tots els Calderins notificant aquests 
canvis. Molts van ser informats pels propis xofers del bus 
urbà. Considerem que això ha estat un error molt gran.
Sabem que hi ha vilatans que han presentat reclamacions 
davant l’Ajuntament, ja que majoritàriament aquests can-
vis afecten la gent gran i els estudiants que es desplacen 
per anar a estudiar als nostres instituts.

om recorda Nacions Unides, la violència con-
tra les dones és una de les violacions dels 
drets humans més esteses i devastadores del 
món. És la forma més extrema de discrimi-
nació. Lamentablement cada any segueixen 

morint dones assassinades per les seves parelles o ex pa-
relles. Estem parlant de gairebé 1.000 dones assassinades 
des  del 2003, 44 en el que fa d’any, una realitat duríssima. 
A Espanya hem estat pioners en el treball per erradicar 
totes les formes de violència contra la dona. Des de l’apro-
vació per unanimitat de la llei integral el 2004 fins a la 
recent aprovació del Pacte d’Estat contra la Violència de 
Gènere el 2017, la nostra societat ha donat grans passos 
per a l’erradicació del masclisme criminal del nostre país.
En general, es considera que tenim un dels sistemes que 
millor resposta judicial i social ofereix davant la violència 
de gènere. I, encara que segueix havent-hi molts aspectes 
que poden i han de millorar, disposem d’un ordenament 
jurídic molt complet, d’elevats estàndards de transparèn-
cia en la difusió de les dades i d’un potent sistema de re-
cursos d’assistència i protecció, que a més ha estat millo-
rat i reforçat els últims anys.
El gran salt qualitatiu que donarem els propers anys vin-
drà de la mà del Pacte d’Estat contra la Violència de Gè-
nere, que l’anterior govern es va comprometre a impulsar 
al començament d’aquesta legislatura, que va aconseguir 
subscriure a la fi del 2017 i l’execució del qual iniciem en-
gegant al voltant de la meitat de les 214 mesures.
Entre tots i totes hem d’erradicar aquesta xacra que ens 
avergonyeix com a societat i que atempta contra la dig-
nitat, la vida i la integritat de moltes dones. Hem de tre-
ballar dur per aconseguir-ho. Per això, volem dir que no 
retrocedirem ni un mil·límetre en la defensa dels drets 
de la dona.

a CUP vol expressar el més absolut rebuig 
davant la petició de presó i inhabilitació per 
part de la Fiscalia de l’Estat espanyol per a 
Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cui-
xart, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül 

Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Car-
les Mundó, Meritxell Borràs, Mireia Boya, Lluís Maria 
Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet 
i Josep Nuet, i mostrar tota la solidaritat amb les perso-
nes imputades, així com amb les que es troben a l’exili.  
Es tracta d’un judici polític contra el dret a l’autodetermina-
ció del poble català i demostra, un cop més, la deriva autorità-
ria de l’Estat espanyol, que a través dels seus aparells repres-
sius pretén coartar els drets fonamentals de la ciutadania. 
Per això, la CUP considera que cal que es reverteixin els 
judicis en un bumerang jurídic i polític contra l’Estat es-
panyol i que s’articuli un contrarelat al relat dels poders 
judicials, polítics i mediàtics de l’Estat espanyol, que pre-
senta com un delicte de rebel·lió, sedició i desobediència 
l’organització i celebració d’un referèndum democràtic.  

Contra la repressió del 78, 
solidaritat, autoorganització i 
autodeterminació

CUP Caldes - Som CaldesERC Caldes de Montbui

U E C

L
Seguim lluitant per tenir habitatge 
social i comprem 5 pisos

L’aventura d’anar a escola Bus urbà, recorregut modificat i 
sense comunicar-ho als afectats!

25-N, Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
contra la Dona

PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

n llaç groc per la democràcia.

Llaç groc
PDeCAT Caldes de Montbui

UD



Del 20 nov al 03 des de 2018 calderí / #36 OPINIÓ / CIUTADANA | 09
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.

Concert en clau
de groc

‘Selfie’

Va de dissidència

> Pepe beunza 

> Domènec Sánchez Riera  

> Quim Campistron

Fue un autentico placer asistir al 
concierto organizado por Caldes 
Groga por la libertad de los 
presos políticos. Magníficas voces 
y acompañamientos al piano, 
con un buen repertorio que nos 
permitió disfrutar en un entorno 
tan especial como la sala noble de 
Can Rius. Cuesta mucho esfuerzo 
organizar un acto así, y hay que 
agradecer a los organizadores su 
trabajo desinteresado, que logró 
llenar la sala.
Toda lucha necesita guerreros y 
en Catalunya queremos ser guer-
reros pacíficos, con las armas de 
la inteligencia no-violenta. Pero los 
poetas, los músicos, los cantantes, 
no tienen precio porque alimen-
tan la esperanza, y sin esperanza 
no hay lucha. Nos mantiene tena-
ces, incansables, aligerando la pe-
sada carga de la represión. Por eso 
seguimos fieles a este pueblo que 
queremos tanto y al que espera-
mos ver pronto con nuestro esfu-
erzo, libre y soberano.
Doy las gracias a los artistas, tam-
bién a los que nos animan los jue-
ves y a los organizadores. La carga 
que llevamos entre todos se hace 
cada día más pesada, por eso nece-
sitamos la esperanza para seguir 
adelante y sacar a los amigos pre-
sos políticos de la cárcel. En eso 
estamos y en eso seguiremos. 

Diumenge passat, 11 de novem-
bre, el Casino ens va portar el 
grup de teatre Filagarsa, de Mo-
lins de Rei.
Malauradament, i com per dis-
sort és d’habitud, el públic as-
sistent ha estat molt minso, cosa 
que s’ha posat de relleu davant 
d’un treball força digne, que me-
reixia més caliu.
Es tracta d’una comèdia 
musical interpretada per dues 
actrius i els seus oponents 
masculins, tots quatre amb 
bones dots de cantants lleugers. 
El tema ens mostra els primers 
desenganys que els quatre 
joves protagonistes es troben 
a l’encetar la vida adulta, 
retratant la problemàtica actual 
que pateixen molts joves dins la 
nostra societat.
No coneixem els autors tant del 
llibret com de la música, però la 
conjunció d’aquesta última (tot i 
ser enllaunada) amb la primera 
demostra que hi ha talent.
La posada en escena mereix 
també un reconeixement per va-
lenta i suggerent i, com sempre, no 
podem oblidar els que ho tot fan 
possible i que no  veiem. Ens refe-
rim a les tramoies i l’equip tècnic.
Al nostre parer, aquesta obra seria 
més apreciada per un públic més 
jove que els incondicionals assis-
tents al Casino que, no obstant, 
hem passat una bona estona.

És dimecres i plou. La trobada habi-
tual a la plaça Catalunya de les 12 del 
migdia està en perill. Ara és quan en-
tren en joc els whatsapps. “Què fem?” 
diu un. “Jo la passaria a demà” propo-
sa una altra. Que sí, que no; que no, 
que si. No queda res definit, per això 
penso que potser s’ha optat per dei-
xar-ho córrer. El pensament, a vega-
des, també ens traeix. Surto a fer un 
parell d’encàrrecs i al tornar a casa 
enfilo cap al punt de trobada per si 
de cas. Veig paraigües. “Ah, mira, fi-
nalment hi ha trobada”, penso tot con-
tent. M’acosto i em fan lloc a la rotlla-
na. Para de ploure, i una de les ànimes 
del grup aprofita per dir: “Ho veieu? 
Des del 29 de novembre de l’any pas-
sat, que cada dimecres es fa trobada 
aquí per demanar la llibertat dels pre-
sos polítics, exiliats forçosos i encau-
sats injustament. Hi hem sigut faci 
sol, plogui o nevi. Si ells sofreixen per 
la situació injusta en la que es troben, 
nosaltres bé que podem passar una 
estona incòmoda. Així és que res de 
canviar de dia per la climatologia”. 
A la rotllana hi ha dues persones que 
no conec. Quan es presenten, diuen 
que es s’estan en un balneari prenent 

les aigües, donant un tomb pel poble 
s’han trobat amb el grup i, com que 
estan d’acord amb el que defensem, 
s’hi han afegit. Quan acabem, un d’ells 
se m’acosta i em diu: “Tu ets  qui fa una 
ruta sobre un personatge que es diu, 
mmm, ai, no em surt el nom...” L’aju-
do: “Lawrence?” “Sí, aquest” em res-
pon amb cara de qui ha aconseguit tro-
bar el que buscava. “Digue’ns qui és”. 
Responc que és un gal·lès de qui s’es-
tà recuperant la memòria, i que quan 
va venir a Caldes es va fer molt amic 
d’un calderí a qui també se’l va con-
demnar a l’ostracisme; i que, tant l’un 
com l’altre, des de posicions ben dife-
renciades, van revolucionar el poble. 
Un del grup, que és tot un entusiasta 
de la ruta i la història desconeguda de 
Caldes, els ho ha dit. Com que aquests 
forasters són dels qui quan es troben 
en un lloc, el volen conèixer, s’apunten 
a totes. Així que a la ruta també. Que-
dem divendres de la propera setmana. 
Arriba el dia. Torna a ploure, i amb 
ganes. Però un parell d’hores abans, 
para, i fins i tot surt el sol. Podem fer 
la ruta. Escolten, participen, apre-
nem, riem, gaudim..... Al final, al ce-
mentiri, foto pel record. Enlloc de dir 
“Lluíiiiiiiis”, fan tot cofois : “Som els 
de la 29!”. Hem parlat de Gran Breta-
nya, de Caldes, dels catalans a Gibral-
tar, del comerç de mariners de Vigo 
amb Bristol, de guerres, de fam, de 
discriminació, de goliat, de por, de 
traïduries, d’esperança... del llegat de 
Lawrence, i també del de Serracant 
Grañé. Per tot plegat, em ve una cosa 
al cap: els vencedors són els qui escri-
uen la història, però els dissidents són 
els qui la reescriuen.

Agraïment
> Associació Cultural de la Dona

Des de l’Associació Cultural de la Dona 
volem agrair tota la col·laboració re-
buda a fi que la Trobada de Puntaires 
de Caldes de Montbui d’enguany (VIII 
edició) hagi estat tot un èxit.
Volem destacar de manera especial 
totes les entitats, establiments i co-
merços que detallem a continuació, 
perquè amb la seva aportació han fet 
possible que un any més s’hagi pogut 
fer l’entrega d’obsequis i el sorteig de 
regals a tothom que va participar en 
la trobada: Caixa Banc, Electra Cal-
dense, Balneari Termes Victòria, Les 
Cases dels Mestres, Avícola Coll, far-
màcia Brunat, farmàcia Codina, far-
màcia Neus, farmàcia La Rotonda, 
farmàcia Tibau, Gestoria Busquets, 
Gaes, El Celler, botiga Corominas, bo-
tiga Rosana, botiga Maite, Xurreria 
de Caldes, granja Gaudí, granja La 
Lluna, Quiosc Arturo, Natural Òptics, 
Òptica Roser, Pep Esports, pastisseria 
Alexandre, pastisseria Sant Antoni, 
pastisseria Casabayó, Públic, Ciste-
ller, forn Espiga d’Or, forn El Turó, Cal 
Paretas, carnisseria Laura, Cal Rosset, 
restaurant El Passeig, Detalls, estanc 
Serra, estanc Hens, estanc Can Ro-
sell, xarcuteria Pedragosa, Ca l’Amà-
lia, Laura Perruquers, Perfumeria Du-
payíssia, Servi Fruit, verdures Fruitós, 
verdures Masclans, floristeria Penélo-
pe, floristeria Pieres i Masclans, per-
ruqueria Remei Tusell, Cafè Iseu, xu-
xeries Iseo, Serrat Electrodomèstics, 
peixateria Marta, llegums Parellada, 
Balerio (mercat) i Víctor (mercat).

Finalment, volem expressar el més sin-
cer agraïment a l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui pel servei rebut per al 
bon desenvolupament de la trobada. 
Moltes gràcies a tots i fins l’any que ve!
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les colles de caldes i castellar tanquen actuacions memorables, recolzats per uns efectius Nyerros de la plana

Jornada castellera inoblidable 
per a Escaldats i Capgirats

DIADA CASTELLERA | ACTuACiÓ HiSTÒriCA

a jornada castellera 
del diumenge 11 de 
novembre trigarà a 
esborrar-se de la me-
mòria de les tres co-
lles que hi van partici-

par. Els Escaldats van tancar una 
de les millors actuacions de la tem-
porada, mentre que els Capgirats 
de Castellar feien la millor de la 
seva història. Els Nyerros van ar-
rodonir la festa, tot i les baixes per 
haver actuat el dia anterior.

Força, companyonia, compe-
netració i esforç van ajuntar-se a 
la plaça de la República de Caldes 
en la penúltima actuació de la tem-
porada pels castellers locals. Amb 
ells, les colles de Castellar del Va-
llès –que tancaven l’any– i la de 
Manlleu van aconseguir un gran 
espectacle en el qual van partici-
par prop de 200 persones.

Els Escaldats, molt renovats 
aquesta temporada, van iniciar els 
pilars d’entrada amb dos pilars de 
quatre, mentre que els Nyerros ho 
feien amb un pilar de quatre i els 
Capgirats amb un pilar de quatre i 
un pilar de quatre per sota, la vin-
tena vegada de la temporada que el 
descarregaven. Abans, els de Cas-
tellar –apadrinats pels Escaldats– 
van començar l’actuació amb un 
pilar de dol en record de la Sara, 
una companya de la colla.

A la primera ronda era torn 
per un tres de set pels locals, un 
quatre de set pels fillols dels verds, 
el moment més inèdit per a ells. 
L’estructura però, estava molt pa-
rada i el van descarregar sense 
problemes. Els de la Plana de Vic 
descarregaven un quatre de sis. 

Tot això seguit a segona 
ronda per un quatre de set pels 
primers, un tres de set pels segons 
i un tres de sis pels osonencs. En el 
cas dels de Castellar, que ja intuï-
en la gran jornada que els espera-

va en acabar, el castell se’ls havia 
resistit en dues ocasions: el 2015 va 
caure moments abans de fer l’ale-
ta i el 2017 el van aconseguir carre-
gar, però va caure poc després que 
el coronessin. “El castell també 
va estar força parat i la colla el 
va descarregar” expliquen.

A la tercera ronda els verds 
feien un intent de desmuntar un 
cinc de sis, aconseguit després, 
mentre que els granes també acon-
seguien el 5 de 6, concloent la mi-
llor actuació de la seva història. Els 
blancs acabaven amb un pilar de 
quatre per sota.

Per acabar, dos pilars simul-
tanis, un pilar de cinc i un de qua-
tre i un pilar de quatre, respectiva-
ment, tancaven l’actuació. 

“La jornada va ser molt po-
sitiva per a nosaltres i els Capgi-
rats, que van aconseguir la seva 
millor actuació. Estem molt or-
gullosos dels nostres fillols. Per 
a nosaltres també va ser una de 
les millors jornades de la tempo-
rada i la vam voler acabar amb 
un dinar i una festa per cele-
brar-ho, juntament amb les dues 
colles amb les que ens porten tan 
bé” explica Àlex Campreciós, cap 
de colla dels Escaldats.

Gerard Rossell, cap de colla 
dels Capgirats, va qualificar la 
jornada com “la millor actuació 
de la història de la nostre colla. 
Arribàvem a aquesta diada ha-
vent carregat tot el que teníem 
per a aquesta temporada i hem 
hagut d’anar al límit per acon-
seguir-ho”.

En el cas dels Nyerros de la 
Plana, de Manlleu, la seva cap de 
colla, Ariadna Lladó, va explicar 
a aquest mitjà, que “en el nostre 
cas, la millor actuació vam acon-
seguir-la també aquesta tempo-
rada, la diada dels 20 anys de 
la colla, tot i que a Caldes vam 
voler assegurar després d’actu-
ar el dissabte a Manresa. Tot i 
repetir el mateix cap de setma-
na, estem molt contents d’ha-
ver pogut portar 40 persones 
per actuar amb els castellers lo-
cals i els de Castellar; tenint el 
bon rotllo que tenim, sempre va 
molt bé. Totes les figures van 
anar perfectes, tot i portar al-
guns novells al tronc”.

Com a conseqüència de la 
gran actuació a Caldes, els de Cas-
tellar rebran el Premi Baròmetre 
Casteller, atorgat a les colles que 
assoleixen un pis més durant la 
temporada. L’entrega es farà la 
propera Nit de Castells, per inici-
ativa de la Revista Castells.

Albert San Andrés

L

“Els Escaldats van 
tancar una de les millors 
actuacions de la temporada, 
mentre que els Capgirats de 
Castellar feien la millor de 
la seva història. Els Nyerros 
van arrodonir la festa”

4d7 dels Escaldats a la segona ronda de la jornada. Un casteller de Caldes preparant-se per l’actuació. > a. saN aNDRés



Del 20 nov al 03 des de 2018 calderí / #36 CULTURA | 11

Part dels dibuixos exposats a la Sala Delger. > cEDiDa

El proper dissabte 24 la Coral Guisla ofererirà un concert amb 
motiu del dia de la música. Tot i que Santa Cecília és el dia 22, 
s’ha programat pel següent dissabte pensant en la convenièn-
cia del públic i dels cantaires per facilitar-ne l’assistència. Una 
part del concert serà a càrrec de la Coral Guisla i l’altra part 
del grup Cantem Cantant, el cor jove del Casino de Caldes, 
que es presenta en públic per primer cop en concert. L’acte 
es farà a la sala Noble de Can Rius, a les 20 h.

DIA DE LA múSICA  | CAN riuS

ii Exposició Manga
Per segon any consecutiu els joves que participen en els ta-
llers de dibuix d’El Toc, La Biblioteca de Caldes i la Caver-
na de voltir han tingut la oportunitat d’exposar les seves 
obres sobre l’univers manga a la sala Delger de Caldes. En 
aquesta mostra s’han pogut veure peces inspirades en els 
clàssics Bola de Drac o Pokémon i altres personatges del 
món de l’anime. Els joves que participen en aquesta expo-
sició també s’han documentat per millorar la seva tècnica 
d’il·lustració amb l’ajut de diversos tutorials, aportant una 
gran qualitat a les obres que s’exposen enguany. Durant els 
dies que ha durat l’exposició, els joves debutants han comp-
tat amb les visites dels educadors de carrer, Carme Ortega, 
dinamitzadora del Toc, o d’altres més institucionals com la 
del regidor de Joventut, David Través, i isidre Pineda, pri-
mer tinent d’alcalde, regidor de Cultura i Patrimoni.

TALLERS DE DIbUIx  | SALA DELgEr

Concert de Santa Cecília

Pepa Lavilla, l’actriu protagonista. >  cEDiDa

Conferència sobre el debat 
lingüístic al Centre

‘Estimar sense morir’

Diumenge passat, dia 18 de novem-
bre, es va celebrar una conferència 
al Centre Democràtic i Progres-
sita de Caldes de Montbui sota el 
títol “Identitats, imperis i llengües, 
La defensa de les llengües dins la 
lluita per un món plural” a càrrec 
de Miquel Peyró García, filòleg i 
investigador de camps relacionats 
amb la interculturalitat. En aquest 
acte es va explicar com la diversi-
tat de llengües és un reflex de la 
riquesa cultural de la humanitat 
i el que pot significar perdre una 
llengua: “és perdre la conscièn-
cia que una comunitat té sobre 
si mateixa i el món on viu”  i 

com, per això, tota forma de pro-
jecte imperial sempre s’ha propo-
sat acabar amb les llengües dels 
territoris que vol sotmetre, en pa-
raules de Peyró. 
Aquesta conferència va ser un tast 
del curs que impartirà el profes-
sor Miguel Peyró durant el segon 
quadrimestre a la Universitat Po-
pular, en el qual s’analitzaran i de-
batran les relacions de les llengües 
amb les cultures i els pobles estu-
diant la història de les seves llui-
tes pel dret a existir. Un curs que 
vol facilitar les eines per poder in-
tervenir en els importants debats 
lingüístics actuals del nostre país.

El proper dia 25 és el Dia Internacional per a 
l’Eliminació la Violència envers les Dones, per 
això, l’Ajuntament de Caldes, conjuntament 
amb l’Associació Cultural de la Dona, han or-
ganitzat una representació de teatre amb Pepa 
Lavilla Raso: Estimar sense morir. L’espectacle 
escenifica la història d’una dona en situació de 
violència masclista en la seva relació de pare-
lla. És un monòleg reflexiu sobre la violència 
de gènere que farà possible connectar amb els 
pensaments, sentiments i emocions que la pro-
tagonista té en aquestes circumstàncies i com 
això pot arribar a fer-li tant de mal que l’úni-
ca sortida que veu a la seva situació és morir. 
L’acte tindrà lloc demà dimecres, dia 21 de no-
vembre, a les 16 h, a Les Cases dels Mestres.

xERRADA  | MiQuEL PEyrÓ TEATRE  | 25 N

El filòleg Miquel Peyró en un moment de la seva intervenció. > M. clapERs
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Els d’Eduard candamí cauen a la World skate Europe, però signen el seu millor inici a l’Ok lliga 

una eliminació que no 
desmereix un inici de 
temporada espectacular

E

Ferran Rosa celebra un dels gols. A la dreta a dalt, Álvaro Giménez discuteix una decisió arbitral. A baix, l’afició va ser el sisè jugador a la Torre Roja. > a. saN aNDRés

HÒQUEI | rECAM LÀSEr CALDESAlbert San Andrés

l Recam Làser Cal-
des va posar punt i 
final a la participa-
ció en la World Skate 
Europe, després de 

caure a l’eliminatòria dels 1/16 de 
final amb l’Sporting Clube Tomar. 
L’empat a quatre a la Torre Roja 
no va ser suficient per eliminar els 
portuguesos, que van mostrar una 
esportivitat lamentable, emparats 
per la permissivitat arbitral. Tot i 
això, aquesta eliminació no ente-
la el gran inici de temporada dels 
d’Eduard Candamí.

L’Sporting Clube Tomar va 
acabar dissabte amb el somni eu-
ropeu del CH Caldes en la segona 
participació continental de l’equip 
calderí. Un empat a quatre contra 
les males arts de l’equip portuguès 
i la permissivitat arbitral davant 
d’aquest estil van deixar fora els 
de Candamí després d’un partit 
èpic amb la grada de la Torre Roja 
a rebentar. 

La gran temporada dels cal-
derins no ha passat desapercebu-
da per l’afició, que una hora abans 
del partit ja donava el seu suport 
a l’equip omplint totes les locali-
tats del pavelló de la vila. La pres-
sió ambiental descol·locava els vi-
sitants, que es limitaven a esperar 
el joc dels de Candamí. 

Ferran Rosa obria aviat el 
marcador, però els de Jorge Godin-
ho feien servir les mateixes armes 
que al partit d’anada (4-2) i s’esti-
raven a terra al més mínim con-
tacte –fins i tot sense– amb els lo-
cals. Pedro Martins empatava poc 
abans del descans, quan millor ho 
estava fent el Caldes.

Rosa, de nou, avançava els 
seus després d’haver fallat un penal, 
però el xou visitant continuava fins 
a aconseguir l’empat a dos.

Álvaro Jiménez signava el 
3-2, mentre el visitant Ivo Silva 
seguia provocant la grada amb 
les constants piscines. Era aquest 
jugador qui aconseguia l’empat a 
tres i ho celebrava, com no podia 
ser menys, provocant.

Rosa sortia al rescat de l’equip 
amb el quart i la dupla arbitral cas-
tigava amb un ball de blaves els lo-
cals, davant de la comèdia dels vi-
sitants. La grada s’encenia davant 
l’espectacle que estava patint, però 
de poc servia. Candamí s’ho havia 
de jugar a ‘caixa o faixa’ i en l’últim 
minut treia Campor de la pista per 
jugar amb cinc, propiciant l’empat 
rival a cinc segons del final.

“Hem estat més directes 
del que normalment som, arris-
cant per buscar gols. La ràbia 
ha estat que gairebé ho aconse-

guim. S’ha de felicitar els juga-
dors pel seu gran partit i ara ens 
centrarem en la lliga per aconse-
guir classificar-nos per a la Copa 
del Rei. Tenim molt aprenentat-
ge a fer i aquesta eliminació ha 
estat una experiència per als ju-
gadors joves, que a 180 pulsaci-
ons han de pensar un punt més. 
Demà serem millors que avui” va 
reconèixer el tècnic Eduard Can-
damí després del partit.

Tot i quedar eliminats en pri-

mera ronda europea, l’estadística 
no entela l’excel·lent inici de tem-
porada, en el qual l’equip ha ar-
ribat a ocupar la segona posició 
per darrere del FC Barcelona –
ara està empatat a 19 punts amb 
Liceo i Lleida– després de la millor 
arrencada des que l’equip compe-
teix a l’Ok Lliga.

Els de Candamí, el quart 
equip més jove de la categoria amb 
23,1 anys de mitjana, han sumat 19 
punts amb sis victòries i un empat, 

“Tenim molt aprenentatge 
a fer i aquesta eliminació 
ha estat una experiència 
per als jugadors joves, que 
a 180 pulsacions han de 
pensar un punt més. Demà 
serem millors que avui”

Eduard Candamí,
entrenador cH Recam làser caldes

per tant, només una derrota contra 
el FC Barcelona. Quatre victòries 
consecutives a la Torre Roja han 
fet de l’equip un sòlid contrincant 
a casa i un incòmode rival a fora, 
on ha superat Voltregà i Vendrell.

A banda, el Caldes és el vuitè 
millor atac de la categoria (24) i el 
cinquè millor en defensa (20).

Aquest dimarts, l’equip rep la 
visita del Lleida-Llista Blava (21:00 
h), amb qui mesurarà forces per 
seguir a la part alta de la taula.

Tot i que el pàdel és força recent al CN Caldes comparat amb 
altres disciplines, ha començat aviat a recopilar grans resul-
tats. Diumenge 11 de novembre va ser el cas de l’equip A fe-
mení, que va guanyar el CN Sabadell amb un 3 a 0. Arran de 
la victòria, les jugadores del club calderí han consolidat la pri-
mera plaça, s’han proclamat campiones de lliga per segon any 
consecutiu i s’asseguren l’ascens a 5a Catalana. 

Ascens aconseguit a 5ª Catalana Inscripcions per a la 26a Cursa del Farell
El pròxim diumenge 25 de novembre, Caldes acollirà la 26a edició de la 
ja tradicional Cursa de Muntanya del Farell. La prova esportiva, organit-
zada pel CN Caldes, constarà de 12,3 quilòmetres de cursa, amb sortida 
i arribada des del camp de futbol municipal de Caldes. Les inscripcions 
poden tramitar-se a través del web del club calderí (dins la secció d’atle-
tisme) i presencialment a les oficines del CN Caldes fins el dijous 22 de 
novembre, o fins exhaurir les places de participació. 
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HOQUEI  | OK LLigA

FUTbOL  | SEgONA CATALANA

FUTSAL  | DiviSiÓ D’HONOr

Caldes rescata 1 punt a Sant Cugat

Victòria del CF Caldes 

Primeres posicions de lliga 

El Recam Làser Caldes va sumar un punt en la 
seva visita a la pista del Sant Cugat la 8a jorna-
da. Els jugadors de Candami van haver de suar 
de valent per igualar el marcador amb l’empat 
de 3 a 3, que els situa en 4a posició en el ràn-
quing amb un total de 19 punts. 

L’11 de novembre, el sènior del CF Caldes dis-
putava l’11a jornada de lliga contra el Berga, 
i va guanyar l’equip local per 0 a 1. Després 
d’aquest partit, els calderins pugen posicions 
fins establir-se al 7è lloc de lliga, amb 18 punts 
en total, per sota del Sabadell. 

En el marc de la 5a jornada, l’equip sènior mas-
culí del CN Caldes es manté en una esplèndi-
da 1a posició de lliga, seguit per tres punts de 
diferència del Pineda de Mar. Les calderines, 
d’altra banda, mantenen una també fantàstica 
2a posició, per sota del líder de lliga –el Rubí–, 
amb només un punt de diferència.

bÀSQUET  | SEgONA CATALANA

El masculí puja a 4a posició de lliga

L’equip sènior masculí puja a 4a posició de lliga, 
després del partit contra el Club Arenys Bàs-
quet, amb un resultat de 46 a 58 a favor dels 
calderins. L’equip femení segueix mantenint la 
4a posició arran de la 9a jornada, amb el partit 
que van guanyar al CB Granollers B (73 a 52). 

Després de tres victòries i un empat, el 
CF Caldes ha perdut el partit d’aquest 
cap de setmana contra el Can Parellada 
amb un 2 a 4 final. Aquesta última der-
rota ha fet baixar posicions als calde-
rins, que ara se situen en la 11a posició 
del rànquing, amb un total de 18 punts. 
Dissabte que ve, l’equip calderí s’enfron-
tarà amb el Gramanet a la 13a jornada. 

FUTbOL  | 2A CATALANA

Creix l’afició del Touch rugbi  

En els darrers mesos ha nascut una nova 
secció esportiva al Centre Ateneu Demo-
cràtic i Progressista de Caldes que respon 
a la disciplina del touch rugbi. 
De moment, l’equip està format per una de-
sena de persones que ja han donat les pri-
meres passes en la Lliga Catalana de touch 
en la categoria mixta. No obstant això, con-
tinuen totalment oberts a més participació 
ciutadana a qui els interessi formar part de 
la secció i sumar-se als entrenaments que 
es duen a terme cada divendres de 20 a 21 
hores al parc de l’Estació. 
El touch rugbi és un esport originari d’Aus-
tràlia dels anys 60 que es practicava com a 
tècnica d’entrenament pel rugbi. Tot i ser 
força similar al rugbi, el touch manté certes 
particularitats que el fan diferent: és més 
simple, sense placatges ni contacte físic, 
cosa que evita molt notòriament possibles 
lesions entre els jugadors i jugadores. 
A nivell internacional, el touch rugbi és un 
esport que manté un alt reconeixement, 
amb equips d’arreu del món amb una llarga 
història, tant en la seva vessant masculina 

NOvETAT | EL CENTrE

Derrota del Caldes 
contra el Can Parellada 

L’equip de ‘touch’ del Centre després del partit del diumenge passat a Montjuïc. > cEDiDa 

com en la femenina i la categoria mixta. A 
Catalunya es disputa la Lliga Catalana amb 
14 jornades i 8 equips. Caldes de Montbui 
és una de les últimes incorporacions, jun-
tament amb Torroella de Montgrí. 
Actualment, l’equip de touch calderí compta 
amb tres perfils diferents: persones novells 
que no han jugat mai a aquesta disciplina; 
altres experts en rugbi però sense coneixe-
ments de touch i, per últim i en menys repre-
sentació, els jugadors amb experiència en 
aquesta modalitat esportiva. Segons Marc 
Congost, entrenador i un dels ideòlegs de 
l’equip calderí, “no és necessari comptar 
amb una forma física excel·lent o atlèti-
ca per formar part de l’equip. Només és 
òptima una forma física correcta”. Al dis-
putar en la categoria mixta, l’equip compta 
amb pràcticament el 50% dones, i la resta 
són jugadors masculins. El més important, 
a hores d’ara, és sumar nous jugadors/es per 
incrementar l’equip i, sobretot, “arribar a 
tenir la suficient massa social per poder 
parlar amb les institucions i demanar un 
camp on poder entrenar”.

El Club Natació de Caldes va ser el 
gran vencedor, a nivell individual, en 
la 33a edició de la Pujada i Baixada a 
Guanta, celebrada a Sentmenat el diu-
menge passat, 4 de novembre. Fins a 
quatre atletes del CN Caldes queda-
ven Campions de Catalunya, ja que van 
arribar primers a la meta després de 
córrer 12,3 quilòmetres de distància: 
Mercè Puigdueta, a la categoria feme-
nina M55; Maria Ángeles García, a la 
M50; Vanessa Olmos a la M35, i Manolo 
Romero, a la categoria masculina M60. 

Campions a la 
33a Pujada a Guanta 

Els atletes del CN Caldes.> cEDiDa

ATLETISmE  | CN CALDES

HOQUEI MASC. wATERPOLO MASC.FUTBOL FUTSAL MASC. FUTSAL FEM. BàSQUET MASC. BàSQUET FEM.
OK lliga · J.09 cat. absoluta · 2a Divisió · J.05 2a catalana · G.4 · J.12 Divisió Honor cat · G.1 · J.06 Divisió Honor · G.1 · J.06 2a masc. · Fp.02 · J.08 2a fem · Fp.04 · J.10

CLASSIFICACIÓ PT

1. FC Barcelona 22
2. Liceo HC 19
3. Lleida 19
4. Recam Làser Caldes 19
5. Igualada 18
6. Reus 18
7. Noia Freixenet 12
8. Alcobendas 11
9. Calafell 11
10. Voltregà 8
11. Lloret 8
12. St Cugat 7
13. Girona 5
14. Vendrell 4
15. Alcoi 3
16. Vic 2

CLASSIFICACIÓ PT

1. CN St Feliu 10 
2. CN Olot 10
3. CN Igualada 7
4. Waterpolo UAB 7
5. CN Sabadell 6
6. CE Picornell 3
7. CN Caldes 3
8. CW St Adrià 2
9. CN Montjuïc 2
10. CW Figueres 0

CLASSIFICACIÓ PT

1. Berga 27
2. Gramanet 23
3. Parets 22
4. Ripollet 22
5. Masnou 22
6. Franqueses 20
7. Joanenc 19
8. Sabadell 18
9. Cardedeu 18
10. Vic 18
11. Caldes 18
12. Can Parellada 16
13. Sallent 14
14. Castellar 13
15. Matadepera 12
16. Sabadellenca 11
17. Juan XXIII 7
18. Roda de Ter 4

CLASSIFICACIÓ PT

1. CN Caldes 15
2. Lloret 15
3. Pineda de Mar 13
4. Xarxa 12
5. Vilamajor 12
6. Can Calet 9
7. Parets 9
8. La Unión - Peña Johan 7
9. Andreu Nin 7
10. Jako Centelles 7
11. CEFS Prosperitat 6
12. Cardedeu 6
13. Montseny 2
14. Vall de Tenes 0

CLASSIFICACIÓ PT

1. CN Caldes 18
2. Aliança Mataró 15
3. Rubí 14
4. Les Corts 13
5. Pax Tarragona 12
6. Magic Sants 8
7. Jordi Torras St Vicenç 7
8. Jesús - Maria  7
9. Sta Coloma 6
10. El Morell 6
11. Salou 6
12. Estel Vallseca 3
13. Cornellà 3
14. Esparraguera 0

CLASSIFICACIÓ PG PP

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

CLASSIFICACIÓ PG PP

1. Martinenc 10 0
2. Premià de Dalt 9 1
3. Canyelles 7 3
4. Argentona 7 3
5. CN Caldes 6 4
6. Vilassar de Dalt 5 5
7. Calella 5 5
8. CBSAPS 5 5
9. Ripollet 5 5
10. Lima - Horta 4 6
11. Granollers 4 6
12. Bosco - Horta 3 7
13. Sta Perpètua 2 6
14. Claret 2 8
15. Neus 2 8
16. Mollet 2 7

Alcobendas - Igualada 1 - 5
Vendrell - Vic 2 - 2
Sant Cugat - Calafell 2 - 1
Barcelona - Girona —
Caldes - Lleida —
Voltregà - Noia —
Reus - Lloret —
Liceo - Alcoi —

Picornell - UAB 5 - 7
Sabadell - Caldes 17 - 4
St Adrià - Olot 13 - 14
Igualada - Montjuïc 11 - 10
St Feliu - Figueres 19 - 3

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

Xarxa - Unión 6 - 5
Montseny - Can Calet 4 - 4
Resi. Andreu Nin - Lloret 1 - 5
Cardedeu - Pineda 3 - 3
Parets - Prosperitat 6 - 4
Centelles - Vall de Tenes 7 - 3
Vilamajor - Caldes 5 - 4

Sants - Rubí 2 - 2
Les Corts - JesusMaria 4 - 2
St Vicenç - Esparreguera 8 - 0
Caldes - Tarragona 3 - 2
Sta Coloma - Morell —
Mataró - Salou 4 - 2
Cornellà - Vallseca 4 - 1

Mataró - Malgrat 67 - 52
St Andreu - CC BDN 80 - 93
Caldes - CC Badalona 63 - 
62
Calella - Badalonès 62 - 58
Argentona - Arenys 54 - 38
Parets - Garrifa 48 - 72
Franqueses - Granollers —

L.Horta - Caldes 61 - 
49
Granollers - Ripollet 57 - 60
Vilassar - Calella 53 - 48
Martinenc - Mollet 66 - 48
Sta Perpètua - B.Horta 67 - 40
Claret - CBSAPS 32 - 50
Neus - Canyelles 70 - 80
Premià - Argentona 60 - 49

CLASSIFICACIONS
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ExPOSICIONS 

‘Calderins d’arreu, 
de la memòria als objectes’.
Fins al 6 de gener.
Lloc i org.: Museu Thermalia 

novembre
  DIMARTS 20

17.30 h · bIbLIOLAb
App inventor. Dissenya el teu 
primer projecte d’app per a 
Android. Activitat amb dues 
sessions (20 i 21 de novembre) 
de tres hores cadascuna. 
Activitat a partir dels 14 anys.
Lloc: Sala d’Actes 
de la Biblioteca de Caldes 
Organitza: Fundació Pere Tarrés 

19 h · xERRADA TALLER
“Què està passant a l’escola?”, a 
càrrec de Jordi Martin i adreçat 
a famílies de centres educatius 
calderins (escoles i instituts). 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Diputació de Barcelona
Col.: Ajuntament de Caldes

21 h · HOQUEI mASCULÍ
recam Làser Caldes
– CE Lleida Llista Blava 
Lloc: Pavelló Torre roja
Organitza: rFEP

  DIMECRES 21
07.40 h · CAmINADA
Caminada a Castellterçol
Lloc de sortida: Estació 
d’autobusos
Org.: Caminades de L’Esplai

16 h · TEATRE
“Estimar sense morir” amb 
Pepa Lavilla, en motiu de la 
celebració del Dia internacional 
per a l’Eliminació de la violència 
envers les Dones. 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. Cultural de la Dona i 
Ajuntament de Caldes

17 h · CONCERT
Concert de Santa Cecília a càrrec 
de Tot Música Ensenyament.
Lloc i org.: Fundació Santa Susanna

17.30 h · STORY TImE
“The three little pigs”, a càrrec 
d’Andrea Pavlich. 
Edat recomanada: de 3 a 8 anys. 
Lloc: Biblioteca de Caldes 
Organitza: Cambridge School i la 
Biblioteca de Caldes de Montbui

19 h · CONFERÈNCIA
“Nanotecnologia per a les 
comunicacions i la informació”, 
a càrrec de Josep Fontcuberta. 
Lloc: Cuines de l’Espai de Can rius
Org.: Aules d’Extensió universitària

  DIjOUS 22
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics. (Cada dijous).
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes 

  DIVENDRES 23
17.30 h · ACTIvITAT 
ESPECIAL ANY PANIKKAR
Activitat infantil al voltant del 
llibre “La gota d’aigua”. A càrrec 
d’inés Castel-Branco.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes 

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 24
10 h · CÀSTING SÈRIE DE Tv
Es necessita figuració de 
persones de municipis veïns de 
Palau-solità i Plegamans.
Lloc: Espai Jove l’Escorxador 
(Palau-solità i Plegamans)
Organitza: Actor’s gallery

10 h · CURS
“Teràpies de suport al ioga” 
dirigit per Swamini Ajna 
vamadevananda. 
Lloc i organitza: yoga Ashram

15.30 h · NATACIÓ
2a Lliga infantil i 1a fase de la 2a 
Lliga Absoluta
Lloc i Organitza: CN Caldes

16 h · bÀSQUET mASCULÍ
CB granollers - CN Caldes 
Lloc: Pavelló C.B. granollers  
Organitza: FCBQ

17 h · WATERPOLO
CN Caldes – CN Montbui
Lloc: CN Caldes 

17.30h· FUTSAL mASCULÍ
CN Caldes – resi. Andreu Nin 
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF

20 h · CONCERT  STA. CECÍLIA
A càrrec de la Coral guisla i del 
grup Cantem Cantant
Lloc: Sala Noble de Can rius
Org.: Coral guisla,Casino de 
Caldes i Ajuntament de Caldes

  DIUMENGE 25
08 h · CURSA DE mUNTANYA 
DEL FARELL
Sortida: Camp de Futbol Municipal
Org.: CN Caldes secció Atletisme

10.30 h · SORTIDA
A la presó de Lledoners per exigir 
la llibertat dels presos polítics. 
Sortida: Estació d’autobusos
Organitza: ANC de Caldes

10 h · mOvEmbER
Activitats, tallers i jocs infantils, 
concentració de cotxes...
Lloc: Plaça de la Font del Lleó 
Organitza: rAF Estilistes, uCiC 
i Ajuntament de Caldes

12 h · INAUGURACIÓ 
PLAÇA FONT DEL LLEÓ
Amb la presència de roger Torrent, 
president del Parlament, i concert de
 l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Ajuntament de Caldes

12 h · FUTbOL
gramanet uD - Caldes CF
Lloc: Camp de futbol CEM 
Organitza: FCF

12.30 h · bÀSQUET FEmENÍ
CN Caldes – CB ripollet 
Lloc: Les Cremades  
Organitza: FCBQ

12.30 h · HOQUEI mASCULÍ
CP Calafell - recam Làser Caldes 
Lloc: Calafell
Organitza: rFEP

13 h· FUTSAL FEmENÍ
CN Caldes – Hummel Alella FS
Lloc: Pavelló del Bugarai
Organitza: FCF

18 h · bALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai, Associació 
de gent gran

18.30 h · TEATRE “TOC, TOC”
De Laurent Baffie, a càrrec indòmit 
Teatre Xi Cicle de Teatre de Tardor. 
Lloc i org.: Casino de Caldes
Col·labora: uCiC

19 h · “CRISI DE DIRIGENTS 
EN L’INDEPENDENTISmE” 
A càrrec de Santiago Espot. 
Lloc i organitza: El Centre

  DILLUNS 26
19.30 h · IOGA
Classe de ioga cada dilluns, per a 
adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: yoga Amunt

  DIMARTS 27
13.30 h · DINAR bENÈFIC
Celebració d’un Dia Per Donar Sang . 
Lloc i org.: Fundació Santa Susanna

19 h · CLUb DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra d’Edna 
O’Brien, “Las sillitas rojas”. 
Dinamitzat per ruth vilar, 
de Cos de Lletra. 
Lloc i org: Biblioteca de Caldes

   DIMECRES 28
09 h · CAmINADA
Caminada a la Torre Marimon.
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org.: Caminades de L’Esplai

16 h · TALLER
Taller de llengua
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona 

18 h · bOOK ExPRESS CLUb
“El crim de Lord Arthur Savile i 
altres relats”, d’Oscar Wilde. 
Dinamitzat per Cos de Lletra. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes 

  DIVENDRES 30
TACA’m
Últim dia per presentar les 
propostes en la nova edició del 
XXXi TACA’M
Lloc i organitza: El Centre

10 h · PASSEJADA DE TARDOR
Sortida: Les Cases dels Mestres 
inscripcions: Fund. Sta. Susanna
Org.: Coordinadora de gent gran
Col·labora: Ajuntament de 
Caldes i Fundació Santa Susanna

18 h · ENCESA DE L’ARbRE 
DE NADAL  
inauguració de la Fira de Nadal, 
i inici de la cocció del Brou de 
Nadal, fet amb aigua termal. 
Lloc: Nucli antic
Org.: Ajuntament de Caldes

18 h · HORA DEL CONTE
“gat i gat!”, a càrrec de Mercè 
rubí. A partir de 3 anys. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes 

21 h · SOPAR-bALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai, Associació 
de gent gran

desembre
  DISSABTE 01

10 h · CURS 
“iniciació al Kriya ioga i: la 
ciència del Jo transcendent”, 
a càrrec de Swamini Danda 
Ananda Jaya Ma. 
Lloc i organitza: yoga Ashram

10 h · FIRA DE NADAL 
Mercat d’artesans i antiquaris i 
brocanters, l’1 i 2 de desembre, 
fins les 21 hores. 
Lloc: Nucli antic
Org.: Ajuntament de Caldes

10 h · TALLERS INFANTILS 
Lloc: Plaça de Can rius
Org.: Ajuntament de Caldes

12 h · COCCIÓ I TAST DEL 
bROU DE NADAL 
Dissabte i diumenge 
2 de desembre. 
També a les 17:30h de la tarda. 
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Ajuntament de Caldes

17 h· FUTSAL mASCULÍ
Montseny CECD - CN Caldes
Lloc: Pavelló Escola Centre 
d’Estudis Montseny
Organitza: FCF

17 h · FUTSAL FEmENÍ
Badalona Futsal iris - CN Caldes
Lloc: Pavelló Casagemas 
Organitza: FCF

17 h · ESPECTACLE 
INFANTIL 
Tallers infantils fins a les 21h. 
Lloc: Plaça de Can rius
Org.: Ajuntament de Caldes

17.45 h · bÀSQUET mASCULÍ
Club Natació Caldes A – AE Sant 
Andreu Natzaret
Lloc: Les Cremades   
Organitza: FCBQ

18 h · RÀDIO CALDES bULL 
PER NADAL 
Lloc: Plaça de la Font del Lleó 
(escenari)
Org.: Ajuntament de Caldes

18.45 h · WATERPOLO
CN Caldes – CN Figueres
Lloc: CN Caldes 

19 h · UNA NIT AL SWING, 
ALS ANYS 50  
A càrrec de Fusió de 
Perruqueries Calderines.
Lloc: Sala Noble de Can rius
Org.: Ajuntament de Caldes

  DIUMENGE 02
10 h · TALLERS INFANTILS  
Lloc: Plaça de la Font del Lleó i 
de Can rius
Organització: Esplai grifoll i 
Ajuntament de Caldes

11 h · FIRA D’ART CASINO  
Fins a les 19h. Entrada gratuïta. 
Lloc i org.: Espai d’Art Casino

12 h · FESTA DEL TIÓ  
Lloc: Plaça de la Font del Lleó 
(escenari)
Org.: Ajuntament de Caldes
Col·labora: Espai grifoll

12 h · FUTbOL
Caldes Montbui CF – Juan XXiii
Lloc: CEM Les Cremades 
Organitza: FCF

12 h · SARDANES  
Amb la Cobla Lluïsos de Taradell.
Lloc: Plaça de l’u d’Octubre
Organitza: Agrupació Sardanista 
Calderina i Ajuntament de Caldes

12.30 h · bÀSQUET FEmENÍ
uE Claret- CN Caldes 
Lloc: Pav. Esportiu Claret   
Organitza: FCBQ

17 h · TALLERS INFANTILS  
Lloc: Plaça de Can rius
Org.: Ajuntament de Caldes

17h · ESPECTACLE 
FAmILIAR  
“Explica’m un Nadal”
Lloc: Plaça de Can rius
Org.: Ajuntament de Caldes

18 h · bALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai, Associació 
de gent gran

18h · CONCERT SOLIDARI 
“NADAL Amb vIvALDI!!”  
A càrrec del grup Flaustaff. 
La recaptació es destinarà a la 
Marató Tv3. 
Lloc: Sala Noble Espai Can rius
Org.: Ajuntament de Caldes

19 h · ENTREGA PREmIS  
Als guanyadors/es del concurs 
de pessebres de petit format.
Lloc: Pont romànic
Org.: Ajuntament de Caldes

  DILLUNS 03
11 h · FIRA D’ART CASINO 
Obert fins a les 19h. 
Lloc i org.: Espai d’Art Casino

19.30 h · IOGA
Classe de ioga cada dilluns, per a 
adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: yoga Amunt

del 20 de novembre al 03 de desembre de 2018 Fira de Nadal
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FARMàCIES DE GUàRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · c. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · c. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · pl. lluís companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · c. santa Teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · c. sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · c. sant Ramon, 7
  
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques cal trucar 
a la policia Municipal (T| 93 865 41 41). 
allà us informaran de la farmàcia de 
torn, que obrirà per prestar-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

16 de novembre · 86 anys
PEDRO GARCIA CAMAñA

14 de novembre · 84 anys
JOSEP ABEL XALABARDER

13 de novembre · 86 anys
CONCEPCIÓ GESA BOTER

9 de novembre · 84 anys
TERESA GARDEñAS 
MASRAMON

“Si no hi ha un mínim 
d’exigència, de necessitat 
d’esforçar-se una mica, 
no hi ha progrés ni 
educació possibles”

> Emili Teixidor

La frase de la quinzena

BASE DEL TIRAMISú: Posar els dos cafès calents en un recipient 
amb el rajolí de conyac. Mullar d’una en una la cara menys ensucrada 
de les galetes i posar-les en fila fins a cobrir la base de la safata de 
26x16. Mentre es prepara la crema del tiramisú, guardem la safata 
amb les galetes mullades de cafè dins del frigorífic.

CREMA DEL TIRAMISú: En un bol gran (millor si abans l’hem 
posat a refredar al frigorífic) hi posem el rovell, la crema de pistatxo, 
el sucre, el vi Marsala i el formatge mascarpone. Es remena tot el 
contingut i després s’hi incorpora a crema de llet per muntar-la fins 
a obtenir-ne una consistènciade nata. Cobrim i omplim tota la safata 
on hi ha les galetes amb aquesta crema muntada i, amb l’ajuda d’una 
llengua pastissera, allisem suaument fins que quedi ben repartit.
Posem la safata del tiramisú com a mínim una hora dins del frigorífic 
abans de servir. Moments abans de tallar les porcions, afegim per 
damunt el cacau amarg. Millor si fem servir un potet amb forats per 
al cacau, i finalment afegim els granets de pistatxo picat.

Recepta del Restaurant Na Madrona
C/ Canal, 8, Caldes de Montbui
T. 938 62 68 31
www.namadrona.com

Ingredients per a 10/12 porcions:

· 24 savoiarde (galetes ensucrades similars  
 als melindros en més petit)
· 2 cafès
· 1 rajolí de conyac
· 125 gr de mascarpone
· 1 rovell d’ou
· 130 gr de crema de pistatxo
· 30 gr de sucre
· 1 gotet mida xarrup de vi de Marsala
· 600 ml crema de llet 35% M.G.
· Cacau amarg
· Pistatxo picat

Tiramisú al pistatxo

La recepta calderina
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Curiositats

“El mar és un 
gran desconegut 

per als humans 
perquè és hostil”

q
. p

a
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Esther
garcés
Pieres

biòloga marina i  investigadora del CSIC
a l’Institut  de Ciències del mar

acaba de publicar amb el biòleg Daniel closa 
el llibre ‘100 secrets dels oceans’ (cossetània 
Edicions) que intenta explicar al lector de manera 
planera però sense perdre rigor científic moltes de 
les curiositats dels nostres oceans. és de caldes, 
però viu a Barcelona, és clar, a prop del mar.

· Es pot dir que és el teu primer llibre?
Sí. Com a investigadora acostumo a pu-
blicar els treballs de recerca que fem. De 
fet, és com si ens ho expliquéssim entre 
els científics i fem servir un tipus de llen-
guatge molt tècnic, amb molts detalls, i 
expliquem com fem les coses. No és una 
lectura per a la gent del carrer. Quan 
volem explicar alguna cosa fora d’aquest 
àmbit, el llenguatge és diferent.

· Heu hagut, tu i en Daniel, de fer un 
esforç per explicar els temes al pú-
blic en general?
Els científics ens enrotllem molt i ens 
agrada molt parlar de tots els detalls. 
Al final, al llibre, amb el format que 
té, es dona un missatge molt concret 
i molt curt, sense avorrir i sense per-
dre el lector amb coses paral·leles. El 
nivell, quan escrius divulgació, es molt 
difícil perquè no vols perdre la gent 
amb conceptes abstractes i que no 
s’entenen, però tampoc la pots trac-
tar de ximple. És complicat de trobar.

· És un llibre eminentment pràctic?
Sí. Pots agafar el llibre i obrir-lo per 
qualsevol pàgina. Pots llegir el llibre 
del principi fins al final, però no et cal 
ja que són històries independents. Està 
organitzat per blocs temàtics. Tant en 
Daniel com jo som biòlegs i se’ns acu-
dien moltes preguntes de biologia, però 
tractem oceanografia, química, física, 
lingüística, altres mars fora de la terra, 

temes històrics... Vam fer un esforç 
per tractar-ho tot una mica.

· Dels 100 secrets que hi ha al lli-
bre, quin és el més sorprenent?
Per mi, hi ha algunes preguntes 
sorprenents i algunes que pensava 
que no sorprendrien tant i que sor-
prenen molt. N’hi ha una sobre les 
gambes que sorprèn molt. Els pes-
cadors de Palamós sempre diuen 
que pesquen més gambes els di-
vendres. Els investigadors de l’Ins-
titut van pensar que si la saviesa 
popular ho diu és que hi ha algu-
na cosa al darrere i que calia es-
brinar-ho. No t’ho explico del tot 
per no fer-te un espòiler, però hi 
ha un rerefons científic. També hi 
ha coses concretes de biologia. Per 
exemple, hi ha peixos que produei-
xen electricitat. La pregunta seria 
com aquest peix es protegeix a si 
mateix per no electrocutar-se. 

· Quan et va començar a interes-
sar el món del mar?
De petita. De fet, ja em mirava els 
documentals de Jacques Cousteau a 
casa. A batxillerat vaig tenir un pro-
fessor de Ciències que em va motivar 
molt i em va despertar el cuquet de 
la biologia. Una altra cosa molt relle-
vant que em va passar a batxillerat 
és que la Generalitat tenia un progra-
ma que posava en contacte els estu-
diants amb investigadors. A l’estiu 
vaig agafar un campus científic i vaig 

anar al Delta de l’Ebre i allà vaig co-
nèixer el que seria el meu futur di-
rector de tesi. Allà em vaig adonar 
que volia fer Biologia i els vaig dir 
que quan acabés la carrera els ani-
ria a veure. I així ho vaig fer. Jo volia 
seguir fent ciència, vam aconseguir 
una beca predoctoral i vaig fer un 
doctorat en biologia marina.

· El mar és molt desconegut per 
als humans?
Sí, ens és desconegut perquè és 
hostil. Com que no es fàcil d’estu-
diar i d’observar, hi ha moltes coses 
que no sabem.

· Tot i així descobrirem nous pla-
netes, sense conèixer del tot els 
nostres oceans?
Això és la dificultat del coneixe-
ment, accedir-hi i mostrejar. La 
fossa de les Mariannes té uns 
10.000 metres de profunditat i hi 
ha moltes dificultats tècniques amb 
el medi aquós, els humans no hi 
estem preparats. Hem de fer ginys 
per estar al fons, per mostrejar, per 
mesurar el que està passant...

· Pe rò bé se’n fan d’artefactes per 
anar a l’espai?
Sí, sí. Potser hauríem de destinar 
més diners a la recerca marina que 
a l’espai.

Jordi Rius

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


