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Santa Susanna, un
referent en l’assistència
sociosanitària de la vila
>P02-03

Asfaltat als carrers
de Can Valls, el Farell
i el nucli urbà
>P04

A punt la inauguració
del nou aparcament
Centre - El Sindicat
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El Club Atlètic Calderí
celebra el seu 6è cros
tot i la pluja
>P12

Paraigües per
Sant Antoni
La pluja ajorna els actes dels Tres
Tombs sense aigualir el Ball de Plaça
>P10

D’esquerra a dreta el capità de bandera Eloi Rodríguez, la portabandera Marta Bonora i els cordonistes Ferran Coll i Anna Martínez abans d’entrar a l’ofici solemne de Sant Antoni. > Q. pascual
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Més de sis-cents anys tenint
cura de la gent de Caldes
SERVEIS SOCIALS | ATENCIÓ A LES PERSONES

fotogaleria a: www.calderi.cat

La Fundació Santa
Susanna és el gran
referent en recursos a
les persones en l’àmbit
social i sanitari, i
atén especialment les
persones grans

· Perfil de l’usuari

7%

-65 anys

9%

65 - 74 anys

84%

+75 anys

Jordi Rius

P

arlar de la Fundació
Santa Susanna a Caldes, amb més de 600
anys d’història, és parlar d’un autèntic referent pel que fa a l’atenció a les persones,
sobretot a la gent gran. També és una de
les grans empreses de la vila, ja que hi
treballen més de 200 professionals, que
també compten amb l’assistència d’uns
45 voluntaris. Els calderins també valoren la seva tasca d’acolliment i la seva
voluntat d’oferir una atenció integral,
principalment a les persones grans, així
com cada vegada més amb serveis orientats a persones de totes les edats.
L’edifici del carrer Font i Boet, seu
de la Fundació des del 1978, és un reflex
de com han anat evolucionant les necessitats socials de la població. Entre
1978 i 1988, l’edifici estava gestionat
per la comunitat religiosa de la Sagrada Família d’Urgell, “però no deixava
de ser una residència per a vàlids o
per a persones autònomes, era com
una mena d’hotel”, assegura Assumpció Ros, l’actual gerent de la Fundació
Santa Susanna.
A mesura que la manera de viure
l’envelliment ha canviat, així com la demanda de serveis per a persones amb
dependència o amb malaltia, l’edifici ha
anat fent reformes, fins al punt que “els
darrers 27 anys hem estat fent obres”.
Les darreres han estat eixamplar portes,
instal·lar dutxes dins de les habitacions o
suprimir balcons per fer-les més grans.
Fa quasi un any, la institució es va
reordenar internament i va crear dues
fundacions assistencials, sobretot per
donar compliment al seu gran creixement en els darrers 25 anys pel que fa a
serveis, usuaris atesos i treballadors. La
Fundació Acollida Santa Susanna gestiona la residència, el centre de dia, els
serveis diürns i l’atenció domiciliària.
L’altra fundació, la Fundació Sociosanitària Santa Susanna, inclou els serveis
d’internament, hospitalització, hospital
de dia, consultes especialitzades i rehabilitació. Ros considera que “tot el projecte sociosanitari és un projecte més
vinculat a la comarca, amb un perfil
d’ocupació i d’usuari molt diferent
al que decideix venir la residència o
l’atenció domiciliària, que és unservei
més de proximitat, de Caldes”. La fun-

· Edat mitjana

82 anys

· Sexe

26%
Homes

74%
Dones

· Atenció a la
longevitat
Residència assistida

143

persones ateses

Centre de dia

83

persones ateses

Servei d’atenció
domiciliària

125

persones ateses

· Atenció
sociosanitària
Llarga estada

125

persones ateses

Convalescència

344

persones ateses

Hospital de dia

102

persones ateses

· Altres serveis i
activitats
Serveis funeraris

135

persones ateses

216

Famílies han utilitzat la
sala de vetlles

A dalt, a la nova entrada del carrer Sentmenat la directora de la Fundació Acollida Santa Susanna, Annabel Mateos, la
directora de la Fundació Sociosanitària, Anna Ayguasanosa, i la gerent de la Fundació Santa Susanna, Assumpció Ros.
A baix, usuaris del centre del dia realitzant diverses activitats com jocs de dominó o tallers de psicomotricitat. >j. serra
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dació històrica, la Fundació Santa Susanna, es dedica al manteniment del patrimoni, prestar serveis i donar suport a
les dues fundacions.
SERVEIS
La Fundació Santa Susanna té 110 places de residència –de les quals 60 són
públiques i 50, privades–, “que tenim
plenes perquè la gent valora el nostre servei”, assegura Ros, que afegeix
que “en general, es tracta de gent que
arriba aquí després d’utilitzar altres
recursos alternatius que oferim”. Segons la gerent de la Fundació Santa Susanna, “es tracta d’un trasllat de domicili, les persones venen aquí, però
intentem que mantinguin els seus
vincles familiars i socials; en lloc de
viure en un carrer, viuen al carrer
Sentmenat, 6 –l’adreça i el nou accés
de la Fundació Acollida des de desembre passat”. Cada planta és una unitat
de convivència i “des de fa uns anys
la Fundació Santa Susanna treballa
amb un model d’atenció centrat en
la persona i no en la seva malaltia”.
Dins els serveis d’atenció diürns
hi ha el centre de dia, que té dos tipus
d’usuaris: la persona amb deteriorament cognitiu i les persones amb dependència funcional amb diferents
graus. Es tracta de persones que poden
venir a la Fundació pel seu propi peu o
amb els mitjans de transport adaptat
de què disposa la institució.
La Fundació ofereix Serveis
d’Atenció Domiciliària, especialment
dissenyats per donar assistència i confort a persones grans que viuen al seu
domicili i volen continuar-hi malgrat que
necessitin l’ajuda de professionals especialitzats. És un servei concertat amb
l’Ajuntament –si més no fins al 2020– i
també facilita descomptes per a la Cooperativa 70.
Dins de l’àrea sociosanitària cal
destacar l’hospital de dia, un recurs destinat a persones grans amb problemes
de salut i malalties cròniques que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament i seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori. Es
tracta de persones que “potser s’han
trencat el fèmur, han estat ingressades aquí però un cop se’ls han donat
l’alta han de tornar a fer rehabilitació”, explica Ros. Dins d’aquest àmbit
sociosanitari, hi ha les places de llarga
estada destinades a persones amb malalties cròniques o persones dependents
per a les activitats de la vida diària que
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necessiten, temporalment, una estada
en un centre sociosanitari; les places de
mitja estada polivalent i el PADES, un
programa d’atenció domiciliària en què
un equip format per un metge, una infermera i una treballadora social realitzen
valoracions sociosanitàries i de suport
als equips d’atenció primària socials i sanitaris. “Es tracta de recursos concertats amb Sanitat i que venen derivats
dels hospitals de referència de Mollet
i de Granollers, de les Àrees Bàsiques
de Salut del nostre entorn”.
SERVEI FUNERARI DES DEL 2016
L’any 1953 la Fundació ja prestava serveis funeraris a Caldes de Montbui. El
2016 va reprendre aquesta activitat amb
la voluntat de seguir acompanyant les
persones i ajudar-les a prendre decisions
en els moments difícils. “Com que sempre hem atès les persones, des de fa
més de sis segles, la mort també forma
part d’aquesta atenció”, adverteix Ros.
“Som l’única institució no lucrativa
que presta aquests serveis a Catalunya, que potencien l’economia social
i possibiliten la transformació social;
reivindiquem que el servei a les persones no hauria de ser un negoci”.
Els Serveis Funeraris Santa Susanna van ser un dels projectes guanyadors de la primera edició dels Premis
La Confederació l’any 2017. La Confederació és l’organització empresarial
que des de l’any 1997 representa entitats no lucratives –associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions– que presten serveis d’atenció a les
persones a Catalunya.
NOUS PROJECTES
La Fundació té un pla especial aprovat
per construir un nou tanatori als jardins
de Can Mirambell. “És molt important
tenir-lo al centre perquè facilita l’accés
dels calderins i que no hagin d’agafar
el cotxe per venir a vetllar un difunt”,
admet la gerent de la Fundació. Més endavant hi ha prevista la construcció d’habitatges per a gent gran a les Hortes.
L’entitat va tenir el 2017 uns
7.712.463,28 d’euros d’ingressos, dels
quals 168.721 euros provenien de donacions. La Fundació segueix demanant
donatius econòmics o aportacions en
espècie per acollir les persones en situació de pobresa, un nombre que actualment està creixent, i arribar a més
persones que poden beneficiar-se dels
serveis de la Fundació i oferir nous serveis per resoldre noves necessitats.
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història | orígen de la institució

Un hospital nascut el 1386
a la plaça Font del Lleó per
assistir pobres i malalts

A l’esquerra, l’acte de col·locació de la primera pedra de l’edifici del carrer Font i Boet el 1917 i a la dreta,
façana de la primera seu de la Fundació, l’hospital de la plaça de la Font del Lleó. > cedides

La Fundació Santa Susanna té els seus orígens en la creació d’un hospital l’any 1386 a la plaça
Font del Lleó gràcies a la iniciativa dels germans Pere i Bernat Lunes. Tots dos van adquirir un
edifici de la plaça –el que avui és la seu del museu Thermalia– per annexionar-lo a uns altres
dos de la seva propietat i dedicar-los conjuntament a l’assistència dels pobres i malalts de la
vila. “Era una línia clàssica d’aquella època, un hospital per a malalts i desvalguts, un lloc
per ser acollit”, explica la gerent de la fundació, Assumpció Ros. En aquest sentit, la Fundació
Santa Susanna és contemporània a institucions com la Pia Almoina (1308), l’Hospital de la Santa
Creu de Barcelona (1401), l’Hospital General de Granollers (1328) o l’Hospital de Cervera (1389).
El fet que hi hagi aigua termal “és un valor afegit” a la qual s’atribueix “un esperit curatiu o
terapèutic dels malalts acollits”. L’administració i la continuïtat d’aquesta institució la van
dipositar en mans de l’Església Parroquial i de l’Ajuntament amb els seus prohoms, una estructura que s’ha mantingut fins a l’actualitat. “Al llarg de la història, s’entén que sempre hi ha
persones al poble que s’estimen l’hospital i que esmenen el seu temps i talent, la seva voluntat i els seus diners. La Fundació va funcionar molt de temps amb donacions”, explica Ros.
A partir de l’any 1394, l’Hospital ja comptava amb el seu òrgan de govern propi format per un
consell d’administració que gestionava amb rigor els béns i recursos, fruit de donacions.
Des del segle XIV fins a principis del XX, l’Hospital fer funcions d’asil, hospital i escola i va anar
evolucionant i adaptant-se als temps.
El 1917 es va col·locar la primera pedra per al nou Hospital de Santa Susanna, però l’edificació no va ser possible per manca de mitjans econòmics. Finalment, l’any 1969 el president de la
Fundació Santa Susanna, Francesc Puig i Tiana, va reiniciar les gestions necessàries per prosseguir l’obra començada l’any 1917. Gràcies a la venda d’un immoble al carrer Preciados de Madrid procedent del llegat de Joan Samsó i Clapés es van tenir els recursos necessaris per finalitzar el nou edifici, que va ser inaugurat pel president Josep Coll i Roselló l’11 d’agost de 1978
al carrer Font i Boet. El nou edifici es va dedicar exclusivament a residència geriàtrica i va ser
l’inici de la modernització de la institució.
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ajuntament | serveis

L’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania amplia l’horari
El consistori de la Vila millora l’atenció a la ciutadania amb més hores de
registre, afegeix una atenció específica per a la gent gran i es converteix
en una unitat de registre idCAT
Des de mitjans de gener s’han incorporat una sèrie de mesures per
a la millora de la relació dels ciutadans amb l’administració. Per
això l’Oficina d’Atenció Ciutadana amplia 10 hores el seu horari i
fa possible que des d’ara hi hagi la
possibilitat de fer tràmits administratius cada tarda per la Regidoria
de Govern Obert. “Es volen aplicar totes les eines possibles per
facilitar la relació amb l’administració de forma presencial” explica David Través, regidor de Govern Obert. Així doncs, l’horari de
l’OAC és de dilluns a divendres de
8 h a 14 h i de 16 a 19.30 h i dissabte
de 10 h a 13 h. Tanmateix, una altra
de les novetats és que l’Ajuntament

ja és una entitat de registre idCAT,
ja que actualment és imprescindible tenir aquest certificat per poder-se relacionar amb l’administració. Ara ja és pot sol·licitar aquest
certificat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana aportant el DNI i de manera presencial.
A partir d’ara també és pot demanar hora amb el personal tècnic
municipal, millorant així l’atenció
entre el personal tècnic i el ciutadà, ja que mitjançant un formulari
es podrà concertar una cita prèvia
que amb la nova ampliació d’horari s’incorpora a l’horari de tarda.
ATENCIÓ A LA GENT GRAN
Amb la voluntat de fer més acces-

sible la informació de l’administració al col·lectiu de la gent gran, s’ha
incorporat al punt de torn de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania un
botó específic amb el títol “Gent
Gran” i una persona que ajudarà les persones que ho necessitin
d’aquest col·lectiu a fer els tràmits,
formularis i peticions d’informació
que requereixin. Amb això, l’Ajuntament respon a la demanda impulsada per la gent que treballa en
el projecte de participació ciutadana que porta per nom “Ciutats
amigues de la gent gran”, que vol
aconseguir que Caldes sigui una
vila més amable i més sensible
amb les necessitats d’aquest segment de la població.

via pública | millora de carrers

Nova campanya d’asfaltat

La regidora de Gent Gran, M. Pilar Aznar, a l’entrada de l’Ajuntament. > cedida

equipament | visita d’obres

Afectacions de trànsit a Can Valls, El Farell i el nucli urbà

Visites d’obres al nou pàrquing amb autoritats ahir al matí. > CEDIDA

Una màquina fent els primers treballs en un carrer de Can Valls. > j. serra

El dilluns 14 de gener va començar la campanya d’asfaltat aprovada l’any 2018 i que afectarà alguns
carrers de Can Valls, El Farell i el
nucli urbà. Tot i que aquest projecte correspon a la campanya d’asfaltat del 2018, l’inici ha estat just començar l’any 2019.
Els carrers que es veuran afectats
per aquesta intervenció són els carrers Pardals, Sot del Baster, Palaudàries, Turó de Ferles, dels Palau i
l’avinguda Can Valls, de Can Valls;
els carrers Passarell, Cardalet, Flor
d’Espígol, Pinsa, Cadernera i el pas-

seig de les Flors del Farell; i els carrers Sant Damià, Buenos Aires,
Homs, Folch i Torras, Calderón de
la Barca, Sabadell, Pare Poch i Josep
Fontcuberta, del nucli urbà.
L’inici de les obres d’asfaltat va començar a la zona de Can Valls i les
afectacions més importants que es
poden produïr seran, bàsicament,
prohibicions d’aparcament. L’ordre
d’actuació a Can Valls afectarà primer el carrer de Palaudàries, on es
preveu que la intervenció sigui d’uns
deu dies aproximadament. El segon
carrer afectat serà el de Turó de les

Ferles, continuant pel carrer Pardal,
del Sot i de Palau i es finalitzarà a
l’avinguda de Can Valls.
Durant aquesta actuació no es podrà
aparcar en els carrers afectats per
aquest nou asfaltat i només es deixarà passar els veïns que hagin d’accedir a les seves vivendes, la resta del
trànsit no hi podrà accedir.
Les actuacions d’aquesta campanya,
que va començar el dia 14 de gener,
tindran una durada aproximada de
dos mesos. Ha estat adjudicada a
Construccions Deumal SA per un
import de 422.991,80 € (IVA inclòs).

A punt la inauguració
del nou aparcament
Centre – El Sindicat
El 2 de febrer que ve s’inaugurarà el nou aparcament, que incorpora 93
places d’aparcament i 50 places noves per oferir per a pupil·latge. Com
en el cas de la zona blava, les persones residents poden gaudir d’una
quota reduïda, en aquest cas de dues hores diàries a 0 €, que es poden
consumir seguides o fraccionades. Aquest aparcament és la segona gran
acció del projecte de regulació de l’aparcament de Caldes de Montbui,
que té per objectiu afavorir la rotació de vehicles i potenciar una mobilitat sostenible. La construcció d’aquest nou aparcament permet l’alliberament de l’espai que toca a l’església de Santa Maria, on l’1 d’octubre
passat s’hi va inaugurar una plaça que porta aquest nom. L’aparcament
Centre - El Sindicat és un aparcament cobert i amb control d’entrada i
sortida amb barrera.
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senyalització | c-59

El nom de Caldes ja figura a l’accés est
La rotonda situada a l’accés est de Caldes, just a la cruïlla de la C-59
amb la B-1413, incorpora el nom del municipi amb lletres d’acer

Del 22 de gen al 04 de feb de 2019

NOTÍCIES BREUS

TRÀMITS | TERMINI

Justificació de subvencions per a
activitats anuals d’entitats
El termini per justificar la subvenció per a les activitats anuals de les entitats locals d’àmbit cultural, esportiu, juvenil,
educatiu i de participació ciutadana finalitza el dia 15 de febrer i s’ha de fer telemàticament. Per realitzar el tràmit amb
el certificat digital s’ha d’ajuntar el document de justificació
i tota la documentació requerida en una sol·licitud general
de l’Ajuntament amb les factures, tiquets i una relació resum
de totes les despeses, el balanç econòmic de l’entitat i la memòria descriptiva de les activitats subvencionades, indicant
el cost de cadascuna d’aquestes.

Les noves lletres amb el nom de la vila queden integrades en l’obra de l’escultora Montse Gonzalo que corona la rotonda. > cedida

Les noves lletres amb el nom de la vila
són el resultat d’una de les propostes
escollides per la Taula de Turisme
el mes d’abril passat en el marc dels
pressupostos participatius.
Des de la Regidoria de Turisme i Termalisme es volen promocionar els recursos turístics de la població, així
com potenciar la imatge i la millora
del patrimoni i dels serveis turístics,
mitjançant l’aprovisionament d’infraestructures, equipaments i adequació
d’espais emblemàtics.

Les entrades del municipi són, sens
dubte, espais emblemàtics que cal senyalitzar amb elements que reflecteixin què és i què es pot trobar a Caldes
de Montbui.
En aquest sentit, i per tal de potenciar
la imatge de benvinguda al nucli urbà
de Caldes de Montbui, a la rotonda de
l’encreuament entre la carretera de
Granollers/Sabadell (C-1413a) i la de
Barcelona/Moià (C-59), s’han col·locat
rètols amb el nom de la vila.
Per tal que quedin integrats en l’obra

escultòrica, realitzada ja fa uns anys
per l’escultora Montse Gonzalo, s’ha
proposat la col·locació de les lletres directament sobre la pedra que conforma la base de l’escultura, amb un disseny que integra la tipologia de lletra
de la marca turística ‘Caldes de Montbui, el poble que bull’. El material que
s’ha utilitzat és l’acer inoxidable, que
garanteix la permanència i conservació del conjunt de lletres.
El cost de la confecció i instal·lació de les
lletres ha estat de 4.162,40 € (IVA inclòs).

VIA PÚBLICA | CIVISME

La campanya gratuïta de recollida
de dades genètiques dels gossos
s’allarga fins al 28 de febrer
L’ordenança municipal de control i tinença d’animals estableix que els propietaris de gossos tenen l’obligació de facilitar les dades genètiques dels seus animals i inscriure’s així
al cens genètic caní, una base de dades creada a partir de la
identificació de l’ADN de tots els gossos del municipi. El procés de censat és senzill: només cal que un veterinari adherit
a aquesta campanya faci una extracció de sang al gos i, en el
mateix moment, faciliti al propietari la xapa cívica.

SERVEIS MUNICIPALS | NOVA CITA
via pública | arbrat

Tasques de poda i substitució d’arbres
Aquests dies s’estan fent tasques de poda i la substitució d’algunes
espècies per altres més adaptades a la nostra climatologia
Al gener ha començat la tala d’arbres vells, malalts, propensos a malalties fitosanitàries o sobredimensionats per
replantar-los i substituir-los per espècies noves més adients a l’espai urbà. Les noves espècies són menys propenses a emmalaltir i estan millor adaptades a la climatologia mediterrània.
La setmana passada va començar la tala de vint robínies de
l’avinguda Fontcuberta, al sector de la plaça Romà Martí
i de l’Escola Pia, que seran substituïdes durant els mesos
de febrer i març per aurons.
L’auró és un arbre de dimensions mitjanes que a l’estiu llueix pel color verd fosc de les fulles i que a la tardor fa un
canvi de color espectacular. La zona climàtica d’aquesta
espècie és la muntanya interior. Tenen una capacitat al·
lergènica moderada, són arbres de creixement ràpid i toleren la calor i la calç, així com la plantació en zones pavimentades. Són resistents tant a les gelades com a les
plagues i malures.

La deixalleria mòbil s’instalarà el
dimarts 5 de febrer de 8 a 13 h
A la cantonada entre el carrer Montserrat i l’avinguda de Pi
i Margall la deixellaria mòbil podrà recollir els residus que
per la seva composició es consideren especials o que és millor
recollir-los de manera selectiva. Els residus que s’hi poden
portar són oli, medicaments, petits electrodomèstics i roba;
però s’aconsella no portar-hi els residus que es poden recollir en els contenidors de carrer.

MEDI AMBIENT | RECOLLIDA SELECTIVA

Recollida d’arbres de Nadal

Algunes de les robínies talades a l’avinguda Fontcuberta. > CEDIDA

Fins aquest 25 de gener l’Ajuntament organitza la recollida d’arbres de Nadal. El servei de recollides selectives complementàries farà la recollida dels arbres per portar-los a la
deixalleria per trinxar-los i incorporar-los al circuït de producció de compost a partir dels residus orgànics recollits al
cubell marró. Els punts de recollida són: c. Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau, pl. Moreu, c. Molí amb Calderón de la
Barca, c. de mossèn Cinto Verdaguer - Parc del Bugarai, pl.
de la Salut (carrer Lleida), c. de Granollers amb av. de Josep
Fontcuberta i a l’aparcament de l’Escorxador.
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ERC Caldes de Montbui

L’Ajuntament més a prop, més accessible i més obert a la ciutadania

D

es d’aquest mes de gener, atenem més i millor la ciutadania de Caldes implementant quatre grans canvis: l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) amplia el seu horari d’atenció al públic a
la tarda; la gent gran té una atenció específica
a l’OAC; ja es pot demanar cita prèvia amb personal tècnic a la
tarda i s’emeten certificats idCAT a qui ho sol·liciti.
Així doncs, ara es passa de tenir obert només els dijous a la tarda
a cada tarda –de dilluns a divendres– amb registre en funcionament, i es manté obert dissabte al matí. Pels que prefereixin fer
les gestions de manera electrònica, ja poden venir a l’Ajuntament
i els podrem expedir el certificat digital idCAT. Encara que des de
la Regidoria de Govern Obert apostem per l’e-administració (administració electrònica) també creiem convenient donar resposta
als calderins i calderines que volen o han de fer tràmits presencialment. Som conscients que molts ciutadans treballen fora de
Caldes o que per motiu d’horaris, per exemple, no poden venir al
matí. Estem convençuts que a partir d’ara, amb aquestes noves 10
hores d’atenció a l’OAC, els serà més fàcil. A més, des d’ara qualsevol ciutadà ja pot demanar hora per reunir-se amb el personal
tècnic de l’Ajuntament en horari de tarda demanant cita prèvia
a través de la pàgina web. I també, com que Caldes forma part
del programa ‘Ciutats amigues amb la gent gran’, promogut per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) som coneixedors que
una de les seves reivindicacions és que la informació de les administracions sigui més accessible a la gent gran. Per aquest motiu,
des de la Regidoria de Gent Gran de Caldes hem impulsat que a
l’OAC hi hagi atenció personalitzada amb un torn específic només
per a aquest segment de la població i amb unes persones de referència que els ajudin a fer tràmits, omplir formularis… Totes
aquestes mesures s’han posat en marxa mitjançant una distribució més eficient del temps del personal per part de la Regidoria
de Recursos Humans. Tot plegat coincideix a més, amb la recent
recuperació de les 35 hores de jornada laboral dels treballadors i
treballadores públiques (abans eren 40 hores).
De vegades, menys és més i millor qualitat.

PSC Caldes de Montbui

Quan no t’ho posen fàcil
per participar

D

ivendres a les 15:07 vam rebre la convocatòria per a una sessió extraordinària i urgent
de la Comissió Informativa de la Junta de
Govern Local quan actuï per delegació de
ple, per a dilluns a les 13:00. No entenem la
urgència d’aquesta sessió extraordinària. És tan urgent
que no es pot fer a les 19:00, l’hora en què tots els regidors
i regidores podem participar? Les regidores i regidors que
som a l’oposició tenim la nostra pròpia feina i assistim a
les reunions i plens fora d’hores de treball. Amb convocatòries com aquesta, clarament posen bastons a les rodes
perquè l’oposició no hi pugui dir la seva. Som conscients
que l’equip de govern té majoria absoluta i sempre es fa el
que volen, però no cal que ho facin d’una forma tan clara i
desmesurada. Els socialistes vam fer mans i mànigues per
poder assistir un dels dos regidors i, com a mínim, saber
de primera mà què es parla i decideix. No ens ho posen
fàcil, però nosaltres sí que creiem en la democràcia i en la
participació de tots els regidors que sobre el poble ha fet
confiança. Esperem que aquest fet no es torni a produir.

CUP - Som Caldes

Junts x Cat Caldes

1 de Febrer, Assemblea Oberta

El pàrquing de les Hortes

C

E

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

om ja sabeu, enguany fa 4 anys que vam
iniciar aquesta aventura política, amb diversos objectius, entre ells, portar la veu
del poble a l’ajuntament i construir el poble
que volem.
Per tant, desprès d’aquests 4 anys, creiem el la importància de trobar-nos totes i poder parlar del que hem realitzat i construït en aquest temps.
Per tant, us convidem a acudir el dia 1 de Febrer a les 19h
a la Sala Noble de Can Rius, per parlar-ne, posar en comú
aquests 4 anys a l’institució i respondre, entre totes, les
dubtes que ens sorgeixin.
Continuem construint entre totes el poble que volem.
Us hi esperem!

Fair play en la política
calderina!

E

ns apropem a les eleccions municipals
d’aquest 2019. Des d’Units per Caldes ens
agradaria fer una reflexió a totes aquelles
candidatures que es presentin a les eleccions del mes de maig que ve.
És per això que des d’Units per Caldes ens agradaria
poder gaudir d’un bon fair play, argot que defineix els valors i les formes de funcionar al món de l’esport que és
extensiu a la política.
El fair play és una expressió de l’anglès que significa ‘joc
net’. És un concepte que es refereix al comportament honest i respectuós davant l’oponent. Aquest es caracteritza per posar en primer lloc el gust de competir netament
i gaudir per sobre de l’ambició de victòria. En paraules
més planeres: respecte sempre davant del contrincant;
no ofendre ni fer trucs per confondre l’altra part, i, molt
important, assumir la derrota amb dignitat i gaudir la victòria amb senzillesa i respecte.
L’objectiu del joc net és evitar al màxim tota mena de conductes o comportaments que enlletgeixin la bellesa de les
poblacions o que estiguin fora del respecte de les normes
del jo, i que guanyi el projecte que aplegui més suport.
Tot plegat passa per subministrar una informació completa i real que permeti al ciutadà tenir les eines necessàries
per a exercir el seu vot lliurement, no utilitzar els mitjans
de comunicació (tant físics com electrònics) amb finalitats electoralistes, ser conscients que una part de l’obra
de govern ha estat executada amb l’acord d’altres forces
polítiques i, no cal dir-ho, tractar el contrincant polític
amb el respecte que es mereix.
Per a Units per Caldes és fonamental un model de comportament que serveixi d’exemple també als nens i adolescents, que seran qui en la societat en què vivim podrien
copiar aquestes conductes i portar-les a la seva vida social,
empresarial o política. Un model per a tots els calderins!

l dia 2 de febrer es durà a terme la inauguració de l’aparcament Centre – El Sindicat.
Com sabeu, és l’obra més important a nivell
pressupostari que s’ha fet mai al nostre municipi. I també la més polèmica. Ara que la
construcció ja està executada, volem recuperar el text
que, fa just un any, escrivíem en aquesta mateixa secció:
“El pàrquing és una construcció molt important que transformarà el poble. La fase 1 té un pressupost de 2.988.063,27
€ (font: Gencat). Objectivament, s’afegiran 150 places (de
pagament) al municipi, però es perdran una cinquantena
de places de la plaça de l’església i del carrer Font i Boet
(que ja no hi són). A més, el tancament dels pàrquings provisionals del carrer Escoles Pies i el doble sentit de pas
que tindrà el propi carrer provocarà la pèrdua d’un centenar més de llocs. Després d’una de les inversions més
grans que ha fet i farà el nostre poble, se solucionarà el
problema d’estacionament a Caldes?”.
És evident que el que s’ha fet és una reestructuració de
la mobilitat i una recol·locació dels vehicles d’un lloc a un
altre. En aquest cas, tindrem una nova zona endreçada i
polida, amb una nova plaça per gaudir del poble, però veurem si dona resposta a l’objectiu principal pel qual es va
plantejar (i amb què estàvem d’acord): oferir noves places d’aparcament a la gent.
És totalment legítim plantejar una obra que transformi
el municipi, sempre que millori el benestar de la gent. La
inversió més important que s’ha fet mai a Caldes no és
una illa sanitària per a la gent gran, ni un centre cultural
d’entitats, ni habitatge de protecció oficial..., és un pàrquing. Gaudim-lo.

Sector cinegètic

L

a caça és a dia d’avui un sector imprescindible per al camp i els nostres nuclis rurals pel seu impacte socioeconòmic, pel seu
paper com a eina fonamental per a la gestió dels ecosistemes, la conservació, la millora de la biodiversitat i per la seva gran influència en la
fixació de població.
Els estudis realitzats apunten al fet que el sector cinegètic té un impacte d’uns 6.475 milions d’euros anuals sobre
l’economia espanyola, cosa que representa un 0’3% del PIB
nacional i genera 187.000 llocs de treball. A aquesta quantitat caldria sumar-hi tot aquest treball, difícil de calcular,
que els caçadors fan dia a dia, de manera desinteressada,
per a millora de la biodiversitat, la protecció d’espècies
en perill d’extinció, la neteja del camp, la protecció contra
incendis també per evitar conflictes amb activitats com
l’agricultura i la ramaderia.
Curiosament, els darrers deu anys el número de caçadors s’ha reduït a la meitat però, en canvi, la problemàtica amb les espècies de caça s’ha multiplicat per deu. Hi ha
menys caçadors però més espècies cinegètiques i això vol
dir més conflictivitat i més accidents de trànsit. Es tracta
d’un sector econòmic molt important i hi ha una manca
claríssima d’explotació del recurs. Potser ens podríem
plantejar si cal una professionalització d’aquesta activitat perquè pot oferir molts llocs de treball i és una font de
recursos econòmics important. Tal i com ja fan altres comunitats autònomes, es podrien crear una gran varietat
de llocs de treball com ara guardes forestals que vigilin
finques privades, tècnics que elaborin els plans de gestió
de les finques, controls sanitaris i veterinaris, entre d’altres. En definitiva, la caça és un sector fonamental en la
nostra societat, l’activitat de la qual ha de ser reconeguda, respectada i recolzada, ja que contribueixen a la sostenibilitat mediambiental.
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Una festa major
diferent
> Jordi Coll
La Festa Major passada vaig fer
coses diferents d’altres anys, suposo
que per l’edat. Han sigut coses més
tranquiles i relaxades, i val a dir que
el resultat ha estat molt satisfactori.
L’exposició al Thermàlia ‘Calderins
d’arreu’, fantàstica; el Circult Termal,
excel·lent; i la ruta George Lawrence. D’aquesta és de la vull parlar-vos.
El meu interès ve de fa temps, tot i
que no massa. Volia conèixer una
mica millor el sidral que va causar el
canvi de nom del carrer Espartero, i
al preguntar qui me’n podria fer cinc
cèntims, em van adreçar al Quim.
Fent un cafè, va anar responent a les
preguntes que li vaig anar fent: qui
era George Lawrence, d’on venia, perquè a Caldes... Provinent de les illes
britàniques, feia escoles per a la canalla pobra, els donava algun àpat i,
a més, predicava l’Evangeli.
Val a dir que no he estat mai una persona religiosa per diversos motius,
principalment perquè en la meva
època escolar no vaig tenir bones
experiències amb el catolicisme del
règim. Tot i així, no sé ben bé perquè, George Lawrence em va interessar. El fet de fer escoles i donar
algun àpat em va encuriosir. Guaiteu,
aquesta persona feia escoles, no era
un tapisser que amb tota la il·lusió
procurava que la gent pogués seure
més còmodament, no fotem!
Les escoles, com bé sabeu, són el lloc

on comencem a instruir-nos, a respectar, a fer amics que sovint perduren al llarg de tota la vida. Un poble
culte és un poble més lliure. Per tant,
quan vam veure que al programa de
la Festa Major s’anunciava la ruta, no
ho vam dubtar gens. La Maria Lluïsa
i jo la vam fer juntament amb altres
veïns, i comentada pel guia. No desvetllaré el contingut de la ruta, que
ens va agradar molt, i ha incrementat el meu interès per conèixer més
sobre el personatge.
El que em va sorprendre més de tot
plegat ha estat el fet que, per part
d’alguns estaments municipals i
eclesiàstics, així com d’una part de
la població, alguns volgudament i altres per desconeixença, no s’hagi divulgat la seva tasca a Caldes, i hagi
estat molts anys en el més absolut
dels oblits. I per què? Doncs, només
per què no era catòlic.
No us perdeu la ruta guiada de
George Lawrence si voleu conèixer coses increïbles d’ell, de Caldes i de la seva gent.

Cosmètica i formigó
> Jordi Galí
Acabo de rebre una invitació d’Alcaldia a la inauguració de l’aparcament Centre-Sindicat, dissabte 2
de febrer a les 17:30 h. Després de
tres anys llargs de la meva dimissió,
l’Ajuntament segueix tenint-me registrat com a president de l’Associ-

ació d’Hortolans de les Hortes de
Baix, tot i que es va fer i registrar a
la Generalitat el relleu oficial de càrrecs, que es va gestionar a través de
la Regidoria de Participació Ciutadana, i que ja m’he cansat de comunicar
l’error als administratius de l’ens públic. En qualsevol cas, aquesta mostra d’incompetència administrativa
no em molesta, però no deixa de ser
curiós que un alcalde que es va prendre la molèstia de convidar un a un
els membres de la Junta a la inauguració dels banys ‘El Safareig’ per tal
de no enviar-me invitació i intentar
evitar que jo hi anés i fer-me palès el
seu enuig i la seva enemistat, ara em
convidi, de manera automàtica, però
amb la seva signatura escanejada, a
tots els actes oficials i inauguracions.
Fet aquest comentari, i per anar
al gra, suposo que aquesta inauguració és la de l’aparcament de les
Hortes de Baix. Poc temps després
que un grup de gent expresséssim
la nostra disconformitat a aquesta
mena d’Illa Diagonal que avui governa la panoràmica de darrere l’església, les Hortes, el camí Orbital, etc.,
vàrem notar que s’hi referien amb
una altra denominació.
[Nota: adoneu-vos que ells mateixos
han perjudicat enormement la vista
des de Les Cremades, a l’altre banda
de la Riera, i han baixat, doncs, el
valor turístic i immobiliari del terreny,
tirant-se pedres a la pròpia teulada
especulativa. Miopia política del curt
termini: el que vingui després ja s’apanyarà o m**** per a qui es queda.]
Evidentment, es tracta d’una operació cosmètica: si el poble no vol l’apar-

OPINIÓ / CIUTADANA | 09

cament de les Hortes de Baix, li donarem l’aparcament Centre-Sindicat.
No canviem el monstre però li canviem el nom perquè no es noti tant,
i com que els calderins són babaus,
s’haurà acabat el problema.
Amb aquest aparcament no es cobreixen les places que es pretenen
eliminar o que s’han eliminat, i un
increment del turisme (que ja es
comença a conèixer com la deriva
cap a Caldesalou) demandarà més
aparcament. Ves que el monstre no
continuï creixent indefinidament.
De moment, hi ha prevista una segona fase sota el parc de l’1-O (antic
aparcament del Sindicat) de manera que el parc infantil desapareixerà tard o d’hora després de les
eleccions i tornarà després d’unes
obres de la seu. Més cosmètica!
[Recordatori: una de les primeres actuacions del primer govern d’ERC,
va ser, fent servir la bassa de l’entrada del poble, deixar-nos ben clar que
Caldes deixava de ser “verda, viva,
solidària”, per passar a ser “vila termal” ¿grisa, morta i insolidària?]
Reivindico l’antic nom, que consta al
programa electoral de la candidatura de dretes a l’Ajuntament anomenada Esquerra Republicana de Catalunya, i que no ha estat rebatejat
en cap ple, referèndum ni nou programa. Aparcament de les Hortes de
Baix en honor i en record dels 2.000
m2 d’horta abancalada que ha desaparegut sota el formigó, i en memòria
del que fou un bell paisatge.
A aquesta inauguració, hi aniré. Ja
us faré un comentari sobre el cava
i els canapès.

Agnosticisme o
ateisme ?
> Domènec Sánchez Riera
El fet de que hom practiqui una o
altra religió, sigui quina sigui, no té
res a veure amb l’opinió que, al meu
entendre, mereix l’article d’opinió
aparegut al número 39 del Calderí,
corresponent a aquesta quinzena.
L’article en qüestió esta dedicat
al mestre ‘Don Jorge’, altrament
George Lawrence Davis, en què no
solament es glosa la importància
d’aquest prohom, sinó que també
es retrata la ignorància de la que
els poders fàctics feien bandera a
fi que el poble fos el més ignorant
possible i poder manipular-lo a la
seva conveniència.
La dissidència, com diu l’autor del
escrit, era tabú en una societat en
què nomes era ‘normal’ el que es
cenyia al que era llei, o sigui al pensament únic dictat pels poders citats. Convido als lectors d’aquesta
publicació que no ho hagin fet que
llegeixin l’article en qüestió; com
deia més amunt, amb independència de les seves creences a preferències religioses i que es parli d’un
personatge en concret; és un retrat
de la nostra societat que, si bé es
mira en l’aspecte que ens ocupa,
tampoc ha canviat tant.
És un goig, d’altra banda, disposar
quinzenalment del Calderí. Amb
aquesta publicació podem gaudir
de tota la informació més actual,
fresca i de proximitat.
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La renovada plaça de la Font del Lleó va acollir la 146a edició del Ball de Plaça. A la imatge la colla de veterans balla al ritme de la música en directe interpretada per la Cobla Ciutat de Granollers. > Q. pascual

El Ball de Plaça, l’estrella d’un
Sant Antoni passat per aigua
tradicions | festes de sant antoni abat

La dansa es va fer per primer cop a la plaça de la Font del Lleó remodelada acompanyada de música en directe
Marta Puigdueta

D

iumenge 20 de gener,
després d’un any
d’entrenar-se a l’hípica, els abanderats
2019 no van poder
sortir a fer els Tres Tombs a causa
de la pluja. Ara bé, la tarda els va
compensar el disgust del matí amb
un Ball de Plaça molt especial. Eloi
Rodríguez, capità de bandera, Marta
Bonora, portabandera, Ferran Coll
i Anna Martínez, cordonistes, i els
seus acompanyants van ballar la
dansa per primer cop a la nova plaça
de la Font del Lleó. A més, el ball va
anar acompanyat de música en directe per primer cop en 50 anys.
Aquest any no es va veure la
imatge de la plaça farcida de cadires dels més aficionats des de principis de setmana. Les localitats privilegiades només es van poder col·locar
a partir de dissabte al vespre. Aquesta 146a edició de la Festa de Sant Antoni ha estat plena de novetats. La
plaça de la Font del Lleó ha estat la
més visible, però la més sensible ha
estat la música.
MÚSICA DE COBLA EN VIU
Les nou colles de balladors van mou-

re’s per primer cop al ritme de la
Cobla Ciutat de Granollers, situada
just davant de les termes romanes.
El Ball de Plaça va sonar després de
molt de temps en directe i partint
de les partitures estrictament originals. Fins diumenge passat la dansa
es duia a terme al so de música enregistrada. Enguany, i pels anys que
venen, el ball anirà acompanyat de
música en directe gràcies a la recerca de la musicòloga, Inma Cuscó, i
del músic, Andreu Brunat.
La Junta de la Facultat de Sant
Antoni i l’Ajuntament es van encarregar de la recerca de les fonts musicals a partir de les partitures existents per tal de recuperar la música
original de la festa. Cuscó i Brunat
han aconseguit arribar a l’arrel de la
música tradicional basant-se en les
obres de músics de cobla calderins
com Albert Masat o Daniel Gasulla.
El resultat de la tasca dels investigadors ha estat un material
que permet una fàcil lectura de les
partitures, de manera que la música pugui ser interpretada en directe,
tal com s’havia fet abans, cap a mitjans del segle XX. El material antic
trobat i el nou generat es posarà a
disposició de la Facultat de Sant Antoni i de l’Arxiu Municipal.
Un cop feta la investigació, la se-

deu ja se sentien els tambors de la xaranga que va acompanyar en cercavila els portabanderes fins al Casino.
El Ball de Nit es va caracteritzar
com de costum pels vestits llargs i elegants, l’exhibició de ball i l’acte d’entrega de la bandera. Els portabanderes 2019 van escenificar el relleu amb
els abanderats 2020 en un mar d’emocions. L’any que ve els tocarà a Jordi
Canals, Josep Alsina, Samuel Chinchilla i Martí Francisco Clotet.

lecció i la digitalització, diumenge, es
va poder apreciar un canvi subtil en la
música i el plaer de viure-la en directe. La colla de folklore, que es caracteritza per ballar la dansa de la manera més tradicional, va fer evident la
modificació musical més tangible: el
fragment del galop de sortida.
La música en viu que va sonar
enguany corresponia a la versió per
a cobla feta pel compositor i pianista català Joaquim Serra i interpretada per la Cobla Ciutat de Granollers, sota la direcció musical de
Joan Gómez i amb Andreu Brunat
com a director convidat.

MOCADORS GROCS
El Ball de Plaça es balla des de
mitjans del segle XIX, però aquest
2019 ha tingut un toc d’ actualitat.
La colla dels veterans, nodrida per
nostàlgics de la dansa que ja no la
podien ballar, va executar el Ball de
Plaça sobre l’antiga natatio romana
amb mocadors grocs, en tribut i reivindicació als presos polítics.
Després de sentir nou vegades
el ‘tira-li tira-li’ els abanderats es van
retirar a preparar-se per a la gran nit.
Mentrestant, el Casino va acollir un
concert de música catalana a càrrec
de l’Orquestra Venus. A quarts de

ELS TRES TOMBS, EL DIA 27
La Facultat de Sant Antoni va anunciar que els Tres Tombs, ajornats per
la pluja, se celebraran diumenge 27
de gener. Aleshores, la Facultat estrenarà carro, en la 146a edició d’una de
les festes amb més tradició de Caldes
de Montbui i de Catalunya, inclosa al
Catàleg de Patrimoni Festiu. Els organitzadors lluiran el carro de la pedrera, la seva nova adquisició i remodelació d’enguany. L’entitat ha triat
aquest carro per la seva relació amb
el poble de Caldes i l’ha elaborat basant-se en fotografies d’època. Els organitzadors busquen que en veure la
seva obra els calderins tornin al passat i recordin els carros que baixaven
de la pedrera carregats de pedres i
llambordes, i passaven pel carrer
Major fins a arribar a l’estació.
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ENTREVISTA | marta bonora ambrós - portabandera 2019

“Des de petita sabia que
volia ser abanderada”

concert | centre democràtic i progressista

‘Sold out’ a l’Aplec de Caldes is Hell
fotogaleria a: www.calderi.cat

Marta Puigdueta
Quant temps fa que participes en el Ball
de Plaça?
Surto al Ball de Plaça des dels 3 anys i aquest
2019 he ballat per 13ª vegada. Ha estat molt
bonic, tot un honor estrenar la plaça de la
Font del Lleó remodelada.
Com ha evolucionat el teu sentiment
envers la dansa?
El que sento ha anat canviant amb els anys.
Al principi t’ho passes bé, érem petits i
assajar era divertit. A mesura que et fas
gran prens consciència que contribueixes a
conservar una tradició del poble i emociona.
El públic va participar amb entusiasme al directe de Ramon Solé i la seva banda. > Q. pascual

Què implica ser portabandera?
Ser portabandera implica l’honor de ser
representant de la Festa de Sant Antoni a tot
Caldes de Montbui i, també, poder gaudir-la.
Ser abanderadada no és només diumenge.
Amb què et quedes de la intensa setmana?
M’enduc molts bons records dels actes
previs, de tots els assajos de la dansa i de
totes les hores a l’hípica. En definitiva, de tot
el que he compartit amb els portabanderes.
El Ball de Nit és un moment molt esperat
i alhora un comiat.
D’una banda, estàs contenta perquè els
pròxims abanderats la rebran amb il·lusió
i la gaudiran. Però de l’altra, sents pena
perquè significa que dius adeu a un any molt
intens i que ja no ho seguiràs vivint.

Marta Bonora després de ballar. > Q. PASCUAL

Com ha estat ballar amb música en
directe per primer cop?
Ha sigut perfecte, espectacular, la Cobla
Ciutat de Granollers ha fet molt bona feina.

Quant temps fa que esperes per ser
portabandera?
Des de petita sabia que volia ser abanderada
i un cop, fa 5 o 6 anys, quan em vaig apuntar
a la llista per ser abanderats, ja ho vaig
sentir a tocar.

Diumenge al matí no vas poder sortir als
Tres Tombs per culpa de la pluja. Com ho
vas rebre?
Va saber greu a primera hora del matí. Però
després ens ho vam prendre positivament,
perquè així tindrem dos dies de Sant Antoni
i una nova oportunitatde dur la bandera.

Els seleccionats per abanderats han d’acreditar una implicació familiar en la festa.
A la meva família participa en la festa des
del 1962, és tot una tradició. El meu avi va
ser abanderat, també ho van ser la meva
mare i la meva tieta, ho vivim moltíssim.

Què creus que és Sant Antoni per Caldes
de Montbui?
Penso que aquesta celebració és una cita
cultural molt important perquè implica
moltes persones, ja que és una tradició molt
arrelada al poble.

El dia 12 de gener es va celebrar al Centre
Democràtic i Progressista una nova edició
de l’Aplec Caldes is Hell. L’èxit de públic
ja era palpable una hora i mitja abans que
comencés, quan s’esperava fent una cua
impacient al l’entrada del recinte, que per
primera vegada va tancar les seves portes per poder fer més democràtic l’accés
al Centre, fent impossible allargar el cafè
de sobretaula per aconseguir un lloc preferent. Quan faltava mitja hora per l’arran-

cada ja no era possible accedir-hi per gaudir
de l’espectacle, encapçalat per Solé. L’inici del
concert ja va ser especial, la veu cantant de
la banda Nancy Whiskey, Victor Velasco, va
oferir una versió amb l’estil de la música celta
de la peça ‘Aquest collons de poble’ en què el
públic ja vibrava a les seves tornades i per primera vegada, fora de les cançons enregistrades al disc, es va poder escoltar una versió de
‘My Home Town’, de Bruce Springsteen, referent musical i de vida per a Solé.

exposició | fotografia

‘Je m’appelle personne’, de l’artista Marta Devesa
Fins el dia 27 es pot veure a la Sala Delger la
nova exposició fotogràfica de l’artista i escriptora calderina Marta Devesa. L’autora vol parlar de les pors i la sensació de sentir-se atrapat/da. La part fosca es mostra en el rostre
dels models que surten a les fotos, així com en
les seves actituds i en el lloc que els envolta.
La visió lluminosa es reflexa en les flors que
porten a la roba o als complements, però no
deixa de ser la façana i la falsa felicitat que ens
posem a sobre perquè l’altra persona no noti
que per dins no estem bé.
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Nedadors/es màster de medalla

7a posició de club a l’Open Absolut

L’equip màster del Club Natació Caldes, que va representar el
club calderí al I Campionat de Catalunya Natació Open Màsters d’Hivern, va aconseguir sumar fins a 13 medalles (2 ors,
3 plates i 8 bronzes) durant les jornades del 12 i 13 de gener
al CEM Horta. Els nedadores i nedadores que van fer podi
(algun d’ells en més d’una ocasió) van ser: Pocull, Fernández,
Puigdueta, Calleja, Hernández, Romero i Mayol.

Del 18 al 20 de gener, el CN Caldes també participava al Campionat de
Catalunya Open Absolut a les instal·lacions del club de Terrassa.
Ja des de la 1a jornada de competició, i en la puntuació conjunta per
equips, el CN Caldes va aconseguir la 7a posició respecte als 66 clubs participants, i va superar així l’11a posició de la temporada anterior. Durant
la 2a jornada, Ainhoa Campabadal va classificar-se campiona de Catalunya, amb la corresponent medalla d’or, en la prova dels 100 metres lliures.

Albert Sant Andrés

O

rganitzar un acte esportiu no és fàcil i des del
Club Atlètic Calderí ho
saben bé. La sisena edició del cros de Caldes de
Montbui va començar amb una forta
descàrrega d’aigua de matinada que va
fer tirar-se enrere molts dels 250 inscrits a la prova. Tot i això, el club va
tirar endavant la prova, que es va disputar sobre un terreny molt relliscós i
tècnic que va agradar a la major part
dels participants.
“Hem fet el que hem pogut tot i
la climatologia, però és normal que
tanta gent es tiri enrere, però tot i
això hem salvat els mobles” va explicar el president del CA Calderí, Santi
Cijes, a aquest mitjà.
D’ençà que el 2012 va crear-se el
Club Atlètic, l’objectiu va ser des del
principi apropar la pràctica de l’esport
a tothom. Actualment, l’entitat organitza diferents curses com el cros o la
Cursa de la Font del Dimoni, amb una
massa social de 164 socis i una quarantena de nens a l’escola d’atletisme, que
tiren endavant tot i la manca d’instal·
lacions adequades per a la pràctica d’un
esport que creix a pas de gegant.
Com dèiem, en aquesta edició la
pluja va ser el principal escull per als
atletes, que tot i la climatologia van
atrevir-se a participar en la prova. La
Torre Marimon va tornar a ser l’escenari del cros una temporada més, amb
cinc circuits de diferents distàncies
(2000, 1500, 1000, 600 i 300 metres)
adaptats a cada categoria.
Puntualment a les 9:20 del matí es
donava la sortida a la categoria Open,
dedicada a aquells esportistes no federats. La participació queia molt i eren
14 atletes els que finalment sortien. Just
Garcia (20,47) aconseguia la victòria a
la mateixa línia de meta, després que
el local Mahamadou Bomou no el veiés
i celebrés la victòria abans de temps.
El segon torn va ser per als veterans M35, en què el local Raimon Barbany (17,07) no va donar cap mena d’opció als seus rivals, amb més d’un minut
d’avantatge sobre el segon i dos sobre
el tercer. Begoña del Salto (20,21) guanyava en categoria femenina.
A la sub-18, Àlex Lozano (10,30)
s’emportava la victòria, mentre que
Martí Ullar (10,32) i Ivana Rubio (12,31)
s’imposaven a sub-16. Berta Cabanas
(29,37) era la guanyadora en la sub-23.
Molt deslluïda quedava la categoria sènior, que era la que menys participants presentava, amb Àlex Arellano (33,51) i Marta Mora (33,51). El cas
contrari va ser la sub-12 i la sub-14, que
amb 22 atletes cadascuna van ser la que
més presència va tenir. Rubén Torrente
(8,18) i Irene Rodríguez (8,34) van ser
els guanyadors de la sub-12, mentre que
Adrián Macías (7,46) i Clàudia de la Pi-

ATLETISME | CLUB ATLÈTIC CALDERÍ

La pluja no desllueix
el 6è cros de Caldes
La prova atlètica organitzada pel CA Calderí va disputar-se tot i el mal temps

Guanyadors per categories
6è Cros del Club Atlètic Calderí
- Categoria Open
408 - Just Garcia (20:47)
- Categoria Vet. 35 Masculí
425 - Raimon Barbany (17:07)
- Categoria Vet. 35 Femení
431 - Begoña del Salto (20:21)
- Categoria Sub. 18 Masculí
626 - Àlex Lozano (10:30)
- Categoria Sub. 16 Masculí
453 - Martí Ullar (10:32)
- Categoria Sub. 16 Femení
443 - Ivana Rubio (12:31)
- Categoria Sub. 23 Femení
470 - Berta Cabanas (29:37)
- Categoria Senior Masculí
471 - Àlex Arrellano (33:51)
- Categoria Senior Femení
426 - Marta Mora (33:51)
- Categoria Sub. 12 Masculí
549 - Rubén Torrentel (08:18)
- Categoria Sub. 12 Femení
524- Irene Rodríguez (08:34)
- Categoria Sub. 14 Masculí
475 - Adrián Macías (07:46)
- Categoria Sub. 14 Femení
636- Claudia de la Piedra (08:02)
- Categoria Sub. 10 Masculí
586 - Biel Crivillers (03:31)
- Categoria Sub. 10 Femení
574- Laia Madera (03:39)
- Categoria Sub. 8 Masculí
612 - Eric Muñoz (01:11)
- Categoria Sub. 8 Masculí
602 - Laia Resa (01:24)

El cros de Caldes es disputa en un entorn privilegiat com gairebé no existeix a Catalunya. Els atletes van patir la
climatologia en una jornada de pluja fina però persistent. > a. san andrÉs

“La sensació que et queda és una
mica agredolça, tot i que estem
molt contents de com ha anat tot”

edra (8,02) ho feien a la sub-14. Biel Crivillers (3,31)
i Laia Madera (3,39) eren els triomfadors a sub-10,
mentre que Èric Muñoz (1,01) i Laia Resa (1,24) tancaven les classificacions a sub-8.
Els puristes del cros van poder participar en
una prova molt autèntica, amb un terreny tou, relliscós i amb poc fang i, que segons el president de l’entitat, “la gent que ho ha fet, l’ha pogut gaudir molt”
en una prova “de les que no hi ha cap igual en tota

Santi Cijes,
president CA Calderí

Catalunya, ja que tenim un entorn privilegiat”.
“La sensació que et queda és una mica agredolça, tot i que estem molt contents de com ha
anat tot. El temps no el podem controlar, però la
resta ho fem amb molta il·lusió” explica Cijes, que
reconeix que la idea de fer néixer un cros va sorgir
perquè “el cros és la base de l’atletisme per a tota
la temporada. Trobàvem molt a faltar que no hi
hagués una prova així a Caldes”.
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hoquei | OK LLIGA

futbol | 2a catalana

Inici de segona volta amb victòria

Rubén Pedragosa al camp del Sallent. >T. GUITÉRREZ

Victòria important del Caldes en el primer partit de la segona volta. Aquest
cap de setmana el C.F. Caldes visitava el camp del Sallent. El partit va començar malament per als interessos de l’equip calderí, ja que als 5 m. el Sallent es
posava per davant al marcador, però als 34 m. Alex feia l’empat en una contra.
Malauradament, al minut 40, Cañas era expulsat. Tot i l’expulsió abans del
descans, el Caldes ja manava al marcador amb el segon gol d’Albert al minut
44. A la segona part, el Caldes, amb un home menys i jugant a la contra, feia
l’1 a 3 definitiu amb gol del debutant i fixatge d’hivern Aitor, que certificava
per al C.F. Caldes la primera victòria de la segona volta. > Toni Gutiérrez

dakar | calderins

RESULTATS ESPORTIUS 12-13 GENER

Els arlequinats, pendents del Liceo en el darrer partit. > M. CÀTEDRA

FUTBOL | segona catalana

Un Caldes valent
va caure a Riazor

Derrota contra el Sabadell B

El Recam Làser Caldes no va poder donar la sorpresa
en la visita al Deportivo Liceo el 12 de gener passat
i va cedir per 4 a 0. Els calderins van fet suar els
locals, que van haver de donar la seva millor versió
per sumar els tres punts. El partit va començar molt
igualat, com pràcticament tot el primer temps. Dava
Torres va obrir la llauna amb una gran acció personal
al minut 7. Tot i el gol, els vallesans van mantenir el
ritme i Roger Acsensi va poder empatar des del punt
de penal però no va superar Malian. El guió del primer
temps va destacar per les arribades dels dos conjunts.
A la represa, Campor va evitar el segon dels gallecs des
de el penal. Al minut 28, Edu Lamas, des de mitja pista,
va fer el 2 a 0. Pocs minuts després, Dava Torres va fer
el 3 a 0 que va rematar als arlequinats. Blanqué va tenir
la desena però novament va brillar Malian sota els pals.
Al minut 42, Torres va completar el hat-trick personal
per rematar el 4 a 0. Els de Candami van donar una bona
imatge a Riazor però no van poder donar la sorpresa.
Amb 29 punts, els calderins tanquen una primera volta
espectacular i tornen a la Copa del Rei com a caps de
sèrie. La propera cita serà avui dimarts 22 de gener a
Girona. > PREMSA CH CALDES

El Sènior del CF Caldes no va ser capaç de superar el
seu rival, el Sabadell B, en la 17a jornada que es va celebrar el dia 13 de gener fora de casa: 2-1. Amb aquesta
derrota, els calderins van baixar a 11a posició amb un
total de 25 punts sumats a la lliga de Segona Catalana.

Lucas Cruz 13è, els Tibau retirats

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

El calderí Lucas Cruz, copilot de Carlos Sainz a l’equip X-Raid
Mini JCW va acabar en 13a posició al Rally Dakar del Perú,
després de perdre totes les opcions de revalidar la victòria a
la quarta etapa, després de trencar el braç de la suspensió. Els
Tibau, pare i fill es van retirar a la 3a etapa.

Victòria masculina i derrota femenina
El Sènior masculí del CN Caldes va celebrar la victòria (4 a 1) contra el Barri Can Calet el 12 de gener.
Els calderins mantenien el lideratge de lliga amb 28
punts. Les femenines, en canvi, van perdre contra el
Sant Vicenç en la mateixa 11a jornada per un 6 a 3, i
van baixar a 2a posició de lliga, mantenint els 25 punts.

FUTBOL SALA | CN CALDES

Sanz amb la selecció catalana

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

La portera de Futbol Sala Femení del CN Caldes, Júlia Sanz
Salmeron, va disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya
de la disciplina esportiva del dijous 3 al dissabte 5 de gener, formant part de la selecció catalana sub-17 femenina. L’equip representant de Catalunya va aconseguir passar a la fase final
del campionat nacional golejant 13 a 1 al Castella-la Manxa, i
8 a 0 a l’Aragó –els dos equips contrincants de les catalanes
durant la fase prèvia–. Aquesta darrera fase final se celebrarà a Las Rozas, Madrid, el cap de setmana del 9 i 10 de febrer.

Derrota masculina i victòria femenina
L’equip masculí no va poder superar a domicili el Col·
legi Cultural Badalona el 12 de gener (80 a 70). Els calderins baixen, en aquesta 12a jornada, a la 7a posició
amb 11 punts. Les femenines, en canvi, van aconseguir
una gran victòria contra el Neus el 13 de gener des de
casa (68-27). Mantenen la 5a posició i sumen 14 punts.

CLASSIFICACIONS
hoquei MASC.

FUTBOL

FUTSAL MASC.

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

waterpolo masc.

OK Lliga · J.16

2a Catalana · G.4 · J.18

Divisió Honor Cat · G.1 · J.12

Divisió Honor · G.1 · J.12

2a masc. · FP.02 · J.13

2a fem · FP.04 · J.15

Cat. Absoluta · 2a Divisió · J.09

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

St Andreu - Vall deTenes5 - 0
Montseny - Centelles 5 - 3
Lloret - Caldes
3-5
Can Calet - La Unión 4 - 4
Parets - Cardedeu
5-3
Andreu Nin - Xarxa
4-1
Pineda - Volamajor
5-3

Caldes - Sants
4-1
Sta. Coloma - Mataró 5 - 4
Vallseca - Rubí
2-1
Salou - Les Corts
0-4
El Morell - Esparraguera 9 - 1
Tarragona - Jesús Maria 3 - 0
Cornellà - St. Vicenç
2-1

Arenys - Garriga
Andreu N. - Parets
Caldes - Argentona
Franqueses - Calella
Badalonès - Col. BDN
Círcol BDN - Malgrat
Granollers - Mataró

54 - 48
68 - 59
73 - 62
71 - 66
60 - 84
61 - 76
56 - 59

CBSAPS - Martinenc
Argentona - Caldes
Lima Horta - Premià
Bosco Horta - Mollet
Claret - Sta. Perpètua
Neus - Vilassar
Canyelles - Granollers
Calella - Ripollet

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

39
35
30
29
28
27
23
21
18
15
14
14
12
12
11
8

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

37
33
33
32
31
29
29
28
28
26
26
22
22
19
18
17
8
6

1. CN Caldes
31
2. Pineda de Mar
25
3. Xarxa
24
4. Lloret
24
5. La Unión - Peña Johan 23
6. Parets
19
7. Andreu Nin
16
8. Can Calet
16
9. Jako Centelles
16
10. Vilamajor
16
11. St Andreu Sagrera 12
12. Cardedeu
10
13. Montseny
8
14. Vall de Tenes
0

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

31
28
26
25
20
19
18
16
16
15
12
8
7
0

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

12
10
10
9
8
7
7
5
5
4
4
4
3
2

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

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

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

4-3
—
—
—
—
—
—
—

PT

1
3
3
4
5
6
5
8
8
9
9
8
10
11

Sabadell - Igualada
Picornell - Montjuïc
Caldes - Olot
St Feliu - St Adrià
Figueres - UAB

14 - 3
6-6
6-9
14 - 7
—

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

14
12
12
11
9
8
8
8
7
7
6
4
4
4
3
2

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

16
14
12
11
10
9
7
5
2
0

52 - 56
69 - 64
55 - 62
61 - 43
48 - 49
52 - 45
56 - 36
53 - 48

1
3
3
4
6
7
7
7
8
8
9
11
11
10
12
12
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gener

Dimecres 23

CALÇOTADA A TORDERA
Inscripcions i Organitza:
L’Esplai
09 h · CAMINADA
Caminada als Saulons i Carrac
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

Dijous 24
16 h · XERRADA
“Entendre el temps, seguir el
ritme”, dins del cicle “Ment i
Moviment”. A càrrec de Miguel
Ángel Gancedo (professor
d’activitat física de la Fundació
d’Acollida Santa Susanna) i
Mónica Miguélez (psicòloga
de la Fundació Sociosanitària
Santa Susanna).
Lloc: s. A, Les Cases dels Mestres
Org.: Coordinadora de Gent Gran
Col.: Ajuntament de Caldes i
Fundació Santa Susanna
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”.
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 25
11 h · PREGANT
AMB ELS 5 SENTITS
Lloc i Organitza: Fundació
Santa Susanna
17 h · TALLER
Taller teòric i pràctic: “Eines
pràctiques per a l’anàlisi de
problemes i presa de decisions”,
amb l’objectiu principal
d’identificar i utilitzar els
principis i les eines que
afavoreixen la resolució de
problemes.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Escola d’Adults
Municipal El Roure Gros
18 h · HORA DEL CONTE
“Qui té por de les bruixes” a
càrrec de Mercè Martínez d’“Un
Conte al Sac”. Edat recomanada:
a partir de 3 anys.
Aforament limitat.
Lloc: i org.: Biblioteca de Caldes
19 h · XERRADA
Xerrada a càrrec de Jordi
Borràs, autor de “Dies que
duraran anys!”.
Lloc i organitza: El Centre
19.30 h · PRESENTACIÓ
DE LLIBRE
“Cims i Miradors del Vallès”,
d’Aleix Puente Vila-Masana.
Un recull de 21 itineraris dels
principals massissos i turons que
envolten la plana vallesana. L’acte
anirà a càrrec del mateix autor.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
Col·labora: CECMO (Centre
Excursionista de Caldes
de Montbui)

21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i Org.: L’Esplai

Dissabte 26
15 h · FUTSAL FEMENÍ
Les Corts UBAE, A.E. C.N. Caldes, F.S.
Lloc: Associació Esportiva
Les Corts CEM Les Corts
Organitza: FCF
15.30 h · NATACIÓ
2a Lliga Pre-Benjamí
i 4a Lliga Benjamí
Lloc i organitza: CN Caldes
17.40 h · FUTSAL MASCULÍ
C.N. Caldes, F.S. –
Pineda de Mar, F.S.
Lloc: Pav. CEM Les Cremades
Organitza: FCF
18:45 h · WATERPOLO
CN Caldes CE Picorell (Absolut)
Lloc: CN Caldes
18.45 h · WATERPOLO
CN Caldes – CE Picornell
Lloc: Caldes de Montbui

Diumenge 27
09 h · ESMORZAR
DEL TRAGINER
Per a tots els participants en
la cercavila. Patrocinat per
DISAVA. Acte ajornat des del
diumenge 20 de gener.
Lloc: aparcament del Caprabo
Org.: Facultat de St. Antoni Abat
11.30 h · CERCAVILA
TRES TOMBS
Cercavila dels Tombs als
carrers de Caldes. Repartiment
d’obsequi i record de la festa
per a tots els participants.
Finalització del recurregut a la
zona del Tint. Acte ajornat del
diumenge 20 de gener.
Org.: Facultat de St. Antoni Abat
12 h · PRESENTACIÓ
TACA’M
Acte de presentació del pròxim
XXXI TACA’M, Concurs de
teatre amateur de Caldes de
Montbui.
Lloc i org.: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista.
12 h · FUTBOL
Caldes Montbui, CF.Castellar, Unió Esportiva
Lloc: Camp de Futbol CEM Les
Cremades
Organitza: FCF

Dilluns 28
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra
d’Anton Txékhov, “Cuentos
imprescindibles”. Dinamitzat
per Ruth Vilar de Cos de Lletra.
Cal inscripció prèvia al Club de
lectura per poder-hi participar.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

Dimarts 29
21.15 h · HOQUEI MASCULÍ
Recam Làser Caldes –
Barça Lassa
Lloc: Pavelló Municipal
Torre Roja
Organitza: RFEP

Dimecres 30
16 h · ACTIVITAT:
BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre
Cívic i Cultural
Organitza: Associació
Cultural de la Dona
18 h · BOOK EXPRESS CLUB
“El poni roig” de John Steinbeck.
Club de lectura per a nens i nenes
d’entre 8 i 11 anys que es troba
mensualment per comentar les
lectures proposades. Dinamitzat
per Cos de Lletra. Cal inscripció
prèvia a l’Àrea Infantil de la
Biblioteca de Caldes de Montbui.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

Dijous 31

Diumenge 27 DE GENER
Festes de sant antoni abaT
Organitza: Facultat de Sant Antoni Abat
09 h · ESMORZAR DEL TRAGINER
Per a tots els participants en la cercavila. Patrocinat per DISAVA.
Acte ajornat des del diumenge 20 de gener.
Lloc: aparcament del Caprabo
Org.: Facultat de Sant Antoni Abat
11.30 h · CERCAVILA TRES TOMBS
Cercavila dels Tombs pels carrers de Caldes. Repartiment d’obsequi i
record de la festa per a tots els participants. Finalització del recurregut a
la zona del Tint. Acte ajornat del diumenge 20 de gener.
Org.: Facultat de Sant Antoni Abat

08 h · CAMINADA
Caminada a Alella
Lloc de sortida: estació
d’autobusos
Inscripcions i Organitza:
Caminades de L’Esplai
09.30 h · CURS
“Ets autònom? Informa’t de les
novetats”. Formació adreçada
a persones emprenedores i
autònoms.
Lloc: Centre d’Iniciatives
Empresarials- Caldes Emprèn
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”.
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes
de Montbui

febrer

Divendres 01

19 h · PROJECCIÓ
DOCUMENTAL
Projecció del documental
“Fusells o Pintades, la lluita no
violenta del Sàhara Occidental”
del director Jordi Oriola Folch,
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
de Caldes de Montbui
Organitza: Caldes Solidària

Dissabte 02
12 h · FUTBOL
Caldes Montbui, CF,. A –
Vic RiuPrimerRefo Futbol Club
Lloc: Camp de Futbol CEM
Les Cremades
Organitza: FCF

Dissabte 02 DE febrer

17.30 h · ACTE D’INAUGURACIÓ
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui
Inauguració del nou aparcament Centre- El Sindicat
Lloc: Raval Canyelles

17.30 h · ACTE
D’INAUGURACIÓ
Inauguració del nou aparcament
Centre- El Sindicat
Lloc: Raval Canyelles
Org.: Ajuntament de Caldes
17.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
Roger’s CB Vilassar de Dalt Club Natació Caldes
Lloc: Pav.Esportiu Can Banus
(Vilassar de Dalt)
Organitza: FCB
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
Club Natació Caldes –
CB Calella Fundació
Miquel Valls
Lloc: Pavelló Municipal
Les Cremades
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol

20.15 h · HOQUEI MASCULÍ
Pas Alcoy Recam Làser Caldes
Lloc: Alcoi
Organitza: RFEP

Dilluns 04
18.30 h · XERRADA
“El certificat digital.
Usos i aplicacions”.
Formació adreçada a entitats
sense ànim de lucre.
Inscripció gratuïta.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Brunat

La frase de la quinzena

93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

“Un és amo d’allò que calla
i esclau d’allò que parla”.

Farmàcia La Rotonda

> Sigmund Freud

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina

93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

La recepta calderina

Canelons vegans
de coliflor i ametlles

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

Farmàcia R.T. M.

DEFUNCIONS

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).

16 de gener · 90 anys
Carmen Font Serracant
15 de gener · 82 anys
Araceli Carasa Turón
14 de gener · 88 anys
Virgilio Gil Garcia
12 de gener· 89 anys
Teresa Balaguer Rasal
12 de gener· 77 anys
Joaquin Sota Castanedo
10 de gener· 90 anys
Maria Josefa Sanchez Hermoso
10 de gener· 89 anys
Emilio Sanjose Cuxart

Ingredients
· 1 coliflor mitjana
· 1 ceba
· 100 gr ametlles torrades i picades
· 18 plaques de canelons
· 600 ml llet de soja
· 80 gr farina
· 40 gr margarina vegetal
· sal, pebre, nou moscada
· salsa de tomàquet (1 ceba,
1 gra d’all, julivert i
2 tomàquets grans)

El último catón
Matilde Asensi

Racó dels llibres
recomanats de la
Biblioteca
La Biblioteca et convida a participar al
Racó dels Recomanats. Només cal enviar
les vostres lectures recomanades indicant
l’autor, el títol i la raó per la qual feu la
recomanació a través del facebook, blog o
correu electrònic de la biblioteca.
Cada dos mesos, es farà el sorteig, entre
tots els participants, d’un llibre per a les
recomanacions d’adults i un per a les infantils.

Bullim la coliflor trossejada durant uns 15 m. i la reservem. En una
paella fregim a foc lent una ceba picada, hi afegim la coliflor i les
ametlles i les saltegem durant uns minuts. Bullim les plaques de
canelons i les posem damunt un drap de cotó. Omplim les plaques
amb la coliflor i enrotllem els canelons. Els posem en una safata
i els cobrim amb la beixamel, que farem amb llet de soja, farina,
margarina, sal, pebre i nou moscada. Amb els tomàquets i l’altra
ceba, farem una salsa de tomàquet per decorar la beixamel. També
podem substituir la salsa de tomàquet per formatge ratllat i
aleshores el podem gratinar al forn.

Recepta del Festuk Cafè
C/ del Forn, 22
T. 93 171 89 73

A vegades els meus
pares s’enfaden
Dagmar Gleisler

Random House Mondadori 2005
512 pàgines
Castellà

Sota el sòl de la Ciutat del Vaticà, tancada entre còdex en el seu
despatx de l’Arxiu Secret, Ottavia Salina, paleògrafa de prestigi
internacional, rep l’encàrrec de desxifrar els estranys tatuatges
apareguts en el cadàver d’un etíop: set lletres gregues i set
creus. Totes les sospites semblen indicar que les relíquies que
s’han trobat al costat del seu cos pertanyen, en realitat, a la Vera
Creu, la veritable creu de Crist. Acompanyada pel professor
Boswell, un arqueòleg d’Alexandria, i pel capità de la Guàrdia
Suïssa vaticana, Kaspar Glauser-Röist, la protagonista haurà
de descobrir qui està darrere de la misteriosa desaparició de
les relíquies en les esglésies de tot el món i viurà una aventura
plena d’enigmes: set proves basades en els set pecats capitals
en les quals Dante Alighieri i el Purgatori de la Divina comèdia
semblen tenir les claus per a obrir les portes.

Ed. Joventut, 2016.
36 pàgines
Català

Gairebé tothom s’enfada en algun moment. Els meus
pares són els únics que no discuteixen mai. Que no, que
és mentida! No són uns angelets, però normalment estan
molt simpàtics i divertits. Encara que alguns dies ja noto
que hi ha alguna cosa estranya en l’ambient ...
Aquest llibre ens apropa al delicat tema de les baralles,
i ens mostra com sorgeixen de vegades les discussions,
fins i tot entre les persones que s’estimen, com
poden ser els propis pares. En totes les famílies hi ha
conflictes, per malentesos o per problemes a la feina
o per estrès. Però si els pares discuteixen, els nens no
s’han d’inquietar. L’única cosa important és reconciliarse i parlar de per què va sorgir la discussió.
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Curiositats

Directora de l’Escola Municipal de Música Joan Valls

Montse
Pieres
Masclans

Ha viscut la música des de ben petita. Es pot dir que ha
passat mitja vida a l’equipament del carrer de Buenos
Aires. Primer com a estudiant a l’institut que hi havia.
I després com a professora de l’EMM Joan Valls, on va
entrar el 1985 fins a ser-ne directora el 2006. També ha
actuat com a solista i com a pianista acompanyant.

Jordi Rius

j. serra

· Des de quan et va cridar l’atenció
l’ensenyament musical?
A casa meva sempre hi havia vist un
piano que era del senyor Joan Valls. Al
meu pare de petit li tirava molt la música però a la seva època estudiar música era cosa de rics. El senyor Joan
Valls, que anava per les cases a ensenyar, li va dir al meu pare que li ensenyaria una mica. El meu pare va ser un
alumne bastant aplicat. Si s’hi hagués
dedicat, crec que hauria fet carrera.
Però amb 14 anys el van posar a treballar al banc i el senyor Joanet, que
és com li deien a Joan Valls, li va regalar una pianola. I és el piano que sempre havia vist a casa dels meus pares.

“Hem aconseguit que d’aquí
surti molta gent que es
dedica professionalment
a la música”

Del 22 de gen al 04 de feb de 2019

· Llavors a casa teva ja hi havia una
certa cultura musical?
Sí. Quan jo anava a l’escola de monges,
una monja va dir que ensenyaria flauta
de cinc a sis de la tarda i el meu pare ja
m’hi va apuntar. Quan es va crear l’escola municipal, el meu pare va estar a
la primera junta i em va apuntar a la
primera promoció del 1975. A casa els
diumenges se sentia òpera i sarsuela.
· Vas trobar feina de seguida?
Ja tenia feina aquí. Quan vaig fer 18
anys, a l’acabar el COU, va sortir una
plaça a l’escola de música. Com que dos
anys abans ja havia substituït el meu
germà, que se n’anava a la mili, ja havia
agafat un grupet a qui li feia llenguatge

musical, ja tenia una mica d’experiència. Llavors em vam venir a buscar per dir-me que hi havia plaça
per als petits i uns quants alumnes
de piano.
· Però no tan sols t’has dedicat a
la docència...
He fet acompanyaments, concerts,
he treballat amb cantants. Fins i tot
he anat a inaugurar un piano en una
casa particular a Sant Cugat. Tenien un piano francès dels anys 20 i
els amos de la casa el van restaurar. Van fer un concert a casa seva
amb un sopar després. Buscaven
una pianista i una amiga meva que
no podia, que ho sabia, m’ho va dir a
mi. De fet era la festa per inaugurar
el piano que s’acabava de restaurar.
· Molts dels professors de l’EMM
Joan Valls tenen carrera musical?
La majoria. I això ens agrada perquè quan hem de triar personal intentem seleccionar persones que
estiguin actives en el món de la
música. Això passa en qualsevol
professió. Un metge no és acabar
la carrera, posar-se a exercir i oblidar-se d’estudiar. El músic és igual,
et poses a donar classes però has
d’anar cultivant la teva cultura musical i seguir estudiant.
· L’escola està ben dotada de recursos i d’estudis?
El poble de Caldes pot estar molt

orgullós d’aquesta escola perquè
tot i que és una vila de 17.000 habitants hem aconseguit que surti
molta gent que es dedica professionalment a la música. Amb el cuquet
que els hem inoculat aquí, pel seu
compte han decidit anar a un conservatori, marxar a fora a l’estranger a estudiar a acabar el superior, n’hi ha que tenen càtedra en un
conservatori, d’altres estan de primers oboès en una orquestra simfònica de Galícia, tenim un músic
que treballa al Carnegie Hall.
· Quin tipus de música t’agrada?
La música clàssica m’agrada tota.
De la música moderna m’agrada
aquella que té contingut.
· Programes com ‘OT’ o ‘La Voz’
fan un flac favor a la música?
Sí. És com l’‘Oh, Happy Day’ de
TV3. Veies unes corals allà i t’adonaves que el jurat no tenia ni idea de
cantar en coral i estaven avaluant.
· Què opines del fenomen Rosalía?
Aquesta noia ja té uns estudis musicals. A mi la cançó em pot agradar o no, però reconec que enganxa, fora de les comercials que
escoltem. Li noto uns acords i unes
harmonies treballades i per tant,
ho respecto.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

