
Melcior, Gaspar i Baltasar reben les darreres cartes de mans dels infants que van acostar-se al nou escenari amb ambientació oriental, ubicat a la plaça de la Font del Lleó. > J. Serra
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a darrera sessió 
de l’any de ple de 
Caldes –celebra-
da el 27 de desem-
bre del 2018– va 
aprovar el pressu-

post de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui de l’any 2019 per un im-
port de 22.255.082,22 euros, que 
creix un 0,6% respecte al pressu-
post de l’any 2018, que va ser de 
22.111.851,07 euros.

Pel que fa al pressupost con-
solidat (que inclou l’Ajuntament 
i societats mercantils), enguany 
s’ha aprovat per un import de 
23.840.335,98 euros, un 0,98% més 
que els 23.484.077,84 €  aprovats 
l’any 2018. Al pressupost consoli-
dat s’afegeix l’empresa Gestió Mu-
nicipal de Serveis S. A. (GMSSA), 
encarregada de la gestió de l’aigua, 
la neteja viària, la recollida de dei-

Caldes tindrà un pressupost de     quasi 24 milions per al 2019

L
Jordi Rius

La darrera sessió del ple va aprovar els comptes municipals per a l’any present amb el vot favorable de l’equip       de govern –erC– , Units per Caldes i el PP, mentre que CUP-Som Caldes, el PDeCaT i el PSC es van abstenir

xalles i l’aparcament regulat, entre 
altres. El pressupost de l’empresa 
GMSSA és d’uns 3.160.000 euros.

El regidor d’Hisenda i Recur-
sos Humans, Josep Ramon Ma-
rañés, ha destacat dels comptes 
municipals “la seva orientació 
social, que ja fa uns quants anys 
que ho fem”. És per això que “se-
guim congelant les taxes i im-

postos i contenint despesa”. Una 
altra de les constatacions de la 
clara vocació social dels pressupos-
tos municipals de Caldes és “l’aug-

Una de les partides més importants en el capítol d’inversions per aquest any és l’actuació als polígons industrials de Caldes dotada amb 500.000 euros. > Q. PaSCUaL

AJUnTAmenT  | COMPTES MUNiCiPalS 19

ment de la despesa corrent, la del 
dia a dia”, explica el regidor d’Hi-
senda i Recursos Humans.

El pressupost va comptar amb 
els vots favorables de l’equip de go-
vern –ERC– i els Units per Caldes i 
el PP, mentre que CUP-Som Caldes, 
el PDeCAT i el PSC es van abstenir. 
Marañés ha afirmat que tant els so-
cialistes com el PP i CUP-Som Cal-
des “han estat participant i han 
estat informats i escoltats. Moltes 
de les peticions que feien els par-
tits ja estaven incloses o alguna 
que no estava inclosa, si no era es-
cabellada, s’ha tingut en compte”.

L’exercici de 2017 es va tan-
car amb una ràtio d’endeutament 
del 59%, i amb l’aprovació del pres-
supost la ràtio serà del 64%, molt 
lluny dels llindars que fixa l’Estat 
per a les administracions locals. 
“De tota manera, i és una pràc-
tica que anem fent en els darrers 
anys, cada exercici amortitzem 

i tornem a reduir la ràtio”, as-
segura el regidor d’Hisenda i Re-
cursos Humans. Marañés ha afegit 
que la llei estableix que les inversi-
ons només es poden finançar amb 
endeutament, amb la qual cosa 
“has d’anar al banc sí o sí enca-
ra que disposis d’ingressos. És 

com un peix que es mossega la 
cua. M’endeuto i després amor-
titzo el deute”.

INVERSIONS
El conjunt d’inversions per a aquest 
any serà de 3 milions d’euros. No hi 
ha prevista cap gran inversió, si bé 

Al pressupost consolidat 
d’enguany s’afegeix 
l’empresa GmSSA que 
s’encarrega de  l’aigua, la 
neteja viària, les deixalles 
i l’aparcament regulat
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Caldes tindrà un pressupost de     quasi 24 milions per al 2019
La darrera sessió del ple va aprovar els comptes municipals per a l’any present amb el vot favorable de l’equip       de govern –erC– , Units per Caldes i el PP, mentre que CUP-Som Caldes, el PDeCaT i el PSC es van abstenir

és cert que “venim de grans  inver-
sions i s’han d’anar acabant”, ex-
plica Marañés. “És de sentit comú 
que, si hi ha un pavelló esportiu 
per fer o vestidors, hi ha una sèrie 
d’inversions pendents, el que s’ha 
de fer és una mica de neteja”.

La partida d’inversions més 
elevada prevista en aquest exerci-
ci és l’actuació de polígons indus-
trials, dotada amb 500.000 euros 
i que subvenciona la Diputació de 
Barcelona a través de l’Eix de la 
Riera de Caldes, que “ens perme-
trà adequar senyals i carrers dels 
polígons”. Una quantitat similar va 
destinada a l’asfaltat de carrers per 
tot Caldes, amb una partida impor-
tant per a la Font dels Enamorats. 
Els comptes municipals preveuen 
uns 300.000 euros per a l’adquisició 
de pisos destinats a lloguer social. 
També hi ha altres partides destina-
des a arranjament d’equipaments i 
serveis, com els 100.000 euros per 
l’acondicionament de les pistes es-
portives de l’institut Manolo Hugué. 

També van quedar aprova-
des inicialment les plantilles de 
personal. El pressupost general de 
l’any 2019, les bases d’execució i les 
plantilles de personal resten expo-
sats durant 15 dies hàbils al Butlle-
tí Oficial de la Província i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament, a efectes 
de possibles reclamacions. “La sen-
sació que tenim és que no hi haurà 
reclamacions, l’any passat ja no 
n’hi va haver”, constata el regidor  
d’Hisenda i Recursos Humans.

ALTRES ACORDS
El mateix ple de desembre va acor-
dar també, entre d’altres, l’adhesió a 
la pròrroga de la vigència del II Pla 
Comarcal d’Igualtat de Gènere del 
Vallès Oriental, fins a l’aprovació i 
entrada en vigor del proper Pla Co-
marcal d’Igualtat del Vallès Orien-
tal; i anomenar al nou aparcament 
soterrat del carrer Raval Canyelles 
Aparcament del Centre El Sindicat.

22.255.082,22 € 22.255.082,22 €

23.840.335,98 €3.168.315,28 € 

Estat d’ingressos
2019

Pressupost societat mercantil municipal:

Pressupost consolidat del consistori

Entitat Entitat

Estat de despeses
2019

Capítol I · Impostos directes
9.099.294,98 €

Capítol II · Impostos indirectes
500.000,00 €

Capítol III · Taxes, preus 
públics i altres ingressos
4.267.316,97 €

Capítol IV · Transf. corrents
4.861.661,54 €

Capítol I · Despeses de personal
8.510.902,24 €

Capítol II · Despeses corrents
en béns i serveis
7.661,688,28 €

Capítol III · Despeses financeres
89.920,81 €

Capítol IV · Transf. corrents
1.505.080,40 €

Capítol V · Ingressos 
patrimonials
488.103,60 €

Capítol VII · Transferències 
de capital
360.581,90 €

Capítol IX · Passius financers
2.678.123,23 €

Capítol VI · Inversions reals
2.868.189,08 €

Capítol VII · Transf. de capital
305.000,00 €

Capítol IX · Passius financers
1.314.301,41 €

Gestió Municipal de Serveis, S.A. (GMSSA)
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El MÉS DESTaCaT DEl 2018

GeneR mARç

mAIG JUny 

oCTUbRe novembRe

ERC-CatSí, Junts per 
Catalunya i Ciutadans 

Groc solidari i segueix 
la lluita per la igualtat 

La zona blava ja és 
de pagament 

Solé: “No seré el proper 
alcalde de Caldes”

L’homenatge a 
un fet històric 

El dia en què vam tornar 
a ser tots un sol poble

Les tres forces polítiques més 
votades a Caldes de Montbui 
en les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 21-D. En el 
marc d’unes eleccions atípi-
ques, es va incrementar la par-
ticipació calderina, represen-
tada amb el 84’24% respecte 
el 79’95% de les darreres elec-
cions del 2015.

Caldes de Montbui mostra una 
bufanda groga de 3 quilòme-
tres en solidaritat amb els pre-
sos polítics.

La vila de Caldes de Montbui 
avança un dia la celebració 
del Dia Internacional de les 
Dones per la vaga feminista 
convocada el 8 de març. 

Des de fa set dies, ha entrat en 
funcionament la nova regula-
ció de la zona blava a Caldes de 
Montbui. Els vehicles calderins 
seguiran gaudint d’una hora i 
mitja inicial gratuïta. Hi haurà 
dues zones de pàrquing amb 
diferents tarifes i una app per 
aparcar sense treure el tiquet.

Jordi Solé, alcalde de Caldes 
de Montbui, anuncia que no es 
presentarà a les eleccions mu-
nicipals de l’any que ve.

Els portaveus dels grups po-
lítics locals donen el seu punt 
de vista sobre el nou panorama 
polític espanyol. 

Ahir a la tarda, Caldes de Mont-
bui va inaugurar la nova plaça 
de l’U d’Octubre. 

Caldes viu intensament la Festa 
Major amb permís de la pluja. 
El temps va fer canviar d’ubi-
cació algunes activitats i anul-
lar-ne o posposar-ne d’altres.

Centenars de calderins i calde-
rines va celebrar plegats la gran 
estrena de la nova plaça de la 
Font del Lleó el 25 de novembre.

L’Espiga d’Or, de Cal Falsina, 
ha estat reconeguda com una 
de les 80 fleques top del terri-
tori espanyol. 

finals del mes de de-
sembre del 2018, 
l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui for-
malitzava la renova-

ció del conveni per a la gestió de 
l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC) amb la signa-
tura del nou compromís, de cara al 
2019, amb l’entitat social i calderina 
Cooperativa 70, SCCL. 

Com l’any anterior, l’entitat 
serà novament la responsable d’ofe-
rir els serveis propis de l’OMIC per 
respondre a la necessitat d’atenció 
a la ciutadania de Caldes de Mont-
bui en matèria de consum, atenent 
consultes, reclamacions i denúnci-
es de les persones consumidores de 
forma directa i gestionant-les fins 
a la seva resolució. 

Mitjançant la formalització del 
nou conveni, les dues entitats expo-
sen els seus deures en el compro-
mís mutu. D’una banda, la Coopera-
tiva 70 disposa de recursos humans, 
materials i infraestructures per en-

Renovació en la gestió de l’OMiC 

Una usuària atesa des del mostrador de la Cooperativa 70. > CeDIDa

carregar-se de la gestió de l’OMIC, 
i coordinarà les actuacions a tra-
vés de reunions periòdiques amb 
la comissió de seguiment constitu-
ïda amb l’Ajuntament. També rea-
litzarà un programa amb xerrades i 
campanyes informatives adreçades 
als comerços i persones consumido-
res per millorar la formació i l’edu-
cació en l’àmbit del consum. D’altra 

banda, el consistori calderí donarà 
una contraprestació econòmica fixa 
i anual de 4.000 € a l’entitat, a més 
d’altres subvencions que l’Ajunta-
ment pugui rebre d’altres adminis-
tracions com, per exemple,  la Dipu-
tació de Barcelona.

L’oficina de la Cooperativa 70 
és al carrer Font i Boet, 7, i el telè-
fon de contacte és el 93 865 45 30.

SeRveIS | CONvENi

L’entitat Cooperativa 70 seguirà sent la responsable de la prestació 
dels serveis de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor el 2019

Redacció

A

L’Hugo i la Clàudia van nèixer a l’Hospital de Mollet el 2 de gener

La Generalitat preveu actuar a la rotonda de Palau aquest 2019

CIUTADAnIA | NaiXEMENTS

vIA PúbLICA | ObRES i SERvEiS 

Els primers nadons de Caldes del 2019

Previsió d’obres de millora a la C-59

Els bessons i calderins Hugo i Clàudia van néixer 
el dimecres 2 de gener a l’Hospital de Mollet, i van 
ser els dos primers nadons que naixien a l’hospital 
de la comarca del Vallès Oriental del nou any 2019. 
L’Hugo, que va néixer a les 14:15 h, va pesar 2,800 
kg i la Clàudia el va seguir a les 14:16 h, amb 2,600 
kg. Els dos germans són els primers fills de Mireia 
Campmany i Alejandro Rivas, residents a la vila ter-
mal. Tots dos han explicat que se senten molt emo-
cionats, alegres i orgullosos pel naixement dels seus 
dos primers fills, els primers nous calderins del 2019.

El dimecres 19 de desembre, 
l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui emetia un comunicat referent 
a la previsió de la Direcció General 
d’Infraestructures a actuar a la ro-
tonda de Palau durant aquest 2019. 
Segons va informar la Delegació 
Territorial del Govern de Barce-
lona al consistori calderí a finals 
del 2018, la Generalitat ja va rebre 
el projecte d’obra de millora de la 

C-59 a l’alçada de la rotonda de Pa-
lau-solità i Plegamans, que ha de 
solucionar les retencions diàries 
en aquest tram entre la vila de Cal-
des i Palau. 
La previsió és incloure l’execució 
de la primera fase en el nou pla 
econòmic i financer i començar 
l’execució de l’obra aquest 2019. 
Aquesta primera fase preveu l’ha-
bilitació d’un carril segregat a la 

rotonda, en sentit Caldes, amb 
un termini d’execució d’un a tres 
mesos. Aquest nou carril permetrà 
que els vehicles que circulin en di-
recció nord deixin la variant i s’in-
corporin a la recta Palau-Caldes 
sense haver de passar per la roton-
da. D’aquesta manera, s’aconsegui-
rà alliberar bona part del trànsit 
que s’acumula al llarg del dia en 
aquest punt. 
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NOTÍCiES bReUS

Premis als desitjos més originals

SAnTA SUSAnnA  | CiClES DE XERRaDES 

L’Associació Jardí Santa Susanna i la Fundació Santa Susanna or-
ganitzen la 5a edició del cicle estable “Com podem millorar la nostra 
salut”; un espai  informatiu i de debat, gratuït i obert a la ciutada-
nia, amb sessions mensuals i interactives. Enguany el cicle es farà el 
tercer dijous de mes, de gener a juny, a les 19 h al Punt de Trobada. 

Seguim parlant de salut

ComeRç  | CONCURS DE NaDal 

El 17 de desembre es va resoldre el concurs “A Caldes, per Nadal, un desig 
es fa real” organitzat per l’Ajuntament, la Ràdio i l’UCIC. El 1r premi va 
ser atorgat a Conchi Hernando, qui va desitjar boles de llonganissa d’Em-
botits Pedragosa per decorar l’arbre de Nadal. També es va lliurar un ac-
cèssit, concedit a Joan Aymerich, que va desitjar un gelat de mongetes de 
Llegums Parellada, i que va comptar amb l’ajuda de Caffè Iseo Gelateria. 

El dilluns 17 de desembre, represen-
tants del consistori calderí i els or-
ganitzadors responsables del Mus-
tache Day, celebrat a Caldes de 
Montbui el 25 de novembre, van 
destapar les guardioles i van fer el 
recompte corresponent del total re-
captat durant la jornada solidària.
Les mans innocents encarregades 
de la tasca van ser la regidora de 
Comunicació, Núria Carné, el regi-
dor de Cultura, Isidre Pineda, i el 
propietari del comerç organitzador 
de l’esdeveniment, RAF Estilistes, 
Raul Fernández. Entre els tres, i de 
manera simultània, van comptabi-
litzar el total dels donatius que con-
tenien els recipients: 671,71 euros, 
els quals van ser, posteriorment, 
destinats a la Fundació Movember 
Espanya per contribuir a la investi-
gació per a la lluita contra el càncer 
i altres malalties que afecten més 
especialment el sexe masculí. 
La jornada solidària, que es va viure 
a finals del 2018 a la plaça de l’On-
ze de Setembre, va dedicar-se a la 
conscienciació d’aquelles malalti-
es que afecten la salut dels homes, 

671 € per millorar la salut masculina 

Carné, Pineda i Fernández obrint les guardioles i fent el recompte. > aJ. CaLDeS 

com el càncer de pròstata, de tes-
ticles i la depressió masculina, va 
comptar amb una gran participa-
ció ciutadana: “Estem molt con-
tents perquè la gent de Caldes es 
va sumar a aquest moviment soli-
dari dedicat al càncer que, malau-
radament, és tan present en mol-
tes famílies”, explicava Fernández. 

Després d’ingressar el donatiu a 
la fundació del moviment inter-
nacional, “rebrem un rebut del 
total de la donació, i així que el 
rebem el farem públic perquè hi 
hagi constància que tot s’ha dut 
a terme de manera correcta”, se-
guia explicant el propietari del co-
merç organitzador.

SoLIDARITAT | MUSTaChE Day 

els diners recaptats en la segona edició del Mustache Day 
s’han lliurat íntegrament a la Fundació Movember espanya 
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El camió amb el que va col·lidir el turisme, aturat al voral de la C-58. > SerVeI CaTaLÀ De TrÀNSIT

Una calderina és la primera víctima 
mortal de l’any a les carreteres catalanes  

El passat dimecres 2 de gener, les 
carreteres de Catalunya es cobra-
ven la primera víctima mortal del 
nou any 2019: una dona de 92 anys, 
veïna de Caldes de Montbui. 
La calderina viatjava d’acompa-
nyant en un turisme que va col-
lidir amb la part del darrere d’un 
camió –de petites dimensions– 
que estava aturat en un voral de 
la C-58, just a l’inici de la sortida 

SUCCÉS  | aCCiDENT DE TRÀNSiT

Més de 300 joves viuen el Nadal del PIN 

Del dijous 27 al dissabte 29 de desembre, 320 infants i joves de Cal-
des de Montbui van participar en les activitats i tallers organitzats 
pel TOC, l’Espai Jove calderí, al Parc Infantil de Nadal (PIN).
Aquestes xifres han superat en 50 joves més la participació glo-
bal del PIN del 2017, i, per tant, han significat un important incre-
ment, del 18,5%. 
El Parc Infantil de Nadal és una proposta lúdica i un espai de troba-
da adreçada a infants i joves de la vila de Caldes que cursen 5è, 6è de 
primària i 1r d’ESO que ofereix l’Ajuntament local a l’espai el TOC 
durant les vacances de Nadal. Durant aquests tres dies, els partici-
pants han pogut gaudir d’activitats com cuina, un Fast Scap Room, 
multijocs, tir amb arc, esports al pati, pont de mico, cinta d’equi-
libris, tallers de maquillatge, i entre moltes més, la gran novetat 
d’enguany i també l’activitat més ben valorada: el circuit de karts. 
Pel que fa als dies més concorreguts, el 28 de desembre va comptar 
amb la participació de 122 infants i joves. El primer dia de PIN, el 
27 de desembre, van assistir-hi 104 joves, i el darrer dia, el dissabte 
29 de desembre, hi van assistir 94 joves. 

JovenTUT  | El TOC 

La víctima mortal, que viatjava de 
passatgera a la part del davant del 
turisme, va patir lesions molt greus 
arran de la col·lisió i va morir men-
tre era traslladada, en estat crític, 
al centre hospitalari en ambulàn-
cia. D’altra banda, la conductora 
del vehicle, una dona de 70 anys, 
va patir lesions de caràcter menys 
greu i va ser traslladada a l’Hos-
pital Vall d’Hebron de Barcelona. 

El circuit de karts, la gran novetat i èxit del PIN d’enguany. > aJ. CaLDeS 

de Barcelona, a l’alçada del nus de 
la Trinitat. L’inicident es va pro-
duir dins del terme municipal de 
Sant Adrià del Besós. 
Segons el Servei Català de Tràn-
sit, el camió estava avariat i s’ha-
via aturat al voral de la carretera 
amb els llums d’emergència ence-
sos. Els Mossos d’Esquadra inves-
tiguen les causes que van poder 
originar el fatídic accident. 

La dona de 92 anys va morir el 2 de gener en un accident a la C-58
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PSC Caldes de Montbui

n el darrer ple municipal, celebrat el dia 27 
de desembre, es van aprovar els pressupos-
tos per a l’exercici 2019 que, després d’un pe-
ríode d’exposició pública de 15 dies, es faran 
efectius totalment amb algunes xifres macro-

econòmiques que indiquen que el consistori es troba sanejat.
La situació econòmica favorable ve determinada per la ges-
tió dels últims 7 anys, en què s’han pogut congelar tots els 
impostos gestionats per l’Ajuntament i, al mateix temps, ge-
nerar uns romanents de tresoreria d’uns 2,5 milions d’euros 
de mitjana per any. Aquest sobrant es destina, d’una banda, 
a noves necessitats de despeses i projectes i, de l’altra, a re-
duir l’endeutament. Precisament, s’ha mantingut una mitja-
na de ràtio d’endeutament del 52% (que es calcula dividint 
el deute –préstecs– entre els ingressos corrents –impostos, 
taxes...–). Una ratio, doncs, que encara és molt per sota del 
75%, que és la xifra que contempla la normativa per poder 
autoritzar les operacions de crèdit.
Pel que fa als pressupostos de cara a l’any 2019, s’ha seguit 
amb la tendència lineal dels últims anys en termes generals. 
En primer lloc, la despesa: tot i experimentar un petit aug-
ment segueix controlada i gestionada amb tanta eficiència 
com es pugui per no malbaratar recursos públics. En segon 
lloc, els ingressos: estan congelats, com s’ha mencionat an-
teriorment, i les previsions d’ingressos variables han estat 
fetes amb sentit comú i sense interpretacions excessives. I 
en tercer lloc, les inversions: s’ha decidit prioritzar aquells 
projectes que ja estaven iniciats en anys anteriors, com l’am-
pliació del pavelló de la Torre Roja o els nous vestuaris del 
pavelló del Bugarai. Tot i això, igualment, aquest any es des-
tinen un total de 2,7 milions d’euros per fer millores i man-
teniments generals com 105 mil euros que destinem per mi-
llorar els polígons industrials, 300 mil euros per adquisició 
d’immobles per lloguer social (que sumats als d’anys anteri-
ors ja són 445 mil euros), 500 mil euros per continuar amb 

l Consell de Ministres celebrat a Barcelona 
va aprovar algunes mesures de protecció 
social que afectaran directament a molts 
calderins i calderines. I és que el nou go-
vern socialista a la Moncloa està fent duent 

a terme tot un seguit de propostes i projectes per millo-
rar la vida de les persones reforçant el sistema de benes-
tar que tant va retallar el Partit Popular durant els últims 
anys amb el suport dels partits de dretes.
Algunes d’aquestes mesures que els nostres veïns i veï-
nes ja han començat a gaudir aquest 2019 han estat per 
exemple la major apujada del Salari Mínim Interprofes-
sional que estava en 736€, arribant fins als 900€. Un pri-
mer gran pas per seguir treballant cap a un SMI d’acord 
amb la Carta Social Europea. L’altra apujada salarial del 
2,25% que també podran gaudir els qui siguin funciona-
ris públics. 
Els i les pensionistes també estan en el focus de les po-
lítiques socials del govern, i és que molts i moltes de les 
nostres veïnes necessitaven aquesta revalorització de les 
pensions un 1.6% i d’un 3% aquelles mínimes i no contri-
butives. Aquí també s’introdueixen els contractes relleu, 
on es busca introduir joves al mercat laboral suplint l’es-
pai de jubilacions parcials i on en un futur siguin un re-
lleu complet.
Finalment les persones que treballen com autònomes han 
vist apujada la seva quota 5,3€ o 6,8 € al mes, però a canvi 
han augmentat aquest 2019 les seves prestacions i la seva 
protecció social de forma quantitativa i qualitativa. Nove-
tats com “l’atur d’autònoms”, o l’exempció de pagar quota 
a la Seguretat Social mentre es tingui una incapacitat 
temporal o permanent en el cas de les malalties professi-
onals o a partir del segon mes de baixa en la resta. 
Petits grans canvis per la vida de moltes persones que 
aquest gener es veuran més protegides gràcies a les polí-
tiques d’un govern d’esquerres.

l Pressupost Municipal és l’eina eco-
nòmica amb la qual es poden realitzar 
totes les accions encaminades a gene-
rar oportunitats de negoci, generar ocu-
pació, desenvolupament de polítiques 

turístiques, de promoció cultural, esportives, d’infra-
estructures necessàries (enllumenat, clavegueram, 
parcs i jardins, zones educatives, sanitàries,etc.) així 
com totes les encaminades a tots els serveis socials. 
El Partit Popular varem presentar  un document de tre-
ball, el regidor d’hisenda, que recull un seguit de propos-
tes,  per al Pressupost de 2019. Hem demanat una reduc-
ció de diverses partides que augmenten any rere any i 
que nosaltres entenem que em una millor gestió poden 
reduir-se, parides com serveis externs, protocol i recep-
cions, entre altres. Cal dedicar mes recursos a generar  
riquesa i ajudar més al petit comerç i a zones industrials, 
i aixo no ho em vist reflectit en el pressupost, i aquest és 
un eix d’actuació que cada any  l’hem traslladat el govern 
, en aquest cas hem demanat una partida per tal d’ ade-
quar els poligons industrials,( arranjament de voreres, 
arbrat,senyalització...) que actualment estant en un estat 
lamentable i si el què volem és la implantació de noves em-
preses, cal oferir uns polígons amb condicions i atractiu; 
fa un any en el ple ordinari el regidor va manifestar que 
havien demanat suport a la Diputació de Barcelona, per-
què ens faci un estudi i per començar a plantejar-nos un 
pla d’inversions,pero encara segueix tot igual.
Proposem també col·locar cendrers els carrers principals, 
col·locar contenidors de reciclatge d’oli, com a mínim un 
per barri; instal·lar punts de recarrega elèctrica el poble 
i els barris perifèrics, millorar i augmentar la neteja via-
ria i de contenidors el barri del Bugarai; neteja i conser-
vació del camí del Foment i de la riera...
Seguim treballant per tots els calderins i calderines.

augment de les desigualtats socials és el 
gran repte de la política moderna. Estem 
obligats a donar-hi resposta per justícia 
social i per les implicacions que té per al 
progrés del país. Els governs i instituci-

ons públiques han d’exercir un paper preventiu i actuar 
sobre les causes estructurals que generen les desigual-
tats en la societat. Així és com s’aconsegueix més equitat 
des de l’origen, invertint socialment de forma anticipada.
Tenim el repte de garantir la continuïtat i l’enfortiment 
d’un estat del benestar que tingui com a pilars fonamen-
tals un sistema sanitari públic i universal, un projecte edu-
catiu que sigui garantia de cohesió i ascensor social i un 
model d’atenció a les persones que doni cobertura des de 
la infància fins a la jubilació.
Des de Junts per Catalunya (JxCat) volem un camp de joc 
que estigui realment anivellat i sigui meritocràtic, lliure i 
inclusiu, que trenqui la transmissió intergeneracional de 
la desigualtat i la pobresa, i que permeti, així, el desenvolu-
pament potencial de cada persona. Cal treballar per acon-
seguir una societat cívica, crítica, informada, creativa i so-
lidària; és a dir, integrada per ciutadans lliures.
Per a JxCat (Caldes de Montbui), es presenta un any molt 
il·lusionant, en què la igualtat social passarà a ser la pedra 
angular de la política municipal. Cal col·locar al centre del 
debat el que realment importa: el benestar de les persones. 
Us desitgem a tots els calderins i calderines un feliç 2019!

2019, treballem per un país i
un poble per a les persones

Junts x Cat Caldes ERC Caldes de Montbui

E

E E
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Aprovem els nous pressupostos del 
2019 amb un Ajuntament sanejat

Un gener amb més
protecció social Pressupost Municipal

PPC Caldes de Montbui

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 18 de desembre, 
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

>Podeu llegir l’artícle sencer a www.calderi.cat
* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 18 de desembre, 
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

acosten les festes de Nadal, dates en què les 
xifres de consum es disparen i què se solen 
gastar molts diners de mitjana, tot i que, com 
sempre, les mitjanes són aquell punt irreal 
entre els que tenen molt i els que tenen poc.

Plantejar unes festes i un any més sostenible i responsable passa 
per decidir conscientment com i on gastem els nostres diners.
Les respostes a aquestes preguntes ens fa una mica més 
conscients per canviar algunes dinàmiques i aconseguir que 
els nostres petits gestos puguin tenir una gran repercussió. 
Proposem apostar per la cultura, les experiències compartides i 
educar els nostres petits amb l’exemple evitant l’excès de regals. 
No comprem joguines en què es fomenti el sexisme. Els infants 
han d’aprendre i compartir mentre gaudeixen. Dediquem-los 
temps de qualitat i potser no els caldran, tantes joguines. 
Recordem que els animals no són un capritx. Són una res-
ponsabilitat que cal consensuar amb la unitat familiar i en 
cas de tenir-ho clar, us animem a adoptar. Les protecto-
res són plenes de peluts esperant una nova oportunitat.
Comprem als petits comerços i donem vida als nostres 
pobles i barris. Donem-los aire per poder sobreviure a la 
competència de les grans superfícies. Evitem els centres 
comercials i les seves poderoses campanyes i “facilitats”. 
Evitem també la “comoditat” de grans plataformes online. 
Comprant a prop de casa evitarem desplaçaments inne-
cessaris i la càrrega ambiental que comporten.
Assegurem-nos que els productes que comprem siguin 
de qualitat i de comerç just. Potenciem aquelles iniciati-
ves que fan valer la qualitat del producte i que respecten 
les condicions laborals de les persones que hi treballen. 
Canviant els nostres hàbits de consum podem ajudar a can-
viar algunes peces de l’engranatge que ens ha dut fins la 
situació de desgast econòmic i ambiental actual i regene-
rar, també, les relacions humanes i socials, tornant al més 
proper i personal, creant vincles més reals.

om calderins i ciutadans de l’Unió Europea, 
formada per un conjunt d’estats del continent 
anomenat Europa, bressol de la democràcia!
Però el nostre no és un Estat qualsevol. És 
un Estat profundament antidemocràtic que 

sembla que encara no ha superat algunes herències. Un 
Estat on unes lleis obsoletes i una justícia partidista fan 
que no existeixi democràcia, encara, i, a sobre, que s’en-
testa a anomenar-se demòcrata.
Això no és una invenció nostra, es palpa a diari i ho evi-
vim en totes les xarxes socials… 
Sobre les qüestions de qui ha de pagar les despeses hipo-
tecàries: com un Estat es pot autoanomenar democràtic 
quan, en un dia, la Secció sentencia a favor d’una majo-
ria, i l’endemà la minoria poderosa (capital-banc) fa que 
el president de tota la sala decideixi revisar “la sentència” 
ja dictada per una de les seccions per, en exemple d’in-
competència palmària, donar la raó a qui sigui… Els jut-
ges són jutges o és que es deixen intimidar?
És que les lleis no són clares? 
Com pot ser que el Tribunal de Drets Humans de Luxemburg 
decideixi, una i altra vegada, en contra la justícia Espanyola? 
Com podem esperar un judici just per als presos polítics 
catalans quan ja fa més d’ un any que estan en condemna 
preventiva, i quan se’ls vol jutjar per rebel·lió, un delicte 
que ja mitja Europa, i tothom que tingui un dit de front, 
ha dit que en aquest cas no ha existit?
Des d’Units per Caldes seguirem dient sempre el mateix: 
si no hi ha una justícia justa, no pot haver-hi democràcia. 
Només així podrem viure en un Estat democràtic, en cas 
contrari, n’hem de construir un de nou que no tingui res 
a veure amb l’Espanya d’ara.
Desitjar-vos un Bon Nadal y un feliz any 2019.

Bones i responsables festes!

En quin Estat vivim?

CUP - Som Caldes

S’

S
Units per Caldes
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La  memòria  del  just

Oda als mestres

“Y que á su cadáver se habrá de dár sepultura en el 
cementerio desidente de esta poblacion” (sic). Així 
consta a l’acta de defunció de George Lawrence, ocur-
reguda el 9 de gener de 1894, ara fa 125 anys. Havia 
de quedar clar, no s’havia de produir cap “error”. La 
dissidència, vigilada en vida, havia de ser enterrada a 
banda de la gent considerada “normal”. S’havia de vi-
sualitzar què els passava als qui no combregaven amb 
l’ordre establert. Durant la seva existència havien de 
ser denigrats, per després aconseguir que s’ignores-
sin fins arribar a perdre-se’n la memòria. Com que 
ara ja no se’ls podia jutjar ni enviar a la foguera, al-

Començo a escriure el que segueix 
el Dia dels Innocents, si bé el con-
tingut es força seriós i responsa-
ble, com veureu.
En llegir l’altre dia “El que ense-
nya als altres i no avança, no es 
bon mestre” em va donar per pen-
sar en la majoria de bons professi-
onals de l’ensenyament i en l’escàs 
ressò que té aquesta professió en 
general a la nostra societat (“pas-
sar més gana que un mestre d’es-
cola”), segons la meva opinió. no 
se la reconeix prou o, simplement 
perquè no hi pensem, obviem la 

> Quim Campistron

> Domènec Sánchez Riera

seva important tasca.
Els nostres fills (inclosos/es, com 
diuen els polítics que ens volen 
marejar la gramàtica), seran el 
que hagin de ser, però cisellats 
amb el caràcter i trets que els seus 
artistes (mestres) hagin modelat.
Els que coneixeu el que això 
escriu, sabeu que no soc cap 
infant; els altres, amb aquest 
reconeixement, ara també ho 
sabeu. Doncs bé, dels 10 als 14 
anys vaig tenir la oportunitat de 
tenir un mestre a l’escola La Salle 
a qui a hores d’ara, per molt que 
ho intenti, mai li podré agrair 
com va forjar el meu caràcter. 
Per casualitat aquest hermano es 
deia Lorenzo (com sabeu, als anys 
50, només s’utilitzava l’idioma de 
l’imperio); com a anècdota, us diré 
que va penjar l’hàbit i es va casar 
amb la mare d’un col·lega. En 
el decurs de la vida, un altre, ja 
Llorenç, per més detalls, oncle, em 
va acabar de polir. Avui l’atzar ha 
volgut que caigués a les mans d’un 
metge que porta per nom: _______.
Davant de tant Llorenç, entendreu 
que el nostre fill petit (de 44 anys) 
s‘anomeni ________, com manen 
els cànons.
Acabo demanant un cop més 
perdó als meus llegidors: sense 
adonar-me’n escric sobre 
qüestions personals. Si us dic la 
veritat és que les propies vivències 
em serveixen de guió per, de tant 
en tant, emprenyar-vos.
Apa, bon dos mil dinou, que 
enguany estrenarem de nou en nou.

guna cosa s’havia de fer per mostrar el rebuig oficial. 
A més, el seguici per dur les despulles al “corraló dels 
criminals” no es permetia que passés per “la carrete-
ra”, sino pels camins que vorejaven Caldes, en silenci 
i sense cap tipus de cant ni gesticulació, tal i com or-
denava la Constitució borbònica del 1876, vigent fins al 
1931, que en el seu article 11è deia: “No se permitirán 
[...] otras ceremonias ni manifestaciones públicas que 
las de la religión del Estado”, i deixava ben clar, prèvi-
ament, que es tractava de la catòlico-romana. He vol-
gut precisar que el rebuig era oficial perquè el social 
i veïnal, en aquests casos, era ben diferent, i a Caldes 
passava el mateix que arreu. La gent senzilla que havia 
rebut el benefici de la bonhomia del missioner i el seu 
equip no entenia tota aquella esquira contra Don Jorge, 
“l’estimat professor” (així se l’anomenava). No en va, al 
seu enterrament hi va assistir prop del 30% de la po-
blació, segurament desafiant les pressions dels esta-
ments religiosos, polítics i econòmics del moment. Un 
bon amic, amant dels càlculs comparatius matemàtics, 
en assistir a la ruta que recorda el llegat del missioner, 
em va fer notar que en relació al nombre de cases que 
hi havia a Caldes, més d’un membre per llar hi hauria 
assistit. Fent cerca, vaig trobar que es tractaria d’1’3. 
Bravo pels calderins i calderines!
Havia nascut el 1830 a Monmouth (Gal·les), i com al-
tres missioners i missioneres de l’època van sentir 
la crida de Déu per jugar-se-la en un inhòspit i de-
cadent país. Tenien l’afany que l’aurora de l’Evange-
li deixés enrera l’obscurantisme en el que per segles, 
l’espúria Inquisició (de santa, res de res) comptava 
en el seu haver. A més de tota una rècula d’assassi-
nats, la gent va quedar sumida en la més gran de les 
pors, producte de la ignorància i la mentida conve-
nientment camuflades i malèvolament disfressades 
pel poder religiós i polític.
En els 30 anys de missió, que va portar a terme amb 
l’ajut desinteressat de cristians de fora, va recórrer 
la geografia hispànica amb el seu carro bíblic pre-
dicant i posant la Paraula de Déu a l’abast de tot-
hom, fundant un grapat d’escoles i un hospital, i 

iniciant dues comunitats evangè-
liques, a més d’alimentar els qui 
la passaven magra. Tot això, que 
per si mateix ja porta prou feina, 
es veia dificultat per l’enveja, els 
entrebancs burocràtics i la fusti-
gació dels poders fàctics, que no 
volien que la llibertat i l’Evange-
li acabessin amb la ignorància i el 
pensament únic.
Pensaven els seus detractors que la 
consideració de dissident el deixa-
ria sumit en l’oblit per sempre més, 
però Déu s’ha sortit amb la seva, i 
com molt bé diu la seva Paraula: “La 
memòria del just serà beneïda”.
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aldes va tornar a 
viure la nit més mà-
gica de l’any. Petits i 
grans s’abraonaven a 
les voreres dels car-

rers de la vila termal desafiant la fle-
xibilitat dels seus clatells. Tothom 
estava pendent de l’arribada, més 
d’un cop anunciada sense fonament, 
de Ses Majestats els Reis d’Orient. 

Els fanalets dels més petits van 
permetre que Melcior, Gaspar i Bal-
tasar trobessin el camí. Això sí, abans 
d’aparèixer van anar precedits per 
una corrua d’acompanyants molt vis-
tosos. En primer lloc, van aparèixer 
els cavallistes, seguits de la Festuka-
da, la batucada de Palau-Solità i Ple-
gamans. L’imponent estel d’orient do-
nava pas a l’Herald, a la carrossa del 
confeti i al patge Gregori, l’encarregat 
de recollir les cartes.

En segon lloc, els bombers, 
amb la seva gresca, precedien el 
patge Xumet, que recollia les pipes 
dels nens que s’havien fet una mica 
més grans. A continuació, va ser el 
moment de la carrossa més temuda, 
la del carbó, acompanyada del Ball 
de Diables de Caldes de Montbui. 

En tercer lloc, el patge Llami-
ner, l’Escola de Dansa Step by Step, 
el camió dels regals i el grup d’ani-
mació Xarop de Canya van precedir 
el més esperat: les carrosses de Ses 
Majestats Els Reis d’Orient. Melcior, 
Gaspar i Baltasar, de veritat des de 
fa més de set anys, van il·luminar 
les cares de petits i grans en una nit 
freda, però igualment màgica.

Un cop a la nova plaça de la 
Font del Lleó, hi va haver una xo-
colatada per primer cop i Ses Ma-
jestats van poder gaudir d’un es-
cenari ampliat amb ambientació 
oriental. Enguany la comissió de 
reis ha comptat amb més volunta-
ris que mai per mantenir la segure-
tat de la cavalcada i garantir que la 
nit més esperada de l’any es desen-
volupi segons les directrius reials.

Cavalcada amb extra d’il·lusió

C
marta Puigdueta

Ses Majestats els reis d’Orient enguany van poder gaudir d’un escenari ampliat amb aire oriental i d’una xocolatada

Ses Majestats els Reis d’Orient saludant des del balcó de l’Ajuntament 
abans de dirigir-se a petits i grans. Moment de la cavalcada pels carrers 
atapeïts de la vila. Melcior escoltant i rebent la carta d’un infant dalt 
del nou escenari. >J. Serra

nADAL  | REiS 2019

“els fanalets dels més 
petits van permetre que 
melcior, Gaspar i baltasar 
trobessin el camí”

Debut de l’Orquestra Municipal
L’Orquestra Municipal de Caldes de Montbui, un projec-
te engegat per l’Escola Municipal de Música Joan Valls i 
la seva AMPA, va fer el debut a la Sala Noble de Can Rius 
el dissabte 22 de desembre. El concert, d’entrada lliure, 
va aplegar un públic nombrós que va gaudir del repertori, 
entre ells l’alcalde Jordi Solé i membres del consistori. Sota 
la direcció de Miquel Massana, 21 joves músics van inter-

pretar una selecció de peces conegudes com la Marche fu-
nèbre d’une marionnette de Charles Gounod; “Memory” (de 
Cats) d’Andrew Lloyd Webber; “La pedra filosofal” de John 
Williams; “New York, New York” de John Kander; “I feel 
pretty” de Leonard Bernstein; Nadales catalanes de Salva-
dor Brotons; Feuerfest de Josef Strauss i la Marxa Radetzky 
de Johann Strauss.
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El MÉS DESTaCaT DEl 2018

FebReR mAIG JULIoL

30a Edició del TACA’M 21a Edició Festival de Titelles Escaldàrium 2018

54 companyies es van presentar al 
concurs, de les quals se’n van es-
collir vuit. Es van respatir 26 guar-
dons en 12 categories diferents, que 
es van entregar en un sopar un cop 
acabat el concurs.

La 21a edició del festival de titelles 
Romà Martí va repetir èxit de partici-
pació malgrat la pluja. Els espectacles 
d’aquesta edició del festival van seguir 
l’essència dels darrers vint anys: inno-
vació sense perdre la tradició. 

L’Escaldàrium 2018 aconsegueix 
convertir l’aparcament de Les Cre-
mades en un espai de caliu, eufòria 
i tradició. Més de 5.500 assistents 
van voler viure el naixement de l’ai-
gua termal.

Ja ha començat el compte enrere per celebrar les festes de 
Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics. A l’edició 
d’enguany se celebraran actes els dies 13, 14, 17, 19 i 20 de gener, 
en què els animals en seran els protagonistes. Avui encara hi 
ha famílies que veneren culte als animals que, en la història 
recent, ajudaven a fer la vida més fàcil amb la seva fortalesa.
Aquests animals eren tan importants en el benestar que se’ls 
alimentava, cuidava, estimava i protegia fins el punt d’organit-
zar una gran festa. Aquesta celebració ha anat evolucionant 
fins el que coneixem. Durant mesos s’ha estat treballant per 
poder gaudir d’aquesta festa tan arrelada a la vila calderina. 
Després d’una setmana d’assajos i preparatius arribarà el 
gran dia en què els amants de la vida rural veuran passar els 
Tres Tombs. A la tarda es podrà gaudir del Ball de Plaça a 
la recentment remodelada plaça de la Font del Lleó, plena de 
nois i noies que ballaran la nostra tradicional dansa.

TRADICIonS | PREPaRaTiUS

Sant antoni abat 2019

Un dels moments de la desfilada de l’any passat. > J. Serra

Torna l’aplec ‘Caldes is hell’ al Centre Democràtic
Aquest proper dissabte dia 12 de gener a les 
20.30 h es torna a celebrar al Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista la vetllada de cançons 
sobre Caldes de Montbui. Ramon Solé i la seva 
banda de cinc músics cantaran les cançons 
del seu disc Aquest collons de poble enregistrat 
en directe al mateix Centre l’any 2014, i altres 
cançons sobre la vila calderina.

múSICA | 12 DE gENER
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Un any rodó i ple d’èxits per als clubs i entitats de la vila

Un 2018 ple de
salut esportiva

E

De dalt a baix:  Els jugadors del CF Caldes enlairen al tècnic Marc Fortuny després d’aconseguir 
l’ascens. El CH Recam Láser durant la presentació en un partit. L’equip femení de futsal durant el 
partit que les va classificar en segona posició. > a. SaN aNDréS / CeDIDa

eSPoRT LoCAL | RESUM DE l’aNy

Albert San Andrés

ls resultats destacats són fruit de 
molt temps d’insistència i d’una 
feina laboriosa a l’hora de prepa-
rar-se en tots els àmbits que en-
volten el món de l’esport. El 2018 

ha estat un bon any a l’esport calderí, ens ha 
deixat un bon regust de boca i ens ha permès 
gaudir d’esport d’alt nivell en totes les variants. 
Fem un repàs d’alguns dels resultats més des-
tacats dels equips sènior de la vila.

En primer lloc, el primer equip del 
Recam Làser Caldes aconseguia una meri-
tòria novena posició a l’Ok Lliga, en què per 
tercera temporada consecutiva mantenia la 
categoria i es classificava de nou per jugar 
la Copa CERS, rebatejada ara com a World 
Skate Europe. L’equip d’Eduard Candamí va 
acabar en novena posició amb 44 punts, un 
més que a la temporada 2015-16, en què van 
acabar en setena plaça. Els de la Torre Roja 
eren l’equip amb la mitjana d’edat més jove 
de la categoria (22,6), i destacaven en facetes 
com els llançaments de penal, en què eren el 
millor equip de la categoria (66,67% d’encert). 
Ferran Rosa, amb 19 gols, era el màxim ano-
tador de l’equip, seguit per Pol Galbas (17) i 
Xavi Rovira (14).

L’inici de la nova temporada encara 
havia d’ensenyar a l’afició la quantitat d’ho-
quei que l’equip de Candamí porta als pa-
tins i començarà el 2019 des d’una històrica 
quarta posició, a només sis punts del líder, el 
FC Barcelona. L’únic apunt agredolç va ser 
l’eliminació de competició europea en mans 
de l’equip portuguès de l’Sporting Clube 
Tomar, amb polèmica inclosa.

En futbol, després de perdre la catego-
ria, els homes de Marc Fortuny tornaven per 
la porta gran a Segona Catalana guanyant 
la lliga a tres jornades del final, sumant 88 
punts i amb 17 de marge sobre el Lliçà de 
Vall. Només dues derrotes en tota la lliga i 
101 gols van garantir aquesta fita pels blau-
granes, que tanquen l’any en vuitena posició 
al grup 4 de Segona Catalana. Tot i la des-

Últims detalls abans de celebrar el 6è Cros Club Atlètic Calderí
El pròxim diumenge 20 de gener tindrà lloc la sisena edició del 
Cros Club Atlètic Calderí, organitzat pel mateix club local. A la 
zona esportiva Torre Marimon s’hi concentraran tant els cor-
redors i corredores de clubs d’escoles de la comarca del Vallès 
Oriental com també d’altres clubs d’arreu de Catalunya, amb 
la participació d’atletes d’alt nivell que alçaran, com sempre, el 
prestigi de l’esdeveniment del món de l’atletisme local. 

A les 9:20 h del matí es donarà el tret de sortida a la prova amb 
la categoria Open i un circuit de 5.500 metres de distància. Els 
seguiran els atletes veterans amb un circuit de 4.600 metres. 
Després, serà el torn dels sub16 juvenils i cadet; els sub23 pro-
mesa femení i el sènior femení, seguit de la mateixa catego-
ria masculina. Posteriorment, correran els participants infan-
tils,  els alevins, benjamins i, per últim, els prebenjamins i mini. 

bandada de jugadors –només en van quedar 
vuit de la temporada anterior– i el fitxatge 
de Fortuny pel Cardedeu, el nou tècnic José 
Luís Duque ha aconseguit un bon equip amb 
el qual –tot i tenir com a objectiu no descen-
dir– no hauria de patir per mantenir la ca-
tegoria en un dels grups més complicats de 
tota la Segona Catalana.

En futbol sala, l’equip sènior femení va 
quedar-se a les portes de l’ascens de catego-
ria. Tot i sumar una segona posició a final de 
temporada, les noies entrenades per Javier 
Reyes i Frida Mateu no aconseguien l’ascens 
per culpa de la compensació en el descens de 
categories superiors. L’equip es reestructu-
rava a finals de temporada i, comptant amb 
més jugadores del planter, mana amb peu 
de ferro al grup 1 de la Divisió d’Honor, on 
empaten al liderat amb el Futsal Aliança de 
Mataró, tot i sumar un partit menys.

En categoria masculina, els de Xavi 
Passarrius tancaven el retorn a la Divisió 
d’Honor amb nota i acabaven en una treba-
llada sisena posició en el grup 1. El 2019 el 
començaran al capdavant de la classificació, 
després d’un contundent inici de temporada, 
en què els del Club Natació només han cedit 
cinc punts en 10 jornades i han mantingut a 
tres punts al segon classificat.

Equip del mateix club, però en discipli-
na diferent, el bàsquet, va tancar la 2017-18 
en desena posició, una caiguda respecte a 
temporades anteriors en una categoria com-
plicada. Ara per ara, l’equip ocupa la setena 
posició del grup 2 de Segona Catalana amb 
un balanç de sis victòries i quatre derrotes. 
En categoria femenina, acabaven terceres a 
només dues victòries del campió del grup 3 
de Segona Catalana, a tocar de l’ascens, pel 
que lluiten de nou aquesta temporada. Amb 
el mateix balanç que el masculí (6-4), les ne-
dadores ocupen la setena posició al grup 2.

En waterpolo, el sènior masculí va aca-
bar la temporada sense conèixer la victòria, 
amb 16 derrotes consecutives a Segona Ca-
talana. Aquesta temporada, fins a les vacan-
ces de nadal, l’equip ocupa la vuitena posició, 
amb dues victòries i un empat.

En definitiva, un any en què l’ascens del 
CF Caldes i la classificació per a competi-
ció europea del CH Caldes han estat dues 
de les fites més destacades i que abanderen 
tot l’esforç i dedicació que les entitats de Cal-
des han de fer –sovint amb anys de treball 
al darrere– per completar amb èxit tempo-
rada rere temporada. 

L’ascens de categoria del CF Caldes 
i la classificació per la CeRS del CH 
Caldes, les fites més destacades
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HOqUEI MASC. wATERPOLO MASC.FUTBOL FUTSAL MASC. FUTSAL FEM. BàSqUET MASC. BàSqUET FEM.
OK Lliga · J.14 Cat. absoluta · 2a Divisió · J.092a Catalana · G.4 · J.16 Divisió Honor Cat · G.1 · J.10 Divisió Honor · G.1 · J.10 2a masc. · FP.02 · J.11 2a fem · FP.04 · J.13

CLASSIFICACIÓ PT

1. FC Barcelona 35
2. Liceo HC 32
3. Reus 30
4. Recam Làser Caldes 29
5. Lleida 26
6. Noia Freixenet 25
7. Igualada 22
8. Voltregà 15
9. Calafell 15
10. Lloret 15
11. Alcobendas 14
12. Vic 8
13. Alcoi 11
14. St Cugat 9
15. Vendrell 9
16. Girona 8

CLASSIFICACIÓ PT

1. CN St Feliu 16 
2. CN Olot 14
3. CN Sabadell 12
4. Waterpolo UAB 11
5. CN Igualada 10
6. CN Montjuïc 9
7. CE Picornell 7
8. CN Caldes 5
9. CW St Adrià 2
10. CW Figueres 0

CLASSIFICACIÓ PT

1. Berga 35
2. Gramanet 32
3. Parets 29
4. Vic 28
5. Joanenc 26
6. Sabadell 25
7. Cardedeu 25
8. Caldes 25
9. Ripollet 24
10. Franqueses 23
11. Masnou 23
12. Sallent 21
13. Castellar 20
14. Can Parellada 18
15. Matadepera 17
16. Sabadellenca 15
17. Juan XXIII 8
18. Roda de Ter 5

CLASSIFICACIÓ PT

1. CN Caldes 25
2. Pineda de Mar 22
3. Xarxa 21
4. Lloret 21
5. La Unión - Peña Johan 19
6. Vilamajor 16
7. Jako Centelles 16
8. Can Calet 15
9. Parets 13
10. Cardedeu 10
11. Andreu Nin 10
12. St Andreu Sagrera 9
13. Montseny 5
14. Vall de Tenes 0

CLASSIFICACIÓ PT

1. CN Caldes 25
2. Aliança Mataró 25
3. Pax Tarragona 20
4. Les Corts 16
5. Rubí 17
6. El Morell 15
7. Magic Sants 15
8. Estel Vallseca 13
9. Cornellà 13
10. Sta. Coloma 10
11. Jordi Torras St Vicenç 9
12. Jesús - Maria  8
13. Salou 7
14. Esparraguera 0

CLASSIFICACIÓ PG PP

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

CLASSIFICACIÓ PG PP

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

Girona - Vic 1 - 4
Albobendas - Liceo 2 - 3
Caldes - Noia 2 - 3
Igualada - Sant Cugat 4 - 4
Alcoi - Calafell  4 - 4
Lloret - Vendrell 4 - 4
Reus - Barcelona 4 - 4
Lleida - Voltregà 6 - 2

Caldes - Olot 6 - 9
Picornell - Montjuïc 6 - 6
Can Llonch - Igualada 14 - 3
St Feliu - Sant Adrià 14 - 7
Figueres - UAB      -

Franqueses - Berga 0 - 2
Vic - Sallent 1 - 1
Sabadellenca - Ripollet 3 - 2
Caldes - Roda de Ter 6 - 0
Cardedeu - Matadepera 2 - 2
Masnou - Gramanet 1 - 2
Parets - Can Parellada 3 - 0
Castellar - Sabadell 1 - 2
Joanenc - JUan XXIII 2 -2

St Andreu S. - Caldes 3 - 5
Parets -Unión 4 - 8
Xarxa - Pineda 1 - 6
Montseny - Vall de Tenes 8 - 3
Andreu Nin - Cardedeu 2 - 4
Vilamajor - Centelles 3 - 4
Can Calet - Lloret 3 - 1

Sta. Coloma - Rubí 5 - 4
Les Corts - Sant Vicenç A 6 - 4
Caldes - Mataró 1 - 1
Jesus-Maria - El Morell 4 - 7
Vilaseca - Tarragona 1 - 1
Sants - Salou 4 -3
Cornella - Esparraguera 4 -1

Arenys - Mataró 78 - 57
Granollers - Calella 58 - 44
St. Andreu - Argentona 59 - 47
Col·legi BDN - Garriga 92 - 73
Franqueses - Caldes 61 - 45
Badalonès - Malgrat 54 - 86
CC Badalona - Parets 56 - 59

Calella - Martinenc 43 - 67
Argentona - Ripollet 56 - 40
CBSAPS - Sta Perpètua 64 - 45
Lima-Horta - Vilassar 67 - 51
Bosco-Horta - Granollers 52 - 55
Claret - Neus 63 - 62
Caldes - Mollet 73 - 48
Canyelles - Premià 53 - 4

CLASSIFICACIonS

Alonso, amb un dels seus gossos, i Hermosilla amb els regidors Isidre Pineda i Núria Carné. > aJ. CaLDeS 

El Recam Làser Caldes va caure per 2 a 3 
contra el Noia Freixenet en el darrer duel 
del 2018. Els de Candamí van anar a remolc 
durant tot el partit després del gol inicial 
d’Aleix Esteller el primer minut. Al minut 
6, Llorca, amb un gran remat des de fora de 
l’àrea, va fer el 0 a 2. Els locals van avançar 
línies, però els de Varias van mantenir un gran 
nivell defensiu. A la represa els vallesans van 
sortir més endollats, però tot i gaudir d’un 
parell de bones arribades, el Noia va fer el 

0 a 3. Xavi Rovira, a falta de 3 minuts, va 
culminar una gran jugada col·lectiva per 
anotar el primer dels de Candamí. Rosa, un 
minut després, va fallar una pena màxima, 
però en l’acció posterior va fer el 2 a 3.
Aquesta ha estat la tercera derrota de la tem-
porada de la vila termal, que va finalitzar el 
2018 en una extraordinària quarta posició. La 
propera cita serà aquest dissabte, 12 de gener, 
a la Corunya, la darrera jornada de la prime-
ra volta de l’OK Lliga. > PREMSA CH CALDES

HoQUeI | OK lliga 

Marc Alonso i Roger Hermosilla, ambaixadors 2019

El divendres 28 de desembre, l’Ajuntament 
de Caldes celebrava la tercera edició dels 
ajuts a esportistes individuals 2018-2019. Du-
rant l’acte, els dos esportistes calderins Marc 
Alonso i Roger Hermosilla van ser anome-
nats Ambaixadors de l’Esport 2019, és a dir, 
representants dels valors implícits en l’es-
port que subscriu el consistori calderí. 
La figura de l’ambaixador és promoguda per 
l’Ajuntament des del 2016 amb l’objectiu de 
donar suport econòmic i institucional a es-
portistes individuals de la vila que participen 

ACTe InSTITUCIonAL | bEqUES

El Caldes es queda a les portes de la remuntada (2-3)

Les calderines obtenen el 9è lloc a 2a Divisió

El millor comiat per al 2018

El Club Natació Caldes va debutar per pri-
mera vegada en la Copa d’Espanya de Sego-
na Divisió, celebrada a Castelló els dies 21, 22 
i 23 de desembre. Sota les directrius de Lour-
des Becerra, Enric Claret i Jose Muñoz, les 
nedadores del CN Caldes van obtenir un me-
ritós 9è lloc en la competició, tot i que les ex-
pectatives del propi club eren les d’assolir un 
notori 10è lloc, del total de 16 clubs partici-
pants, ja que “pràcticament la totalitat de 
l’equip estava format per nedadors juve-
nils i infantils”. 

L’equip del Caldes estava encapçalat per 
la plusmarquista nacional d’edats, l’Ainhoa 
Campabadal, i destacaven també nedadores 
importants com Alba García , Júlia Paretas i 
Berta Presas. També hi van participar Elsa 
Paretas (velocitat), Maria Martín (braça), 
Tània López (estils i braça) Lucía Romero 
(crol i estils) i Elsa Sánchez (papallona). 
Després del resultat, el pròxim objectiu de 
les nedadores a la Copa d’Espanya serà la 
classificació per a la propera temporada, que 
tindrà lloc a Madrid el desembre del 2019. 

Victòria contundent del Caldes en el darrer 
partit del 2018, en què el CF Caldes es va en-
frontar contra el Roda de Ter. Durant el partit, 
el Caldes va portar sempre el control del joc, i, 
tot i que el Roda de Ter va lluitar fins al final, 
el marcador resultant va ser un contundent 6 
a 0 a favor dels calderins. 
Amb aquesta victòria, el Caldes es col·loca 
en 8a posició i amb 25 punts. Aquest cap de 
setmana, els locals jugaran contra el CF Sa-
badell B. > T. GUTIÉRREZ

nATACIÓ | COPa D’ESPaNya

en competicions esportives oficials de l’àm-
bit nacional, estatal o superior. Així, doncs, 
Alonso i Hermosilla han rebut l’ajut de 500 
€ cadascun, i durant el 2019 lluiran la marca 
de la vila termal en els seus equips, en repre-
sentació de la imatge i els valors del municipi. 
Roger Hermosilla és tirador d’arc i enguany 
repeteix per tercera vegada com a ambaixa-
dor de l’esport de Caldes. Marc Alonso, d’al-
tra banda, s’estrena com ambaixador i és es-
portista de bikejoring, modalitat de múixing 
en bicicleta amb un o dos gossos.

FUTboL | CF CalDES 

L’equip calderí en el debut del CN Caldes en la Copa d’Espanya de 2a Divisió. > CeDIDa 
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eXPoSICIonS 

“encontres amb l’Alquimista 
Josep Palau i Fabre”
Fins al 31 de gener.
Un projecte creatiu a l’entorn 
de l’obra de Josep Palau i Fabra, 
en concret del seu poemari 
L’Alquimista. 
lloc i organitza: El Centre

  DIMARTS 08
08 h · DeIXALLeRIA mÒbIL
lloc: entre el carrer Montserrat i 
l’avinguda de Pi i Margall
Organitza: ajuntament de 
Caldes de Montbui

15 h · InICI D’ACTIvITAT
inici dels grups de gimnàstica. 
lloc i inscripcions: les Cases 
dels Mestres
Organitza: ajuntament de 
Caldes
Col·labora: Fundació Santa 
Susanna

19 h · InICI D’ACTIvITAT
inici del taller de taitxí.
lloc: Fundació Santa Susanna
inscripcions i Organitza: 
associació Jardí Santa Susanna. 

  DIMECRES 09
09 h · CAmInADA
Caminada a la Torre Marimon
lloc de sortida: les Cases dels 
Mestres
Organitza: Caminades de 
l’Esplai

16 h · XeRRADA
“Toulouse lautrec” a càrrec de 
Montserrat Canyameres. 
lloc: Sala 2 del Centre Cívic i 
Cultural. 
Organitza: associació Cultural 
de la Dona 

19 h · ConFeRÈnCIA
“Per què ens cal una alimentació 
equilibrada” a càrrec de la 
doctora Maria Xalabarder, de 
Caldes de Montbui.
lloc: Sala de Cuines de l’Espai de 
Can Rius
Organitza: aules Caldes Delfí 
Dalmau i argemir 

19.30 h · InICI D’ACTIvITAT
inici de Música i Ritme
lloc: Fundació Santa Susanna
inscripcions i Organitza: 
associació Jardí Santa Susanna 

19 h · InICI De CURS
“Joiera Ceràmica” a càrrec de 
Núria Soley. 
Durada del curs: 22 hores.
lloc i organitza: Taller d’art 
Municipal Manolo hugué

  DIJOUS 10
08 h · eXPeDICIÓ/
RenovACIÓ DnI 
lloc: OaC (pl. de la Font 
del lleó, 11)
Organitza: ajuntament de 
Caldes de Montbui

16 h · InICI D’ACTIvITAT
inici del Taller de Memòria
lloc i inscripcions: les Cases 
dels Mestres
Org.: ajuntament de Caldes 
Col.: Fundació Santa Susanna

20 h · ACTe 
PReSoS PoLÍTICS
“Música per la llibertat 
dels presos polítics” 
lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: aNC de Caldes

20.30 h · ReUnIÓ 
InFoRmATIvA
Reunió informativa sobre 
el pelegrinatge que farà la 
parròquia de Santa Maria de 
Caldes de Montbui del 27 al 31 de 
maig del 2019 a grècia. 
lloc: Sala Majestat dels locals 
Parroquials (Plaça Església, 12). 
Organitza: Parròquia de Santa 
Maria de Caldes de Montbui

  DIvENDRES 11
15.30 h · InICI D’ACTIvITAT
inici del grup de balls i Danses
lloc i insc.: les Cases dels Mestres
Org.: ajuntament de Caldes 
Col: Fundació Santa Susanna

  DISSABTE 12
12 h · Un ConTe AL SAC
Narració de contes per a petits 
lectors. Contes per fer passar el 
fred! a càrrec d’Un Conte al Sac. 
Edat: fins a 4 anys (48 mesos). 
Nombre de places limitades. 
lloc i organitza: biblioteca de 
Caldes de Montbui 

15 h · FUTSAL FemenÍ
Escola Futbol Sant Jordi Torras 
Sant vicenç, a - C.N. Caldes
lloc: Pavelló Municipal 
de Sant Josep
Organitza: FCF

17.30 h · FUTSAL mASCULÍ
C.N. Caldes -  barri Can Calet
lloc: les Cremades  
Organitza: FCF

18 h · bÀSQUeT mASCULÍ
Col·legi Cultural bDN -  C.N. Caldes
lloc: Pavelló Pomar 
Organitza: Federació Catalana 
de basquetbol 

20 h · HoQUeI mASCULÍ
hC liceo - Recam làser Caldes 
lloc: Palacio Deportes Riazor  
Organitza: RFEP

20:30h · ConCeRT
“Caldes is hell” amb Ramón Solé. 
lloc i organitza: El Centre, 
ateneu Democràtic i 
Progressista de Caldes. 

  DIUMENgE 13
12 h · FUTboL
Sabadell, C.E., b - Caldes 
Montbui, CF,. a. 
lloc: Camp de Futbol Mpal. 
Olímpia
Organitza: FCF

12.30 h · bÀSQUeT FemenÍ
C.N.Caldes – bàsquet Neus 
lloc: Pav.  les Cremades 
Organitza: FCbasquetbol 

13 h · bASToneRS
lloc: Entrada del pavelló 
Torre Roja 
Organitza: Facultat de Sant 
antoni abat

  DILLUNS 14
08 h · eXPeDICIÓ/
RenovACIÓ DnI 
lloc: OaC (pl. de la 
Font del lleó, 11)
Org.: ajuntament de Caldes 

19 h · InICI De CURS
“Ceràmica creativa” a càrrec de 
Roser Nadal. grup del dilluns.   
Durada del curs: 22 hores.
lloc i organitza: Taller d’art 
Municipal Manolo hugué

19.15 h · InICI De CURS
“introducció a la fotografia” a 
càrrec de genoveva Sans. 
Durada del curs: 22 hores.
lloc i organitza: Taller d’art 
Municipal Manolo hugué

  DIMARTS 15
17.15 h · InICI De CURS
“Estampació i gravat” a càrrec 
de Rosa Permanyer. 
Durada del curs: 22 hores.
lloc i organitza: Taller d’art 
Municipal Manolo hugué

19 h · InICI De CURS
“Ceràmica creativa” a càrrec de 
Roser Nadal. grup del dimarts.    
Durada del curs: 22 hores.
lloc i organitza: Taller d’art 
Municipal Manolo hugué

  DIMECRES 16
15 h · SoRTIDA 
Sortida al CaixaFòrum: 
Exposició “Toulouse lautrec i 
l’esperit de Montmartre”.
Sortida: estació d’autobusos
Org.: assoc. Cultural de la Dona

  DIJOUS 17
17.30 h · STORY TIME
Little Red Riding Hood, a càrrec 
d’andrea Pavlich. Paraules, 
jocs i cançons en anglès per 
familiaritzar els més petits 
amb la llengua anglesa d’una 
manera divertida i amena. Edat 
recomanada: de 3 a 8 anys. 
lloc: biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge School i la 
biblioteca de Caldes de Montbui

19 h · XeRRADA
“llums i ombres de la prevenció. 
Més val prevenir que curar. 
Sempre?” Dins del cicle Com 
podem millorar la nostra salut. a 
càrrec de la Cesca Zapater.
lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: assoc. Jardí Santa Susanna 
i Fundació Santa Susanna 

19.30 h · mISSA De DIFUnTS
lloc i organitza: Parròquia de 
Santa Maria

20 h · ACTe 
PReSoS PoLÍTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics” 
lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: aNC de Caldes

  DIvENDRES 18
18 h · SeSSIÓ FoRmATIvA
De la formació en Thai yoga 
Massage (massatge tailandès). 
Curs intensiu de 60 hores, 
repartit en 6 dissabtes de febrer a 
juny. a càrrec d’Eduard albert.
lloc i organitza: yoga ashram

19.30 h · ConFeRÈnCIA
Conferència a càrrec de 
l’Elisenda Paluzié, 
presidenta de l’aNC.
lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: aNC de Caldes 

  DISSABTE 19
11 h · TALLeR
“Com posar la mantellina”
lloc: Casino de Caldes
Organitza: Facultat de Sant 
antoni abat

16.30 h · bALL De PLAçA
lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Fundació Santa 
Susanna
Col·labora: Facultat de Sant 
antoni

17.00 h · FUTSAL mASCULÍ
lloret Costa brava CUFS - 
C.N. Caldes
lloc: Pavelló Mpal. El Moli 
Organitza: FCF

17.30 h · FUTSAL FemenÍ
C.N. Caldes – Magic Sants 
lloc: Pavelló Municipal bugarai 
Organitza: FCF

17.45 h · bÀSQUeT mASCULÍ
Club Natació Caldes – 
C.b. argentona 
lloc: Pavelló Municipal 
les Cremades 
Organitza: Federació Catalana 
de basquetbol 

18 h · bÀSQUeT FemenÍ
C.b. argentona - C.N.Caldes 
lloc: Pav. d’Esports d’argentona 
Organitza: Federació Catalana 
de basquetbol 

18 h · DISCo CoUnTRy
lloc: les Cases dels Mestres
Organitza: associació Jardí 
Santa Susanna

  DIUMENgE 20
09 h · eSmoRZAR DeL 
TRAGIneR
Per a tots els participants en 
la cercavila. Patrocinat per 
DiSava.
lloc: aparcament del Caprabo
Org.: Facultat de St. antoni abat

09.20h · CURSA
6è Cros Club atlètic Calderí. 
Cursa gratuïta. 
lloc de sortida: Zona Esportiva 
Torre Marimon
Organitza: Club atlètic Calderí
Col·labora: ajuntament de 
Caldes de Montbui, Federació 
Catalana d’atletisme, Consell 
Esportiu del vallès Oriental 
i iRTa. 

09.45 h · AComPAnyAmenT 
AbAnDeRATS
acompanyament, en comitiva, 
dels abanderats a l’església 
amb la banda musical “Unió 
Filharmònica” del Prat 
de llobregat.
Organitza: Facultat de 
Sant antoni abad

10 h · oFICI SoLemne 
De SAnT AnTonI
amb el repartiment dels 
panets i concurs de carrosses 
engalanades tirades amb 
tractor agrícola.
lloc: sortida de l’Església 
de Santa Maria

11.30 h · beneDICCIÓ 
I CeRCAvILA
benedicció dels animals i 
cercavila dels Tombs pels 
carrers de Caldes. Repartiment 
d’obsequi i record de la festa per 
a tots els participants. 
Finalització del recorregut 
a la zona del Tint. 
Organitza: Facultat de 
Sant antoni abat

16 h · FUTboL
Sallent, C.E - 
Caldes Montbui, CF
lloc: Estadi Mpal. de Sallent 
Organitza: FCF

16.30 h · DAnSA 
De SAnT AnTonI
Tradicional ball de Plaça amb 
música a càrrec de la Cobla 
Ciutat de granollers.
lloc: plaça de la Font del lleó
Organitza: Facultat de 
Sant antoni abat

18.30 h · ConCeRT
Música catalana a càrrec de 
l’Orquestra venus. 
lloc: Casino de Caldes 
Organitza: Facultat de 
Sant antoni abat

22 h · bALL De GALA
Fi de festa a càrrec de 
l’Orquestra venus. Entrega de 
premis del concurs de carros i 
tradicional sorteig del porc, 
el xai i els pollastres. 
lliurament de la bandera als 
portadors de l’any vinent. 
lloc: Casino de Caldes 
Organitza: Facultat de 
Sant antoni abat

  DILLUNS 21
09 h · SeRveI 
D’ASSeSSoRIA JURÍDICA 
PeR A DoneS
lloc i organitza: ajuntament 
de Caldes de Montbui 

del 08 al 21 de gener de 2019
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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-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).

DEFUNCIONS

“Sigues tu el canvi que 
vols veure en el món.”

> Mahatma Gandhi

La frase de la quinzena

HORIZONTALS:   1 | Obra que recull els mots d’una llengua. 
2 | Producte metal·lúrgic compost de dos o més metalls 
íntimament units. Pronom reflexiu de tercera persona. 3 | Nom 
de lletra en plural. Nitrogen. En sentit contrari, adverbi comparatiu 
de quantitat. 4 | Vestit talar de gal·la que feien servir els reis, 
els senadors i certs sacerdots de la Roma antiga. En sentit 
contrari, sigles del laboratori de Metrologia i Calibració Industrial. 
5 | Noranta-nou romans. En sentit contrari, domini de primer 
nivell territorial de Groenlàndia. Segona època i sèrie del terciari, 
situada entre el paleocè i l’oligocè, que va de 55 millions a 35 
millions d’anys. 6 | En sentit contrari, tros de corda lligat al musell, 
a les morralles d’una bèstia per menar-la. En sentit contrari, sigles 
de International Busines Machines, coneguda col·loquialment 
com ‘el gegant blau’. 7 | Descens d’una deitat a la terra, segons 
l’hinduisme. En sentit contrari, home jove. 8 | Barret militar. 
Preposició. Negació. 9 | Consonant. Moneda del Japó. Fer ús. 
10 | Càlculs o suposicions que es fan per endevinar alguna cosa. 
Desena lletra de l’alfabet àrab.

Mots encreuats

SOLUCIONS HORIZONTALS

Cesc Carceller
Director del Centre d’escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a eDaMI

 1 | DICCIONarI. 2 | aLIaTGe. eS. 3 | CeS. N. TNaT. 4 | TraBea, ICM. 5 | IC. LG. eOCe. 
6 | LaMar. MBI. 7 | aVaTar. ION. 8 | rOS. eN. NO. 9 | S. IeN. USar. 10 | CaBaLa. ra.
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6 de gener · 94 anys
MARIA RODRIGUEZ MORADELL
6 de gener · 88 anys
MARIA LOPEZ MARTIN
5 de gener · 71  anys
ANTONIO PEREZ MOLINA 
4 de gener · 92 anys
VICENTA CASTELLÓ CHULVI
4 de gener · 84 anys
LEONOR MINGURANCE LOZANO
4 de gener · 80 anys
VALENTINA RIU FALGUERA
19 de desembre · 85 anys
FRANCISCO VILCHES MARTINEZ
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Curiositats

“Sempre he tingut 
problemes per dormir 

i vaig començar a 
escoltar la ràdio”

J.
 S

e
r

r
a

· Per què vas decidir fer un programa 
de ràdio?
És un món que m’agradava molt. Sempre 
he tingut problemes per dormir; sem-
pre m’ha costat molt. Fa uns anys el meu 
pare em va dir de posar-me la ràdio i vaig 
començar a escoltar-la. I em va agradar 
molt. Vaig començar a escoltar ‘La com-
petència’ de RAC 1 amb els Òscars i des-
prés també ‘La segona hora’. ‘La segona 
hora’, m’agrada moltíssim i fins i tot he 
anat a algun programa, els he trucat per 
guanyar un lot de vins. L’any passat, el 
dia abans del meu aniversari, vaig anar 
a veure’ls saltant-me l’institut.

· Per què li vas posar el nom de ‘L’ho-
ra gusarapa’ al teu programa?
Gusarapa és una paraula que utilitza 
molt el meu avi Joan. Però ell normal-
ment  utilitza ‘gasarapa’, una ‘vidala-
da’ que diem a la família. Un gusarapa 
s’utilitza per la gent de la nostra edat 
i denomina aquella persona que és un 
dropo, que ho fa tot malament...

· Però el programa tampoc és això...
No, però com que són gent de la nos-
tra edat, vaig pensar en batejar-lo així.

· Què tractes al teu programa?
Tractem el que ens ve més de gust. Jo 
parlo dels videojocs que més m’agra-
den, de tant en tant vaig pel carrer pre-
guntant l’opinió de la gent. També tinc 
col·laboradors que parlen de futbol, de 

llibres, de curiositats, del joc Fort-
nite, que ara està tan de moda.

· I omples l’hora fàcilment?
Sí, perquè al principi de l’espai tot 
són talls o declaracions. Al final de 
tot, si els talls se m’han fet curts 
tinc l’opció d’allargar més la sec-
ció de FIFA o el futbol.

· A part de la ràdio, deus fer altres 
coses en el teu temps lliure...
Vaig a L’Hora Jove, un servei del 
CN Caldes per a joves d’entre 13 i 
16 anys. Potser ara canviaré i amb 
els estudis i tal, faré una altra cosa. 
També faig guitarra, Taller d’Art i 
coral. Els dilluns faig Taller d’Art i 
els dimecres tinc guitarra, després 
ràdio, ja que enregistro el programa, 
i després coral. Vaja, que els dimarts 
ja haig de fer els deures de dijous.

· Com et sents fent el programa?
Jo em sento molt bé. Soc el més 
petit de tots, però tothom és bona 
gent. Quan quedem de tant en tant, 
que quedem per fer un berenar o 
un vermut, som com una família. 

· Els teus companys t’escolten?
No gaire. El programa va adreçat 
a la seva edat i acostuma a tocar 
els temes que els agraden, però la 
gent d’aquesta edat no ho fa gaire, 
això d’escoltar la ràdio. I això que 
faig promoció del programa. Algun 
professor m’ha escoltat algun dia.

· L’any passat vas fer un campus 
d’estiu de periodisme al diari 
ARA. Com va anar l’experiència? 
Sí, els dels diari ARA van fer el 
primer campus de periodisme. Hi 
havia molts poques places i havíem 
d’enviar un vídeo indicant el nostre 
nom i cognom, edat i lloc de resi-
dència, per què ens agrada el peri-
odisme i el motiu pel qual havíem 
d’anar a aquestes colònies. I així 
ho vaig fer i em van agafar. Érem 
més de 40 nois i noies i va ser una 
molt bona experiència perquè vaig 
conèixer molta gent que li interes-
sava el mateix que a mi.

· Llegeixes molta premsa?
Sí, sobretot esportiva quan vaig amb 
els avis, perquè en compren molta. 
De tant en tant, també llegeixo dia-
ris digitals. Uns amics que tinc ara 
de l’ARA em van ensenyar un truc 
que, per passar-s’ho bé, es posaven 
l’OK Diario i et fas un tip de riure.

· Què trobes a faltar a Caldes per 
als joves?
A Caldes tenim El Toc, que està 
molt bé pels adolescents. De vega-
des es podria tenir més en compte 
a la gent de la meva edat en algu-
na cosa. De Caldes m’agrada tot el 
sentiment de pertànyer al poble i 
això és molt maco.

arnau
Ecke
vidal

Presentador de ‘L’hora gusarapa’ de Ràdio Caldes 

amb 13 anys, és el futur de la ràdio.
al seu espai setmanal parla de la música, 
els videojocs o els llibres que interessen 
als joves. I ho fa amb analistes tan joves 
com ell, alguns companys de classe 
del Manolo Hugué o amics del poble.

Jordi Rius

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


