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La gran participació a la rua, amb 12 comparses i més de 600 persones, es va veure enterbolida per una bretolada que va                      cremar el ninot de Carnestoltes abans d’hora

Un Carnaval ple de música i de      coreografia
TrADICIons | RUA

Sota aquestes linies la comparsa Àngels i dimonis, a la pàgina següent El cor valent del clan de Mc Alonso i a baix part de la comparsa La màquina del temps. >J. Serra

ue no venen, 
encara?”, pre-
guntava una 
senyora dissab-
te a la tarda al 

final de l’avinguda Pi i Margall a 
l’espera que passessin pel seu da-
vant les 12 comparses d’enguany del 
Carnaval de Caldes, amb la partici-
pació de més de 600 persones. Una 
altra dona al seu costat li repetia 
que “com que hi ha moltes esco-
les, van al seu pas i és normal, que 
vagin més lents”. El cert és que la 
rua, que va començar al passeig del 
Remei,  va anar fent fins a arribar a 
la zona esportiva del Bugarai a un 
bon ritme, amb una gran feina en la 
composició de les disfresses, en el 
muntatge de les carrosses i en els 
números coreogràfics, molt visto-
sos en les comparses que tenien un 
centenar de participants.

Hores abans que s’iniciés la 
desfilada, però, hi va haver un fet 
que va esguerrar els actes de Car-
naval. Cap a les quatre de la tarda, 
algú va calar foc al ninot de Carnes-
toltes que els alumnes del Taller 
d’Art Manolo Hugué elaboren cada 
any, i que aquest any volia provocar 
una reflexió al voltant de l’alimenta-
ció sostenible i la no existència d’un 
planeta B. Sense que ningú ho po-
gués veure, el ninot, d’uns cinc me-
tres d’alçada i que havia estat aixecat 
per una grua de l’Electra Caldense al 
costat de l’àrea esportiva del Buga-
rai, era devorat per les flames.  En la 
confecció del ninot hi van participar 
uns 120 alumnes d’entre 4 i 17 anys. 
El Ball de Diables de Caldes escri-
via a primera hora de la tarda al seu 
mur de Facebook que “algú que es 
creia molt graciós ha decidit car-
regar-se abans d’hora la il·lusió 
dels companys del  taller d’art, la 
feina voluntària del Ball de Dia-

“Q
Jordi rius

bles i el final de festa d’avui”.
A la part final de la rua, des-

prés de l’exhibició de les compar-
ses, el presentador de l‘acte va 
voler agrair la tasca dels alumnes 
del Taller d’Art, els Bombers Vo-
luntaris i el Ball del Diables, encara 
que el ninot ja s’havia cremat abans 
d’hora “no sabem si per accident 
o incident”. També va destacar 
que “darrere de la feina de fer el 
ninot, hi ha nois i noies que hi de-
diquen moltes hores. El ninot ja 
no el podrem veure cremar. Això 
ens disgusta moltíssim”.

PROPOSTES ORIGINALS
L’originalitat de les comparses es 

va fer notar durant la rua. Obria 
la desfilada l’AMPA de l’escola El 
Farell, que amb 87 participants va 
voler fer una reflexió sobre el mar 
Mediterrani. Sota el nom de Mare 
nostrum, els participants, vestits 
com meduses, estrelles de mar, 
taurons i altres criatures del mar 
desfilaven darrere una carrossa 
plena de xarxes i de deixalles. Jus-
tament, aquesta comparsa va ser 
mereixedora del premi a la com-
parsa més original.

La següent comparsa, la de 
l’agrupament escolta El Pasqualet, 
era una de les més nombroses de 
la rua. Amb un centenar de partici-
pants, monitors i nenes i nenes van 

desplegar pels carrers un autèntic 
exèrcit d’aliens moguts pel ritme de 
la música. La comparsa, anomena-
da Pasqualiens, va obtenir el premi 
a la comparsa més divertida. Els 35 
membres de la comparsa Música i 
ritme, de l’Associació Jardí Santa Su-
sanna, van obtenir el premi a la com-
parsa a criteri del jurat pel seu es-
forç coreogràfic.

L’AMPA de l’escola Montbui va 
presentar una escenificació del flau-
tista d’Hamelin amb mares i fills ves-
tits de ratolins i els pares vestits de 
flautista. La comparsa va merèixer 
el premi al grup més entranyable.

La comparsa més premiada va 
ser La màquina del temps de l’escola 

ninot de Carnestoltes

fotogaLeria a: www.CaLderi.Cat
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PALmArès CARNAVAL 2019

PrEmI EsPECIAL
DE ComPArsA

ComPArsA
mÉs orIGInAL

ComPArsA
mÉs mArXosA

ComPArsA AmB mILLor 
PosADA En EsCEnA

ComPArsA
mÉs DIVErTIDA

PrEmI A CrITErI
DEL JUrAT

GrUP
mÉs EnGInYÓs

GrUP
mÉs EsTrAnYABLE

EsBronC
DE CArnEsToLTEs

La màquina del temps de 
l’escola de dansa Step 
by Step. 90 participants

Mare Nostrum de 
l’AMPA de l’escola
El Farell. 87 participants

Àngels i dimonis de 
l’escola de dansa Stage. 
100 participants

La màquina del temps de 
l’escola de dansa Step 
by Step. 90 participants

Pasqualiens de l’Agrupa-
ment Escolta El Pasqualet. 
100 participants

Música i ritme de 
l’Associació Jardí Santa 
Susanna. 35 participants

El cor valent del 
clan de Mc Alonso. 
14 participants

El flautista d’Hamelin 
de l’AMPA de l’escola 
Montbui. 100 participants

Viatgem amb E.T., de 
l’AMPA de l’escola El 
Calderí. 60 participants

La gran participació a la rua, amb 12 comparses i més de 600 persones, es va veure enterbolida per una bretolada que va                      cremar el ninot de Carnestoltes abans d’hora

Un Carnaval ple de música i de      coreografia

de dansa Step by Step. Els 90 parti-
cipants d’aquesta comparsa, vestits 
alguns amb roba futurista i d’altres 
amb roba d’estil steampunk, coman-
dats per una mena de científic com el 
Doc de Retorn al futur, ballaven per-
fectament compenetrats pels carrers 
de Caldes. A la pista de la zona es-
portiva del Bugarai, l’exhibició es va 
a fer a ritme de Queen. La màquina 
del temps va rebre el premi especial 
de comparsa, dotat amb 300 euros, i 
el de millor posada en escena.

L’escola El Calderí, aprofitant 
les bicicletes i patinets que molts 
alumnes utilitzen per desplaçar-se, 
va fer la comparsa Viatgem amb E.T. 
i van representar el moment de la 

pel·lícula en què el protagonista 
porta en bicicleta l’extraterrestre. 
De fet, va ser l’única comparsa que 
va fer un esbronc, que va ser llegit 
i premiat a la part final. 

L’altra escola de dansa de Cal-
des, l’Stage, va obtenir el premi a la 
comparsa més marxosa per la com-
parsa Àngels i dimonis mentre que 
el clan Mc Alonso posava en esce-
na el seus particulars guerrers Bra-
veheart amb música de gaita en di-
recte, que li va valdre el premi al 
grup més enginyós. 

La rua es va completar amb 
els grups  Senyor i senyora Potato, 
El fons marí, El teu conte i El paquet 
de pasta Sanmartí.
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Trobada de caminaires a la vila termal

Millores d’accés fins al camí de Castellvell

Dimecres passat, 27 de febrer, els caminaires calderins participants 
en el Cicle de Passejades de la Gent Gran van rebre la visita dels seus 
companys caminaires de les altres tres poblacions que composen el 
grup d’enguany: Mollet del Vallès, Alella i Puig-reig. Les colles de les 
quatre poblacions van reunir-se a Caldes per descobrir, en aquesta 
ocasió, els entorns naturals de la vila termal. Després de la passeja-
da, tres professionals del Museu Thermalia van oferir-los una visita 
guiada exprés pels punts més emblemàtics de la vila, com el parc de 
Can Rius, les Torres Romanes i la plaça de la Font del Lleó. En aca-
bat, les prop de dues-centes persones caminaires van gaudir del tra-
dicional dinar de carmanyola al pavelló Torre Roja.
La propera cita del grup, organitzada pel programa que promou l’en-
velliment actiu des de la Diputació de Barcelona, se celebrarà el 28 
de març a la població de Puig-reig. 

Ateses les dificultats de circular a peu de manera segura des del 
nucli de Caldes fins al camí de Castellvell –que inclou el complicat 
tram inicial de la carretera BV-1243, amb un voral molt estret i sense 
berma–, la Diputació de Barcelona projecta la construcció d’un nou 
itinerari per a vianants i bicicletes que repari l’actual trajecte i ga-
ranteixi la seguretat dels vianants en aquest tram. 
Segons el diputat delegat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi 
Fàbrega, l’àmbit d’actuació són els primers 700 metres del marge 
esquerre de la carretera BV-1243, passant pel càmping El Pasqua-
let. El projecte contempla que aquest itinerari formi una plataforma 
única amb la carretera existent, amb una separació amb una bar-
rera mixta de fusta i metàl·lica, d’una amplada lliure de pas de 1,8 
m amb paviment de formigó de color d’òxid de ferro. A mig trajecte 
s’acondicionarà una zona de descans. 

GEnT GrAn | CICLE DE PASSEJADES

oBrEs I sErVEIs | VIA PúbLICA

NOTÍCIES BrEUs

moBILITAT | ENERGIES RENOVAbLES

Fins a 17 punts de càrrega elèctrica 
gratuïta a disposició dels usuaris 

El 22 de febrer es van presentar els nous punts de càrrega elèctrica 
que s’han habilitat a la vila, situats a les zones de Les Cremades i El 
Tint. Aquests nous punts s’afegeixen als que ja es disposaven al muni-
cipi: els ubicats a l’aparcament El Centre-El Sindicat i el de la Coope-
rativa 70, situat a l’alçada del Caprabo. Els nous punts de càrrega han 
estat establerts fruit de la col·laboració entre Electra Caldense i l’Ajun-
tament, i se’n podrà fer ús gratuïtament a través de l’app Electramaps. 
“Les persones conductores de vehicles elèctrics podran accedir a 
un punt de càrrega a menys de 50 km entre d’altres al territori, i 
aquesta és una de les qüestions bàsiques per poder comercialitzar 
els cotxes elèctrics, i contribuir, com a municipi, al canvi energètic 
global”, deia Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat.

ls propers dissab-
te 16 i diumenge 17 
de març, la vila ter-
mal acollirà una 
nova edició del Mer-

cat de l’Olla i la Caldera, el refe-
rent gastronòmic a Catalunya que 
des de fa 10 anys pretén singula-
ritzar i posar en valor els produc-
tes de proximitat i de qualitat, i els 
productes típics calderins, cuinats 
amb aigua termal. 
En aquesta 11a edició, el mercat 
estarà compost d’un centenar de 
parades que oferiran productes de 
tot tipus entorn el sector de l’ali-
mentació i l’artesania, situades al 
centre històric. El recorregut serà 
amenitzat amb les diverses activi-
tats i espectacles infantils i tallers 
familiars, així com pel concert del 
diumenge a càrrec del grup Flaus-
taff Reinterpretant Vivaldi.
El tast termal es podrà arrodonir 
amb els plats estrelles que oferiran 
els restaurants locals i que afegi-
ran a les seves cartes del 16 al 24 

Torna el Mercat de l’Olla i la Caldera

La repartició de la cocció de llenties en el Mercat de l’Olla del 2018. > Q. PaSCUaL

de març, en motiu del mercat. 
No obstant això, els visitants no 
podran resistir la temptació de la 
principal singularitat calderina: 
l’olla gegant amb 1.600 litres de 
capacitat on es cuinaran llenties i 
cigrons amb aigua termal i llenya, 
acompanyat de botifarra calderina. 
Els adults més atrevits també 
podran gaudir d’una activitat de 

grans alçades, “L’anada d’olla de 
la Fira”, que sobrevolarà la riera 
amb una de les tirolines més llar-
gues de Catalunya, de 150 metres. 
Finalment, el Museu Thermalia 
se sumarà a la festivitat i posarà 
el seu granet de sorra amb la in-
auguració de l’exposició “L’aigua 
que cura”, dedicada a l’antic hos-
pital calderí. 

FIrA | GASTRONOMIA I TERMALISME

els dies 16 i 17 de març se celebrarà l’11a edició del mercat més 
singular del territori català amb l’olla gegant i la cocció termal

redacció

E

L’ajuntament preveu la construcció del nou edifici per al 2020

L’increment a aquests col·lectius s’ha materialitzat en un 13% 

moLí D’En rAL | hAbITATGE

oCUPACIÓ | bALANÇ

Avança el projecte de 16 nous pisos socials

Augmenten els contractes a dones i joves

El consistori de Caldes ja ha encarregat l’avantpro-
jecte per la construcció de 16 habitatges que seran 
destinats al lloguer social, situats al Molí d’en Ral. 
L’edifici constarà de tres plantes amb una primera 
soterrada d’aparcament i pisos d’entre els 57 i 60 m2 
amb dues habitacions i un espai interior lliure pen-
sat per a l’aprofitament comú dels veïns. 
L’Ajuntament preveu que el projecte es desenvo-
lupi a partir de l’any 2020 amb un cost estimat de 
1.917.213 €. Aquests 16 nous habitatges se sumaran 
als 6 dels que ja disposa el consistori per a l’ús social.

El 26 de febrer, l’Ajuntament de Cal-
des feia públiques les dades relati-
ves al balanç del sector ocupacional 
a Caldes, realitzat per l’Observatori 
del Vallès Oriental. 
Segons aquest organisme, i d’acord 
amb la informació relativa al 4t tri-
mestre del 2018, els contractes la-
borals convertits en indefinits han 
augmentat en un 13% respecte el 
mateix període de l’any anterior. 

També ho han fet, amb el mateix 
percentatge, les contractacions al 
col·lectiu femení i als joves de fins 
als 30 anys. Per nivell d’estudis, 
les persones més beneficiades han 
estat les que compten amb forma-
ció (tant professional com de caràc-
ter superior) i, per tipus d’ocupació, 
la majoria dels contractes s’han fet 
a persones treballadores dels ser-
veis de restauració, personals, pro-

tecció i venedors, amb gairebé un 
augment del 20% respecte al 2017. 
D’altra banda, la taxa d’atur al de-
sembre del 2018 es registrava en un 
9,84%, és a dir, mig punt per sota 
de la dada d’inici d’any. La tendèn-
cia dels darrers mesos ha estat d’un 
lleuger increment, que s’ha xifrat, al 
gener del 2019, amb 848 persones 
inscrites a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Divendres passat, els més de 440 alumnes de l’escola El Farell van viure una 
jornada excepcional i lúdica entorn l’univers dels jocs de taula. Al llarg del 
matí, es van disposar 40 jocs diferents –comissariats per 40 adults volunta-
ris– i l’alumnat va anar circulant lliurament per l’espai escollit i jugant amb les 
diferents propostes, cedides per diverses editorials. 
Enguany és la primera edició que organitza el centre, però se’n preveu la con-
tinuïtat en els cursos vinents atès “el gran potencial socialitzador i educatiu 
dels jocs de taula, que ens permeten abordar pràcticament totes les habi-
litats que requerim treballar a l’aula”, explicava Carme Arjona, secretària 
de Direcció de l’escola. 
“A l’escola estem compromesos amb el creixement del nostre alumnat i con-
siderem que cal dotar els infants d’alternatives al joc més habitual, com són 
els videojocs o qualsevol altre que requereixi una pantalla”, seguia Arjona. 

EnsEnYAmEnT | EL FARELL

Creixement i aprenentatge 
a través dels jocs de taula 

Un grup d’alumnes jugant al joc Sushi Go Party! al pati de l’escola El Farell. > i. HiJaNo

EDUCACIÓ | PORTES ObERTES

Comencen les xerrades i les 
visites guiades a les escoles
Aquest mes de març ha arrencat el període de 
Jornades de Portes Obertes de les escoles i ins-
tituts calderins. En cada un dels centres educa-
tius es duran a terme visites guiades i xerrades 
informatives que facilitaran informació in situ 
per formalitzar les futures preinscripcions del 
proper curs 2019-2020. 
La primera cita està prevista aquest dijous a 
l’Escola Pia, i seguiran fins al dissabte 9 al ma-
teix centre amb les visites guiades i xerrades 
sobre els diferents cicles educatius. L’Institut 
Manolo Hugué li agafarà el relleu amb la xer-
rada informativa sobre l’ESO l’11 de març. Cinc 
dies més tard, el dissabte 16, serà el torn de 
l’escola El Farell, i el de l’escola Montbui –totes 
dues amb educació infantil de segon cicle i edu-
cació primària– el dimecres 20 i dijous 21 del 
mateix mes. En aquest darrer centre es dema-
na apuntar-se prèviament a les diferents xer-
rades i visites guiades que s’hi duran a terme. 
Seguiran les jornades de portes obertes el di-
vendres 22 de març a l’escola El Calderí, i el di-
jous 28 serà el torn de l’institut Pic del Vent a 
les 18 h de la tarda. 
El mes d’abril es dedicarà a les escoles de bres-
sol municipals: Peixets (dissabte 6), El Gegant 
del Pi (divendres 26) i La Lluna (dissabte 27). 
L’INS Manolo Hugué, d’altra banda, celebrarà 
la segona tongada de portes obertes el dilluns 
8, en aquest cas dedicat als cursos de batxille-
rat i cicles formatius. 
Per últim, el dijous 6 de juny serà el torn de l’Es-
cola d’Adults Municipal El Roure Gros en hora-
ri de matí (11 h) i tarda (18 h).

FormACIÓ | CICLES FORMATIUS

Enguany, l’Institut Manolo Hugué, que ofereix 
formació professional amb cicles de grau mitjà 
i superior, va participar en la tercera edició de 
la fira Apropa’t, celebrada a Sabadell del 19 al 
23 de febrer. 
L’esdeveniment de referència en l’orientació for-
mativa i professional del Vallès ha comptat, per 
primera vegada, amb l’estand del centre calderí, 
on es disposava de tota la informació referent a 
la formació que s’hi imparteix, relacionada amb 
les famílies d’Administració i de Fabricació Me-
cànica. Dins d’aquesta segona branca s’emmar-
ca el cicle superior de Motlles i Matrius, el qual 
és de nova creació, amb un currículum especial-
ment adaptat i únic a tot l’estat espanyol.  

L’Institut Manolo Hugué, 
present a l’Apropa’t a l’FP

Regidores i docents del centre durant la fira. > Cedida
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PSC Caldes de Montbui

questa setmana volem dedicar aquest espai a 
totes aquelles entitats esportives i als i les es-
portistes que també són imatge del nostre poble 
en les competicions i que sobretot basen la seva 
activitat no només en arribar a l’elit sinó també 

en treballar l’esport base. Un exemple de les moltes entitats que 
tenim a Caldes és el Recam Làser Club d’Hoquei Caldes, que 
precisament el cap de setmana passat va participar en la com-
petició de la Copa del Rei i en la Mini Copa Masculina disputa-
da a Reus. Tant els grans com els petits van arribar a la semi-
final guanyant el Voltregà i van caure davant del Barça Lassa.
Els del primer equip (categoria de l’OK Lliga) van perdre per 
0-2 a finals del partit i van arribar a la mitja part amb un empat 
a zero al marcador. El nivell va ser realment molt igualat, però 
al final la victòria se la van emportar els barcelonins. Pel que fa 
als infantils, també van arribar a la semifinal després de gua-
nyar el Voltregà (4-1) però no van poder superar el Barça (0-3).
Aquesta entitat té un equip a la màxima competició però també 
un gran projecte per treballar la base. Ells i elles –que cada cop en 
són més– són el futur. De fet, hi ha tants esportistes que des de fa 
uns anys alguns equips han d’entrenar a la pista de l’escola El Fa-
rell, i d’altres fins i tot s’han de desplaçar a una altra pista alter-
nativa de La Garriga. Hem recollit múltiples peticions i finalment 
hem posat fil a l’agulla conjuntament amb el Departament d’En-
senyament i l’IES Manolo Hugué per poder adaptar i utilitzar la 
pista de l’institut per a la pràctica d’aquest esport. Això sí, sempre 
fora d’horari lectiu. Pel que fa als usos, a més de l’esportiu també 
es podrà utilitzar –en menor mesura– per a altres usos culturals 
i socials de les entitats sense ànim de lucre de Caldes que ho sol-
licitin. Dijous es va aprovar el conveni al ple de febrer. Farem una 
inversió de 149.000 € per arreglar la pista, el tancat i el tancat pe-
rimetral. També pagarem la llum i l’aigua. En contrapartida, els 
alumnes de l’IES tindran una pista millor per fer Educació Física 
als matins. Encoratgem el Club d’Hoquei Caldes perquè segueixi 
treballant amb tanta intensitat, sobretot amb la bas, i donant un 
clar suport també a l’auge d’equips femenins.

olts països europeus tenen en la seva 
agenda prohibicions de venta de vehi-
cles amb motor de combustió interna 
per al 2040 i fins i tot hi ha ciutats que 
ja en tenen prohibida la circulació a 

certes zones. Hi ha empreses que ofereixen flotes de ve-
hicles en lloguer per fer trajectes curts, el que es coneix 
com a carsharing; també n’hi ha de motos. S’està perdent 
el concepte de vehicle en propietat i guanya força el de 
pagament per ús. Les ciutats també reforcen el seu trans-
port públic; sense anar gaire lluny, tenim l’exemple de Bar-
celona amb la reorganització de les seves línies de busos 
verticals i horitzontals i l’augment de la freqüència i mida 
dels busos que les cobreixen per facilitar la mobilitat dins 
la ciutat. Tampoc oblidem l’ús dels mitjans de transport 
d’última milla, els famosos patinets elèctrics o bicicletes, 
que permeten fer trajectes curts amb agilitat i són de fàcil 
“aparcament”. Les ciutats habiliten cada vegada més qui-
lòmetres de carril bici i zones d’ús exclusiu de vianants. A 
Granollers, tenim un exemple molt proper amb el carrer 
Anselm Clavé. I què veiem de tot això a Caldes? Veiem que 
anem en sentit contrari. L’equip de govern només potencia 
l’ús del vehicle privat amb la construcció del nou aparca-
ment, habilita zones d’aparcament dissuasiu (la zona del 
carrer de les Escoles Pies, per exemple), arranja voreres 
per deixar-hi el cotxe amb més facilitat i, el més impor-
tant i més flagrant segons el nostre punt de vista, deixa 
de banda el bus urbà. Aquest servei s’espatlla massa so-
vint i té una freqüència horària que impedeix tenir lliber-
tat de moviment a les veïnes i veïns de les urbanitzacions. 
No som un poble eficient pel que fa al transport de perso-
nes. En definitiva, l’actual d’equip de govern ens està dient 
que li importen molt poc les persones.

ra és el moment d’estar ben informats, la 
societat ha d’estar informada de tot per tal 
que pugui realitzar un vot responsable.
La primera meta, la tenim en les eleccions 
generals d’aquest abril. Tots i totes sabem 

com estan d’intoxicats certs missatges polítics, siguin o 
no de la nostra tendència política. Les fake news enter-
ren els grans problemes del segle XXI per tal d’embrutar 
quelcom que seria rellevant. Ara bé, la premsa amb va-
lors, la premsa de proximitat, està fent un bon camí per 
tal de fidelitzar lectors.
Sabem que els canvis o, com se sol dir, la frase “obrir les 
finestres”, ajuden a regenerar aires i fer que entrin idees 
noves i persones amb altres maneres de procedir. Aquest 
pensament té molta importància en la política nacional i, 
també, en la política local quan se sobrepassen els límits 
de la famosa línia vermella.
A la vida, s’ha de tenir altura de mires, mirar més enllà 
d’un mateix per veure un projecte o un somni realitzat. 
Per tant, mirem més enllà i classifiquem molt bé les “mun-
tanyes de fum” i no ens deixem que ens despistin del que 
realment és rellevant per al nostre poble!

n clar senyal que ens trobem en any 
d’eleccions municipals és la gran quan-
titat d’obres que hi ha per tot el poble, 
floreixen com les flors a la primavera.
La incertesa davant la propera cita elec-

toral i l’estancament d’idees activa automàticament el 
decàleg del bon polític de tota la vida: “fem obres per tot 
arreu i fem l’efecte al ciutadà que anem a totes”. Llavors, 
és el moment de millorar carrers, voreres. I com si no hi 
hagués un demà, tot sembla reactivar-se. Des dels projec-
tes de millora urbanística a propostes aprovades que sur-
ten de la cistella com per art de màgia després de mesos 
o anys perdudes al calaix de l’oblit. 
Hem vist que per junta de govern de finals d’any es va 
iniciar expedient de construcció d’uns serveis públics al 
parc de Can Rius, una obra esperada per la ciutadania, 
cansada d’utilitzar els actuals, que deixen molt a desitjar 
higiènicament i que són objecte de bretolades constants. 
Un cop més no entenem els criteris d’aquest govern, ara 
planifiquen amb urgència electoral uns serveis al parc 
de Can Rius, però per què aquest mateix govern no ha 
posat solució als serveis del parc de l’Estació, que la ma-
joria de vegades estan tancats o inservibles? Per què mai 
s’han habilitat els serveis que hi ha a la part de baix del 
parc de l’Ametller? Estan inutilitzats i l’únic que s’hi va 
fer, el mes de maig de 2018, va ser col·locar el rètol, però 
mai s’han pogut utilitzar.
Encara que tampoc ens acabi d’agradar la dita “mai no és 
tard quan arriba”, ens alegrem que les properes eleccions 
municipals serveixin per posar en funcionament moltes 
millores. Però que no decaigui, que la llista de qüestions 
pendents és encara molt llarga, hi ha molta feina a fer. 
Si ens voleu fer arribar les vostres propostes per millorar 
el poble de tots, ho pots fer a: ppc@caldesdemontbui.cat.

uan l’aparell judicial s’utilitza per a la 
venjança i per a l’escarment, la democràcia 
es converteix en una immensa pallassada.

Presos i preses confinats:
Jordi Cuixart Navarro, Carme Forcadell Lluís, Dolors 
Bassa Coll, Joaquim Forn Chiariello, Oriol Junqueras Vies, 
Raül Romeva Rueda, Josep Rull Andreu, Jordi Sánchez 
Picanyol, Jordi Turull Negre, Tamara Carrasco García, 
Oihan Arnanz, Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Adur Ramírez 
de Alda, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola, 
Ainara Urkijo.

Exiliats i exiliades:
Carles Puigdemont Casamajó, Lluís Puig Gordi, Meritxell 
Serret Aleu, Antoni “Toni” Comín i Oliveres, Anna Gabriel 
Sabaté, Clara Ponsatí Obiols, Marta Rovira Vergés.

Altres represaliats:
Carles Mundó Blanch; Neus Munté Fernández; Artur Mas 
Gavarró; Francesc Homs Molist; Irene Rigau Oliver; Joana 
Ortega Alemany; Pablo Rivadulla Duró, “Pablo Hasél”; 
El Jueves, Guillermo Toledo Monsalve, “Willy Toledo”;  
Adrià Carrasco Tarrés; Josep Miquel Arenas Beltran, 
“Valtònyc”; Oriol; Norbert i tants pacifistes imputats, 
tants alcaldes imputats (excepte el d’aquí) i tanta gent 
de bé que no cap a la llista.

Us volem lliures de càrrecs i a casa.

l 8 de març es commemora el Dia Internaci-
onal de la Dona a gran part del món. Els orí-
gens d’aquesta celebració no són gaire clars, 
però sembla que es va iniciar l’any 1857 a 
Cotton (EUA). Centenars de dones que tre-

ballaven a una industria tèxtil i que reclamaven millores 
en les condicions de treball van tancar-se a la fàbrica i, en 
resposta, el propietari va calar-hi foc i va provocar la mort 
de 129 treballadores (font: ADPC). Des d’aleshores, la llui-
ta per la igualtat de gènere ha estat constant, però 162 anys 
després encara no l’hem aconseguit. El dossier estadístic 
Les dones a Catalunya 2018 de l’Institut Català de les Dones 
(dones.gencat.cat) dona dades fefaents que demostren que a 
la nostra societat no hi ha igualtat. Per citar alguns exemples:
- La taxa d’ocupació de les dones (48,7%) és un 10% inferior 
que la dels homes. 
- Només el 31,4% dels càrrecs de direcció són ocupats per dones.
- La taxa d’atur és un 2% superior en dones que en homes.
- La bretxa salarial se situa a Catalunya en un 14,7%; és a dir, 
un home cobra un 14,7% més de mitjana que una dona per fer 
exactament la mateixa feina.
- El salari brut mitjà per a un home és de 28.541 € i de 21.446 
€ per una dona.
- Les dones són majoria en totes les titulacions università-
ries (56,6%).
- Les dones dediquen de mitjana 4 hores al dia a la llar i a 
la família, els homes, 2 hores.
D’altra banda, l’Observatori de la Igualtat de Gènere va re-
alitzar una enquesta el 2018 que indica que el 7,1% de les 
dones catalanes han declarat que han estat violades i un 
48,7% han patit violència masclista d’algun tipus.
Per tots aquests motius, divendres cal sortir al carrer (classe 
política inclosa) per acabar amb aquesta realitat intolerable 
que llastra de forma vergonyosa la nostra societat. La llista de 
delictes, greuges i desigualtats és immensa i cal que, a la socie-
tat madura que pretenem ser, aquestes injustícies no existeixin.

Llibertat Totes al carrer
CUP - Som CaldesERC Caldes de Montbui

A

M A U

Q E
Nou conveni d’usos entre l’IES 
Manolo Hugué i l’Ajuntament 

En sentit contrari La societat informada
portarà aire fresc!

Decàleg del bon polític
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

* A causa que l’article no va aparèixer complet en el número 
anterior, us el reproduïm de nou en la seva totalitat

Junts x Cat Caldes 
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Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del dNi. fins a un 
màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les 
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. el Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

Si hom volgués descriure perso-
nes del nostre entorn, i si, amb 
més amplitud de mires, ho volés 
fer amb totes les del nostre poble, 
de ben segur podria esdevenir-se 
que moltes d’aquestes persones 
serien no tan sols simples conciu-
tadans, sinó que, pel seu tarannà, 
les seves experiències i afeccions, 
podrien esdevenir “personatges”.

La persona sobre la qual em dispo-
so a escriure té, per al sotasignat, 
aquestes condicions: a més, al ser 
un viatger nat, acumula experièn-
cies no gaire normals per al comú 
dels ciutadans. És per això que pot-
ser es pot incloure en la categoria 
de “personatge”.

Si, a sobre, la persona ho és com 
cal, ha arribat a una merescuda ju-
bilació i pot gaudir d’aquesta afec-

> Domènec sánchez riera

ció de viatjar, doncs “miel sobre 
hojuelas”. Oi que en diuen així, els 
de Castella?
Ja em perdonaràs, viatger, que de 
forma expressa ometi el teu nom 
i cognom. A aquestes alçades de 
l’escrit tothom sap de qui parlo, o 
sinó, que aixequi la mà qui no ho 
sàpiga!

Sense ser un dèbit contret, com 
em consta per la meva secretaria, 
personalment l’accepto com a tal, 
i, encara que sigui modestament, 
que rebis per part d’un conciuta-
dà més el reconeixement per tot 
el que ens fas gaudir a través de 
la premsa local a l’explicar-nos el 
relat dels teus viatges.

Gràcies... Ai! per poc se m’escapa el 
teu nom. Segueix amb la teva afec-
ció i que sigui per molts anys.

El viatger

Diumenge passat al matí, en el 
marc de la Fira Fora Stocks cele-
brada al carrer Josep Fontcuber-
ta, el cos de Bombers Voluntaris 
de Caldes va sumar-se a la campa-
nya de donació de sang ‘Bombers 
amb Cor’.  Durant la jornada, es va 
rebre 70 donants, dels quals 62 van 
resultar efectius. Enguany ha estat 
l’edició que ha rebut més donacions  
de voluntaris a la vila de Caldes. 

Èxit de donacions

Foto de la quinzena
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Nous vídeos de promoció turística 
El proper dia 12 de març es presentaran els nous vídeos de promoció 
turística de la vila calderina al Centre Democràtic i Progressista. 
Ivan Labanda torna a ser el protagonista d’aquesta nova producció 
de l’Oficina de Turisme, en què segur que l’humor és el principal fil 
conductor. La presentació comptarà amb la presència del brillant 
actor català juntament amb els conductors del programa radiofònic 
calderí “Patada al ventre”, que faran un programa especial amb motiu 

Joan Martí, teòric tèxtil i escriptor calderí de ficció 
històrica, presenta la seva tercera novel·la, “revelació 
a Can Pobla”,  el 16 de març al Casino.

Les aventures 
d’un templer 
que descobreix 
el nou món

EnTrEVIsTA | JOAN MARTÍmarta Puigdueta

n cavaller templer que 
s’ha d’aixoplugar amb 
els monjos del monestir 
de Sant Llorenç del 
Munt. Aquest és el punt 

de partida del nus de Revelació a Can 
Pobla, la tercera obra de l’escriptor 
calderí, Joan Martí, nominada al premi 
Gregal  per a la millor novel·la 2018.

Joan Martí parteix d’un fet 
històric transcendental i el vesteix de 
fantasia. Aquesta és la recepta de la 
seva trilogia, formada per El pla de les 
ànimes, situada al poblat iber de Torra 
Roja, El puma de pedra: el llac sagrat, 
en què s’explica la cultura inca, i 
Revelació a Can Pobla, que presentarà 
en format escènic al Casino de Caldes 
el 16 de març.

L’altra marca de la casa és el joc 
de les matrioixques. Martí fa que el 
lector descobreixi les aventures d’un 
jove cavaller templer que es veu obligat 
a fugir primer a Sant Llorenç del Munt 
i després a Occitània, a través de relats 
paral·lels, ficats els uns dins dels altres, 
com les nines russes.

En primer lloc, hi ha l’essència 
de les novel·les de Martí, els quatre 
protagonistes que són amics en els 
nostres dies i que acaben enllaçant 
amb el passat a través d’un llibre 
encriptat. En segon lloc, hi ha una 
dona de principis del segle XV a les 
acaballes de la seva vida que decideix 
deixar-la escrita i, d’aquesta forma, 
porta el lector fins al segle XIV.  

De fet, encara que els llibres 
de l’escriptor calderí funcionen de 
manera independent, en el fons són 
una trilogia, de manera que l’autor 
recomana llegir-los per ordre. Joan 
Martí ha autoeditat aquesta obra a 
través de l’editorial Círculo Rojo, amb 
la qual ja ha fet una primera tirada de 
tres-cents exemplars. 

Martí ha dedicat més de quatre 
anys a l’elaboració d’aquest llibre. Per 
això, hi ha lectors que li confessen que 
llegeixen les seves obres enganxats a 
la Viquipèdia. I és que la minuciosa 
descripció que fa l’autor de cada període 
fa dubtar el lector de què és realitat i 
què no. Simplement, tot el que són fets 
i ubicacions històrics són certs i les 
relacions entre els personatges, invenció.

L’escriptor explica que en la 
recerca per la creació de Revelació a 
Can Pobla, per entendre el context dels 
personatges del segle XIV, com ara la 
pesta negra i els mals usos feudals, 
que escanyaven la pagesia, va acabar 
visitant el palauet del comte de Sant 
Llorenç del Munt. 

En llegir Revelació a Can Pobla 
al lector li entraran unes ganes 
irrefrenables de fer la ruta de les ermites 
de Montserrat. Martí ha recorregut tots 
els indrets que hi apareixen descrits i 
ha trobat curiositats, com dos ermitans 

que parlaven de viva veu tot i habitar 
dues ermites separades per un precipici. 

Aquestes curiositats han calat en 
l’obra i per això, mentre el protagonista 
es refugia amb els monjos, el públic 
coneix el passat del monestir de Sant 
Llorenç del Munt com a assentament 
iber i església pagana. Així mateix, 
a través de les memòries de l’altre 
personatge del segle XV es coneix la 
història del mas de la Castlania de 
Terrassa, on comença la novel·la. 

Si bé no és el seu objectiu, 
Revelació a Can Pobla acaba sent una 
història d’amor prohibit en terres 
llunyanes, però, sobretot, és un 
perfecte testimoni amè i fidel de la 
vida del segle XIV.

En preguntar a Joan Martí 
perquè escriu, l’autor contesta que 
s’ha convertit en el substitut dels 
esports de raqueta. Una lesió li va fer 
impossible seguir competint i ara es 
dedica amb molt rigor a escriure les 
curiositats històriques que sempre 
l’han fascinat en format de ficció 
trepidant, com a via d’escapament.

de la presentació i que es podrà seguir en directe per Ràdio Caldes. 
Per fer aquesta producció s’ha comptat amb el guió de Jordi Graví, un 
dels copresentadors de “Patada al ventre”, i la producció de l’empresa 
calderina Uniunfandos. L’acte també servirà perquè el regidor de 
Turisme i Termalisme anunciï als conductors quina serà l’anada d’olla 
del Mercat de l’Olla i la Caldera 2019, activitat en què s’han compromès 
tots tres en participar a cegues. L’Oficina de Turisme ha triat “Patada 
al ventre”, programa de Ràdio Caldes, com a plataforma per a la 
presentació del vídeo promocional de la vila.

Presentacions amb ànima

Joan Martí es caracteritza per l’amenitat. 
L’autor persegueix l’objectiu d’entretenir 
el públic a través de curiositats histò-
riques rigorosament contextualitzades 
vertebrades per una ficció trepidant. 
Per això, no és estrany que les presen-
tacions dels seus llibres comptin amb 
un component escènic per tal de fer-les 
més atractives.

Les properes cites estan previstes al 
Casino de Caldes el 16 març a les 19.00 
hores i al Casal de Cultura de Matadepe-
ra el 29 de març a les 19.30 hores.

On es pot trobar Revelació a Can Pobla?
A Caldes es pot adquirir l’obra al Quiosc 
de Ca l’Arturo. També es pot comprar al 
santuari de la Mola, a l’Àrea de Serveis 
Temps Lliure Q8 de Matadepera i a 
la Llar del Llibre de Sabadell. A més, 
Revelació a Can Pobla també es pot 
aconseguir a través d’internet i, si es 
vol, en format digital.

U

L’escriptor Joan Martí amb un exemplar de Revelació a Can Pobla . > Q. PaSCUaL
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músICA | CICLE MUSICASINO

La Prima Cobla,
concert espectacle
al Casino de Caldes
Diumenge dia 17 de març es podrà gaudir 
de l’espectacle La Prima Cobla a la Sala 
Gran del Casino. Aquest espectacle va 
néixer arrel d’una llarga amistat entre 
La Principal de la Bisbal i el duet format 
per Indira Ferrer-Morató i Antoni Mas – 
soprano i piano respectivament–. Les dues 
formacions s’han unit per crear un projecte 
ambiciós de caire romàntic i nostàlgic, en 
què s’apropa la música a tots els públics. 
Aquest projecte està basat en la unió de 
dos elements puntals  de la música del 
nostre país –l’havanera i la música per a 
cobla– per interpretar obres clàssiques i 
simfòniques de compositors romàntics de 
finals del segle XIX i principis del XX, com 
Albéniz, Bizet, Granados o Enric Morera. 
La veu de la moderna Prima Donna s’escapa 
de l’orquestra simfònica per aixoplugar-se 
en el so de la cobla, buscant un innovador i 
característic timbre musical que agermana 
la veu lírica amb l’expressió més genuïna 
i representativa de la música catalana. Es 
podrà veure un espectacle diferent i proper 
en què la formació de cobla a l’escenari deixa 
de ser l’habitual per donar protagonisme 

Els integrans de La Prima Cobla. > Cedida

a l’excel·lent veu de la soprano, en la qual 
recau la gran part del pes de l’espectacle, 
magistralment acompanyada al piano 
d’Antoni Mas i la cobla La Principal de 
la Bisbal. És un espectacle dirigit a tots 
els públics, a qui li agradin les coses 
innovadores, als amants de la música 
clàssica, a qui els agradi el so de la cobla i 
als incondicionals del repertori català.

El concurs d’enginy i llengua organitzat 
per l’Oficina de Català i l’Ajuntament ja 
està actiu des d’ahir i s’hi podrà participar 
fins el proper 31 de març. El funcionament 
d’aquest concurs, com en les anteriors 
edicions, és endevinar el jeroglífic que 
hi ha als comerços adherits i escriure’l 
correctament en català en les butlletes 
que faciliten els propis comerços. Totes 
les butlletes participants entraran en un 
sorteig que es realitzarà el dia 23 d’abril, 
coincidint amb la diada de Sant Jordi, a la 
parada que tindrà l’Oficina de Català al parc 
de l’Estació. Hi ha tres categories de premi: 
un val de 100 euros entre els que hagin resolt 
més jeroglífics; un val de 75 euros entre els 
que hagin resolt com a mínim un jeroglífic 
i un val de 50 euros a sortejar entre els que 
han participat en el concurs. Tots els premis 
són per bescanviar a les botigues que han 
participat en aquesta iniciativa.

Dimarts 12 de març l’aula taller de Les 
Cases dels Mestres acollirà una xerrada 
amb l’escriptora catalana Care Santos. 
En aquest ocasió es parlarà sobre dues 
de les seves novel·les, Mentida i Desig de 
xocolata. L’escriptora nascuda a Mataró 
ha publicat dotze novel·les, sis llibres de 
relats i una nombrosa obra per a joves i 
infants. En aquest terreny, és una de les 
autores més llegides del nostre país. La 
seva obra ha estat traduïda a 23 idiomes i 
també adaptada a la televisió (Habitacions 
tancades, TV3 i TVE). El 2014 va guanyar 
el Premi de les Lletres Catalanes Ramon 
Llull amb la novel·la Desig de xocolata, 
l’any 2015 va ser guardonada amb el 
premi Edebé de literatura juvenil amb 
el llibre Mentida i el 2017 el Premi Nadal 
amb Media vida. 

ComErç | LLENGUA noVEL·LA | CASES DELS MESTRES

Torna l’Endevina-la! Xerrada i col·loqui amb 
l’escriptora Care Santos
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Olga Fernández i Ester Calleja, totes dues nedadores màster 
del CN Caldes, van classificar-se en primera posició en els 400 
metres lliures en el marc de la 5a edició del trofeu Swimfaster, 
celebrat el 23 de febrer. D’altra banda, en el relleu de 4x50 es-
tils mixt +120, els calderins van obtenir la tercera posició. Des-
prés de disputar les diferents proves de la jornada, l’equip del 
CN Caldes va quedar onzè dins la classificació total del torneig. 

Fernández i Calleja, 1res posicions Caldes acull la Lliga Catalana de ‘touch’
L’equip Rugby & Touch Caldes CDiP s’estrenarà a la vila durant el partit de 
lliga previst per aquest dissabte 9 de març a les 19 h al camp de Les Crema-
des. La nova secció esportiva d’El Centre segueix donant les seves primeres, 
però gegantines, passes, fet que es demostra amb la seva recent participació 
del 23 de febrer en una trobada internacional de touch a Sant Boi. A l’acte, la 
UE Santboiana, pioners en la implantació del rugbi a Catalunya, i l’equip cal-
derí van disputar plegats un partit amistós contra els London Stags. 

La gran actuació del recam Làser Caldes no va passar desapercebuda, tot i caure contra el fC Barcelona a semifinals

ençà del debut el 2016 
del CH Caldes - Recam 
Làser a la Copa del Rei, 
l’equip d’Eduard Can-
dami ha evolucionat 

molt i ha passat de ser la revelació a ser 
un grup sòlid i capaç de lluitar per una 
plaça a la final de la competició del KO. 
Tres anys després, els calderins han de-
mostrat a la fase final de Reus que la bona 
feina feta pel club no és casualitat i que el 
Caldes ja és un equip de present i futur.
La 2015-16 va ser la primera dels calde-
rins a la màxima categoria, i la Copa era 
un premi a la bona arrencada de lliga, 
que va caure als quarts de final contra el 
CE Noia per 7-6. El FC Barcelona seria 
el campió, ja que va superar a la final el 
CP Vic per 4-1. 
Amb la lliçó apresa, tres temporades 
després, els calderins van tornar a Reus 
amb la il·lusió de donar la campanada 
després d’un impecable inici de tempo-
rada en què els de Candami han arribat 
a gaudir de la segona posició.
El primer escull va ser el CP Voltregà, 
amb qui havien perdut (2-4) dues jorna-
des abans a la Torre Roja. Dos gols d’Ál-
varo Giménez i un de Xavi Rovira senten-
ciaven el partit contra els osonencs, que 
marcaven el gol de l’honor amb una di-
recta a un minut del final. Amb el 3-1 a la 
butxaca, el FC Barcelona, vigent campió 
de la competició en les tres anteriors edi-
cions, els esperava a les semifinals.
“Estàvem a la llotja i tothom ens va 
felicitar com si haguéssim guanyat el 
partit” explica a aquest mitjà el presi-
dent del club, Pere Barrios. “El balanç 
general dels dos partits va ser molt bo 
i molt positiu després d’aquesta segona 
participació, vam sortir amb sensaci-
ons molt bones” afegeix, mentre afirma 
que “sabíem que era una missió gaire-
bé impossible –superar el Barça–, però 
tothom sentia molt optimisme i molta 
confiança i es va demostrar que l’equip 
va plantar cara i fins a l’últim minut 

Pere barrios: “Tothom ens 
va felicitar com si haguéssim 
guanyat el partit”

D’
Albert san Andrés

i en defensa perquè després els juga-
dors ho trenquin. Aquesta va ser la 
clau a la Copa” expressa el tècnic Can-
dami, que va fer una bona valoració de la 
participació en la competició.
Des del terreny de joc, el porter Cesc 
Campor creu que “ho havíem preparat 
tot amb molta il·lusió, sabent la dificul-
tat dels rivals. En una competició com 
aquesta a només un partit érem cons-
cients que podíem fer mal a qualsevol 
equip i per la trajectòria que hem por-
tat a la primera volta és un paper molt 
merescut”. Xavi Rovira, un dels jugadors 
destacats de la competició amb dos gols, 
va confessar que “vam acabar molt sa-
tisfets i orgullosos de l’equip. Esperà-
vem passar de quarts i contra el Barça 
sabem que algun dia havia de ser, però 
has de tenir un partit ideal i molta sort”.
La gran actuació del porter calderí del FC 
Barcelona, Sergi Fernández, va truncar la 
final per als calderins, que deixaven bona 

Xavi Rovira va ser un dels més destacats de l’equip a la Copa del Rei a Reus. > a. SaN aNdrÉS

hòqUEI | COPA DEL REI

es va discutir una jugada que podria 
haver donat la pròrroga”.
Barrios resumeix així el partit de semifi-
nals, en què els calderins no es deixaven 
intimidar pel totpoderós Barça d’Edu-
ard Castro, plantant cara a un dels mi-
llors equips del món. Tot i els dos gols 
blaugranes, Rovira retallava distànci-
es de directa a 9:40 del final, fent somi-
ar els nombrosos seguidors del club que 
van desplaçar-se a la província de Tar-
ragona. Al pavelló Olímpic Municipal de 
Reus la grada només tenia uns colors: els 
blanc-i-blaus del Caldes. El 2-1 final no re-
flectia però, l’immens treball de l’equip 
calderí, que es quedava sense premi, però 
que, una vegada més, feia història arri-
bant a la semifinal.
“Teníem clar com havíem de jugar els 
dos partits i el pla va sortir bé. Som un 
equip que necessita dominar el tempo. 
No tenim un equip d’especialistes, som 
un conjunt que ha de ser sòlid en atac 

“Teníem clar com 
havíem de jugar els 
dos partits i el pla 
va sortir bé. Som un 
equip que necessita 
dominar el tempo.”

Eduard Candami
tècnic del CH 
Caldes - recam 
Làser

boca a tots els assistents i que va quedar 
com l’equip revelació de la competició. Fer-
nández s’alçava amb la victòria després 
que el seu equip superés el Liceo de La Co-
runya per 4-1 a la final.

LA COPA PASSA FACTURA
Una setmana després, l’equip va caure 
contra el CE Vendrell per 1-4 a la Torre 
Roja i va sumar la tercera derrota conse-
cutiva en lliga i la quarta a casa. Els dos 
partits acumulats la setmana anterior van 
passar factura als de Candami, que no van 
tenir gaire punteria, tot i un fulgurant inici 
de partit. El debut a la banqueta visitant 
de Josep Lluís Delriu –que substituïa Gon-
zalo Medina– va ser contundent, ja que els 
visitants van marxar al descans amb 0-2 
al marcador. Marcos Blanqué aconseguia 
l’1 a 3 a tres minuts del final, però els del 
Baix Penedès sentenciaven a cinc segons 
del final. Xavi Crespo (2) i Emanuel Necchi 
(2) van ser els golejadors visitants. 
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DonATIU | CN CALDES 

L’esport se suma contra el càncer
El Club Natació Caldes va sumar-se el 15 de febrer a la commemoració del 
Dia Internacional del Càncer Infantil. Durant la setmana de l’11 al 18 de fe-
brer, el club va posar a disposició dels usuaris de les instal·lacions una guar-
diola situada a la recepció i a la cafeteria de Les Cremades amb el propòsit 
de recaptar diners per contribuir en la lluita contra la malaltia. Després de 
la campanya solidària, el CN Caldes va comptabilitzar 300 euros de dona-
tius que seran destinats, íntegrament, al compte solidari de l’Hospital Sant 
Joan de Déu i al seu laboratori d’investigació exclusiu de càncer infantil. Des del club, amb la guardiola on s’han fet els donatius. > Cedida

Diumenge que ve, 10 de març, els Amics del Sender, del Centre Ex-
cursionista de Caldes de Montbui, faran realitat la 18a edició de la 
Caminada de Caldes: “La ruta de les alzines”, dedicada enguany a 
les alzines monumentals que es troben als entorns naturals de la 
vila. La sortida es durà a terme des del parc de Can Rius entre les 
7:30 i 8:30 h, i es podrà optar per dos recorreguts a través de sen-
ders d’El Farell: un de 19 quilòmetres, i l’altre, més curt, de 12 qui-
lòmetres. Ja és obert el període d’inscripcions des del local del Cen-
tre Cívic o a través del web, i es poden fer de manera anticipada per 
12 € els adults i 8 € els nascuts a partir del març del 2006. El 5% de 
cada inscripció es destinarà a la Creu Roja de Caldes de Montbui. 

Divendres passat, l’Ajuntament de Caldes comunicava que 
el projecte d’ampliació del Pavelló Municipal Bugarai és en 
procés de licitació, de manera que en un període d’entre 1 i 2 
mesos començaran les obres dels nous vestidors, els quals no 
estaran disponibles fins passats 8 mesos. El projecte, pressu-
postat per 359.095 €, consisteix en la construcció d’un mòdul 
adossat a la façana sud amb una superfície total de 465,90 
m2. Segons Núria Carné, regidora d’Esports, “mentre es du-
guin a terme les obres no haurien d’afectar l’activitat que 
fa el pavelló”, i s’espera que donin resposta a una necessitat 
d’espai latent, amb 2.000 usos setmanals. 

sEnDErIsmE | RUTA DE LES ALzINES InsTAL·LACIons | PAVELLó

Aquest diumenge torna la 
popular Caminada de Caldes

El Bugarai comptarà amb 
nous vestidors ben aviat

CLAssIFICACIons

RESULTATS ESPORTIUS 23-24 FEBrEr

FUTBoL | 2A CATALANA

FUTsAL | DIVISIó D’hONOR

BÀsqUET | 2A CATALANA

Empat a 0 contra el Masnou

Es perden els lideratges de lliga

Dues derrotes per al CN Caldes 

Els calderins acumulen quatre partits consecu-
tius de lliga sense cap victòria, i l’últim del 24 de 
febrer va acabar amb empat a 0 contra el Mas-
nou. Aquest és el 7è empat davant les 7 derrotes 
i les 9 victòries acumulades aquesta temporada. 
El CF Caldes segueix en 11a posició. 

La 16a jornada el sènior masculí i femení del CN 
Caldes van perdre la 1a posició. Els nois, d’una 
banda, perdien contra el Cardedeu per 3 a 1 i 
van quedar en 3a posició al rànquing. Les noies 
també perdien contra l’Industrias Santa Colo-
ma per 0 a 3, i baixen a 2a posició amb 37 punts. 

Els partits del 24 de febrer no van donar bons 
resultats als de Caldes. Les dones van perdre 
contra el CB Calella per 52 a 56, però encara 
mantenien la 5a posició. Els homes també van 
perdre contra el Pizzeria Classic – AECAM Mal-
grat per 77 a 51, i baixaven a 7a posició. 

WATErPoLo | 2A DIVISIó

El Caldes perd contra el Sabadell

El 23 de febrer, en el transcurs de la 14a jornada 
de lliga, els calderins van tornar a caure contra 
el Club Natació Sabadell per 5 a 11, jugant a casa. 
La derrota de l’últim dissabte de mes ha mantin-
gut el Caldes en 9a posició, només per sobre del 
Club Waterpolo Figueres, sense sumar punts, tret 
dels 5 ja acumulats.  

HOQUEI MASC. wATERPOLO MASC.FUTBOL FUTSAL MASC. FUTSAL FEM. BÀSQUET MASC. BÀSQUET FEM.
oK Lliga · J.21 Cat. absoluta · 2a divisió · J.152a Catalana · g.4 · J.23 divisió Honor Cat · g.1 · J.16 divisió Honor · g.1 · J.16 2a masc. · fP.02 · J.18 2a fem · fP.04 · J.20

CLASSIFICACIÓ PT

1. FC Barcelona 57
2. Deportivo Liceo 47
3. Noia Freixenet 43
4. Reus 43
5. Lleida 37
6. Igualada 36
7. Recam Làser Caldes 33
8. Voltregà 30
9. Calafell 22
10. Alcobendas 22
11. Vic 21
12. Lloret 19
13. Girona 17
14. St Cugat 16
15. Vendrell 15
16. Alcoi 12

CLASSIFICACIÓ PT

1. Berga 44
2. Parets 42
3. Vic Riuprimer 42
4. Ripollet 40
5. Masnou 39
6. Les Franqueses 39
7. Gramanet 37
8. Joanenc 36
9. Sabadell 36
10. Cardedeu 34
11. Caldes de Montbui 34
12. Sabadellenca 34
13. Sallent 27
14. Castellar 24
15. Can Parellada 22
16. Matadepera 18
17. Juan XXIII 12
18. Roda de Ter 6

CLASSIFICACIÓ PT

1. Xarxa 36
2. Pineda de Mar 34
3. CN Caldes 34
4. La Unión 32
5. Lloret 28
6. Centelles 26
7. Parets 23
8. Vilamajor 20
9. Cardedeu 20
10. Can Calet 20
11. Andreu Nin 19
12. Sant Andreu 15
13. Montseny 14
14. Vall de Tenes 0

CLASSIFICACIÓ PT

1. Pax Tarragona 38
2. C.N. Caldes 37
3. Aliança Mataró 37
4. Les Corts 34
5. Rubí 29
6. El Morell 27
7. Santa Coloma 22
8. Cornellà 22
9. Estel Vallseca 22
10. Sant Vicenç 18
11. Magic Sants 18
12. Jesús Maria 14
13. Esparraguera 0

CLASSIFICACIÓ PT

1. CN Sabadell 24
2. CN St Feliu 24
3. UAB 22
4. CN Olot 20
5. CN Igualada 18
6. CN Montjuïc 16
7. CN Picornell 13
8. CW Sant Adrià 6
9. CN Caldes 5
10. CW Figueres 0

CLASSIFICACIÓ PG PP

1. Col·legi Badalona  15 3
2. Granollers 13 5
3. Franqueses 12 6
4. Malgrat 13 4
5. Círcol Badalona  12 6
6. Mataró 12 6
7.CN Caldes 10 7
8. Sant Andreu 7 11
9. Argentona 7 10
10. Parets 7 10
11. Arenys 5 13
12. Calella 5 12
13. Garriga 3 14
14. Badalonès 2 16

CLASSIFICACIÓ PG PP

1. Martinenc 17 3
2. Premià de Dalt 16 4
3. Canyelles 14 6
4. Argentona 14 6
5. CN Caldes 13 7
6. CBSAPS 12 8
7. Lima Horta 12 8
8. Calella 11 9
9. Ripollet 11 9
10. Granollers 8 12
11. Vilassar 7 13
12. Sta. Perpètua 6 14
13. Neus 6 14
14. Claret 6 14
15. Bosco Horta 5 15
16. Mollet 2 18

Reus - Girona 1 - 0
Alcobendas - Noia 2 - 3
Lloret - Igualada 3 - 1
Caldes - Vendrell 1 - 4
Voltregà - Sant Cugat 2 - 1
Barcelona - Calafell 7 - 0
Lleida - Alcoi 6 - 2
Liceo - Vic 1 - 2

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

Xarxa - Can Calet 2 - 1
Centelles - Lloret 1 - 1
Andreu Nin - Parets 4 - 5
Cardedeu - Caldes 3 - 1
Vallde Tenes - Unión 0 - 10
Vilamajor - St Andreu 0 - 5
Montseny - Pineda 0 - 5

Sants - Vallseca 1 - 0
Les Corts - Morell 4 - 5
Esparraguera - Rubí 3 - 7
Mataró - Jesús Maria 4 - 2
Caldes - Sta. Coloma 0 - 3
St Vicenç - Tarragona 0 - 3
Cornelà - Salou Retirat

Montjuïc - Caldes 12 - 1
Picornell - Olot 9 - 6
Sabadell - Fiqueres 24 - 3
Sant Feliu - UAB 9 - 10
Igualada - Sant Adrià 20 - 11

Granollers - Círcol BDN 53 - 61
Calella - Mataró 41 - 49
St Andreu - Arenys 55 - 49
Franqueses - Badalonès 74 - 53
Parets - Col·legi BDN 59 - 56
Caldes - Garriga —
Argentona - Malgrat —

Sta Perpètua - Martinenc 36 - 59
Vilassar - Granollers 43 - 47
L.Horta - Argentona 64 - 35
Canyelles - Calella 56 - 51
Neus - Ripollet 47 - 53
Premià - Caldes 53 - 58
CBSAPS - B.Horta 59 - 50
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del 05 al 18 de març del 2019
EXPosICIÓ

“Dones en complicitat”
A partir del 8 de març.
Lloc i org.: Espai d’Art Casino

“L’Aigua que cura, història de 
l’hospital de pobres de santa 
susanna”
A partir del 15 de març.
En el marc del Mercat de l’Olla  
i la Caldera. Entrada gratuïta.
Lloc i org.: Museu Thermalia 

  DIMARTS 05
08 h · DEIXALLErIA mòBIL
Lloc: cantonada entre el  
carrer Montserrat i l’avinguda  
de Pi i Margall.
Organitza: Ajuntament de Caldes

16 h · InICI CUrs
“Ioga per a nadons”, taller dirigit  
a mares i pares amb nadons  
de 2 a 10 mesos.  
A càrrec de Jessica Entrena, 
instructora de ioga. 
Lloc i organitza: Cooperativa 70

17 h · InICI CUrs
“Ioga dinàmic”, un mètode 
dinàmic, fluid i progressiu, intens 
però respectuós amb el cos de 
cada practicant.  
A càrrec de Jessica Entrena, 
instructora de ioga. 
Lloc i organitza: Cooperativa 70

  DIMECRES 06
09 h · CAmInADA 
Caminada a La borda i El Negrell
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

15 h · ComErç
Tercera trobada de la Taula de 
Comerç de Caldes de Montbui.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes

16 h · CELEBrACIÓ  
DEL DIA DE LA DonA
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Organitza: Associació  
Cultural de la Dona

19 h · ConFErènCIA
“Criptografia: Passat, present 
i futur” a càrrec d’Oriol Farràs 
Ventura, enginyer i matemàtic. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius 
de Caldes de Montbui
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària “Delfí Dalmau i 
Argemir” de Caldes de Montbui

  DIJOUS 07
20 h · ACTE  
PrEsos PoLíTICs
“Música per la llibertat dels 
presos polítics”. 
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes de 
Montbui. 

20 h · JornADA  
PorTEs oBErTEs 
Lloc i organitza: Escola Pia  
de Caldes de Montbui 

  DIvENDRES 08
21 h · XX soPAr DE DonEs
Actuació de les Teresines 
calderines.
Lloc: Casino de Caldes  
Organitza: Acció Cívica Calderina

  DISSABTE 09
10-12 h · JornADA  
PorTEs oBErTEs
Lloc i organitza: Escola Pia de 
Caldes de Montbui

12 h · Un ConTE AL sAC
històries d’abans, d’ara i de 
sempre, a càrrec d’Un Conte  
al Sac. Edat: fins a 4 anys 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes

17.30 h · FUTsAL mAsCULí
CN Caldes, FS– Jako Centelles 
Lloc: Pavelló Municipal bugarai
Organitza: FCF

18 h · sEssIÓ DE rIALLEs
“Oops!!” de la cia. Teatre Mòbil. 
Preu: 6-8€. 
Lloc i organitza: Casino de Caldes 
Col·labora: Acció Cívica Calderina 

19 h · LLIGA ToUCh rUGBY
Lloc: Les Cremades
Organitza: Lliga Catalana Touch
Col·labora: El Centre

20 h · ConCErT
Connie and the Rockets  
Entrada 9€ (socis:7€). 
Lloc i organitza: El Centre

20.15 h · hoqUEI 
Ch Lloret Vila Esportiva -  
Recam Làser Ch Caldes 
Lloc: Lloret 
Organitza: RFEP 

21.15 h · BÀsqUET mAsCULí
badalonès  vs. CN Caldes
Lloc: badalona 
Org.: F. Catalana de basquetbol 

  DIUMENgE 10
07.30 h · LA CAmInADA 
CALDEs 
Sortida: parc Can Rius
Organitza: Amics del Sender – 
CECMO 
Col·labora: Ajuntament de Caldes 

10 h · FUTsAL FEmEní
El Morell - CN Caldes, FS 
Lloc: Pavelló Mpal. Del Morell 
Organitza: FCF

12 h · FUTBoL
Caldes Montbui, CF – Parets, CF
Lloc: Les Cremades 
Organitza: FCF

12.30 h · BÀsqUET FEmEní
C.N.Caldes – CbS Canyelles
Lloc: Les Cremades 
Org.: F. Catalana de basquetbol 

18 h · TEATrE XXXI TACA’m 
“Les Regles del Joc” (producció 
pròpia) amb PAM Teatre del 
Casal de Sant Pere de Terrassa. 
Lloc: STATGE
Organitza: El Centre 

18.30 h · ConCErT
Concert i ball de swing, en  
el marc del XI Cicle de Musicasino.  
A càrrec de Simphonic beat band 
de l’Associació Symphocat. 
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

  DILLUNS 11
15 h · ACTIVITAT
Activitat Intergeneracional amb 
la participació dels grups de balls 
i danses i Gimnàstica.
Lloc: Escola Pia
Org.: Escola Pia i F. Santa Susanna

17.30 h · JornADA  
PorTEs oBErTEs
Lloc i org.: Institut Manolo hugué

18 h · CUrs
“Obligacions legals i documentals 
i responsabilitats de les juntes 
directives” (2a sessió). 
Lloc: Les Cases dels Mestres. 
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DIMARTS 12
18 h · PrEsEnTACIÓ 
noVEL·LA
“Desig de xocolata”  
de l’autora Care Santos.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Oficina de Català de 
Caldes de Montbui 

19 h · PrEsEnTACIÓ VíDEos
Lloc: El Centre
Organitza: Oficina de Turisme – 
Ajuntament de Caldes 

  DIMECRES 13
09 h · CAmInADA
Caminada a Torre Negrell  
i la Depuradora
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

16 h · BInGoALImEnT
Lloc: Centre cívic
Organitza: Associació  
Cultural de la Dona

20 h · XErrADA
XI Cicle Parlem de Catalunya:  
Pla dels Drets humans. 
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: FEDAC, UCIC, ACC, 
Cercle Amics de Taunustein 
Q4trePins i Casino de Caldes. 

  DIJOUS 14
19 h · XErrADA
“Algunes pinzellades per millorar 
la meva salut mental” .
Dins del cicle “Com podem 
millorar la nostra salut”. 
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Associació Jardí 
Santa Susanna i 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 

  DIvENDRES 15
15 h · TAsTA L’EsCoLA 
Cal apuntar-se prèviament.
Lloc i organitza: Escola Pia de 
Caldes de Montbui

  DISSABTE 16
mErCAT DE L’oLLA  
I LA CALDErA 
10 h · Mercat de l’Olla i la Caldera 
(nucli antic)
10 h · Tastaolletes: llenties 
pardines amb xoriço calderí 
(plaça Font del Lleó)
10.30 h · Activitats infantils 
(plaça Can Rius)
10.30 h · L’anada d’olla de la Fira... 
(parc Can Rius)
13.30 h · Se’ns en va l’olla 
(restaurants de Caldes)
16.30 h · L’anada d’olla de la Fira... 
(parc Can Rius)
17 h · Activitats infantils  
(plaça Can Rius)
17 h · Tastaolletes:  
xocolata desfeta  
(plaça Can Rius)
17.30 h · Espectacle infantil:  
“El viatge de James”  
(plaça Can Rius)
17.30 h · Tastaolletes:  
cigrons amb botifarra  
(plaça Font del Lleó)
21 h · Se’ns en va l’olla 
(restaurants de Caldes)
22 h · L’anada d’olla de la Fira... 
(parc Can Rius)
Organitza: Ajuntament de Caldes 

10 h · JornADA 
PorTEs oBErTEs
Lloc i organitza: Escola El Farell

12 h · sTorY TImE  
BY KIDs&Us
“Phantom Manor”, l’hora del 
conte amb anglès. A càrrec de 
Kids&Us Caldes de Montbui. 
Edat recomanada: de 3 a 8 anys. 
Aforament limitat. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes 

15.30 h · nATACIÓ
Lliga Escolar
Lloc i organitza: CN Caldes

17 h · FUTBoL
Les Franqueses  -  
Caldes Montbui, CF
Lloc:  Les Cremades 
Organitza: FCF

17 h · FUTsAL mAsCULí
Xarxa - CN Caldes, FS
Lloc: Pavelló Club Sagrada 
Família horta 
Organitza: FCF

17.30 h · FUTsAL FEmEní
CN Caldes, FS – Estel Vallseca
Lloc: El bugarai
Organitza: FCF

17.45 h · BÀsqUET mAsCULí
CN Caldes – Arenys bàsquet
Lloc: Poliesportiu del Guinardó
Org.: F. Catalana de basquetbol 

17.45h · BÀsqUET FEmEní
FC Martinenc  - CN Caldes
Lloc: Les Cremades 
Org.: F. Catalana de basquetbol 

19 h · PrEsEnTACIÓ 
noVEL·LA 
“Revelació a Can Pobla”  
de Joan Martí Garbayo.  
Editorial: Círculo Rojo.  
Activitat gratuïta. 
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

19 h · WATErPoLo
CW Figueres - CN Caldes 
Lloc: Figueres 
Org.: F. Catalana de Natació

20 h · hoqUEI 
Recam Làser Ch Caldes – St. Cugat
Organitza: RFEP 

22 h · ConCErT
The Sick boys,  
barcelona Rock’n Roll band.
Lloc i organitza: El Centre

  DIUMENgE 17
mErCAT DE L’oLLA  
I LA CALDErA 
10 h · Mercat de l’Olla i la Caldera 
(nucli antic)
10 h · Activitats infantils  
(plaça Can Rius)
10.30 h · L’anada d’olla de la Fira... 
(parc Can Rius)
12 h · Tastaolletes:  
cigrons amb botifarra  
(plaça Font del Lleó)
12 h · Tastaolletes:  
tast de formatges amb maridatge 
(Sala Noble Espai Can Rius)
13.30 h · Se’ns en va l’olla 
(restaurants de Caldes)
17 h · Activitats infantils  
(plaça Can Rius)
17.30 h · Espectacle infantil:  
“En Patufet”  
(plaça Can Rius)
17.30 h · Tastaolletes:  
cigrons amb botifarra  
(plaça Font del Lleó)
18 h · Concert:  
“Reinterpretant Vivaldi”  
(Sala Noble Espai Can Rius)
Organitza: Ajuntament de Caldes 

18 h · TEATrE XXXI TACA’m 
“Roja Selene” de García Lorca,  
a càrrec de Fatalitats Teatre,  
de Viladecavalls. 
Preu d’entrada: 4 € (socis CDIP i 
TR3SC); 6 € (socis Coop-70), i 8 € 
(simpatitzants). 
Lloc: STATGE
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista

18.30 h · ConCErT 
EsPECTACLE
“La Prima Cobla” amb la soprano 
lírica Indira Ferrer-Morató  i la 
cobla La Principal de la bisbal. 
Preu: 15-18€ 
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

  DILLUNS 18
12.30 h · TroBADA 
Trobada del Grup de  
Colònies i Calçotada
Lloc sortida: Fundació  
Santa Susanna
Organitza: Grup de Colònies  
per a Gent Gran
Col·labora: Ajuntament i 
Fundació Santa Susanna 
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Curiositats

“Aquest conte 
significa superar una 
mica la por al fracàs”

J.
 S

e
r

r
a

· Jugaves bé al futbol?
La veritat és que jugava bé. Pel que em 
diu la gent m’hi podria haver dedicat.

· Tot es va truncar quan va morir la 
teva parella d’aleshores?
Si, era la meva primera xicota. Em va 
deixar molt marcat. Em vaig aban-
donar per complet, vaig deixar de 
banda el meu pla d’estudis. Vaig estar 
dos anys i mig que em vaig abandonar 
completament.

· En aquest temps et vas començar a 
refugiar en l’escriptura?
Sí. A la nit em costava molt agafar el 
son i vaig escriure llibres sobre ella, la 
seva vida i la nostra història. Vaig es-
criure poesia i molts escrits.

· També vas estar com a voluntari a 
l’associació d’acompanyament social 
Azinnia. Com va anar l’experiència ?
Va ser a l’Hospital del Mar. Hi vaig 
anar perquè no em sentia gaire orgu-
llós amb el que estava fent. La que és 
actualment la meva dona va venir una 
mica més tard a l’associació i de segui-
da vam connectar. Per primer cop en 
dos anys i mig, em sentia útil i orgullós 
amb el que estava fent. 

· El teu conte, ‘El ladrón de miedos’, 
va sorgir per alguna cosa relaciona-
da amb el teu fill gran? 
Sí. Les pors del nen del conte són les 

del meu fill, a qui li fa por la foscor. 
Aquest conte significa una mica 
superar la por al fracàs. Sempre 
n’he tingut. Amb les noies tenia 
por al fracàs, amb el futbol sem-
pre em deien de fer proves per en-
trar al Barça o l’Espanyol però el 
sol fet que et diguessin que no, era 
com si m’hagués enfonsat. I aquest 
conte, només pel fet de treure’l, ja 
és un èxit. Si es ven o no es ven ja 
serà secundari, però l’he tret i amb 
això ja estic orgullós.

· Al llibre hi apareix alguna por 
teva en particular?
Tinc por d’estar sol, com l’os polar 
del conte. No ho deia a ningú, per-
què no m’agradava mostrar les 
meves debilitats.

· Tu ets el lladre de les pors que 
surt al conte?
Sí. És el que jo faria pel meu fill. 
No sé si sona una mica cursi, però 
de vegades, a la nit, quan el poso a 
dormir, me’l quedo mirant i penso 
que me l’estimo tant que m’agrada-
ria poder-li explicar d’alguna ma-
nera amb aquest conte. Què faria 
jo? Aniria a la lluna i faria l’impos-
sible per ell.

· Què et diu del conte la gent que 
l’ha llegit?
Abans que ningú el llegís la gent 
em deia que les pors eren un tema 
interessant i a veure si ajudava 

el seu fill. Pensava que les pors 
eren un fil conductor, però el 
conte tampoc és que parli de les 
pors com a emoció. Tothom que 
l’ha llegit (la veritat és que està 
tenint molt bona acollida), diu que 
li ha agradat i emocionat molt. 
Una nena de la classe del meu 
fill el va portar al col·legi, el van 
llegir. Per Sant Jordi seré en una 
parada de l’escola del meu fill, El 
Farell... Voldria que aquest conte 
donés pas a altres contes amb 
coses que vull explicar. Jo, com a 
pare, voldria que fossin contes que 
entretinguessin els nens, però que 
també em fessin pensar.

· Els teus escrits els fas llegir per 
algú proper?
La meva dona llegeix el que faig. 
De fet, a ‘El ladrón de sueños’ ella 
se’l va llegir i va fer algunes pro-
postes d’orientació. La meva dona 
és una gran lectora.

· Amb dos fills petits, d’on treus 
temps per escriure? 
Apunto els textos per exemple a 
les notes del meu mòbil. En el tra-
jecte cap a la meva feina, a Gelida, 
tinc molt temps per pensar. Des-
prés traspasso aquestes notes del 
mòbil a l’ordinador. És més fàcil 
fer-ho així i no perdo el temps en-
gegant i apagant l’ordinador. Així 
puc concentrar-me en altres coses  
i tenir els textos sempre a punt.

Ferran
Jurado

Valderrama

Autor del conte ‘El ladrón de miedos’

Nascut a Barcelona fa 34 anys, en fa set que viu a 
Caldes. de més jove, la seva passió era el futbol. de fet, 
el comparaven amb iniesta. ara la seva gran passió és 
ser pare, una tasca a la que es dedica en cos i ànima.  a 
la dedicatòria del conte que ha escrit ens diu que “tant 
de bo el lladre us pugui robar un somriure aquesta nit”.

Jordi rius


